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1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU 

 

SİYASİ GELİŞMELER 

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye parlamenter sistemden, 

adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen, görünüşte başkanlık sisteminin 

şekli bazı özelliklerine sahip ancak fren- denge mekanizmalarından yoksun bir sisteme 

geçmiş bulunmaktadır. Anayasa’nın “Hükümet”’i yani “Bakanlar Kurulu”nu düzenleyen 

109 uncu maddesi yürürlükten kaldırıldığı yani artık“Hükümet” kavramı olmadığı halde 

sistem “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırılmıştır. 

Bu sistemde başkanlık sisteminin en temel özelliği olan “Sert Kuvvetler 

Ayrılığı” bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanının özellikle yargı erki üzerindeki gücü 

bunun açık bir örneğidir. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanının doğrudan atama 

yetkisinin yanında genel başkanı veya mensubu olduğu partinin parlamentodaki 

çoğunluğu vasıtasıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine yapacağı atamalarla 

HSK’da çoğunluğu oluşturabilmesi yürütmenin yargı üzerindeki olağanüstü gücünü 

göstermektedir. 

Öte yandan ülkemizde siyasi partilerin parti disiplini açısından çok güçlü yapılara 

sahip oldukları dikkate alındığında, Cumhurbaşkanının partisinin genel başkanı olarak 

milletvekillerini belirleme konusundaki yetkisi de Cumhurbaşkanının yasama üzerindeki 

etkisini göstermektedir. 

Cumhurbaşkanının, TBMM’yi feshetme yetkisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine 

yasa gücü kazandırılmış olması, Cumhurbaşkanının üst düzey bürokratları atama ve 

görevlerine son verme yetkisi, bütçe konusundaki yetkileri ile diğer yetkileri de dikkate 

alındığında ortaya çıkan sistem, fren-denge mekanizmalarının olmadığı, ülkeyi tek 

adam yönetimine teslim eden bir sistemdir. Sistem kuvvetler ayrılığını değil kuvvetler 

birliğini esas almaktadır. 

Böyle bir yönetim sisteminin ülke yönetiminde demokrasileri ayakta tutan temel 

değerler açısından büyük sorunlar yaratacağı açıktır. Ülkemizin bugün için en önemli 

siyasi sorunu budur. Bu sorunların aşılması elbette ki Anayasa’da ve çeşitli yasalarda 

değişiklik yapılmasıyla mümkündür. Şüphesiz bu güçlü bir demokratik mücadele 

sürecini gerektirmektedir. Demokratik mücadeleler ise daima sivil toplumdan güç alırlar. 

Bugün sivil toplum Devleti yöneten güçler tarafından işgal edilmiş, bireyin özgürlük alanı 

baskı altına alınmıştır. Sivil toplumdaki işgalin sona erdirilmesi bireyin özgürlük alanının 

genişletilmesi, bölünmüş toplumsal yapımızın birleştirilmesi öncelikli siyasi sorunlar 

olarak ülke gündeminde yer almaya devam etmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk 

Partisi demokrasi mücadelesinin önderi olacaktır, olmak zorundadır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun bir zamandır işaret ettiğimiz Türkiye’nin beş 

temel sorun alanı olan “Hukuk ve Özgürlükçü Demokrasi, Dış Politika, Ekonomi, Eğitim 

ve Toplumsal Barış” alanlarındaki sorunlar giderek ağırlaşan bir şekilde varlığını devam 

ettirmektedir. Seçimler ülke sorunlarının çözülmesi için yönetimlere daima bir fırsat 

sunarlar. Ancak 24 Haziran sonrası ortaya çıkan siyasi ve ekonomik tablo yürürlüğe 

giren sistemin ve Cumhurbaşkanının öteden beri bilinen, yeni dönemde de 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile somutlaşan yönetim anlayışının ülke sorunlarını 

çözemeyeceğini göstermiştir. 

24 Haziran seçimleri iki açıdan Türkiye demokrasi tarihinde bir ilki temsil 

etmektedir. 

1) Bu seçimlerle birlikte Türkiye parlamenter sistemden, adına Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi denilen, başkanlık sisteminin temel kurumlarından yoksun nevi 

şahsına münhasır bir sisteme geçmiştir. 

2) Siyasi Partiler Kanununda yapılan değişiklik sonucunda ilk kez bazı siyasi 

partiler oluşturdukları ittifaklarla milletvekili genel seçimine girmişlerdir. 

Daha önce Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılmış şimdi de Parti Meclisi’nde 

yapılacak olan sunum ve değerlendirmelerle Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel 

seçimi sonuçları ile ittifakların seçimlere etkisi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmış 

olacaktır. Değerlendirmeler yeni dönem çalışmalarımıza ışık tutacaktır. 

Diğer yandan yaklaşmakta olan yerel seçimler yerel yönetimlerin performansının 

değerlendirilmesi yanında, iktidarın yerel yönetim politikalarındaki olumsuz 

uygulamalarının sona erdirilmesi için de önümüzde büyük bir fırsat olarak durmaktadır. 

Bu fırsatı en iyi şekilde kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Yerel Yönetimler 

Reform Programı’nı hayata geçireceğiz. 

 

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER 

Siyasi gündemin çok yoğun olduğu bu süreçte ekonomide de çok önemli 

gelişmeler yaşandı. Ekonomideki gelişmeleri iyi değerlendirebilmek için geçmişe kısaca 

göz atmakta yarar görüyorum. 

Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında çok önemli ekonomik fırsatları heba 

etmiştir. Küresel likiditenin bol ve ucuz olduğu bir dönemde iktidar olan partinin 

hükümet/yönetim kadroları, ekonominin içsel dayanıklılığını artıracak reformları 

gerçekleştirememiş bu da ekonomik kırılganlıklarımızın derinleşmesine neden olmuştur. 

Ekonomi, son 16 yılda, sıcak paranın insafına terk edilmiş, küresel sermayenin risk 

iştahı ekonomimizi adeta esir almıştır. Ekonomi dış finansman bulduğunda 

büyüyebilmiş, dış finansmana erişim azaldığında veya bir sıkıntı yaşandığında ise sert 

bir şekilde yavaşlamıştır. 
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Bu sağlıksız politikalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ülkemizin 

dış borcu yüzde 260 artarak 129,6 milyar dolardan yaklaşık 466,7 milyar dolara 

yükselmiştir. Yine aynı dönemde reel sektörün net döviz açık pozisyonu yüzde 3223 gibi 

olağanüstü bir artış göstererek 6,5 milyar dolardan yaklaşık 217,3 milyar dolara 

ulaşmıştır. 

Tüm bu gelişmeler ülkemizi dış şoklara ve küresel müdahalelere açık hale 

getirmiş, bu tabloyu değiştirmek için ciddi bir girişimde bulunulmamıştır. Nitekim 2013 

yılının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın ilan ettiği parasal sıkılaştırma sürecine 

rağmen; ilerleyen dönemde herhangi bir tedbir alınmamış, yaklaşan deprem dalgaları 

görmezden gelinmiştir. 

Biriken ekonomik sorunlarımıza, 2014’den itibaren bir de yönetimde giderek 

belirginleşen kural tanımazlık ve keyfilik eklenmiştir. Ülkemizin kurumsal yapısı hızla 

aşınmaya başlamış; 2016’daki FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından, FETÖ ile 

mücadele çerçevesinin aşılarak hukuk devletinin tamamen rafa kaldırılmasıyla bu süreç 

daha da belirginleşmiştir. 

Tüm bu sıkıntılar yetmezmiş gibi 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından 

Türkiye’de yönetim sistemi değişmiş ve ülkenin tüm kurumsal birikimi Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle bir gecede sıfırlanmıştır. Sonuç olarak, ülkemiz olası dış şok ve 

müdahalelere iyiden iyiye açık hale gelmiştir. 

2018 Ağustos başında Trump’ın Türkiye’ye yönelik müttefiklik hukukuna 

yakışmayan haksız yaptırımları ve ABD ile yaşanan siyasi kriz, bardağı taşıran son 

damla olmuştur. Ekonomik ve kurumsal kırılganlıklarımız bu ağırlığı taşıyamamış, 

Türkiye ekonomisi 3 Ağustos itibariyle ciddi bir türbülansa girmiştir. Serbest piyasada 

dolar kuru 7 TL’yi aşan seviyelere kadar yükselmiş, Türk Lirası tarihinin en düşük 

değerlerine gerilemiştir. 

Bu dönemde Devlet tahvilinin faizleri yüzde 28’i aşmıştır. Bir diğer ifadeyle reel 

sektörü de kapsayacak bir şekilde Türkiye ekonomisi çok kısa bir sürede hem döviz 

hem faiz şoku ile karşı karşıya kalmıştır. 

Bu olağanüstü yükün ilerleyen günlerde vatandaşlarımıza başta işsizlik olarak 

yansıma riski maalesef çok yüksektir. Diğer yandan üretim yapısı ithal girdiye bağımlı 

Türkiye ekonomisinde, hâlihazırda enflasyon görünümü bozulmuşken, bir de döviz 

kurundan gelen olağanüstü şokun ilerleyen aylarda milletimizin cebindeki yangını daha 

da büyütmesi kaçınılmazdır. 16 yıldır iktidarda olan kadroların beceriksiz ve basiretsiz 

uygulamalarının bedelini üzülerek söylemeliyim ki milletimiz ödeyecektir. 

Kurda sonraki günlerde yaşanan düşüşlerin faturayı bir miktar aşağıya çekeceği 

bir vakıadır. Ne var ki ekonomide henüz güven ortamı, istikrar sağlanamamış olup 

büyük bir belirsizlik vardır. Beklentiler olumsuzdur. Ekonomide istikrar ve güven 

ortamına şiddetle ihtiyaç vardır. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomideki yangını 
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söndürmek, güven ve istikrarı sağlamak için 13 maddelik bir yol haritasını kısa bir süre 

önce kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Sonuç olarak ülkenin sorunları çözümsüz değildir. İnsanımız mutluluğa, iyi bir 

geleceğe layıktır. Siyaset kurumunun görevi bu geleceği hazırlamaktır. Cumhuriyet Halk 

Partisi insanın ve toplumun mutluluğunu hedef alır. Sorunların çözümü ve aydınlık 

gelecek her alanda demokratikleşmeyi öngören bir DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI 

ile mümkün olacaktır. Bu program çerçevesinde; 

1-Devletin Demokratikleştirilmesi 

2-Ekonominin Demokratikleştirilmesi 

3-Siyasetin Demokratikleştirilmesi 

4-Toplumsal ve Sosyal Hayatın Demokratikleştirilmesi  

şarttır. 

Belirttiğim üzere Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin demokratikleştirilme 

mücadelesinin önderi ve öncüsü olma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürecektir.  

  

Kemal Kılıçdaroğlu 

Genel Başkan 
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 KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLLARI 1.1

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ekonomik Krizden Çıkış 

Önerilerini” Kapsayan Konuşması 

(İstanbul-11 Ağustos 2018) 

Yaşanan Ekonomik ve Siyasal Sorun Salt Siyasetçilerin Gündeminde Değil 

Türkiye tarihinin en kritik, sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Derin bir 

ekonomik sorunla, siyasal sorunla karşı karşıyayız. Yaşanan sorun salt siyasetçilerin 

gündeminde değil, yaşanan sorun işçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin, bankacının, 

esnafın yani herkesin gündeminde… Ve herkes Türkiye’yi bugün yaşanan sorunun 

dışına nasıl çıkarabiliriz? Bu krizi Türkiye nasıl atlatabilir diye düşünüyor… Geldiğimiz 

noktada yaşanan sorunun büyüklüğü, bu sorunu halının altına süpürme gibi bir 

lüksümüzün olmadığını gösteriyor ve hep birlikte bu sorunu aşmak için çaba göstermek 

zorundayız. 

Sorunu aşmanın birinci yolu kararlı, sabırlı ve tutarlı bir politikayla yola devam 

etmektir. Kararlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız ve tutarlı olacaksınız. Bunun da iki farklı 

yolu var. Neyi nasıl yapacağınızı çok iyi bileceksiniz. Eğer ne yapacağınızı bilmeden, 

öngörmeden, planlamadan yola çıkarsanız bu krizi aşamazsınız. Sağlıklı bir süreci 

yaşama geçirmek için, krizi aşmak için sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için ilk 

yapılması gereken iş, sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir. Sorunu bizzat 

yaşayanlarla bir araya gelmenin önemi şudur, kişi sorunu yaşıyordur, sorunu 

aktaracaktır ve sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki düşüncesini de 

aktaracaktır. Kime? Siyasi otoriteye. 21.yüzyılda sorunu yaşayan kesimleri dinlemeden, 

“sadece salt sorunu ben çözerim” anlayışıyla yola çıkarsanız sorunu çözmekte başarılı 

olamazsınız. 

Ecevit Bunları Gördüğü İçindir Ki, Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kurdu 

Rahmetli Ecevit bunları gördüğü içindir ki, ekonomik ve sosyal konseyi kurdu. 

Bugün ekonomik ve sosyal konsey bir anayasal kurumdur. Bir kurum olarak Anayasanın 

166. maddesinde yer alıyor. Yasaya göre, Ekonomik ve Sosyal Konseyin 3 ayda bir 

toplanması gerekiyor. Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplandığı en son tarih 5 Şubat 

2009. Şimdi 2018 yılındayız, 3 ayda bir toplanması gereken kurum bugüne kadar 

toplanmadı. 

Hayata Geçirilmesi Gereken 13 Madde 

Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması 

gerekir? Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık, çok net 13 madde halinde 

sıralayacağım.  

 Birinci Madde  
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Devlette Liyakat Sistemi Yeniden İnşa Edilmelidir.  

Devlette liyakat sistemi son 10 yıl içinde yok edildi. Niçin devlette liyakat 

önemlidir? Birinci maddeye liyakati koymamın nedeni şu… Devlette liyakat olursa 

dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, bakar, sorgular ve siyasi otoritenin 

önüne bir rapor koyar. Amerika’da bu oldu, Almanya’da bu oldu, Rusya’da bu oldu, 

Çin’de bu oldu diye… Ayrıca bu raporda dünyadaki bu gelişmelerin bizim ekonomimize, 

sosyal ve siyasi yaşamımıza etkileri ne olur ve hangi önlemleri almamız gerekir, 

sorularına cevaplar verilir…  Bugün bunu yapacak kadrolar yok. Kadrolar tasfiye edildi. 

Devlet bürokrasisi allak bullak… Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. 

Her şeyi ben bilirim anlayışıyla yola çıkılırsa devlette çürüme başlar ve zaman içinde 

derinleşir. Yapılması gereken en önemli işlerden biri devlette liyakat sistemini yeniden 

inşa etmektir. 

 İkinci Madde 

Demokrasiye Geçilmeli, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Güvenliği 

Sağlanmalıdır. 

Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli ise… 

Bir şey söylersem beni hapse atarlar mı diye endişe duyuyor ise... Yazamıyor, 

çizemiyor, konuşamıyor ise... Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Kendi vatandaşının 

güvenliğini sağlayamayan bir ülke, yabancının can ve mal güvenliğini nasıl sağlayacak?  

O ülkeye yabancı gelmez. Yapılması gereken işlerden ikincisi, hukuk güvenliği ve 

hukukun üstünlüğünü sağlamak ve çağdaş anlamda demokrasi standartlarını 

yükseltmektir. Milletvekillerinin hapiste olduğu, gazetecilerin hapiste olduğu, öğrencilerin 

hapiste olduğu ve demokrasinin sıfıra indirgendiği bir ülkede siz “yabancı sermaye 

gelsin buraya yatırım yapsın” diyemezsiniz, deseniz de inandırıcı olamazsınız. Böyle bir 

beklenti içine girerseniz sadece hayal âleminde yaşarsınız. 

 Üçüncü Madde,  

Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sağlanmalıdır. 

Bugün Merkez Bankalarıyla ilgilenen dünyadaki bütün çevreler, Türkiye’deki 

Merkez Bankasının bağımsız olmadığına inanıyorlar. Çünkü siyasi otoritenin baskısı 

nedeniyle Merkez Bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Merkez Bankasının 

kullanacağı araçlara siyasi müdahaleye kesinlikle son verilmelidir. Özellikle Saray ve 

çevresinin Merkez Bankasına müdahalesi önlenmelidir.  

 Dördüncü Madde,  

Akılcı Bir Sıcak Para Yönetimine Geçilmelidir.  
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Türkiye’nin süratle akılcı bir sıcak para yönetimine geçmesi gerekiyor. Eğer 

sıcak para Türkiye’ye spekülatif amaçlarla geliyor ve kısa sürede vurgun yapıp 

yurtdışına çıkıyorsa, bu Türkiye’deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Sıcak 

para kısa sürede ekonomide bir rahatlama yaratıyor gibi görünmekle beraber, aslında 

bir sömürü çarkının en büyük dişlisi olduğunu unutmamamız gerekiyor.  

Çarpıcı bir örnek... Bugün, Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 

22 milyar lira. Yılbaşından buyana Dolar kurundaki yükselişin bize maliyeti 580 milyar 

lira. 580 milyar liralık bir servetin dışarıya transferi anlamına geliyor. O nedenle akılcı bir 

sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. 

 Beşinci Madde,  

Dolar Esas Alınarak Yapılan İhaleler Süratle Türk Lirasına 

Dönüştürülmelidir.  

Özellikle son 10 yılda büyük ihaleler Dolar esas alınarak yapılıyor. Yani ihale 

işlemlerinde Türk lirasının dışlandığı, Doların baş tacı edildiği bir politika izlendi. Bu 

politikadan süratle vazgeçilmelidir. Ayrıca; 

a) Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk lirasına 

dönüştürülmelidir. Radikal bir karar. Bu kararı almak zorundayız. Eğer Türk 

lirasına güveniyorsanız, Türk lirası bizim paramızdır diyorsanız o zaman süratli 

bir şekilde Dolarla yapılan ihaleleri Türk lirasına dönüştüreceksiniz.  

b) Dolarla yapılan ihaleler dışında bu ihalelere verilen Dolar bazında 

verilen garantiler var. Bunların da süratle Türk lirasına çevrilmesi lazım…  

c) Dolara endeksli otoyol, tüp geçit, köprü geçiş ücretleri var. Bunların 

da tamamen Türk lirasına dönüştürülmesi lazım...  

Bunları yapmanın mevcut yönetim açısından zor olduğunu biliyorum. Çünkü o 

ihalelerin kimlere verildiğini de çok iyi biliyoruz. Ama halka ağır bir faturanın 

ödenmemesi açısından bu önlemlerin alınması lazım… 

 Altıncı Madde,  

Kamu İhale Yasası Mutlaka Değiştirilmelidir. 

Bugün yürürlükte olan Kamu İhale Yasası yolsuzluğun temel kaynağıdır. 16 

yılda tam 186 kez ihale mevzuatı değişti. Kesinlikle uluslararası standartlara uygun bir 

kamu ihale yasasının çıkarılması lazım… 

 Yedinci Madde,  

Vergiyi Toplayan İrade, Vergiyi Nasıl ve Nerelere Harcandığının Hesabını 

Vermelidir. 

Sayıştay Uluslararası Standartlarda Denetim Yapmalıdır. 
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Hepimiz vergi ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Vergilerin 

nerelere harcandığını TBMM adına denetleyen kurumun adı Sayıştay’dır. Sayıştay, 

uluslararası standartlara göre TBMM adına kamu harcamalarını denetlemek zorundadır. 

Şu anda Sayıştay’ın bazı alanlarda denetim yapma yetkisi yok, eli – kolu bağlanmış 

durumda… Ve uluslararası standartlara göre denetim yapamıyor. Eğer biz gerçekten de 

sağlıklı ve güçlü bir ekonomi istiyorsak, vergiyi toplayan iradenin vergiyi nasıl ve 

nerelere harcandığının hesabını vermesi gerekiyor. 

 Sekizinci Madde,  

Bütçe Disiplini Sağlanmalıdır. 

Bütçe dışı uygulamalara son verilmeli, denetimsiz, ikinci, üçüncü bütçeler 

oluşturulmamalıdır. Geçmişte bütçe dışı çok sayıda fon vardı. Bu uygulamaların nasıl bir 

bütçe disiplinsizliğine yol açtığını asla unutmamalıyız. Yaşanan 2001 krizinden sonra 

bütçe disiplinini bozan bütün o fonlar kaldırıldı ve bütçe disiplini sağlandı. Geçmişten 

ders alınmadan, bütçenin dışında denetimsiz yeni fonlar oluşturuldu.  Kredi garanti fonu, 

Türkiye varlık fonu, TOKİ gibi kuruluşlar. Bunların tamamen bütçe disiplini içine alınması 

lazım… Çünkü TBMM’nin de buralarda neler olup bittiğini bilmesi lazım.  

 Dokuzuncu Madde,  

Dış Politika 180 Derece Değişmelidir. 

Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada 

hamaset söylemlerine yer yoktur. Dış politikada dost ülkeler, düşman ülkeler yoktur, dış 

politikada ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını inşa 

eder.  

Düşünün, Trump bir tweet atıyor, Türkiye’de rakamlar değişiyor, Türk Lirası 

karşısında dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Türkiye kırılgan bir ekonomiye sahip 

olduğu için… Yani güçlü bir ekonomi oluşturamadığımız için… Şunun altını özenle 

çizeyim, “Trump’ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Bunu asla kabul 

etmiyoruz, asla doğru bulmuyoruz.” Hele hele müttefik olarak tanımladığınız bir ülkenin 

Türkiye’ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz.  

Dış politikada yapılması gereken önemli şeylerden birisi de dış politikanın iç 

politika malzemesi yapılmamasıdır. Eğer dış politikayı iç politika malzemesi haline 

dönüştürürseniz, hamasetle bir dış politika yöneteceğinizi söylerseniz büyük çıkmazlarla 

karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir anlayışla dış politika konusunda yurt içinde birliği ve 

bütünlüğü sağlayamazsınız. Çünkü dış politika milli olmak zorundadır. Dış politika, 

iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasal partilerin ortak ses çıkarması gereken bir alandır. 

Eğer dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirirseniz milli birliği 

sağlayamazsınız. 

 Onuncu Madde,  
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Geleceğimizi İpotek Altına Alan Kontrolsüz Borçlanmalardan 

Kaçınılmalıdır. 

Geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmalardan kaçınmak lazım… 

Bunun için bir anayasal kural getirmek gerekiyor. Her iktidar özgürce ve istediği kadar 

borçlanamaz. Bu anlayış basiretsiz bir yönetimde Türkiye’nin felakete sürüklenmesi 

demektir. Bugün bu anlayışın sonucunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza 

yaşanabilir bir Türkiye değil, borç bırakıyoruz. Ülkeyi yönetenler eğer borçlanacaksa 

bunun kurallarının, sınırlarının olması lazım. İktidarların hangi gerekçeyle borçlandığını 

bilmemiz ve bunun hesabını da sormamız gerekiyor. Çünkü yapılan borcu 80 milyon 

vatandaş ödeyecek…  

 Onbirinci Madde,  

Adaletsiz Vergi Politikası Düzeltilmelidir. 

Bugün yürürlükte olan adaletsiz bir vergi politikası ve bunun doğurduğu 

adaletsiz bir gelir dağılımı var. Fakirin, fukaranın sırtına yıkılan, işçinin sırtına yıkılan, 

esnafın sırtına yıkılan, sanayicinin sırtına yıkılan bir vergi politikası var.  

Rantiye sınıfının korunduğu, üretenlerin de cezalandırıldığı bir vergi politikası 

var. Türkiye’nin bunu düzeltmesi lazım…  

Tipik örnektir.  

Bakınız, vergi cennetlerinde paraları olanlar var. Yani dolarları olanlar var. Vergi 

cennetlerinde dolarları olanlar paralarını Türkiye’ye getirdiklerinde vergi ödemiyorlar. 

İster 100 milyon dolar, ister 1 milyar dolar, parayı vergi cennetinden Türkiye’ye 

getirirseniz hiçbir vergi ödemiyorsunuz.  

Fakir ekmek alırken vergi ödüyor, su içerken vergi ödüyor, bulaşık yıkarken 

vergi ödüyor, milyarlarca doları olan rantiye hem para kazanıyor, hem de vergi 

ödemiyor.  

Bunu önlemek için, yani bunların vergi ödemelerini sağlamak için 2006 yılında 

parlamento üstüne düşen görevi yapmış. Diyor ki, vergi cennetlerinden eğer Türkiye’ye 

para gelirse, ben yüzde 30 oranında vergi alacağım. Ama bunun bir şartı var. Vergi 

cennetlerinin bir kararnameyle belirlenmesi gerekiyor. Vergi cennetlerini belirleyen 

kararname 2006 yılından bu yana çıkmıyor. Milyonlarca dolar para geliyor, çıkıyor ama 

5 kuruş vergi verilmiyor.  

Biz bu kararnamenin süratle çıkmasını istiyoruz. Vergi cennetleri nereleri? 

Sabah bir talimat verilsin öğleden sonra devletin bürokratları vergi cennetlerinin listesini 

getirir ilgilinin önüne koyar. Dünyada herkesin bildiği yerler bunlar. 

 Onikinci Madde,  

Üretimi Önceleyen Bir Planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilmelidir.  
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Türkiye bilinçli bir politikayla üretimden koparıldı. Üretimi önceleyen bir 

planlama ve teşvik politikasına ihtiyacımız var. Üretimi önceleyen planlama rantiye 

sınıfını değil, üretici kesimi baş tacı yapmalıdır. Bir ülke her alanda tarlada, fabrikada, 

sanatta vb. üretirse güçlü olur. Üretimden koparılan bir Türkiye kırılgan bir ekonomi 

olmak zorundadır. Dolayısıyla bu konuda ülkeyi yönetenlerin oturup sağlıklı ve tutarlı 

politika oluşturmaları gerekiyor.   

 Onüçüncü Madde,  

Türkiye İsraftan kaçınmalı, Tasarruf yapmalıdır. 

İsraf; dengeli ve adil büyümenin düşmanı olduğu kadar, ahlakın da düşmanıdır. 

Ankara’ya buyurun gelin en büyük binalar bakanlıkların, kamu kuruluşlarının. Büyük bir 

kısmı kiralık… Lüks arabalardan geçilmiyor. Tasarruf yapacağız diyorlar. Tasarruf 

yapacaksanız önce şu kamudaki araba saltanatına son verin. Bugün adeta Osmanlının 

Lale devri dönemini yaşıyoruz. Samimi iseler israfa süratle son vermeliler. 

Bu 13 maddeyi kim yerine getirecek? 

Demokrasilerde bunları gerçekleştirecek iki organ var. Yasama ve yürütme 

organı. Yürütme organı kararnameler, yönetmelikler ve genelgelerle bu düzenlemeleri 

yapar.  Örneğin israfın önlenmesi, araba saltanatına son verilmesi gibi…  Bunun için 

beklemeye gerek yok. Yani yürütme organı bir saat içinde Saraydan başlayarak kamuda 

israfa yol açan bütün uygulamalara son verebilir.  

Öte yandan Türkiye’nin demokratikleşmesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin 

demokrasideki rolleri, Anayasa ve yasalarla belirlenir. Bugün Türkiye’de kimsenin can 

ve mal güvenliği yoktur. Çünkü hukuk güvenliği yoktur. Tek adam rejimi bugün 

yaşadığımız derin krizin ana tetikleyicisidir. Yani yaşanan aslında bir siyasal krizdir.  

Türkiye’de demokratik standartların kesinlikle yükseltilmesi gerekiyor. Bunu 

yapacak olan da yasama organıdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi, Sayıştay’ın 

güçlendirilmesi, kamu ihale yasasının yeniden düzenlenerek yolsuzlukların önlenmesi 

gibi pek çok yasal düzenlemeye her türlü desteği vereceğiz ve takipçisi de olacağız.  

13 madde halinde sıraladığımız bu düzenlemeleri Yaparsanız Yol Alırsınız, 

Yapmazsanız, Türkiye Daha Derin Bir Krizin içine sürüklenir. 

Bu değişiklikler olursa ne olur? Kısa süre içerisinde Türkiye dış şoklara 

dayanıklı güçlü bir ekonomiye sahip olma yolunda önemli adımlar atmış olur ve biz 

dünyaya bu mesajı vermiş oluruz.  

 Yolsuzlukları engelliyoruz,  

 İsrafı engelliyoruz,  

 Demokrasiyi getiriyoruz,  

 Merkez Bankası bağımsız,  
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 Vatandaşın ödediği her kuruş verginin hesabını siyasi otorite 

veriyor.  

 Ayrıca bağımsız denetleyici kurumlar var onların bağımsızlığına da 

saygı gösteriyoruz…  

Bu mesajlar bütün dünyaya verildiği andan itibaren Türkiye sağlam bir zeminde 

yol alır.  

Yaşanan Krizin Faturası Vatandaşa Çıkmamalı…  

Yaşanan krizin faturası kime çıkacak? Öyle görünüyor ki vatandaşa çıkacak. 

Doları olanlar kazandı. Dolarla ihale alanlar kazandı. Dolarla köprü geçişinden para 

alanların tamamı kazandı. Dolar stoklayanlar kazandı.  

Bugün Türkiye; yabancılar için çok ucuz, vatandaşlarımız için ise çok pahalı bir 

ülke haline geldi.  

Hiç kimse unutmasın… Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda bir sosyal 

devlettir. Fatura sokaktaki vatandaşa çıkarılmamalı, fatura emekliye çıkarılmamalı, 

fatura sanayiciye, esnafa, işçiye, memura, çiftçiye, üreten insana çıkarılmamalı, fatura 

Kobi’ye çıkarılmamalı. Eğer bir fatura çıkarılacaksa rantiyeye, havadan para 

kazananlara çıkarılsın. Eğer faturayı vatandaşa çıkarırsanız işsizlik alır başını gider. 

Çok daha ağır sosyal patlamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunları hatırlatmak benim 

görevim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bir Kişinin Egolarına Teslim Edilemez 

Bize sorabilirler, “siz kimden yanasınız?” Gayet açık söylüyoruz, biz halktan 

yanayız, emekliden yanayız, çalışandan, sanayiciden, Kobi’den çiftçiden, yani 

üretenden yanayız, yani alın terinden yanayız… Özetle “Üreten Türkiye”den yanayız.  

Bir kişinin egolarına Türkiye Cumhuriyeti devleti teslim edilemez. Bir kişinin 

yanlışlıkları 81 milyona fatura edilemez. Parlamentoda üzerimize düşen görevi 

yapacağız. Ama bu ülkeyi yönetenlerin alması gereken kararları da süratle ve 

zamanında almaları gerekir. Gecikilen her günün faturası sokaktaki vatandaşa çıkacak. 
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2. GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

 

 GEÇMİŞ DÖNEM MYK DEĞERLENDİRMELERİ 2.1

 

2.1.1. 18 Nisan 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulumuz Türkiye’nin ve dünyanın 

gündemini, sıcak siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Bugünkü çalışmamızı tamamladık. 

Tabi sıcak bir gündem var biliyorum merakla beklediğiniz bir gündem onu konuşacağız. 

Ama Türkiye’nin gündemi sadece bundan ibaret değil, çok önemli şeyler 

yaşıyoruz. Türkiye’yi yönetemeyen içerde ve dışarıda bir büyük sıkıntının içerisine 

sokan, yalnızlaştıran bir tek adam yönetimi var. Bütün problemlerin sebebi olan 

bir tek adam koalisyonu; Türkiye’yi hem uluslararası alanda, hem ulusal alanda 

ciddi problemlerle karşı karşıya bırakıyor. Onlara şöyle bir kısaca değineceğiz. 

AB İLERLEME RAPORU 

AB İlerleme Raporu yayınlandı biliyorsunuz. Önce şunu bilmekte fayda var. 

Cumhuriyet tarihimizin aleyhimize yayınlanan en sert uluslararası raporu. AB İlerleme 

Raporu cumhuriyet tarihimizde aleyhimize yayınlanan en sert, en olumsuz rapor. 

Bu raporda özellikle Türkiye’de son dönemde yaşanan OHAL uygulamaları 

şiddetli bir şekilde eleştiriliyor ve Türkiye’nin olağanüstü hale derhal son vermesi 

gerektiği ifade ediliyor. Hukukun üstünlüğü ve temel hakların ihlal edildiği, yok 

edildiği ve bu konuda AB’den dev adımlarla uzaklaşıldığına rapor işaret 

ediyor. Yani bu Avrupa değerlerinden, demokrasi değerlerinden Türkiye’nin, uygar 

dünyanın değerlerinden muhasır medeniyet hedefinden hızla dev adımlarla uzlaşmasını 

ifade eden bir rapor. Bu tablonun sorumlusu Türkiye’deki tek adam rejimi, AK Parti 

hükümeti. Bir dönem havai fişeklerle karşıladılar, AB’ye giriyoruz diye havai fişekler 

patlattılar. Keşke patlatmaz olsaydınız. Havai fişeklerle kutlamaya kalktılar gündüz vakti, 

gece de değil gündüz vakti milleti aldatmak için havai fişeklerle kutlamaya kalktılar, 

şimdi Türkiye’yi hızla bu süreçten koparan bir tabloya sürükleniyor, Türkiye de dünyada 

yalnızlaşıyor, uygar dünyadan uzaklaşan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Bu 

konuda Cumhuriyet Halk Partisinin tavrı çok net. Biz AB fasıllarının açılması ve 

müktesebatın Türkiye’de bu çerçevede mevzuatımızın düzenlenmesini, fasıllarla ilgili 

adımları AB’den aferin almak için yapalım demiyoruz. Daha önce de söyledik, bizim 

insanımızın ihtiyacı var, bizim insanımız bunu hak ediyor. Hukukun üstünlüğünün 

olduğu bir Türkiye’yi hak ediyor. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir 

Türkiye’yi hak ediyor. Yargı bağımsızlığının olduğu bir Türkiye’yi hak ediyor. 

Demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye’yi hak ediyor. Özgürlüklerin korunduğu bir 

Türkiye’yi hak ediyor. Bizim insanımız için bu fasılları açalım, bizim insanımız hak ettiği 
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için gelin AB’nin fasıl açmasını beklemeden müktesebatımızı yenileyelim ve bu 

özgürlükleri verelim, bu fasıllarda istenen standartları AB standartlarını Türk milleti, 

Türkiye halkı hak ettiği için verelim dedik. Aynısını söylüyoruz ama AK Parti hükümeti 

ne yazık ki, tek adam rejimi bir taraftan Türkiye’yi hızla AB hedefinden 

uzaklaştırırken öbür taraftan kendi insanımızı üçüncü sınıf çadır devleti statüsüne 

mahkum ediyor. Bu onun işaretidir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye rahmetli İsmet İnönü’nün 1963 yılında attığı imzayla, 

Ankara Anlaşmasıyla bu noktada önemli bir yola girdi. Ondan sonraki süreçte 

Başbakanlar, hükümetler Allah razı olsun her biri kendince bu konuda emek verdiler, 

çaba harcadılar ve bu çerçevede AB konusunda belli bir noktaya gelmeye çalıştılar. 

Şimdi AK Parti hükümeti tabloyu nereye getirdi? 

ERDOĞAN, İSMET İNÖNÜ GİBİ BİR VATANSEVERİ ANLAYAMAZ 

Şimdi tabi bu anlayıştaki bir Erdoğan, doğal olarak İsmet İnönü gibi bir 

vatanseveri anlayamaz. İsmet İnönü gibi bir yurtseveri, milletin yararı için her 

türlü fedakarlığa katlanan cephelerden siyaset meydanına kadar, cephelerden 

diplomasi salonlarına kadar, dişiyle, tırnağıyla bu millete hizmet etmiş devlet 

adamlarını anlayamaz. Devlet adamlığı gömleği giymemiş hayatında ve o gömlek 

üzerine yakışmayanlar, İsmet Paşa gibi bir devlet adamını anlayamazlar. Dünkü 

grup toplantısında çıkmış Malatya’da İnönü Üniversitesini söyleyecek, “adını 

anmayacağım” diyor. İsmet Paşa’nın adını anmayacakmış. Anma! 

Bakın, adını anmayacağım dediğin İsmet Paşa’nın adını Büyük Önder Mustafa 

Kemal Atatürk nasıl anıyordu, ne diyordu ona İnönü Zaferinden sonra: “En 

karanlık günlerimizde İnönü Zaferinden sonra siz İnönü’de sadece düşmanı değil, 

milletin makus talihini de yendiniz” diye İsmet Paşa’ya telgraf gönderiyordu. Tabi 

ki, Atatürk’ün takdirle andığı birini senin zaten takdirle ya da herhangi bir şekilde 

anabilmeni beklemiyoruz.Çünkü o kadroların yurtseverliğinden, o kadroların 

fedakarlığından, o kadroların gelecekle ilgili, milletle ilgili kaygılarından zerrece pay 

almış olsaydın, Türkiye bugün içinde bulunduğu bu tabloda olmazdı dış politikada. 

Beklemiyoruz. Atatürk’ün İnönü Muharebelerinde “siz milletin makus talihini de yendiniz” 

diye övdüğü İsmet Paşa’nın adını tabi ki ağzına alamazsın. Çünkü geldiğin çizgi 

buna müsait değil. O savaşta İsmet Paşa sadece Yunan ordularını, düşman ordularını 

değil, milletin makus talihini yenmişti, Atatürk bunu söylüyordu. Senin geldiğin çizgi, 

aldığın ders, okuduğun ucuz üçüncü sınıf broşürler fesli delinin yazdığı 

broşürler. “Keşke Yunanlı galip gelseydi” diyen fesli delinin arkasından gidiyorsun 

sen. Onun için düşman ordularını yenen İsmet Paşa’ya takdir gönderen Mustafa 

Kemal Atatürk’ün çizgisini anlayamazsın sen. Olsa olsa Yunanistan’ın Türkiye’ye 

karşı açtığı savaşı kazanmasını dileyen fesli delinin dilinden anlarsın. O yüzden İsmet 

Paşa’nın adını ağzına alamazsın, alsan da yakışmaz zaten. “Adını ağzına 

almayacağım” dediğin o İsmet İnönü, o büyük devlet adamı Lozan’da milletin 
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çıkarı için yumruğu masaya vurdu. “Ben bağımsız, müstakil bir devletin onurlu bir 

diplomatı olmak istiyorum, bunun için buradayım” diye masaya vurdu. Sense 

askerinin başına çuval geçirilirken hem seyirci kaldın, hem de nota vermeyecek 

misiniz dediklerinde “müzik notası mı” dedin, kendi askerini, Türk Silahlı 

Kuvvetlerini aşağılayan bir çizgiden geliyorsun. Sen tabi ki İsmet Paşa’yı 

anlayamazsın. İkinci dünya savaşında bir tarafta Stalin, öbür tarafta Hitler, Mussolini, 

bütün dünyanın diktatörleri Türkiye’yi sıkıştırıp savaşa sokmaya zorlarken, bu memleketi 

sağ salim burnu kanamadan, evlatlarının burnu kanamadan, evlatları, çocukları babasız 

yetim kalmadan savaştan selametle çıkarabilmiş bir devlet adamını sen tabi ki 

anlayamazsın. Sen çünkü Ortadoğu’da Suriye, Irak meselesinde Ortadoğu 

bataklığına bu ülkeyi sokmuş ve terör örgütleriyle El Kaide, El Nusra uzantılı terör 

örgütleriyle, IŞİD’le bölgede iş tutarak Türkiye’yi bir kanlı maceranın içerisine 

sokmuş birisin. Sen İsmet Paşa gibi bir devlet adamını tabi ki anlayamazsın. Sen 

bu memlekette Lozan’da kahramanca direnip, savaş meydanlarındaki başarıyı 

diplomasi salonlarına taşıyan İsmet Paşa’yı anlayamazsın; çünkü sen Süleyman 

Şah Türbesini kaçıran bir siyasetçisin. Emevi Camiinde namaz kılacağız 

sevdasıyla yola çıkıp, Süleyman Şah Türbesinde abdesti bozulanlardansın. Kendi 

vatan toprağını terk edip kaçıran bir siyasetçisin. Senden bu feraseti tabi ki 

beklemiyoruz. 

VATANA İHANETİ ARIYORSAN AYNAYA BAK ! 

Değerli arkadaşlar, tabi AK Parti Genel Başkanı bu çerçevede dönüp Cumhuriyet 

Halk Partisine de “ana hıyanet partisi” demiş. Kendisine şunu söylüyorum, eğer vatana 

ihanet arıyorsa bakın birkaç vatana ihanet örneğini paylaşacağım. Bizim gözümüzde 

biliyoruz ki vatana ihanet, devletin bağrına FETÖ denen çeteyi yerleştirip 

Pennsylvania’yı mihrap yapmaktır. Bize göre vatana ihanet, milletin ordusunu bu 

çeteye kırdırmaktır bu çetenin arkasına geçip. Bize göre vatana ihaneti arıyorsanız 

IŞİD, El Kaide, El Nusra gibi terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla Ortadoğu’da 

iş tutmak, sonrada o terörü Türkiye’ye sıçratmaktır, o kanı Türkiye’ye sıçratmaktır. 

Eğer vatana ihanet arıyorsanız, PKK’ya dokunmayın diye valilere talimat verenlere 

bakın. Eğer vatana ihanet arıyorsanız, devleti İmralı’yla Kandil arasında postacı 

yapanlara bakın. Devletin bakanı eliyle, doğrudan doğruya kendi bakanı vasıtasıyla 

Öcalan’ın talimatlarını taşıtan hükümetin başındaki kişiye bakın. Bütün bu soruların 

cevabına baktığımızda adres nereye çıkıyor? Adres AK Parti Genel Başkanı 

Erdoğan’a çıkıyor. O zaman vatana ihaneti arıyorsan aynaya bak Erdoğan aynaya 

bak, başka yerde arama! Bütün bunların sorumlusu ve sebebi olan sensin! 

Değerli arkadaşlar, böyle bir Türkiye tablosunda 455 bin atanamayan öğretmen, 

100 binin üzerinde ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner, 

birçok gencimiz üniversiteyi bitirmiş atama bekliyor. Böyle bir tablonun içerisinde bunu 

çözmeyen hükümet, toplumu kutuplaştırıp çatışmaya sürükleyen hükümet, şimdi 

dönmüş böyle bir tabloda bir başka felaketin sebebi. İntihar edenlerin sayısını 
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bilmiyoruz. Dün yine bir acı haber aldık. Merve Çavdar kızımız öğretmen, öğretmen 

okulunu bitirmiş, öğretmenlik hakkı kazanacak atanamıyor, bekliyor, işsiz. Atanamadığı 

için-2014 yılında mezun olmuş- intihar etti Merve kızımız. Atama bekleyen 

çocuklarımızı bunalıma sürükleyip intihar ettiren bir iktidarın sorumluları ve 

yetkilileri bunlar. O tarafta intihar eden kızımız, öbür tarafta öğrencilere sadece ve 

sadece “çocuklar ölmesin” dedi diye öğrencilerine, “çocuklar ölmesin” diyen bir 

öğretmenimiz, Ayşe öğretmen 6 aylık çocuğuyla birlikte şimdi hapse giriyor. Bu 

iktidarın öğretmen olacak çocuklarımıza ya da öğretmenlerimize reva gördüğü 

muamele budur. Ya intihar, ya 6 aylık çocuğuyla hapishane. Niye? “Çocuklar 

ölmesin” dedi diye bir öğretmen öğrencilerine. Çocuklar ölmesin demekten daha insani, 

daha haklı, daha doğru başka ne diyebilir? Nasıl bir tablo yarattılar? Şimdi Anayasa 

Mahkemesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda derhal bir karar vermeli. 

Öğrencilerine çocuklar ölmesin diyen öğretmenleri hapse atmaya değil, yaşatmaya, 

takdir etmeye, taltif etmeye ihtiyacımız var. Öğretmenlerini intihar ettiren ya da hapse 

atan bir Türkiye’ye değil, öğretmenlerini el üstünde tutan bir düzene ihtiyacımız 

var. 

Değerli arkadaşlar, aynı anlayış, İhsan Eliaçık… Bir yazarın yazdıklarından, 

söylediklerinden ne kadar korktuklarının çarpıcı örneğidir. İhsan Eliaçık’a 6 yıl, 3 ay 

hapis cezası veriyorlar, hapis cezasının arkasından yurtdışına çıkış yasağı koyuyorlar, 

iki günde bir gelip imza atacaksın diyorlar. İstanbul’un dışına da çıkmayacaksın diyorlar. 

Ne kadar büyük bir korku, ne kadar büyük bir telaş, iktidarın nasıl bir telaş ve korku 

içerisinde olduğunun fotoğrafıdır İhsan Eliaçık’a reva görülen muamele. 

Tabi şimdi bu tablo içerisinde dünden bu yana bir sıcak gündemle karşı 

karşıyayız. Dün tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli çıktı erken seçim 

çağrısı yaptı. Tek adam koalisyonunun büyük ortağı AK Parti ve onun Genel Başkanı 

Erdoğan’ın ne dediğini merak ediyorduk, bugün toplandılar, görüştüler, danıştılar, 

koalisyon sözcüsü “26 Ağustos’ta erken seçim istiyorum” demişti. Koalisyonun 

büyük ortağı ve onun Genel Başkanı Erdoğan da çıktı dedi ki, “24 Haziran 2018’de 

seçim yapacağız.” Öyle bir telaş ve öyle bir şaşkınlıkla vermişler ki kararı, o gün 

üniversite öğrencilerinin sınavı var, o sınavın gününe denk getirmişler. Bir hafta 

sonra olursa ne olur diye değil. Şimdi muhtemelen sınav tarihiyle oynayacaklar. Yani 

1,5 milyon evladımızın hazırlandığı sınav tarihiyle oynayacaklar. 

Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün çok net açıkladık. Erdoğan 

ne der, AK Parti ne der, hangi planı yaparlar, ne yaparlar diye değil. Biz dün çok 

açık biçimde çıktık ve söyledik. Hodri meydan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 

seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Bunu her sorulduğunda 

söylüyorduk, her seçim tartışmaları, erken seçim tartışmaları gündeme geldiğinde 

söylüyorduk. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün hodri meydan dedik, bugün 

de hodri meydan diyoruz. 
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Şimdi başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme 

özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye’nin bütün temel 

meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir. Bugün Erdoğan açıklamasında 

erken seçimle ilgili gerekçesini ileri sürerken diyor ki, “16 Nisan’dan bu yana eski 

sistemle yönetilmekteyiz, hastalıklar devam ediyor bunu aşmamız lazım.” Buna 

kargalar bile güler. Herkes biliyor ki, 16 Nisan’dan bu yana Türkiye’de bir tek adam 

rejimi hakimdir, hatta 20 Temmuz darbesinden bu yana Türkiye’de bir tek adam 

rejimi hakimdir. Ortada parlamentoyu devre dışı bırakan, Başbakanı devre dışı 

bırakan, hükümeti devre dışı bırakan fiilen Recep Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı 

arasında yönetilen bir sistem ve rejim vardır. Onun için milleti aldatmaya gerek 

yok. Yönetemiyorsunuz. Doların ateşini düşüremiyorsunuz, Euro’nun ateşini 

düşüremiyorsunuz, enflasyon iki haneli devam ediyor, yönetemiyorsunuz. İçerde 

siyaset krizi var çözemiyorsunuz. Dışarıda Türkiye’yi rezil ettiniz 

yönetemiyorsunuz. Dış politikada bugün söylediğinizle yarın söylediğiniz 

birbirinden farklı. Sabah söylediğinizle öğleden sonra söylediğiniz birbirinden 

farklı. Ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Erdoğan ve saray 

çevresinin söylediğiyle Ekonomiden Sorumlu Bakanın söylediği farklı. Kendi 

içinizde bu gerçekleri saklayabilme yeteneğinizi bile kaybettiniz. Her şey 

meydanda, her şey görülüyor, yönetemiyorsunuz. 6 milyon işsizin, 16 milyon 

yoksulun sorumlusu sizsiniz. Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ortadan kaldıran, 

adaleti yok eden düzenin sorumlusu sizsiniz, işsizliğin sorumlusu sizsiniz, 

kurdaki yükselişin sorumlusu sizsiniz, faiz düzeninin sorumlusu sizsiniz, çöken 

tarımın sorumlusu sizsiniz, kapanan 430 bin esnaf kepenginin sorumlusu sizsiniz. 

Yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız. Hodri meydan, dün de 

söyledik, bugün de. Millet karar verecek. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu 

sandıktır ve millet karar verecek. “İç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçimi zorunlu 

kılıyor” diyor bugünkü açıklamasında AK Parti Genel Başkanı. Evet rezil ettiğiniz iç ve 

dış gündemin yoğunluğu. Rezil ettiğiniz iç ve dış siyasetin yoğunluğu, kutuplaştırdığınız 

toplumun içine düştüğü durum size seçimi getirip dayattı. Daha devamını da dayatacak 

sandık geldiği gün, göreceksiniz. Bugünler siyaseten gördüğünüz iyi günlerdir, bunu 

unutmayın. Bugünler siyaseten gördüğünüz iyi günlerdir, millet 24 Haziran’da 

söylediğiniz tarihte sandıkta dersinizi verecek ve Türkiye o büyük demokrasi 

buluşmasıyla gerekli adımı atacak ve tek adam rejiminden inşallah kurtulacağız. 

Suriye ve Irak merkezli sorunlar yeni yönetime geçişi gerekli kılmıştır diyor seçim 

gerekçesinde. Suriye ve Irak merkezli sorunları yaratan sizin tek adam rejiminiz değil 

mi? Dışişleri bürokrasisini ve bütün bir dışişleri birikimini yok edip alay eden ve onlarla 

hatta monşerler diye aşağılayarak, cumhuriyet tarihinin en doğru kurulmuş dış politika 

geleneğini yıkarak, yurtta barış, dünyada barış anlayışı yerine, hazır ol cenge sulhu 

salah istiyorsan anlayışıyla bir yeni maceraya bu ülkeyi sürükleyerek bu sorunları 

yaratan sizsiniz. Bunun için doğru seçimle bu sorunlar çözülecek. Ama nasıl? Siz 
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gideceksiniz, gideceksiniz! Siz gideceksiniz ve bu ülkenin huzurunu tesis edecek bir 

iktidar gelecek, sandıktan çıkacak ve çözecek. 

Şimdi tabi bir başka önemli konu var. Bugün TBMM’de OHAL görüşülüyor. 

Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Hodri meydan, seçimle ilgili herhangi bir şey 

söylemiyoruz, dün de söyledik bugün de söylüyoruz, varız ama bu milleti OHAL 

şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması 

gereken şey TBMM’nin olağanüstü hali kaldırmasıdır. Derhal, bugün TBMM OHAL 

tezkeresini reddetmek zorundadır ya da hükümet bunu geri çekmek zorundadır. 

Yarışacağız, millet karar verecek, propaganda serbest olacak. OHAL şartları 

altında, Türkiye’de baskı altında bir seçim yaparak sonuç alacağınızı sanıyorsanız 

yanılırsınız, ama Türkiye’nin itibarını yok edersiniz. Giderken bile bu ülkeye zarar 

verirsiniz.Onun için derhal yapılması gereken şey olağanüstü halin kaldırılmasıdır. 

Olağanüstü hal ilan edilirken ne demişti Başbakan Binali Yıldırım? “1,5 ay 45 gün, belki 

daha kısa bir süre iki ay bile sürmeyecek.” Sayın Binali Yıldırım, 2 yılı yakalıyorsunuz 

2 yıl, 2 yıl! 1,5 ay dediniz 2 yılı yediniz milletin gözü önünde. Onun için şu anda 

Türkiye derhal bugünden itibaren OHAL rejimi dışına çıkarılmak zorundadır. 

Bu çerçevede önümüzdeki süreç, siyasetin bu iktidardan ve tek adam 

rejiminden kurtulmasına dönük bir süreç olacak. Ben bu duygularla bugüne kadar 

Türkiye’yle ilgili umut besleyen herkese diyorum ki, umudunuzu canlı ve sıcak 

tutun. Tek adam rejimi için yolun sonu göründü. Biz seçime hazırız, bu iktidarı 

göndereceğiz, bugünden itibaren derhal TBMM’nin yapması gereken şey de 

OHAL’i kaldırmaktır. Buyurun yarışalım. 

 

2.1.2. 30 Nisan 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Acı bir haber aldık biraz önce 

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yine hain bir terör saldırısı haberi geldi. IŞİD saldırısıyla 

25 kişinin terör saldırısına kurban edildiğini öğrendik, 25 kayıp var. Öncelikle saldırıda 

ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, bütün Afganistan halkına başsağlığı diliyorum, 

terörü bir kere daha lanetliyorum. Terörün olmadığı bir dünya kurulacağı inancımızı 

güçlü bir biçimde yaşatmak zorundayız.  

Değerli arkadaşlar, bu akşam mübarek Berat Kandili. Bütün İslam âleminin, 

insanlığın, vatandaşlarımızın kandilini kutluyorum, kandilleri mübarek olsun, kandiliniz 

mübarek olsun. Bu önemli günler vesilesiyle bir kere daha barışın, kardeşliğin, 

dostluğun hakim olacağı günleri, o günlere ilişkin özlemlerimizi paylaşmak istiyorum. 

1 MAYIS 

Değerli arkadaşlar, yarın bir başka önemli gün 1 Mayıs Emek Bayramı. İşçinin, 

emekçinin, alın teriyle çalışanın hakkını alabileceği günlerin özlemiyle 1 Mayıs Emek 

Bayramının bütün dünya işçilerine ve emekçilerine kutlu olmasını diliyorum. 1 Mayıs’ın 
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aynı zamanda bir emeğin dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanmasını ve emeğin 

önündeki sorunları kaldırmak üzere küreselleşen dünyada, sermayenin küreselleştiği 

dünyada emeğin de küresel ölçekte dayanışma içerisinde örgütlenebileceği bir geleceği 

kurmak zorunda olduğumuz düşüncesini paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, adaylık müracaatlarımız bugün başladı. 30 Nisan – 7 Mayıs 

tarihleri arasında partimizde adaylık müracaatlarını alacağız. Giriş kısmında 

oluşturduğumuz bankolarda adaylık müracaatlarımız alınıyor, müracaat eden aday 

adayı arkadaşlarımızın müracaatlarını yaptıktan sonra kendilerini anlatabilmeleri, 

kendilerini tanıtabilmeleri için de 5 Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımızı 

görevlendirdik. 5 Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımıza seçim çevreleri dağıtıldı, o 

seçim çevrelerinde müracaat eden aday adayları kendi seçim çevreleriyle ilgili Genel 

Başkan Yardımcılarıyla da görüşerek kendilerini hem başvurularını o arkadaşlarımız 

kabul edecek, hem de görüşerek aday adaylarıyla ilgili bir ön görüşme yapılmış olacak. 

Onların izlenimleri doğrultusunda daha sonra değerlendirmeler yapılacak. 

Aday adaylık şartları partimizin web sayfasında yazılı, daha önce de ilan edildi. 

Müracaat etmek isteyenlerin bu şartlara göre gerekli evrakları hazırlayıp dosyayı 

buradan alarak müracaat etmeleri gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, seçim takvimi başladı biliyorsunuz. Bir çağrı yapma ihtiyacı 

duyuyoruz, bu önemli bir çağrı. 2 Mayıs’ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2 Mayıs – 

12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütükleri askıda kalacak ve bu süre içerisinde 

seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşlarımızın oy kullanma hakkından mahrum 

olmamaları için ya da sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere hem kendi 

isimlerinin seçmen kütüklerinde olup olmadıklarını kontrol etmeleri, hem de bu 

çerçevede bulundukları binalarda farklı seçmenler yazılıp yazılmadığını kontrol etmeleri 

güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. 2 Mayıs’tan itibaren bütün vatandaşlarımızı 

seçmen kütüklerinde adlarını kontrol etmeye davet ediyoruz. Bunu Yüksek Seçim 

Kurulunun sitesinden girerek yapabilirler, Cumhuriyet Halk Partisinin web sayfasından 

girerek yapabilirler, ya da diğer siyasi partilerin de bu konuda çalışmaları olacaktır 

oralardan girerek yapabilirler. Ayrıca muhtarlıklarda da askıya çıkan listelerde, askı 

listelerinde isimlerini kontrol etmeleri mümkündür. 

Bir başka önemli nokta, oy kullanma tarihi hep 24 Haziran’ı konuşuyoruz 

biliyorsunuz. İki tarih var. 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimiyle 

ilgili tarihtir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığıyla ilgili 8 

Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacaktır oy kullanma işlemi. Dolayısıyla 

vatandaşlarımızın yaz ayı olması nedeniyle muhtemel tatillerini ya da çeşitli 

seyahatlerini planlarken sadece 24 Haziran’a göre değil, 8 Temmuz’u da dikkate alarak 

planlamalarında yarar var. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşmayı önemli görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber düştü Türkiye’nin 

gündemine ama ne yazık ki önemi veçhile basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette 
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bir yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Bir yeni askeri vesayet girişimiyle 

karşılaştık. Ne yazık ki ortalığın yıkılması gerekirdi, bununla ilgili basın açıklamaları 

yaptık, her bir arkadaşımız çıktı konuştu ama nedense medyada arzu ettiğimiz ölçüde 

yer bulmadı. Hatta arzu ettiğimiz demiyorum hak ettiği ölçüde yer bulmadı. Bizim arzu 

edip etmememiz önemli değil. Bu Türkiye’nin hangi noktaya geldiğinin işaretidir. Hatta 

haberi yapan bir gazeteci işinden oldu, sonra da “ben kendi isteğimle ayrıldım” demek 

zorunda bırakıldı. Bir kere daha tekrar ediyorum ve kampanya süresince de bunu 

unutturmayacağız; Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı 

Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın tam da Abdullah Gül’ün adaylık konuları görüşülürken 

Abdullah Gül’ü ziyarete gitmiştir. Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül’e aday olma telkinidir. 

Genelkurmay Başkanı ve saray sözcüsü Sayın Abdullah Gül’e aday olmamasını telkin 

etmek üzere Abdullah Gül’ü ziyarete gitmişlerdir. Bu, yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil 

olayıdır. 1961 yılında Ali Fuat Başgil’e aday olmaması yönünde yapılan baskının yıllar 

sonra bir tekrarıdır. Bu, siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Askeri vesayetle siyasetin 

planlanmasıdır. Bu, yeni 28 Şubatçılıktır. Bugün bir yeni 28 Şubatçılık hareketiyle karşı 

karşıyayız. Bu, çok açık biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme 

çabasıdır, darbeciliktir. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaretle üniforma giymiştir. 20 

Temmuz sivil darbesi bu ziyaretle üniforma giymiştir ve askeri kanadını tamamlamıştır. 

İzaha muhtaç bir durumdur. Böylesi bir dönemde hatır ziyareti yapılacak günlerden 

geçmiyoruz. Bu çok açık bir yeni askeri vesayet girişimidir ve Erdoğan saray iktidarı, tek 

adam koalisyonu çöküşün eşiğine geldiğini anladığı anda ayakta durabilmek için son 

çareyi askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Millete şikayet ediyoruz, 24 Haziran’da ve 

8 Temmuz’a kalırsa 8 Temmuz’da sandığa gidin ve bu askeri vesayet girişimini çökertin. 

Yıllardır size gelip askeri vesayete karşıyız diye oy isteyenlerin gerçek yüzü ortaya 

çıkmıştır. Maske düştü, takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı, arkadaki gerçek ortaya 

çıktı. Kendi iktidarlarını sürdürebilmek adına askeri vesayete sarılan bir anlayış yeni 

dönemde milletten yeniden yetki istemektedir, millet bu askeri vesayet girişimini 24 

Haziran ve 8 Temmuz’da sandıkta boşa çıkaracaktır. Buna inanıyoruz. 

FETÖ’YE KARŞI ÇIKAN GAZETECİLER TALİMATLA MAHKUMİYET KARARI 

ALIYORLAR 

Tabi bu haberi yapan gazeteciyi işten attılar, Türkiye’de basının içinde bulunduğu 

tabloyu da çok açık biçimde ortaya koyuyor arkadaşlar. Cumhuriyet Davası sonuçlandı. 

Cumhuriyet Davası hak etmediği halde mahkumiyetle sonuçlandı. Açıkça hukuka aykırı 

olduğu halde mahkumiyet kararları verildi. Ortada suç olmadığı halde gazeteciler 

hakkında hapis cezası kararı verildi. Cumhuriyet Gazetesinde dava konusu olan iddialar 

ve olay baştan sona gazetecilik faaliyetidir. Mahkeme gazetecilik faaliyetini mahkum 

etme ayıbının ve utancının altına imza atmıştır. O kararın altına imza atanlar o kararın 

utancı altında ezileceklerdir. Önümüzdeki süreçte itiraz ve temyiz aşamalarında bunun 

düzeleceğini umuyor ve düzeleceğine inanıyoruz, düzelmesini bekliyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, casusluk aranıyorsa FETÖ’yü kozmik odaya sokarak tarihimizin 

en büyük casusluk olayına yardım ve yataklık eden, imkan sağlayan AK Parti iktidarının 

sorumlularına bakmak gerekir. FETÖ’yü kozmik odaya sokmak Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Harim-i İsmetini FETÖ çetesine, terör örgütüne açmak tam da hükümet 

eliyle casusluk yapmaktır. Hükümet imkanlarıyla casusluk yapmaktır. FETÖ’yü kozmik 

odaya sokup hükümet imkanıyla casusluk yaptıran AK Parti yönetimi hükümetin 

sorumluları bugün ellerini, kollarını sallaya sallaya gezerken FETÖ’ye karşı çıkan 

gazeteciler talimatla mahkumiyet kararı alıyorlar. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu 

tablo budur, bu tabloyu inşallah sandıkta millet değiştirecek. 

SİYASETİ KİRLETEN ANLAYIŞ SİYASETİN DİLİNİ DE KİRLETTİ 

Değerli arkadaşlar, siyaset üslubu bozuldu. Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanının 

konuşmalarına baktığınız zaman çocuklarımızın o konuşmaları dinlemesinden imtina 

eder olduk. Ahlakları bozulacak. Eskiden şöyle bir şey vardı biz çocukken 

Cumhurbaşkanlarını dinleyip örnek alırdık. Şimdi Cumhurbaşkanı yok ortada, 

Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmiş bir parti Genel Başkanı var, çocuklarımızı 

sakınıyoruz aman dinlemesinler ağızları bozulur diye. Siyaseti kirleten anlayış siyasetin 

dilini de kirletti. Siyaset yapma yöntemini kirletti, siyasetin dilini kirletti. Biraz önce 

anlattım, askeri vesayeti siyasete bulaştırmak siyaset yapma yöntemini kirletmektir. 

Yüzde 49 oy alan Başbakanı saray darbesiyle devirmek siyaset yapma yöntemini 

kirletmektir. Yolsuzlukları siyasetin merkezine oturtmak siyaseti kirletmektir. Bütün bir 

siyaset alanını kirletenler şimdi de siyasetin dilini pervasızca kirletmeye başladılar, 

siyasette nezaket kalmadı. Söylediği sözleri tekrar etmeye bile utanıyorum ama biz 

seviyeyi düşürmeyeceğiz. Atalarımız çok güzel bir şey söylemişler atasözlerimiz 

önemlidir. Bir güzel atasözümüz var, “Testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür” 

diyor. Ne söylüyorsa bizimle ilgili ağzından bilin ki içinde o vardır ve kendi içindekini 

döküyor demektir. 

ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜYOR 

Değerli arkadaşlar, Türkiye bir başka bölücülük faaliyetiyle daha karşı karşıya. 

Biliyorsunuz AK Parti iktidarı, Erdoğan rejimi, tek adam rejimi Türkiye’yi bölüyor, 

toplumu böldü, kutuplaştırdı, benden olan ve olmayan diye ayrıştırdı. Ülkeyi geldiği 

günden bu yana bölme sevdası içerisinde. Bir dönem Büyük Ortadoğu Projesinin eş 

başkanıydı, o zaman memleketi bölme projesine eş başkanlık yapmakla iftihar ediyordu 

Erdoğan. Ondan sonra toplumu böldü, şimdi de üniversiteleri bölüyor, 11 üniversiteyi 

bölüyor. Ya neden bölüyorsunuz? Dünyanın en eski üniversitesi Bologna Üniversitesi 

bin yıllık üniversite. Bin yıllık üniversite olması nedeniyle o kurumsal birikimi o kurumsal 

kimliğinden dolayı övünç duyuyor. Üniversite bir birikim demektir, üniversite bir geçmiş, 

bir tecrübe, kurumsal kimlik demektir. Literatüre girmiş yayınlar, bilimsel araştırma 

sayılarıyla üniversiteler dünyada ayrıcalıklı ve itibarlı yerlerini o tarihi birikiminden, 

kurumsal birikiminden alırlar. Üniversiteyi bölmek, parçalamak demek kurumsal kimliği 
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parçalamak demektir. Üniversitenin kurumsal birikimini parçalamak demektir. İstanbul 

Üniversitesine düşman mısınız, Gazi Üniversitesine düşman mısınız, İnönü 

Üniversitesine düşman mısınız, sayamadığım diğer 11 üniversiteye? Öğrenci sayısı 

fazlaymış, olsun fazlaysa kampüsü genişletirsin, fazlaysa kontenjanı düşürür sonraki 

yıllarda daha az sayıda öğrenci alırsın. Ama yıllardan bu yana o üniversiteyle 

bütünleşmiş, kimliği o üniversitelerde onların bir parçası olmuş fakülteleri ayırıp başka 

yerlere dağıtarak, üniversiteleri bölerek eğitim sistemine ve üniversite anlayışına bir 

kere daha bu darbeyi vurmak ve bu kötülüğü yapmakla elinize ne geçecek? Giderken 

bile tahribat yaratarak gidiyorlar. Siyasette vesayet uygulamasını siyasete yeniden 

sokarak tahribat yaratarak gidiyorlar. Üniversiteleri bölerek, tahribat yaratarak gidiyorlar. 

Toplumu bölerek, tahribat yaratarak gidiyorlar. 

BU İKTİDAR İKİ LOBİ, BİR HOBİ İKTİDARIDIR 

Değerli arkadaşlar, bu iktidar iki lobi, bir hobi iktidarıdır. AK Parti iktidarı iki lobi, bir 

hobi iktidarıdır. Nedir bu diyeceksiniz? İki lobi, birinci lobi faiz lobisi, ikinci lobi ithalat 

lobisi. Hobi ne? Yolsuzluk hobisi. Faiz lobisine ülkeyi terk ettiler, bunların döneminde 

150 milyar dolar yabancı finans kuruluşlarına faiz ödedi bu millet, içerde de 650 milyar 

lira içerdeki finans kuruluşlarına faiz ödedi, sadece faiz. Bu milletin alın teri. Faiz 

lobilerinin ortağı bunlar. İthalat lobisi Türk çiftçisini ve tarımını ithalat lobisine kurban 

ettiler. Türkiye’de üretilen ve ihraç edilebilme kapasitesi olan bütün ürünlerin Türkiye’de 

üretim kapasitesini daralttılar dışarıdan ithal etmeye başlıyorlar. Hububat ithal, et ithal, 

canlı hayvan ithal, saman ithal, her şeyi ithal eden, pamuğu, mısırı, buğdayı ithal eden, 

kendi çiftçisinin tütününü yok eden, şeker pancarını yok eden, şeker fabrikalarını satan 

bir iktidar. Niye? Çünkü ithalat lobisiyle ortaklar. Şekeri, buğdayı, pamuğu dışarıdan 

getiren, mısırı dışarıdan getirenler bunların ortakları. İthalat lobisiyle o ithalat kârını 

paylaşıyorlar kendi çiftçisinin ölmesi pahasına. İki lobiye Türkiye’yi teslim ettiler. Hobileri 

ne bir hobi? O da yolsuzluk hobisi. Doydular, artık normal bir insan bu kadar 

yolsuzluktan sonra bir daha yolsuzluk yapamaz doyar değil mi bir doyma noktası vardır. 

Bunlar doydukları halde şimdi çerez niyetine yolsuzluk yapmaya başladılar. Hani 

doyduktan sonra bir de oturur çerez yersiniz ya bunların çerezleri bile yolsuzluk. 

Yolsuzluktan beslenen, tatlı ve çerez niyetine de yolsuzluk yapan bir iktidar. Onun için 

AK Parti iktidarı iki lobi, bir hobi iktidarıdır. Ve inşallah millet 24 Haziran tarihinde iki lobi, 

bir hobi iktidarına son verecek. 

 

2.1.3. 7 Mayıs 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı 

tamamladık. Biliyorsunuz kampanya süreci çok yoğun, hareketli ve hızlı bir biçimde 

geçiyor. Geçen hafta çok hızlı, hareketli bir gündemi birlikte takip ettik. 

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını resmen ilk başlatan siyasi partiyiz. Geçen 

hafta 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin hem 
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adaylığını açıkladık, hem seçim kampanyasını başlattık, hem de ilk mitingini yaparak 

Türkiye genelinde çalışmalarına başladı. 4 Mayıs Cuma günü hayırlı bir gün, 23 Nisan 

1920 bir Cuma günüydü TBMM o gün açılmıştı Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma 

namazının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşının büyük 

kahramanları Birinci Meclisi açarak Türkiye’de milletin gücü ve iradesiyle bir gelecek 

planlamasının ilk adımını atmışlardı. Aradan geçen 98 yıl sonra TBMM’yi etkisiz kılmak 

isteyen, sadece sembolik bir meclis haline getirmek isteyen anlayışa, tek adam rejimine, 

20 Temmuz sivil darbesine karşı tekrar Türkiye’de çoğulcu demokrasiyi güçlü bir şekilde 

kurmak, Türkiye’nin çoğulcu demokrasisini tesis etmek üzere çıktığımız yol yine bir 

Cuma gününe tesadüf etti. Millet Meclisini güçlü bir şekilde sağlayacak yolculuğumuzun 

en önemli kavşak noktası da 24 Haziran. İkinci tura kalması halinde de 8 Temmuz 

tarihleri olacak ve Türkiye çoğulcu demokrasiyi kurmanın önemli adımını o gün atacak. 

Değerli arkadaşlar, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce hem Türk 

siyasetinin tanıdığı, hem enerjik ve dinamik yapısıyla halkın büyük kesiminin takdir ettiği 

bir siyaset emekçisi. Bugüne kadarki birikimi ve bundan sonraki çizgisi de gösterecektir 

ki, Türkiye’nin çoğulcu demokrasisini kurma sürecinde milletin takdiriyle Allah’ın izniyle 

24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni bir dönemi başlatıp çoğulcu demokrasiyi 

birlikte tesis edeceğiz. 

Adaylık açıklamasında çok önemli bir şey vardı, milletimizin de dikkatlerinden 

kaçmadı. O da neydi? Parti rozetini çıkardı Genel Başkanımıza teslim etti, Türk Bayrağı 

rozetini de Genel Başkanımız adayımızın yakasına taktı. Biz bütün milleti kucaklayan bir 

Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz sadece bir parti aidiyetiyle toplumu bölen ve kutuplaştıran 

bir Cumhurbaşkanı değil, millete aidiyetiyle sembolize olmuş, bütün milletle 

bütünleşmiş, ayırmayan, birleştiren bir Cumhurbaşkanı istiyoruz ve attığımız ilk adımda 

da Türk Bayrağı rozetiyle inşallah 24 Haziran ya da 8 Temmuz’da seçildiğinde yine aynı 

kucaklayıcılıkla 81 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacak. 

MİLLET İTTİFAKI 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sadece Cumhurbaşkanı adaylığı ve 

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir adım değil, ikinci önemli bir adım daha attık, güçlü 

meclis kuvvetler ayrılığı esasına dayalı bir sistem, kutuplaşmaya karşı uzlaşma 

siyasetini yerleştirecek bir anlayışı hayata geçirecek önemli büyük bir başka adım daha 

attık o da Millet İttifakının kurulması ve Yüksek Seçim Kuruluna Millet İttifakı 

Protokolünün verilmesidir. 4 siyasi parti bir araya geldi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ 

Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 4 siyasi partinin 3’ü resmi olarak Millet 

İttifakı adı altında ittifak protokolünü imzaladı. Demokrat Parti de bu ittifak 

protokolünün destekçisi ve bir parçası olarak İYİ Parti listelerinden seçime 

katılma kararı aldı. Türkiye’de baraj etkisini ortadan kaldırmak, adil seçim, 

temsilde adaleti sağlamak, adalet ve huzuru gerçekleştirmek, demokrasi eseninde 

bir büyük buluşmayı sağlamak üzere milleti temsil eden bütünleştirici Millet 
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İttifakının imzasını attık. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakının sandıkta ezici bir 

çoğunlukla çıkacağını ve Türkiye’nin şu ana kadar parlamentoyu, meclisi, milli 

iradeyi devre dışı bırakmaya dönük tek adam rejimi uygulamalarını demokrasiden, 

milletten aldığı güçle yerle bir edeceğini hep beraber göreceğiz.Bir yeni ve büyük 

başlangıcın adımı olacak. TBMM’de bu demokrasi ittifakının, millet ittifakının bu güçlü 

sesiyle Türkiye’de demokrasiyi, çoğulcu demokrasiyi, kuvvetler ayrılığına dayalı rejimi 

hep beraber inşa edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bu hayırlı ve güzel işler olurken tabi ki, tek adam rejimi kendi 

iktidarını sürdürebilme telaş ve kaygısına düştü. Telaş etmeye başladılar. İktidar 

zemininin ayaklarının altından kaydığını görerek telaş etmeye başladılar, iktidardan 

gitmemek için askeri vesayeti çare olarak görüp askeri vesayete başvurdular. 

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, saray sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı 

Hulusi Akar sarayın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül’ü telkin ziyaretinde bulundu. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde, böyle bir 

kamuoyunda bu ziyaretin anlamı çok açıktır. Türkiye yıllar sonra saray talimatıyla bir 

yeni Ali Fuat Başgil olayıyla karşı karşıya kalmıştır. Siyasete üniforma sokulmuştur, 

üniformayla siyaset tehdit edilmiştir, üniformayla millet tehdit edilmiştir. Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Türk milletinin önemli kutsal üniforması siyasetin bir parçası haline getirilip 

ne yazık ki kirletilmiştir. Bu konuda yapılan açıklamaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. 

Ziyaret teyit edilmiştir ve bu noktada telkin eden tek adam rejiminin temsilcisi 

Erdoğan’dan hala bir açıklama gelmemiştir. Askeri vesayet bu seçimleri dizayn etmeye 

soyunmuştur. Erdoğan ve birlikte hareket ettiği tek adam koalisyonunun sözcüsü 

Bahçeli askeri vesayetten medet umar hale gelmişlerdir. İktidarlarının devamını askeri 

vesayette arar hale gelmişlerdir. Siyasette yeni 28 Şubatçılığa soyunmuşlardır. Yeni bir 

28 Şubat elbisesi giymişlerdir. Bu ziyaret, bu telkin görümündeki tehdit ziyareti aslında 

20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağının tamamlanmasıdır. 20 Temmuz sivil darbesi 

üniforma giymiştir. Bu tehdit ve telkin ziyaretiyle 20 Temmuz sivil darbesi üniforma 

giymiştir ama çare yok, telaş etseler de, çaba harcasalar da ne yaparlarsa yapsınlar 

millet önce 24 Haziran’da, ikinci tura kalırsa, kaldığı zaman da 8 Temmuz’da sandığa 

gidecek ve askeri vesayet heveslerini boşa çıkaracaktır. Milletin iradesi yeni 28 

Şubatçıların askeri vesayet hevesini kursaklarında bırakacaktır. Milletimize güveniyoruz, 

siyasette askeri vesayetten medet umanların ikbal ve istikbali olmamıştır, bunların da 

ikbal ve istikbali olmayacaktır. 

BAHÇELİ, FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞININ KUYRUĞUNA TAKILMAKTAN 

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIK DUYMAMIŞTIR 

Mesele sadece askeri vesayet girişimiyle, telkinle kalmamıştır hemen iki gün önce 

tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli bu kez milleti tehdit, şantaj ve iftira 

siyasetiyle korkutmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanı adaylığı için ortaya çıkan adaylara 

milletin, vatandaşın, seçmenin serbest iradesiyle gidip imza vermesinden korkan tek 

adam koalisyonu, koalisyon sözcüsü Devlet Bahçeli’nin ağzından FETÖ’nün seçmen 
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ayağı diye imza verenler FETÖ’cülükle tehdit edilmiştir. Tehdit yoluyla imza toplanması 

önlenmek istenmiştir, şantaj ve iftirayla imza toplanması önlenmek istenmiştir. Amaç 

rakipsiz bir yarıştır, rakipli bir yarıştan korktukları için, demokratik bir yarıştan korktukları 

için, eşit ve adaletli bir yarıştan korktukları için bütün hukuk dışı yöntemleri kullanarak, 

bütün zorbalıkları, tehdit, şantaj ve iftira yöntemlerini kullanarak rakipsiz bir yarış 

peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. Hazin ve komik bir tabloyla 

karşı karşıyayız. FETÖ’nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Sayın Devlet Bahçeli, 

FETÖ’nün siyasi ayağının kuyruğuna takılmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. 

FETÖ’nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin kozmik odasına FETÖ’yü sokanlarla ittifak kurmakta bir beis 

görmemektedir, FETÖ’yü orduya, emniyete, yargıya, milli eğitime yerleştirenlerle ittifak 

kurmakta bir beis görmemektedir. Ama FETÖ’nün siyasi ayağıyla ittifak kurarken, 

vatandaşın özgür iradesiyle gidip ben Cumhurbaşkanı adayına imza veriyorum dediği 

zaman o imzaların önünü kesmek için FETÖ’nün seçmen ayağı diye seçmene iftira 

atmaktan sıkılmamaktadır. Çareyi seçmene iftira, şantaj ve korkutmakta arıyorlar 

ama o çareyi bulamayacaklar. Pennsylvania’yı mihrap yapıp oraya giderek 

Pennsylvania’da esas duruşta bekleyenler bugün AK Parti listelerinde hala milletvekili 

aday adayı olarak müracaat ettiler. Buna söyleyecek bir sözün yok mu Sayın 

Bahçeli? Sayın Bahçeli bu ne iştir, bu ne iştir? FETÖ’nün seçmen ayağı diye 

cesaretle, vicdanlarıyla gidip tercih ettikleri adaylara oy veren vatandaşı töhmet 

altında bırakırken; ittifak kurduğun partinin aday adayı listelerinde 

Pennsylvania’yı mihrap yapanları gördüğün zaman söyleyecek hiçbir sözün yok 

mu? Onlar hangi ayak? Bu ne ayak Sayın Bahçeli, bu ne ayak? FETÖ’nün seçmen 

ayağını ararken asıl buradaki ayağa bak burada başka bir ayak var. İttifak kurduğun 

yerdeki ayağı dikkatle takip et bilmiyorsan eğer. Ama görüyoruz ki, mesele bilip bilmeme 

meselesi değildir. Mesele iktidar her ne pahasına olursa olsun paçasından iktidarı bir 

yerde nasıl yakalayabilirim anlayışıyla milleti FETÖ tehdidiyle korkutup iktidarı 

sürdürebilme çabasıdır. Ama bunda başarılı olamayacaklar. 

YÜZYILIN KOMEDİSİ 

Değerli arkadaşlar, dün tek adam koalisyonunun sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı 

makamını işgal eden AK Parti Genel Başkanı Erdoğan manifestosunu açıklamış. 

Yüzyılın komedisi. Manifestosunda diyor ki, adalet ve özgürlük vaat ediyor. 

Manifestosunda dar gelirliler rahatlayacak diye vaatte bulunuyor. Saymış alt alta tek tek, 

bunları sıralamaya gerek yok. Çünkü 16 yılda Türkiye’de neyi yok etmişlerse şimdi 

onları vaat ediyorlar. 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış şimdi vaat ediyor. 16 

yıldır bu ülkeyi sen yönetiyordun Erdoğan sen, bu millet 16 yıldır sana tek başına 

yönetme yetkisi verdi, bugün vaat ettiğin her şeyi bu ülkede yok eden sensin. Yok 

edenden çözüm çıkmaz, yok edenin vaadine kanılmaz, inanılmaz. Askeri 

vesayetten medet umandan demokrat olur mu? En yakın dava arkadaşının aday 

olabilme ihtimalinden korkarak helikopterle ona asker gönderen,  Genelkurmay 
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Başkanını gönderen, telkin ve tehditlerde bulunanlardan ülkeye demokrasi adına hayır 

gelir mi, demokrasi çıkar mı? Onların bu millete verebilecekleri sadece ve sadece 

askeri vesayettir, zulümdür, zorbalıktır, acıdır. O yüzden 24 Haziran Türkiye’nin bu 

karanlıktan çıkacağı o mutlu gün olacaktır. Milletimizin neyin ne olduğunu çok iyi 

biliyor. Milletimiz geleceğe nasıl yürüyeceğinin bilincindedir. Başta söylediğim 

gibi Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık, Millet İttifakını Açıkladık, gümbür gümbür 

sel olup sandıklara akacağız, sel olup sandıklardan taşacağız. Türkiye’de siyaset 

kurumunu yeniden inşa edeceğiz, demokrasiyi güçlü bir biçimde tesis edeceğiz. 

Hepinize teşekkür ediyorum, sorularınız varsa alabilirim. 

 

2.1.4. 05 Temmuz 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yönetim Kurulumuz olağan 

toplantısını yapıyor. Kamuoyunda özellikle bu toplantının olağanüstü toplantı olduğu 

konusunda bazı haberler düşmüş; önce bir düzeltme yapalım, açıklık getirelim bu bizim 

haftalık olağan toplantımız. Normalde Pazartesi günü yapacaktık, ancak milletvekili 

seçilen arkadaşlarımızın mazbatalarını alması söz konusuydu, herkes seçim 

çevrelerinde, bu nedenle mazbatalar alındıktan sonra bugüne aldık. Özel bir gündeme 

dayalı bir olağanüstü toplantı değil, olağan Merkez Yönetim Kurulu toplantımız. 

Bu toplantıda kuşkusuz seçim değerlendirmesini yaptık, genel olarak seçimle ilgili 

değerlendirmeleri yapıyoruz. Bundan sonraki yol haritamızla ilgili seçim sonuçları 

konusunda bir taraftan teknik değerlendirmeye ilişkin bir rapor, diğer taraftan siyasi 

değerlendirmeye ilişkin bir rapor, öbür taraftan da iller bazında yerel düzeyde örgütlerin 

yerel seçim sonuçlarına ilişkin hazırlanacak raporlar çerçevesinde daha geniş bir 

değerlendirme toplantısı yetkili kurullarda yapılacak. Parti Meclisi, Meclis Grubu ve İl 

Başkanları toplantısında ayrıntılı olarak önümüzdeki günlerde bu çalışmaları yapacağız. 

Merkez Yönetim Kurulumuzda seçim değerlendirmesini bu çerçevede yaptı 

arkadaşlarımız. Tabi önümüzdeki süreçte 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler 

var. Merkez Yönetim Kurulumuz bu değerlendirmelerin akabinde, 2019 yılı Mart ayında 

yapılacak yerel yönetim seçimlerine ilişkin stratejileri de konuşuyor. Hangi stratejinin 

izlenmesi, yerel yönetim seçimleriyle ilgili nasıl tutum takınılacağı konusunda da 

görüşmeler devam ediyor. Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde bu konuları 

görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bugün Başbağlar Katliamının 25’inci yılı - acıların bir kez daha 

tazelendiği, 2 Temmuz Madımak Katliamının 25’inci yıldönümüydü - 5 Temmuz 

Başbağlar Katliamının 25’inci yıldönümü. Nereden olursa olsun toplumsal barışı 

ortadan kaldıran, toplumun vicdanını kanatan bu katliamları yürekten kınıyoruz, 

şiddetle kınıyoruz. Aradan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen katliamların kaynağı 

olan nefret dilinin siyaset ikliminde devam ediyor olması hepimizi üzen, huzursuz 

eden bir tablo. Bu nedenle siyasetten nefret dilinin çıkarılmasını, kutuplaşmaya dayalı 

siyasetin terk edilmesini ve hızla toplumsal barış ve huzurun inşa edilmesini arzu 
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ediyoruz. Bir kere daha Başbağlar Katliamında ve Sivas’ta Madımak Katliamında 

katledilenlere bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum ve bir kere daha vicdanlarımızın 

bu saldırıları unutmayarak toplumsal vicdanın diri tutulacağı barış, huzur günlerine olan 

özlemimizi paylaşmak istiyorum. 

TEK ADAM REJİMİNİ TAHKİM ETMEYE DÖNÜK ADIMLARIN BAŞLANGICI 

Değerli arkadaşlar, milletvekilleri mazbatalarını aldılar - 600 milletvekili sanıyorum- 

ve Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıkladı. TBMM göreve başlayacak. Seçim 

süreciyle ilgili adaletsiz, hukuka aykırı, meşruiyet sorunları yaratacak ciddi bir süreç 

yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. TBMM’de yeni 

dönemde görev alacak milletvekili arkadaşlarımızın tamamına, bütün milletvekillerine 

siyasi parti ayrımı yapmaksızın başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı 

geçmesini diliyoruz. TBMM’nin yeni çalışma döneminde başarılı olmasını diliyoruz. Tabi 

burada özellikle yeni dönemde etkisizleştirilmeye çalışılan TBMM’den buna karşı 

yetkilerini koruma ve yetkilerini kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Bütün 

milletvekillerinden bu konuda kararlı bir tutum bekliyoruz. Bir tek adam rejimi 

altındayız, tek adam rejimi süreci yaşıyoruz, kuvvetlerin bir elde toplandığı ve 

millet iradesinin yok edilmeye çalışıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna karşı 

en etkili ve güçlü mücadeleyi kuşkusuz parlamento verecektir, kendi yetkilerini 

koruyarak, vermelidir. Önümüzdeki yasama döneminin en önemli noktası 

parlamentonun bu konuda yetkilerini koruma ve milletin iradesini temsil etme konusunda 

kararlı bir mücadele beklentisidir. Önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi grubu 

olarak bu çerçevede etkin bir mücadele vereceğiz. Bütün siyasi partilerin de mecliste 

grubu olan, mecliste bulunan bütün milletvekillerinin de aynı çerçevede devam etmesini 

arzu ediyor ve bekliyoruz. Bu çerçevede adım atacak herkesle birlikte yürümeye hazırız. 

TBMM’de millet iradesini hakim kılmak, meclisin gücünü etkin kılma konusunda geniş 

bir mutabakat arayışının olması gerektiği düşüncesindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak milletin bize verdiği yetkiyi bu çerçevede etkin bir şekilde kullanacağız. 

Tabi tek adam rejimi ilk kanun hükmünde kararnamesiyle aslında anayasayı 

askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayınlanan kanun hükmünde kararname çok 

açık bir biçimde kanunla yapılması gereken hususların kanun hükmünde kararnameyle 

yapıldığını gösteriyor ve tek adam rejimini tahkim etmeye dönük adımların başlangıcı; 

yani yeni dönem bu kanun hükmünde kararnameyle ne yazık ki kötü başladı, kötü 

devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tek adam rejimine karşı 

milletin iradesini savunma kararlılığımız devam edecek. Anayasayı askıya alan 

kanun hükmünde kararnameler ve bundan sonrasına ilişkin de muhtemelen 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye’de hukuk düzeni tamamen ortadan 

kaldırmanın amaçlandığı bir sürece doğru giriyor. Bu nedenle hukuk, demokrasi ve 

özellikle milli iradeyi hakim kılma çabası ağırlık kazanacak, görünen tablo bu. 
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YARGITAYIN ENİS BERBEROĞLU’NA DERHAL TAHLİYE KARARI VERMESİ 

GEREKİR 

Değerli arkadaşlar, tabi yeni dönemde beklediklerimiz var. Şu ana kadar 

gerçekleşmemiş olması ciddi biçimde toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek 

nitelikte. İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı, bir siyasi 

operasyonun parçası olarak cezaevinde. Yeniden milletvekili seçildi, millet 

siyasetin emrindeki yargının oyununu bozdu, bir kere daha Enis Berberoğlu’nu 

parlamentoya gönderdi. Anayasanın hükmü açık, ‘yeniden milletvekili seçildiğinde 

yeniden dokunulmazlığı başlar’ diyor ve ‘hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yoksa -ki 

yok, olsa milletvekili seçilemezdi - devam eden davalar dokunulmazlık kapsamına girer, 

davaya devam edilebilmesi sadece ve sadece dokunulmazlığının tekrar kaldırılması 

şartına bağlıdır.’ Sayın Enis Berberoğlu’nun Yargıtay’da bekleyen dosyası şu anda 

dokunulmazlık kapsamındadır ve Yargıtay’ın mahkemelerin derhal tahliye kararı 

vermesi gerekir. Mazbatasını aldı, mahkemesinden tahliye talebinde bulunuldu, 

mazbatası mahkemeye verildi. Buna rağmen hala tahliye kararı verilmemiş olması 

önümüzdeki süreçte tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi bir tuzak kurma sürecinin 

başlatıldığına inşallah işaret değildir. İnşallah 24. dönemin başında FETÖ’cü 

yargıçların ve FETÖ’cü mahkemelerin yaptığı uygulamaların bir benzerini yapma 

hazırlığı değildir. Şu anda öyledir demiyoruz sabırla ve dikkatle izliyoruz ve 

bekliyoruz. Mahkemelerin bir an önce derhal Enis Berberoğlu’yla ilgili tahliye 

kararı vermesini bekliyoruz. Aksi hürriyeti tahdit suçudur. Dünün FETÖ’cüleri nasıl 

yargılanıyorsa, bugün aynı şekilde hukuka aykırı hareket edenler de yarın o tutumları 

nedeniyle hukuk önünde hesap vermek zorunda kalırlar. 

EREN ERDEM SİYASİ BİR OPERASYONLA TUTUKLANMIŞTIR 

Siyasi operasyonların bir diğer ayağı Parti Meclisi Üyemiz 26. Dönem İstanbul 

Milletvekilimiz Eren Erdem’e yönelik devam ediyor. Geçen hafta açıklama yaptım, 

Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde hukuki bir kararla değil, siyasi bir operasyonla 

tutuklanmıştır. Doğru bir yargılanmanın sonunda beraat edeceğinden hiçbir 

şüphemiz yoktur. Ancak operasyonun çapı kamuoyunda etkili görünsün diye, 

haksız yere mevcut Ceza Muhakemeleri Kanununa aykırı bir biçimde tutuklama 

önlemine başvurulmuştur. İki yıldır dokunulmazlığı olmayan ve o dönemde 38 kez 

yurtdışına giriş – çıkış yapmış olan Eren Erdem kaçmadığı halde bugün kaçma 

şüphesi var diye hapishanede tutulmaktadır. Bu bir başka rehin alma 

operasyonudur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekillerimiz, Parti Meclisi 

Üyelerimiz hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık, olmama konusunda da 

kararlıyız. Benzer şekilde bunun üzerinden yürütülmek istenen kirli propagandanın da 

hiçbir etkisi olmayacağını ve kamu vicdanında mahkum edileceğini çok yakından 

biliyoruz. Yargılanması gerekenler varsa bu konuda, Türkiye’de devlet kurumlarına 

yetkisi olmadığı halde hukuk dışı operasyonlar yaptıranlar yargılanmalıdır. Bu 

çerçevede Eren Erdem’in derhal tahliye edilmesi, özgürlüğüne kavuşması gerekir. 
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Türkiye bu siyasi operasyonlardan bundan önce bir fayda elde edememiştir, 

bundan sonrada bir fayda elde etmesi mümkün değildir. 

ANTALYA’DAKİ 5 GENCİMİZİN DERHAL TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİR 

Benzer şekilde sandıklara sahip çıkmak üzere seçim kurulları önünde demokratik 

hakkını kullanan gençlerimiz tutuklanmıştır. Antalya’da 10 gencimiz haksız yere 

gözaltına alınmış ve arkasından 5’i serbest bırakılıp 5 gencimiz de 

tutuklanmıştır. Bu Türkiye’nin fotoğrafıdır. Sandıkta hakkını savunan, sandık güvenliği 

için orada bulunan vatandaşın tutuklandığı bir ülke haline sokmuşlardır Türkiye’yi. Tek 

adam rejiminin fotoğrafıdır. 5 gencin derhal tahliye edilmesi gerekir. Hakimler, 

mahkemeler, savcılar kendilerini siyasi iktidarın silahşoru görmesinler. Mahkemeler, 

hakimler, savcılar hukukun koruyucularıdır, hukukun temsilcileridir, hukukun 

şövalyeleridir. Mahkemeler iktidarların silahşoru değil hukukun şövalyesi oldukları 

zaman ancak o ülkede huzur, adalet tesis edilebilir. Derhal bu operasyonların da 

son bulmasını bekliyoruz. 

GERÇEK ENFLASYON EN AZ YÜZDE 25 

Değerli arkadaşlar, iktidarın seçim dönemi içerisinde birçok seçim harcamasıyla 

iktidarını garanti almaya çalıştığını ve hesapsız davrandığını biliyoruz. Ancak önemli 

olan bir tablo vardı, Erdoğan meydanlarda ‘bize dönük bir dış operasyon var 

dövizin ve faizin yükselmesi, piyasaların ateşinin çıkması dış güçlerin Türkiye’ye 

dönük bir yeni ekonomik terör saldırısıdır’ diyordu. ‘24 Haziran geçtikten sonra 

bunların tamamı ateşi düşecek ve bambaşka bir Türkiye olacak’ diyordu. Geçti, 24 

Haziran geçti ve merakla bekliyoruz. 24 Haziran geçti, enflasyon hala yükseldi iki haneli 

rakam. Resmi açıklamayla enflasyon yüzde 15.30, ekonomi birimimizdeki 

arkadaşlarımızın yaptığı hesaplamalarla pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 

25. Yüzde 25’ten yüzde 30’a kadar çıkan mutfaktaki enflasyon, pazardaki enflasyon en 

az yüzde 25. İki haneli enflasyon. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25 – 30 arasında şu 

anda. Kredi faizleri yüzde 25 – 30 arasında. Şimdi soruyorum Erdoğan’a hani düşecekti 

seçimlerden sonrayı bekleyin diyordu? Seçimden sonrası geldi,  hani düşecekti? Şimdi 

merakla bunu bekliyoruz ancak üretime dayanmayan bu rantiyeci ekonominin 

dövizi, faizleri düşürmesi, geçim sıkıntısını ortadan kaldırması, hayat pahalılığını 

ortadan kaldırması, refahı artırması ne yazık ki mümkün değil.Önümüzdeki süreçte 

vatandaşın refahını savunma konusunda mücadelemiz devam edecek. 

Değerli arkadaşlar, Merkez Yönetim Kurulumuz genel olarak bu çerçevede Türkiye’nin 

ve siyasetin tablosunu değerlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte parlamento 

çalışmalarında da biraz önce söylediğim çerçevede etkin bir muhalefet görevini 

kararlılıkla yerine getireceğiz. 
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2.1.5. 09 Temmuz 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. İki acı haberle ne yazık ki başlıyoruz 

basın toplantımıza. Giresun’da bir şehidimiz var, terör örgütü hain PKK saldırısı 

sonucunda bir askerimizi şehit verdik. Terörü lanetliyoruz. Teröre karşı en geniş 

toplumsal mutabakatı sağlamak zorundayız, teröre karşı en geniş toplumsal tepkiyi 

örgütlemek zorundayız. Türkiye’nin terörle anılmadığı günleri hep beraber kurma 

zorunluluğu içerisindeyiz. Bir kere daha şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, 

milletimize, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. 

KİMSE KORUNUP KOLLANMADAN İNCELENMELİ 

Bir diğer acı haber bildiğiniz gibi Çorlu’daki vahim kaza, elim kaza, tren kazası 

sonucu şu andaki tespitlere göre 24 vatandaşımızı kaybettik, 124 vatandaşımızın 

da yaralı olduğu bilgisi var. Kayıplara Allah’tan rahmet diliyorum, milletimize ve 

ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acı bir olay, bu 

olayın bütün yönleriyle araştırılması gerekir. Bu konuyu bir siyasal tartışma 

malzemesi haline getirme niyetinde değiliz, ama bu konunun ta ihale 

aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup 

kollanmadan incelenmesi gerekir. Bunu takip edeceğimizden hiç kimsenin 

şüphesi olmasın. TBMM’nin bu konuyu etraflı olarak takip etmesi ve incelemesi 

gerekiyor. Teknik heyetlerin, iktidarın bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapması gerekiyor. 

Teknik raporu bekleyeceğiz. Orada Genel Başkan Yardımcımız Tekirdağ Milletvekili 

Sayın Faik Öztrak başkanlığında bir milletvekili heyetimiz süreci takip ediyor, acılı 

ailelerin acılarını paylaşıyor, olay yerindeler, olayla ilgili ayrıntılı bize bilgi 

aktarıyorlar. Bu meselenin herhangi bir biçimde geçiştirilemeyeceğini, 

geçiştirilmemesi gerektiğini, bu olaydan ders alınıp bütün sorumluların sadece 

görünen sorumluların değil, perdenin arkasındaki bütün sorumluların ayrıntılı 

olarak ortaya çıkarılmasını bekliyoruz ve takip ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta basın camiasında üzücü bir olay yaşadık. Merkez 

medyada önemli bir gazete, Habertürk Gazetesi kağıt ortamında gazete çıkarmaktan 

vazgeçti, vazgeçmek zorunda kaldığını ilan etti. Ekonomik nedenlerle basılı 

gazeteyi artık çıkarmayacağını ve internet ortamında, elektronik ortamda gazeteye 

devam edeceğini söyledi. Bu basın dünyamız açısından önemli bir kayıptır, üzücü bir 

kayıptır. Bu haber alma hakkı açısından üzücü bir kayıptır. Medya sektörünün bu 

çerçevede gazete çıkarmaktan ekonomik nedenlerle vazgeçmek zorunda kalmayacağı 

desteklerin özellikle sağlanması gerekir. Bu noktada özellikle hükümetin dikkatini 

çekmek istiyoruz. Belirli bir medya grubu özel olarak korunur kollanırken, merkez 

medyada basılı gazeteden vazgeçmek zorunda kalacak ekonomik sorunların bu 

şekliyle bu noktaya getirilmiş olması üzücü bir durumdur. Bu hem orada çalışan 

yüzlerce gazetecinin, matbaa çalışanının işsiz kalması, hem de milyonlarca 

vatandaşımızın haber alma hakkı konusunda esaslı bir kayba uğraması 

demektir. O yüzden bir an önce bundan sonrasına ilişkin de bu tip olayların 
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yaşanmaması ve mümkünse yeniden basılı gazete çıkararak geri dönüş imkanının 

sağlanması en büyük arzumuzdur. Bunu da paylaşmak istiyorum. 

SANDIKLI DİKTATÖRLÜK 

Değerli arkadaşlar, bugün 9 Temmuz. Sabahtan itibaren yeni bir dönemin 

başladığı anlatılıyor gazetelerde, televizyonlarda. Bugün AK Parti Genel Başkanının 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla TBMM’de yemin edeceği ve bununla bir yeni dönemin 

başlayacağı söyleniyor. Bu bir aldatmacadır. Bir yeni dönem başlamıyor. Aslında iki 

yıldan bu yana fiilen devam eden bir tek adam rejimi var. OHAL rejimiyle kurulan, 

olağanüstü hal rejimiyle yerleştirilen, demokrasiyi yok etmiş bir tek adam rejimiyle karşı 

karşıyayız. Bu tek adam rejimi bugün anayasal altyapısıyla beraber gayrimeşru bir 

anayasa ve meşruiyeti tartışmalı bir seçim sonucunda ortaya çıkmış anayasal 

altyapısıyla yeniden yeni bir düzen diye sunulmaya çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de işsizlik ve yoksulluk hala bu noktalardaysa iki yıldan 

bu yana devam eden bu tek adam rejiminin ürünüdür. Bakın, işsizlik rakamları, açlık 

ve yoksulluk rakamları açıklandı. Açlık sınırı 2 bin 170 liraya çıktı. Son 1 yıl 

içerisinde yüzde 28.2 artış var açlık sınırında. Yoksulluk sınırı 7 bin 906 liraya çıktı 

aylık. 1 yıl içerisinde yüzde 17.8 artış olmuş yoksulluk sınırında. Yani 7 bin 906 

liranın altında aylık geliri olan herkes yoksuldur Türkiye’de. Milyonlarca yoksulun 

olduğu bir Türkiye bu tek adam rejiminin ürünüdür. Bugünkü tek adam rejiminin 

ürünüdür. 2 yıldan bu yana devam eden bu tek adam rejimi yeni bir rejim gibi cilalanıp 

yeni bir başlangıç gibi sunulmaya çalışılıyor. Aslında tek adam rejimleri tarihin 

çöplüğünden çıkarılmış, ödünç alınmış rejimlerdir. Yeni bir rejim değil, tarihin çöplüğüne 

atılmış diktatörlükler yeniden hortlatılmaktadır. Bu rejim tarihin çöplüğünden alınmış 

bir rejimdir ve yeni diye dayatılmaya çalışılmaktadır. Olsa olsa sadece şu 

söylenebilir: Bir sandıklı diktatörlükle karşı karşıyayız. Bugün başlayan rejimin adı 

sandıklı diktatörlüktür. Bugün yemin edecek kişi de sandıklı diktatördür. Bir 

sandıklı diktatör yemin edecek ve sandıklı diktatörlük dönemidir başlayan dönem. Hiç 

kimse bunu kamuoyuna, millete ve dünya kamuoyuna bir yeni dönem diye 

sunmasın. Bunun panzehri demokrasidir. Diktatörlüğün panzehri demokrasidir ve 

önümüzdeki dönemde demokrasi mücadelesine her zamankinden daha güçlü ve 

daha çok sarılmak zorundayız. Türkiye’nin demokrasi güçlerinin el ele verip 

sandıklı diktatörlüğe karşı güçlü bir demokrasi bloğu oluşturması bir zorunluluk 

halini almıştır. 

ADALET MİTİNGİNİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ 

Bugün bir başka önemli gün, 9 Temmuz Adalet Mitinginin birinci yıldönümü. Adalet 

Yürüyüşü’nden sonra bugün milyonlar Maltepe’de adalet, özgürlük, demokrasi 

değerleri, hukuk devleti değerleri etrafında Maltepe meydanı ve milyonlarca kişi 

Türkiye’nin her yerinde yüreklerini birleştirmişlerdi, önümüzdeki süreçte 9 
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Temmuz Adalet Mitingi ve Adalet Yürüyüşü’nün birikimini daha da büyüterek 

yolumuza devam edeceğiz. 

18 BİN 632 İHRACIN İÇERİSİNDE FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE 

Bu rejimin tarihin çöplüğünden ödünç alınmış bir rejim olduğunu söyledik. 

Aslında son çıkarılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname bunun tam da ikrarı 

niteliğindedir. Şimdi deniyor ki - giderayak çıkardılar bu kanun hükmünde kararnameyi 

- 18 bin 632 kişinin ihraç edildiği OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesini giderayak 

çıkardılar diyorlar. Aslında giderayak çıkarmadılar gelirken çıkardılar. Gittikleri yok, aynı 

rejim yeni görüntü adı altında başlarken giderayak değil gelirayak çıkardı, gelirken 

çıkardı bunu. Yani bununla başlıyor yeni döneme. Kendisinin tarif ettiği yeni döneme 

hukuku askıya alan, savunma hakkını tanımayan kanun hükmünde kararnameler 

rejimiyle başlıyor. Aslında bu önümüzdeki sürecin Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle nasıl bir Türkiye yaratılmak istendiğinin açık bir ifadesidir, 

delilidir. Böyle bir Türkiye bekliyor geleceği. Sandıklı diktatörlüğün gelirken yaptığı ilk 

icraattır bu giderayak yaptığı değil. Arada bir kesinti yoktur, bir süreklilik vardır. Bundan 

sonra sürekli OHAL rejimine Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar. Bir sürekli OHAL 

rejimi dayatma peşindeler. Sandıklı diktatör, sandıklı diktatörlük rejimi altında bir 

sürekli OHAL rejimi altında ülkeyi yönetme peşinde. 

Merak konusudur, Binali Yıldırım, Mahir Ünal, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, 

Nurettin Canikli ilk aklımıza gelenler, bunların hepsi daha yakın zamanda son bir 

yıl içerisinde çıkıp “FETÖ’yü temizledik, FETÖ’yle mücadele bitti” dediler. Peki 

temizlediysen 18 bin 632 ihraç OHAL kararnamesi ihtiyacı nereden çıktı? Nereden 

çıktı bu ihtiyaç? Bunu normal hukuk düzeninin sınırları içerisinde niye yürütmüyorsun bu 

işi? Barış akademisyenlerini niye ihraç ettin yeniden bu kararnameyle? Mesele 

FETÖ’yle mücadele değildir. FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? Hani FETÖ’nün 

siyasi ayağı? Bu 18 bin 632 ihracın içerisinde FETÖ’nün siyasi ayağı nerede, kim 

siyasi ayak? FETÖ’nün siyasi ayağına yemin ettirerek, bir yeni dönem 

başlatıyoruz aldatmacasıyla kamuoyu aldatmaya çalışanlar, 18 bin 632 ihraçla 

sandıklı diktatörlüğün yeni döneminin işaretini vermişlerdir. 

GENÇLERE DÜŞMAN BİR İKTİDARDAN ÜLKEYE BİR GÜZEL GELECEK 

ÇIKMAZ 

Değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönem hem askeri darbe, hem sivil darbe 

heveslilerinin karşısında kararlı bir beraberlik içerisinde mücadele yürütmemiz 

gerekiyor. Bakın, yeni dönem dedikleri dönemin işareti aynı. ODTÜ’de öğrenciler 

gözaltına alındı, 6 öğrenci gözaltına alındı. Bir tanesi serbest bırakılmış 5’i hala 

gözaltında, takip ediyor arkadaşlarımız; milletvekili arkadaşlarımız da, biz de yakından 

takip ediyoruz. Hangi yeni dönem? Öğrenciler üniversitede pankart açtılar, protesto 

ediyorlar bir siyasi parti Genel Başkanını, AK Parti Genel Başkanını protesto ediyorlar. 

Dünyanın en zeki öğrencileri, ODTÜ, saklamamız, korumamız gereken çocuklarımız, 
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bizim çocuklarımız. Dünyayla yarışabilme kapasitesi olan evlatlarımız, gencecik 

üniversite çocuklarımız pankart açmışlar, açtıkları pankart “Tayyipler Alemi” 

pankartı diye açtıkları pankart mahkemede daha önce yargılanmış, beraat etmiş. 

Beraat etmiş bir pankartı açtılar diye Cumhurbaşkanına hakaretten haklarında 

yargılama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar, özgürlüklerinden mahrum ediliyorlar, 

baskı altına alınıyorlar. Bu rejimin adı nedir? Bu bir yeni başlangıç olabilir mi? Bu tam 

da sandıklı diktatörlük rejimidir. Tek adam rejimi, sandıklı diktatörlük rejimi. 

Cumhurbaşkanına hakaret etti diye en seçkin evlatlarımızı mizahi dille yaptıkları 

protesto, demokratik protesto eylemi nedeniyle gözaltına alıyorsunuz. Onlar genç 

olmanın gereğini yapıyorlar, onlar üniversite öğrencisi olmanın gereğini 

yapıyorlar. Siz de Cumhurbaşkanı olmanın gereğini yapın Cumhurbaşkanı gibi olun, 

Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı olun bu protestolarla karşılaşmayın ya da 

karşılaşırsanız hoşgörün, hoş görmesini bilin. Türkiye’nin fotoğrafıdır. Türkiye’nin 

dünyadan kopuşunun fotoğrafıdır ODTÜ’lü öğrencilere yönelik bu işlem. Bu 

sadece ODTÜ’lü öğrencilere yönelik değil, bütün gençliğe, geleceği yakalayacak 

kuşaklarımıza şimdiden gözlerini bağlama, ağızlarını kilitleme, kulaklarını 

mühürleme girişimidir. Bu iktidar gençlerimizin gözlerini ve kulaklarını mühürlemek, 

ağızlarını kapatmak ve bantlamak hevesindeki bir iktidardır. 

Değerli arkadaşlar, gençlere düşman bir iktidardan ülkeye bir güzel gelecek çıkmaz. 

Ne yazık ki, böyle bir tablo içerisindeyiz ve yargının haline bakın. Daha önceden bu 

konuda beraat kararı verilmiş pankartlar nedeniyle bugün yeniden soruşturma açan 

savcılar var. Hayret edecek bir husus. 

ENİS BERBEROĞLU’NUN DERHAL TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİR 

Bütün bununla bağlantılı olarak yine İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’yla 

ilgili hala tahliye kararı verilmemiş olması vahim bir tablodur. Anayasa hükmü 

açıktır, milletvekili yeniden seçildiğinde görülmekte olan davaların devam 

edebilmesi için yeniden dokunulmazlığı kaldırmanız gerekir. Yargı TBMM’nin 

yasama faaliyetinin, yasama organının önünü açmakla yükümlüdür, anayasaya 

uymakla yükümlüdür, anayasanın hükmünü uygulamakla yükümlüdür. Onun için 

gecikmeden, bakın Cumartesi günü yemin töreni yapıldı, İstanbul Milletvekilimiz gelip 

yemin edemedi mazbatasını almış olmasına rağmen, yargıdan bugün bu konuda 

mutlaka bir karar bekliyoruz. Yasamanın faaliyetini önleyecek böyle bir bekleyişin 

doğru olmadığını düşünüyoruz ve anayasaya uygun olarak Enis Berberoğlu’nun 

derhal tahliye edilmesi gerekir. 

EREN ERDEM’İN HAKSIZ SORUŞTURMA VE HAKSIZ TUTUKLAMA KARARI 

HALA DEVAM ETMEKTEDİR 

Yine Parti Meclisi Üyemiz Eren Erdem’le ilgili haksız soruşturma ve haksız 

tutuklama kararı hala devam etmektedir. Eren Erdem’in yargılama sonunda beraat 

edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bugüne kadar dokunulmazlığı olmadığı halde 
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kaçmamıştır. İki yıldır dokunulmazlığı olmadığı halde 38 kez yurtdışına çıkıp girmiş ve 

kaçmamıştır. Şimdi kaçma şüphesi var diye tutuklanması sadece mizah konusu olabilir, 

bir kara mizah örneği olabilir. Başka hiçbir şekilde ifade edilebilmesi mümkün değildir. 

Ayrıca fiili görüşme engeli yaratıldığını görüyoruz. Milletvekillerimizin görüşme 

taleplerinin şuana kadar biriktirildiğini ve karşılanmadığını, çok sınırlı nadiren 

karşılandığını görüyoruz. Bu bir fiili tecrittir. Bunun da derhal sona erdirilmesi 

gerekir. Türkiye’de yeni dönem sadece ekmek mücadelesi değil, hem iş, ekmek 

mücadelesi, hem de özgürlük mücadelesinin çok etkili biçimde yürütüleceği bir dönem 

olacaktır. 

 

2.1.6. 16 Temmuz 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız 

devam ediyor. Biliyorsunuz dün 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin ikinci 

yıldönümüydü. 2 yıl önce parlamentoda üzerimize bombalar atılırken hain darbe 

girişimine karşı siyaset kurumu, millet, medya hep birlikte kararlı bir direniş 

gösterdik. Beklentimiz, arzumuz bu güçlü direnişten güçlü milli birlik ve beraberlik 

çıkarmaktı. Oysa iktidar her zaman olduğu gibi buradan toplumun, milletin 

bütünlük içerisinde çıkması yerine milleti bölen açıklamalar ve tutumlarla bir yeni 

siyasi fırsat yaratma peşine düştü. Bu süreç içerisinde darbeye karşı demokrasi 

ekseninde güçlü bir beraberliği kurma fırsatı ne yazık ki 20 Temmuz OHAL 

darbesiyle heba edildi ve bunun üzerine bir tek adam rejimi inşa edildi. Dün 

darbeye karşı direnişin ikinci yıldönümüydü. Gazi Meclis darbeye karşı en kararlı 

direnişi göstermiş, tarihinde ilk defa Gazi Meclisin tepesine bomba atılmış ve bizler 

oradayız TBMM’deyiz. Birinci yıldönümünde TBMM’de özel oturum yapılmış iken 

ikinci yıldönümünde dün özel oturum yapılmadı. AK Parti ve MHP’li 

milletvekillerinin oylarıyla 15 Temmuz özel oturumu yapılması engellenmiştir. 

Arkadaşlarımız o zaman dün de, önceki gün de söylediler. Parlamento bu meseleyi bir 

birlik ve dayanışma süreci olarak ele alıp özel oturum yapması gerekirken ısrarla ve 

özellikle AK Parti 15 Temmuz üzerinden toplumu bölme kararlılığıyla hareket etmeye 

devam ediyor ve ne yazık ki MHP’li milletvekilleri de bu süreçte AK Partiye destek 

vermişlerdir. 

YALAN VE İFTİRA 

Değerli arkadaşlar, aynı bölücü tutum AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın dünkü 

konuşmalarında da ne yazık ki görülmüştür. 15 Temmuz’a karşı Genel Başkanımız 

çıkıp çok net bir şekilde “Darbe nereden gelirse gelsin darbeye karşıyız ve 

mücadele edeceğiz” demiş, bizleri de TBMM’ye göndermiştir. O gece TBMM’ye ilk 

giden üç milletvekilinden birisiyim. Üç milletvekili hiç kimse yokken TBMM’ye girdik ve 

şimdi milletin tankların üstüne çıkma zamanıdır diyenleriz biz. Sanki bütün bunlar hiç 

yaşanmamış gibi darbeye AK Parti yönetiminin ve kendisinin direndiği, Genel 
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Başkanımızın ise uzak durduğu yalan ve iftirası üzerinden hala propaganda 

yapmaya devam etmektedir. Erdoğan dün bir kere daha yalan söylemiş ve iftira 

atmıştır. Genel Başkanımızın darbeye direnişiyle ilgili özellikle o gece yaptığı 

açıklamaları görmezden gelip, bu konuda bir kere daha milleti ve toplumu bölme 

arayışındadır. Şimdi Erdoğan’a soruyoruz: Sen devletin bütün imkanlarını arkana 

alıp 4 tane devletin uçağıyla, koruma ordusuyla, alan güvenliği sağlanıncaya 

kadar İstanbul’da havaalanına inmedin. Bizim tepemize bombalar atılırken sen 

henüz daha İstanbul’da havaalanına inmemiştin. Çankırı tünelinde Başbakanın ne 

işi vardı? Hangarda saklananlar kimlerdi? Gürcistan’da bulunanlar kimlerdi? 

Yunan hava sahasında uçakları gezip havada güvenlik önlemi alınıncaya kadar 

kendini garanti altına almaya çalışanlar kimlerdi? Yani siz devletin bütün silahlı 

kuvvetleri ve gücü, polisi, bütün devlet imkanları elinizde kendi güvenliğinizi 

sağlayıncaya kadar havaalanına inmeyeceksiniz, Sayın Genel Başkanın güvenliğini 

sağlayacak bir önlem alınması halinde “Neredeydin, niye o evde durdun Bakırköy 

Belediye Başkanının evinde ne işin vardı” diyeceksin. Bu insafsız, vicdansız bir iftiradan 

başka bir şey değildir. 

SİYASİ AYAK KENDİLERİNE UZANIYOR 

Değerli arkadaşlar, Erdoğan’a soruyorum: Sayın Genel Başkanımız 16 Temmuz 

günü henüz daha darbenin etkisi devam ederken İstanbul’dan uçaklar 

çalışmazken TBMM’deki özel oturuma katılmak üzere karayoluyla Ankara’ya 

gelmiştir. Sen niye 4 gün bekledin Ankara’ya gelmek için? 4 gün sonra gelebildin 

Ankara’ya, 4 gün sonra gelebildin niye? Güvenlik endişesiyle. Ankara’ya 4 gün 

gelmekten korkan birisinin ertesi gün TBMM’ye bütün imkanları zorlayarak gelen 

Genel Başkanımıza söyleyecek hiçbir sözü yoktur. 15 Temmuz’da kimin daha çok 

direndiği, daha az direndiği üzerinden milleti bölmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama 

tartışılacak bir şey varsa tartışılacak şey çok. Darbenin siyasi ayağını 

tartışacağız. Aradan geçen iki yıla rağmen hala darbenin siyasi ayağı ortaya 

çıkarılamamıştır. 100 binin üzerinde insan ihraç edilmiştir. 100 binlerce kişi 

hakkında işlem yapılmıştır ama hala darbenin siyasi ayağı ortaya 

çıkarılamamıştır. Tatlıcı vardır, öğretmen vardır, memur vardır, işçi vardır darbeyle 

ilişkili ama her ne hikmetse darbeyle ilişkili siyasetçi hala çıkarılamamıştır. 2 

yıldan bu yana bu iktidar olağanüstü hal yetkilerini darbenin siyasi ayağını 

gizlemek için kullanmıştır. Darbenin siyasi ayağını araştırmamak için ellerinden 

geleni yapmışlardır, çünkü siyasi ayak kendilerine uzanıyor. Gittiğinde uzandıkları 

yer kendileridir, oturdukları koltuktur. Düşünebiliyor musunuz sıradan bir memur 

FETÖ’cü diye ihraç edildiği zaman değil kendisi akraba taallukatı yedi göbek sülalesine 

pazarcılık yapmayı bile yasakladılar. Pazarda limon satmasını bile engellediler 

ama Erdoğan’a yakın olursanız kardeşiniz FETÖ’den tutuklu olsa bile, hakkında 

soruşturma sürse bile bakan olabilirsiniz. Bugün Türkiye’nin geldiği tablo budur. 

Darbenin siyasi ayağının niye ortaya çıkamadığını merak ediyorsanız bakılacak yer 
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burasıdır. Adres, oluşturulan yeni kabinedir. Bir taraftan düz sıradan memurların 

eşlerinin bile özel sektörde çalışmasının önü kapatılırken öbür taraftan kardeşi 

FETÖ’den soruşturulanların dahi bakan yapıldığı bir Türkiye. Kuşkusuz suç ve ceza 

şahsidir, kuşkusuz hiç kimse kardeşleri nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ancak sıradan 

vatandaşa kardeşleri, yakınları, babaları, çocukları FETÖ’cü diye hayatı zindan eden bir 

anlayış, bakanlık koltuklarını dağıtmak söz konusu olduğunda aynı şekilde 

davranmamaktadır. Bakan yaptıklarınıza uyguladığınız suç ve cezanın şahsiliği 

ilkesini sıradan vatandaşa da uygulamakla yükümlüsünüz. Bugün Türkiye’nin 

geldiği tablo budur. 

Değerli arkadaşlar, 12 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. 12 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı, bu tablo tamamen tek adam rejiminin 

bir özetidir. Devlet tek bir kişinin iki dudağı arasında şekillendirilmektedir. Bakın 

bu dünkü resmi gazetenin içindekiler sayfası, tamamı bir kişinin işlemlerine ilişkin, 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararları. Bu tek adam rejiminin 

fotoğrafıdır. Bütün devletin işlemlerinin tek bir kişinin elinde şekillendiğinin fotoğrafıdır. 

KANUNSUZ BİR DÜZEN 

Değerli arkadaşlar, TBMM’nin yetkilerine tek adam tarafından tecavüz 

edilmektedir. TBMM’nin yetkileri gasp edilmektedir. Tek adam rejimi kriz üretmeye 

aday bir rejimdir. Çözüm üreten bir rejim değil, bu sistem kriz üretecek bir sistemdir. 

Bakın, daha üç gün önce yayınladıkları kararnameyle profesör olmayanların rektör 

olabileceklerini düzenlediler, dün bunu kaldırdılar. Keyfiliğin ölçüsünü ve 

derecesini göstermesi açısından çarpıcı bir örnektir. Bir kişinin iki dudağı 

arasında devlet dizayn etmenin vahim sonuçlarını gösteren çarpıcı bir örnektir. Üç 

gün, dört gün içerisinde ne kadar hesapsız, kitapsız planlamadan iş yapıldığının 

göstergesidir. Tek kişi rejiminin ne kadar kontrolsüz, denetimsiz, hata yapabilme 

potansiyeli olduğunun çok açık işaretidir. 

Değerli arkadaşlar, TBMM derhal olaya el koymalıdır. Hukuki olmayan bir 

düzenle karşı karşıyaydık, şimdi hukuki olmayan düzen aynı zamanda kanunsuz 

hale getirilmektedir. Kanun hükmünde kararnameyle kanunlar kaldırılıp, onun 

yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devlet dizayn edilmektedir. Bu artık yeni 

rejimin hukuksuzluğun da ötesinde kanuna dahi uyma ihtiyacı hissetmediğini, kanunsuz 

bir düzen kurulduğunun çok net ifadesidir. O yüzden milletin yüzde 100’ünü temsil eden 

TBMM’nin derhal olaya el koyması gerekir. TBMM’deki milletvekilleri milletin 

kendilerine verdikleri yasama yetkisine sahip çıkmalıdır. Bu kararnameleri boşa 

çıkarmanın yolu TBMM’nin kanun yapmasıdır. TBMM yasama yetkisine sahip çıkar 

ve bu konularda kararlı bir şekilde müzakere yürütüp kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri boşa düşecektir. 

Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak milletin iradesine sahip çıkma 

konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz ve parlamentoyu bu çerçevede çalıştırmak için 
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kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Ancak diğer siyasi partilere, özellikle AK Partiye 

bu süreçte destek veren MHP’li milletvekillerine ve AK Partinin içerisinde de milli iradeye 

saygı duyacak milletvekillerine önemli görev düşmektedir. Hep birlikte burada TBMM’yi 

devre dışı bırakan bu uygulamalara karşı TBMM’nin yetkilerini koruyup kanunla bu 

girişimleri boşa çıkarma zamanıdır. 

SÜREKLİ OLAĞANÜSTÜ HAL YASASI 

Bu hafta parlamento önemli bir konuyu görüşecek. OHAL’den sonra Türkiye’de bir 

sürekli OHAL durumu düzenlenecek bir yasayla karşı karşıyayız. Biz buna sürekli 

olağanüstü hal yasası diyoruz. Şu andaki teklif henüz net olarak TBMM’ye getirilmedi, 

ama söylenenlerden alınan işaret odur ki; sözde olağanüstü hali kaldırdığını 

söyleyen iktidar bu konuda terörle mücadele kanunu adı altında getireceği yeni 

düzenlemelerle aslında terörle mücadele değil Türkiye’ye bir sürekli olağanüstü 

hal rejimi yerleştirme peşinde ve iddiasındadır, niyetindedir. Burada OHAL’in 

kalkmadığını, tam tersine OHAL’in kalıcılaştırıldığını görüyoruz. Niyetin OHAL’i 

kalıcılaştırmak olduğunu görüyoruz. Her zaman söyledik, terörle mücadele gerekçesi 

hukuksuzluğun bahanesi olamaz, hak ve özgürlükler çağdaş rejimlerde anayasa 

güvencesi altındadır, hukuk devletlerinde anayasa güvencesi altındadır. Terörle 

mücadele etme bahanesiyle anayasal güvenceler ortadan kaldırılamaz. 

Parlamentoya bu konuda getirilecek teklife bu çerçevede tutum takınacağımızın 

bilinmesinde yarar görüyoruz. 

ODTÜ ÖĞRENCİSİNE HAPİSHANE, “DİKTATÖR” DİYENE TAZMİNAT, ZUHAL 

OLCAY’A CEZA 

Değerli arkadaşlar, Türkiye militan hakimler ülkesi oldu. Artık hakimler hukuka 

göre değil, uzun zamandan bu yana siyasetin emri ve talimatı, iktidarın emri ve talimatı, 

siyasetin aldığı pozisyona göre ne yazık ki karar vermektedir. “Diktatör” diyenler 

tazminata mahkum edilmektedir. Siyasetin en doğal kavramı olan diktatör sözünü 

kullandı diye bir siyasetçi, siyasetçiler tazminata mahkum edilmektedir. Üniversite hukuk 

fakültesi birinci sınıftaki öğrenci bu hatayı yapsa hocası ona sınıf geçirmezdi. Ama böyle 

üniversiteler değil gerçek anlamda hukuk fakültelerinin ve gerçek anlamda hukukçuların, 

bilim insanlarının görev yaptığı üniversitelerden bahsediyorum. ODTÜ öğrencisine 

hapishane, diktatör diyene tazminat, Zuhal Olcay’a ceza; bütün bunların yanında 

Erdoğan’a laf söyleyenlere “oluk oluk kan akacak” diyenlere beraat. Böyle bir 

Türkiye. Erdoğan’a laf söyleyenlere göğüs germek için, ya da Erdoğan’ın çizgisinde söz 

söyleyip “oluk oluk kan akacak” diyenler mahkemelerin militan hakimlerin 

koruması altındadır. Onlara beraat. Ancak haklı ve doğru bir biçimde diktatör 

diyenlerin ya da eleştirenlerin yeri mahkumiyet. Böyle bir Türkiye yaratıldı. Bir 

kısım militan hakim, bir kısım hakimse militan hakim olmamakla birlikte ellerine Recep 

Tayyip Erdoğan’ın dosyası geçmesinden ödleri kopuyor. Elleri yanıyor dosya geldiği 

zaman. Onlar da vicdanlarıyla korkuları arasında sıkışmışlar. Vicdanları hayır burada 
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suç yoktur diyor ama korkuları ben iktidardan gelen talimata göre hareket etmeliyim 

dedirtiyor. Böyle bir Türkiye yaratıldı. Önümüzdeki dönem bu Türkiye’de hukuksuzluğun 

ve adaletsizliğin kaldırılması, yok edilmesi için hep beraber çok ciddi ve kararlı bir 

mücadeleye ihtiyaç olan bir dönem. 

ENİS BERBEROĞLU’YLA İLGİLİ TAHLİYE KARARI VERİLMESİNİ 

BEKLİYORUZ 

Aynı çerçevede İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu hala tahliye edilmedi. 

Anayasanın 83. maddesi çok açık, yeniden milletvekili seçilen kişi 

dokunulmazlığa yeniden kavuşur. O dosyadan da yeniden kavuşur, yargılamanın 

devam edebilmesi için yeniden dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Çok yargılamak 

istiyorsanız kaldırırsınız dokunulmazlığını parlamentoda bir kere daha. Ama hukuku 

ayaklar altına alarak parlamentonun çalışmasını engelleyecek, milli iradeyi ayaklar 

altına alacak böyle bir karar Türk yargısının ayıbı ve utancı olacaktır. O yüzden biran 

önce Enis Berberoğlu’yla ilgili tahliye kararı verilmesini bekliyoruz. Mahkemelerin hala 

niye beklediğini biz de anlamıyoruz, kamuoyu da anlayabilmiş değil. 

MUTFAKTAKİ ENFLASYON YÜZDE 30’LARA DAYANDI 

Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisi alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Cari açık 

iki katına çıktı, ekonominin iki yakası bir araya gelmiyor. Cari açık iki katına 

çıktı, Fitch kredi notunu düşürdü. Yani Türkiye sorunlu ülke diyor uluslararası 

kredi kuruluşları. Hayat pahalılığı devam ediyor. Mutfaktaki enflasyon yüzde 30’lara 

dayandı ortalaması. 

Bakın, son bir yıl içerisinde soğanda yüzde 185, patateste yüzde 109, 

tereyağında yüzde 35, sütte yüzde 25, peynirde yüzde 20, yumurtada yüzde 36, 

pirinçte yüzde 15 enflasyon, hayat pahalılığı. Sadece bunlar derlediğimiz birkaç 

parça. Mutfak enflasyonu yüzde 30’a geldi dayandı. Hayat pahalılığını ortadan 

kaldırmanın, Türkiye’yi güvenilir bir ekonomi haline getirmenin, istikrarı kurmanın 

yolu güçlü bir demokrasi, güçlü bir hukuk devletinden geçiyor. Türkiye iç ve dış 

piyasalara güven verecek bir tutum takınmak zorunda. Bunun için de tek adam 

rejiminden biran önce kurtulmak zorundayız. 

 

2.1.7. 23 Temmuz 2018 – MYK Basın Açıklaması 

TBMM’NİN, MİLLETİN MECLİSİNİN ETKİSİZ KILINDIĞI, YOK EDİLMEYE 

ÇALIŞILDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ 

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Merkez 

Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün Erzurum kongresinin toplanışının 99. 

yıldönümü. Erzurum kongresi, ardından Sivas kongresi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Samsun’a çıkmasıyla başlayan milli mücadele sürecinin önemli dönüm noktalarından 

birisiydi. 99 yıl önce milli iradeyi hakim kılma konusunda yakılan ateş, milli mücadelenin 
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başarılması, egemenliğin saraydan alınıp milletin iradesini temsil eden meclise 

verilmesiyle sonuçlandı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması milli iradenin 

taçlanmasının ifadesiydi. Aradan geçen süre içerisinde milli iradeye yönelik birçok 

saldırı sonucunda sanıyorum en sistematik saldırının yapıldığı günlerden geçiyoruz. 

TBMM’nin milletin meclisinin etkisiz kılındığı, yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden 

geçiyoruz. 

 

TBMM ÜYELERİ OLARAK MİLLİ İRADEYİ HAKİM KILMA KONUSUNDA, 

KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ 

Buna karşı TBMM üyeleri olarak milletin iradesini savunma kararlılığıyla 

mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Her ne kadar egemenliği milletten alıp saraya 

verme hesabı yürüse de, buna karşı TBMM üyeleri olarak milli iradeyi hakim kılma 

konusunda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. 

TÜRKİYE’DE KALICI ADALETSİZLİK DÜZENİ KURULMUŞTUR 

Bir saray rejimi kararnamelerle kuruluyor, tahkim ediliyor ve saray rejimi altında 

hukukun olmadığı, anayasanın olmadığı, kuvvetler ayrılığının olmadığı bir Türkiye’de 

yaşıyoruz. Böyle bir tablo içerisinde hiç kimse kendisini güvende hissedemiyor. 

Türkiye’de hiç kimse güvence altında değildir. Bunun en çarpıcı örneğini en son 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği 

kararda gördük. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı siyasetin talimatı altında verilmiş bir 

karardır. Hiçbir hukukçu böyle bir kararın altına imza atmaz, atamaz. O kararın altındaki 

muhalefet şerhinde imzası olan hakim, hukukun vicdanını savunmuş ve ifade etmiştir. 

Ancak karar bir bütünüyle anayasayı yok sayan, hukuku askıya alan bir karardır. 

Anayasa çok açıktır. “Bir kişi hakkında soruşturma devam ederken, kesinleşmiş bir 

mahkeme kararı yoksa, -davası sürerken- işin özeti, davası devam ederken yeniden 

milletvekili seçilirse, dokunulmazlığını yeniden kazanır” diyor. Bu kadar açık. Bunu 

yorumlamak için hukukçu olmaya gerek yok, ciltlerce hukuk kitabı okumaya gerek yok. 

Bunu sıradan bir vatandaşa, “yeniden” sözü neyi ifade ediyor diye sorduğunuzda, 

açıkça söyler. Der ki, “Bir daha milletvekili seçilirse dokunulmazlığı yeni baştan başlıyor, 

salacaksınız o zaman” der. Yasama organı anayasada dokunulmazlıkların 

kaldırılmasına ilişkin geçici madde düzenlenirken, TBMM Anayasa Komisyonu 

raporunda Mustafa Şentop’un daha önce komisyonda konuşurken ifade ettiği görüşler 

aynen geçmiştir. AK Partili bugünkü Meclis Başkanvekili, o zamanki Anayasa 

Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop “Bu arkadaşlar yeniden milletvekili seçildiklerinde 

yeniden dokunulmazlığı kazanacaktır” demiştir. Bu konuşma Anayasa Komisyonu 

raporuna geçmiştir. Komisyon raporları yargı organlarının yorum yaparken dayandıkları, 

dayanmaları gereken raporlardır. TBMM’nin iradesini gösteren raporlardır. Yasama 

organı geçici maddeyi çıkarırken bu iradeyi ifade etmiş olmasına rağmen, mahkeme 

buna uymamakla, yasama organının iradesine de ipotek koymuştur. Bugün 16. Ceza 
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Dairesinin kararı yasama organının iradesine de ipotek koymaktadır. Türkiye’de kalıcı 

adaletsizlik düzeni kurulmuştur. Hiç kimse artık hukuk karşısında kendisini güvencede 

hissedebilecek noktada değildir. 

Bir benzeri uygulama yine Parti Meclisi Üyemiz 26. Dönem İstanbul Milletvekilimiz 

Eren Erdem’le ilgilidir. Aynı şekilde yargı eliyle rehin alınmaların sürdüğü bir dönemden 

geçiyoruz ve demokrasiyi, hukuku buna karşı kararlı bir şekilde savunacağız. 

Önümüzdeki dönem ülkemizde en önemli görevlerden birisi başta gelen görev 

demokrasiyi, adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olacak. Hukukun üstünlüğünü 

sağlayamazsanız siyasetin etkin olarak Türkiye’de sorunları çözebileceği bir tabloyu 

yaratamazsınız. Bu konuda bir yeni süreçle, adı yeni olan ama kendisi tarihin 

çöplüğünden alınmış olan bir diktatörlük düzeniyle karşı karşıyayız. Biz her şeye 

rağmen yargı organları içerisinde hukukun üstünlüğüne inanan cesaretli yargıçların 

tamamen tükendiğini düşünmüyoruz. Şimdi itirazla 17. Ceza Dairesi dosyayı görüşecek, 

17. Ceza Dairesinden bu hukuk ayıbını gidermesini bekliyoruz. 17. Ceza Dairesinden 

yasama organının iradesine konulan bu ipoteği ve kelepçeyi çözmesini bekliyoruz. Bir 

hukuk ayıbını yine bir başka yargı organının çözmesini bekliyoruz. Türkiye’nin itibarı 

açısından önemli olan nokta budur. 

TÜRKİYE SÜREKLİ OHAL REJİMİ ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYOR 

Değerli arkadaşlar, başta da söyledim bir saray rejimi tahkim ediliyor, kuruluyor ve 

burada Türkiye sürekli OHAL rejimi altında yaşamaya mahkum ediliyor. 2 yıldan bu 

yana Türkiye ilan edilmiş bir olağanüstü hal rejimiyle karşı karşıyaydı. İlan edildiği 

günden itibaren olağanüstü hal rejimine karşı çıktık, mücadele ettik. Olağanüstü hal 

şartları altında bir referandum, bir seçim yapıldı, her ikisi de meşruiyeti tartışmalı, 

gayrimeşru bir referandum ve gayrimeşru bir seçim sonucunda Türkiye böyle bir tabloya 

geldi. Ve şimdi olağanüstü hali şeklen kaldıran, ama özünde olağanüstü hali 

süreklileştiren bir düzen kuruluyor. Türkiye sürekli OHAL rejimi altına sokuluyor. 

TBMM’de geçtiğimiz hafta adalet komisyonundan geçen terörle mücadele bahanesiyle 

çıkarılan yasa teklifi aslında adaletsizliği, hukuksuzluğu yerleştiren bir yasa teklifidir. 

Açıkça anayasaya aykırıdır. Bu teklifin TBMM’de derhal reddedilmesi gerekir. Açıkça 

anayasaya aykırıdır. 

KAMUDA ÇALIŞANLARIN SORGUSUZ, SUALSİZ İHRAÇ EDİLEBİLMELERİ 

HÜKMÜ KANUNA KONUYOR 

Anayasada gözaltı süreleri bir üst sınıra bağlanmışken 4 günden fazla toplu 

suçlarda gözaltına alma işlemi uygulayamazsın denmesine rağmen bu süreyi 12 güne 

kadar çıkaran bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Toplu suçlarda gözaltı süresini 12 

güne kadar çıkaran, bireysel suçlarda 6 güne kadar çıkaran bir düzenlemeyle karşı 

karşıyayız. Anayasanın açık lafzına aykırıdır. Bu hüküm bu düzenlemeyi içeren bir 

düzenin adı hukuk düzeni olamaz. Türkiye bununla çağdaş dünyayla, dünyanın ileri, 

gelişmiş ülkeleriyle, demokratik ülkeleriyle sağlıklı bir ilişki kuramaz. Böyle bir 
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düzenlemeyle Türkiye’nin dünyayla itibarlı bir ilişki kurmasını beklemek, hayal etmek 

mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, yine aynı düzenlemeyle kamuda çalışanların sorgusuz, sualsiz 

ihraç edilebilmeleri hükmü kanuna konuyor. Olağanüstü hal yetkilerinin tamamını alıp 

kanuna koymuşlar, sonrada diyorlar ki, olağanüstü hali kaldırıyoruz. Bunlar mahkeme 

kararıyla dönseler bile, “Tazminat alamazsınız” diyorlar. Yani seni keyfi işten 

çıkaracaklar, mahkemeye gideceksin, mahkeme diyecek ki, “Bu vatandaş haklı, işten 

çıkaramazsın” diyecek, iki sene dışarıda kalmış olacak, geri döndüğünde iki senenin 

tazminatını alamayacak. Böyle bir düzen getiriyorlar. Bu düzeni anlamak, bu düzene 

herhangi bir biçimde meşruiyet izafe etmek mümkün değil. 

81 DELİ DUMRUL YARATMA TEKLİFİ 

Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımıza sesleniyoruz, hangi durumla karşı karşıya 

kalacaklarını görsünler. Kamudaki yetkililerin, kamu kuruluşunun amirlerinin, iki dudağı 

arasına kamu çalışanlarını sıkıştırılan bir düzen. Bugüne kadar iki senedir yüzbinlerce 

insana ne yaşatıldıysa, daha fazlasını sürekli olarak yaşatılacak bir düzen kuruyorlar. 

Valilere şehri kapatma yetkisi veriyorlar. Şehre, yani Türkiye’nin 81 ilinde 81 vali değil, 

81 Deli Dumrul yaratma teklifidir bu. İstedim şehre giriş yasak, istedim şehirden çıkış 

yasak. Valilik değil Deli Dumrul yaratma düzeni. Böyle bir şey olur mu? Hukuk var. 

Hangi kararla neye dayanarak bunu yapacaksın? Bütün bunlarla ilgili ciddi bir problemle 

karşı karşıyayız. 

NORMALLEŞME DEĞİL, ANORMALLİĞİ YERLEŞTİRME DÜZENİ 

Bir başka önemli problem tasarruf mevduat sigorta fonuna şirketlere önümüzdeki üç 

yıl içerisinde yine el koyma ve kayyum atama yetkisi getiriliyor. Bakın Türkiye’nin bu 

süreç içerisinde sermaye güvenliğini sağlayabilmesi mümkün değildir. Türkiye’ye 

dışarıdan yabancı sermaye gelmesi mümkün değildir. Türkiye’deki sermayeyi de içerde 

tutabilmeniz mümkün değildir. Ondan sonra işadamlarına çıkıp diyeceksin ki, “Erdoğan 

öyle diyor” ya sarayda oturup işadamlarına diyeceksin ki, “Buradan sermayeyi dışarıya 

kaçırmak vatana ihanettir.” Eğer vatana ihaneti arıyorsanız, Türkiye’de hukukun 

olmadığı bir düzen yaratanlara bakacaksınız. İhanet sizin yaptığınız. Bu vatan bunu hak 

etmiyor. Bu vatanda yaşayan bu millet bunu hak etmiyor. Böyle bir düzen hak etmiyor. 

Çadır devletinden daha geri bir noktaya Türkiye Cumhuriyeti devletini taşıyan bir 

düzenlemeyle karşı karşıyayız. 

Değerli basın mensupları, bu anayasaya aykırı, piyasa güvenliğine aykırı ve her 

şeyden öte normalleşmeye aykırı. Olağanüstü hali kaldırdık, normalleşeceğiz yalanına 

hiç kimse inanmasın. Bu sürekli OHAL rejimi düzeni yaratmaktır. Bu normalleşme değil, 

anormalliği yerleştirme düzenidir. Bugün yaşadığımız tablo budur. 

OHAL REJİMİ, SADECE BİR HAK VE ÖZGÜRLÜK SORUNU OLMANIN 

ÖTESİNDE BİR EKMEK İŞ SORUNUDUR 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
49 

 

Bakın, iki yıllık olağanüstü halin faturası, reçetesi, fotoğrafı üç veriyle ortaya çıkıyor 

iki yıllık olağanüstü halin. Dolar olağanüstü hal ilan edilmeden önce 2 lira 90 kuruştu, 

şimdi 4 lira 90 kuruşa kadar çıktı OHAL’in sonunda iki yıl sonunda. Euro 3 lira 20 

kuruştu, 5 lira 80 kuruşa kadar çıktı. İki katına yakın artışlar bunlar. Tüketici enflasyonu 

OHAL ilan edilmeden bir gün önce yüzde 7.64’tü, şimdi yüzde 15.39 oldu. Bütün 

değerler iki katına çıkmış, olumsuz ne varsa iki katına çıkmış, şimdi olumsuz ekonomide 

bütün olumsuzları yaratan iki katına çıkaran bu düzen kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. 

Yani sürekli OHAL rejimi sadece bir hak ve özgürlük sorunu olmanın ötesinde bir ekmek 

iş sorunudur. Türkiye’nin krize açık hassas bir noktaya hızla sürüklendiğinin 

göstergesidir ve bunun sorumlusu da bu iktidardır, başta da sarayda oturan Recep 

Tayyip Erdoğan’dır. 

Değerli arkadaşlar, aynı tablo içerisinde ekonomiyi rayından çıkaran, anayasayı yok 

sayan, askıya alan, hukuku yok eden anlayış iş yaşamında iş güvenliği sözkonusu 

olduğunda emek dünyasını kölelik düzenine mahkum etmeye devam etmektedir. İşçiler, 

emek dünyası kölelik düzeniyle imtihan edilmektedir. İş cinayetleri ardı arkası kesilmiyor 

geçen hafta Yatağan termik santralinde üretimde bir bant çöktü, çöken bant nedeniyle 

iki işçimiz hayatını kaybetti, 10 işçimiz yaralandı, bir tesadüf eseri mola saati olması 

nedeniyle 25 işçi de orada bulunmaması nedeniyle kazadan kurtuldu. Olayın vahametini 

düşünebiliyor musunuz? Sürekli olarak TBMM’de bu konuda meclis araştırma önergesi 

verip iş cinayetlerine önlem alınmasını istememize rağmen, iktidar bununla ilgilenmediği 

gibi Soma’da iş cinayetine kurban giden 301 işçinin kanı hala kurumamışken, Türkiye’de 

her gün 5 işçi iş cinayetinde ölmeye devam ediyor. Bunlar iş kazası değil artık. Bu süreç 

iş cinayeti sürecidir ve Türkiye’de her gün 5 işçi iş cinayetinde ölmeye devam ediyor. 

BEDELLİ ASKERLİK 

Değerli arkadaşlar, bu hafta önemli bir başka gündem konusu bedelli askerlik 

konusu. Bedelli askerlik meselesinde bizim yaklaşımımız daha önce de söyledim çok 

nettir. Eşitsizlik ve ayrımları ortadan kaldıracak ve soruna palyatif geçici önlemlerle 

değil, kesin çözümlerle yaklaşacak bir tutumu alma zamanı gelmişte geçiyor. Bir kere 

önce şunu söyleyelim, bu bedelli askerlik teklifine TBMM’de destek vereceğiz. Ancak 

düzeltilmesi gereken hususlar var bunları da ifade edeceğiz. 21 güne indirmişler temel 

eğitim süresini 28 günden. Bunun bir anlamı yoktur. 21 gün temel eğitimi koymanın bir 

anlamı yoktur. Madem bedelli askerlik getirdiniz, bu temel eğitimin de kalkması, 21 

günlük askerlik süresinin de kalkması gerekir. Bedel ödeyerek eğer askerlik 

yaptırıyorsanız, 21 gün kışlaya sokmanın bir anlamı yoktur. Kimse kendini ve milleti 

aldatmaya kalkmasın. Bunun bir anlamı yoktur. Onun kaldırılması gerekir. 

Bir başka önemli nokta, buradan elde edilecek gelirlerin harcama usulüdür. Bunu teklif 

ettik, edeceğiz. Birincisi ihtiyaç sahibi yoksul asker ailelerine ve o askerlere verilmelidir, 

ödenmelidir buradan elde edilecek gelir. O gelir yoksul asker ailelerine aktarılmalıdır, 

oraya ödeme yapılmalıdır. İkincisi, şehit ve gazilere harcanmalıdır. Bu konuda 

arkadaşlarımız tekliflerde bulundular, onu da takip edecekler. Şehit ve gaziler arasındaki 
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ayrıma son vermenin de bir fırsatını bu şekliyle yaratmış oluruz. Daha önceki bedelli 

uygulamasında hatırlayacaksınız toplanan parayla savunma sanayi müsteşarlığına 

makam otomobili alınmıştı, lüks otomobil alınmıştı. Ayıptır. Bu milletin örfüne, 

geleneğine ayıptır, aykırıdır. Böyle bir israf düzeni anlaşılabilir bir şey değil. Bu nedenle 

gelirlerin şehit ve gazi aileleriyle yoksul asker ailelerine ayrılması sağlanmalıdır. 

Bir başka önemli teklifimiz parası olmayan ne olacak? Bedelli askerlik şartlarını taşıdığı 

halde askere gidememiş o sebeplerle ama parası yok ne olacak? Yani şunu mu 

diyeceğiz? Parası olana tezkere, parası olmayan askere. Bu doğru, adaletli bir yaklaşım 

değildir. Bu nedenle parası olmayanların da o statüyü taşıyorlarsa, para ödemeden 

mağduriyetlerini giderecek bir yöntemin geliştirilmesi gerekir. Daha önce TBMM’ye 

verdiğimiz teklifte buna ilişkin önerilerimiz vardı. O önerileri devam edeceğiz, tekrar 

edeceğiz. Parası olmayanların da para ödemeden, para ödeyecek gücü olmayanlarında 

bedel ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir. 

ASKERLİK SÜRESİNİN KISALTILMASI GEREKİR 

Bir başka önemli nokta, soruna köklü bir çözüm bulmak zorundayız. Her seferinde 

bedelli askerlikle geçici çözümlerle bu olmaz. Bu nedenle daha önce seçim 

bildirgemizde ifade etmiştik askerlik süresinin kısaltılması gerekir. Belli dönemlerde 

kamuya hizmet ederek ya da yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını 

sağlayacak yöntemlerle soruna köklü çözümler bulmak durumundayız. Öyle olursa bu 

askerlik meselesi bir siyasi rant aracı olmaktan da çıkarılmış olur. Her dönem seçim 

yatırımı, seçim malzemeleri, iktidarların siyasi rant aracı haline ya da siyasetçilerin rant 

kapısı olmaktan da çıkarmış oluruz. 

 

2.1.8. 30 Temmuz 2018 – MYK Basın Açıklaması 

EDİRNE MİLLETVEKİLİMİZ SAYIN ERDİN BİRCAN’A ACİL ŞİFALAR 

DİLİYORUZ 

Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Üzücü 

bir haber aldık, Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan bugün bir beyin kanaması 

rahatsızlığı geçirmiş ve hastanede şu anda yoğun bakımda. Öncelikle acil şifalar 

diliyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve bütün arkadaşlarımız 

yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, diliyoruz. Süreci 

takip etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay, Ankara Milletvekilimiz Murat 

Emir’le birlikte Iğdır’a gittiler, şu anda hastanede. Her an, dakika dakika durumuyla ilgili 

bilgi alıyoruz. İnşallah sevindirici bir haberi bekliyoruz. 

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI “ANKARA GAR KATLİAMI” DURUŞMASINI 

TAKİP ETMEYE DAVET EDİYORUZ 

Değerli arkadaşlar bir başka önemli konu, yarın 10 Ekim katliamı davası 

duruşmasının karar duruşması, Sincan kampüsünde duruşma salonunda. 10 Ekim 
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2015’te Ankara Gar katliamında 103 canı kaybetmiştik, 103 kişi hayatını kaybetmişti bu 

hain terör saldırısı sonucunda. Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Tekin Bingöl, 

Sayın Veli Ağbaba, Sayın Onursal Adıgüzel ve milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan bir 

heyet yarın duruşmayı takip edecekler. Bütün demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü ve 

insan hakları konusunda hassasiyeti olan bütün vatandaşlarımızı duruşmayı takip 

etmeye davet ediyoruz. 103 canımız hain bir terör saldırısına kurban gitmişti, ancak 

sorun sadece tetiği çekenlerin yargılanmasıyla çözülebilecek bir sorun olmanın 

ötesindedir. Tetiği çektiren iradenin, bombayı patlatan iradenin, saldırıyı planlayan 

iradenin ortaya çıkarılması gerekir. Yani saldırının arka planının ortaya çıkarılması 

gerekir. 7 Haziran’la 1 Kasım arasındaki süreçte hızla yükselen terörün yükselme 

sebebinin ortaya çıkarılması gerekir. Türkiye önümüzdeki süreçte sağlıklı bir toplumsal 

barışı inşa edebilmek için buna ihtiyaç vardır, bir taraftan yargı sürecinin 

tamamlanmasını beklerken öbür taraftan 7 Haziran – 1 Kasım arasında artan terör 

olaylarının gerçek sorumlularının, arka plandaki faillerinde ortaya çıkarılması en büyük 

arzumuz ve beklentimizdir. 

AK PARTİNİN BİR DEVLET PARTİSİ OLDUĞUNUN VE DEVLETİN BİR PARTİ 

DEVLETİNE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN AÇIK KANITIDIR 

Değerli arkadaşlar, hafta sonu bir yönetmelik yayınlandı. İllerde valiler ve 

kaymakamların Cumhurbaşkanının temsilcisi olduğunu ifade eden bir düzenleme. 

Aslına bakarsanız bu sürece baktığımızda devletin nasıl çöktüğünü açıkça ele veren 

düzenlemeler ve uygulamalarla karşı karşıyayız. Daha önce il idaresi kanununda valiler 

devletin ve hükümetin temsilcisi olarak tarif edilirken, 703 sayılı kanun hükmünde 

kararnameyle bu değiştirildi ve valiler Cumhurbaşkanının temsilcisi olarak tarif edildi. Bu 

devleti nasıl gördüklerinin açık bir delilidir. Bu parti devleti anlayışının açık bir işaretidir. 

Böyle bakıyorlar, mantıkları bakış açılarının ne olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı ile 

devleti özdeşleştiren, tek adam rejimini devletin ta kendisi sayan bir anlayış. Önceki 

düzenlemede valiler devletin temsilcisidir derken, 703 sayılı kanun hükmünde 

kararnameyle valiler Cumhurbaşkanını temsil eder diye bir düzenleme getirmişlerdi. 

Şimdi İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle valiler ve kaymakamlar çalışma yönetmeliğiyle 

bu garabeti gidermeye çalışıyorlar. Kanunda ortaya çıkardıkları garabeti gidermeye 

çalışarak, “Valiler ve kaymakamlar devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisidirler” 

ifadesini koymaya başlamışlar. Devlet çöküyor, yaşanan sürece baktığımızda devlet 

çöküyor ve kurumsal temeli olan devlet anlayışının yerine tek adamın keyfi rejimine 

dayalı bir yeni devlet inşa ediliyor. Buradan demokrasi çıkmaz. Bu uygulamaların ne 

kadar keyfi olduğunun açık bir örneğidir. Sürekli olarak tek parti dönemini valiler il 

başkanıydı, kaymakamlar ilçe başkanıydı diye eleştiren AK Parti Genel Başkanı şimdi 

fiilen yarattıkları tek adam rejiminde valilerin AK Parti il başkanı, kaymakamların AK 

Parti ilçe başkanı olacağı bir düzen yaratmıştır. AK Partinin bir devlet partisi olduğunun 

ve devletin bir parti devletine dönüştüğünün açık işaretidir, açık göstergesidir, açık 

kanıtıdır. Biz Cumhurbaşkanı parti Genel Başkanı olamaz derken, buna işaret 
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ediyorduk. İşte şimdi son gelinen noktada, bir parti Genel Başkanının temsilcisi olan 

valiler ortaya çıkacaktır. Bir parti Genel Başkanının temsilcisi olan kaymakamlar ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla bu yeni düzen aslında fiilen valilerin ve kaymakamların AK Partinin 

il başkanı ve ilçe başkanı olduğu düzendir tek adam rejimi. Buna karşı mücadele 

etmeye devam edeceğiz. Buna toplumu alıştırmalarına müsaade etmeyeceğiz. 

Hedefimiz demokratik devlet, her şeye karşın devletin ciddiyetini koruyacak, demokratik 

kurumsal işleyişini sağlayacak mücadeleyi sürdüreceğiz. 

HİÇ KİMSE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA DIŞARIDAN AYAR VERME 

GÜCÜNE SAHİP DEĞİLDİR 

Değerli arkadaşlar, devlet düzeni böyle çökerken, ne yazık ki hukuk sistemi de aynı 

şekilde her gün yeni bir skandala imza atacak hale dönüşüyor. Bakın, Amerika’yla 

yaşanan kriz çok ciddi bir olaydır. Krizin ciddi olmasının ötesinde, Türk yargı sisteminin 

ve Türk dış politikasının geldiği tabloyu yansıtması açısından çok önemlidir. Önce 

Trump’a ve Amerikan yetkililerine seslenmek istiyoruz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti 

yargısına dışarıdan ayar verme gücüne sahip değildir, böyle bir hakka sahip değildir, hiç 

kimsenin Türk yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin 

Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etme hakkı da yoktur, buna karşı en sert şekilde 

karşılık veririz. Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti koruma meselesi olarak 

görürüz. 

TÜRKİYE’Yİ DIŞARIYA KARŞI BİR ÇADIR DEVLETİ GÖRÜNTÜSÜ HALİNE 

SOKMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR 

Ancak bir şeyi de söylemeden uzak duramayız, geri duramayız. Bu hale niye 

geldik? Bir devlet başkanının, ABD devlet başkanının twitter hesabı üzerinden ya da 

Dışişleri Sözcüsünün çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti hükümetini tehdit edecek, şantaj 

yapacak noktaya getiren siyasi anlayış hangi anlayıştır. Bunun hesabını da Erdoğan 

vermek zorundadır. Türkiye’yi dışarıya karşı bir çadır devleti görüntüsü haline sokmaya 

kimsenin hakkı yoktur. Milletten yetkiyi bunun için almadılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti 

ve milleti dünyanın tehdit edeceği, tehdide ve şantaja açık bir ülke haline getirme 

hakkına sahip değiller. Devleti tahrip ederseniz, demokrasiyi ortadan kaldırırsanız, keyfi 

bir tek adam rejimi kurarsanız, yargıyı siyasetin emrine sokarsanız, yargıyı pazarlık 

malzemesi haline getirirseniz, tehditler ve şantajlara açık hale düşersiniz. Bu zafiyetin 

içerdeki en önemli ve tek sorumlusu Erdoğan iktidarıdır. Dışarıya karşı güçlü bir 

itirazımızı ifade ederken içerde bu gerçeği de dile getireceğiz. 

YARGITAY ENİS BERBEROĞLU’NU ANAYASANIN AÇIK HÜKMÜNE RAĞMEN 

TAHLİYE ETMEDİ 

Bakın, Enis Berberoğlu cezaevinde. Anayasanın açık hükmüne rağmen, yeniden 

milletvekili seçilen Enis Berberoğlu’nu Yargıtay tahliye etmedi. Siyasetin yargıya 

müdahalesinin çok çarpıcı bir örneğidir yaşadığımız. Talimat alan emir altındaki yargının 

çarpıcı bir örneğidir. Şimdi 17. Ceza Dairesinde itirazen görüşülmesi bekleniyor. 
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Bekliyoruz. Hala yargının bu hatayı düzeltip bu meseleyi hukuk ekseninde, vicdanları 

rahatlatacak biçimde çözmesini bekliyoruz. Ancak şunu sormadan da edemiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti milletvekili, TBMM üyesi bir milletvekilinin tahliye edilmesi için bir 

yabancı misyonun aracı olmasına mı gerek var? Ne kadar acı bir soru sorduğumun 

farkındayım. Kesinlikle, “hayır” diye cevap vermemiz gerektiğinin de farkındayım ama 

ne yazık ki Türkiye’yi düşürdükleri tablo budur. Bu soruya haksız bir soru, nereden 

çıkıyor bu soru diyecek bir Türkiye yaratmadılar. 

Bakın, Macron talepte bulunuyor Fransız gazeteci serbest bırakılıyor. Schröder 

talepte bulunuyor, Büyükada tutuklamalarında tahliye kararı veriliyor. Merkel talepte 

bulunuyor, gazeteci Deniz Yücel serbest bırakılıyor. Trump talepte bulunuyor, Rahip 

Brunson ev hapsine çıkarılıyor, Trump’ın talebinden sonra. Trump için bu yetmiyor, 

kesmiyor Trump tehdit etmeye başlıyor şimdi. 

YARGIYI VE HUKUKU BU HALE GETİREN ANLAYIŞ, TEK ADAM REJİMİ 

ANLAYIŞIDIR 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de yargı, hukuk, adalet hiç bu kadar ayaklar altına 

alınmamıştı. AK Parti döneminde olduğu kadar Türkiye’de yargıda, adalette hukuk 

adına bu kadar yüz karası bir tablo yaşanmamıştı. Bu tutuklamaların hepsi haksızdır. 

Biraz önce verdiğim örneklerde hiçbir zaman çıkıp da o gazetecilerin neden serbest 

bıraktığını sorgulamıyorum. O gazetecilerin neden tutuklandığını, neden adalet ve 

hukuk ekseninde tutuksuz yargılanmadığını o zaman da sorguladık, şimdi de 

sorguluyorum. Ama bu gazetecilerin haklarına kavuşabilmeleri, en doğal hakkı olan 

tutuksuz yargılanma haklarına kavuşabilmeleri için bir yabancı devlet başkanının ya da 

misyonunun aracılığına neden ihtiyaç duyulduğunu sorguluyorum. Bu ayıbı niye 

yaşattıklarını sorguluyorum ve aynı şekilde ironik bir biçimde yasama organının üyesi bir 

milletvekilimiz için de “Yabancı diplomatların, misyonların aracılığına mı ihtiyaç 

duyuyorsunuz” diye soruyorum. Türkiye’yi bu hale getirdiler. Bu bir utanç tablosudur. Bu 

utanç tablosundan Türkiye’yi derhal çıkarmak zorundayız. Yargıyı ve hukuku bu hale 

getiren anlayış devleti çökerten tek adam rejimi anlayışıdır. Gazetecilerin, 

milletvekillerinin, hak savunucularının tutuklanmadığı bir Türkiye arzu ediyoruz. 

YARGIYI NERESİNDEN TUTSANIZ LİME LİME DÖKÜLÜYOR 

Mücadelemiz böyle bir Türkiye’yi kurma mücadelesidir. Ancak öyle bir yargı 

kurgulanıyor ki, neresinden tutsanız lime lime dökülüyor neresinden tutsanız. Bir 

taraftan Eren Erdem rehin alınmış, bir taraftan Enis Berberoğlu rehin alınmış. 3 bin 200 

hakim ve savcı yaz kararnamesiyle tasfiye ve sürgün edildi. Yeni çıkan yaz kararnamesi 

Hakim ve Savcılar Kurulunun 3 bin 200 hakim ve savcıyı tasfiye ettiler, kızağa aldılar, 

sürgün ettiler. Bu bir tasfiye kararnamesidir. İşte talimatla tutuklamaların verildiği, 

talimatla tahliyelerin sağlandığı yargı düzeni böyle ortaya çıkıyor. Hukuk vicdanı olan ve 

kararlı duruşu olanların kendilerini güvende hissetmediği bir yargı düzeni yarattılar. Bu 

düzenin adı hiçbir zaman demokrasi olamaz. Bu nedenle bu düzene diktatörlük 
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diyenlere diktatör deme hakkını tanımayarak susturacaklarını sanıyorlar, ama biz 

diktatör demeye devam edeceğiz. Türkiye’de demokrasiyi inşa edinceye kadar diktatöre 

diktatör demeye, diktatörlüğe diktatörlük demeye devam edeceğiz. 

BELEDİYELERE HAZİNEDEN AKTARILACAK YÜZDE 30 KAYNAKLARI 

KESECEKLER 

Değerli arkadaşlar, bakın tek adam rejiminin özellikle son uygulamalarından bir 

tanesi, yerel yönetimler belediyelerle ilgili aldığı son karardır. Hazine ve Maliye Bakanı 

damat beyefendi çıkıp bir açıklama yaptı. Belediyelere hazineden aktarılacak kaynakları 

yüzde 30 keseceklermiş. Tasarruf önlemleri gereği yüzde 30 kaynakları keseceklermiş. 

Bir kere iki açıdan çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. Birincisi, bu kaynakları 

kesmek için kanuna ihtiyacımız var. Bunu bakanın sözüyle ya da Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle kesemezsiniz. Hazineden belediyelere aktırılan kaynaklar yasal 

dayanağı olan kaynak aktarma işlemleridir. Bunla ilgili yasayla ancak bir düzenleme 

yapabilirsiniz. Birinci önemli mesele bu. Tek adam rejimi uygulayıcılarının kanunu yok 

sayan ne kadar keyfi bir uygulama niyetinde olduklarının bir başka örneğidir. Bir diğer 

önemli ayağı ise keyfi rejimlerin belde halkı için ne büyük problemler yaratacağının açık 

kanıtıdır. Yerel yönetimlerin kaynakları zaten yetersiz, belediyelerin kaynakları zaten 

yetersiz, belediyeler bulundukları belde içerisinde yaşayan vatandaşlara birebir en yakın 

hizmet götüren, demokrasinin en önemli kurumları. Ve siz belediyeleri kaynaklarını 

kısarak çalışamaz, işlemez hale getiriyorsunuz. Bu yerelleşmenin önünde, yerel 

yönetimlerin yetkilerini ortadan kaldıran, yerel yönetimlerin etkisini kırmaya çalışan ve 

vatandaşın hizmet almasına en büyük darbeyi vurmayı hedefleyen bir adımdır. Buna 

karşıda mücadelemizi sürdüreceğiz. 

 

2.1.9. 08 Ağustos 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız 

devam ediyor. Haftalık değerlendirmeleri yapmak üzere sizinle tekrar bir araya geldik. 

Bu tabi bu Merkez Yönetim Kurulumuzun görev dönemi içerisinde, sanıyorum sizinle 

son basın toplantımız olacak. Bundan sonra yeni bir çalışma döneminde, yeni oluşacak 

Merkez Yönetim Kurulumuz ve yeni görev alacak sözcü arkadaşımız sizlerle basın 

toplantılarını yapmaya devam edecek. 

TÜRKİYE EKONOMİSİ, TÜRK LİRASI DİBE VURMUŞ DURUMDA 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin gündemi çok yoğun bir biçimde devam ediyor. 

Özellikle son bir haftadır Türk lirası tepetaklak olmuş durumda. Döviz aldı başını gidiyor, 

Dolar, Euro dizginlenemez bir biçimde yükselirken, Türkiye ekonomisi, Türk lirası dibe 

vurmuş durumda. Türkiye ekonomisi, freni patlamış araba gibi, kamyon gibi nereye 

çarpacağı belli olmayan bir maceranın içerisinde. Dolar 5.25, Euro 6.10’a geldi dayandı 

ve ne yazık ki, 16 yıldan bu yana iktidardaki AK Parti yönetimi ve Erdoğan tekrar milletin 

yastığının altına gözünü dikti. “Yastık altındaki dolarları çıkarın, altınları çıkarın 
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bozdurun” demeye başladı. Bu bir teslimiyetin ifadesidir, bu bir aczin ifadesidir. Milletin 

yastık altında bozduracak doları kalmadı Erdoğan. Milletin halinden belki haberi yok, 

ama şu soruyu sormak gerekiyor. 5 liralık sermayeyle 15 milyon dolarlık ticaret yaptığın 

Man adasındaki dolarları bozdurdun mu? Man adasındaki ticaretten gelen dolarlar dolar 

olarak mı duruyor, TL’ye çevirdin mi? Milletten fedakarlık beklerken, akraba taallukatının 

dolar ticaretinden elde ettiklerini nerede, hangi rakamlarla hangi para birimiyle 

sakladığını millete dön hesabını ver. Daha Man adası dolarlarının hesabını milletin 

karşısına çıkıp vermemiş Erdoğan, bugün milletin yastık altındaki dolarlarını 

bozdurmalarını istiyor. Son bir yıl içerisinde Türk lirasındaki değer kaybı yüzde 50. 

Kabul edilebilir bir şey değil ve AK Partinin 16 yıllık iktidar döneminde ne yazık ki, 

ekonominin geldiği nokta bir tweetlik ekonomi. Böyle bir kırılgan ekonomi olabilir mi? Bir 

tweet atıldı diye dolar buraya çıkar mı? Bu nedir? Bugüne kadar üretime dayanmayan, 

üretime dayanmayıp sıcak para ve dolar ekonomisine teslim edilmiş dolar kolik bir 

ekonomi anlayışının sonucu. Üretimi artırmayan, verimli sektörleri teşvik etmeyen, sıcak 

para ve faiz kıskacı içerisinde ülkeyi sıkıntı, faiz, kur, enflasyon kıskacı altında verimsiz 

bir ekonomiye teslim eden anlayış. 

Şimdi bunlar dönüp milletin yastık altındaki dolarla sorunu çözebileceklerini 

zannedecek kadar acz içindeler. Bu anlayışın Türkiye ekonomisini düze çıkarması 

mümkün değildir. Sorunun sebebi olanların sorunu çözebilme yeteneği ne yazık ki 

yoktur. 

AK PARTİ İKTİDARI TÜRKİYE’Yİ AÇLARIN VE YOKSULLARIN ÜLKESİ HALİNE 

GETİRDİ 

Değerli arkadaşlar, asgari ücret açıklandı 1603 lira, daha önce bu yetmez dediğimiz 

zaman asgari ücrette, bu çok diyorlardı, o dönem dolar bazına vurduğumuz zaman 

asgari ücret açıklandığında, Ocak ayı itibariyle asgari ücret 424 dolardı. Bugün dolar 

bazında asgari ücret 305 dolara düştü. Yani bu iktidarın beceriksizliği nedeniyle asgari 

ücretli yüzde 35 gelir kaybına uğradı. Dolar bazında 119 dolar kayba uğradı asgari 

ücretli, sadece Ocak ayından bu yana dolardaki yükseliş ve tırmanış nedeniyle. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu bir ülke haline 

geldi. Hemen hemen bütün ücretlilerin yoksul ya da aç olduğu bir Türkiye yarattılar. Son 

yoksulluk ve açlık rakamları açıklandı, 7 bin 912 lira yoksulluk sınırı. Bir aile 7 bin 912 

liranın altında gelir elde ediyorsa yoksul. Demek ki Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu 

yoksul. Açlık sınırı 2130 lira. 2130 liranın altında ücret alanların tamamının aç olduğu bir 

ülke. AK Parti iktidarı iflas eden ekonomik anlayışıyla Türkiye’yi açların ve yoksulların 

ülkesi haline getirdi. 

100 GÜNLÜK PAKETTE TÜRKİYE’NİN 5 TEMEL SORUNUNA ÇARE 

OLABİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK 

Değerli basın mensupları, bu tablo içerisinde 100 günlük paket açıkladılar. 100 

günlük paket bir umut ışığı olacak diye herkes bekliyordu. Türkiye’nin 5 temel sorununa 
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hiçbir yapısal çözüm önerisi içermeyen paket. Hiçbir ciddi önlem ve çözüm içermeyen 

100 günlük paket. Yani 100 günü heba edeceğiz diyor. Erdoğan’ın 100 günlük paketi 

100 günü heba etme paketidir. 

Bakın ısrarla söylüyoruz, Türkiye’nin 5 temel meselesi var. Ekonomi, demokrasi, 

eğitim, dış politika ve toplumsal barış. 100 günlük planın içerisinde bunlara çare 

olabilecek hiçbir şey yok. Üretime dönük yapısal önlemler yok. Türkiye’de geçim 

sıkıntısını ortadan kaldırmaya dönük, enflasyonu düşürmeye dönük herhangi bir ciddi 

önlem paketi yok ve seçim öncesi verdikleri vaatlerin hiçbirisi yok. En çok söyledikleri 

3600 ek gösterge vereceklerini söylüyorlardı polislere, sağlık görevlilerine yok 100 

günlük paket içerisinde. Erdoğan’a soruyorum nerede kaldı bunlar paketin dibine mi 

düştü, görülmedik bir yerde mi? Yolda gelirken sepeti açıklamaya getirirken altında delik 

vardı da düştü, kayboldu mu? Söz verirken veriyordunuz bunları, milletin oyunu alırken 

bu sözleri verip milletin oyunu aldınız. 

Bakın, Erdoğan ne diyordu o zaman dolar yükselirken seçimlerden hemen önce 

söylediği bir söz vardı hatırlayın. 5 Haziran 2018 tarihinde diyordu ki, “Şu seçimler 

olsun, hele bir 24 Haziran bitsin ondan sonra bakın bunlarla hesaplaşacağız, bütün bu 

işler bitecek.” Ne oldu? 24 Haziran 40 gün geçti, 40 gün sonra Türk lirası tepetaklak 

oldu, dolar aldı başını gidiyor. Hani hesaplaşacaktın? O zamanda söyledik varsa 

yapacağın bir şey niye seçimi bekliyorsun Erdoğan? Türkiye ekonomisini verimsiz 

alanlarda uluslararası piyasalarda kırılgan bir noktaya teslim etmiş bir anlayış. Bu 

anlayıştan millete, vatandaşa refah çıkmayacak. Bu çok açık ortaya çıktı. 

LGS SINAVLARI BU İKTİDARIN UTANCIDIR 

Şimdi bu 100 günlük paket içerisinde eğitimle ilgili de herhangi bir ciddi adım ya da 

işaret göremiyorsunuz. Bakın eğitim konusunda Türkiye içler acısı bir durumda. Son 

LGS sınavlar yapıldı. LGS sınavları bu iktidarın utancıdır. Eğitimle ilgili bu iktidarın 

utancıdır. 1 milyon 180 bin öğrenci sınava girdi, 1 milyon 180 bin öğrenciden 190 bini 

hiçbir yere kayıt yaptıramadı. 122 bin 539’u da istediği okullara kayıt yaptıramadılar. 

Arkasından üstüne üstlük Yüksek Öğretim Kurumları sınavları YKS sınavları oldu 

başarısızlık rekoru. Sorulara verilen cevaplara baktığınız zaman matematikte, Türkçede, 

sosyal bilimlerde başarısızlık rekoru. Bu nasıl bir eğitim sistemi yarattıklarının 

göstergesi. Bu aslında çocuklarımızın başarısızlığı değil, bu sistemin başarısızlığı, bu 

iktidarın başarısızlığı. 16 yıl içerisinde kendi arzu ettikleri kuşakları yetiştirme, yaratma 

anlayışıyla ideolojik eksende eğitimi tarumar eden bu anlayış çocuklarımızın geleceğini 

çalmıştır. Bugün sınavlarla gelinen nokta apaçık bunu göstermiştir. Türkiye eğitimde, 

ekonomide iflas etmiş bir tabloyla, iflas etmiş bir iktidarla karşı karşıyadır. Önümüzdeki 

süreç bu iflas eden iktidarı değiştirmek ve Türkiye’nin geleceğini yeni ve doğru bir 

anlayışla kuracak bir Türkiye siyaseti kurgulamaktan geçiyor. 
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Bu çerçevede seçimlerden sonra gerek il ve ilçe örgütlerimizde, gerekse partinin 

yetkili kurullarında bugüne kadar seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek 

planlamasının yapılması konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, sizin de yakından takip ettiğiniz bir olağanüstü kurultay talebine 

dönük bir süreç vardı, Pazartesi günü o süreç sonuçlandı. Bugün Merkez Yönetim 

Kurulu toplantımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün Merkez Yönetim Kurulu 

üyesi arkadaşlarımız Sayın Genel Başkanımıza kendilerine gösterdiği güven nedeniyle 

teşekkür ettiler. Merkez Yönetim Kurulu Parti Meclisi içerisinde Sayın Genel Başkanın 

belirlediği çalışma heyetinden oluşuyor. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanın her zaman 

Merkez Yönetim Kurulunu değiştirmek ve yeni bir Merkez Yönetim Kuruluyla devam 

etme imkanı, yetkisi tüzükte kendisine tanınmış bir münhasır yetkidir. Seçimlerden 

hemen sonra bütün Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız bu konuda Sayın 

Genel Başkanın arzu ettiği zaman, ihtiyaç duyduğu zaman yapacağı her türlü tasarrufu 

destekleyeceklerini ve bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadıklarını beyan etmişler 

idi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel 

Başkanımızın kararına kalmış bir durumdur. Umuyorum ve tahmin ediyorum, 

önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisinin yeni döneminin yeni siyasetini 

şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir 

taraftan yerel seçimlere hazırlamak, bir taraftan da Türkiye’nin bu tepetaklak olmuş 

siyasi ve iktisadi krizi içerisinde yol haritasını belirlemek üzere bir yeni çalışma ekibi 

önümüzdeki günlerde en kısa zamanda Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır. Biz 

yine Cumhuriyet Halk Partisinin kadroları olarak aynı şekilde Genel Başkanımızın 

bugüne kadar olduğu gibi güvenine, desteğine layık olarak kendisine bu çalışmalarda 

destek vermeye devam edeceğiz. 2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisinde bir 

esaslı parti reformu başlamıştır. Bu esaslı parti reformunun güçlü bir iradeyle devam 

etmesi gerekmektedir. Biz Sayın Genel Başkana bu konuda ihtiyaç duyduğu bütün 

desteği vereceğimizi de ifade ettik 

 

2.1.10. 13 Ağustos 2018 – MYK Basın Açıklaması  

(Faik Öztrak) 

ABD Başkanının açıklamalarının, alüminyum ve demir-çeliğe konan vergilerin kabul 

edilmesi mümkün değildir. CHP bu konuda ülkenin ve milletin yanındadır. Fakat 

Türkiye’yi Trump’ın yaptırımları karşısında zayıf düşüren asıl sebebin ne olduğu 

sorusuna yanıt bulunması gerekmektedir. Nitekim, doğru teşhis olmadan doğru tedavi 

olmaz.  

Bugün artık küresel bir sorun haline gelen Trump yaptırımlarına muhatap başka 

ülkeler bundan bir etkilenirken Türkiye yüz etkilenmektedir. Bunun sebebi son 16 yılda 

Türkiye’nin içine düşürüldüğü borç batağıdır. Türkiye özellikle 2007’den sonra 
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uygulanan ekonomiyi sıcak parayla şişirmeye dayanan yanlış ekonomi politikalarıyla 

dolar kolik hale getirilmiştir. Ekonomisi kırılganlaşmıştır.  

Ekonomide yaşanan bu sıkıntılara köklü çözümler bulmak gerekmektedir. Bunun 

için derhal sonuç alıcı eylemlerin ortaya konması gerekir. Tek adam mantığıyla 

ekonomideki sıkıntıların üstesinden gelinmesi mümkün değildir. TBMM Başkanı Meclis’i 

toplantıya çağırıp ortak aklı harekete geçirmelidir.  

ABD ile yaşanan kriz sonrasında TL’deki değer kaybına karşı alınan, piyasanın 

likidite ihtiyacını bastırmaya dönük önlemler yeterli değildir. Bunlar pansuman niteliğinde 

tedbirlerdir ve etkisi geçicidir. Sorun likidite değil kredibilitedir. Genel Başkanımızın 

açıkladığı 13 maddelik önlem paketi bir an önce devreye sokulmalıdır. 
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3. İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER 

 

 DIŞ POLİTİKA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 3.1

 
Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  
 

Dış politikada dünyayı, bölgemizi ve 

ülkemizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler 

yaşanmaktadır. 

Bu rapor döneminde en kritik gelişme, 

Türkiye-ABD ilişkilerindeki Brunson krizidir. 

Trump yönetiminin  ABD’de 6 Kasım 2018 

tarihinde  yapılacak ara seçimler öncesi kendi 

tabanını konsolide etmek amacıyla ön plana 

çıkardığı Brunson krizi ABD ile ilişkilerimizi 

zehirlemeye devam etmektedir.  

Esasen, Gülen’in iadesi, Zerrab, Hakan 

Atilla, Halkbank, S-400, F-35 ve Suriye 

dosyalarıyla zaten gerginleşen ilişkiler 

Brunson kriziyle Türkiye ekonomisini kökten 

sarsacak  ileri bir aşamaya erişmiştir. Krizin 

çözümü ve tansiyonun düşürülmesi 

konusunda karşılıklı adımlar atılması 

gerekirken, yapılan sert açıklamalar durumu 

daha da ağırlaştırmaktadır.  

Trump yönetiminin dünyayla kurduğu ilişki 

tarzı ciddi eleştiri konusu olmaya devam 

etmektedir. Rusya’ya ilave yaptırım kararı,  

İran’ın nükleer programından  tek taraflı 

çekilmesi ve aldığı ambargo kararı, Tel-Aviv 

Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması gibi 

hususlara ilave olarak ilk defa bir NATO 

müttefikinin iki bakanına dönük yaptırım kararı 

şaşkınlık yaratmış ve Trump için NATO 

müttefiki Türkiye ile düşman olarak tarif edilen 

Rusya ve İran arasında bir fark görmediğini 

ortaya koymuştur. 

Türkiye-ABD ilişkileri iki yönetimin farklı 

öncelik ve yaklaşımları nedeniyle bir güven 

bunalımı yaşamaktadır. Sayın Erdoğan’ın iç 

politikada milliyetçiliğe oynayıp oy devşirmek 

için 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığının 

benzerini Trump 6 Kasım seçimlerine 

giderken yapmaktadır. Brunson krizinin perde 

arkasında ne tür bir al-ver yaşandığı tam 

olarak bilinmemekle birlikte, Erdoğan’ın 

Brunson’un serbest bırakılması karşılığında 

ABD’de yürüyen Halkbankası bağlantılı 

davaların ve dosyaların kapatılmasını 

önerdiği, anlaşma sağlanamaması nedeniyle 

müzakerelerin çöktüğü ve bunun üzerine 

Trump’ın tek taraflı sert adımlarının geldiği 

anlaşılmaktadır. 

ABD yönetimi diğer taraftan  Türkiye-

Rusya yakınlaşmasını engellenmesidir. Bu 

çerçevede, S-400’lerin alımına karşı çıktığı 

bilinmektedir. ABD yönetimi S-400’lerin 

Türkiye’ye yerleştirilmemesi için elinde 

mevcut olan bütün imkanları kullanacağını 

söylemek yanlış olmayacaktır.  ABD 

Senatosu’nun F-35’lerin tesliminin 

geciktirilmesini bu bağlamda okumak doğru 

olacaktır. Türkiye-ABD ilişkilerindeki krizin  

ABD’de yapılacak  6 Kasım ara seçimlerinden 

sonra yatışma ihtimali bulunduğu söylenebilir.  

Bu ülke ile ilişkilerin normalleştirilmesi 

konusunda karşılıklı yapıcı adımlar atılması 

önemlidir. Bunun için iç politikaya dönük 

açıklamalar yapmak yerine arka kapı 

diplomasiyle bir yol alınmaya çalışılması 

uygun olacaktır. İki ülkenin de birbirini gözden 

çıkarma keyfiyeti bulunmamaktadır. 

ABD ile yaşadığımız krizle aynı dönemde 

Rusya ve İran’ın da benzer şekilde ABD 

tarafından yaptırıma maruz bırakılması 

nedeniyle, Türkiye-Rusya-İran üçgeninde 
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ABD’ye karşı bir dayanışma platformu 

oluştuğu görülmektedir. Gerek Rusya, gerek 

İran basınında ABD suçlanmakta, Türkiye’yle 

ise dayanışma vurgusu yapıldığı 

görülmektedir.  Astana ve Soçi süreçleriyle 

Rusya ve İran’la yaşanan yakınlaşmanın ABD 

tehdidi sürdüğü sürece devam edeceği 

anlaşılmaktadır.   

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası 

döneme ilişkin farklı düşüncelere sahne 

olmaktadır. AB’nin şu ana kadar olduğu gibi 

tek halka mı, yoksa iç içe geçen farklı 

halkalardan mı oluşması gerektiği yönünde 

çeşitli fikirler bulunmaktadır.  AB’deki bu eğilim 

yakından izlenmektedir.  

Türkiye-AB ilişkileri fiiliyatta donma 

noktasına gelmiştir. Türkiye’nin artık AB’ye 

katılımı değil, maalesef uzaklaştırılması 

konuşulmaktadır. Türkiye’nin AB’ye tam 

üyeliğinin AKP iktidarı sırasında mümkün 

olmayacağı artık ortaya çıkmıştır. Bizim 

iktidarımızda bu sürecin tekrar rayına 

oturtulup, sürdürülmesi büyük önem 

taşıyacaktır.  

Ortadoğu’da siyasi denklem ortaya çıkan 

yeni gelişmelerle değişmiştir. ABD’nin ‘’Şii 

Hilali’’ olarak tanımlanan İran’ın Arap 

Yarımadası’nın Kuzeyinden ve Güneyinden 

yayılmasına dönük Suudi Arabistan ve 

bununla birlikte hareket eden ülkeleri duvar 

olarak kullanarak yeni bir strateji geliştirmek 

istediği görülmektedir. Eğer bu strateji tutarsa, 

bu ülkeler hem İran’a karşı olacak, hem de 

İsrail’e yakınlaşacaktır. Böylece, Arap 

ülkelerinin bir kısmı ezeli düşman olarak 

gördükleri İsrail’le İran tehdidine karşı yakın 

çizgide konumlanmış olacaktır. Yemen ve 

Lübnan’da yaşanan gelişmeleri bu politikadan 

bağımsız olarak okumak doğru olmayacaktır. 

Bu noktada, bir yandan Suriye konusunda İran 

ve Rusya’yla yakınlaşan Türkiye’nin, diğer 

taraftan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’la 

hareket eden blokla ilişkilerini sürdürmesi 

önem taşıyacaktır. Ancak, AKP’nin bu hassas 

dengeyi ülkemizin menfaatlerine uygun 

kurgulayabilme yeteneğinin ve niyetinin 

olduğu konusunda şüphelerimiz 

bulunmaktadır. Zira  AKP başından beri Orta 

Doğu’yu anlayamamış ve sınıfta kalmıştır.  

Tarafımızdan, dar çerçevede 

Ortadoğu’nun ve daha geniş çerçevede ise 

Müslüman dünyanın istikrarsızlaşmasına, 

çatışma ortamına sürüklenmesine, dış askeri 

müdahalelere maruz kalmasına bölgedeki 

ülkelerin ufalanmasına ve birbirleriyle ve diğer 

ülkeler ile sorunlar yaşamalarında sebep olan 

etnik ve mezhebi ayrılıklar ile radikalleşme, 

kökten dincilik ve terörizmle mücadele 

konusunda neler yapılabileceğine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunmak ve çözüm 

önerileri sunmak amacıyla Türkiye’nin 

öncülüğünde ve evsahipliğinde Mısır, İran, 

Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan, Somali 

ve diğer ilgili ülkelerin katılımıyla bir konferans 

düzenlenmesi önerisinde bulunduk. Bu 

önerimize olumlu dönüşler almış 

bulunmaktayız. Bu noktada önerimizin hayata 

geçirilmesi Türkiye’nin elini güçlendirecektir. 

Suriye konusunda Rusya’nın 

öncülüğünde yapılan Astana ve Soçi 

görüşmeleri Cenevre Süreci için bir hazırlık 

olarak değerlendirilebilir. Bu görüşmeler hiç 

şüphesiz Esad’ın, İran’ın ve daha çok 

Rusya’nın elini güçlendirmiştir. AKP iktidarının 

masada olmak dışında şu ana kadar elde 

ettiği somut bir kazanç bunmamaktadır. 

Suriye’deki yanlış politikanın sonucu ülkemize 

yıkılmıştır. Ancak kayıplarımızı daha fazla 

çoğaltmamak için bir an önce Suriye’nin 

toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve 

egemenliğini sağlayacak siyasi çözüme 

odaklanmamız gerekmektedir. Cenevre 

görüşmeleri bu noktada önem taşıyacaktır. 

ABD’nin Suriye’nin geleceği konusunda 

Rusya, Türkiye ve İran ile ne kadar 

örtüşeceği, siyasi müzakerelerin sonucunu da 

belirleyecektir. 
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Finansal Kesim Dışındaki Firmaların (Reel Sektörün) Döviz  Varlık ve Yükümlülükleri (Milyon USD)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-05 4

VARLIKLAR 80.465 80.385 87.379 82.179 89.367 94.056 101.968 99.835 99.139 115.476 119.407

Mevduat 60.370 57.301 62.150 54.751 61.263 63.890 67.304 69.436 68.241 78.344 79.284

   Yurt İçi Bankalar 27.261 29.833 30.638 35.864 40.825 47.032 49.037 50.668 51.363 62.746 64.105

   Yurt Dışı Bankalar 33.109 27.468 31.512 18.887 20.438 16.858 18.267 18.768 16.878 15.598 15.179

Menkul Kıymetler 695 1.116 1.288 929 843 327 278 182 224 315 314

   Devlet Borçlanma Senetleri  495 589 565 412 421 322 271 171 216 307 307

      Yurt İçinde İhraç Edilen 1 40 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0

      Yurt Dışında İhraç Edilen 455 574 565 409 421 322 271 171 216 307 307

   Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları 200 527 723 517 422 5 7 11 8 8 7

İhracat Alacakları 8.566 9.310 10.526 10.945 11.693 13.175 12.167 11.831 12.158 15.444 17.284

Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları 10.834 12.658 13.415 15.554 15.568 16.664 22.219 18.386 18.516 21.373 22.525

YÜKÜMLÜLÜKLER 151.005 147.087 176.143 200.336 225.748 264.965 281.023 289.625 304.768 328.961 336.662

Nakdi Krediler 136.386 131.853 158.050 179.906 203.259 236.812 252.967 259.760 271.576 287.888 292.737

   Yurt İçinden Sağlanan Krediler 48.066 50.333 81.887 102.292 121.842 155.164 171.705 173.910 178.081 183.491 185.380

       Bankalar 37.435 41.155 73.015 92.608 111.158 144.041 160.099 162.555 166.493 171.156 172.988

        Döviz Kredileri 22.547 28.897 57.268 74.522 90.209 116.762 133.748 139.127 145.068 151.202 155.499

            Kısa Vadeli 15.895 14.340 17.927 18.277 19.300 21.021 23.932 20.021 21.169 21.106 23.612

            Uzun Vadeli 2 6.652 14.557 39.341 56.245 70.909 95.741 109.816 119.106 123.899 130.096 131.887

        Dövize Endeksli Krediler 3 14.888 12.258 15.747 18.086 20.949 27.279 26.351 23.428 21.425 19.954 17.489

            Kısa Vadeli 6.847 4.502 6.684 7.628 9.354 14.111 13.501 9.554 9.501 8.633 7.236

            Uzun Vadeli 8.041 7.756 9.063 10.458 11.595 13.168 12.850 13.874 11.924 11.321 10.253

      Banka Dışı Finansal Kuruluşlar 8.576 7.320 6.739 7.312 8.293 9.709 10.223 10.042 10.276 11.074 11.074

             Faktoring Şirketleri 405 462 765 765 771 954 999 911 930 954 954

             Tüketici Finansman Şirketleri 447 428 343 405 439 439 466 518 540 618 618

             Finansal Kiralama Şirketleri 7.724 6.430 5.631 6.142 7.083 8.316 8.758 8.613 8.806 9.502 9.502

      TMSF'ye Devrolunan Takipli Krediler 2.055 1.858 2.133 2.372 2.391 1.414 1.383 1.313 1.312 1.261 1.318

   Yurt Dışından Sağlanan Krediler 88.320 81.520 76.163 77.614 81.417 81.648 81.262 85.850 93.495 104.397 107.357

      Kısa Vadeli 1.086 556 830 854 1.049 1.383 1.569 778 911 1.650 2.423

      Uzun Vadeli 87.234 80.964 75.333 76.760 80.368 80.265 79.693 85.072 92.584 102.747 104.934

             Vadeye kalan süre 1 yıldan az 26.262 22.229 19.602 22.181 21.393 14.982 10.284 14.813 13.237 13.094 11.835

             Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla   60.972 58.735 55.731 54.579 58.974 65.283 69.409 70.259 79.347 89.653 93.099

İthalat Borçları 14.619 15.234 18.093 20.430 22.489 28.153 28.056 29.865 33.192 41.073 43.925

      Kısa Vadeli 14.049 14.710 17.483 20.132 22.084 27.828 27.744 29.459 32.773 40.652 43.484

      Uzun Vadeli     570 524 610 298 405 325 312 406 419 421 441

             Vadeye kalan süre 1 yıldan az 246 220 277 151 201 185 125 202 234 200 227

             Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla   324 305 333 147 204 140 187 204 185 222 214

Net Döviz Pozisyonu -70.540 -66.702 -88.764 -118.157 -136.381 -170.909 -179.055 -189.790 -205.629 -213.485 -217.255

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :

Kısa Vadeli Varlıklar 69.631 67.727 73.964 66.625 73.799 77.392 79.749 81.449 80.623 94.103 96.882

Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.237 57.447 63.911 70.393 74.591 80.903 78.620 76.256 79.295 86.907 90.389

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu 4.394 10.280 10.053 -3.768 -792 -3.511 1.129 5.193 1.328 7.196 6.493

4. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER 

 ÖNE ÇIKAN EKONOMİK GELİŞMELER 4.1

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu  
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  

 

REEL SEKTÖR ÇIKIŞLI BANKACILIK KRİZİNİN AYAK SESLERİ 

AKP kadroları ve Cumhurbaşkanı’nın siyasi tercihleri ve ekonomi programıyla Türkiye’nin 

içine sokulduğu darboğaz, uluslararası konjonktür ve Türkiye’nin ağır finansman sorunu 

nedeniyle derinleşiyor.  

Uluslararası konjonktürdeki ana değişim, ABD başta olmak üzere, gelişmiş ülke merkez 

bankalarının faiz artırım sürecine girmeleri ve bu yüzden “sıcak para”nın Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerden kaynağına geri dönme eğilimi içine girmesidir. Bu durum Türkiye açısından, milli 

gelirin % 6’sına ulaşmış olan cari açığın finansmanı için kaynak bulmanın hem zorlaşacağı hem 

de bu kaynağa ödenecek faizin artacağı anlamına gelmektedir.  

Diğer yandan, AKP’nin ekonomi politikası Türkiye ekonomisini döviz cinsinden borçla 

tüketim sarmalına hapsettiği ve üretime dayalı bir ekonomik modelden hızla uzaklaştırdığı için; 

Türkiye’nin üreterek gelir yaratması ve geleceğini finanse etmesinin önü de kapalı 

görünmektedir. Türkiye’de reel sektörün önündeki en büyük risk unsuru artık döviz kurudur. 
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Şöyle ki,  

 Erken genel seçim kararının açıklandığı 18 Nisan 2018 günü dolar kuru 4,013’e 
kadar gerilemişti. 13 Ağustos 2018’de ise dolar kuru 7,20’nin üzerini gördü. İçinde 
bulunduğumuz günlerde de 6 TL civarında seyretmektedir. Bu da son 4 ayda % 50’ye yakın 
artış anlamına gelmektedir. 

 Reel sektörün döviz açığı 217 milyar dolar (TCMB’nin yayınladığı Mayıs 
2018 verilerine göre). Yani, reel sektör çalışacak üretecek kazanacak ve bu borcu 
ödeyecek. Seçim kararından bu yana dolardaki 2 lira artışın reel sektöre getirdiği yük, uzun 
vadede 435  milyar TL’den fazla. 

Reel sektörün karşı karşıya olduğu bu zorluğu Türkiye için bir ekonomik kriz 

unsuruna dönüştüren şey ise, yurtiçi bankalara olan 155,5 milyar dolarlık döviz cinsinden 

kredi borcudur. Dolayısıyla, TL ile çalışan reel sektörün döviz krizinden dolayı gireceği 

darboğaz muhtemel bir bankacılık-finans krizini tetikleyebilecektir.  

Özel sektörün 150 milyar dolara 

varan ve vadesi bir yıldan kısa borç stoku 

nedeniyle Türkiye’de şirketlerin yeni 

finansman bulamama ihtimali giderek 

belirginleşiyor. Kredi borçlarını 

ödeyemeyen şirketlerin hem ekonomik 

faaliyetin temposunu düşürmesi hem de 

bankalar üzerindeki riskleri 

yoğunlaştıracak şekilde finansal 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

olasılığı güçleniyor.  

Türkiye’nin kamu borcunun milli 

gelire oranının yüzde 30’larda olması 

iktidar çevreleri açısından bir güvence 

olarak sunuluyor ancak, şu durumda 

devletin borcu düşük düzeyde demenin 

reel ekonomide bir karşılığı bulunmuyor. 

Diğer yandan 18 Temmuz günü Kanal İstanbul için ihaleye çıkılmasına dair bir yasa 

maddesi, mevcut torba yasa içeriğine eklenmiş durumda. Bu da AKP’nin inşaat rantına dayalı 

yaklaşımını sürdüreceğini gösteriyor.  

Bankacılık sektöründe tahsili geciken alacaklar (TGA) yanı sıra, yeniden yapılandırmaya 

giren ve bu nedenle TGA kapsamında görünmeyen ya da “borçlunun faaliyet gösterdiği 

sektörlerdeki veya bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle 

borçlusunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen” sorunlu 

kredilerin oranı da yükseldi. Bu gruptaki kredilerin oranı Mart 2018’de Garanti Bankası’nda 

yüzde 16,1, Akbank’ta yüzde 9,7 ve İş Bankası’nda yüzde 7,9. Beklentilerin bozulması 

nedeniyle Türkiye Bankacılık Sektörü iki hafta önce tarihinin en ağır hisse satışlarından birisini 

yaşadı.  

Göstergeler özel sektörün borç çevirme sorunlarının bankacılık sektörüne sirayet etmesini 

ve müdahale gücü aşınmış kamunun kurtarma paketlerinin (krizin daha ağırlaşmasını 

BİR YILLIK FİNANSMAN İHTİYACI 

(MİLYAR USD) 2018 Mayıs

KALAN VADEYE GÖRE KISA 

VADELİ DIŞ BORÇ STOKU

KAMU 30,92

GENEL YÖNETİM 4,32

FİNANSAL KURULUŞLAR 26,53

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 0,07

TCMB 0,59

ÖZEL 149,09

FİNANSAL KURULUŞLAR 82,73

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 66,36

TOPLAM 180,61

SON 12 AYLIK CARİ AÇIK

TOPLAM 57,64

GENEL TOPLAM 238,24
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engellese) de ağır bir toplumsal yük getirebileceğini gösteriyor. Kıdem tazminatı fonuna el 

uzatılması, çek senet kanununun değişmesi ve borçluların cezalarının artması gibi 

önlemler yanı sıra ağır kemer sıkma uygulamaları da sonbahardan itibaren gündeme 

gelebilir. 

TCMB’nin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 14’e yükseltmesi ile birlikte halkın 

enflasyonunun yüzde 17-18 düzeyine yükselmesinin önünde hiçbir engel görünmüyor.  

Halkın büyük çoğunluğunun yükünün artması ve topluma ağır bedeller ödetilmesi pahasına, 

yüksek vergilerle mali disiplinin sağlanması ve uluslararası piyasada dış finansman bulma 

sorununu hafifletecek bir yapılandırma ile ağır çalkantıların engellenmesi ya da yönetilmesinin 

mümkün olduğu bilinmelidir.  

REEL SEKTÖRÜN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU “KUR RİSKİ”NE BİR ÖRNEK: 

TÜRK TELEKOM 

Türk Telekom’un Nisan-Mayıs-Haziran 2018-ikinci çeyrek bilançosunu geçtiğimiz hafta 

açıkladı. Şirket döviz borçlarının mali yükünü artıran TL'deki değer kaybı nedeniyle ikinci 

çeyrekte 889 milyon lira zarar ederken, abone sayısındaki artışa paralel olarak gelirlerini 

yüzde 10 artışla 5 milyar liraya yükseltti.  

Şirketin zarar etmesinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 114 artarak 2 milyar liraya yükselen 

net finansman gideri etkili oldu.  

TL’nin son aylarda hızlanan değer kaybı gelirleri Türk lirası, borçları ise döviz cinsi olan 

şirketler için mali yük yaratıyor. TL’nin dolar karşısında geçen yılın Haziran ikinci çeyrek 

sonundan bu yana değer kaybı yüzde 30, birinci çeyrek sonundan bu yana kaybı yüzde 6 

düzeyinde. Oranlar euro için ise aynı dönemde yüzde 33 ve yüzde 9 düzeyinde. 

Türk Telekom’un krediler ve yurtdışına ihraç edilen tahvillerden oluşan döviz cinsi borçları 

ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe ve geçen yıl sonuna göre geriledi. Ancak kurdaki yükseliş 

nedeniyle TL karşılığı bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yıl sonuna göre yüzde 17 artışla 

19.3 milyar lira oldu. 

Türk Telekom’un bir milyar doları tahvil olmak üzere 2.97 milyar dolar ve 1.1 milyar euro 

tutarında döviz borcu bulunuyor. Döviz ve döviz türev etkileri hariç bırakıldığında şirketin 

net kârı 676 milyon TL oldu. 

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ) PROJELERİNE VERİLEN GARANTİLERİN KUR 

RİSKİ BOYUTU 

Kamu özel işbirliği şeklinde hayata geçirilen kamu hizmeti nitelikli projeler, AKP 

döneminin son 3 yılında çok riskli bir boyuta ulaşmış durumdadır. Bu risklerin ana 

başlıkları şu şekildedir;  

- Özel sektörün kullandığı kredilere hazine garantisi verilmiştir 

- Söz konusu hizmetlerin bedelleri YP (yabancı para) cinsinden ve fahiş tutarlarda 

belirlenmiştir; dolayısıyla hizmeti kullanmak durumunda olan vatandaş vergi karşılığında 

alması gereken hizmete ekstradan para ödeyecektir. 
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- Projelere verilen talep garantilerinin gelecekte kamuya miktarı belirli olmamakla 

birlikte büyük yükler getireceği ortadadır; dolayısıyla, hizmeti kullanan fahiş bedel 

öderken, hizmeti kullanmayan vatandaşlar da ödedikleri vergiler üzerinden yandaşlara 

kaynak aktaracaktır 

- Verilen kredi-talep garantileri YP cinsinden olduğu için; TL ile çalışan Türkiye 

ekonomisi, artan döviz kurları ile katlanan bir yük ile karşı karşıya kalacaktır 

- Elinde yeterli kaynak olmasa da, kamunun bu projeleri borçlanarak gerçekleştirmesi 

mümkündür. Kamu görünürde borçlanmamakta, ama belirsiz bir maliyeti de karşılamayı 

garanti etmektedir. Bu durumda AKP döneminde bu projeler aynı zamanda devlet 

borçlarını gizlemenin bir aracı haline gelmiş durumdadır. 

Kalkınma Bakanlığı’nın en son verilerine göre, kamu-özel işbirliği projelerinin toplam 

sözleşme değeri 129,5 milyar dolar. Bu projelerin yatırım tutarı ise 58,6 milyar dolar. 

KÖİ Projelerinin yatırım ve sözleşme değerleri 

 

Kaynak. Kalkınma Bakanlığı. 

Sözleşme değeri, en basit anlatımıyla devletin köprüden, havaalanından, tünelden, 

karayolundan, limandan 20-25 yılda elde edeceği gelirin, bugünkü para ile (bugünkü değere 

indirgenmiş miktar) hesaplanmasıdır. Yani Ulaştırma Bakanlığı (TCK veya DHMİ) kendisi 

projeyi yapsaydı 20-25 boyunca elde edeceği gelirlerin toplamının bugünkü değeri 130 

milyar dolar olacaktı. Buna karşılık tabloda yer alan yatırım değeri ise bu kadar gelirinden vaz 

geçilen KÖİ projelerinin yatırım değeri. Diğer bir anlatımla devlet, 20 yılda kasasına girecek 

olan 130 milyar dolarlık gelirden vazgeçip, özel sektöre gel 59 milyar liralık yatırımı, borç 

bul sen yap diyor.  

Ancak, özel sektör bu yatırımları kendi özkaynaklarıyla yapmamaktadır: bütün projeler için 

yükleniciler (genelde kamu bankalarından) döviz cinsi krediler kullandılar. Yüklenicilerin 

kullandıkları kredilerin asıl teminatı fiilen verilmiş olan gelir garantileri olduğu için kur riski 

kamunun ve vatandaşın üzerindedir.  

https://2.bp.blogspot.com/-1UOscHZ_eQQ/WlCNmzT6rMI/AAAAAAAAGFA/scGfXu3RmwgZSllwx3X9HTZQL312ke6NQCLcBGAs/s1600/TABLO6.png
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TCMB: KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİNDE KUR RİSKİ DEVLETİN VE 

VATANDAŞIN ÜZERİNDEDİR!!! 

- Merkez Bankası’nın Kasım 2016 tarihli Finansal İstikrar Raporu’nda bu konuda şu tespitler 

yapılmıştır:  

 “Özet olarak, YP (yabancı para) kredilerin önemli bir kısmının KÖİ projelerinde toplandığı 

değerlendirilmektedir. Mevcut durumda KÖİ projeleri kapsamında faaliyet gösteren firmaların 

TBB RM (Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi) verilerine göre toplam YP kredi borcu, eşleme 

varsayımlarına göre farklılık gösterirken, en geniş varsayımlar altında 46 milyar ABD dolarına 

ulaşmaktadır. Analizimize göre bu rakamın yaklaşık 31 milyar ABD doları kamu hizmet/ürün 

satın alma, kiralama veya dolaylı garanti yöntemleriyle kur ve talep risklerine karşı 

korumaya sahiptir.” (Sayfa 37) 

Merkez bankasının da işaret ettiği gibi, mega projeler için kullanılan 46 milyar dolar 

kredinin, 31 milyar dolarlık kısmını GARANTİLER KAPSAMINDA DOLAR KURU İLE ya 

hizmet alan vatandaş ödeyecek ya da yeterli sayıda vatandaş hizmet almaz ise, hazine 

ödeyecek.  HEM VATANDAŞ HEM DE HAZİNE AYNI ANDA KUR RİSKİ İLE KARŞI 

KARŞIYADIR.  

* MERKEZ BANKASININ TESPİTİNE GÖRE HAZİNE GARANTİLERİNİN TOPLAMI 31 

MİLYAR DOLARDIR. BU DURUMDA;  

- DÖVİZ KURUNDAKİ HER 1 KURUŞLUK ARTIŞIN, HAZİNE GARANTİLERİNDE TL 

BAZINDA HAZİNEYE-HİZMET ALAN VATANDAŞA GETİRDİĞİ YÜK 310.000.000 TL’DİR 

-  DÖVİZ KURUNDAKİ HER 10 KURUŞLUK ARTIŞIN, HAZİNE GARANTİLERİNDE TL 

BAZINDA HAZİNEYE-HİZMET ALAN VATANDAŞA GETİRDİĞİ YÜK 3.100.000.000 TL’DİR 

-  DÖVİZ KURUNDAKİ HER 1 LİRALIK ARTIŞIN, HAZİNE GARANTİLERİNDE TL 

BAZINDA HAZİNEYE-HİZMET ALAN VATANDAŞA GETİRDİĞİ YÜK 31.000.000.000 TL’DİR. 

ŞİRKETLERİN BORÇ YÜKÜ 

Küresel krizden bu yana, özellikle Türkiye gibi çevre ülkelerde şirketler hızla borçlanarak 

büyüdü.  Çünkü para bol ve faiz oranları tarihin gördüğü en düşük düzeylerine inmişti. Ne var ki 

bu balayı ortamı bitiyor. Faiz oranlarının yukarıya doğru dönmesi borçlanmadaki bu eğilimi de 

değiştiriyor. Bol kepçe kredi kullanım devri sona ererken artık her şirket halka arz yoluyla 

özkaynakların güçlendirilmesi ile borçlanma alışkanlığını azaltmaya bakıyor. 

Türkiye’de de şirketler son yıllarda büyümelerini borçlanmaya yüklenerek gerçekleştirdi. 

Öyle ki, 2009'dan 2016'ya 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda özkaynaklar toplam kaynakların 

yüzde 51'inden yüzde 38'ine düştü. Aynı dönemde borçlar yüzde 49'dan yüzde 62'ye yükseldi. 

Oysa denge, borç ve özkaynağın yarı yarıya olması.  

Şirketlerin kullandığı kaynağın tutarı 4 trilyon liraya yaklaşmış durumda. Kredi Garanti 

Fonu’ndan bol kepçe savrulanlar dahil, 2017’deki kredi genişlemesiyle birlikte şirketlerin kredi 

borçları 1,6 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. 
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Şirketlerin yurt dışından bulduğu döviz kredisinin TL karşılığı 933 milyar lirayı buluyor. Bu iki 

kaynak 1,5 trilyon lirayı aşan bir büyüklük demek. Ancak, bitmiyor. Çek ve senet ile borçlanma 

da var.  

Bu konuda çeklerle ilgili bir bilgiyi Bankalar Birliği’nden edinmek dolaylı da olsa mümkün. 

TBB’ye göre 2016’da 27,4 milyar TL’lik karşılıksız çek verilmiş ve bu toplam çek tutarının yüzde 

3,7’sine tekabül ediyordu. Buradan da anlaşılıyor ki verilen çek tutarı 741 milyar lirayı bulmuş. 

2017’de çeklerle kaynak bulma biraz daha artmış ve 773 milyar TL’ye ulaşmış.  

 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, protesto olan senet tutarı ile ilgili de bilgi veriyor. 

Protestolu senet miktarı son iki yılda 12-13 milyar lira arasında. Ancak toplam senet konusunda 

bilgi bulunmuyor. Karşılıksız çek oranını protestolu senet oranına uygulamak doğru bir yöntem 

kabul edilirse, senetle borçlanmanın 2016’da 332 milyar lira iken 2017’de 577 milyar liraya 

çıktığı sonucuna ulaşılabiliyor. Böylece, 2016’da çek ve senet ile borçlanma 1 trilyon 73 milyar 

lira iken 2017’de 1 trilyon 350 milyar lirayı bulmuş demektir. Bu, neredeyse bankaların 

kullandırdığı kredi tutarına yaklaşan bir meblağ. 

Çek-senet ile kaynak kullanma, kredi ile kullanımlara eklendiğinde ise şirketlerin 3,9 trilyon 

liralık bir borç yükü olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum şirketten şirkete değişse de; ortalamada 

yüzde 65’e yakın, ağır ve çevrilmesi zor, önemli bir türbülansta çok kırılma ve dökülmelere yol 

açabilecek bir borçluluk anlamına geliyor. 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
67 

 

REEL SEKTÖR YAPILANDIRMA PEŞİNDE   

 Reel sektörün yükümlülükleri Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayında 336 
milyar Dolar oldu. (Mayıs ayı kuru göz önünde bulundurulursa (4,41 TL/$) 1,5 trilyon 
liraya yaklaştı). Reel sektörün kredi borcu da bu dönemde 292 milyar dolar olarak 
kaydedildi (1,3 trilyon Lira). Kurda Mayıs ayında gerçekleşen sıçrama sonrasında 
aralarında büyük holdinglerin de yer aldığı çok sayıda şirket borçlarını yeniden 
yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başladı ve bu görüşmeleri sürdürüyor.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel sektörün uzun ve kısa 
vadeli dış kredi borçları Mayıs ayında toplam 114 milyar 565 milyon Dolara ulaştı. TL'de 
görülen her 1 kuruşluk değer kaybı bu borca 1,1 milyar liralık yük anlamına geliyor. 

 Sadece son on gün içinde Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hakan Çağlar, bankalarla borç yapılandırma görüşmesinde olduklarını ve borçlarının 
vadesini uzatmayı amaçladıklarını söyledi. Aker İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, yaşadığı 
mali sıkıntılardan dolayı Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato davası açtı.  

HAZİRAN AYI CARİ AÇIĞI BEKLENTİLERİN ALTINDA.. 

Haziran ayına ilişkin cari işlem dengesi 2,97 milyar dolar açık verdi. Yılın ilk altı ayında 

gerçekleşen cari açık, 2017 yılının ilk altı ayı ile kıyaslandığında yüzde 47 oranında arttı. Bir 

yıllık cari açık ise 57,3 milyar dolara yükseldi. Dünyada Türkiye ile benzer ülkeler arasında milli 

gelirinin yaklaşık yüzde 6,5’u kadar cari açık veren başka bir ekonomi şimdilik yok.  

Mayıs ayı içinde yabancılar ve yurtiçi yerleşiklerin varlıklarını yurtdışına çıkardığını 

görüyoruz. Bu hareketlerin toplam büyüklüğü 2,1 milyar dolar ve Haziran ayı cari açığının 

yüzde 72’si. 

Cari açığın milli gelire oranının yüksek olmasına ek olarak finansmanındaki bozukluk da 

devam ediyor. Mayıs ayı cari açığının yüzde 15’i kaynağı belirsiz Net Hata Noksan girişinden 

kaynaklanıyor. Ocak-Haziran döneminde kaynağı belirsiz para girişi 8,3 milyar dolar oldu. 

Kaynağı belirsiz para girişleri ile Erdoğan’ın seçim tarihleri arasındaki ilişki de gözden 

kaçmamalı. Bunların bir kısmını Varlık barışı gibi uygulamalar ile yurt dışındaki varlıkların 

Türkiye’ye getirilmesi oluştururken diğer kısmını ‘mafyatik para’ girişi olarak nitelendirmek 

mümkün.  

Ekonomideki yavaşlama belirtileri yılın ilk altı ayının ihracat ve ithalat rakamlarına 

yansımıştır. 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/insaat
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/konkordato
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Kaynak: TCMB 

Haziran ayına ait ödemeler dengesi tablosunun dikkat çeken bir yanı da cari açık 

finansmanında Finans Hesabı kaleminin net büyüklüğünün cari işlem açığı kalemini 

karşılamaktan fersah fersah uzakta olmasıdır. Kural olarak cari işlem dengesi açık verdiğinde bu 

açık finans hesabı ve rezerv hareketleri ile finanse edilir. Haziran ayında bu kalemde de istisnai 

bir durumla karşılaşıyoruz. Veriler bize Haziran ayında cari işlem açığının Net Hata Noksan 

girişi ve rezervlerdeki 7 milyar dolar erime ile finanse edildiğini gösteriyor. Finans hesabında 

ise 4,4 milyar dolar net çıkış var. Bunu hem doğrudan yatırım girişlerinde hem de portföy 

yatırımlarındaki yavaşlamadan görebiliriz.  

2017 yılının ilk altı aylık döneminde 17,7 milyar dolar olan portföy yatırımı girişi 1 yıl sonra 

216 milyon dolara inmiş durumda. Benzer şekilde doğrudan yabancı yatırım girişlerinde de 

azalma var. 4,8 milyar dolarlık doğudan yabancı yatırım girişinin 2,2 milyar doları gayrimenkul 

alımına yönelmiş. 

 Milyon dolar 
2017Ocak-

Haziran 

2018 Ocak-

Haziran 

Cari İşlem Hesabı -21,298 31,247 

Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 

(giriş) 
5,066 4,881 

Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi  267 137 

Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu  17,734 216 

Kaynak: TCMB 

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 2018’DE ARTTI, FİNANSMAN SORUNU 

HAFİFLEMİYOR 

-57,4 

-60,0

-55,0

-50,0

-45,0

-40,0

-35,0

-30,0

cari işlem açığı, milyar ABD doları 
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Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, TCMB’nin 17 Temmuz’da açıkladığı verilere göre 

Mayıs 2018 sonu itibarıyla 2017 yılı sonuna göre yüzde 4,8 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı.  

Borçlu bazında kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yılsonuna göre yüzde 8,1 arttı ve 

23,9 milyara yükseldi. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu aynı dönemde yüzde 4 artarak 99,3 

milyar dolar oldu.  

Kamunun kısa vadeli borcunun büyük kısmı kamu bankalarından kaynaklanırken, kısa 

vadeli dış borç toplamda bir önceki aya göre ise gerileme kaydetti. Bir önceki aya göre kısa 

vadeli borcun sınırlı da olsa gerilemesine karşın finansman sorununun ağırlaşmasının nedeni 

ise Türk Lirası’nın değer kaybının devam etmesi.  

Kalan vadeye göre kısa vadeli borç stokuna Daha uzun vadeli bir şekilde bakıldığında son 

3,5 yılda kalan vadeye göre kısa vadeli borç stoku aslında toplamda yüzde 8 arttı. Aynı 

dönemde borcun TL karşılığı ise yüzde 108 arttı.  

 

Kaynak: TCMB 

Bu nedenle döviz geliri olmayan ancak borcu döviz cinsi firmaların yüzdürülmeleri 

döneminin sonuna gelmekte olduğumuz söylenebilir. Ayrıca kalan vadeye göre kısa vadeli dış 

borç stokunun ve cari açığın toplanmasıyla elde edilen bir yıllık finansman ihtiyacı rakamının 

yükseldiği seviyelerden inmediğine de dikkat edilmeli.  

Türkiye ekonomisinin Mayıs 2018 verilerine göre önümüzdeki 12 aylık finansman ihtiyacı, 

cari açıkta gerileme gerçekleşse dahi 230 milyar doların altına inmeyecek görünüyor.  

CUMHURBAŞKANLIĞININ 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI NE SÖYLÜYOR? 

3 Ağustos günü basına büyük bir gösterişle tanıtılan ve piyasalara “umut” olacağı söylenen 

100 günlük eylem planı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim bildirgesi ve Kalkınma Bakanlığı 
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planlarında yer alan ön etüdü yapılmış yatırımların sıralaması değiştirilmiş bir versiyonundan 

ibaret. Ancak yandaşlara teşvik ve ihale kıyağı programda yerini korumuş.  

 

Yap-İşlet-Devret (YİD) garantilerinin Hazine üzerinde oluşturduğu yük sınırlı sayıda 

tartışmaya konu olmaya devam ederken “açıklanan eylem planı”nda YİD yağmasına devam 

edileceği duyuruldu. Bunlar arasında “Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve 

planlama çalışmalarının tamamlanması, etüt Proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına 

çıkılması”, “İstanbul havalimanının 1. Fazının hizmete açılması” ve “3 katlı İstanbul Tüneli 

Projesi’nin YİD modeli ile ihale ilanına çıkılması”na yer verilmiş. Hâlbuki YİD modeli ile yapılan 

ve daha önce hizmete açılan projelerde büyük zararlar yazılıyor. Osmangazi köprüsü için verilen 

taahhüt rakamı olan 14,6 milyon araçtan sadece 5 milyonu köprüden geçti. Yavuz Sultan Selim 

için 49,2 milyon araç garantisi verilirken, sayı 15 milyonda kaldı. Avrasya Tüneli için 25,6 milyon 

yerine 10 milyon araç geçti. Aradaki fark Hazine tarafından ödendi (Kaynak: Bahadır Özgür, 

gazeteduvar.com.tr).  

Bu hedefler, kamu idarelerinin tasarruflarının arttırılması hedefiyle de çelişiyor. Öyle ki 

Hazine garantileri kapsamında yandaş şirketlere milyarlarca TL ödeme yapılırken “kamu 

kurumlarının mali kaynaklarının tek elde toplanması ile elde edilecek 3-4 milyar TL” hedefi 

sadece komik duruyor.  

“Eskişehir Alpu Ovası’nda 1000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye 

çıkılması” gerçekleştiği takdirde havası en temiz kentlerimizden biri olan Eskişehir’de birinci sınıf 

tarım arazisi konumunda olan Alpu Ovası buradaki tarım ve hayvancılığa büyük zarar verecek. 

Santral faaliyete geçerse santralin soğutulması için aylık 4 milyon metreküp suya ihtiyaç 

duyulacak. Bu miktar, 844 bin nüfuslu Eskişehir’in bir ayda kullandığı sudan daha fazla (Kaynak: 

Birgün Gazetesi, Hüseyin Şimşek). 

“İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/millileşme çalışmalarının hızlanması” hedefi ise Sağlık 

Bakanlığı’nın son ihale şartnamesine dolar üzerinden teklif verme koşulu ve yerli üreticiden 

cihaz almama anlamına gelen “kısmi teklife kapalılık” unsurları dikkate alındığında boş laf 

olmaktan öteye gidemiyor. Yerli ve milli üretimin teşviki için KOBİ’lere ödenecek 1,225 milyon TL 

destek ise seçim döneminde açıklanan teşvik paketinin bir parçası. Ethem Sancak bu paket 

kapsamında muhtemelen Almanya’nın üretimini durdurduğu eski teknoloji dizel motorları 

üretmek için 500 milyon TL teşvik alacak (Kaynak: Bahadır Özgür, gazeteduar.com.tr).  

En radikal hedeflerden birisini dış borçlanma konusunda Çin Panda Piyasalarına 

başvurmak oluşturuyor. Diğer yandan ağaçlandırma ve odun üretimini arttırma gibi hedefler 

doğrultusunda 180 bin kişinin istihdam edilmesi ve 47773 kişinin güvenlik personeli olarak 

istihdam edilmesi hedefleniyor. Polislere, öğretmenlere yönelik 3600 ek gösterge vaadinden ise 

eser yok.  Kısacası, İcraat Programı yeni bir yönelim getirmiyor. Mevcut kararları ve belirli 

gruplara kaynak aktaran yatırım çerçevesini yeniden paketliyor.  

TCMB ENFLASYON RAPORU 2018 / 3: DURGUNLUĞUN HABERCİSİ 

Merkez Bankası 31 Temmuz 2018 Salı günü yaptığı toplantıyla 2018 yılının üçüncü 

enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası yılsonu tüketici enflasyonu tahminini 
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yüzde 8,4’ten yüzde 13,4’e yükselttiğini açıkladı.  Enflasyon tahminin arttırılmasında kur 

şokundan kaynaklı üretici fiyatlarının artması önem taşıyor.  

MB’ye göre “üretici enflasyonunun ikinci çeyrek sonunda yüzde 23,7’ye ulaşmasıyla, 

tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskısı önemli ölçüde güçlenmiştir.” (s4) Enflasyon Raporu’nun 

birçok bölümünde iktisadi faaliyette dengelenme sürecine, diğer bir deyişle “yumuşak iniş”e 

geçildiği vurgulansa da kur oynaklığının artması ve yüksek enflasyon vurgusu, ekonomiye ilişkin 

diğer göstergelerle birlikte okunduğunda yumuşak inişin pek de mümkün olmadığını gösteriyor.  

Üretim ve yurt içi talebe ilişkin göstergeler, kredi talebindeki yavaşlama ve kredi 

faizlerindeki yükseliş bu göstergelerden bazıları. MB’ye göre de “üretim göstergeleri, iktisadi 

faaliyette yavaşlamaya işaret etmektedir. Nisan-Mayıs döneminde sanayi üretimi ilk çeyreğe 

göre sınırlı bir artış kaydetmiştir.” (s43).  

Raporda bu yavaşlamanın ihracatçı 

sektörlerde değil, inşaat bağlantılı iç piyasaya 

dönük sektörlerde görüldüğü ifade ediliyor. 

Dolayısıyla ikinci çeyrekteki, başka bir ifadeyle 

Eylül ayında açıklanacak verilerle geriye 

dönük olarak öğrenebileceğimiz yavaşlamanın 

beklenenden daha fazla olması öngörülüyor. 

Sanayi üretimindeki yavaşlamaya bağlı olarak 

sanayi ile bağlantılı hizmet sektörü 

kalemlerinde ve kredi kullanımında da 

yavaşlama belirgin (s. 44).  

TL’deki değer kaybı, döviz kurundaki 

oynaklığın artması, belirsizlik algısının 

yükselmesi ve finansman maliyetlerindeki 

artış ve enflasyonun yurt içi tüketim ve yatırım 

harcamalarını azaltarak yurt içi talebi 

yavaşlatacağı ifade ediliyor (s. 45). Bu yavaşlamanın ise kamu harcamalarının destekleyici rolü 

ile kısmen giderileceği belirtiliyor.  

Yatırım harcamaları ve sanayi üretimindeki yavaşlama istihdamdaki azalma ile de uyumlu 

ve sektörlerin tamamına yayılma eğiliminde. Rapora göre “Nisan döneminde… yılın ilk 

çeyreğine göre inşaat sektörü istihdamı yüksek bir oranda azalırken, hizmet sektörü ve sanayi 

istihdamı düşük bir oranda artmıştır. İstihdamdaki bu yavaşlama, iktisadi faaliyette başlayan 

dengelenme eğilimiyle uyumlu bir görünüm sunmaktadır” (s. 48). “Kariyer.net internet sitesi 

tarafından sağlanan verilere göre, toplam iş başvuruları toplam iş ilanlarından daha hızlı 

artmaktadır” (s. 50). 

Kredilerin büyüme hızındaki gerileme 2018’in ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Kredilerin 

yavaşlamasını, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy girişlerinin azalması izliyor ki Merkez 

Bankası’nın 20 Temmuz haftasında açıkladığı menkul kıymet istatistikleri 2018 yılı Ocak 

ayından itibaren 1 milyar 164 milyon Dolarlık hisse senedi ve DİBS satışı olduğunu gösteriyor 

(s. 64). Merkez Bankası’nın son süreçte para politikasında sadeleşme girişimine karşın hem 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hem de şirketlerin borçlanma maliyetleri yükselmiş durumda. 
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Faizlerin yükselmesi ve kredilerin büyüme oranındaki yavaşlama (s. 66), dengelenmeyi değil 

daralma olasılığını işaret ediyor.   

 

 

 

 
Raporda önemli olan diğer bir nokta, enflasyona ilişkin orta vadeli tahminlerde bulunulurken 

enflasyonu düşürmeye odaklı bir politika izleneceğinin varsayılması. En geç 9 ay içerisinde yerel 

seçimlerin ve muhtemel başka bir seçimin yapılacağı ortada iken enflasyonu düşürmeye yönelik 

“nötr” bir maliye politikası izlenip izlenemeyeceği oldukça kuşkulu (s. 86).  

ENFLASYON HEDEFLERİNİN TUTMAYACAĞI HAFTASINDA BELLİ OLDU 

Merkez Bankası yılsonu tüketici enflasyonu tahmini 31 Temmuz tarihinde yüzde 13,4’e 

yükselttiğini açıkladı. Ancak 3 Ağustos’ta açıklanan Temmuz enflasyon rakamı yıllık 

enflasyonun yüzde 15,85’e yükseldiğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın hedefinin tutabilmesi için 

önümüzdeki beş aylık enflasyonun toplamda yüzde 3,3 çıkması gerekiyor. Yani Merkez 

Bankasının enflasyon tahmininin tutma ihtimali sıfır.  12 aylık ortalamalara göre enflasyon 10 

aydır çift hanede. Beklentiye göre daha az 

artış gerçekleşti denilerek açıklanan 

rakamların tüketici fiyatlarında da üretici 

fiyatlarında son 15 yılın zirvesi olduğunu 

hatırlatmak gerekli. Üretici fiyatları artışı 

yıllık yüzde 25’i buldu. Çekirdek enflasyon 

yüzde 15,1’i. Üstelik gerçekleşen artışta 

geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaza 

gelen zamların etkisi henüz görülmedi.  

Merkez Bankasının para politikasında sadeleşme hamlesi, Cumhurbaşkanının ve ekonomi 

yönetiminin programsızlığı ve uluslararası gerginliklerle tamamen boşa düştü. Hem yurtiçi 

Temmuz 2018 (%)

TÜFE Yıllık Enflasyon = 15,85
Bu göstergelerin 

enflasyonu

Bunlar kapsam dışı 

bırakılırsa 

enflasyon

Mevsimlik ürünler
20,70 15,21

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 

alkollü içkiler ve tütün ile altın 17,70 15,01
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, 

alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın 16,84 15,10
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve 

tütün ürünleri 16,60 15,64

Özel kapsamlı göstergelere göre
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talebin yavaşlama eğilimi belirgin hem de yüksek enflasyon can yakmaya devam ediyor. Bu 

gidişatın sonu ekonomide durgunlukla birlikte yüksek enflasyon, yani stagflasyon.   Kemer 

sıkma politikası uygulamaları durumunda yaklaşan ekonomik durgunluğu derinleştirme ihtimali 

bulunuyor. Ekonomi yönetiminin tutarlı bir şekilde enflasyonla mücadele için “mali alan”ı 

bulunmuyor. Yüksek vergilerle, yeni zamlarla bir mali alan yaratmaya kalkma yolunun tercih 

edilmesi halinde ise enflasyonun kısa vadede daha da yükselme ve ancak 2019’da düşmeye 

başlaması olasılığı güçlenecek.  

 

Kaynak: TÜİK 
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4.1.1. İstihdamda ve İşsizlikte Gelişmeler 

 
Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu  
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

MAYIS 2018 DÖNEMİNE AİT İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI.  

TÜİK’in ilan ettiği istatistiklere göre resmi işsizlik oranları Mayıs ayında bir önceki aya göre 

0,1 puan artarak yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. Gerçek işsizlerin sayısı TÜİK’in ilan ettiğinden 2 

milyon 200 bin kişi daha fazla. Gerçek işsiz sayısı mayıs ayında 5 milyon 338 bin kişiye ulaşmış 

durumda. Gerçek işsizlik oranı yüzde 15,48. Zaman bağlı eksik istihdam edilenler ve yetersiz 

istihdam edilenleri de dahil edersek işsiz sayısı 6 milyon 340 bine geniş işsizlik oranı da yüzde 

17,87’ye ulaşıyor.  

İşsizlik Oranları ve İşsizler (% ve bin kişi) 

Resmi İşsizlik  9,7 3136 

Gerçek işsizlik 15,48 5338 

Geniş İşsizlik 17,87 6340 

Üniversiteli İşsizler 10,9 817 

Tarım dışı işsizlik 11,6 4010 

Kadın işsizliği 12,4 1305 

Tarım dışı kadın işsizliği 16,1 1695 

Genç işsizliği 18,4 1117 

Genç kadın işsizliği 23,2 483 

Kaynak: TÜİK 

İş arama sürelerine göre işsizlerin durumuna bakıldığında 1 yıldan daha kısa süredir iş 

arayanlar ve işini yeni kaybedenlerin işe alınma sürecinde bir dalgalanma görmek mümkün. Son 

2 ay içinde işini kaybedenlerin sayısında 171 bin artış var. Mevsim etkilerinden arındırılmış 

göstergelere bakıldığında işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı yeniden çift haneye (yüzde 

10.6 ve 12,5) ulaşıyor. Genç işsizliği ise yüzde 18,4. Mevsim etkilerinden arındırılmış 

göstergelere göre hem tarımda, hem sanayide hem de hizmetlerde istihdam edilen kişi sayısı 

azalmış.  
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İŞSİZLERİN GÖRÜNÜMÜ 

Üniversite mezunu işsiz sayısı 817 bin, bunların 452 bini kadınlardan oluşuyor.  

4,5 milyon genç evde oturuyor. Bunların 3,3 milyonu 15-30 yaş arası kadınlardan 

oluşuyor.  

15-24 yaş arasındaki 1 milyon 800 bin genç kadından 1 milyonu ortaokulu bitirdikten 

sonra eğitime devam etmemiş ve evde oturuyor.  

Mayıs ayı itibariyle istihdamda 160 bin kişilik bir artış yaşandı. İnşaat ve inşaatla ilintili idari 

ve destek hizmetleri alanlarında ise istihdamda daralma oldu. İmalat sanayiinde 17 bin kişilik 

artış gerçekleşti.  

Bu verilerin henüz kur şokunun ve kriz konjonktürünün günümüzdeki gibi fazla 

hissedilmediği bir döneme ait olduğunu unutmamak gerekir. Merkez Bankası’nın 31 Temmuz 

2018 tarihli Enflasyon Raporu’nda işaret edilen “dengelenme” yani ekonomik faaliyetlerdeki 

duraklama kendisini istihdam alanında da hissettirecektir (s48). Büyük işletmelerin birbiri ardına 

konkordatoya başvurmaları, borç yapılandırmasına yönelmeleri ve işçi çıkarma eğilimlerinin 

arttığı günlere dair istatistikleri Ekim ve Kasım aylarında görebileceğiz ve ortaya çıkacak 

tablonun bugünden daha iyi olacağını gösteren hiçbir emare yok.  

HÜKÜMETİN 2017 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞARISIZ KALDI 

 AKP hükümeti, Anayasa referandumu sürecinde istihdam seferberliği başlattığını 

ilan ederek seferberliğin kısa sürede 1 milyon ilave istihdam yarattığı, sayının 2 milyona 

çıkacağı propagandası yapmıştı. 2017 yıllık istihdam artışı bırakın 2 milyonu 1 milyonun bile 

altında kaldı. Yıllık ortalama istihdam artışı 984 binle sınırlı kaldı. 

 Bu rakam, istihdam artışında oldukça başarısız yıllar olan 2015 ve 2016’daki 

istihdam artışlarından daha yüksek. 2017 yılı istihdam artışı, 2010, 2011 ve 2014’te 1,2 ile 

1,4 milyonu bulan artışlarına göre oldukça düşük düzeyde kaldı. 

 “Seferberlik” koşullarında istihdam artışının 1 milyonun altında kalması, bunca 

teşvik ve krediye rağmen ekonomideki güvensizlik ve iştahsızlığın sürdüğünü ortaya 

koyuyor. 

 2017’deki istihdam artış oranı ise yüzde 3,62 düzeyinde. 2017’deki artış oranı, 

2009-2017 arasındaki 8 yılın ortalama istihdam artış hızı olan yüzde 3,99’un altında kaldı. 

 “İstihdam seferberliği”nin asıl performans göstergesi kayıtlı ücretli istihdamındaki 

artıştır. Burada başarı bir yana kötüye gidiş var. Sigortalı ücretli-yevmiyeli istihdamı artışı 

11,0

13,0

15,0

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı,2017

mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, 2018



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Ağustos 2018 

 

 

 
76 
 

2017’de sadece 466 bin oldu. Bu rakam hem 2016’daki 473 binlik artıştan, hem de 

2015’teki 781 binlik artıştan daha düşük.  

 2017’de ücretli yevmiyeli istihdamı artışında kayıtdışının payı da büyüdü. Ücretli 

yevmiyeli istihdamında 2015’te kayıtdışı sayısı 79 bin azalmış, 2016’da 77 bin artmıştı. 

2017’de ise ücretli yevmiyeli istihdamında kayıtdışı sayısı 117 bin arttı. 

 2017’de toplam ücretli yevmiyeli istihdam artışı 583 bin oldu. Bu artış 550 bin 

olan 2016 artışının çok az üzerinde, 702 bin olan 2015 artışının ise oldukça gerisinde.  

 İstihdamdaki artışının 631 bin ile yüzde 64,13’ü hizmet sektörlerinde gerçekleşti. 

İstihdam artışında tarımın payı 159 bin kişi ile yüzde 16,16, inşaatın payı 108 bin ile yüzde 

10,98 oldu. Asıl önemli sektör sanayide istihdam sadece 86 bin arttı ve toplam artışta ancak 

yüzde 8,74 pay alabildi.  

 Sonuç olarak büyük gürültü koparılarak duyurulan istihdam seferberliği resmi 

işsizlik oranını sadece aynı düzeyde tutmaya yaradı. Resmi işsizlik oranı neredeyse 

yerinden bir milim bile oynamadı yine yüzde 10,9 ile 2016 ile aynı düzeyde ve çift haneli 

kaldı. 

 İşsizlik oranını aynı düzeyde tutmak için işsizlik sigortası fonundan işverenlere 

11,4 milyar TL aktarıldı. Dağın fare doğurması misali istihdam artışını istihdam 

teşviklerinden faydalanmak için çalıştırdığı işçisini çıkarıp akabinde geri alan işverenlerin ve 

işsizlik fonunu işverenlerin arpalığı haline getiren hükümetin cingözlüğü sağladı. 

 Toplam işsizlik oranı yerinde saydı ama gençler arasındaki işsizlik oranı, 1.17 

puan ile son 4 yılın en hızlı artışını yaparak yüzde 20.77’ye çıktı. Bu oran, kriz yılı olan 

2009’dan bu yana görülen en yüksek düzey. İşsiz genç sayısındaki 84 bin kişi ve yüzde 

8.53’lük artış, önceki iki yıldan da daha yüksek. İstihdam seferberliği gençlerin işsizlik 

yarasına merhem olamamış gözüküyor. 

 “İstihdam seferberliği”nde gençler arasındaki istihdam artışı sadece 37 bin oldu. 

Buna karşın işsiz genç sayısındaki artış 84 bini buldu. İstihdamdaki gençlerin sayısı sadece 

yüzde 0,92 artarken işsiz genç sayısı yüzde 8,53 arttı. 

 Kötü gidiş en fazla genç kadınları vurdu. 2017’de işgücüne 35 bin yeni genç 

kadın katılırken istihdam artmak bir yana 18 bin azaldı. Genç kadınlar arasındaki işsizlik 

oranı 2,41 puan birden artarak yüzde 26,11’e fırladı. Genç kadın işsiz sayısı ise 52 bin kişi 

ve yüzde 12,26 gibi yüksek bir hızla arttı. 

 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 2017’de 30 bin artarken, işsiz sayısındaki artış 

84 bin ile neredeyse nüfustaki artışın üç katını buldu. 

 İşgücüne katılan 121 bin yeni gencin 37 bin ile ancak üçte biri iş bulurken, üçte 

ikisi işsizler arasına katıldı. 

 Boşta gezer genç sayısındaki artış, nüfus artışından yüzde 13 daha fazla oldu. 

15-24 yaş genç nüfusu 30 bin artarken ne eğitimde ne de işte olan genç sayısı 34 bin arttı. 

 Bu noktada asıl trajik çelişki meslek eğitimsiz gençlerde boşta gezer sayısı 

azalırken meslek lisesi ve yüksek öğrenim mezunu eğitimli meslek sahibi gençler arasında 

boşta gezer sayısının artması.  

 Okur-yazar olmayan gençler arasında boşta gezenlerin sayısı 2017’de 20 bin, ilk 

veya ortaokul mezunu gençler arasında ise 73 bin azaldı. Buna karşın meslek lisesi 

mezunları arasında boşta gezer sayısı 51 bin, yüksek öğrenim mezunları arasında ise 57 

bin arttı. Yüksek öğrenim mezunu genç sayısı ise 48 bin arttı. Yani boşta gezer yüksek 

öğrenimli sayısı yeni mezun sayısından yüzde 18,75 daha fazla arttı. 

 AKP’nin ekonomiyi ve eğitimi getirdiği yerde, seçim hesaplarıyla yapılan bol 

kepçe teşviklere rağmen işgücüne katılan gençlere yeterli istihdamın ancak üçte birini 
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yaratabilmekle kalmıyor, ekonomi için asıl değerli olan meslek eğitimli gençleri işgücünün 

dışında bırakıyor. Bu çarpıcı çelişki hem gençler, hem de ekonominin geleceği ve verimliliği 

açısından çok ciddi bir sorun. 

 Bu hesapta, sigorta kapsamına alınan ve belirli bir ücret almaya başlayan stajyer 

öğrenciler konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ile TÜİK verileri arasındaki 

büyük uyumsuzluğu da dikkate almıyoruz. Bu değişikliğin TÜİK verilerine yansıma ölçüsü, 

resmi gerçekte olduğundan daha iyi gösteriyor. Yani gerçek resim, gençler için aslında 

daha da kötü. 

 Bölgesel düzeyde gençlerimizin işsizliğine baktığımızda bu tablonun vehameti 

daha da derinleşiyor. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te 15-24 yaş aralığındaki her 5 

gencimizden 2’si işsizdir (yüzde 40,7). Dikkat çekici diğer bir nokta bu oranların 

çatışmaların şiddetlendiği 2015 yılından sonra ciddi şekilde yükselmesidir.  Türkiye 

ortalamasından farklı olarak bu bölgede her iki genç kadından birisi işsizdir. 

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE ARTAN MALİYETLER 

1-Enerjide dışa bağımlılık nedeniyle Türkiye’deki fiyatlar uluslararası 

dalgalanmalardan doğrudan etkilenmekte. Türkiye’nin toplam enerji ithalatı 1990’dan 2015’e 

yüzde 301 artarken, yerli üretimin talebi karşılama oranı aynı dönemde yüzde 48’den yüzde 

24’e geriledi. Türkiye, Dünyada en fazla kömür ithal eden yedinci ülke konumunda. Ham petrol 

en fazla Irak’tan (toplam ithalatın yüzde 36,9’u), petrol ürünleri en fazla Rusya’dan (toplam 

ithalatın yüzde 23,5’i), doğal gaz en fazla Rusya’dan (toplam ithalatın yüzde 53’ü), kömür en 

fazla Kolombiya’dan (toplam ithalatın yüzde 42,7’si) ithal ediliyor. Türkiye kullandığı doğal gazın 

yüzde 99’unu ithal ediyor, Dünyada en fazla doğal gaz ithal eden beşinci ülke konumunda  

2- Enerji ithalatının Türkiye’ye faturası enerji fiyatlarındaki kıpırdanma ile bir yılda 

yüzde 37 arttı. Türkiye’nin enerji ithalatına ödediği para 2016’da 27 milyar dolardan 2017 

yılında 37 milyar dolara çıktı.  

3- Türkiye’nin yüksek enerji bağımlılığına ve ödenen yüksek enerji faturasına karşın 

üretim yapısını çağdaş teknoloji kullanımı doğrultusunda değiştiremeyen AKP hükümetlerinin 

beceriksizliği nedeniyle ek bir fatura daha çıkıyor: Türkiye’de ihracat birim değer endeksi 2010 

yılına göre geriledi. Türkiye bir birim ihracat karşılığında 2010 yılına göre 2018 yılı başında 

yüzde 2 daha az değer elde etmekte. Kısaca, Türkiye daha fazla enerji faturası ödüyor, 

ancak ihracattan birim başıma daha az getiri elde ediyor. 

4- Türkiye’nin ihracatçı sektörleri yüksek enerji tüketimi gereksinen sektörler 

olmalarına karşın Türkiye’de yüksek katma değer üretimi gerçekleştirecek bir atılım 

görülmedi. Kalkınma Bakanlığı’na göre Türkiye’de yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin imalat 

sanayii ihracatındaki payı 2003’te yüzde 6,5’tan 2016’da yüzde 3,5’a geriledi.  Türkiye’nin enerji 

yoğunluğu (Toplam Enerji Arzı / GSYH) 2005 yılından itibaren Avrupa ülkelerinin tersine arttı. 

AKP döneminde Türkiye ekonomisinin hiçbir sektörü üst orta gelir grubundaki ülkelerde ilgili 

sektörlerin ürettiği toplam katma değer içindeki payını arttıramadı. Bunun anlamı şudur: AKP 

döneminde yüksek enerji tüketiminde bulunan ancak yüksek katma değer üretmeyen bir pratik, 

bu anlamıyla kirli bir sanayileşme görüldü.   

5- AKP hükümetleri plansız yatırımlarla Türkiye’deki enerji kullanımının maliyetini 

de artırıyor. Kurulu güç ile elektrik üretimi arasındaki makas 2009 yılından bu yana açılıyor. 

Arızaların giderilmemesi, bakım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle kurulu güç etkin kullanılmıyor. 
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Türkiye’nin santrallarında güvenilir üretim kapasitesi 2016 sonunda 350 bin GWh’yi (Gigawatt 

saat) geçti. Projelendirilen santraller ve lisans verilen projelerin hayata geçmesi durumunda 

güvenilir üretim kapasitesi beş yıl içinde 500 bin GWh’ı geçecek. Ancak TEİAŞ tüketim tahmini 

2023 yılı için üst seviyede alınırsa 368 bin GWh olacak. Buna karşın ithal kömürle çalışan 

santraller için lisanslar veriliyor, plansız yatırımlar nedeniyle enerjinin maliyeti çoğalıyor.  

Arıza ve arıza dışı nedenlerle kullanılamayan kapasite; santralların iyileştirilmesi, bakım 

onarım uygulamaları sayesinde, piyasa fiyatı nedeniyle üretmeme veya zamansız üretme 

benzeri işlemlerin önüne geçilmesi gibi önlemlerle kullanılabilir (alınabilir) kapasiteye çevrilebilir. 

Bu sayede enerji maliyetleri azalacaktır. 

6- Yerli kaynakların verimli kullanımıyla enerji maliyeti azaltılabilir. Oysa 35 milyon 

tondan fazla kömür ithalatıyla AKP hükümeti enerjideki plansızlığın faturasını Türkiye’ye 

ödetmektedir. İthal yakıta dayalı santrallere lisans verilmesi durdurulmalıdır. Santral yatırımları 

öncesinde gerçekçi fizibilite çalışması yapılmalıdır, bütün toplumsal ve çevresel etki 

değerlendirilmelidir. Tarım arazilerine ve yerleşim yerlerinin yakınlarına yapılması planlanan 

linyit santrallerinden vazgeçilmelidir.  

7- AKP hükümetinin politikaları nedeniyle zamlar kapıdadır. Elektrik sektörünün 

faaliyetleri AKP hükümetleri döneminde birbirinden ayrılarak her bir faaliyet ayrı bir fatura 

kalemine dönüştürülmüş, döviz kuru ve diğer arz unsurlarından kaynaklanan riskler tüketicinin 

üzerine yıkılmıştır. Elektrik dağıtımı sırasında meydana gelen firma kaynaklı maliyetler de 

tüketiciye yansıtılmaktadır. Bu duruma son verilmesi ile tüketicinin ödediği faturalar azaltılabilir. 

Cari fiyatlarla bakıldığında Türkiye Avrupa’da hanelerin kullandığı elektrik fiyatlarında orta 

sıralarda yer almakta (Eurostat verisinin olduğu 41 ülkede 10. sıra). Ancak gerekli planlamayı 

yapmayan AKP hükümetinin politikaları nedeniyle fiyat artışları gündemdedir. En son, büyük 

sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğe 1 Nisan 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 27’ye 

varan zam yapılmıştır.  

ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DOĞALGAZA ZAM YAPILDI, ELEKTRİK VE 

DOĞALGAZ ZAMMI TAKİP ETTİ 

 Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz fiyatları Ağustos ayında yüzde 50 oranında 
zamlandı. 

 Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımı için geçerli olan 2018 yılı Ağustos ayı 
doğal gaz satış fiyatı 1,312200 tl/sm3 (0.12332707 tl/kWh) olarak belirlendi. Elektrik 
üretim amaçlı kullanım için belirlenen bu doğalgaz satış fiyatı 4,8600 Dolar/TL’lik kur baz 
alınarak ABD Doları/sm3 ve ABD Doları/kWh’a çevrilecek.  

 1 Ağustos’tan itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uygulanacak yeni tarifeler 
açıklandı. Konutta elektrik zammı yüzde 9,57 olurken doğalgaz zammı yüzde 9 olarak 
açıklandı. Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 14 zam geldi. Bu zamlar sonrasında 
enflasyonun yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması daha da zorlaştı. 

TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK HIZLA ARTIYOR 

Türkiye’de gelir dağılımındaki bozulma henüz Dünya Eşitsizlik Raporu’nda üzerinde 

özellikle durulan coğrafyalardaki kadar uçurumlar yaratmasa da, güncellenen Dünya Servet ve 

Gelir Dağılımı Veri Tabanı’nda yaptığımız incelemeye göre, Türkiye’de özellikle 2013 
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sonrasında gelir eşitsizliği hızla artıyor. Türkiye’de en yüksek yüzde 10’luk dilimin vergi öncesi 

gelirden aldığı pay Orta Doğu toplumlarının durumuna yakınsamakta.  

 

            Kaynak: Wealth and Income Database 

 

 

   Kaynak: Wealth and Income Database 

Ayrıca, Türkiye’de en üstteki yüzde 10’luk kesimin vergi öncesi gelirleri, en alttaki yüzde 
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tasarlanmış bir artan oranlı vergilendirme anlayışına dayanmadığı için gelir vergisinin bu 

adaletsizliği hafifletmesi söz konusu değildir. Dolaylı vergilerin vergi yükü içindeki ağırlığının bir 

sonucu olarak vergi sonrası gelir dağılımında adaletsizliğin arttığı görülmektedir.   

Vergi politikasının, bir bütün olarak bu adaletsizliği ağırlaştırıcı etkisi nedeniyle de, 

yoksulların sırtındaki vergi yükünü hafifletecek bir vergi reformu acil ihtiyaçtır.  

OECD TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA SAATLERİNİN UZUNLUĞUNA İŞARET EDİYOR 

OECD’nin 2016 verilerine göre Türkiye’de çalışanların yüzde 20,9’u haftalık 60 

saatten fazla çalışmakta. OECD ortalaması ise yüzde 5,1.  

OECD verilerine göre Türkiye’de her 5 çalışandan 4’ü haftada 40 saatten fazla çalışıyor. 

Bu oran OECD ortalamasının çok üzerinde. Türkiye bu kategoride İsveç, Norveç gibi gelişmiş 

OECD ülkeleri ile değil, Kolombiya, Kosta Rika, Slovenya gibi çevre ülkelerle benzerlik içinde.  

15-24 yaş arası gençlerde fazla çalışmaya dayalı emek sömürüsü giderek artıyor. 

Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 86’sı haftada 40 saatten fazla çalışıyor. Bu oran 

OECD ortalamasında yüzde 64. Türkiye bu kategoride de Kosta Rika, Kolombiya ve Slovenya 

ile kardeş ülke konumunda. Bu gençlerin birçoğunun vasıfsız emek kullanımının ve kullan-at 

emek kullanımının yaygın olduğu yiyecek-içecek, perakende mağazacılık ve inşaat sektöründe 

çoğunlukla kayıt dışı olarak çalıştırıldığı biliniyor.  
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AKP SAĞLIĞI TİCARİLEŞTİRDİ 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı sağlık harcamaları istatistikleri, AKP’nin 

sağlıkta dönüşüm adı altında 2005 yılında başlattığı programın, sağlığı ticarileştirdiğini ortaya 

koyuyor. TÜİK’in sağlık harcamaları istatistiklerine göre 2016 yılı verilerini 2004 yılı verileri ile 

karşılaştırdığımızda hem sağlık harcamalarını üstlenen kesimlerin yüklerinin dağılımında, hem 

de sağlıkta sektöründen gelir elde edenlerin paylarının dağılımında büyük değişiklikler meydana 

geldi. 

Harcama yapanlar cephesinde en çarpıcı değişiklik, tüm kesimlerin paylarında kısmi 

azalmalar meydana gelirken, bu kesimlerin azalan paylarının tamamen Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun (SGK) sırtına yüklenmesi oldu. Gelir elde edenlerin cephesinde ise eczaneler ve 

ayakta tedavi hizmeti veren doktor ve kliniklerin payı azalırken tek başına hastanelerin payında 

fahiş bir artış meydana gelmesi oldu. 

2004’ten 2016’ya yıllık toplam cari sağlık harcaması yüzde 293 arttı. Merkezi devletin 

sağlık harcamalarındaki artış yüzde 243 ile genel ortalamanın 50 puan altında kaldı. Yerel 

yönetimlerin sağlık harcamalarındaki artış ise yüzde 158 ile genel ortalamanın ancak yarısından 

biraz fazla oldu. Ailelerin sağlık harcamasındaki artış ise yüzde 221 ile merkezi devletin sağlık 

harcamasındaki artışa yakın bir düzeyde gerçekleşti.  

Cari sağlık harcamalarındaki artış genel ortalamanın üzerine çıkan tek taraf SGK oldu. 

SGK’nın cari sağlık harcamaları 2004’yılına göre yüzde 383 oranında arttı. SGK’nın 

harcamalarındaki artış hızı genel ortalamanın 90 puan üzerine çıktı. 

Toplam cari sağlık harcamaları içinde 2004 yılına göre merkezi devletin payı 3.20 puan 

azalarak yüzde 24.78’den yüzde 21.58’e indi. Yerel yönetimlerin harcamalardaki payı 0.49 puan 

azalarak yüzde 1.44’ten yüzde 0.95’e indi. Ailelerin sağlık harcamalarındaki payı da 3.72 puan 

azalarak yüzde 20.18’den yüzde 16.47’ye geriledi. 

Buna karşın SGK’nın toplam cari sağlık harcamalarındaki payı 10.43 puanlık ciddi bir 

artışla yüzde 45.48’den yüzde 55.91’e tırmandı. 

Cari sağlık harcamalarından gelir elde eden taraflardan ayakta bakım hizmeti veren 

doktorlar ile kliniklerin gelirindeki artış yüzde 223 ile toplam harcamalardaki artış hızının 70 puan 

altında kaldı. Eczane ve tıbbi gereçler satanların gelirindeki artış yüzde 186 ile çok daha düşük 

düzeyde gerçekleşti. 

Cari sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf 

hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 426 arttı. SGK’nın hastanelere yaptığı ödemelerin 

miktarı yüzde 480 gibi, toplam cari harcamalardaki artışın hemen hemen 200 puan üzerinde bir 

artış gösterdi. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı ise yüzde 1136 gibi fahiş bir 

artış gösterdi. 

Hastaneler dışında sağlık hizmeti sunan tüm kesimlerin toplam cari sağlık 

harcamalarından aldığı pay azaldı. Ayakta bakım hizmeti veren doktor ve kliniklerin payı 2.75 

puan azalarak yüzde 15.42’den yüzde 12.67’ye geriledi. İlaç ve tıbbi gereçlerin payı 9.75 

puanlık ciddi bir kayıpla yüzde 35.80’den yüzde 26.05’e düştü. 
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Buna karşın hastanelerin cari sağlık harcamalarından aldığı pay 13.52 puanlık bir sıçrama 

yaparak yüzde 39.92’den yüzde 53.44’e fırladı. Ailelerin cari sağlık harcamasından hastanelerin 

aldığı pay yüzde 4’e katlanarak yüzde 10.76’dan yüzde 41.43’e çıktı. Ailelerin kişi başına 

hastane harcaması, 2004’e göre yüzde 954 arttı. Ailelerin hastane harcamasında enflasyondan 

arındırılmış reel artış ise yüzde 568’i buldu. 

Toplam cari sağlık harcaması 2004 yılına göre 83.92 milyar TL artarak 28.62 milyar 

liradan 112.54 milyar liraya çıktı. SGK’nın cari sağlık harcamalarındaki yükü 49.91 milyar TL 

artarak 13.02 milyar liradan 62.93 milyar liraya çıktı. Hastanelerin geliri ise 48.72 milyar TL 

artarak 11.43 milyardan 60.14 milyar liraya tırmandı. 

Hastanelerin yıllık gelirinde meydana gelen artışın, SGK’nın cari sağlık harcaması 

yükünde meydana gelen artışa neredeyse eşit olması, AKP’nin yaptığı dönüşümün özünün 

sağlıkta yükü SGK’nın sırtına yıkarken, gelirlerin hastanelere kanalize etmek olduğunu 

gösteriyor.  

 

 

 

Şehir hastaneleri projesiyle sağlıktaki bu ticarileşme daha da ileri boyutlara taşınmış 

olacak. Tasarlanan ticarileşmenin boyutu şehir hastanesi işletmecilerine verilen garantiler için 

şimdiden bütçeye konan yüklerle açığa çıkıyor. Şehir hastaneleri sağlıkta ticarileşmeyi artırırken 

hem vatandaşın cebinden çıkan paranın, hem SGK’nın yüklerinin, hem de Hazine’nin yüklerinin 

artmasına yol açarken, tek kazanan hastane işletmecileri olacak.   
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TÜRKİYE SOSYAL KORUMADA AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDE 

2016 yılına ilişkin Sosyal Koruma İstatistikleri 22 Aralık 2017 tarihinde açıklandı. 

Türkiye’de 2016 yılında toplam sosyal koruma harcaması 334 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

Sosyal koruma harcamalarında en büyük payı 162 milyar TL ile emekli ve yaşlılar için yapılan 

harcamalar aldı. Sosyal koruma kapsamında emeklilik ve yaşlılık maaşı alan kişi sayısı 2016 

yılında 8 milyon 811 bine ulaştı. Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı ise toplamda 

(engelli/malul, emekli/yaşlı, dul/yetim maaşları) 12 milyon 829 bine yükseldi.  

2016 yılında sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 12,8 olarak kaydedildi. 

Sosyal koruma gelirlerine devletin yaptığı katkı 2016 yılında oransal olarak düştü ve gelirlerin 

toplamının yüzde 40,7’si devlet katkısından geldi. İşveren katkısı yüzde 27,7 olarak 

gerçekleşirken, koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan katkılar gelirlerin yüzde 

26,5’ini oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,4’ü şartlı olarak bireylere ve hane 

halklarına verildi.  

 

 

Türkiye’de sosyal koruma harcamalarındaki nominal artışa karşın, oransal olarak 

bakıldığında harcamalar son derece düşük seyretmeye devam etti. Örneğin OECD ülkelerinin 

sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı 2016 yılı için ortalama yüzde 21 civarında 

gerçekleşti. AB (28 ülke) sosyal koruma harcamalarının AB’nin GSYH’sine oranı 2015 yılında 

yüzde 29 olarak kaydedilmişti. Buna karşın Türkiye GSYH’ye oranla sosyal koruma harcamaları 

bakımından Avrupa’da bütün ülkelerin gerisinde kalmaya devam etti.  

AVRUPA’NIN KİŞİ BAŞINA SOSYAL KORUMA HARCAMASI TÜRKİYE’NİN 6 

KATI 

Kişi başı sosyal koruma harcaması rakamları arttıysa da, Avrupa ülkeleriyle 

karşılaştırıldığında, kişi başı harcama sadece Romanya ve Bulgaristan’la benzer rakamlar 

sergiledi. Türkiye’de kişi başı sosyal koruma harcaması 2016 yılında 1200 avroyu aşarken bu 
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rakam AB-28 ortalamasında (eldeki son tarihli resmi veri 2014 yılına aittir) 7300 avro 

düzeyindeydi. 

 

     Kaynak: Eurostat ve TÜİK 
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4.1.2. Türk Telekom’un Son Durumu  

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu  
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "OTAŞ'ın borçlarının yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" başlıklı şu açıklama yapıldı. 

"Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç 

edilmiş sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak 

amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan 

veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel 

amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni 

şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde 

mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin 

tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir. Konuya 

ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır." 

Özetle, OGER Telekom hisselerini devralmak için aldığı 5 milyar doları aşan 

kredileri, yaklaşık 5,7 milyar dolar kar payını Telekom’dan almış olmasına rağmen, 

ödememiş; gelinen noktada ise krediler için rehin verdiği % 55 oranındaki hissenin 

alacaklı bankalara devredilmesi gündeme gelmiştir.  

Ancak, Türk Telekom’un lisansı 2026’da dolacak ve bütün varlıkları ile hazineye 

geri dönecektir; kalan yaklaşık 8 yılda alacaklı bankaların % 55 hisseye denk düşecek 

kar payı ile alacaklarını tahsil etmeleri pek mümkün görünmemektedir. Çünkü, aşağıda 

açıklanmaya çalışıldığı gibi, Türk Telekom mali açıdan çok zor durumdadır.  

*** 

 Türk Telekom özelleştirme ihalesinde geleceğe yönelik birçok nokta 

karanlıkta bırakılarak potansiyel alıcılar ürkütülmüştür. 

 İhale sonrası özelleştirme ihale şartnamesini etkileyecek birçok 

düzenleme yapılarak OGER Şirketine avantaj sağlanmıştır. 

 İhale sonrası Kurumlar Vergisi yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi 

sonucunda OGER Şirketine çok büyük avantaj sağlanmıştır. 

 Özelleştirme sonrasında tüm sabit telefon abonelerine sabit ücret 

konularak OGER Şirketinin fahiş karlar elde etmesi sağlanmıştır. 

 Özelleştirme öncesi açıklanan telekomünikasyon sektörünün 

rekabete açılması gerçekleştirilmemiş ve OGER Şirketinin fahiş tekel karı 

elde etmesi sağlanmıştır. 

 Telekom satılmamış 25 yıllığına kiralanmıştır. Kiralık bir Şirketin 

arsalarının satılmasına göz yumulmuştur. 

 Özelleştirme öncesi söz verilen istihdam artışı gerçekleşmemiş, 

yatırımlar yapılmamış, hizmet kalitesi artırılmamış ve fiyatlar düşmemiştir. 
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 Özelleştirme sonrası kiralanmış bir Şirket olan Telekom’un 

hisselerinin banka kredilerine teminat verilmesine göz yumulmuş hatta izin 

verilmiştir.  

 Özelleştirme sonrasında Türk Telekom Şirketinin ana ortak OGER 

Şirketi tarafından soyularak borç batağına sokulmasına göz yumulmuştur. 

 

 2005’te yapılan ihaleyle Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55’i 6.5 milyar 

dolar karşılığında Katar firması Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer 

Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirkete devredildi. (21 yıl +2,5 aylığına)  Türk 

Telekom devirden önce üst üste 4 yıl en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen, 2004’te 2.2 

milyar TL net karı olan, 60 bine yakın çalışanı bulunan bir kurumdu. Şimdi ise, çalışan 

neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Son verilere göre; Türk Telekom’un çalışan sayısı 33 

bin kişi civarındadır.Yani özelleştirmeden beklendiği gibi istihdam artmamış hatta 

düşmüştür. 

 

 2005’te ihaleyi kazanan OTAŞ ilk etapta ihale bedelinin yüzde 20’sini 

peşin, kalanı ise beş eşit taksitte ödeyeceğini açıklamıştı, ancak 2007 yılında 4.3 milyar 

dolarlık kredi alarak, borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi oldu. Ancak 

Türkiye’deki borçlarını ödeyemeyince 2013’te oluşturulan konsorsiyumdan 4 milyar 478 

milyon dolar ve 211 milyon 970 bin kredi alan OTAŞ Telekom, Eylül 2016’dan bu yana 

4,75 milyar dolarlık kredinin üç ödemesini yapamadı. Yapılan sözleşme bankaların 

kredi alacaklarına karşılık OgerTelecom’un Türk Telekom’daki yüzde 55’lik 

hissesine el koymalarına olanak tanıyor. 

 

 Oysa, 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden 

yıllık temettü aktarımları hesaplandığında; OTAŞ`ın 5.7 milyar dolarlık TT karını alıp 

götürdüğü ortaya çıkmaktadır. 2015 yılında 862 milyon lira kar eden TT, 2016`da 724 

milyon lira zarar açıkladığı için de 

temettü dağıtmamıştır. Yani, 2006-

2016 arasındaki 11 yılın 10’unda TT 

kar etmiş ve ortaklarına kar payı 

dağıtmış iken, 2017 yılında da kar 

etmiş olmasına rağmen, kar payı 

dağıtmamıştır. Bu durumun sebebi 

olarak alacaklı bankaların temettü 

dağıtımına engel oldukları iddia 

edilmektedir. 

 

 SORU: TT’nin ana 

ortağı OTAŞ, TT’nin hisselerini 

devralmak için, TT’deki hisselerini 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
89 

 

rehin vererek çektiği kredileri geri ödemek yerine, TT’den aldığı kar paylarını çekip 

götürürken, TT’nin % 25 ortağı Hazine Müsteşarlığı’nın yönetim kurulundaki üyeleri ne 

yapıyordu? 

 

 DİĞER YANDAN: OTAŞ yönetiminde TT batmaktan beter bir duruma 

getirilmiştir durumdadır: devredildiği yıl TT`nin 7 milyar 690 milyar lira olan özsermayesi 

erimiş ve 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düşmüştür. Toplam 

borçların özsermayeye oranı ise 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 

2005`te yüzde 67.38`ken 2013`te yüzde 242.45`e, 2015`te yüzde 416.16`ya çıkmış; 

TT`nin zarar açıkladığı 2016`da yüzde 693.55 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı 

sonu itibariyle TT’nin özsermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 

milyar 593 milyon liradır; yani 2017’de TT’nin toplam borçlarının özsermayesine 

oranı % 539 civarındadır. Bu anlamda Türk Telekom borç batağına sokulmuştur. 

 

 Devrin yapıldığı 2005 yılında TT`nin toplam borçlarının toplam varlıklarına 

oranı yüzde 40.26 düzeyindeyken, 2008 yılında yüzde 59.61`e yükseldi. OTAŞ`ın 

özelleştirme bedeli için aldığı kredinin refinansmanı ve temettü ödemelerine devam 

etmek üzere yeniden daha büyük bir kredi aldığı 2013 yılında TT`nin de borçluluk oranı 

yüzde 70.8`e fırladı. Bu oran 2014`te yüzde 68.29`a çekilirken, 2015`te yüzde 80.63, 

2016`da yüzde 87.4 ile tepe düzeyine ulaştı. TT`nin 2017 yılı sonu itibarıyla borçluluk 

oranı yüzde 84.37 düzeyindedir.Finansal kaldıraç oranı olarak da adlandırılan bu 

oranın genel olarak yüzde 50 civarında olması kabul edilebilir bulunmaktadır. 

 

 Özsermaye artımı yerine daha çok borçlanmanın tercih edilmesinin 

diğer bir zararı da devlete ödenen vergilerin azalmasıdır. 2005 yılında 811.45 milyon 

lira olan TT`nin vergi ödemesi, 2006 yılında 110.6 milyon liraya düşmüştür. Bu düşüşte 

Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30`dan yüzde 20`ye düşürülmesi etkendir. Ancak 

sonraki yıllara bakıldığında da özellikle 2013`ten itibaren TT`nin vergi ödemelerinde 

dramatik bir azalış dikkat çekmektedir. Borç faizlerinin gider gösterilmesi ödenen 

verginin düşmesini de sağlamaktadır. Bilançosuna göre; 2007`de 409.8, 2008`de 508.8, 

2009`da 679.7, 2010`da 798.6, 2011`de 709.6, 2012`de 773.3 milyon lira olan TT`nin 

vergi ödemesi, 2013`te 439.5 milyon liraya inmiş; 2014`te 606.9 milyon lira olurken 

2015`te 398.4`e, 2016`da 327.8 milyon liraya kadar gerilemiştir. 2017’de ise TT’nin vergi 

ödemesi 342,8 milyon TL gibi düşük bir düzeyde kalmıştır.  

Türk Telekom`un Konsolide Bilançolarından Yansıyan Mali Durum Tablosu (Bin TL) 

  Vergiler Varlıklar Özsermaye Yükümlülükler (Borçlar) Top. 

Borç/Top. 

Varlık 

Top. Borç/ 

Özsermaye Kısa 

Vadeli 

Uzun 

Vadeli 

Toplam 

2005 811.449 12.872.298 7.690.359 2.919.081 2.262.858 5.181.939 40,26 67,38 

2006 110.654 13.025.367 6.410.463 4.300.301 2.314.603 6.614.904 50,78 103,19 

2007 400.621 12.706.985 6.122.862 2.615.540 3.968.583 6.584.123 51,81 107,53 
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2007 409.786 12.770.134 6.159.840 2.629.574 3.980.720 6.610.294 51,76 107,31 

2008 508.774 12.659.446 5.113.607 3.548.688 3.997.151 7.545.839 59,61 147,56 

2009 679.692 13.401.362 5.421.966 4.664.947 3.314.449 7.979.396 59,54 147,17 

2010 798.583 15.100.021 6.174.757 4.820.529 4.104.735 8.925.264 59,11 144,54 

2011 709.573 16.174.407 5.769.371 5.607.183 4.797.853 10.405.036 64,33 180,35 

2012 773.272 17.207.850 6.455.148 4.288.282 6.464.420 10.752.702 62,49 166,58 

2013 439.485 18.244.515 5.327.609 5.052.639 7.864.267 12.916.906 70,80 242,45 

2014 606.913 19.877.787 6.303.340 4.225.718 9.348.729 13.574.447 68,29 215,35 

2015 398.431 25.773.904 4.993.368 8.552.927 12.227.609 20.780.536 80,63 416,16 

2016 327.779 26.874.451 3.386.621 8.351.705 15.136.125 23.487.830 87,40 693,55 

2017 342.795 29.148.535 4.555.087 6.636.432 15.931.867 24.593.448 84,37 539,91 
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 EKONOMİDEKİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.2

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK 
  

“DOĞRU TEŞHİS OLMADAN DOĞRU TEDAVİ BULUNAMAZ”  

Son dönemde TL’nin ABD dolarına karşı “serbest düşüş” olarak tanımlanabilecek değer 

kaybı, iktidar tarafından dolar savaşı, ekonomik savaş, ekonomik darbe veya dış güçlerin oyunu 

gibi ifadelerle açıklanmaktadır. İktidar, Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu iddia 

etmekte, döviz ve faiz piyasalarındaki dalgalanmaları, ABD’nin bizim açımızdan da hiçbir şekilde 

kabul edilemez, haksız, küresel ilişkilerde bugüne kadar benimsenen normlara aykırı 

söylemlerine ve yaptırımlarına bağlamaktadır.  

Oysa Türk ekonomisinde dış ve iç dengeler uzunca bir süredir alarm vermektedir. 

Özellikle tek adam parti devleti projesini hayata geçirme kararıyla birlikte ortaya çıkan, hukuk 

devleti alanındaki yıpranma ülkenin yatırımcılar için cazibesini azaltmıştır. 16 yıldır uygulanan, 

ekonomiyi sıcak para bağımlısı haline getiren yanlış politikalar, ülkenin küresel piyasalarda 

yarışma gücünü azaltmış, gelir ve servet dağılımını bozmuştur. Şimdi bunların üstü, ülkemize 

karşı ABD tarafından haksız şekilde uygulanan yaptırımların etkileriyle örtülmek istemektedir. 

Sorun konjonktürel değil yapısaldır, sorun ekonomik olduğu kadar başkanlık hırsıyla gözü dönen 

ve her şeyi ikinci plana iten siyaset anlayışındadır. 

ABD’nin tavrı spekülatif hareketleri tetiklemiştir ama iktidar, Trump yönetiminin dünyada 

yeni normal haline gelen yaklaşımının başka ülkelerde bir şiddetinde etki yaratırken, Türkiye’yi 

neden yüz şiddetinde etkilediğini açıklayamamaktadır. Hastalığa doğru teşhis konmadan doğru 

tedavinin bulunması mümkün olamayacağına göre öncelikle ekonomimizin ABD’nin 

açıklamalarına ve yaptırım kararlarına karşı neden bu kadar dayanaksız olduğu sorusunun 

cevaplamamız gerekmektedir. 

EKONOMİMİZİN TEMELLERİ SAĞLAM MI? 

Aslında TL’nin değerindeki düşüş ve faizlerdeki artış Rahip Brunson krizinden çok daha 

önce başladı. 

Devlet Bahçeli’nin ucube başkanlık sistemine yeşil ışık yaktığı 11 Ekim 2016 tarihinde 3,1 

TL seviyesinde olan doların değeri, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 4,7 TL’ye yükseldi. 26 

Temmuz 2018 tarihinde ABD’nin, “Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı” yönündeki 

açıklaması ve ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 Ağustos 2018’de Türkiye ile çelik ve 

alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarıldığını duyurması sonrasında TL’nin 

dolar karşısındaki değeri iyice geriledi ve dolar kuru 7 TL’nin üzerini gördü. Daha sonra alınan 

para ve mali piyasaları rahatlatan önlemlerle TL dolar karşısında değer kazandı, dolar kuru 6 

TL’ye indi. 

Aynı dönemde iki yıllık devlet kağıdının faizi de yüzde 8,8 den önce yüzde 19,2’ye sonra 

da yüzde 28’in üzerine çıktı. 

“Trump’ın açıklamalarının ve yaptırımlarının etkisinin bu kadar büyük olmasının asıl 

sebebi son 16 yılda Türkiye’nin içine düşürüldüğü borç batağıdır. Borç alan emir alır.”  
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Türkiye, 2007’den sonra uygulanan ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisiyle dolarkolik 

hale gelmiştir. Ekonomi, dış borca batırılmış, bu da vatandaşa “büyüme” olarak sunulmuştur. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin göreve geldiği 2002 yılında yaklaşık 130 milyar dolar olan 

Türkiye’nin brüt dış borcu, 2018 yılının ilk üç ayı itibariyle 467 milyar dolara ulaşmıştır. 

 

 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Türkiye’nin borcu son 16 yılda 3,5’e katlanırken, geliri ise aynı hızla artmamıştır. Özellikle 

2011 sonrasında brüt dış borcun milli gelire oranında ciddi bir artış yaşanmış, 2003 yılından 

sonra yüzde 50 eşiğinin altına düşen dış borcun milli gelire oranı 2017 yılında bu sınırı yeniden 

aşmıştır.  2018 yılının ilk 3 ayı sonunda bu oran yüzde 52,9 olmuştur.   

Türkiye’nin dolarla ifade edilen Milli Geliri yapılan tüm revizyon ve makyajlamalara rağmen 

2013 yılından bu yana düşmektedir. 2013 yılında 950,4 milyar dolar olan GSYH, 2014 yılında 

934,9 milyar dolara, 2015 yılında 861,5 milyar dolara inmiştir. 2016 yılında sınırlı bir iyileşmeyle 

862,7 milyar dolar olarak gerçekleşen GSYH, 2017 yılında tekrar 851 milyar dolara kadar 

gerilemiştir.  

2018 yılının ilk 3 ayında Türkiye’nin Milli Geliri 882,8 Milyar dolar olarak görünse de 

TL’deki değer kaybı hesaba katıldığında1 tablo yeniden çok daha ürkütücü hale gelmektedir. Bu 

hesapla dış borcun milli gelire oranı da yüzde 80’in üzerine çıkmaktadır.  

Türk Lirası’nın ABD doları karşısında bu kadar değer yitirmesinin de, ekonomimizde bu 

kadar büyük bir sarsıntı yaratmasının da asıl sebebi,  ekonomimizin borca batırılması ve sıcak 

paraya bağımlı hale getirilmesidir.  

                                                           
1
 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.45 itibariyle dolar kuru 6,08 TL olarak alınmıştır. Raporun kalan kısmında da hesaplamalar 

bu kur üzerinden yapılmıştır.  
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Türkiye’nin cari açığı artmaktadır. 2017’nin ilk 6 ayında toplam 21,3 milyar dolar olan cari 

açık, 2018’in aynı döneminde yüzde 46,7 artışla 31,2 milyar dolara ulaşmıştır. 12 aylık 

rakamlarla cari açık 2017’nin Haziran ayında 35,1 milyar dolar iken, bu yılın Haziran ayında 57,4 

milyar dolara ulaşmıştır. 2017 sonunda yüzde 5,5’e kadar çıkan cari açığın milli gelire oranı 

2018’in ilk 3 aylık döneminde yüzde 6,3 seviyesine gelmiştir. Cari açığın finansmanında da ciddi 

sorunlar olduğu görülmektedir. Haziran ayında (tek ayda) cari açık 2,97 milyar dolar olmuş, 

finans hesabından 4,5 milyar dolar net çıkış gerçekleşmiş, cari açık ve kaçan sermaye için 

Türkiye bir ayda 7 milyar dolar rezerv eritmiştir.  

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB, TÜİK, kendi hesaplamamız 

Sadece önümüzdeki bir yılda Türkiye’nin borcunu çevirmek ve cari açığını finanse etmek 

için ihtiyaç duyduğu para 240 milyar dolar civarındadır.  

AKP iktidarı dünyada para bolken ekonominin çekiciliğini artıracak önlemleri almamış, 

aldığı borçları betona yatırmış, küresel finansman havuzunun kuruduğu, sermayenin giderek 

ürkekleştiği yeni döneme, çok kırılgan bir yapıda girmiştir. Bu, Türkiye’nin ihtiyacı olan 

finansmanı bulmasını zorlaştırmaktadır. İktidar ekonomide güven sağlayacak tedbirleri almak 

yerine demokraside, ekonomide, dış politikada mevcut çapaları da koparmıştır. Bütün bunlar 

Türkiye’nin çarkların dönmesi için ihtiyaç duyduğu parayı bulmak için giderek daha fazla 

maliyete katlanmasını gerektirmektedir. İktidar ekonominin çekiciliğini artıracak önlemleri 

almadıkça da TL’nin değer kaybetmesi kaçınılmaz olmaktadır.  

Türkiye’de ucube tek adam rejimine geçilmesiyle, hukuk devletinin ve demokrasinin 

gerilemesi ülkeye olan güvenin yitirilmesine yol açan en önemli bir sebeplerden biridir.  

“EKONOMİMİZİN DIŞ ETKİLERE BU KADAR AÇIK HALE GELMESİNİN 

SEBEBİ, AKP DÖNEMİNDE ALINAN YANLIŞ KARARLARDIR.” 
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AKP’nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana bakıldığında, dönemin ekonomide en 

belirgin özelliklerden birinin de dış borcun kamunun üzerinden alınıp şirketlerin ve vatandaşların 

sırtına yüklenmesi olduğu görülecektir. 2002 yılında kamunun brüt iç ve dış borç toplamının 

GSYH’ya oranı yüzde 71,5 iken bu oran 2018 yılının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 30,6’ya düşmüştür.  

Kamunun borcundaki azalışa karşın şirketlerin net döviz borcunda özellikle 2009 yılından 

sonra büyük bir artış yaşandığı görülmektedir. Bunun sebebi Hükümetin 2009 yılının Haziran 

ayındada aldığı, döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasına imkanı sağlayan karardır. 

Bu karar sonrasında şirketlerin net döviz borcu 70 milyar dolardan 220 milyar dolara kadar 

çıkmıştır. Şirketler üzerindeki bu borç yükü, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar içinde üzerinde 

en fazla durulanlardan biridir. Şirketler bu borç yükü nedeniyle, Türk Lirasının değerindeki her 

10 kuruşluk kayıpta 22 milyar TL kur farkı zararı yazmaktadır.  

Yılbaşından bugüne kadar Türk Lirasındaki değer kaybının şirketlere faturası 500 milyar 

TL’ye yaklaşmıştır. Şirketler bu zararı karşılamak için ya fiyatlarını artıracak ya da maliyetlerini 

düşürmek için işçi çıkaracaktır. Şirketlerin ürün ve hizmet fiyatlarını artırması enflasyon olarak, 

işçi çıkarması ise işsizlik olarak millete fatura edilecektir.  

 

 Kaynak: TCMB 

Yine dikkat çeken bir diğer husus Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde özellikle 2013 

yılından sonra yaşanan gelişmelerdir.  

İktidarın iddiasına göre Türkiye’de KÖİ projeleriyle, “1 kuruş bile harcamadan” yatırım 

yapılmaktadır. Oysa 2018 bütçesinde, otoyoldan-köprüden geçmeyen araç için hastaneye 

yatmayan hasta için hazineden verilen garantiler karşılığında bütçeye 6,2 milyar TL ödenek 

konulmuştur. Yani KÖİ projeleri aslında bütçeye hiçbir yük getirmeyen yatırımlar değildir. 

Yatırımların KÖİ’ler aracılığıyla yapılması bu yatırımlar için alınan borçların kamu borç 

rakamlarında gözükmemesini sağlamaktadır. Devletin yapması gereken yatırımlar müteahhitlere 

ve konsorsiyumlara yaptırılmakta, bu yatırımlardan elde edilecek gelirler uzun yıllara sari 
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sözleşmelerle ve devlet garantileriyle ihaleyi kazanan şirketlere devredilmekte, gelecek 

nesillerin gelirleri ipotek altına alınmaktadır. 

 

Kaynak: TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı   

 

Türkiye’de 1986’dan 2017’nin sonuna kadar 225 KÖİ projesinin uygulamaya konmuştur. 

Bu projelerin toplam yatırım tutarı 2018 fiyatlarıyla 61,7 milyar dolardır. Bunun 50,3 milyar 

dolarlık büyük kısmı ise AKP’nin iktidarda olduğu 2003-2017 dönemindedir. Bu dönemde KÖİ 

yatırımlarının özellikle 2013 yılında da 24 milyar dolarla zirve yaptığı görülmektedir.  

Diğer taraftan, 1986-2017 döneminde bahsedilen 225 KÖİ projesinin sözleşme bedeli 

(yatırım + kamuya ödenecek miktar) ise toplam 135 milyar dolar olmuştur. Bunun da 120 milyar 

dolardan fazlası 2003-2017 dönemindedir. 

2013 yılı KÖİ projeleri için bir dönüm noktası sayılabilir. Nitekim, 2013 yılında 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle 

KÖİ projeleri için özel sektörün aldığı dış borçların gerektiğinde Hazine tarafından 

üstlenilebilmesi sağlanmış, böylece KÖİ projelerinin kredilerine üstü örtülü garanti verilmiştir. 

Ayrıca, projelerdeki yolcu garantileri, geçiş garantileri ve kira garantileriyle birlikte 

düşünüldüğünde KÖİ projelerinde müteahhitler için risk neredeyse sıfıra indirilmiştir. Yine bu 

ihalelerin ve verilen garantilerin döviz cinsinden olması, TL’nin değer kaybettiği dönemlerde bu 

projelerin Türkiye’ye maliyetini artırmaktadır. 

Yine hane halkının borçlarına bakıldığında, 2002’den bu yana ciddi bir artışın söz konusu 

olduğu görülmektedir. Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 2002’de 6,6 milyar TL, 

GSYH’ya oranı yüzde 1,8 iken, 2018 yılının ilk 3 ayında bu rakam 499 milyar TL’ye, GSYH’ya 

oranı ise yüzde 15,4’e tırmanmıştır.  
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Kamu, reel sektör ve hanehalkı borçlarının toplamı 2015 yılında milli geliri geçmiş, 2018’in 

ilk 3 ayında borç toplamının milli gelire oranı yüzde 106,6 ile AKP iktidarının işbaşına geldiği 

2002 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK, TÜİK, kendi hesaplamamız 

Soru şudur: Ülkenin dış borcunu hızla artıran bu düzenlemeleri yapan kimdir? İşte bu gün 

yaşananların iktidara göre sorumlusu bütün dünya için bir baş ağrısı haline gelen Trump 

yönetimidir. Doğrusu ise esas sorumlu bu ülkeyi borca batırıp dışarıdan emir alacak duruma 

getiren AKP iktidarlarıdır.    

“EKONOMİDE EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ DE BÜTÇE DİSİPLİNİDİR.” 

AKP döneminde özellikle son dönemde ekonomide en sıkıntılı alanlardan biri de bütçe 

disiplini olmuştur. Varlık Barışları, bedelli askerlik düzenlemeleri, vergi afları gibi pek çok 

düzenlemeyle tek seferlik gelirlerle ayakta tutulan bütçenin disiplini üst üste gelen seçimlerle 

ciddi anlamda zedelenmiştir. 

 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
97 

 

Kaynak: TC Maliye Bakanlığı 

   Bütçe açığında artış son birkaç yıldır hızlanmaktadır. Geçen yılın ilk 7 ayında 24,3 

milyar TL olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde neredeyse ikiye katlanarak 45 milyar TL’ye 

dayanmıştır. 2018 yılsonu gerçekleşme tahmininin yüzde 70’ine yılın ilk 7 ayında ulaşılmıştır.  

AKP’nin bütçe disiplini konusundaki karnesi kırıklarla doludur. En son 2017 yılında yasal 

borçlanma limitlerinin aşılmasının ardından, TBMM’nin bütçe hakkı ihlal edilerek, ek bütçe 

getirmeden, bir torba yasayla borçlanma limiti artırılmıştır. Yedek ödenek, bütçede kaynak 

aktarımı için yıllardır bir hülle kalemi olarak kullanılmıştır. Her türlü para piyasası işlemini, ticari 

ve finansal faaliyeti, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini 

yapma yetkisine sahip Varlık Fonu ile adeta paralel bir Hazine yaratılmıştır. Diğer taraftan toplu 

konut uygulamaları da bütçe harcama disiplinini bozmaktadır. Mali disiplin giderek lafta 

kalmaktadır. 

“ENFLASYON SERİNİN REKORLARINI KIRIYOR, MEVSİM ETKİLERİNDEN 

ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK YENİDEN ÇİFT HANEYE TIRMANIYOR.”  

Hayat pahalılığı vatandaşlarımızın belini bükmektedir. 2018 Temmuz ayında tüketici 

fiyatlarında 7 aylık ve yıllık artışlar rekor tazelemiştir. Yılın ilk 7 ayında gerçekleşen enflasyon 

yüzde 9,77 olmuştur. Bu mevcut seride ilk 7 aylar itibariyle en yüksek seviyedir. Yine yıllık 

enflasyon yüzde 15,85 ile seride daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır.  

Bununla birlikte üretici fiyatlarındaki rekor artışlar ve çekirdek enflasyonda yıllık rakamların 

yüzde 15’in üzerine çıkması, önümüzdeki aylarda da enflasyonun artış eğiliminin devam 

edeceğini haber vermektedir. TL’deki değer kaybı ve Ağustos ayından itibaren yansıyacak 

elektrik ve doğalgaz zamları da düşünüldüğünde enflasyonun önümüzdeki dönemde yeni 

rekorlar kıracağını öngörmek mümkündür.  

 

Kaynak: TÜİK 
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Vatandaşlarımızın bir diğer yarası olan işsizlikle ilgili rakamlar da önümüzdeki dönemin 

kolay geçmeyeceğini göstermektedir. Bu yılın Mayıs döneminde geçtiğimiz yıla göre azalmış 

görünen işsizlik oranı, mevsim etkilerinden arındırılmış seride önceki aya göre 0,3 puan 

artmıştır. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısındaki artış ise 93 bin kişi 

olmuştur.  

2017 yılının Aralık ayında yüzde 9,9 ile tek haneye düşen mevsim etkilerinden arındırılmış 

işsizlik oranı, 2018’in Mart ayında yüzde 10,0 ile yeniden çift haneyi görmüş, Mayıs ayında 

yüzde 10,6’ya ulaşmıştır. İşsizlik yeniden artma eğilimine girmiştir. 

 

Kaynak: TÜİK 

“ALINAN ÖNLEMLER PANSUMAN NİTELİĞİNDEDİR. ARTIK SÖYLEM DEĞİL 

EYLEM ZAMANIDIR.” 

Yeni yönetimin, ekonomide derde deva olmayacak ve şaşalı bir harcama planı olan 100 

günlük icraat programı ve yine gösterişli bir toplantıyla sunulan fakat bir temenniler manzumesi 

olmaktan öteye gitmeyen ekonomi yaklaşımı, iktidarın sorunları teşhis ve tedavi konusunda 

yeterli olmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan sıkıştıkça iktidarın aklına ilk gelen her zaman olduğu gibi vatandaşlara 

yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurma çağrısı yapmak olmuş, ardından polisiye tedbirler 

ve tehditler gelmiştir. Diğer taraftan BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan, piyasada 

likidite ihtiyacını bastırmaya ve nefes aldırmaya dönük düzenleyici ve denetleyici çerçeveyi 

olağanüstü gevşeten kararların etkilerinin ne kadar süreceği ise belirsizdir. Bunların yapısal 

reformlarla desteklenmemesi sağlam dediğimiz bankacılık sektörünün de zafiyete düşmesine 

yol açar. Ama, Türkiye ekonomisindeki asıl sorun likidite değil, kredibilitedir.  

O halde öncelikle yapılması gereken, iktidarın “dış mihraklar ekonomimize saldırıyor” 

hikayelerini bir kenara bırakması, bugüne kadar yapılan hataları görerek güçlü ve kararlı 

adımlarla ekonominin gerçekleri çerçevesinde çözüm arama iradesini göstermesidir. Artık 

söylem değil eylem zamanıdır.  
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Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide oyunun kurallarının 

değiştiğini gösterecek ve beklentileri değiştirerek güveni sağlayabilecek 13 maddelik bir eylem 

planı önerisini kamuoyuyla paylaşmıştır.  

Bu plan özetle; 

-Devlette liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesini, 

-Hukuk güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve çağdaş anlamda demokrasi 

standartlarının yükseltilmesini, 

-Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığının sağlanmasını, 

-Akılcı bir sıcak para yönetimine geçilmesini 

-Döviz cinsinden yapılan ihalelerin TL’ye dönüştürülmesi. Aynı şekilde bu projelere verilen 

döviz cinsinden garantilerin (geçil garantisi, yolcu garantisi gibi) ve yine dövize endekslenen 

geçiş ücretlerinin TL’ye dönüştürülmesini. 

-Kamu İhale Yasası’nın yenilenmesini, 

-Sayıştay’ın uluslararası standartlarda denetim yapabilmesini, 

-Bütçe dışı uygulamalara son verilerek bütçe disiplininin sağlanmasını, 

-Bugün izlenen dış politikanın 180 derece değişmesini, dış politikanın iç politikaya 

malzeme yapılmamasını, 

-Kontrolsüz borçlanmanın önüne geçilmesi için bir mali kuralın Anayasal olarak 

konulmasını, 

-Rantiye sınıfının korunduğu, üretenlerin de cezalandırıldığı vergi politikasının 

düzeltilmesini, adil bir vergi politikasının ortaya konulmasını,   

-Üretimi önceleyen bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirilmesini, 

-Kamuda lükse ve israfa son verilmesini, tasarrufa gidilmesini içermektedir. 

Bunun yanısıra, partimizin 13 Ağustos 2018 tarihli Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 

toplantısında, ekonomideki sorunlara çözüm üretebilmek, bu konuda stratejiler geliştirmek için 

bir Ekonomi Masası kurulmasına karar verilmiştir. Ekonomi alanında uzman MYK üyelerinden 

ve TBMM Grubu üyesi milletvekillerinden oluşacaktır. Masaya illerdeki ekonomik gelişmeler ve 

sorunlar konusunda bilgi aktarımının sağlaması amacıyla tüm İl Başkanlarına ekonomiyle ilgili 

bir İl Başkan Yardımcısı görevlendirmeleri hususunda yazı gönderilmiştir. Ekonomi Masasının 

ortaya koyacağı çözüm önerileri, kamuoyumuzla paylaşılacaktır. 

Diğer taraftan yine güveni artırmak için TBMM Başkanına Meclis’i toplama önerisinde 

bulunulmuştur. 
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 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 4.3

 
İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak 
 ( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  
 

4.3.1. Türkiye baskın erken seçime gitti, OHAL kalıcı hale getirildi, ekonomi 

dibe vurdu. 

Geldiğimiz aşamada siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak ülkemizin 16 yılı heba edilmiş, 

diplomatik alanda da bir enkaz oluşturulmuştur. AKP hükümeti, görev döneminin önemli 

bölümünde, Kemal Derviş’in Devlet Bakanı olduğu koalisyonca alınan ekonomik programların 

kazanımlarını kullanmıştır.  

Dünya ekonomi sisteminde finansın en bol olduğu dönem gelişmekte olan ülkelere büyük 

fırsatlar sunarken, Türkiye hükümetleri bu kaynakları kısa vadeli popülist yatırımlara 

yönlendirmeyi tercih etmiştir. Reel sektörde kaliteli üretim, ihracata dayalı büyüme, katma değeri 

yüksek ileri teknolojik yatırımlar yerine kaynaklar betona gömülmüştür. Ayrıca döviz üzerinden 

Hazine garantili yol, köprü, geçit projeleri de “modern kapitülasyonlara” dönüşmüştür. Ülkenin 

bütçesini adeta yurt dışından vakumlamaya ayarlanmış bu öngörüsüz taahhütler, ekonomik 

riskleri gelecek kuşaklara taşıyacak bir potansiyel taşımaktadır. Yıllardır denetimsiz ve örtülü 

yöntemlerle bütçeyi kısa vadeli hedefleri için hoyratça kullanan hükümet, diğer yandan 

Cumhuriyet’in birikimlerini haraç mezat satmıştır. Halkımızın içine sürüklendiği ekonomik kriz, 

sağlık, tarım, eğitim alanlarındaki basiretsizliklerden bağımsız değildir. Küresel ekonomide ilk 

kez bir özel şirketin piyasa değerinin 1 trilyon doları aştığı (Apple), peşindeki rakibinin onu çok 

yakından takip ettiği (Amazon) bir dünyada Türkiye ekonomik işgal riskiyle karşı karşıya 

bırakılmıştır. Tehlike sanıldığından büyüktür. Şimdi bir siyasi krizle maalesef çöküş işaretleri 

veren bu ekonomik tablo sürpriz değil, “bile bile lades”tir. 

Sosyal ve siyasi alanda ise “ileri demokrasi” vaatleri maalesef çok uzakta kalmıştır. AKP, 

14 yıl boyunca koruyup kolladığı, halkın vergileriyle finanse ettiği FETÖ yandaşlarının kalkıştığı 

darbenin savuşturulmasında parlamentonun kaldıraç olduğunu görmezden gelmiştir. Hükümet, 

FETÖ ile mücadeleyi piramidin tepesinden başlatmak yerine alt katmanlarla uğraşarak siyasi 

hedef saptırmıştır. İki yıllık Olağanüstü Hal uygulaması da muhalif kesimlerin, ifade ve basın 

özgürlüğünü baskılamak için kullanılmıştır. Diğer yandan “darbeden fırsat çıkaran” anlayışla 

yapılan rejim değişikliği daha yolun başında arıza işaretleri vermektedir. Demokrasi yolundaki 

toplumların yüz yıldan fazla süredir krizleri aşmalarında temel dayanak noktası olan “kuvvetler 

ayrılığı” yok edilmiştir. Başkanlık sistemi, dünyada örneği olmayan ucube bir modelle 

getirilmiştir. Bugünlerde yaşanan kriz aynı zamanda bir “kuvvetler birliği” krizidir. 

Henüz bir genel seçimin üstünden iki ay geçmeden ülkemizin geldiği noktada en önemli 

görev, genelde muhalefete ve özelde ana muhalefet partisine düşmektedir. 16 yıllık yanlışları ve 

aldanmaları adeta katalog olabilecek bir siyasi hareketin, ülkenin geleceği için akılcı, çağdaş, 

istikrarlı bir rota çizebilmesi olanaksızdır. Halka güven veren bir programla Türkiye’ye yeniden 

umut oluşturma sorumluluğu en önce Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir. 
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4.3.2. TURİZM RAPORU 

İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak 
 ( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  

 

TURİZMDE KRİZ YILLARI 

Turizm, istihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden 

biridir. Türkiye; 2003-2017 döneminde 401 milyon yabancı turist ağırlamış, 370 milyar dolar 

döviz girdisi sağlamıştır.  

Türkiye’nin 2003-2017 döneminde 968 milyar dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdiği 

dikkate alındığında, 370 milyar dolarlık gelirle turizm; dış ticaret açığının yüzde 38’ini finanse 

etmiştir.  

1990’lı yıllardan bu yana Türkiye turizmi sürekli olarak büyüme göstermiştir.  2015 yılında 

ise turizmde yüzde 1.61’lik (593 bin 268) negatif büyüme yaşanmış, 2016 yılında büyük bir 

çöküntü ortaya çıkmış ve yaklaşık her üç turistten biri kaybedilmiştir. Türk turizmi 2016 yılında, 

bir önceki yıla göre 10,8 milyon yabancı turist, 9,3 milyar dolar gelir kaybı yaşamıştır. 2017 

yılında ulaşılabilen rakamlar, 2016’ya göre daha yüksek gerçekleşse de 2015 rakamlarının 

uzağında kalınmıştır.  

Turist Sayısı İstatistikleri  

AYLAR 2014 2015 2016 2017 

Değişim 

% 

15/16 

Değişim 

% 

16/17 

OCAK 1 146 815 1 250 941 1 170 333 1 055 474 -6,44 -9,81 

ŞUBAT 1 352 184 1 383 343 1 240 633 1 159 833 -10,32 -6,51 

MART 1 851 980 1 895 940 1 652 511 1 587 007 -12,84 -3,96 

NİSAN 2 652 071 2 437 263 1 753 045 2 070 322 -28,07 18,1 

MAYIS 3 900 096 3 804 158 2 485 411 2 889 873 -34,67 16,27 

HAZİRAN 4 335 075 4 123 109 2 438 293 3 486 940 -40,86 43,01 

TEMMUZ 5 214 519 5 480 502 3 468 202 5 075 961 -36,72 46,36 

AĞUSTOS 5 283 333 5 130 967 3 183 003 4 658 463 -37,96 46,35 

EYLÜL 4 352 429 4 251 870 2 855 397 4 076 630 -32,84 42,77 

EKİM 3 439 554 3 301 194 2 449 948 2 992 947 -25,79 22,16 

KASIM 1 729 803 1 720 554 1 353 280 1 652 795 -21,35 22,13 

ARALIK 1 580 041 1 464 791 1 302 157 1 703 789 -11,1 30,84 

TOPLAM 36 837 900 36 244 632 25 352 213 32 410 034 -30,05 27,84 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 

 

Turizmdeki krizin merkezi Antalya olmuştur. Türk turizminin iki önemli merkezinden biri 

olan Antalya bir önceki yıla göre 2016’da yüzde 43’lük kayıp yaşarken, turist sayısı 4,7 milyon 

azalışla 10,9 milyon düzeyinden 6,2 milyon seviyesine inmiştir. 2017 yılında ise ancak 10,4 

milyona ulaşılabilmiştir.  
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İstanbul’da 2016’da yüzde 26 oranında bir kayıp ortaya çıkarken, turist sayısı 12,4 milyon 

düzeyinden, 9,2 milyona düşmüştür. 2017’de ise bu sayı 10,4’e ulaşmış ve ancak 2013 rakamı 

düzeyine çıkabilmiştir.   

Türkiye’de turistlerin yaptığı harcamada ciddi bir gerileme ortaya çıkması, yani fiyatlar 

ucuzlamasına karşın, kaybın yüzde 30 düzeyine ulaşması önlenememiştir. Yabancı turistlerin 

Türkiye’de yaptığı tatil harcaması ortalaması 2014 yılında 775 dolara kadar yükselirken, bu 

rakam 2016’da 633 dolara düşmüştür. 2017 yılında turist sayısında Rusya pazarının etkisiyle bir 

toparlanma ortaya çıkmasına rağmen, turizm gelirlerinde düşüş sürmüştür. Turistlerin kişi başı 

harcamaları 630 dolara kadar gerilemiştir. Bunda Avrupa pazarının ve yüksek gelir grubuna 

hitap eden kongre ve kruvaziyer turizmdeki çöküşün etkisi olduğu açıktır. Türkiye 2020 yılına 

kadar tüm kongreleri kaybetmiş ve artık Türkiye’ye talep gelmemektedir. Sigorta şirketlerinin de 

Türkiye’ye yönelik seyahat ve etkinlik sigortası yapmadığı bildirilmektedir.  

 

YILLAR 

TURİZM GELİRİ  

Milyar $ 

TURİST 

SAYISI KİŞİ BAŞI $ 

2010 19 110 003 28 510 852 670 

2011 22 222 454 31 324 528 709 

2012 22 410 365 31 342 464 715 

2013 25 322 291 33 827 474 749 

2014 27 778 026 35 850 286 775 

2015 25 438 923 35 592 160 715 

2016   15 991 381 25 265 406 633 

2017    20 222 971 32 079 527 630 
       (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 

 

2018 YILI GELİŞMELERİ 

2018 Nisan ayından beri süren Türk Lirası’ndaki değer kaybı sonrası ucuz ülke imajı ile 

birlikte ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısında tüm yılların rekorunun kırılması 

beklenmektedir. Ancak değer kaybı nedeniyle turizm gelirleri ve kişi başı ortalama harcamalarda 

artış sınırlı kalmıştır.  
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Ülkemiz turizminin geleneksel olarak en yüksek ikinci dönemi olan II. Çeyreğe ilişkin 

Turizm Bakanlığı verilerinde bu durum açıkça görülmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde 682 

Dolar olan yabancı turistlerin kişi başı harcama ortalaması, II. Çeyrekte düşüş kaydederek 602 

Dolar seviyesine gerilemiştir. Bu rakam, geçmiş yılların II. Çeyrek rakamlarıyla 

karşılaştırıldığında TL’deki değer kaybı ve ortalama oda fiyatları ile paketlerde yapılmak zorunda 

kalınan indirimlerin sonucu olarak 2016 yılı seviyesinde kalmaktadır.  

Yurtdışında yaşayan Türklerin de dâhil olduğu hesaplamaya göre, turist başına ortalama 

gelir seviyesi 2014 yılında 775 dolardan Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası 2016’da 633 Dolar 

seviyesine düşmüştü. Yılın ilk 6 ayındaki ortalama ise 680 dolarla geçen yıla göre toparlanmaya 

işaret ediyor olsa da, geçmiş yıllarda dayandığı 800 dolar seviyesinin halen çok altında 

kalmaktadır. 

 

Turizm sektörü, TL'nin değer kaybından gelir kanalının yanında, maliyet kanalından da 

olumsuz etkilenecektir. Doların yükselmesinden kaynaklanan ilave maliyetler kaçınılmaz olarak, 

yiyecek, içecek ve malzeme giderlerini artıracaktır. Bu artışlardan sonra sektör, dış politika veya 

güvenlik kaynaklı yeni bir kriz durumunda çok zor duruma düşecektir.  
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Sektörde görülmekte olan diğer bir trend ise yabancı ziyaretçilerin milliyetlerinin 

kompozisyonundaki değişikliklerdir.  

 

Tabloda görüleceği üzere 2018 yılı ile 2014 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde ülkemizi 

ziyaret eden turistlerin milliyet dağılımı önemli bir değişim geçirmektedir. OECD üyelerinden, 

Avrupa’dan ve Okyanusya’dan ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı düşüş kaydetmektedir. Bu 

ülkelerden gelen ziyaretçilerin gelir seviyesinin daha yüksek olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda gelirimizin neden ziyaretçi sayısı kadar artmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

ülkelerden gelen turist sayısının azalması ve yerlerine daha düşük gelir seviyeli ülkelerden 

ziyaretçilerin gelmesi turizmden geçim sağlayan esnaf için de gelir kaybı anlamında 

gelmektedir.  

REHAVET VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASI 

Uzun yıllardır Türkiye’yi tercih eden turistlerin, 2015 yılından itibaren başka ülkelere 

yönelmesinde; terör saldırılarının yanı sıra, Türkiye’nin imajında yaşanan bozulma etkili 

olmuştur. Özellikle Türkiye’nin olgunlaşmış pazarları olan Avrupa’dan yaşanan kayıpların, 

demokrasi, hukuk ve özgürlüklerdeki gerilemelerle ilgili olduğu ifade edilmektedir.  

“OHAL’in yasallaştığı, “tek adam” rejimiyle yönetilen bir Türkiye, şiddet dilinin hâkim 

olduğu bir Türkiye, gazetecilerin, akademisyenlerin, bilim adamlarının hapiste olduğu bir 

Türkiye, çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi için kanun çıkarmayı planlayan bir Türkiye 

imajı ile hukuk devleti ve demokrasi yeniden tesis edilmeden turizmde eski günlere dönülmesi 

mümkün görünmemektedir.  

Hükümetin bir turizm politikası bulunmadığı, sektörün tamamında kabul gören bir 

değerlendirmedir.  Türkiye; turizmde “geliyorum” diyen bir krizi yaşarken, AKP Hükümeti, 

ağırlıklı olarak “bekle-gör” politikasını tercih etmiş, uygulamaya koyduğu “acil eylem planı” ile 

“istihdam teşviği” paketleri, doğru kurgulanmamaları nedeniyle sonuç vermemiştir.  

% DEĞİŞİM ORANI

MİLLİYET 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

AVRUPA OECD                                       6 210 129 6 183 096 4 217 365 3 489 393 4 687 173 -24,52

TOPLAM OECD                                       6 926 252 6 929 494 4 680 642 3 790 080 5 088 670 -26,53

TOPLAM AVRUPA                                     7 569 336 7 621 036 5 512 682 4 809 991 6 457 984 -14,68

BDT                                               3 848 793 3 378 496 2 257 275 4 167 055 5 099 568 32,50

TOPLAM AFRİKA                                      422 282  415 701  305 994  311 521  460 470 9,04

TOP. BATI ASYA                                    1 479 603 1 357 603  915 691 1 226 665 1 638 421 10,73

TOP.GÜN.ASYA                                      1 179 948 1 342 597 1 754 287 1 342 597 1 754 287 48,67

TOPLAM ASYA                                       2 570 421 2 588 492 2 095 639 2 569 262 3 392 708 31,99

TOP.GÜN.AMERİKA                                    84 569  112 125  80 291  62 460  112 166 32,63

TOPLAM AMERİKA                                     93 498  124 114  90 362  72 578  127 252 36,10

OKYANUSYA                                           273   153   346   149   229 -16,12

MİLLİYETSİZ                                        17 495  20 364  14 651  18 206  28 293 61,72

YABANCI TOPLAM 15 238 221 14 894 754 10 740 226 12 249 449 15 968 001 4,79

2014-2018 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYET GRUPLARINA 

GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK-HAZİRAN)
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Turizm Bakanı’nın, “Bu krizin bize en büyük katkısı geçmişte yaşadığımız bu 

rehavetin bize nasıl pahalıya mal olabileceğini görmüş olmamızdır” açıklaması, 16 yıldır 

tek başına iktidarda olan AKP Hükümetlerinin turizmde yaşanan kayıplardaki rolünü de ortaya 

koymaktadır.  

AKP’nin rehavetinin 2015-2017 dönemindeki faturası, turizm sektöründe artış trendi de 

hesaba katıldığında, 30 milyar dolara ulaşan gelir kaybıdır. İşsizlik rakamlarının yüzde 12.1 gibi 

rekor seviyelere çıkmış olmasında da turizmin etkisi büyüktür. Zaten yılda ortalama 6 ay 

çalışabilen yüzbinlerce turizm emekçisi 2016 ve 2017’yi işsiz ve aşsız geçirmek zorunda 

kalmıştır. 2018 yılı ise turizm geliri açısından arzulanan noktalara ulaşamayacaktır. Önümüzdeki 

dönemde ortaya çıkması muhtemel yeni gerginlikler sektörün sürekli risk altında kalmasına yol 

açmaktadır.  

 Türkiye’nin imajı ile ilgili; özellikle olgunlaşmış pazar olarak tanımlanan Avrupa 

pazarında sıkıntılar yaşanırken, ciddi bir tanıtım atağının Hükümet eliyle yürütülmemesi büyük 

bir eksikliktir. Ayrıca belediye başkanlarına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi, özellikle turizm 

kentleriyle ilgili tanıtım etkinliklerini olumsuz etkileyen bir başka faktör olmuştur.  

Ne yazık ki, farklı çevrelerce sürekli aldatılan (!) AKP hükümetleri 2015’ten beri yaşanan 

süreçten ders almış görünmemektedir.  

Hükümet’in tanıtım bütçesinde ciddi bir artış yapmaması, sektörün içinde yer almadığı ve 

benimsemediği çoğunluğu turizmde etkisi olmayan Afrika ülkelerinden katılımcılarla düzenlenen 

“Dünya Turizm Forumu” gibi etkinliklere kaynak aktarması, dış politikada izlenen “gerilim 

politikaları” gelecek yıllara ilişkin ümitleri de azaltmaktadır.  

TURİZM BARIŞ SEKTÖRÜ 

Türk turizmi 30-35 yıllık özveriyle ülke ekonomisine 40 milyar dolar düzeyinde katkı 

sağlayacak boyutlara gelirken, son dönemdeki “kriz”ler, turizm sektörünün birikimlerini risk altına 

sokmuştur. Sektördeki iflaslar ve el değiştirmeler, kaygı yaratmaktadır. 

Hükümetin 2017-2019 Orta Vadeli Planı’nda 2019 yılı geliri olarak 27,7 milyar 

öngörülürken, bu rakam, Türkiye’nin turizmde 10 yıl öncesinin gelir düzeyine geri dönüldüğüne 

de işarettir. Türkiye 10 yılını kaybetmiş durumdadır. 

Turizm barış sektörüdür. Kayıpların önüne geçilmesi, turizmin ülke ekonomisine 

katkısının sürdürülebilir kılınması için öncelikle iç ve dış politikada barış dilinin, barışın egemen 

kılınması gereklidir.  Kendi ülkesine yönelik sürekli “Eyy” hitaplarını duyan bir kişinin, turizm için 

Türkiye’yi tercih etmesi beklenemez.  

Gerilim ve kriz politikalarının sürdürülmesi durumunda cari açık sorunu yaşayan, döviz 

kurunu dengelemekte zorlanan Türkiye ekonomisi daha ağır yaralar alacaktır.  

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İKİ AŞAMALI PLAN 

Turizm sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilmesi için, Türkiye’nin sağlıklı bir 

büyüme stratejisi oluşturması ve uygulayacağı politikalarla dünyada bu alanda yapılan 

yatırımları kendine çekmesi gereklidir. Bu durum, hem doğrudan yabancı yatırımların artmasına 

hem de yapılan bu yatırımlar sayesinde daha fazla turistin gelmesiyle turizmden sağlanan gelirin 

artmasına neden olacaktır.  
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Sonuç olarak, turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. Bu açıdan 

devletin bu alandaki yatırımları teşvik edici ve destekleyici politikalar uygulamasının yanında 

ekonomik büyümenin de istikrarlı bir şekilde sağlanması gerektiği ortadadır.  

Turizm sektörünün; bugün yaşanan krizi doğru okuyan “Kısa Vadeli”, ülke ekonomisine 

ve refahına çok yönlü katkısının sürdürülebilmesine yönelik “Orta Vadeli Planlar”a ihtiyacı vardır.  

Bu eylem planları reaktif değil pro-aktif şekilde hazırlanmalıdır. (Örneğin, 2018 yılının 

Çin’de Türkiye yılı ilan edileceği 2017 yılından beri bilinmesine rağmen, Çin Eylem Planı 

Haziran 2018’de hazırlanabilmiştir. 

Kısa Vade; 

 Hukuk ve özgürlükler karnesi iyileştirilmeli,  

 Ülke yönetiminde etkin makamlarda olanlar başta olmak üzere şiddet dili 

terk edilmeli, 

 Tanıtım bütçesi arttırılmalı, etkin lobi çalışmaları yapılmalı, 

 Avrupa ile iç politikaya dönük gerilim politikasına son verilmeli, Avrupa 

pazarında tüm büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalı, 

 Dünya genelinde etkin haber ajansları, televizyon kanalları, radyolarda ve 

sosyal medya araçlarıyla tanıtım ve imaj kampanyası yürütülmeli,  

 Türkiye’ye gelecek turistler için kent merkezlerinde harcayacakları 20-30 

euro’luk hediye çekleri verilmesine ilişkin kampanyalar oluşturulmalı, 

 Uçak yakıt desteği boş koltuk desteğine dönüştürülmeli, kruvaziyer turizm 

desteği ile birlikte tüm yıl için ilan edilmeli,  

 Türk Hava Yolları’nın Antalya, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve İzmir’e 

yurtdışından ek tarifeli seferler düzenlemesi sağlanmalı, 

 Antalya Havaalanı’nın aktarma (hub) limanı olması sağlanmalı 

 Turizm iş kolunda istihdam üzerindeki yükler, düşük sezonda kaldırılmalı 

 Turizm işletme ve yatırım belgeli işletmeler için eğlence vergisi muafiyeti 

ve alkollü içecekler için ÖTV iadesi sağlanmalı, 

 Konaklama sektörü ihracatçı kapsamına alınmalı ve desteklerinden 

yararlandırılmalı, vergi iadesi sağlanmalı, 

 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere tarımda olduğu gibi faizsiz veya 

düşük faizli kredi desteği sağlanmalı, 

 İç turizmi canlandırmaya dönük kampanyalar, düşük faizli ve uzun vadede 

geri ödemeli tatil kredisi gibi destekler oluşturulmalı, 

Orta Vade; 

 Demokrasi reformu yapılmalı 

 Turizm Teşvik Kanunu güncellenmeli, 

 Turizm sektöründe KDV sistemi gözden geçirilmeli, 

 Mesleki çatı örgütü (Türkiye Turizm Konseyi) oluşturulmalı, 

 Turizm tanıtım ajansları kurulmalı,  

 Yeni pazarlar oluşturulmalı (sağlık turizmi ve yaşlı bakım merkezleri) 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu güncellenmeli, 
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 Turizm yatırım teşvik belgelerine, potansiyelin tam olarak 

değerlendirilmesine yönelik olarak sınırlama getirilmeli,   

 Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalı 

 Turizm devlet politikası haline getirilmeli, 

 Türkiye’nin bütününü kapsayan turizm master planı hazırlanmalı, 

 Türkiye’nin her köşesinde ve sürekli turizm hareketliliğinin sağlanmasına 

dönük yeni bir teşvik sistemi oluşturulmalıdır.  
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4.3.3. “16 YILIN FATURASI AKP’NİN YIKIM TABLOSU” RAPORU 

İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak 
 ( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  

16 yılda milyonlarca yurttaşın alın teri bir avuç yandaşa gitti, ekonomi darboğaza girdi. 

“Yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitireceğiz” diye gelen AKP;  16 yılda hem bunları hem de 

ülkenin ve yurttaşın borç rakamlarını, ekmeğin, suyun, elektriğin fiyatını büyüttü. Büyüyen bir de 

banka hesabında 1 Milyon TL’den fazla parası olan yandaşların sayısı katlandı. Biz sömüren 

yandaşın değil ezilen vatandaşın hesabının peşindeyiz. 16 yıllık kâbusun sorumlusu AKP, 

halkın birikimlerini yandaşlara aktarabilmek için Varlık Fonu kurdu. Ziraat Bankası gibi yüzyıllık 

kurumlar bir gece yarısı fona verildi. Gençlerimizin işsiz kalmasını, halkımızın borç altında 

ezilmesini, köylerimizde tarlaların kurumasını, ailelerin yoksullaşmasını görmezden geliyorlar. 

İşte 16 yıl boyunca kaybedilenlerin ve kaybedenlerin hesabı:  

DEVLETİN BORCU:  

ARALIK 2002     HAZİRAN 2018  

242,7 MİLYAR TL    969,8 MİLYAR TL 

On altı yılda 4 kat büyüttükleri borçları, adaletsiz vergilerle vatandaşın sırtına yükleyen AKP… 

 

İÇ BORÇ STOKU:  

ARALIK 2002     HAZİRAN 2018 

149,9 MİLYAR TL    561,2 MİLYAR TL 

 “Devleti küçülteceğiz” diyen AKP, kaynakları üretime değil faize aktararak vatandaşın ekmeğini 

küçültüyor. 

 

KİŞİ BAŞINA KAMU BORCU: 

ARALIK 2002     HAZİRAN 2018    

3.677 TL     12.001 TL 

16 yılda kişi başına kamu borcunu 3 kattan fazla arttırdılar. Çocuklarımız rızkıyla değil, borcuyla 

birlikte doğuyor. 

 

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU: 

ARALIK 2002       HAZİRAN 2018 

43 MİLYAR DOLAR      325,1 MİLYAR DOLAR 

Özel sektör dış borçla ayakta durmaya çalışırken, devlet bankalarının olanaklarını yandaşlara 

peşkeş çekenler kimin iktidarı? 

 

İŞSİZLİK ORANI:  
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2002        MAYIS 2018 

%8,3       %9,7 

AKP’nin sözde büyüyen ekonomisi, yoksulluğu ve işsizliği küçültmüyor, büyütüyor.  

 

ARALIK 2002:  

52 YILDA VERİLEN CARİ AÇIK: 43,7 MİLYAR DOLAR 

HAZİRAN 2018:  

16 YILDA VERİLEN CARİ AÇIK: 579,7 MİLYAR DOLAR 

Memleketi, tüm rafları ithal mallarla dolu dev bir süpermarkete dönüştüren, 16 yılda 52 yılın 

toplam açığını 13’e katlayan politikalar kimin eseri? 

 

ARALIK 2002: 

80 YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI: 247 MİLYAR DOLAR 

HAZİRAN 2018: 

16 YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI: 1.008,4 MİLYAR DOLAR 

Türkiye’yi ürettiğinden fazlasını tüketen bir ülke haline getiren, kaynaklarımızın işçimize ve 

sanayicimize değil, yurtdışına gitmesine göz yumanlar kim? 

 

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI: 

ARALIK 2002     ARALIK 2017   

2,2 MİLYAR TL    17 MİLYAR TL 

Yanlış politikaların sonucunda yaklaşık 8 kat arttı. İşte AKP’nin adalet ve kalkınması… 

 

PROTESTOLU SENET TUTARI:  

ARALIK 2002     ARALIK 2017 

0,8 MİLYAR TL    12,7 MİLYAR TL 

Halkın ödeme gücünün bittiğini, ekonomide çarkların dönmediğini gösteren bu rakamlar kimin 

eseri? 

 

TÜKETİCİLERİN BANKA BORCU:  

ARALIK 2002     HAZİRAN 2018 

6,6 MİLYAR TL    531,5 MİLYAR TL 

Vatandaşın kazandığını değil, geleceğini harcamaya mahkum eden bu iktidar değil mi? 
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AİLE GELİRLERİNİN BORCA ORANI: 

ARALIK 2002     ARALIK 2017 

%4,7      %46,6 

Her aile, evine giren paranın neredeyse yarısını, borcunu ödemek için kullanıyor. Ayın ilk günü 

parasız kalan milyonlarca insan hangi ülkede yaşıyor? 

 

ÇİFTÇİLERİN BANKA BORCU: 

ARALIK 2002     HAZİRAN 2018 

5,1 MİLYAR TL    98,4 MİLYAR TL 

19 kattan fazla artan çiftçi borcunun sebebi tarımı bitiren, ithal et, ithal saman, ithal nohut ithal 

mercimekle çiftçiye rekabet şansı bırakmayan AKP politikaları değil mi? 

 

1 KG EKMEĞİN FİYATI: 

ARALIK 2002     TEMMUZ 2018 

1,03 TL     5,75 TL 

Çiftçiye sırtını dönüp taşıma buğdayla değirmen döndürenlerin iktidarında ekmeğin fiyatı 5 

kattan fazla artmadı mı? 

 

ARALIK 2002     AĞUSTOS 2018 

BENZİN:  1,66 TL    BENZİN: 6,31 TL 

MOTORİN: 1,30 TL    MOTORİN: 5,73 TL 

Lüks yatlardaki KDV’yi, ÖTV’yi sıfırladılar ama çiftçinin mazotunu unuttular. Bu maliyetle çiftçi 

nasıl üretecek? 

 

ARALIK 2002       TEMMUZ 2018 

YOKSULLUK SINIRI: 1.155 TL  5.662 TL 

AÇLIK SINIRI: 380 TL   1.738 TL 

 

ARALIK 2002      AĞUSTOS 2018 

1 METREKÜP SU: 144 KURUŞ   501 KURUŞ 

1 KİLOVAT ELEKTRİK: 16 KURUŞ   46 KURUŞ 

ARALIK 2002      AĞUSTOS 2018 
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1 METREKÜP DOĞAL GAZ: 39 KURUŞ  122 KURUŞ 

12 KİLOGRAMLIK TÜP: 21,4 TL   92,5 TL 

 

16 YILDA DEVLETİN ÖDEDİĞİ FAİZ: 1.726 MİLYAR TL 

AKP Türkiye’yi faiz lobisine teslim etti. Kaynaklar yatırıma değil faize gitti. İşsizlik, yoksulluk 

rekor kırdı. Halk yoksullaşırken, milyonerlerin sayısı arttı. Son 10 yılda milyonerlerin sayısı 28 

binden 140 bine çıktı. 

 

16 YILLIK TAHRİBATTA;  

ADALETE GÜVEN KALMADI: Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 113 ülke arasında 

101’inciliğe düştü. 

BASIN SUSTURULDU: Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde Türkiye 157. Sırada 

ÜNİVERSİTELİLER İŞSİZ, 5 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ; YAKLAŞIK 5 MİLYON GENÇ NE EĞİTİM 

GÖRÜYOR NE DE ÇALIŞIYOR.  

SON 5 YILDA: 600 BİN ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENDİ. 

550 BİN ÇOCUK MAĞDUR OLDU. 

BOŞANMALAR  % 35;  FUHUŞ % 790 ARTTI.  

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI % 434 ARTTI; KADINA YÖNELİK ŞİDDET  % 1400 

ARTTI. 

ADAM ÖLDÜRME % 261 ARTTI; CİNSEL TACİZ % 449 ARTTI. 

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI % 285 ARTTI; UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI % 678 ARTTI. 
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4.3.4.  “OHAL’İN FATURASI” RAPORU 

İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak 
 ( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018)  

 

 

 
 

OHAL’İN  
FATURASI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
15 TEMMUZ HAİN FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN HEMEN 

ARDINDAN 
20 TEMMUZ 2016’DA İLAN EDİLEN OLAĞANÜSTÜ 
HAL (OHAL), AK PARTİ TARAFINDAN YAPILAN BİR 
SİVİL DARBEDİR. OHAL 24 HAZİRAN’DAN SONRA 

YASAL VE KALICI HALE GETİRİLMİŞTİR.  
 
 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ANAYASA’YI HİÇE SAYAN 
KARARIYLA TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ RAFA 
KALDIRILMIŞ, YÖNETİMDE ARTAN KEYFİLİKLER 

EKONOMİDE GÜVEN  
ORTAMINI YOKETMİŞTİR 

.  

1 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA 
 
Türk parası pul oldu, 
Enflasyon azdı, 
Esnafın bankalara borcu arttı, 
Benzin ve mazot fiyatı arttı, 
Ülkemizin döviz açığı (cari açık) arttı, 
Özel sektörün döviz açığı arttı,  
Dış ticaret açığı arttı, 
Ülkemize giren doğrudan yabancı sermaye 
azaldı,  
Kişi başına düşen milli gelir azaldı, 
Hane halkının (ailelerin) bankalara borcu arttı, 

2 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA 
 
 
 
Hapisteki gazetecilerin sayısı arttı,  
Emekçilerin hakları ellerinden alındı, 
İşçilerimizin çalışma koşulları kötüleşti,  
Kadınlarımıza cinayetleri, taciz ve tecavüz arttı, 
İflas eden şirketlerin sayısı arttı, 
Esnaf kepenk kapattı, 
Hukuksuzluk tavan yaptı,  
Çiftçi, köylü borç batağına saplandı. 
 

3 
 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

DOLAR 
3,03 TL 
AVRO  
3,33 TL 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA 
 

DOLAR 
6,14 TL 
AVRO 
6,94 TL 
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Kaynak: TCMB Döviz Satış kuru, 20 Temmuz 2016              4  

 
OHAL ilanından bu yana, TL, Dolar karşısında % 
50,6, Avro karşısında % 52 değer kaybetti.  
 
 
Kaynak: TCMB Döviz Satış kuru, 15 Ağustos 018                  5 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 

FİRMALARIN (REEL 
SEKTÖR) DÖVİZ AÇIĞI 
207,0 MİLYAR 
DOLAR, YANİ 
627,2 MİLYAR TL 
 
 
 
 
Kaynak: Merkez Bankası, Haziran 2016 rakamları               6 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA 

FİRMALARIN (REEL 
SEKTÖR) DÖVİZ AÇIĞI 
220,9 MİLYAR 
DOLAR, YANİ 
1351,9 MİLYAR TL 
 
OHAL ilanından bu yana, reel sektörün döviz 
açığı % 6,7, açığın TL karşılığı % 115,5 arttı. 
 
Kaynak: Merkez Bankası, Temmuz 2018 rakamları              7 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 

TÜRKİYE’NİN DIŞ 
BORCU 
 

423,1 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
 
 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Haziran 2016 rakamı             8 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

TÜRKİYE’NİN DIŞ 
BORCU 
 

466,7 MİLYAR DOLAR 
 
OHAL ilanından bu yana, brüt dış borcumuz % 
10,3 artarken, borcun GSYH’ye oranı % 
49,4’den, % 53,3’e yükseldi. 
 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mart 2018 rakamı               9 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ 
BORCU 
 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ 
BORCU 
 

325,1 MİLYAR DOLAR 
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297,2 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
 
 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Haziran 2016 rakamı            10 

 
 
 
OHAL ilanından bu yana, özel sektörün dış borcu 
% 9,4 arttı. 
 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mart 2018 rakamı               11 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 

CARİ AÇIK 
 

29,4 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Merkez Bankası, Haziran 2016 rakamı                   12 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

 

CARİ AÇIK 
 

57,4 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
OHAL ilanından bu yana, 12 aylık cari açık % 
95,2 artış göstermiştir.  
 
 
Kaynak: Merkez Bankası, Haziran 2018 rakamı                   13 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

DIŞ TİCARET AÇIĞI  
 

58,1 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: TÜİK, Haziran 2016 rakamı                                       14 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

DIŞ TİCARET AÇIĞI 
 

86,6 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
OHAL ilanından bu yana, 12 aylık dış ticaret açığı 
% 49,1 artış göstermiştir. 
 
 
Kaynak: TÜİK, Haziran 2018 rakamı                                       15 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 

TÜRKİYE’YE GİREN 
DOĞRUDAN 
YABANCI SERMAYE 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA 

TÜRKİYE’YE GİREN 
DOĞRUDAN 
YABANCI SERMAYE 
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TOPLAMI 
 

13,7 MİLYAR DOLAR 
 
 
 
 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Haziran 2016 rakamı              16 

TOPLAMI 
 

10,0 MİLYAR DOLAR 
OHAL ilanından bu yana, 12 aylık 
karşılaştırmada ülkemize giren yabancı sermaye 
miktarı % 27,0 azalmıştır. 
 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Haziran 2018 rakamı              17 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 

TÜKETİCİ 
ENFLASYONU (TÜFE)  
 

% 7,74 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: TÜİK, Haziran 2016 rakamı                                    18 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

TÜKETİCİ 
ENFLASYONU (TÜFE) 
 

% 15,85 
OHAL ilanından bu yana,  
Milletin sofrasındaki  
her 5 ekmekten birini,  
her 2 yumurtadan birini,  
her 4 zeytinden birini,  
çocuklarımızın 3 bardak sütünden birini 
enflasyon yuttu. 
 
Kaynak: TÜİK, Temmuz 2018 rakamı                                     19 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 

MİLLİ GELİR 
 
862,7 MİLYAR DOLAR 
 
 
Kaynak: TÜİK, Aralık 2016 rakamı                                        20 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

 

MİLLİ GELİR 
 
851,1 MİLYAR DOLAR 
 
Milli gelir, 1 yılda 11,6 Milyar Dolar azaldı, kişi 
başına 286 dolar düşüş kaydetti. 
 
 
Kaynak: TÜİK, Aralık 2017 rakamı                                     21 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  
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HANE HALKININ 
BANKALARA BORCU 
 

397,8 MİLYAR TL 
 
 
Kaynak: BDDK, Haziran 2016 rakamları                                22 

HANE HALKININ 
BANKALARA BORCU 
 

509,1 MİLYAR TL 
 
OHAL ilanından bu yana, ailelerin bankalara 
borçları % 27,9 artmıştır.  
Kaynak: BDDK, Mayıs 2018 rakamları                                 23 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

KOBİ’LERİN 
BANKALARA KREDİ 
BORCU 
 

404,2 MİLYAR TL 
 
 
Kaynak: BDDK, Haziran 2016 rakamları                              24 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

KOBİ’LERİN 
BANKALARA KREDİ 
BORCU  
 

541,0 MİLYAR TL 
OHAL ilanından bu yana, KOBİ’lerin bankalara 
kredi borçları % 33,8 arttı. 
 
Kaynak: BDDK, Nisan 2018 rakamları                                  25 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 

BENZİNİN LİTRESİ  
4,48 TL 
MOTORİNİN LİTRESİ  
3,87 TL  
 
 
Kaynak: OPET, 29 Haziran 2016                                          26 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

 

BENZİNİN LİTRESİ  
6,31 TL 
MOTORİNİN LİTRESİ  
5,73 TL  
 
Benzin fiyatı % 40,8, Motorin fiyatı % 48,0 arttı. 
 
Kaynak: OPET, 29 Mayıs 2018                                            27 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 
 
 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

ARADAN 3 YIL GEÇMESİNE 
RAĞMEN,  
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TURİZM GELİRİMİZ 
HER BİR TURİST 
BAŞINA  
 

622 DOLAR 
 
 
 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran 2016             28 

TURİZM GELİRİMİZ 
HER BİR TURİST 
BAŞINA  
 

602 DOLAR 
Yüksek gelir sağlayan kongre turizmi 
sıfırlanırken, Kruvaziyer turizmi ziyaretçi sayısı 
1,8 milyondan, 0,3 milyona düştü.  
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran 2018              29 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

TÜİK YAŞAM MEMNUNİYETİ 
ARAŞTIRMASI’NDA MUTLU 
OLDUĞUNU BİLDİRENLERİN 
ORANI 
 

2016  %61,3  
 
 
 
Kaynak: TÜİK, 2017                                                               30 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

TÜİK YAŞAM MEMNUNİYETİ 
ARAŞTIRMASI’NDA MUTLU 
OLDUĞUNU BİLDİRENLERİN 
ORANI 
 

2017 %58,0   
 
 
 
  
Kaynak: TÜİK, 2017                                                               31 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
ÖNCE 
 

CEZAEVİNDEKİ 
HÜKÜMLÜ VE 
TUTUKLU SAYISI  
 

188 BİN 
 
 
 
 
 
Kaynak: Adalet Bakanlığı, Mart 2016                                  32 

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİNDEN 
SONRA  

 

CEZAEVİNDEKİ 
HÜKÜMLÜ VE 
TUTUKLU SAYISI  
 

224 BİN 
 
En son açıklanan rakamlara göre, hapisteki kişi  
sayısı % 19,1 arttı. Tutuklu ve hükümlülerin 
nüfusa oranında Rusya’dan sonra 2. olduk. 
 
Kaynak: Adalet Bakanlığı, Şubat 2018                                33 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
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135 
Gazeteci tutuklandı 

2500 
Gazeteci işsiz kaldı. 
 
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, 
180 ülke arasında 157'nci, Tutuklu gazeteci 
sayısında Dünya birincisi oldu. 
 
Kaynak: Birleşmiş Milletler Raporları ve Sınır Tanımayan 
Gazeteciler (RSF) örgütü                                                       34 

 

 
Masumiyet karinesine aykırı olarak 

5822  
Akademisyen 

33.497  
Öğretmen ve idari personel görevden alındı. 

114.729 
Kişi kamudan ihraç edildi. 
 
 
Kaynak: İnsan Hakları Ortak Platformu                                 35 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 

154.000  
işçinin grev hakkı engellendi. 
 
 
Bu koşullar altında, iş cinayetlerinde  

2006  
işçi hayatını kaybetti. 
 
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın ifade ettiği 
üzere “Grev yapan işçiler karşılarında OHAL’i 
buluyor.” Demek ki OHAL terörü değil hakkını 
arayan işçiyi durdurmayı hedefliyor. 
 
 
 
Kaynak: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi                          36 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  

624  
Kadın cinayete kurban gitti.  

387  
Çocuk istismara uğradı 
Kadınların  

%27’si  
İşsiz. 
Çalışmak zorunda bırakılan 

2 milyon 
Çocuğun  

%80’i  
sigortasız.  
Kaynak: Basın                                                                         37 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 
 
Kapanan şirket sayısı 2011’den bu yana en 
büyük yükselişi kaydederek 2016’ya göre 

%33  
arttı. 
 
2016’da 9.850, 2017 de 14.701 şirket kapandı. 
 
 
 
Kaynak: TOBB                                                                         38 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 
2018’in ilk 7 ayında 

65.364 
esnaf battı. Batan esnaf sayısı 2017’nin aynı 
dönemine göre % 12 arttı. 
 
Temmuz 2016’dan bu yana batan esnaf sayısı 

212.366’ya  

Çıktı. 
 
Kaynak: TESK, Temmuz 2018                                                  39             
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SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 
Anayasal denetime tabi olmayan  

31  
Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.  
 
 
Hukukun üstünlüğü endeksinde, 2015’te 80’inci 
olan ülkemiz 113 ülke arasında 103’üncülüğe 
geriledi.  
 
 
 
 
 
Kaynak: Dünya Adalet Projesi (WJP)                                     40 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  

6,1 milyon  
Kişi işsiz, 

9,5 milyon  
Kişi sigortasız 
 
Asgari ücret  

1.603 lira. 
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.738 
lira, Yoksulluk sınırı 5.662 lira  

Kaynak: TÜİK, Türk-İş                                                      41 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 
15 Temmuz’dan beri yapılan  

280 
terör eyleminde 

679  
asker ve sivil hayatını kaybetti. 
 
  
 
 
 
 
Kaynak: Küresel Terör Veritabanı, Temmuz 2018               42 

SİVİL DARBENİN 22 AYLIK TAHRİBATI  
 
Mevduat faizi % 11,6’dan  

% 19,5’e 
Ticari kredi faizi %14,5’den  

% 25,0’a 

Hazine iç borçlanma faizi %9,9’dan 

% 26,8’e  
çıktı. 
 
 
 
Kaynak: BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Ağustos 2018            43 

 

 
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ 

TEFECİLERE TESLİM EDİLDİ.  
 

 SON 16 YILDA LONDRA’DAKİ BİR 
AVUÇ TEFECİYE, 150 MİLYAR DOLAR, 
YANİ 921 MİLYAR TL, YURTİÇİNDEKİ 

TEFECİLERE İSE 693 MİLYAR (ESKİ 
DEYİMLE KATRİLYON) TL FAİZ 

ÖDENDİ. 
 

                                                                                44 

 
DARBE ZULÜMDÜR, 

 
İNSAN HAKLARI, TEMEL ÖZGÜRLÜKLER, EKONOMİK 

HAKLAR HER GÜN TEHLİKE ALTINDADIR. 
 

OHAL’İN FATURASINI YALNIZCA BUGÜNÜN 
KADINLARI, ÇOCUKLARI GAZETECİLERİ, EMEKÇİLERİ, 

ESNAFI DEĞİL, 
 GELECEK NESİLLER DE ÖDEMEYE DEVAM 

EDECEKLERDİR. 
 

ÜLKEMİZİN DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
İLKESİNE BİR AN ÖNCE DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAMAK 

TEMEL HEDEFİMİZ VE GÖREVİMİZDİR 
 

45 
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  İŞSİZLİK VE YOKSULLUK BÜLTENİ 4.4

Sosyal Politikalar – Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

CHP Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik ve Yoksulluk 

Bülteninin 4. Sayısında 2018 Nisan dönemine ait işgücü ve istihdam verileri değerlendirilmiştir. 

Raporda yer alan bulgular özetle şu şekildedir:  

-2018 Nisan döneminde işgücüne dahil olanların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 651 bin kişi artışla 32 milyon 95 bin kişiye, işgücüne katılım oranı da 0,4 puan artışla yüzde 

53’e ulaşmıştır.  

-2017 yılı Haziran ayından bu yana ilk defa istihdam artışı 1 milyonun altına düşmüştür. 

Nisan döneminde, 852 bin yeni iş imkânı yaratılmış, istihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 9 bin 

kişi olmuştur.  

-İşgücü ve istihdam rakamlarındaki bu gelişmelerle, istihdam oranı 2018 Nisan döneminde 

önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 47,9 olmuştur.  

-İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, son bir yılda tarım dışı istihdamın 867 bin kişi 

arttığı görülmektedir. Tarım dışı istihdamda azalış görülen tek sektör inşaat sektörüdür. İnşaat 

sektöründe istihdam 2017 Ocak döneminden bu yana ilk kez 32 bin kişi azalmıştır. Mevsim 

etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki aya göre tarım dışı istihdam 14 bin kişi, toplam 

istihdam ise 34 bin kişi azalmıştır. 

-İstihdamın mesleklere dağılımında, en çok artış gösteren kategori 256 bin kişiyle “hizmet 

ve satış elemanları” olmuştur. Yaratılan her üç yeni iş imkanından birinin bu meslekte olması, 

istihdamın niteliği konusunda soru işareti yaratmaktadır. 

-2018 yılı Nisan ayında işsiz vatandaşlarımızın sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 201 

bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı da geçtiğimiz yıla göre 0,8 puan 

azalışla yüzde 9,6’ya gerilemiştir. 

-Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar işsizliğin Nisan ayında yeniden artış 

eğilimine girdiğini göstermektedir. 

-2018 Nisan döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki aya göre 103 

bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olmuştur. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış 

işsizlik oranı da 0,4 puan artışla 10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece 2017 yılının Aralık 

ayından beri yüzde 9,9 seviyesinde seyreden mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 

yeniden çift haneli olmuştur. 
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 ÇORLU TREN KAZASI İNCELEME RAPORU 4.5

Sosyal Politikalar – Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de gerçekleşen, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 340 

vatandaşımızın yaralandığı tren kazasıyla ilgili olarak görevlendirilen CHP heyetinin hazırladığı 

rapor, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kazanın gerçekleştiği yere en yakın 

mahalle olan ve sakinleri kurtarma çalışmalarına özverili katkılar sunan Sarılar Mahallesi’nde 

açıklandı. 

Raporda; 

- Kazanın Yeri ve Meydana Geliş Şekli 

- Arama ve Kurtarma Çalışmaları 

- Hayatını Kaybeden ve Yaralanan Vatandaşlarımız 

- Görgü Tanıklarının ve Kurtarma Çalışmalarına Katılanlarının Anlattıkları 

- Kazanın Ardından Yapılan Resmi Açıklamalar 

- Kazanın Sebepleriyle İlgili STK’ların, Sendikaların ve Uzmanların Görüşleri ayrıntılı şekilde 

incelendi.  

Resmi açıklamalardan, savcılık tutanaklarından, soruşturma dosyasında yer alan 

yazışmalardan, uzman görüşlerinden, kazanın gerçekleştiği tren yolundaki bakım-yenileme 

ihaleleriyle ilgili belgelerden ve olay yeri görgü tanıklıklarından yararlanarak hazırlanan CHP’nin 

Çorlu Tren Kazası İnceleme Raporu’nda özetle şu tespitlere yer verildi: 

-Yetkili makamların yaptığı açıklamalarda kazanın sebebi olarak, bölgede aşırı yağış 

nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması gösterilmekte, kazaya doğal bir afetin 

neden olduğu izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın, kazaya neden olarak gösterilen 

yağışın, meteoroloji verilerine göre bölgede yaşanabilecek yağışlardan olduğu ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla, hattın yenileme, bakım ve denetiminde böyle bir yağışın hesaplanarak 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

-Diğer taraftan görüşülen uzmanlar kazanın meydana geldiği yerin, zeminin taşıma 

kapasitesinin zayıf olduğu bir tarım arazisinde yer aldığını, bu alanda temel altı zemin iyileştirme 

tekniklerinin yeterince uygulanmadığı yönündeki kanaatlerini tarafımıza bildirmiştir. Ayrıca, 

hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce “ödenek tahsisinin gecikmesi 

nedeniyle” iptal edilmesi, sadece kazanın meydana geldiği menfezde değil hat üstündeki diğer 

menfezlerde de bakım ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan TCDD’nin, 

soruşturma dosyasına giren yazısına göre kazanın meydana geldiği menfez, mevcut bakımı 

yapılması planlanan menfezler arasında yer almamaktadır. 

-Kazanın yaşandığı hatla ilgili uzmanlar, sadece kaza yerindeki değil, hat boyunca 

uygulanan tüm projelerde gerekli teknik etütlerin yapılıp yapılmadığı, uygulama projelerinde ve 

ihalelerin teknik şartnamelerinde bunların dikkate alınıp alınmadığı sorularını öne 

çıkarmaktadırlar. Yaşanan kazanın ardından özellikle vurgulanan eksiklikler, hatta daha fazla 

kaza yaşanma riski olduğunu göstermektedir. Yine hattın yenilenmesi ve bakımıyla ilgili bazı 
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ihaleleri kazanan firmaların kamuoyunda bilinen tutumları, ihalelerin liyakate değil siyasi ilişkilere 

göre verilmiş olabileceği şüphesini güçlendirmektedir.   

-Bu durum, özellikle sendikacılarla yapılan görüşmelerde vurgulanan demiryollarında “daha 

çok kâr” mantığıyla yapılan işlerin ve denetimsizliğin daha çok tehlikeye gebe olduğu 

görüşleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu gibi yapım işlerinde araştırılmaya ve çözüme muhtaç 

ciddi sorunların olduğunu ortaya koymaktadır. İnsan hayatının söz konusu olduğu demiryolu 

hizmetinde kurumlar sorumluluk sahibi olmalı, vatandaşlarımıza güven verecek doyurucu 

açıklamaları yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır. Vatandaşlarımızın canına mal olan bu kazada 

sorumlulukları olanlar, kaza uzayıp giden yargı süreçleriyle uykuya yatırılmadan, derhal ortaya 

çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır.  

-Yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayıldığı hatta, bir diğer önemli 

sorun da denetimsizliktir. Daha önce yol bekçileri tarafından kontrol edilen hatta elektronik 

vagonla denetime geçilmiş olduğu belirtilmekteyse de bunun sınırlı tutulduğu bir diğer önemli 

iddiadır.  

-Sarılar Mahallesi ve yakın mahallerden vatandaşlarımızın kaza anında sağduyu göstererek 

olay yerine koşması, traktörlerle yaralıları tahliye çabaları her türlü takdire şayandır. Diğer 

taraftan, ilk müdahalenin vatandaşlarca yapılması, yaralıların tahliyesinde yaşananlarla ilgili 

görüntüler demiryolu kazalarında kurtarma operasyonları konularında ciddi sıkıntılar olduğunu 

ortaya koymaktadır.   

-Yine olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve 

Çorlu Belediyesi ekiplerine ilk ihbarın TCDD tarafından değil vatandaşlar tarafından yapılmış 

olması düşündürücüdür. Böyle bir kaza anında, çevredeki tüm kurtarma ekiplerine ilk ihbar ve 

yardım çağrısının sorumlu işletmeci kuruluş TCDD tarafından yapılması beklenir. Bu çerçevede, 

TCDD’nin kaza sonrasında erken uyarı, yer belirleme ve yardımı organize etme sisteminin olup 

olmadığı, varsa da neden etkin şekilde çalışmadığı incelenmelidir. İlgililerin bu hususta 

kamuoyunu aydınlatması ve bu konuyla ilgili eksikliklerin de ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.     

-Bahsedildiği üzere, uzmanlarla yapılan tüm görüşmelerde Uzunköprü-Halkalı hattında 

daha pek çok sorunla karşılaşılması olasılığına dikkat çekilmektedir. Buna karşın seferler kısa 

süre sonra yeniden başlatılmıştır. Adli kaynaklar, olay yerinin fotoğraf ve video görüntülerinin 

alındığı, bilirkişi incelemelerinin yapıldığını belirtmekteyse de, hattın yeniden işlemeye 

başlaması konusunda bu kadar aceleci davranılması dikkat çekicidir. 

-Tüm bu anlatılanlar çerçevesinde, Çorlu’da yaşanan tren kazasının sebebinin ciddi ihmal 

ve denetimsizlik olduğu yönünde güçlü emareler vardır. Bu nedenle konunun bir meclis 

araştırması kapsamında ele alınması hem sorumluların tespiti hem de bu olayların tekrar 

yaşanmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için gereklidir. Diğer taraftan Cumhuriyet 

Halk Partisi adli süreci de yakından takip edecek, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 

ailelerinin ve yaralanan vatandaşlarımızın yanında olacaktır. 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çorlu Tren Kazası İnceleme 

Raporunu açıkladığı basın toplantısında,  
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nün ilgili Demiryolu Bakım 

Müdürlüklerine gönderdiği, yetkili makamlarca kazanın sebebi olarak gösterilen aşırı yağışın 

aslında “beklenen bir yağış” olduğunu gösterir belgeyi de ilk kez kamuoyuna açıkladı.  

30 Mayıs 2018 tarihli, Devlet Demiryolları Birinci Bölge Müdürlüğü'nün ilgili Demiryolu 

Bakım Müdürlüklerine imza karşılığı tebliğ ettiği yazıda özetle şöyle denilmektedir:  

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgemiz mıntıkasında 

önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağışlar olabilir. Meydana gelen yağışlar hasar 

ve zarara sebep olabilir. Meteoroloji'den hava durumunu takip edin. Yarma ve dolguları, akma 

ve heyelan tehlikesine karşı kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Yol 

durumunu takip edin. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Bu gibi olağanüstü 

durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini artırın.”  

-Çorlu Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın Ailelerine ve Yaralanan 

Vatandaşlarımıza Yapılan Ziyaretler / 18 Temmuz 2018: 

Çorlu Tren Kazası İnceleme Raporumuzun açıklanmasından önce Genel Başkanımız Sn. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarını ve 

yaralanan vatandaşlarımızı ziyaretlerinde kendisine refakat edilmiştir. 

-Çorlu Tren Kazası Araştırma Önergesi / 25 Temmuz 2018: 

Çorlu’daki tren kazasından sonra yapılan ziyaretlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 

yakınlarının ve yaralananların CHP’den talepleri, “konunun peşinin bırakılmaması, sorumluların 

ortaya çıkarılması, kendi yaşadıkları acıları başka vatandaşlarımızın da yaşamaması için ne 

gerekiyorsa yapılması, TBMM zemininde bu konunun araştırılması” olmuştur. 

Bu çerçevede CHP Grubu konuyu TBMM gündemine taşımıştır. CHP Grubu, kazaya sebep 

olan etkenlerin, parti ayrımı gözetmeksizin, ortak aklı harekete geçirerek tüm yönleriyle 

araştırılması için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını önermiştir. Meclis tatile girmeden önce 

bu araştırmanın derhal başlaması için önergemizin öne alınması talebimiz ise TBMM’de iktidar 

partisinin ve ortağının ret oylarıyla kabul edilmemiştir.  
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 19 MAYIS 2018 TARİHLİ “GENÇLİK RAPORU: İŞSİZLİK, 4.6
BORÇLULUK, GÜVENCESİZLİK KISKACINDA GENÇLİK” 
BAŞLIKLI RAPOR: 

 

İnsan Hakları - Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

Türkiye, iktidar eliyle genç nüfusun sorunlarına, beklentilerine ve ne ekonomik ne de 

sosyal taleplerine yanıt verilemez bir hale getirilmiştir. AKP iktidarı, 16 yıldır uyguladığı 

politikalar ile gençlerin geleceğe dair umutlarını da tüketmiştir. Dahası bu 16 yılda gençler 

üzerindeki baskılar artmış; umutsuzluk, mutsuzluk ve geçim kaygısı genç neslin önünde büyük 

bir engel olarak yerini almıştır. Bugün gençlerin yaşadığı sorunların başında işsizlik, 

güvencesizlik, sürekli değiştirilen eğitim sistemi, barınma ve burs sorunu ve tüm bu sorunların 

yarattığı gelecek kaygısı bulunmaktadır.   

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler, iktidarın yarattığı tüm bu 

sorunlarla hayata atılmaktadırlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, özellikle 

son 16 yılda gençlik açısından artan sorunların gölgesinde kutlanmaktadır. Gençliği özgür, 

bağımsız, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir Türkiye için tüm bu sorunlar aşılmalı ve 

Mustafa Kemal’in gençlere emanet ettiği Cumhuriyet, gençlerle birlikte yaşatılmalıdır. 

İŞSİZLİK, BORÇLULUK VE GÜVENCESİZLİK KISKACINDA GENÇLİK: HER 5 

ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇTEN 1’İ İŞSİZ 

Gençliğin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri, 2011 yılından bu yana düzenli 

olarak artan işsizliktir. Hayatlarının en verimli olduğu çağda işsizlik gibi temel bir sorunla 

karşılaşan gençler, kendilerine olan güvenlerini yitirmekte ve geleceğe dair umutsuzluk 

içerisinde olmaktadırlar. Genç işsizliği tüm dünyada karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte, 

Türkiye bu sorunun en üst düzeyde yaşandığı ülkelerden biridir. Özellikle üniversite mezunu 

gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra işsizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Sayısı 6 milyonu geçen işsizlerin 1 milyondan fazlası gençlerden oluşmaktadır yani 

Türkiye’de her 5 gençten 1’i işsizdir. TÜİK’in 2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre yüksek öğrenim 

işsizliği yüzde 11,4, genç işsizliği yüzde 19, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı 

ise yüzde 22,8 olarak açıklanmıştır. Aynı verilere göre, 2017 üniversite mezunu gençlerin 

bölüme göre işsizlik durumları 2016 yılı ile karşılaştırıldığında yüksek öğretim mezunu ve 

bölümler arasında işsizlik oranlarının arttığı görülmektedir. TÜİK 2016 verilerine göre üniversite 

mezunları arasında işsizlik oranı ortalama yüzde 12 iken 2017 yılında bu oran yüzde 12,7’ye 

yükselmiştir. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre ise büyük değişim göstermektedir. 

En çok sosyal hizmet, iş güvenliği, sanat ve gazetecilik bölümlerinden mezun olanlar iş 

bulmakta zorlanmaktadırlar. 2016 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 

24’ü, iş güvenliği  bölümü mezunlarının yüzde 23,5’u ve gazetecilik mezunlarının ise yüzde 

19,2’si işsiz durumdadır. 

2016 yılı ile karşılaştırıldığında 2017 yılında en çok hukuk bölümü mezunları arasında 

işsizlik oranı artmıştır. 2016 yılında yüzde 6 olan hukuk bölümü mezunları işsizlik oranı, 2017 

yılında 5,2 puan yükselerek yüzde 11,2’ye ulaşmıştır. Böylece 2016 yılında en düşük işsizlik 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
125 

 

oranına sahip bölümler arasında yer alan hukuk bölümü mezunları 2017 yılında geçtiğimiz yıla 

göre en çok işsizlik oranının arttığı bölümlerden biri olmuştur. 

Genç kadın işsizliği ise en çok artan işsizlik kategorisidir. 2014 yılında yüzde 32,8 olan ne 

eğitimde ne istihdamda olan yüksek öğrenimli genç kadın oranı 2017 yılında yüzde 41’e 

yaklaşmıştır. Her 3 genç kadından 1’i ne eğitimde ne de istihdamda görünmektedir. 

Son 10 yılda üniversitelerdeki öğrenci sayısı 3 kat artmıştır. Bu öğrencilerin mezun 

olmaları halinde üniversite mezunu işsiz genç sayısı daha da artacak ve gençler işsizlik ve 

umutsuzlukla karşı karşıya kalmaya devam edeceklerdir. 

 GÜVENCESİZLİK ARTIYOR: KAYITDIŞILIK ÖLDÜRÜYOR 

Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşulları, borçluluk ve örgütsüzlükle beraber 

oluşan denetimsizlik ortamı ve ihmaller iş kazaları ve meslek hastalıklarını yaygınlaştırmıştır. 

Güvencesiz çalışma hayatı içerisinde gerekli önlemlerin alınmaması, yasaların ve yaptırımların 

yetersizliği, denetimsizlik ve örgütsüzlük gibi faktörler genç işçilerin hayatına mal olmaktadır. 

İstihdamın taşeronlaşma ile yapıldığı, işgücünün örgütsüzleştirilip ucuzlatıldığı, işverenin 

iş yerinin tek hakimi olduğu, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının esas alındığı piyasa 

koşulları içerisinde iş cinayetleri, işe bağlı hastalıklar ve iş sebebiyle yaşanan intiharlar her 

geçen gün artmaktadır. Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölüm istatistikleri 

SGK tarafından açıklanmaktadır. Fakat SGK, kendisine bildirim yapılan ve kayıt altına alınan 

ölümleri açıkladığı ve kayıt dışı istihdam edilenleri verilerine dahil etmediği için açıklanan 

sonuçlar eksik ve yanıltıcıdır. Sadece kayıtlı olan değil, kayıt dışı istihdam edilen işçilerin de 

yaşadığı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan kayıplarla verilerini oluşturan İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) istatistiklerine göre, AKP’nin iktidar olduğu yıllar 

boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 20 bin 500 işçi yaşamını yitirmiştir. İSİG’in verilerine göre 

sadece 2017 yılında 2006 işçi hayatını kaybetmiştir. ILO verilerine göre, 1 “iş kazası sonucu 

ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “işle ilgili hastalık sonucu ölüm” olmaktadır. Dolayısıyla, bu veriye 

meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da eklenince 2017 yılında hayatını 

kaybeden işçi sayısının 12.000’e kadar çıkmış olabileceği görülmektedir (İSİG, 2017). 

TÜİK’e göre 2017 yılında sağlanan istihdam artışının 520 bini kayıtlı, 464 bini ise kayıtsız 

istihdamdan oluşmaktadır. 2017’de yeni istihdam artışı içinde kayıtdışı payı adeta patlamıştır. 

2016 yılında yeni istihdam artışı içinde kayıtdışı çalışanların sayısı 174 bin iken bu sayı 2017’de 

464 bine yükselmiştir. Yeni istihdam içinde kayıtdışı istihdam edilenlerin oranı 2016’da yüzde 30 

iken, 2017’de yüzde 47’ye ulaşmıştır. 

Güvencesiz, kayıtdışı, esnek çalışma koşullarının egemenliği özellikle gençlerde 

mutsuzluk ve umutsuzluğa sebep olmakta ve üretim alanının yaşadığı bu dönüşüm en çok 

gençleri vurmaktadır.  

HAYATA BORÇLA BAŞLAYAN GENÇLER 

2000’li yıllarda güvencesiz çalışma koşullarıyla mücadele eden gençler bir de borçluluk 

yükünün altındadır. Bu borçlan(dır)manın çalışanlar üzerinde salt ekonomik değil, siyasi etkileri 

de hayli yoğundur. Öncelikle, borçlanma çalışma hayatına yeni atılan gençlerin ses çıkaracağı, 

tepki göstereceği durumlarda adeta sesini kısmakta, tepkisiz ve zayıf bir işçi sınıfı ve gençlik 

oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Borçlanan genç emekçiler daha kötü koşullarda çalışmaya 
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razı hale gelmektedir. Borçlandırma ile emekçiler fazla mesaiye, düşük ücretlere, kötü ve baskı 

altındaki çalışma koşullarına karşı razı edilmiştir. 

Borçlanma, gelir gruplarının tümü için geçerli sorun haline gelmektedir. Üniversiteden yeni 

mezun olan öğrenciler çalışma yaşamına borçla başlamakta, yaşlılar borç yükü altında 

bırakılmaktadır. Bu süreç, bütün yaş gruplarındaki emekçileri piyasaya ve işverene bağımlı hale 

getirmektedir. Borçlanmanın getirdiği “mecburiyet” hissi, emekçilerin iradesini kırmakta, emeğin 

güvencesiz çalışma biçimlerine karşılık adeta “rızasını” üretmektedir. Borçlanma ile genç 

emekçilerin sadece bugünü değil, geleceği de sermaye tarafından denetlenir hale getirilmiştir. 

Borçluluk hali hemen hemen her yaştaki emekçiyi ve hanesini sermayenin denetimine 

açmakta, borcun geri ödenmesi sürecinde emekçilerin bütün hayatını karşılığı olmayan bir 

çalışmaya dönüştürmekte ve emekçileri tüm hayatları boyunca borçlu ve alacaklı ilişkisi 

arasındaki iktidar ilişkisine bağımlı kılmaktadır. Bu durum da emekçilerin sadece bugününü 

değil, geleceğini de belirsiz hale getirmektedir. Bu noktada, borçlan(dır)ma en çok genç 

emekçileri vurmakta; hem ekonomik hem de siyasi olarak gençliği baskı altına almaktadır.  

Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da 

güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençler hayata borçla başlamakta, bunun 

başını da üniversitede alınan krediler çekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını almaktadır. 

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı öğrenciler burs alırken bazı öğrenciler öğrenim 

kredisi almaktadır. Burs ödenen öğrenci sayısı tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile 

değildir. Mezuniyetten 2 yıl sonra öğrencilerin kredilerini geri ödemeye başlamaları 

gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme 

zammı uygulanmaktadır. Şu anda Türkiye’de öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrencinin 3.9 

milyar liralık kredi borcu mevcuttur. Sosyal devletin gereklerinden biri olan herkesin aynı 

kalitede, eşit seviyede eğitim almasının sağlanması koşulu bir kez de geri ödemeler ile 

çiğnenmektedir.  

EĞİTİM SORUNU 

Eğitim sorunu, farklı boyutlarıyla ele alınması gereken ve biriken, çözülemeyen sorunların 

yıkıcı sonuçlar doğurduğu en temel alanlardan biridir. AKP ile Türkiye’de en çok sorun yaşanan 

alanlardan birisi şüphesiz ki eğitim olmuştur.  Her kademede eğitimde yaşanan aksaklık ve sonu 

belli olmayan, günlük değişimler toplumun ilerlemesi açısından yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. 

Liseler ve üniversitelerde yaşanan sınav sistemi değişikliklerine ek olarak, artan fakülte sayısı 

ve buna bağlı olarak niteliği düşen üniversiteler, barınma sorunları, OHAL ile yaşanan ihraçlar, 

yine OHAL ve KHK ile üniversitelerin yapısında gerçekleştirilen değişimler eğitimin niteliğini 

düşürmüş, üniversiteleri bilim üretme alanlarından bambaşka bir noktaya sürüklemiştir.  

ARTAN FAKÜLTE SAYISI VE EĞİTİM KALİTESİNDE YAŞANAN DÜŞÜŞ 

Türkiye’de, 2006 yılından itibaren üniversite sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. 2006 

yılından önce, en son 1992 yılında 23 devlet üniversitesi kurulmuşken, 2006-2015 yılları 

arasında 56’sı Devlet ve 51’i Vakıf olmak üzere 107 yeni üniversite kurulmuştur.  

Üniversite sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, 

bu durum da mesleğe yeni başlayacak üniversite mezunları için eğitimlerinde aksamalara neden 
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olmaktadır. Üniversite ve fakülte sayılarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel 

şartların yeterliliğinin sağlanamaması lisans eğitiminin niteliğinde düşüşe neden olmaktadır. 

Türkiye’deki devlet üniversitelerinde toplam yedi milyon öğrenci bulunurken, akademisyen sayısı 

134 bin 689 da kalmaktadır. Buna göre 333 öğrenci başına bir profesör, 547 öğrenci başına bir 

doçent, 230 öğrenci başına bir doktor öğretim üyesi, 248 öğrenci başına bir öğretim görevlisi ve 

163 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşmektedir. 

OHAL’den de en çok etkilenen kurumların başında üniversiteler gelmektedir. OHAL ve 

KHK’lar ile üniversiteler, bilim yuvası olmaktan çıkmış; ihbarlar ile kişilerin birbirlerine düşman 

olduğu yerler haline getirilmiştir. Akademisyenler ihraç edilmekte, öğrenciler tutuklanmakta, 

üniversite etkinlikleri iptal edilmekte, Cumhuriyet tarihinin en eski üniversiteleri tarihlerinden ve 

birikimlerinden soyutlanmaya çalışılmaktadır. OHAL boyunca 5822’si akademisyen olmak 

üzere, toplam 7037 kişi üniversitelerden ihraç edilmiştir. İhraç edilen öğretmen ve idari personel 

sayısı ise 33.497 olmuştur. 

Bu süreçte 15 vakıf üniversitesi kapatılmış, bu kurumlarda çalışan 6 bin kişi işsiz kalmış, 

65 bin üniversite öğrencisi de başka okullara nakil olma, bölümlerde ve derslerde denklik, yeni 

kayıt olacakları üniversiteye kayıt ücreti ödeyip ödememe karmaşası yaşamıştır. 

Üniversitelerdeki mağduriyetler ihraçlarla da son bulmamış, üniversitelerin yapısı 

doğrudan iktidar eliyle değiştirilmeye çalışılmıştır. YÖK tarafından çeşitli üniversitelere atanan 

yaklaşık 15 bin araştırma görevlisinin kadro garantisi kaldırılmıştır. 2010 yılında başlatılan ÖYP 

kapsamında kadro garantisi olan akademisyenlerin sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği 

kararı üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır. Pek çok üniversite, kendi bünyesindeki ÖYP 

kadrosunda yer alan öğretim görevlilerinin işine son vermeyi tercih etmiştir. Kadro hakkını 

kaybeden ÖYP'liler de dahil edildiğinde, 20 binden fazla akademisyen OHAL'den çeşitli 

şekillerde etkilenmiştir. Üniversitelerin bölünmesi ise iktidarın üniversitelerin yapısına yönelik 

saldırılarından birisidir. Bu süreçte de toplam 20 üniversite daha açılması kararlaştırılmıştır. 

OHAL’in üniversitelere yaptığı en ağır darbe ise rektörlük seçimlerinin kaldırılarak, 

rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesinin önünün açılmasıdır. Var olan 

seçimlerin anti demokratik özelliklerine rağmen rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 

atanması iktidarın özgürce bilim üretmesi gereken yerleri kendi emrine almasının en açık 

kanıtıdır. 

ÜNİVERSİTELİLERİN BARINMA SORUNU  

Ülkemizde gençler için üniversiteye girebilmek büyük bir sorun olduğu gibi sorunlar 

üniversiteyi kazandıktan sonra da devam etmektedir. Türkiye’de üniversite sayısı 200’e 

yaklaşırken, üniversitede öğrenim gören genç sayısı 7 milyona yaklaşmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanması konusunda 

AKP hükümetinin attığı adımlar yetersizdir. 2016 verilerine göre, Türkiye’de yüksek öğrenim 

öğrencileri için 592 devlet yurdu bulunmakta, bu yurtlarda 451 bin öğrenci kalmaktadır. 

Dernek ve Vakıflara ait 2 bin 160 yurt bulunurken, bu yurtlarda 112 bin 423 öğrenci kalmaktadır. 

Bu yurtların büyük çoğunluğu ise cemaatlere aittir.  

ÖZGÜRLÜK 
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 Haziran 2011 ve Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 50 oy oranına ulaşan AKP’nin genç 

kesimde yakaladığı oy oranı yüzde 40’ı geçememektedir. AKP’nin gençlerden aldığı oy miktarı 

parti oylarının neredeyse yüzde onun altında seyretmektedir. Gençler, AKP’den kopmaktadır. 

Yukarıda değinilen, işsizlik, güvencesizlik, borçla hayata başlama, eğitim sistemi gibi temel 

problemlerin yanında AKP’nin gençleri “potansiyel suçlu” olarak görme eğilimi ve özgürlüğü 

kısıtlayan baskıcı ve yasakçı politikaları gençleri AKP’den uzaklaştırmaktadır.  

 Kutuplaştıran ve ötekileştiren siyasi anlayış, özellikle gençlerde geleceksizlik ve 

belirsizlik gibi kaygıları arttırmakta, AKP’nin gençleri kapsayamadığının ve onlara aydınlık bir 

gelecek temin edemeyeceğinin gençler tarafından da net bir şekilde görülmesine sebebiyet 

vermektedir. 

 Teknolojiye düşkün gençler bilgisayar, akıllı telefon, internet ve sosyal medyayı daha 

yoğun kullanmakta ve dünya ile daha fazla etkileşim içinde olmaktadırlar.  Bu da baskıya karşı 

direnme, otoriteye baş kaldırma, özgürlük gibi kavramları geliştirirken, iktidarın tek tipleştiren, 

baskıcı yöntemine ses çıkaran, direnen bir gençlik oluşmaktadır.  

 AKP iktidarı, ekonomik, siyasal ve ideolojik hattaki saldırılarıyla gençleri kendine 

bağlamaya çalışsa da istediği sonucu elde edememektedir. Üniversite festivallerini yasaklayan, 

70 bine yakın öğrenciyi tutuklayan ve “terörist” diyerek yaftalayan, üniversitelerdeki öğrenci 

topluluklarını dahi engellemeye çalışan AKP iktidarı, gençler arasındaki “protesto kültürü”nün, 

otoriterleşme ve baskıcı politikalara karşı direnmenin yaygınlaşmasını engelleyememektedir. 

UYUŞTURUCU SORUNU 

 Eğitimsizlik, işsizlik ve gençlerin gelecek kaygısı ile oluşan umutsuzluk, uyuşturucu 

kullanımını ciddi oranda arttırmaktadır. Madde bağımlılığı hem dünyada hem de ülkemizde 

özellikle gençleri etkileyen bir sağlık sorunudur. Madde bağımlılığı bireysel ve toplumsal olarak 

yıkıcı sonuçlara sahiptir. 

 Özellikle gençlik üzerindeki yıkıcı etkilerine ve son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı 

oranlarının artışına bakıldığında bu konu  ile ilgili kapsamlı ve toplumsal bir mücadelenin 

verilmesi gerektiği açıkça görülecektir.  

 Ülkemizde 2011 yılında TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezi) tarafından ülke örnekleminde ilk kez yapılan Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve 

Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması (TUBİM GPS Araştırması) ve 

Türkiye’de Okullarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış 

Araştırması (TUBİM SPS Araştırması) sonuçlarına göre esrar dahil herhangi bir uyuşturucu 

maddeyi en az bir kez deneyenler (yaşam boyu madde kullanımı prevalansı) 15-64 yaş 

grubunda %2,7, 15-16 yaş grubunda ise %1,5 olarak belirlenmiştir.  

 Aynı araştırmaya göre, geliri aylık 500 TL ve altında olanlarda yaşam boyu uyuşturucu 

madde kullanımı %5,6 iken, 501-1000 TL arasında olanlarda %2,2, 1001-2000 TL olanlarda 

%2,6, 2001 TL ve üzerinde olanlarda %2,9’dur. Gelir düzeyi aylık 500 ve altında olanlarda 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde uyuşturucu madde kullanımını artmaktadır. 

Yoksulluğun uyuşturucu madde kullanımını arttırdığı önemli bir gerçektir.  

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, “2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu”ndaki 

istatistiki veriler, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya 
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koymuştur. Adli Tıp Kurumları’ndan alınan ölüm nedenlerinin de yer aldığı raporda, Türkiye’de 

2014 yılında 7’si kadın 232 kişinin doğrudan, 12’si kadın 416 kişinin de dolaylı olmak 

üzere 648 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Bu sayı 2013 yılında 162 

kişiyken bir yıl içeresinde ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir. 

 Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin yaş grupları da detaylı bir şekilde aynı raporda 

yer almıştır. Buna göre 13 yaşında bir kişinin de uyuşturucudan öldüğü kayıtlara geçmiş, 

ölenlerin 26’sı 15-19, 54’ü 25-29, 25’i 30-34, 27’si 35-39, 26’sı 40-44, 8’i 45-49, 6’sı 50-54, 5’i 

55-59, 3’ü 60-64 yaş aralığında, 2’si 65’ten büyük, 5 kişinin ise yaşı bilinmemektedir. 

Ölenlerin yaş ortalaması önceki yıllarda 35 iken, genç ölümlerinin artması nedeniyle bu 

yaş 31’e düşmüştür. 2014 yılında uyuşturucudan ölüm bir önceki yıla göre 4 kat artarak 

648 olmuştur.  

 Madde kullanan kişilerin yüzde 64.81’inin ilköğretim mezunu, yüzde 49.31’i işsiz, yüzde 

31.93’ü düzenli bir işi bulunmayan, yüzde 2.26’sının ise öğrenci olduğu tespit edilmiştir. 

 Verilere bakıldığında işsizlik, yoksulluk ve eğitim oranının düşüklüğünün gençlik üzerinde 

madde kullanımını arttırdığı açıktır. İşsizlik ve gelir düşüklüğünün sebep olduğu psikolojik 

travmalar, gençliği madde kullanımına itmektedir. Bu sebeple, özellikle son 15 yılda eğitim ve 

ekonomik alanda yaşanan krizler gençlerin intihar oranlarını ve uyuşturucu madde kullanımlarını 

arttırmaktadır. İşsiz, parasız kalan ve eğitim kalitesi günden günden eriyen gençler, 

geleceksizliğe mahkum edilmektedir.  

 

SONUÇ 

 Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençler, temel olarak üç ana 

hattan (ekonomik, siyasal ve ideolojik) saldırı altında olmalarına rağmen, Cumhuriyetin devrimci 

kimliğinden aldıkları öğretiyle sistematik saldırılara karşı direnmektedirler.  

 Özellikle 80 sonrası yaşanan ve AKP ile hız kazanan neoliberal dönüşüm, sadece üretim 

alanını değil; üretim dışı alanı da değiştirmiş, işsiz, güvencesiz, geleceksiz bırakılmaya çalışılan 

genç emekçiler, bir de özgürlüklerinden mahrum edilmeye çalışılmaktadırlar. Yaşanan 

sorunların tesadüfi değil, sistematik olduğunu bilmek, çözüm tesis etmek açısından yerinde 

olacaktır. Gençliğin yaşadığı ekonomik, siyasal ve ideolojik sorunlar bu üç ana hattın yeniden 

tesisi ile mümkün olacaktır.  

 Cumhuriyetin devrimci kültürünü miras alan gençler, aydınlık geleceğimizin teminatı 

olmaya devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlik üzerindeki 

tüm bu antidemokratik ve baskıcı uygulamalar son bulduğunda cumhuriyete yakışır şekilde 

kutlanacaktır. 
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 TÜRKİYE’DE NİTELİKLİ İNTERNETE ERİŞİM SORUNU 4.7

Genel Başkan Yardımcısı Onursal ADIGÜZEL 

Nisan 2018’de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

tarafından hazırlanan “İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye’nin Sansür İle 

İmtihanı” başlıklı raporda Türkiye’deki nitelikli internete erişim sorunu ile ilgili olarak özetle şu 

bilgilere yer verilmiştir:  

90’lı yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve 2000’li yıllar itibariyle geniş bant altyapısı ve 

mobil ağ teknolojilerinin ilerlemesiyle günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen ve 

2016 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından temel bir insan hakkı olarak tanımlanan 

internete erişim hakkı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 22. maddesi ile güvence altına 

alınmış olan haberleşme ve iletişim hürriyetinin de vazgeçilmez bir parçasıdır.  

Hootsuite ve We Are Social verileri baz alınarak hazırlanan “2018 Yılı Global Dijital 

Raporu”nda dünyada internet kullanıcı sayısının 4 milyarı geçtiği belirtilirken, Türkiye’de internet 

erişim oranı % 67 olarak ifade edilmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye nüfusunun 54 milyondan 

fazlası internet kullanıcısıdır. Yine Türkiye, 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ile sosyal 

medya kullanımında 2 saat 48 dakika ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alırken, 

Türkiye’de ortalama bir internet kullanıcısı günün 7 saatten fazlasını internet ortamında 

geçirmektedir. Türkiye’de 51 milyon Facebook, 33 milyon ise aktif Instagram kullanıcısı 

mevcuttur.2/3 Bu veriler çoğaltılabilmekle birlikte, bu noktada akıllara şu soru gelmektedir:  

Niceliksel olarak internet kullanımında dünyada ön sıralarda yer alan Türkiye’de internet 

kullanıcıları, dünyaya kıyasla ne ölçüde sorunsuz bir internet erişimine sahiptir?  

İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğu birçok metinde çok açık bir şekilde 

belirtilmektedir. Türkiye’nin, üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin, sözleşmecisi olduğu Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi çerçevesinde bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Sözleşmenin 

yargılama makamı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’yi mahkum ettiği bir kararında 

internete erişimin bir hak olduğunu belirtmiştir. 

“Bu hak, iletişime ve bilgiye erişim hakkının esası olarak değerlendirilmektedir ve 

yerel anayasalar tarafından korunmaktadır. Devletlerin vatandaşların internet erişim 

hakkını güvence altına alma yükümlülüğü ve herkese bilgi toplumuna katılma hakkını da 

içermektedir. Böylelikle, ifade özgürlüğüne ayrılan genel güvencelerin tümü, internete 

engelsiz erişim hakkını da tanımak amacıyla yeterli bir temel oluşturmaktadır.” 

(Yıldırım/Türkiye no: 3111/10, 18.12.2012, para. 32). 

Öte yandan, Türkiye’de özellikle son yıllarda internete erişim hakkı, iktidar eliyle sistematik 

bir şekilde ihlal edilmektedir. Son yıllarda Türkiye’de yaşanan demokrasi krizinin en büyük faili 

olan siyasi iktidar, ifade ve düşünce özgürlüğünü, bireysel özgürlükleri her gün bir adım daha 

geriye götüren bir anlayışla vatandaşlarını bilgiden mahrum bırakarak Türkiye’yi çağın gerisinde 

kalmaya mecbur bırakmaktadır. 

                                                           
2
 https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983 

3
 https://digitalreport.wearesocial.com/  

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983
https://digitalreport.wearesocial.com/
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Gelişmenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engel olan sansür ve oto-sansür 

Türkiye’nin en büyük sorunu olarak önümüzde durmaktadır. İşine gelmeyeni yok hükmünde 

değerlendirmeyi alışkanlık haline getirmiş olan siyasi iktidarın, “Türkiye’de düşünce ve ifade 

özgürlüğü vardır” ya da “Türkiye’de medya özgürlüğü, Batı’dan fazla” iddialarına rağmen; bugün 

birçok ulusal ve uluslararası rapor, keza yine onlarca gazetecinin cezaevinde olduğu gerçeği, 

Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün can çekiştiğini gözler önüne sermektedir. 

Örneğin; tüm dünyada kabul gören saygın düşünce kuruluşlarından Freedom House’un 

“İnternette Özgürlük 2017” raporunda Türkiye, 2016 yılından sonra 2017’de de interneti özgür 

olmayan ülkeler arasında yer aldı.4 Freedom House internet özgürlüğünü; “erişim önündeki 

engeller”, “içeriğe getirilen kısıtlamalar” ve “kullanıcı haklarının ihlal edilmesi” olmak üzere 3 

kategoride incelerken; Türkiye’de erişim önündeki engeller arasında en önemli sorunlardan 

birini, servis sağlayıcıları aracılığıyla internete erişimin engellenmesi olarak gösterilmektedir. 

Yine, “içeriğe getirilen kısıtlamalar” bağlamında “internet yavaşlatmalarına” dikkat çekilirken, 

“kullanıcı haklarının ihlali” alt başlığında özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle 

tutuklanan vatandaşlara da ayrı bir önem atfedilmektedir.5 

Bu noktadan hareketle; Türkiye’de internet kullanıcılarının karşı karşıya olduğu internete 

erişim önündeki engelleri, “doğrudan” ve “dolaylı” sansür olmak üzere nitelendirmek gerektiği 

kanaatindeyiz. Şöyle ki, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi’nin 29 Nisan 2017 

tarihinden beri erişime engelli olması ve milyonlarca bireysel internet kullanıcısının bireysel 

haklarının hiçe sayılması doğrudan sansür olarak bir şekilde gündemde kendine yer 

bulmaktadır. Ancak işin fazla tartışılmayan, buzdağının görünmeyen kısmı var ki; o da iktidarın 

son dönemde özellikle de terör eylemlerinin ve toplumsal olayların ardından sık sık başvurduğu 

ve meşru olmayan internet yavaşlatmaları ve altyapı sorunlarıdır.  
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5. BİRİM FAALİYET RAPORLARI 

 

 PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ FAALİYET 5.1
RAPORU 

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı 

ÖRGÜTTE MEYDANA GELEN 
DEĞİŞİKLİKLER 
 

1- Adana İl Başkanı Ayhan Barut’un 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 17 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Emrah Kozay seçildi. 
 

2- Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal 
Demirkıran’ ın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İl Başkanlığı 
görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Savaş Erdoğan 
seçildi. 
 

3- Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Rıfkı Güvener seçildi. 
 

4- Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Hikmet Akkuş seçildi. 
 

5- Burdur İl Başkanı Osman Gök’ün 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 29 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında İzzet Akbulut seçildi. 
 

6- Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere’nin 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Hasan Eray Tüfekçi seçildi. 
 

7- Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur’un 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 

Yönetim Kurulu’nun 04Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Mahir Akbaba seçildi. 
 

8- Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Vildan Çemşit seçildi. 
 

9- Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında İsmail Urtekin seçildi. 
 

10- Erzurum İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu’nun 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 12 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Bülent Oğuz seçildi. 
 

11- Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 01 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Rabia Akman seçildi. 
 

12- Giresun İl Başkanı Necati Tığlı’nın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 31Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Fikri Bilge seçildi. 
 

13- Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu’nun 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Halil İbrahim Özgün seçildi. 
 

14- Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver’in 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Kadir Ergin seçildi. 
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15- Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında (vekaleten) Onur Yüksel 
Bozdağ seçildi. 
 

16- Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin’in 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Hacı Tanrıbuyurdu seçildi. 
 

17- Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz 
Şahbaz’ın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İl Başkanlığı 
görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Makbul Sarı 
seçildi. 
 

18- Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Ahmet Duyan seçildi. 
 

19- Muğla İl Başkanı Mürsel Alban’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 11Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Adem Zeybekoğlu seçildi. 
 

20- Niğde İl Başkanı Erhan Adem’in milletvekili 
aday adaylığı için istifa etmesiyle boşalan İl 
Başkanlığı görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 
04 Mayıs 2018 tarihli toplantısında Ayça 
Volga Yıldız seçildi. 
 

21- Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı’nın 21 Mayıs 
2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan İl 
Başkanlığı görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 
29 Haziran 2018 tarihli toplantısında Saltuk 
Deniz seçildi. 
 

22- Ordu İl Başkanı Atilla Şahin’in milletvekili 
aday adaylığı için istifa etmesiyle boşalan İl 
Başkanlığı görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 
27 Nisan 2018 tarihli toplantısında Yusuf 
Furtun seçildi. 
 

23-  Samsun İl Başkanı Tufan Açagöz’ün 
milletvekili aday adaylığı için istifa 

etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Mehmet Kundak seçildi. 
 

24- Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu’nun 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Yılmaz Coşkun seçildi. 
 
Sivas il Başkanı Yılmaz Coşkun’un 31 
Temmuz 2018 tarihinde istifa etmesiyle 
boşalan İl Başkanlığı görevine, CHP 
Tüzüğü’nün 24/4. Maddesi göre seçim 
yapılıncaya kadar, Örgütten Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı Ali Keser’in vekalet 
etmesi 03 Ağustos 2018 tarihli karar ile 
uygun görüldü. 
 

25- Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 03Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında (vekaleten) Hayrettin Cidir 
seçildi. 
 

26- Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur’un 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Mehmet Sadık Çelik seçildi. 
 
Şırnak İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik ve İl 
Yönetim Kurulu’nun 26 Haziran 2018 
tarihinde istifalarla düşmesi sonrasında, 
Şırnak İl Örgütüne, Necat Aykut 
Başkanlığında İl Geçici Kurulu atanmasına, 
Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Temmuz 
2018 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

27- Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin’in 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 27 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Ali Menekşe seçildi. 
 

28- Yalova İl Başkanı Ertan Şener’in 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine, İl 
Yönetim Kurulu’nun 07 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Bahar Doğan seçildi. 
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29- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan 
Adıyaman İli Kahta İlçe Örgütüne, Mehmet 
Şah Çoban Başkanlığında İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 07 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

30- Adıyaman İli Merkez İlçe Başkanı Hanifi 
Çavuş 04 Temmuz 208 tarihinde İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

31- Afyonkarahisar İli Evciler İlçe Başkanı 
Gürsel Keskin 09 Ağustos 2018 tarihinde 
İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

32- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Ağrı İli 
Taşlıçay İlçe Örgütüne, Hanifi Tekgül 
Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 
atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 
07 Mayıs 2018 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

33- Ankara İli Çankaya İlçe Başkanı Devrim 
Bora Özüdoğru’nun milletvekili aday 
adaylığı için istifa etmesiyle boşalan İlçe 
Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim 
Kurulu’nun 28 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında Yeliz Aşcı seçildi. 
 

34- Ankara İli Yenimahalle İlçe Başkanı 
Ahmet Meşe’nin milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Feridun Güngör 
seçildi. 
 

35- Antalya İli Alanya İlçe Başkanı Ali 
Takavut’un milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 05 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Sefa Çorbacı 
seçildi. 
 

36- Antalya İli Kumluca İlçe Başkanı Kemal 
Bilal Öner’in milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Fahrettin Karagöz 
seçildi. 
 

37- Aydın İli Söke İlçe Başkanı Hüseyin 
Gündüz’ün milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 

2018 tarihli toplantısında Suat Durukan 
seçildi. 
 

38- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan 
Balıkesir İli Balya İlçe Örgütüne, Orhan 
Gaga Başkanlığında İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 30 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

39- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan 
Balıkesir İli Havran İlçe Örgütüne, Mustafa 
Sıtkı Yüksel Başkanlığında İlçe Geçici 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 09 Temmuz 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

40- Bayburt İl Yönetim Kurulu tarafından 
görevden alınan Demirözü İlçe Örgütüne, 
Mehmet Can başkanlığında İlçe Yönetim 
Kurulunun atanmasına, İl Yönetim 
Kurulunun 08 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

41- Bolu İli Gerede İlçe Başkanı Yusuf Renkli 
26 Nisan 2018 tarihinde milletvekili aday 
adaylığı için Gerede İlçe Başkanlığı 
görevinden istifa etti. 
 

42- Bursa İli Osmangazi İlçe Başkanı İsmet 
Karaca’nın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Metin Akyolcular 
seçildi. 
 

43- Çanakkale İli Biga İlçe Başkanı Özgür 
Ceylan’ın istifası ile boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 17 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Atilla Diren 
seçildi. 
 

44- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Denizli 
İli Acıpayam İlçe Örgütüne, Levent Yıldırım 
Başkanlığında İlçe Geçici Kurulu’nun 
atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 
24 Temmuz 2018 tarihli toplantısında karar 
verildi. 
 

45- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Denizli 
İli Beyağaç İlçe Örgütüne, Celal Şakar 
Başkanlığında İlçe Geçici Kurulu’nun 
atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 
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24 Temmuz 2018 tarihli toplantısında karar 
verildi. 
 

46- Boş olan Diyarbakır İli Bismil İlçe 
Örgütüne, Abdulcebar Dağ Başkanlığında 
İlçe Yönetim Kurulu’nun atanmasına, İl 
Yönetim Kurulu’nun 08 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

47- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Düzce 
İli Gümüşova İlçe Örgütüne, Metin 
Altunbaş Başkanlığında İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, İl Yönetim 
Kurulu’nun 08 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

48- Edirne İli Keşan İlçe Başkanı Erdoğan 
Gümülçineli’nin milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 24 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Salim Yatıkçı 
seçildi. 
 

49- Edirne İli Merkez İlçe Başkanı Ediz Ün’ün 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 24 Mayıs 2018 
tarihli toplantısında Nedim İşcan seçildi. 
 

50- Elazığ İli Alacakaya İlçe Başkanı Nazmi 
Gürbüz 24 Nisan 2018 tarihinde milletvekili 
aday adaylığı için Alacakaya İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

51- Eskişehir İli Mihalgazi İlçe Başkanı Bülent 
Durna’nın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 01 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Hasan Ünal 
seçildi. 
 

52- Gaziantep İli Şahinbey İlçe Başkanı 
Hüseyin Yalçın’ın milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Uğur Özpolat 
seçildi. 
 

53- Giresun İli Espiye İlçe Başkanı İbrahim 
Akgün’ün milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 

2018 tarihli toplantısında İbrahim Burak 
Güven seçildi. 
 

54- Giresun  İli Bulancak İlçe Başkanı Reşat 
Nuri Özdemir’in milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Necmi Sıbıç 
seçildi. 
 

55- Hatay İli Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet 
Fatih Turna 25 Nisan 2018  milletvekili 
aday adaylığı için Reyhanlı İlçe Başkanlığı 
görevinden istifa etti. 
 

56- Hatay İli Kırıkhan İlçe Başkanı Hüseyin 
Hırfanoğlu’nun milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında İsmail Savaşır 
seçildi. 
 

57- Hatay İli Antakya İlçe Başkanı Hasan 
Parlar’ın milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2018 
tarihli toplantısında Gökay Gökdemir 
seçildi. 
 

58- Hatay İli Defne İlçe Başkanı Mehmet 
Gunenc’in milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 02 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Hasan Akbaht 
seçildi. 
 

59- Hatay İli Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan 
Özer 26 Nisan 2018 tarrihinde milletvekili 
aday adaylığı için Dörtyol İlçe Başkanlığı 
görevinden istifa etti. 
 

60- Isparta İli Şarkikaraağaç İlçe Başkanı 
İzzet Aydoğan 26 Nisan 2018 tarihinde 
milletvekili aday adaylığı için Şakikaraağaç 
İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

61- İstanbul İli Başakşehir İlçe Başkanı Özgür 
Karabat’ın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 05 
Haziran 2018 tarihli toplantısında Mustafa 
Erdemi seçildi. 
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62- İzmir İli Bornova İlçe Başkanı Nevjat 
Kavalar’ın milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 22 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Asım Güven 
seçildi. 
 

63- İzmir İli Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet 
Birlik’in milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2018 
tarihli toplantısında Mehmet Kiremitçi 
seçildi. 
 

64- Karabük İli Eskipazar İlçe Başkanı 
Hüseyin Şahin 13 Temmuz 2018 tarihinde 
İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

65- Kars İli Merkez İlçe Başkanı Onur 
Ulaşdemir’in milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 02 Mayıs 
2018 tarihli toplantısında Harun Özdemir 
seçildi. 
 

66- Kayseri İli İncesu İlçe Başkanı Mustafa 
Akdamar, İl Yönetim Kurulu’nun 10 
Temmuz 2018 tarihli kararı ile görevden 
alındı. 
 

67-  Kayseri İli Kocasinan İlçe Başkanı 
Mahsar Oğuz Özsoy 26 Nisan 2018 
tarihinde milletvekili aday adaylığı için İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

68- Kayseri İli Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim 
Kaan’nın milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 01 Ağustos 2018 
tarihli toplantısında Yakup Yılboğa seçildi. 
 

69- Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe Başkanı 
Özgür Kaya’nın milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Bülent Metin 
seçildi. 
 

70- Kırşehir İli Kaman İlçe Başkanı Çağdaş 
Gökalp’in milletvekili aday adaylığı için 
istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Nafi Erbaş seçildi. 

 

71- Kocaeli İli İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit 
Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 
görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 
2018 tarihli toplantısında Erkan Çakar 
seçildi. 
 

72- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan 
Kocaeli İli Körfez İlçe Örgütüne, Cahit 
Dağdeviren Başkanlığında İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 30 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

73- Konya İli Meram İlçe Başkanı Saim 
Sezen’in milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2018 
tarihli toplantısında Ahmet Yiğit seçildi. 
 

74- Mardin İl Yönetim Kurulu kararı ile 
görevden alınan Dargeçit İlçe Örgütüne, 
Mehmet Sıddık Demir Başkanlığında İlçe 
Yönetim Kurulu’nun atanmasına, İl Yönetim 
Kurulu’nun 23 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

75- Mardin İl Yönetim Kurulu kararı ile 
görevden alınan Nusaybin İlçe Örgütüne, 
Servet Talayhan Başkanlığında İlçe 
Yönetim Kurulu’nun atanmasına, İl Yönetim 
Kurulu’nun 23 Nisan 2018 tarihli 
toplantısında karar verildi. 
 

76- Muğla İli Milas İlçe Başkanı Suat Özcan’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2018 
tarihli toplantısında Hüseyin Çöllüoğlu 
seçildi. 
 

77- Niğde İli Ulukışla İlçe Başkanı Birol 
Önder’in 06 Temmuz 2018 tarihinde istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 09 Temmuz 2018 
tarihli toplantısında Hüseyin Toker seçildi. 
 

78- Ordu İli Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam’ın 
milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 05 Mayıs 2018 
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tarihli toplantısında Hakan Korkut Murat 
İnanlı seçildi. 
 

79- Osmaniye İli Kadirli İlçe Başkanı Mehmet 
Orkun Döğüşcü’nün milletvekili aday 
adaylığı için istifa etmesiyle boşalan İlçe 
Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim 
Kurulu’nun 07 Mayıs 2018 tarihli 
toplantısında Ali Toker seçildi. 
 
Osmaniye İli Kadirli İlçe Başkanı Ali Toker 
30 Mayıs 2018 tarihinde görevinden istifa 
etti. Boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe 
Yönetim Kurulu’nun 02 Temmuz 2018 
tarihli toplantısında Mehmet Orkun 
Döğüşcü seçildi.   
 

80- Samsun İli Bafra İlçe Başkanı Nihat 
Oktay’ın milletvekili aday adaylığı için istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 2018 
tarihli toplantısında Vahit Perçin seçildi. 
 

81- Sivas İli Gürün İlçe Başkanı Nesimi 
Küçük’ün 12 Mart 2018 tarihinde istifa 
etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 09 Mayıs 2018 
tarihli toplantısında İlyas Eşiyok seçildi. 
 

82- Şırnak İli Beytüşşebap İlçe Başkanı Necat 
Aykut 30 Temmuz 2018 tarihinde İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etti. 
 

83- Şırnak İli Merkez İlçe Başkanı Bayram 
Uğur ve İlçe Yönetim Kurulu, 26 Haziran 
2018 tarihinde istifalarla düştü. 

 

84- Tekirdağ İli Saray İlçe Başkanı Demir Ali 
Demirel’in disiplin dosyası nedeni ile 
görevinden düşmesi sonrasında, İlçe 
Başkanlığı görevine 08 Ağustos 2018 tarihi 
itibari ile Akın Aytaç vekalet etmektedir. 
 

85- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan 
Tunceli İli Nazimiye İlçe Örgütüne, İl 
Yönetim Kurulu Kararı ile Hasan Biter 
Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 
atanması 06 Haziran 2018 tarihinde uygun 
bulundu. 
 

86- Van İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden 
alınan Gevaş İlçe Örgütüne, Musa Baran 
Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 
atanmasına, İl Yönetim Kurulu’nun 21 
Temmuz 2018 tarihli toplantısında karar 
verildi. 
 

87- Van İli Özalp İlçe Başkanı Burhan Sağlam, 
İl Yönetim Kurulu’nun 18 Nisan 2018 tarihli 
kararı ile görevden alındı. 

 
88-  Trabzon İl Yönetim Kurulu’nun 24.07.2018 

tarihli kararı ile görevden alınan Yomra İlçe 
Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu’nun, 
görevden alma kararına yapmış oldukları 
itiraz, MYK’nın 08 Ağustos 2018 tarihli 
toplantısında görüşüldü, Yomra İlçe 
Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görevlerine 
iade edilmesine karar verildi. 
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 HUKUK POLİTİKALARI FAALİYET RAPORU 5.2

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

Mayıs ayı sonu itibariyle başlayan ve  24 

Haziran 2018 seçim gününe kadar geçen 

sürede Çanakkale’de aralıksız olarak örgüt, 

ilçe ve köy ziyaretlerinde bulunulmuştur. Çok 

sayıda STK  ziyareti yapılmış, seçim 

politikalarımız anlatılmıştır. Ziyaret edilen 

ilçelerin büyük bir kısmında gündüz ve gece 

mitingleri gerçekleştirilerek seçmenlerimizle 

buluşmalar sağlanmıştır. Millet İttifakı içinde 

yer alan diğer partilerin seçim bürolarına 

zaman zaman misafir olunmuş, 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

24 Mayıs 2018; Çanakkale Barosu ziyaret 

edilmiş, Baro Başkanı Bülent Şarlan, önceki 

baro başkanlarımız ile ülke gündemi hakkında 

bir sohbet gerçekleştirilmiştir. 

24 Temmuz 2018; Milletvekili Davalarını 

İzleme Komisyonu Üyelerimiz ile birlikte 

Hürriyet ve Milliyet Gazetelerine ziyaretlerde 

bulunularak, İstanbul Milletvekilimiz Enis 

Berberoğlu’nun hukuki durumu hakkında bilgi 

paylaşımında bulunulmuştur.  

ÖNEMLİ KABULLER 

3 Mayıs 2018; Çanakkale Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanımız Selçuk Semizoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Çanakkale 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

Başkanımız Semih Başaran ile Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz partimizde kabul edilmiş, 

Çanakkale’ye ve ülke gündemine ilişkin bir 

sohbet gerçekleştirilmiştir. 

5 Mayıs 2018; İyi Parti Hukuk İşleri Başkan 

Yardımcısı Dilşat Erdil İle partilerimizin 

imzaladığı ittifak protokolü sonrası bir araya 

gelinerek değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

18 Mayıs 2018; Çanakkale Belediyesi Spor 

Kulübümüzün oyuncuları, değerli hocalarımız, 

CHP Çanakkale İl ve İlçe Gençlik Kolları 

üyelerimiz kabul edilmiştir. 

??? 31 Mayıs 2018; Miting için Çanakkale’ye 

gelen İyi Parti Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, örgüt 

temsilcilerimizle birlikte karşılanmış, süreç 

hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıştır.  

TELEVİZYON PROGRAMLARI VE 

RÖPORTAJLAR 

26 Mayıs 2018; Habertürk, CNN Türk, NTV 

özel yayınlarına katılım sağlanarak, seçim 

bildirgemiz hakkında değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

31 Mayıs 2018; TON TV canlı yayınında 

Çanakkale Milletvekili Adayları ile seçim 

süreci değerlendirmesi yapılmıştır. 

6 Haziran 2018; Çanakkale İnternet Medya 

ile bir röportaj gerçekleştirilmiş, seçime 

ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

9 Haziran 2018; Halk TV canlı yayınında 

Enver Aysever ile Ayrıntılar Programı’na 

konuk olunarak, 24 Haziran Seçimlerine ve 

ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

12 Haziran 2018; Ahtapot Dergisi ile bir 

söyleşi gerçekleştirilerek, Millet İttifakı’nın 

kuruluş nedenleri hakkında bilgi verilmiştir. 

21 Haziran 2018; TON TV’de Ogün İnal İle 

Seçim Gündemi Programına konuk 

olunarak gündem hakkında görüşler 

paylaşılmıştır. 

27 Haziran 2018; Halk TV Ana Haber 

Bülteni’nde Oya Lale Özan Arslan’ın 

konuğu olunarak seçim sonrası süreç ve yol 

haritamız hakkında bilgi verilmiştir. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=722178586&fref=mentions
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28 Haziran 2018; Fox Haber’den Kemal 

Aktaş’a seçim sonrası değerlendirmelerinde 

bulunulmuştur. 

28 Haziran 2018; Habertürk TV’de Kübra Par 

ile Açık ve Net Programı’na konuk olunarak, 

seçim sonuçları, parti içi tartışmalar ve yol 

haritamız hakkında değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

3 Temmuz 2018; KRT TV’de Ferit Atay ile 

Sorguluyorum Programı’na konuk olunarak 

seçim sonrası süreç hakkında 

değerlendirmelerde bulunulmuş, seyircilerden 

gelen sorulara yanıtlar verilmiştir. 

4 Temmuz 2018; FOX TV’de İlker Karagöz ile 

Çalar Saat Programı’nın canlı yayın konuğu 

olunarak çocuk istismarından ekonomideki 

kötü gidişe, partimiz içinde yaşanan 

tartışmalardan güncel gelişmelere kadar çeşitli 

konularda değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

9 Temmuz 2018; NTV, Kanal B, Halk TV canlı 

yayınlarına katılım sağlanarak, yeni sisteme 

geçiş hakkında partimizin görüşleri 

paylaşılmıştır.  

TOPLANTILAR  

23 Nisan 2018; Cumhurbaşkanı Seçimlerini 

düzenleyen değişikliklere dair yasa teklifi 

nedeniyle toplanan Anayasa Komisyonu 

görüşmelerine katılım sağlanarak, partimizin 

teklife ilişkin görüşleri paylaşılmıştır. 

3 Haziran 2018; Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’na Çanakkale ziyaretleri 

esnasında eşlik edilmiş, STK, iş dünyası 

temsilcileri ve partililerimizle buluşmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

11 Ağustos 2018; Çanakkale İl 

Başkanlığımızda gerçekleştirilen danışma 

kurulu toplantısına katılım sağlanmış, seçim 

sonuçları ve güncel siyasi gelişmeler hakkında 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

18 Temmuz 2018; Çorlu’da gerçekleşen tren 

kazası sonrası Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorlu ziyaretleri 

esnasında eşlik edilmiş, Sarılar Mahallesi’nde 

düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.  

DİĞER ÇALIŞMALAR 

Mayıs ayı boyunca; Sayın Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle 5 

Genel Başkan Yardımcısından oluşan 

“Milletvekili Adaylarını Belirleme Komisyonu” 

içerisinde görev alınmış, sorumlu olunan illerin 

aday adaylarının tamamıyla birebir 

görüşmeler yapılmış, görüşmeler sonucunda 

raporlar hazırlanarak sayın genel başkanımıza 

ve komisyonumuza sunulmuştur. Sorumlu 

olunan iller 19 adettir. (Isparta, Osmaniye, 

Bingöl, Ağrı, Aydın, Afyonkarahisar, 

Adıyaman, Siirt, Ankara, Kırşehir, Bolu, 

Kastamonu, Tokat, Rize, Edirne, Yalova, 

Bitlis, Samsun, Balıkesir.) 

4 Temmuz 2018;  Milletvekili ve Parti Meclisi 

üyelerimiz hakkında yürütülen soruşturma ve 

kovuşturma süreçlerini takip etmek ve 

eşgüdüm sağlamak amacıyla “Milletvekili 

Davalarını İzleme Komisyonu” kurulmuştur. 

Komisyon çalışmaları Hukuk Politikaları 

Başkanlığında yürütülecek olup, İstanbul 

Milletvekilimiz Mahmut Tanal, İzmir 

Milletvekilimiz Murat Bakan, Mersin 

Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul 

Milletvekilimiz Zeynel Emre, İstanbul 

Milletvekilimiz Turan Aydoğan ve Bartın 

Milletvekilimiz Aysu Bankoğlu'ndan 

oluşmaktadır.  

 

BASIN AÇIKLAMALARI 

24 Mayıs 2018; Çanakkale İl Başkanlığı’nda 

partililerimiz ve milletvekili adaylarımızla 

birlikte adaylık süreci ve gündem 

değerlendirmelerini içeren bir basın 

açıklaması yapılmıştır.  

23 Haziran 2018; CHP Seçim İzleme ve 

Koordinasyon Merkezi Üyesi olan Genel 

Başkan Yardımcılarımızla bir basın açıklaması 

http://www.cumhuriyet.com.tr/etiket/Ali%20Mahir%20Ba%C5%9Far%C4%B1r
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gerçekleştirilmiş, Adil Seçim Platformu’na ve 

seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin 

bilgilendirme yapılmıştır.  

6 Temmuz 2018; Tutuklu bulunan İstanbul 

Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve Eren 

Erdem’in  serbest bırakılmaları gerekliliği 

hakkında bir basın açıklaması yapılmıştır. 

Basın açıklamasının görüntüsü aşağıdaki 

bağlantıdadır; 

https://www.facebook.com/avmuharremerk

ek/videos/1914183151936139/?t=49 

HUKUK BİRİMİ 

Hukuk İşleri  

► Yönetmelikler, Parti Meclisi üyelerine ve parti avukatlarına iş bölümü yapılarak 19. 

Olağanüstü Tüzük Kurultayında kabul edilen Tüzüğe uygun halde yazılma çalışmalarına 

başlanılmıştır. Bu çerçevede iş bölümü aşağıdaki gibi yapılmıştır; 

 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği - Av. Ali Hikmet AKILLI, Av. 

Çağlar ÇAĞLAYAN, Av. Ömer KOÇAK  

 İl ve İlçe yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği - Sevda Erdan KILIÇ 

 Belde Örgütü Yönetmeliği – Gamze Taşcıer, Av. Çağlar ÇAĞLAYAN 

 Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Yönetmeliği - Gamze Pamuk ATEŞLİ 

 Üye Yazım Yönetmeliği - Av. Ali Hikmet AKILLI, Av. Çağlar ÇAĞLAYAN, Av. Ömer 

KOÇAK  

 Kongreler Yönetmeliği (İl ve İlçe Kongreleri ile Muhtarlık Bölgesi ve İlçe Kongreleri 

delegelerinin Seçimi) - Av. Ali Hikmet AKILLI, Av. Çağlar ÇAĞLAYAN, Av. Ömer KOÇAK  

 Disiplin Yönetmeliği - Av. Ali Hikmet AKILLI 

 Hesap Yönetmeliği - Av. Çağlar ÇAĞLAYAN 

 Kadın Kolları Yönetmeliği – Sera KADIGİL 

 Gençlik Kolları Yönetmeliği – Sera KADIGİL 

 Danışma Toplantıları Yönetmeliği – Gül ÇİFTÇİ 

 Parti Denetmenleri Yönetmeliği – Gül ÇİFTÇİ 

 Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği - Sevda Erdan KILIÇ 

 Parti İçi Eğitim Yönetmeliği – Eğitim Birimi 

 Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği - Gamze Pamuk ATEŞLİ 

 Yerel Seçimler Aday Saptama Yönetmeliği - Gamze Pamuk ATEŞLİ 

 Yurtdışı Temsilcilikler Yönetmeliği - Av. Çağlar ÇAĞLAYAN 

 Bilim, Kültür ve Sanat Platformu Yönetmeliği - Av. Çağlar ÇAĞLAYAN 

 Etik Kurul Yönetmeliği - Sevda Erdan KILIÇ 

►  24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimi için 71 

ildeki il hukuk sorumlularından oluşan, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için 

https://www.facebook.com/avmuharremerkek/videos/1914183151936139/?t=49
https://www.facebook.com/avmuharremerkek/videos/1914183151936139/?t=49
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hukukçulardan oluşan whatsapp grubu kurulmuş, Genel merkezden illere hukuk ile ilgili 

gönderilen yazıların ve talep edilen işlerin takibi sağlanmıştır.  

► Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi 1995 yılında birleşmiştir. Bu 

birleşme nedeni ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye ait taşınmazların Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne devredilmesi gerekmekte ise de bir kısım taşınmazların devrinin birleşme döneminde 

yapılmadığı anlaşılmıştır. Sakarya Karasu’da bulunan ve halen Parti binası olarak kullanılan 

taşınmazların Partimize tescili sağlanmıştır. Diğer illerdeki taşınmazlarla ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

►  06.04.2018 tarihinden sonra parti tüzel kişiliğine karşı kişilik haklarını zedeleyici söylem ve 

davranış içinde bulunan 4 kişi hakkında manevi tazminat davası açılmış ve bu kişilerin sosyal 

medya paylaşım içeriklerinin kaldırılması sağlanmıştır. Bu konuda hali hazırda 39 adet derdest 

dava bulunmaktadır. 

► Partimiz aleyhine açılan davalar ve icra takipleri takip edilmektedir. 

Seçime ilişkin çalışmalar 

► 30 Nisan 2018 – 07 Mayıs 2018 tarihleri arasında Milletvekili Aday Adayı başvurularında 

dosyaların YSK’ya uygunluğunu denetlemek amacıyla avukatlardan oluşan komisyon 

kurulmuştur.  

► İl ve ilçe başkanlıklarına, Yüksek Seçim Kurulundan gelen yazı neticesinde Halk Eğitim 

Merkezlerinde sandık kurulu üyelerine “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi” adı altında eğitim 

verileceği ve bu eğitime siyasi partilerin bildireceği kurul üyelerinin de katılmasının sağlanması 

istenmiştir. Bu çerçevede ilçe başkanlıklarımız sandık kurulunda görevlendirmek istedikleri 

kişileri bildirmesi için 2018/509 sayılı genelge gönderilmiştir.  (EK – 1)  

► 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili 

Genel Seçimine ilişkin oylama günü ve öncesinde yapılacak işleri gösterir Yurt İçi ve Yurt Dışı 

rehberler hazırlanmış ve örgütümüze gönderilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Ağustos 2018 

 

 

 
142 
 

 

►  Yurt içi ve Yurt dışı sandıkları ile Yurt dışı oylarının sayımı için kurulan sandıklarda görev 

yapacak gözlemcilerimizin kullanması için Gözlemci Belgeleri hazırlanmış ve örgütümüze 

gönderilmiştir.  

 

 

 

 

► Örgütümüze sandık başı işlemlerine karşı şikayet ve bu şikayetin reddi halinde itiraz dilekçesi 

ile sonuç tutanaklarına itiraza ilişkin örnek dilekçeler genelge ile gönderilmiş, CHP Hukuk 

Politikaları resmi sitesine kolay erişim sağlanması amacıyla konulmuştur.      

► 20 Mayıs 2018 tarihinde il ve ilçe başkanlarına Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine 

ilişkin 2018/594 sayılı genelge ile propaganda takvimi gönderilmiştir. (Ek – 2)   

► Hukuk Politikalarının internet sayfasında http://hukukpolitikalari.chp.org.tr/ Cumhurbaşkanı ve 

Milletvekili seçimlerine dair doküman ve duyurulara, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve 

genelgelerine, parti içi genelgelere, seçim ve propaganda takvimine, seçimde kullanılacak örnek 

dilekçelere ve duyurulara ulaşılması sağlanmıştır. 

► Seçim takvimi takip edilerek tüm il ve ilçe seçim kurulları yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu ile 

yazışmalar ve işlemler yürütülmüştür. 

► Seçimlerde karşılaştığımız hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklı sıkıntıların giderilmesi, 

yaşanması muhtemel sorunlarda konunun uzmanı hukukçuların olay anında ve olay yerinde 

derhal konuya müdahil olabilmelerinin sağlanması, ayrıca seçim dönemi dışında kalan 

zamanlarda da Türkiye’nin her yerinde örgütlü ve tek merkezden komuta edilebilen kapsamlı bir 

hukuk birimi oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla tüm il ve ilçe 

başkanlıklarından bölgelerinde bulunan hukukçular ile seçim takip merkezleri oluşturulmuştur. 

► 19 Haziran 2018 tarihinde il ve ilçe başkanlıklarına Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Muharrem 

İNCE adına ilçe başkanlarımız kendisi dışında itiraza yetkili kişi bildirme ve sandıklarda itiraza 

ve şikayete yetkili temsilci bildirmesi için genelge gönderilmiştir. (Ek -3)  

► Seçim takvimi başlamasından itibaren il ve ilçe başkanlıklarımıza, bilgilendirme amaçlı kısa 

mesajlar gönderilmiştir. il ve ilçe başkanlarının seçim takvimine göre yapması gerekenler bu 

kısa mesajlarla hatırlatılmıştır. Seçim takvimindeki iş ve işlemler günlük olarak örgüte 

bildirilmiştir.  

► Seçim günü il ve ilçe başkanlıklarımıza, bina sorumlularına, sandık kurulu üyeleri ve 

gözlemcilerine bilgilendirme amaçlı kısa mesajlar gönderilmiştir. 
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► 24 Haziran 2018 tarihinde, şehidimiz Ömer HALİSDEMİR'in fotoğrafını paylaşarak "Belki 

şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin 

gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah..." şeklinde bir paylaşımda bulunan TRT Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Mustafa AKIŞ hakkında 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (EK – 4) 

► Seçimden önce Ankara’da Partimizi terör örgütleri ile beraber hareket eder şekilde gösteren 

el ilanları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.  

► Seçimlere ilişkin yapılan sözleşmeler incelenmiş olup imzaya hazır hale getirilmiştir. 
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 İNSAN HAKLARI FAALİYET RAPORU 5.3

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 

 
SAVUNMA HAKKI SAVUNMASIZ 

BIRAKILIRKEN: AVUKATLARIN YAŞADIĞI 

HAK İHLALLERİ” BAŞLIKLI RAPOR: 

 

AKP, 16 yıllık iktidarı süresince 

mesleklere yönelik saldırılarını arttırmış, 

mesleklerin var olan kendi sorunlarına ek 

olarak yeni sorunlar ve saldırılar ile çalışanları 

karşı karşıya bırakmıştır. Avukatlık da bu 

mesleklerden biridir. Avukatlar, her gün yeni 

bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla 

yüzleşmektedir. OHAL ile avukatların maruz 

kaldığı hak ihlalleri her geçen artan bir boyut 

kazanmıştır. 

Avukatların yaşadığı sorunlar ve buna 

eklenen hak ihlalleri kutsal olan savunma 

hakkının yerine getirilmesine engel olacak 

türdendir. Hukukun üstünlüğü için sav, 

savunma ve karar makamlarının hepsinin 

güçlü olması gerekmektedir. 

Hukuk fakültesine kayıt olunan andan 

itibaren başlayan sorunlar, staj döneminde 

devam etmekte, emeklilik döneminde dahi 

sürmektedir. Özellikle OHAL ile avukatların 

yaşadığı sorunlar artmış, çalışma hakları bile 

KHK’larla gasp edilmiştir. 

Neoliberalizmin olağan süreçleri 

avukatlık mesleğinde de kendini göstermiş, 

avukatlar işçileşirken, müvekkiller 

müşterileşmiştir. Adil yargılanma adaletin ve 

demokrasinin temel koşullarındandır. 

Avukatların bağımsız ve özgür olması adil bir 

yönetim için esastır. 5 Nisan Avukatlar Günü, 

tüm bu antidemokratik ve hukuka uygun 

olmayan uygulamalar son bulduğunda adalete 

yakışır şekilde kutlanacaktır. 

 

Sayılarla Avukatlık 

Hukuk Fakültesi, Öğrenci ve Mezun 

Sayıları 

Türkiye’de, 2006 yılından itibaren 

üniversite sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. 

En çok kontenjan açılan lisans bölümlerine 

bakıldığında ise hukuk bölümü hep ilk 

sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de toplam 70 

hukuk fakültesi vardır fakat bunların 9’u pasif 

haldedir. 2016 – 2017 verilerine bakıldığında, 

bu fakültelerde okuyan 38,556 erkek, 38,143 

kadın, toplam 76,699 hukuk fakültesi öğrencisi 

olduğu görülmektedir. Yeni kayıt olan 16,064 

öğrenci de bu sayıya eklendiğinde hukuk 

fakültesinde eğitim alan öğrenci sayısının 

fazlalığı dikkat çekecektir. 

Fakülte sayısı artırılırken mevcut nitelikli 

öğretim üyesi sayısı hesaba katılmamaktadır. 

Öğrenci sayıları artarken eğitim veren, 

yetişmiş, nitelikli öğretim üyesi sayısı 

azalmaktadır. Hukuk fakültelerindeki 80 bini 

aşkın öğrenciye karşılık 2509 öğretim elemanı 

mevcuttur.  

Avukat ve Stajyer Sayıları 

Türkiye’de baroya kayıtlı 42,476’sı 

kadın, 57,985’i erkek olmak üzere toplam 

100,461 avukat bulunmaktadır. Son 5 yılda 

avukat sayısı yüzde 35 artmıştır. 

Ülkemizdeki stajyer avukat sayısı da 23 

bin civarındadır. 80 binin üzerindeki hukuk 

fakültesi öğrencisinin mezun olmasıyla avukat 

sayısı katlanarak artacak ve bu kontrolsüz 

artış işsizliği getirecek, bir yandan da mesleki 

niteliği düşürecektir. 

Mesleki Sorunlar 

Avukatlar mesleki olarak birçok sorunla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu mesleki 
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sorunlara bir de iktidar eliyle yaratılan hak 

ihlâlleri eklendiğinde, hukukun en temel 

haklarından biri olan savunma hakkının 

işleyişi sekteye uğramakta, avukatlık mesleği 

günden güne zorlaşmaktadır. 

Üniversite eğitiminin tamamlanmasıyla 

staja başlayan avukat adaylarının mesleki 

problemleri staj döneminde başlamaktadır. 

Staj boyunca mesleki bilgi ve tecrübe 

edinmeye çalışan avukat adayları bunun 

yerine evrak işleri gibi işlerle ilgilenmek 

durumunda bırakılmakta ve ekonomik 

güvenceden yoksun olarak 

çalıştırılmaktadırlar. Hakim ve savcı adayları 

staj süresinde maaş alırken, stajyer avukatlar 

ücret almamaktadırlar. Ücret almadan, ucuz 

işgücü olarak, mesleki eğitimden yoksun 

şekilde çalıştırılan avukat adayları staj sürecini 

işlevsiz şekilde tamamlamakta, bu da 

mesleğin niteliğini düşürmektedir. 

Avukatlık mesleğinin en önemli 

sorunlarından biri ise mesleğin hızla 

tekelleşmesidir. Meslekte yaşanan hızlı 

tekelleşme “sermaye sahibi” olan avukatların 

yanında maaşla çalıştırdıkları diğer avukatları 

sömürmesi ve ucuz işgücü haline getirmesi 

gibi sorunlar doğurmaktadır. Hukuk 

fakültelerinden mezun olan öğrenci 

sayısındaki hızlı artışın avukat ihtiyacından 

daha fazla olması yeni mezun olan avukatların 

“değer”ini düşürmekte, sermaye sahibi olan 

işveren avukatların ise elini güçlendirmektedir. 

Ucuz işgücü şeklinde işçileştirilen avukatların 

sayısının fazlalığı avukatla temsil oranını 

düşürürken, adalete olan güveni de 

zedelemektedir. 

Avukatlar emeklilik döneminde 

ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. Takip 

ettikleri davaların değeri milyonlarca lira olan 

ve bu sebeple baskı altında çalışan avukatlar, 

emeklilik dönemlerinde elverişli yaşam 

olanaklarına sahip olamamaktadırlar. Kamu 

avukatları, 1.dereceden 30 yıl dahi çalışsa 

1.200.-TL. emekli maaşı almaktadırlar. 

Günümüzde huzurevi ücreti dahi 1500.-TL. 

civarında olduğundan kamu avukatı, emekli 

aylığıyla huzurevinde bile kalabilecek 

durumda değildir. 

Avukatların Yaşadığı Hak İhlâlleri 

Türkiye Barolar Birliği’ne Yönelik 

Saldırılar 

Türk Tabipler Birliği’ne gözaltılar ile 

başlayan iktidarın meslek odalarına dönük 

saldırıları Barolar Birliği ile devam etmektedir. 

Meslek odalarına yönelik saldırıların arttığı bu 

süreç söz konusu meslek kuruluşlarının 

adlarının önündeki ibarelerin çıkarılması, 

mesleği yapanların üye olması 

zorunluluğunun kaldırılması ve kamudan 

kaynak almalarının önlenmesi ile 

sürdürülmüştür. 

Farklı ve muhalif sese tahammülü 

olmayan iktidar, meslek odalarını da toplumun 

birçok kesimine uyguladığı “yandaş” 

politikalarla dönüştürmeye çalışmaktadır. 

İktidar, TBB'nin seçim yapısı ile 

oynamaya çalışmak istemiştir. Nispi temsil ile 

seçimlere giden Türkiye Barolar Birliğinde 

seçim yöntemi değiştirilmek istenerek, TBB 

yönetimi ele geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Avukatlar meslek odasına bağlı olarak 

görev yapmakta olup, barolar avukatların idari, 

mesleki ve disiplin işlerini yürütmektedir. 

Avukatların mesleğe başlama ruhsatları 

barolar tarafından verilmektedir. Avukatların 

mesleki faaliyetlerini sürdürürken meslek 

kurallarına göre hareket etmelerini denetleyen 

mekanizma barolardır. AKP tarafından 

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmak 

istenmekte ve birden fazla meslek odası 

olmasının önü açılmak istenmektedir. 

Her ilde birden fazla baro kurulmasının 

önü açılarak avukatlar arasında üretim süreci 

ve örgütlenmenin parçalandığı, 
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cemaatleşmenin yayıldığı bir düzen 

hedeflenmektedir. 

Ruhsat ve disiplin işlerinin Adalet 

Bakanlığı’na bağlanmak istenmesi ise 

avukatlar arasında da toplumda yaratıldığı gibi 

bir “ötekileştirme” süreci başlatacak, tıpkı 

hakim ve savcı seçimlerinde olduğu gibi 

AKP’den referansı olmayanlar avukat 

olamayacaklardır. 

Avukatlar Potansiyel Suçlu: Üst 

Aramaları 

Özellikle OHAL ile avukatların sorunları 

her geçen gün artmaktadır. Adliye girişlerinde 

son zamanlarda birçok sorunla karşılaşan ve 

önceden sadece X-ray cihazlarına çantalarını 

bırakan avukatlar artık cep telefonlarını ve 

üzerlerindeki metal eşyaları da bırakmak 

zorunda kalmaktadırlar. 

Avukatlık Kanununun 58.maddesine 

göre avukatların üstü ve çantası 

aranmamalıdır. Adliye girişi avukatlarına 

yönelik sürdürülen bu tavır avukatların sır 

saklama hükmünü ihlâl etmekte ve mesleğe 

dair itibarı azaltmaya, avukatların saygınlığını 

yok etmeye çalışmaktadır. 

Avukatların Dosya İncelemesinin 

Engellenmesi 

OHAL ile birlikte avukatların yaşadıkları 

hak ihlallerinden bir diğeri de avukatların 

dosyaları incelemelerinin engellenmesidir. 

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Avukatlık 

Kanununda avukatların dosyaları serbestçe 

incelemesi düzenlenmişken, OHAL ile birlikte 

anayasal suçlara karşı işlenen suçlar için bu 

dosyalara bakmakla görevlendirilen hakim ve 

savcılar adliye binaları içerisinde ayrı bölüme 

alınmış, buralar özel kartla açılan kapılar ile 

güvenlik içerisine alınmıştır. 

Adaletin üçlü saç ayağından birini 

oluşturan savunmanlar, bu ayrılan özel 

birimlere alınmamakta,hakim ve savcılar ile 

görüştürülmemekte ve dosyaya 

ulaşamamaktadırlar. Bu durum savunma 

hakkını kısıtlamaktadır. 

Avukatlara Yönelik Artan Şiddet 

Vakaları 

Avukatlık mesleğinde de tıpkı diğer 

mesleklerde yaşandığı gibi hızlı bir tekelleşme 

ve piyasalaşma süreci yaşanmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü için savunma 

mekanizmasının güçlü olması gerektiği ve 

savunma hakkının kutsallığı unutulmuş; 

neoliberal politikalar müvekkilleri “müşteri” 

haline getirmiştir. Müşteri haline gelen ve 

adalete duyduğu güven azalan müvekkiller ise 

her türlü sorunda avukatları suçlamakta ve 

dolayısıyla avukatlara yönelik fiziksel ve sözlü 

şiddet artmaktadır. 

İktidar tarafından saygınlığı azaltılmaya 

çalışılan avukatlar, tehdit ve baskıya maruz 

kalmakta, avukatlar baktıkları dosyalar ile 

özdeşleştirilmekte ve şiddet vakaları her 

geçen gün hızla artmaktadır. 

Tutuklu Avukatlar 

Avukatların özellikle OHAL ile 

tutuklanmaya başlamıştır. Savunma hakkı 

savunmasız bırakılırken, tutuklu avukatların 

tutuklanma gerekçeleri çoğunlukla “muhalif” 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Avukatlar 

baktıkları müvekkillerinin dosyaları ile 

özdeşleştirilmekte, toplumun diğer kesimleri 

gibi “terörist” yaftası ile suçlanmaktadırlar. 

OHAL süresi boyunca 570 avukat 

tutuklanmış, 1,480 kadarı hakkında 

soruşturma açılmış ve 79 avukat uzun 

dönemli hapis cezalarına çarptırılmıştır. 

OHAL kapsamında iktidarın “tedbir” 

olarak başlattığı KHK’larla ilerleyen ihraç 

süreci, karşıt görüşlerin bastırılması, hak ve 

özgürlüklerin yok sayılmasına dönmüş, 

keyfiyetle işten çıkarmalar noktasına varmıştır. 

Hiçbir kanıta başvurmadan yapılan, delilden 

suçluya değil; suçludan delile gidilen bu 
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yöntem ve çalışma hakkının gaspı kabul 

edilemez bir noktaya gelmiştir. 

Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul 

Barosu İnsan Hakları Merkezi Eski Başkanı, 

TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Kurucu Başkanı İbrahim Ö. Kaboğlu 

dahil, birçok hukukçu akademisyen 

mesleklerinden edilmiştir. 

Avukatlar; hukuka, Anayasaya, 

uluslararası insan hakları değerlerine ve 

uluslararası alanda düzenlenen OHAL 

gereklilik ve kısıtlamalarına aykırı şekilde 

cezalandırılmaktadır. 

İhraçlar, hukuk fakültesindeki 

akademisyenlerin avukatlık yapmasına da 

engel olmaktadır. Adalet Bakanlığı, Türkiye 

Barolar Birliği’nin KHK ile ihraç edilen hukukçu 

akademisyenlerin mesleğe kabul edilip, 

avukatlık stajı yapmasına izin veren kararın 

iptalini istemiştir. Yurtdışına çıkış yasağı da 

getirilen akademisyenler, ne yurtdışında ne de 

kendi ülkelerinde mezun oldukları ve eğitimini 

aldıkları hukuk fakültelerinin gereği olan 

avukatlık mesleğini yapamamaktadırlar. 

Sonuç 

AKP, neoliberal piyasanın getirisi olan 

mesleki dönüşüm ve zorlukları insan haklarına 

ve hukuka aykırı politikaları ve 

uygulamalarıyla arttırmaktadır. Hukuk 

devletinin temellerinden biri olan savunma 

hakkı, iktidar eliyle geleceksiz ve güvencesiz 

bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Demokratik bir ülkede savunma hakkı 

ne kadar güçlüyse, hukuksal sistem de o 

ölçüde güçlü kalacaktır. Avukatlık mesleği, 

iktidarın itibarsızlaştırma ve ötekileştirme 

süreçlerine direnecek, tarafsız ve güvenilir bir 

zeminde işlerliğini sürdürecektir. 

 

 

 

12 EYLÜL DARBESİ’NDEN AKP’NİN 

OHAL DARBESİNE” BAŞLIKLI RAPOR: 

 19.04.2018 

15 Temmuz’da yüzlerce yurttaşımızın 

canından olmasına yol açan ve hem Meclis’te 

hem de sokakta geniş bir toplumsal 

mutabakat ile püskürtülen darbe girişiminin 

ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, 

darbeyi bahane ederek darbeyi aratmayan 

uygulamalarla Erdoğan’ın sivil darbesinin 

yazılı belgesi haline gelmiştir. 

FETÖ ile mücadele edildiği iddiasıyla 

sürdürülen OHAL boyunca FETÖ’nün siyasi 

ayağına dönük hiçbir işlem yapılmazken, 

belediyede çalışan işçilerden üniversitelerde 

çalışan akademisyenlere kadar toplumun her 

kesimi ekmeğiyle terbiye edilmiş, bizzat 

hükümet temsilcileri tarafından “ağaç kökü” 

yesinler diyerek yüz binlerce ailenin açlığa 

mahkum edildiği birinci ağızdan dile 

getirilmiştir. Hiçbir kanıta başvurmadan 

yapılan, delilden suçluya değil; suçludan delile 

gidilen ihraç yöntemleri ve çalışma hakkının 

gaspı kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. 

Bugün Türkiye’de herkes iktidar tarafından 

rahatlıkla FETÖ’cü olmakla suçlanabilir bir 

konuma getirilmiştir. 

Yurtdışına kaçmaya çalışırken 

çocuklarıyla beraber can veren anneler, 

yaşadığı baskıya dayanamayıp intihar 

edenler, hakkında hiçbir soruşturma olmadan 

eline tutuşturulan bir ihraç kağıdıyla kapı 

önüne koyulanlar, aylarca cezaevlerinde 

kaldıktan sonra en iyi ihtimalle “Pardon” 

denilerek salınan masumlar da 

düşünüldüğünde OHAL’in yarattığı bireysel ve 

toplumsal yıkımın boyutu ülkemizin uzun yıllar 

tamir etmekte zorlanacağı korkunç bir tablo 

ortaya çıkartmaktadır. 

İlerleyen kısımlarda ifade edeceğimiz 

istatistiklerin içinde geçen rakamların her 

birinin bir insan ve hikaye olduğunu, açlıkla 

terbiye edilen ve suçlu-masum ayrımı şaibeli 
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KHK’ların yüzbinlerce aileyi sosyal ve 

ekonomik hayattan kopardığını akılda tutarak 

değerlendirmekte fayda vardır.OHAL ile ilgili 

iktidarın dile getirdiği bir diğer iddia ise 

“OHAL’in FETÖ ile mücadele” ile sınırlı 

olduğu, halkın gündelik yaşamını etkilemediği 

yönündedir. Oysa ülkemizin içinden geçtiği 

dönemde sosyal ve ekonomik alanlarda 

yaşanan gelişmeler bu iddiayı da 

yalanlamaktadır. FETÖ ile uzaktan yakından 

ilgisi olmayan yasaların, başkanlık sistemi 

provası gibi OHAL KHK’ları ile geçirilmesi, 

Başkanlık referandumuna giderken 

muhalefetin sesinin OHAL sopası ile kısılması 

bile tek başına OHAL’in ne kadar rayından 

çıktığının kanıtıdır. 

Hükümeti eleştirenin hapse girme, işten 

çıkartılma korkusu yaşadığı, FETÖ’nün devlet 

yapılanmasının kitabını yazan Ahmet Şık’ın 

dahi FETÖ’cü ilan edildiği, biri genel başkan 

olmak üzere onlarca seçilmiş vekilin 

hapsedilerek milli iradenin gasp edildiği, 

medyanın tek ses olmaya zorlandığı bir 

dönem yaşıyoruz. 

Ekonominin belini doğrultamadığı, her 

güne yeni zam ve iflas haberleriyle girilen, 

yabancı yatırımcının gelmediği, bazı yerli 

yatırımcıların ise servetlerini yurtdışına 

çıkarttığı, ulusal paramızın her geçen gün 

değer kaybettiği, işsizlik ve yoksulluktan 

insanların kendini yakmaya çalıştığı, özellikle 

eğitimli gençlerin terk etmeyi düşündüğü bir 

dönem yaşıyoruz. Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi’nde 4 akademisyenin hayatını 

kaybettiği bir katliam neticesinde daha net 

ortaya çıktığı üzere, “etkilenmiyor” dedikleri 

gündelik hayat, “can güvenliği olmayan” bir 

gündelik hayata dönüşmüştür. 

Veriler göstermektedir ki; OHAL iktidarın 

bahanesidir, OHAL iktidarın maşasıdır. OHAL 

kapsamında iktidarın “tedbir” olarak başlattığı 

KHK’larla ilerleyen ihraç süreci, karşıt 

görüşlerin bastırılması, hak ve özgürlüklerin 

yok sayılmasına dönmüş, keyfiyetle işten 

çıkarmalar noktasına varmıştır. OHAL 

ülkede huzur bırakmamıştır. 

Kapı komşularının, iş arkadaşlarının, 

akrabaların birbirini ihbar ettiği, her an 

iftiraya uğrayacağı korkusuyla kimseye 

güvenmeyen, iktidarın gözüne girmek ve 

koltuk kapmak için yanı başındaki insanları 

jurnalleyen, ahlaken çöken sosyal ilişkilerin 

yüceltildiği bir dönem yaşıyoruz. 

Verilerin açıkça ortaya koyduğu bir 

sonuç daha var, o da şu; 21 aylık OHAL 

süreci Türkiye’nin en karanlık dönemi sayılan 

12 Eylül dönemini bile geride bırakmış, hak 

ihlalleri konusunda Türkiye tarihinin en 

karanlık dönemini bile geçmiştir.  

Sayılarla OHAL 

OHAL’de Basın & Gazeteciler 

6 kez uzatılan OHAL süreci, basın ve 

basın emekçileri açısından Türkiye tarihinin en 

karanlık dönemi olma yolunda ilerlemektedir. 

OHAL boyunca 200 medya kuruluşu 

kapatılmış, bunlardan sadece 25’i hakkındaki 

kapatma kararı kaldırılmıştır. 

6 haber ajansı, 50 gazete, 18 dergi, 33 

televizyon, 29 yayınevi, 37 radyo bu süreçte 

kapatılmıştır. 

135’ten fazla gazeteci tutuklanmış, 2500 

gazeteci ise işsizliğe mahkum edilmiştir. 

İddianameleri aylar süren tutukluluğun 

ardından hazırlanan, davaları henüz 

başlamayan gazeteciler, AKP’nin keyfi 

uygulamaları ile tutuklanmakta, tecrit altında 

tutulmaktadırlar. 

AKP, OHAL ile basına yönelik hak 

ihlallerini arttırmakta, OHAL’i muhalif basını 

susturmanın maşası şeklinde kullanmaktadır. 

Türkiye, yaşanan tüm bu baskılar nedeniyle 

basın özgürlüğü sıralamasında sona doğru 

koşmaktadır. OHAL ile Türkiye, hakim 
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karşısına çıkamadan hapis yatan gazeteciler 

ülkesi olmuştur. 

İktidar ise bu süreçte cezaevlerindeki 

gazeteci sayılarına ilişkin çeşitli açıklamalar 

yapmaktadır. AKP Genel Başkanı Recep 

Tayyip Erdoğan insanlarla alay edercesine 

cezaevinde sadece 2 gazeteci olduğunu 

söylerken, dönemin Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ ise bu sayıyı 3 olarak açıklamıştır. 

Tüm bu açıklamalara rağmen, Türkiye’de 

özellikle OHAL ile basının ve basın 

emekçilerinin durumu açıkça ortadadır. 

Medyanın geldiği nokta ve basın 

emekçilerinin maruz kaldığı hak ihlallerine 

bakıldığında, 21 aylık OHAL süreci, 12 Eylül 

dönemini bile geçmiştir. 12 Eylül döneminde 

tutuklu gazeteci sayısı 31 iken, bugün bu sayı 

5 katına çıkmıştır. 2.2 OHAL’de Eğitim & 

Üniversiteler & Akademisyenler 

OHAL’den en çok etkilenen kurumların 

başında üniversiteler gelmektedir. OHAL ve 

KHK’lar ile üniversiteler, bilim yuvası olmaktan 

çıkmış; ihbarlar ile kişilerin birbirlerine düşman 

olduğu yerler haline getirilmiştir. 

Akademisyenler ihraç edilmekte, öğrenciler 

tutuklanmakta, üniversite etkinlikleri iptal 

edilmekte, Cumhuriyet tarihinin en eski 

üniversiteleri tarihlerinden ve birikimlerinden 

soyutlanmaya çalışılmaktadır. Açıktır ki; AKP, 

OHAL düzeni ve KHK’lar ile üniversiteler 

açısından 12 Eylül dönemini bile geride 

bırakmıştır. 

12 Eylül döneminde 3854 öğretmen ve 

120 akademisyen görevden alınmıştır. OHAL 

boyunca ise 5822’si akademisyen olmak 

üzere, toplam 7037 kişi üniversitelerden ihraç 

edilmiştir. İhraç edilen öğretmen ve idari 

personel sayısı ise 33.497 olmuştur. 

Bu süreçte 15 vakıf üniversitesi 

kapatılmış, bu kurumlarda çalışan 6 bin kişi 

işsiz kalmış, 65 bin üniversite öğrencisi de 

başka okullara nakil olma, bölümlerde ve 

derslerde denklik, yeni kayıt olacakları 

üniversiteye kayıt ücreti ödeyip ödememe 

karmaşası yaşamıştır. 

Üniversitelerdeki mağduriyetler 

ihraçlarla da son bulmamış, üniversitelerin 

yapısı doğrudan iktidar eliyle değiştirilmeye 

çalışılmıştır. YÖK tarafından çeşitli 

üniversitelere atanan yaklaşık 15 bin 

araştırma görevlisinin kadro garantisi 

kaldırılmıştır. 2010 yılında başlatılan ÖYP 

kapsamında kadro garantisi olan 

akademisyenlerin sözleşmelerinin devam edip 

etmeyeceği kararı üniversitelerin inisiyatifine 

bırakılmıştır. Pek çok üniversite, kendi 

bünyesindeki ÖYP kadrosunda yer alan 

öğretim görevlilerinin işine son vermeyi tercih 

etmiştir. Kadro hakkını kaybeden ÖYP'liler de 

dahil edildiğinde, 20 binden fazla 

akademisyen OHAL'den çeşitli şekillerde 

etkilenmiştir. 

OHAL’in üniversitelere yaptığı en ağır 

darbe ise rektörlük seçimlerinin kaldırılarak, 

rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı 

tarafından seçilmesinin önünün açılmasıdır. 

Var olan seçimlerin anti demokratik 

özelliklerine rağmen rektörlerin doğrudan 

Cumhurbaşkanı tarafından atanması iktidarın 

özgürce bilim üretmesi gereken yerleri kendi 

emrine almasının en açık kanıtıdır. 2.3 

OHAL’de Emek & Emekçiler 

OHAL, çalışma hayatını ciddi ölçüde 

etkilemektedir. Emekçilerin en temel hakları 

OHAL ile açıkça gasp edilmektedir. İş 

güvencesinin ortadan kaldırılması, grev 

haklarının engellenmesi, sürekli artan iş 

cinayetleri, esnek çalışma ve güvencesizlik 

artarken, en büyük darbeyi emekçiler 

almaktadır. 

Yüz binlerce emekçi OHAL ile işlerinden 

edilmiş, işlerinden edilen emekçiler toplumdan 

da dışlanarak başka bir iş bulmalarının da 

önüne geçilmiştir. OHAL boyunca 114.279 kişi 

kamudan ihraç edilmiştir. 
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OHAL döneminde emeğe yönelik 

saldırılar sadece ihraçlarla sınırlı kalmamıştır. 

İşçi ve emekçilerin hak arama yolları 

ellerinden alınmış, grev hakları en sert 

engellemelerle karşı karşıya kalmıştır. AKP 

Genel Başkanı Erdoğan, iş dünyasıyla bir 

araya geldiği etkinlikte "Biz OHAL'i iş 

dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. 

Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL'den 

istifade izin vermiyoruz" ifadelerini kullanarak, 

OHAL’in emekçiler üzerindeki niyetini 

açıklamıştır. AKP hükümeti iktidara geldiği 

2002 yılından sonra OHAL öncesi yıllarda 

toplam on iki grevi çeşitli sebeplerle 

ertelemişken, sadece bir yıllık OHAL 

süresince beş büyük grev milli güvenlik, genel 

sağlık, toplu iş sözleşmeleri ve ekonomik ve 

finansal istikrarı bozucu olduğu gibi 

gerekçelerle engellenmiştir. AKP, 12 Eylül’ün 

mirası emek düşmanı politikaları hızla kabul 

etmiş ve emekçiler üzerindeki baskıyı daha 

ağır bir noktaya taşımıştır. 

OHAL emekçileri öldürmekte, iş 

cinayetlerini arttırmaktadır. OHAL boyunca 

yaşanan iş cinayetleri yüzde 10 artmıştır. İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 

verilerine göre siyasi iktidarın yönetimi 

devraldığı 2002 yılından bu yana en az 20 bin 

500 işçi yaşamını yitirmiştir. 2017 yılı 

toplamında; 116'sı kadın, 1890'ı erkek, 18'i 15 

yaş altında olmak üzere 60'ı çocuk işçi ve 88'i 

göçmen/mülteci olmak üzere en az 2006 işçi 

yaşamını yitirmiştir. 

OHAL sadece iş cinayetlerini değil, 

yoksulluğun ve iftiraların, haksızlıkların sebep 

olduğu intiharları da arttırmıştır. Türkiye 

tarihinde hiçbir dönemde yaşanmadığı kadar 

fazla intihar vakası kayıtlara geçmektedir. 

OHAL boyunca, doğrudan OHAL sürecinin 

yaşattıkları sebebiyle tespit edilebilen tam 47 

kişi hayatına son vermiştir. Bu rakam 12 Eylül 

döneminde 43 iken, bugün bu sayı her geçen 

gün hızla artmaktadır. 

Emekçi intiharları ise OHAL’in yaşam 

hakkı alanına indirdiği darbenin bir başka 

boyutudur. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 

(İSİG) verilerine göre, 2017 yılında en az 89 

işçinin işyerinde veya işyeri dışında işe bağlı 

nedenlerle intihar ederek yaşamını yitirmiştir. 

2016 yılında ise en az 90 işçi intihar ederek 

hayatına son vermiştir. OHAL ile emekçilerin 

örgütlenme hakkı da gasp edilmiş, 2 

Konfederasyona bağlı 29 sendika 

kapatılmıştır. Örgütlenme hakkına indirilen bu 

darbe, emekçilerin güvencesizlik kıskacına 

itilmesinin önünü açmıştır. 

OHAL ile taşeron sorunu konusunda da 

yeni mağduriyetler yaratılmıştır. Bizzat 

Erdoğan tarafından tüm taşeron işçilere 

koşulsuz kadro sözü verilmesine rağmen, 696 

sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük 

çoğunluğu kadro hakkından yoksun 

bırakılmıştır. Ayrıca taşeron işçilere getirilen 

hem güvenlik soruşturması hem de yazılı- 

sözlü ya da uygulamalı sınav şartı, 

istenmeyen işçilerin kadroya alınmaması gibi 

bir eleme mekanizması olarak kullanılabilir 

hale gelmiştir. Taşeron işçilere kadro OHAL’in 

ile geçiştirilebilecek bir konu değildir. 

OHAL’de Kadın 

OHAL, kadınların hem çalışma hem de 

yaşam haklarına ciddi engellemeler getirmeye 

devam etmektedir. Türkiye, OHAL süreci ile 

kadın haklarının yok sayıldığı, kadınların hem 

iş hem de eş cinayetlerine kurban gittiği 

karanlık bir dönemden geçmektedir. 

OHAL boyunca en az 624 kadın 

öldürülmüş, kadınlara hukuki destek sağlayan 

11 kadın derneği kapatılmıştır. Kadınların 

yaşam hakkını açıkça ihlal eden OHAL süreci, 

iktidarın kadına bakışı ve kadına dair 

politikalarının en temel göstergesini 

oluşturmaktadır. 

Kadınların çalışma hayatından 

soyutlanmasına sebebiyet veren ve kadını eve 

kapatan, onlara sadece “anne” rolünü 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
151 

 

yakıştıran iktidar, kadınları OHAL’le işsizliğe 

mahkum etmekte, çalışma haklarını açıkça 

gasp etmektedir. OHAL’le birlikte ilan edilen 

KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçilerinin 

yüzde 20’sini kadınlar oluşturmaktadır. En çok 

kadın Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından 

ihraç edilmiştir. Üniversitelerden ihraç edilen 

akademisyenlerin de beşte birini kadınlar 

oluşturmaktadır. 

OHAL, kadın işsizliğini de arttırmıştır. 

Aralık 2017 verilerine göre geniş tanımlı kadın 

işsizliği yüzde 27 olarak hesaplanmıştır. 

OHAL’i bahane ederek kadınların yaşamını 

ele geçirmeye çalışan iktidar, çalışma hakkını 

kadınların elinden almaya çalışmaktadır. 

OHAL sürecinde tutuklu kadın sayısı 3 

kat artmıştır. OHAL sürecinde anneleriyle 

birlikte cezaevine anneleriyle birlikte girmek 

zorunda kalan bebek sayısı 149’a ulaşmıştır. 

OHAL’de Çocuk 

OHAL’in en çok etkilediği kesimlerin 

başında çocuklar gelmektedir. Çocuk 

istismarları, çocuk işçilik, çocukların eğitim 

haklarından mahrumiyeti gibi sorunlar her 

geçen gün artmakta, iktidarın OHAL ısrarı 

çocukları aydınlık bir gelecekten mahrum 

bırakmaktadır. 

Çocukların 6 yaşına kadar anneleri ile 

kalmasına imkan veren düzenleme nedeniyle 

annesi tutuklu veya hükümlü olan 700 kadar 

çocuk cezaevinde hiç uygun olmayan 

koşullarda yaşamaktadır. OHAL nedeniyle, 

çocuk alanında çalışan örgütler kapatılmış, 

var olan örgütlerin de savunuculuk faaliyetleri 

kısıtlanmıştır. 

İktidar, çocuk istismarlarını önleyici 

politikalar üretememekte; çocukların istismar 

edildiği, cinsel saldırıya uğradığı bir tabloyu 

pekiştirmektedir. İktidar ve iktidara bağlı 

kuruluşlardan her geçen gün çocuklarla ilgili 

yaşanan istismarları “meşrulaştıran” 

açıklamalar gelmektedir. Tüm bu politikalar 

sonucunda, OHAL ile geçen 2017 yılında 387 

çocuk istismara uğramıştır. 

Çocuklar eğitim görmeleri, sosyal ve 

kültürel olarak gelişmeleri gereken çağda 

işçileştirilmektedirler. Türkiye’de çocuklar ucuz 

işgücü olarak sömürülmekte, OHAL ise bu 

durumu kolaylaştırmaktadır. 2017 yılında kayıt 

altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla 

birlikte sayı 2 milyona yaklaşmıştır. Çalışan 

her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışmaktadır. 

2017 yılında çalışırken tam 60 çocuk hayatını 

kaybetmiştir. 

OHAL’de Hukuk ve Adalet 

OHAL, Türkiye’nin hukuk sistemini ve 

adalet yapısını derinden sarsmakta, 

Türkiye’nin laik ve hukuk devleti olma özelliği 

AKP eliyle ortadan kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. Hukuk sisteminde yaşanan 

ihlaller ve bozulan adalet bir tarafa, binlerce 

hakim ve savcı görevlerinden edilmiş, 

savunma hakkı çok ağır engellerle 

karşılaşmıştır. 

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 

verilen yetkiyle alınan ihraç kararları ile farklı 

konumlardaki toplam 4279 hakim ve savcı 

görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenlerin 

2982’si hakim, 1297’si savcıdır ve ihraç edilen 

hakim ve savcıların en az 877’sini ( %20) 

kadınlar oluşturmaktadır. 166 hakim ve 

savcının ihraç kararı yine aynı kurul tarafından 

kaldırılmış, ihraç kararı devam eden hakim ve 

savcı sayısı 4113 olmuştur. 12 Eylül 

döneminde hakkında işlem yapılan hakim ve 

savcı sayısı 47 iken, OHAL ile bu sayı 100 kat 

daha fazla hale gelmiştir. 

OHAL, savunma hakkına da ket 

vurmuştur. OHAL süresi boyunca 570 avukat 

tutuklanmış, 1,480 kadarı hakkında 

soruşturma açılmış ve 79 avukat uzun 

dönemli hapis cezalarına çarptırılmıştır. 

Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Barosu 

İnsan Hakları Merkezi Eski Başkanı, TBB 

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
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Kurucu Başkanı İbrahim Ö. Kaboğlu dahil, 

birçok hukukçu akademisyen mesleklerinden 

edilmiştir. OHAL ile birlikte gözaltı süreleri 

uzamış, insanlar sebebini bilmedikleri halde 

günlerce gözaltında tutulmuş ve avukatları ile 

iletişim kurmaları engellenmiştir. OHAL'in ilanı 

ile birlikte cezaevlerinde bulunan avukat-

müvekkil görüşme odalarına kamera ve 

dinleyici cihazları konulmuş, tutuklu ve 

hükümlülerin avukatları ile yaptıkları 

görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Avukat 

olmaksızın ifadeler alınmış, kişiler zorla 

"itirafçı" yapılmaya çalışılmış, şüphelilerin 

söylemediği hususlar söylenilmiş gibi 

davranılmış, insanların adil yargılanma hakları 

ellerinden alınmıştır. Usulsüz şekilde ev ve üst 

aramaları yapılmış, müvekkil avukat gizliliği 

ihlal edilmiştir. 

OHAL’de Sağlık 

Yoğun ihraçların gerçekleştiği Sağlık 

Bakanlığı’ndan 3259’u kadın çalışan olmak 

üzere toplam 7659 kişi ihraç edilmiştir. Bu 

kişilerin 3 binden fazlası doktordur. İhraç 

edilenlerin 252’si için ihraç kararı kaldırılmış, 

7407 kişinin ihraç kararı ise sürdürülmektedir. 

OHAL süresince 48 özel sağlık merkezi 

kapatılmıştır. 

AKP hükümeti uzattığı OHAL dönemini 

ve çıkardığı KHK’ları toplum içerisinde 

“beğenmediği” kesimleri ötekileştirmenin aracı 

haline getirmiştir. Sağlık sistemi ve doktorluk 

da OHAL’den ağır darbe almıştır. Meslek 

odaları ise bu süreçte AKP’nin yeni hedefi 

olmuştur. Türk Tabipler Birliği’ne gözaltılar ile 

başlayan süreç söz konusu meslek 

kuruluşlarının adlarına dahi müdahale edecek 

boyuta ulaşmıştır. Meslek odalarına yönelik bu 

saldırılar mesleği yapanların üye olması 

zorunluluğunun kaldırılması ve kamudan 

kaynak almalarının önlenmesi ile sürmektedir. 

AKP, söz konusu meslek kuruluşlarının 

farklı ve muhalif sesler çıkarmasını 

engellemekte ve meslek kuruluşlarını da kendi 

organı haline getirmeye çalışmaktadır. 

29 Ekim 2016'da çıkarılan 676 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 657 

Sayılı Devlet Memuru yasasına ek yapıldı ve 

devlet memurluğuna alınacaklar için "güvenlik 

soruşturması ve arşiv taraması yapılmış 

olması" koşuluna yer verilmiştir. Bu 

kararnameye kadar, doktorlar gizlilik derecesi 

bulunan kurumlarda çalışmadıkları sürece 

herhangi bir soruşturmaya girmeksizin, tıp 

fakültesinden mezun olduktan sonra en fazla 

2 ay içerisinde atanıp ve göreve 

başlamaktaydılar. Fakat OHAL koşullarında 

memur atamalarına getirilen bu zorunluluk 

doktorları da etkilemiş, yüzlerce doktor 

haklarındaki güvenlik soruşturmasının 

tamamlanmasını ve kamu personeli olarak 

çalışmalarına engel olup olmadığının 

açıklanmasını beklemektedir. 

OHAL döneminde tıp fakültesini bitirip iki 

yıllık zorunlu hizmete başlayabilmek için 

hakkında yürütülen güvenlik soruşturması 

henüz sonuçlanmayan doktorlar tebligatlarını 

bekledikleri süre içinde market kasiyerliği, 

inşaat işçiliği ve eczane çıraklığı gibi asgari 

ücretli işlere başvurmaktadır. Sağlık Bakanı 

Demircan, yürütülen güvenlik 

soruşturmalarına ilişkin olarak "Şu anda 

güvenlik soruşturması, arşiv araştırması 

yapılıp Bakanlığımıza bildirilen 19 bin 270 

personelden 16 bin 305'inin ataması 

tamamlanmıştır. Geriye kalan bin 571 

personelin Bakanlığımız güvenlik 

soruşturması değerlendirme komisyonunda 

değerlendirmesi devam etmekte, 173 

personelin ise atama şartlarını taşımadığından 

dolayı atamasının yapılmayacağı kendilerine 

bildirilmiş” demiştir. 

Güvenlik soruşturmaları ile AKP’nin hem 

doktorların çalışma hakkına hem de halkın en 

temel hakkı olan sağlığa ulaşma hakkına 

engel teşkil ettiğinin en açık kanıtlarındandır. 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
153 

 

OHAL’de Cezaevleri 

OHAL ile cezaevlerindeki tutuklu sayısı 

hızla artmış ve cezaevleri ıslahevi olma 

özelliğini yitirmeye başlamıştır. Ceza ve 

tutukevlerinde 219.180 hükümlü ve tutuklu 

bulunmaktadır. Özgürlüğünden yoksun 

olanların %54’ünü hakkındaki hüküm 

kesinleşmiş olanlar, %9’unu üst mahkeme 

kararını bekleyen tutuklular, %37’sini ise 

soruşturması/davası devam eden tutuklular 

oluşturmaktadır. Sayısı 220 bine yaklaşan bu 

tutuklulardan 50 binden fazlası OHAL ile 

tutuklanmıştır. 9 yıllık 12 Eylül döneminde 52 

bin kişi tutuklanmıştır. 21 aylık OHAL süreci, 

insanları düşüncelerinden ötürü mahkum etme 

konusunda da 12 Eylül’ü geride bırakmıştır. 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları 

Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre 

Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunmakta 

olup toplam kapasitesi 207.279 kişidir. Tutuklu 

ve hükümlülerin mevcut sayısı ile 

cezaevlerinin kapasitesi arasındaki farka 

bakıldığında tutuklu kişilerin hak ve 

özgürlükleri açısından sorun yaşandığı 

aşikârdır. 

Cezaevlerinde yaşanan sıkıntıların en 

büyüğü sağlık hakkına erişimin 

engellenmesidir. Kelepçeli muayene, revirde 

yeterli sayıda hekim bulundurulmaması, 

hastane sevklerinin ve revir muayenelerinin 

gecikmeli yapılması gibi temel sorunlar OHAL 

ile kontrol edilemez bir hal almıştır. 

Avukat görüş odalarında kamera 

sisteminin tüm odayı gözetleyecek bir şekilde 

kurulu olması, cezaevinde mahpusların çeşitli 

nedenlerle cezaevlerinden nakilleri sırasında 

kelepçenin tersten takılması, banyo ve 

tuvaletleri görecek şekilde kameraların 

yerleştirilmesi, mevzuata aykırı olan kimlik 

kartı taşıma dayatması ve bazı mahpusların 

kameralarla donatılan, her tarafı sünger veya 

benzeri bir malzeme ile kaplı “süngerli oda” 

olarak tabir edilen odalarda keyfi bir şekilde 

tutulması gibi birçok uygulama cezaevlerinin 

geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. 

OHAL’in ülke genelinde ilanından sonra, 

cezaevlerinde yıllardır yaşanan hak ihlalleri ve 

sorunlar gözle görülür ve hissedilir bir şekilde 

artmıştır. Cezaevlerindeki ihlallerin yanısıra, 

her geçen gün artan gözaltılarla tüm Türkiye 

açık cezaevine dönüştürülmeye 

çalışılmaktadır. OHAL boyunca 150 binden 

fazla kişi gözaltına alınmıştır. 

OHAL’de Ekonomi 

Türkiye’de OHAL’in gözle görülür ve en 

önemli etkilerinin olduğu alan şüphesiz 

ekonomidir. OHAL’in işsizliğe, istihdam 

oranlarına, enflasyona, Türk Lirası’nın 

değerine olan yıkıcı etkisi her geçen gün daha 

da ağırlaşmaktadır. OHAL’in ilan edilmesinden 

bugüne kadar geçen uzun süre, Türkiye’nin 

ekonomik göstergelerine olumsuz olarak 

yansımakta, sürekli uzatılan OHAL’in faturası 

vatandaşa kesilmektedir. 

OHAL’de işsizlik çift hanelerde 

yüksekliğini korumaya devam etmektedir. 

Güncel verilere bakıldığında geniş tanımlı 

işsizlik yüzde 18,3 seviyelerine kadar 

çıkmakta, işsiz sayısı ise 6,1 milyonu 

bulmaktadır. OHAL döneminde diplomalı işsiz 

sayısı da yüksekliğini korumakta, OHAL rejimi 

içinde gençlerin iş bulma umudu her geçen 

gün azalmaktadır. OHAL’de güvencesiz 

çalışma koşullarına tabi olan emekçi sayısı da 

artmış; OHAL öncesi 

AKP hükümetinin enflasyonun tek 

hanelere ineceği vaadinin OHAL süreci içinde 

gerçekleştirilemediği görülmektedir. OHAL’den 

önce yüzde 8-9 bandında olan enflasyon, 

güncel verilere göre yüzde 10-11 seviyesine 

çıkmış, enflasyon rakamları çift hanelere 

demirlemiştir. 

OHAL döviz kurunda dalgalanmalara da 

neden olmakta, Türk Lirası’nın değeri hızla 

erimektedir. Döviz kurunda son bir ay 
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içerisinde yüzde 6,4, OHAL'in ilan edildiği 

andan itibaren de yüzde 27'lik bir kayıp söz 

konusu olmaktadır. Bu bağlamda dolardaki 

her bir kuruşluk artış, Türkiye'yi 2,25 milyar 

liralık zarara sokmaktadır. 2013’ün Haziran 

ayında 1,7 TL olan dolar ve 2,4 TL olan Euro 

karşısında Türk Lirası, OHAL ile gelinen 

noktada iki buçuk kattan fazla değer 

kaybetmiştir. 

OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 

2016’da mazot, 3.80 TL benzin, 4.41 TL iken 

güncel verilere göre benzin 6,13 TL 

seviyesine, mazot ise 5,65 seviyesine 

çıkmıştır. Gelir seviyesine göre dünyanın en 

pahalı akaryakıtı Türkiye’de tüketilmektedir. 

OHAL öncesinde de azalma eğilimi olan 

reel ücretler OHAL’le birlikte bu eğilimini 

hızlandırmaktadır. Hem kamu emekçileri hem 

de asgari ücretliler bu durumdan en çok 

olumsuz etkilenen kesimler olmakta, bu 

kesimler enflasyonun altında zamlar aldıkları 

için hem de dolar kuru etkisiyle maliyet 

enflasyonu yaşandığı için ücretlerin milli gelir 

içerisindeki payı azalmaktadır. 

OHAL’de Türkiye’nin “net” dış borcu 

önemli artış göstermiştir. OHAL sürecinde 

Türkiye’nin net dış borcuna 23 Milyar dolar 

eklenmiştir. 2014 yılı sonunda 244 milyar 

dolar bandında olan net dış borç OHAL’in 

uzatılması itibariyle düzenli bir artış 

göstermiştir. 

OHAL sürecinde FETÖ soruşturmaları 

kapsamında yaklaşık 500 şirket TMSF’ye 

devredilmiştir. Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 30 

milyar lira, öz kaynakları 15 milyar lira 

olmakta, fona devredilen şirketlerde yaklaşık 

30 bin çalışan olduğu bilinmektedir. 2.10 

Kapatılan STK’lar 

OHAL ile özellikle kadınlar ve çocuklar 

ile ilgili çalışmalar yürüten birçok dernek 

kapatılmış, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi 

vakıf ve dernekler konusunda da muhalifleri 

susturma politikası uygulanmıştır. 

OHAL boyunca 1064 özel eğitim kurumu 

(anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise), 360 özel 

kurs ve etüd merkezi, 847 öğrenci yurdu, 48 

özel sağlık merkezi, 15 özel vakıf üniversitesi, 

2 Konfederasyona bağlı 29 sendika, 1424 

dernek, 145 vakıf, 175 medya ve yayın 

kuruluşu kapatılmıştır. 

OHAL ve KHK’lar 

OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016 

tarihinden bugüne kadar toplam 31 KHK 

çıkarılmış, devlet içerisindeki FETÖ 

yapılandırmasını temizleme amacıyla 

çıkarıldığı öne sürülen KHK’lar, iktidarın 

keyfiyetiyle muhalifleri susturma aracına 

dönüşmüştür. 

OHAL döneminde çıkarılan 31 kanun 

hükmünde kararnameden 26’sı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının 

ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Böylece Anayasa 

Mahkemesinin KHK’lerle ilgili başvuruları 

reddetmesinin gerekçesi de ortadan kalkmış, 

bir buçuk yıldır süren “OHAL Darbesi” resmen 

kanunlaşmıştır. 

Kış lastiği düzenlemesinden, ihraçlara 

ve taşeron düzenlemesine kadar her hususu 

KHK ile düzenleyen hükümet, yaptığı tüm 

uygulamaların anayasal denetimden 

geçmesini engellemiştir. 

OHAL Komisyonu 

İktidarın OHAL mağduriyetleri 

konusundaki niyetini en açık şekilde ortaya 

koyan yapılardan biri şüphesiz ki OHAL 

komisyonudur. 685 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri 

İnceleme Komisyonu'na 108 bin 660 müracaat 

yapılmıştır. Komisyon, kurulduktan 1 yıl sonra 

başvuru almaya başlamıştır. Komisyonun 

dosyaları inceleme ve geri dönüş yapma 

hızına bakıldığında iktidarın mağduriyetler 

hakkında önceliği olmadığı görülecektir. 
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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 

tamamlanan ve incelemeleri sona eren 

başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den 

itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, 

komisyon, 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 

310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti. 

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 

başvurulardan 9 bin 700'ünü reddederken, bu 

arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 

990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. 

Komisyon, çalışma süresini 2 yıl olarak 

açıklamıştı. Komisyonda, 96 bin 660 

başvurunun incelenmesi ise hala devam 

ediyor. Dosyaların incelenme hızına 

bakıldığında, 2 yıl gibi bir sürede dosyaların 

sağlıklı bir incelemeye tabii tutulamayacağı 

görülecektir. 

Sonuç 

Elinizdeki rapor bir partinin raporu 

olmaktan öte tarihe düşülmüş bir nottur. 

Türkiye, 12 Eylül askeri darbe döneminde bile 

bu denli ağır bir baskı ve hukuksuzluk ile 

karşılaşmamıştır. Açıktır ki, OHAL ve KHK’lar 

ile AKP kendi darbesini yapmış, binlerce 

insanı mağdur etmiştir. AKP’nin OHAL darbesi 

ile, Türkiye’nin laik, demokratik ve sosyal 

hukuk devleti vasfı açıkça tahrip edilmektedir. 

AKP, OHAL ile sömürüyü, açlığı, ölümü 

bu ülkede çalışan herkesin kaderi haline 

getirmiştir. Türkiye tarihinin hiçbir dönem açlık, 

yokluk, umutsuzluk ve çaresizlik bu denli ağır 

bir atmosfer gibi insanların üzerine çökmemiş, 

insanlar yokluk ile kendilerini yakmaya 

çalışmamış, iftiralar ile intihara 

sürüklenmemiştir. 

CHP olarak tarihsel sorumluluğumuz, 

halkın umudu ve cesaretini örgütlemek, 

ülkenin kaderini bir kişinin keyfiyetinden 

kurtarmak, OHAL darbesini sona erdirmektir. 

CHP olarak, esas karşısında 

durduğumuz nokta, ülkemizin demokratik 

bütün değerlerinin ayaklar altına alınarak, 

kurunun yanında yaşın da yanması sürecidir. 

Haklıyla haksızın ayırt edilmesinde oluşan bu 

güvensizlik, iktidarın suçluyu değil, “canının 

istediği” bütün vatandaşları suçlaması ve 

bedel ödetmesi sürecine evrilmiştir. FETÖ’yle 

ilişkili herkesin adil yargılamalardan geçerek 

cezalandırılması fakat bu yaşanırken suçlu ve 

suçsuz arasındaki ayrımın korunması esas 

talebimizdir. 

FETÖ’nün siyasi ayağının bir türlü 

ortaya “çıkarılamadığı” bu süreçte, faturanın 

gazetecilere, emekçilere, kadınlara, çocuklara 

kısacası bütün Türkiye’ye kesilmesini 

engellemek, Türkiye’nin tekrar hukuk devleti 

düzenine ve demokrasinin üstünlüğü ilkesine 

kavuşmasını sağlamak önceliğimiz olacaktır. 

 

 “CEZAEVLERİNDE YAŞANAN HAK 

İHLALLERİ” BAŞLIKLI RAPOR: 

8 Mayıs 2018  

Türkiye’de cezaevleri, özellikle AKP 

hükümeti ile yaşanan sorunların ve maruz 

kalınan hak ihlallerinin katlanarak arttığı bir 

hale gelmiştir. Cezaevleri ıslah edici 

özelliklerini yitirmiş, sadece cezalandırma 

işleminin uygulandığı yerler haline 

dönüşmüşlerdir. Özellikle, 2 yıla yaklaşmakta 

olan OHAL uygulamaları ile cezaevlerinde 

yaşanan mağduriyetler artmıştır.  

AKP iktidarı boyunca Cumhuriyet 

tarihinin en yoğun hak ihlalleri yaşanmış, 

insanlık adına utanç verici birçok durumla 

karşılaşılmıştır. Yaşanan tüm hak ihlallerine 

en çok maruz kalan kesimlerden biri ise 

cezaevlerindeki mahkumlardır.  

AKP hükümeti bir yandan insan hak ve 

özgürlüklerini ortadan kaldırırken; diğer 

yandan tutuklulara ve hükümlülere, yasalara 

ve Türkiye'nin parçası olduğu uluslararası 

sözleşmelerin çizdiği standartlara ters 

düşecek bir muamelenin yapılmasına engel 

olmamaktadır.  
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Cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve 

mahkumların yaşadıkları hak ihlalleri, iktidarın 

siyasi tercihlerinin sonucudur. Açıktır ki iktidar, 

kadınlara, çocuklara ve toplumun her 

kesimine dayattığı baskıcı ve antidemokratik 

politikaları cezaevlerinde de sürdürmekte, hak 

ihlallerinin önüne geçemediği gibi ihlallerin ve 

mağduriyetlerin yaşanmasına sebebiyet 

vermektedir.  

Haksız tutuklamalar, cezaevlerindeki 

koşulların yetersizliği ve insan onuruna 

aykırılığı, renkli kıyafet yasakları ve tek tip 

kıyafet zorunluluğu, iletişim ve savunma 

engelleri, aylarca hazırlanmayan iddianameler 

cezaevlerinde yaşanan sorunları gözler önüne 

sermektedir. 

 Rakamlarla Cezaevleri 

Adalet Bakanlığı'nın Ekim 2017 tarihli 

verilerine göre, 140.248'i hükümlü ve 88.745'i 

tutuklu olmak üzere, Türkiye'de toplamda 

228.993 kişi cezaevlerinde bulunmaktadır. Bu 

rakam, AKP'nin iktidara geldiği tarihten 

bugüne kadar cezaevlerinde bulunan nüfusun 

%285 arttığını göstermektedir.  

Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler 

arasında cezaevlerinde bulunan nüfusun en 

fazla olduğu ülkedir. Tutuklu ve hükümlü 

sayısının artması ve cezaevlerinde yer 

kalmaması sebebiyle denetimli serbestlik 

uygulaması kapsamına alınan 353.749 kişi ve 

adli kontrolle serbest bırakılan 280.675 kişi bu 

rakamlara dahil değildir.  

Türkiye'de 24 farklı tipte toplam 386 adet 

ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bunlardan 

iki tanesi (Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumları ve Çocuk Eğitimevleri) tutuklu ve 

hükümlü çocuklar içindir. Açık ve kapalı olmak 

üzere iki ayrı tip ceza infaz kurumu da sadece 

kadınlara ayrılmıştır. Her bir ceza infaz 

kurumundaki hükümlü ve tutukluların, insanca 

yaşadığından emin olmak ve cezalarını insan 

onurunu zedelemeyecek bir biçimde yerine 

getirmesini sağlamak adına belirlenmiş asgari 

standart kurallara uyulması devletin görevidir. 

Bu çerçevede, yatak dahil kişi başına düşecek 

barınma alanları ve sosyal alanların 

hesaplanması gerekmekte ve ceza infaz 

kurumlarında yeterli sayıda ve gerekli 

donanıma sahip personelin çalıştırılması 

gerekmektedir.  

Ceza infaz kurumlarında 228,993 kişi 

bulunmaktayken, ceza infaz kurumlarının 

kapasitesi 208.830'dur. Bu bağlamda da temel 

olarak yatak ve barınma alanları açısından 

kurumlar yetersiz kalmakta; kişilere gerekli 

sosyal alanlar sağlanamamakta ve hizmet 

veren personel sayısı eksik kalmaktadır. 20 

binden fazla mahkum yatakları dâhi nöbetleşe 

kullanmaktadırlar. 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde bir 

gardiyana düşen ortalama tutuklu sayısı 3.5 

iken, bu sayı Türkiye'de 5.3'tür. Cezaevlerinin 

bu kadar kalabalık olması iş fırsatlarına 

ulaşım, eğitim, kültürel aktiviteler, akrabaların 

ziyaretleri, avukat ve aile üyeleriyle telefon 

konuşmaları gibi konularda da kısıtlamalar 

yaratmaktadır. 

Özellikle OHAL ile telefon görüşü 

kısıtlaması 2 haftaya çıkmıştır. 

Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri 

Cezaevlerinde Ölen ve Yaralananlar 

 Cezaevlerinde yeterli sayıda doktor ve 

tıbbi yardım ekibi olmaması ve mahkumların 

elleri kelepçeli muayeneye zorlanması gibi 

sebepler ciddi sağlık problemleri yaşayan 

veya yaralanan mahkumların tedavisini 

güçleştirmektedir. Son 16 yılda, yaklaşık 

3.432 tutuklu ve hükümlünün hayatını 

kaybettiği cezaevleri AKP döneminde ıslah 

evleri olma özelliğini yitirmiş, adeta ölüm 

evlerine dönüşmüştür. Sadece 2015 yılında 

hapiste ölen kişi sayısı 426'dır ve bunların 

54'ü gözaltında ölmüştür, 43'ü ise intihardır. 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü 

Muamele 
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İşkence ve kötü muamele Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. maddesinde 

“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse 

insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 

veya muameleye tâbi tutulamaz” şeklinde 

belirtildiği üzere yasaklanmıştır. 

Oysa özellikle OHAL rejiminde; dayak, 

cinsel istismar tehdidi ve cinsel istismar 

uygulaması, elektrik şoku ve tazyikli su 

kullanımı da dahil olmak üzere gözaltında 

işkence ve kötü muamelenin farklı biçimlerinin 

kullanıldığını pek çok farklı kaynak tarafından 

kanıtlanmıştır. Özelikle tutuklulardan itiraf 

almak veya bilgi toplamak için başvurulan 

işkence ve kötü muamelenin; tutuklulara 

önceden yazılmış ifadeleri kabul ettirmek için 

de kullanıldığı bilinmektedir. 

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır 

Şubesinin hazırladığı 2017 hak ihlalleri 

raporuna göre, sadece bölgede 1 yıl içerisinde 

cezaevlerinde 433 mahpus işkence ve kötü 

muameleye maruz kalmış durumdadır. Yine 

aynı rapora göre cezaevlerinde 3 çocuk 

yanarak, 8 mahpus intihar iddiasıyla, 6 

mahpus hastalık nedeniyle, 2 mahpus ise 

diğer mahpuslar tarafından öldürülmüştür. 

Savunma Hakkının Engellenmesi 

Kişinin avukatına zamanında ve sınırsız 

erişimi, yargı sürecinin doğru işlemesi için 

oldukça önemlidir. AKP hükümeti, kişisel 

özgürlükler ve işkence yasağı bağlamlarında 

oldukça önemli olan bu erişim hakkını 667 

sayılı KHK ile sınırlandırmıştır. Tutukluların 

avukatlarıyla olan görüşmelerinin kayıt altına 

alınmasının; aralarında paylaştıkları belgelere 

el konulmasının; görüşmelerin zamanının 

değiştirilmesinin ve savcı emriyle kişinin 

seçtiği avukatın değiştirilmesinin önü 

açılmıştır. Üstelik terörle mücadele 

kapsamında tutuklanan kişilerin avukata 

erişimi de Sulh Mahkemelerince altı ay 

süreyle sınırlandırılabilmektedir. Tüm bu 

uygulamalar kişilerin en temel haklarından 

olan savunma hakkına ve masumiyet 

karinesine ters düşmektedir. 

Bunlara ek olarak, Türkçe bilmeyen 

vatandaşlar için mahkeme- lerde tercüman 

bulundurulmaması ya da ancak ücretli olarak 

bulundurulması da sıkıntı yaratmakta ve 

anadilde savunma hakkını etkilemektedir. 

Anadilde mektup yazılması da OHAL ile 

engellenen haklardandır. 

Sağlık Hizmetlerine Erişim 

Cezaevlerinde toplam 1154 hasta 

tutuklu var ve bunların 357’sinin derhal 

serbest bırakılması gerekmektedir. Çünkü bu 

357 kişi artık hayatlarının son demlerini 

yaşamaktadırlar. Adalet Bakanlığının 

açıklamış olduğu verilere göre son 2 yılda 

cezaevinde 2300 hasta tutsak hayatını 

kaybetmiştir. 

OHAL kapsamında ceza infaz 

kurumlarında bulunan kişiler sağlık 

hizmetlerine erişirken, polis memurlarının da 

doktorlarla birlikte hazır bulunmaları hasta 

mahremiyetini ihlal etmektedir. Üstelik bu 

mahremiyet ihlali aynı zamanda işkence ve 

kötü muamelenin raporlanmasını da 

engellemektedir. Bunun yanı sıra, doktorların 

sayısı ve kurumlarda bulundukları süreler de 

tutuklu ve hükümlü sayıları göz önünde 

bulundurulduğunda yetersiz kalmaktadır. 

Özellikle ağız ve diş bakımı ile ilgili sıkıntılara 

çözüm bulunamamaktadır. 

Psikiyatri ve psikoloji desteğineyse çoğu 

zaman ya erişilememekte ya da kısıtlı ve nadir 

olarak erişilebilmektedir. Bu yüzden de, 

intihara meyilli olan tutukluların tedavileri 

sağlanamamaktadır. 

Dilekçe, Haberleşme ve İletişim Hakkı 

Mahkumların özellikle uluslararası 

kurum ve kuruluşlara yazdığı dilekçelere 

hapishane yönetimlerince el konulduğuna 

yönelik duyumlar alınmaktadır. Ayrıca yazılan 

mektupların örgüt propagandası yaptığı öne 
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sürülerek mahkumlara disiplin cezaları 

verildiği ve Kürtçe yazılan mektuplara da keyfi 

olarak izin verilmediği gözlemlenmiştir. Üstelik, 

savunma hakkını da kısıtlar bir biçimde 

mahkumların avukatlarıyla olan yazılı ve sözlü 

iletişim hakkı da engellenmektedir.  

Cezaevinde Ebeveynleriyle Kalan 

Çocuklara İlişkin İhlaller 

Aralık 2017 tarihiyle, 100 kadarı hamile 

veya yeni doğum yapmış olan yaklaşık 600 

kadının küçük çocuklarıyla gözaltında 

tutulmaktadır. AKP, uluslararası standartlarda 

çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve 

onların dışarıya en yakın koşullarda bakılması 

üzerine olan taahhütleri yerine 

getirmemektedir.  

Her çocuğun bireysel durumunun, 

psikolojisinin ve kişisel gelişiminin göz önünde 

bulundurulması bir yana, çocuklar en temel 

haklarından mahrum şekilde cezaevlerinde 

hayata başlamaktadırlar. 

Mahpus Yakınlarının Yaşadığı 

Mağduriyetler 

Tutuklananların ikamet yerlerinden 

uzakta bulunan cezaevlerine yerleştirilmesi ve 

ayda sadece bir defa ziyaret hakkına sahip 

olmaları mahpus yakınlarını mağdur 

etmektedir.  

Ayrıca, mahpus yakınlarının iletişim 

hakkı 667 sayılı KHK ile kısıtlanmıştır ve 

mahkumların sadece en yakın akrabaları 

tarafından ziyaret edilmelerine ve her 15 

günde sadece bir defa 10 dakika boyunca 

telefon kullanmaların izin verilmiştir. Bunlara 

ek olarak, hükümlülerin açık görüşlerde bile 

aileleriyle yan yana oturmalarına izin 

verilmemektedir. 

Kadın Cezaevlerinde Durum 

2017 verilerine göre ceza infaz 

kurumlarında bulunan kadın sayısı 9.985'tir. 

Kadın mahkumlar için 8 adet kapalı ve 6 adet 

açık ceza infaz kurumu bulunmaktadır. 

Cezaevlerinde bulunan kadınların 600 kadarı 

küçük çocuklarıyla birliktedir.  

En az 50 kadın da gözaltına alınmadan 

veya tutuklanmadan hemen önce veya sonra 

doğum yapmıştır. Doğumdan hemen önce 

veya sonra ceza infaz kurumlarına 

yerleştirilmek, bu kadınların da bebeklerinin 

de yaşam hakkının ihlali anlamına 

gelebilmektedir . 

Pek çok kadın mahpusun, cezaevlerinin 

kantinlerinde para ile satılan kişisel hijyen 

açısından oldukça önemli olan ürünlere 

erişiminde sıkıntılar mevcuttur. Üstelik AKP 

hükümetinin olarak uzattığı OHAL rejiminde 

cezaevleri dolup taşarken, pek çok kadın 

mahpus erkek hapishanelerinin kadınlara 

ayrılan koğuşlarında tutulmaktadır. Bu 

cezaevlerinin kantinlerinde kişisel hijyen için 

gerekli ürünlere ulaşım mümkün 

olmadığından, kadın mahpuslar sıhhi olmayan 

yöntemlere başvurmak zorunda 

kalmaktadırlar. Fransa gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde, ekonomik durumu uygun olmayan 

kadınlara bu ürünler hapishane idaresi 

tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

Çocuk Cezaevleri ve Eğitimevlerinde 

Durum 

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş 

Milletler(BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 

Çocuk Koruma Kanunu’nun temel 

ilkelerinden biri, “Bir çocuğun 

özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en 

son başvurulacak bir önlem olarak 

düşünülüp, uygun olabilecek en kısa 

süre ile sınırlı tutulması gerektiği”dir. BM 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 

Sözleşmenin genel yorumları, Havana, Pekin 

Kuralları, BM Medeni ve Siyasi Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
159 

 

birçok uluslararası metin, adalet 

sisteminde çocukların yetişkinlerin olduğu 

alanlardan ayrı tutulması ve 

yetişkinlerden farklı muamele görmesi 

gerektiğini savunur. 

Türkiye’de ise çocuklar hala yetişkinlerin 

kapatıldığı kurumlardaki koğuşlarda 

tutulmakta ve uzun tutukluluk süreleri ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. 12-18 yaş aralığında 

1715’i oğlan, 63’ü kız olmak üzere 1778 

tutuklu, 994’ü oğlan, 28’i kız olmak üzere 1022 

hükümlü, toplam 2800 çocuk mahpus 

bulunmaktadır. 

Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde 

esas olan, çocuk cezalandırmalarının en aza 

indirgenmesi, çocukların suça 

sürüklenmelerinin önünü kesmek ve suça 

karışan çocukların ıslah edilmesini 

sağlamaktır. Ülkemizde çocukların suça 

karışma oranları yüksek olduğu gibi ıslah 

edilmelerine yönelik herhangi bir çalışma 

yoktur. Tüm bunlar çerçevesinde çocuklar 

suça karışma ve cezaevine grime durumunda 

bulundukları cezaevlerinde çeşitli şiddet ve 

taciz olaylarına maruz kalmaktadır.  

Özel İhtiyaçlara Sahip Mahkumların 

Durumu 

Cezaevlerinde özel ihtiyaca sahip 

mahkumlar gerekli ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadırlar. Engelli mahpuslar, 

yabancı uyruklu mahpuslar gibi özel ihtiyaca 

sahip olan kesimler için cezaevi koşulları her 

geçen gün daha da zorlaşmaktadır. 

Sadece ortopedik ve duyusal veya 

zihinsel engeller değil aynı zamanda 

uluslararası anlamda “süreğen hastalık” olarak 

kabul edilen kanser, HIV ve kalp-damar 

hastalıkları da bireyler için engel teşkil 

etmektedir. Özel bakım gerektiren ve kişinin 

yaşam hakkını doğrudan etkileyen bu 

hastalıkların özel tedavisi gerekmektedir. 

Türkiye'de ise bu kişilerin bakımı gönüllü 

olarak çalışan, idarenin ücret ödediği diğer 

tutuklular veya içeri alınan yakınları tarafından 

yapılmaktadır. Bu gönüllülük esası da 

istismar, şiddet ve taciz gibi vakaların da 

önünü açmaktadır. Hasta bakımı veya özel 

hizmetler gerekli eğitimi almış ve profesyonel 

kişilerce yapılması gereken hizmetlerken; 

hapishanelerde kişiyi doğrudan ölüme 

itebilecek şartlarda yapılmaktadır. 

2016 itibariyle, Türkiye'de 4.000 civarı 

yabancı uyruklu mahpus vardır. Bu 

mahpusların özellikle dil sorunları, ailelerinden 

ve ülkelerinden uzakta olmaktan kaynaklanan 

maddi-manevi sıkıntıları ve bu iki sorunun 

haklarına erişmede yarattığı engeller vardır. 

Tercüman sağlanmaması veya cezaevi 

çalışanlarının içerisinde İngilizce bilen 

personel olmaması; bu mahpusların savunma 

hakkını kullanabilmesi, cezalarını sürdürmekte 

olan tutukluların cezaevi personeli ile 

anlaşabilmesi veya sağlık hakkından 

yararlanılabilmesi gibi pek çok önemli alanda 

engel teşkil etmektedir. Ayrıca kütüphanelerde 

kendi dillerinde kitap bulamamaları sebebiyle 

kütüphaneden de yararlanamamaktadırlar. 

Cezaevlerinin Bağımsız Denetimi 

673 sayılı KHK ile engellenen Cezaevi 

İzleme Komisyonları ve bağımsız denetim 

mekanizmaları, cezaevlerinin asgari 

standartlara uyduğundan emin olunması, 

işkence ve kötü muamelenin engellenmesi ve 

tutuklu ve mahkumların cezalarını insan 

onurunu zedelemeyecek bir biçimde yerine 

getirmelerini sağlamak açısından oldukça 

önemlidir. Demokratik bir devlet yapısı içinde, 

ceza infaz kurumlarının da denetime açık 

olması ve insan haklarına saygılı kurumlar 

olduklarından emin olunması gerekmektedir.  

Tespitler ve Öneriler 

- OHAL süreci acilen sonlandırılmalıdır 
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- Cezaevlerindeki işkence ve kötü 

muamele derhal sonlandırılmalı ve iddiaların 

hepsi bireysel olarak soruşturulmalıdır. 

- Tutukluların yargı süreçleri 

hızlandırılmalıdır.  

- Kadın mahpuslara ücretsiz ped 

sağlanmalıdır. 

- Ceza infaz kurumlarında anneleriyle 

birlikte tutulan çocuklara yapılan mahkum 

muamelesi sonlandırılmalıdır ve çocuğun 

çıkarları göz önünde bulundurularak, onun  

cezaevlerinin dışındaki koşullara olabildiğince 

yakın koşullarda bakılması sağlanmalıdır.   

- Cezaevleri yeniden Cezaevi İzleme 

Komisyonlarına ve bağımsız denetime 

açılmalıdır. 

Sonuç 

AKP iktidarında çeşitli defalar kısmi af 

niteliğinde yasalar çıkarılmış ve cezaevleri 

boşaltılmaya çalışılmış olmasına rağmen bu 

başarılı olamamıştır. TCK içerisinde adi suçlar 

niteliğindeki suçları işleyenler, ıslah edilmeden 

toplumun içerisine gönderilmiş; ülkede 

düşünen, okuyan, aydın, akademisyen, 

öğretmen, öğrenci, gazeteci herkes 

tutuklanmış ve cezaevlerine gönderilmişlerdir. 

İktidar asıl suçluları cezalandırmak 

yerine siyasallaştığı yargı eliyle masum 

insanları cezaevlerine göndermektedir.  

Türkiye'de cezaevleri dolup taşarken 

orada kalan insanlara yeterli yatırım 

yapılmamakta; insan haklarına saygılı ve 

insan onurunu zedelemeden cezaların yerine 

getirilmesi için olanaklar tanınmamaktadır. 

AKP’nin kurduğu cezaevi düzeni aslında 

ülke genelinde kurduğu düzenin bir 

yansımasıdır. İçeride ve dışarıda 

tutsaklaştırılan insanların temel hakları yok 

sayılmaktadır. Kendisine muhalif herkesi 

cezaevine hapseden, cezaevindeki insanları 

ise en temel haklarını yok eden bir iktidar bu 

ülkenin geleceğini karartmaktadır. 

Cezaevlerinde yaşanan ölümlerin, şiddetin, 

istismarın, işkencenin sorumlusu AKP’dir. 12 

Eylül’de Diyarbakır ve Mamak cezaevleri, 

işkencenin ve ölümlerin merkezi olarak kabul 

edilirdi. Şimdi ise AKP, ülkedeki bütün 

cezaevlerini işkence ve ölüm merkezi haline 

getirmiştir. 2023 yılına kadar bitirilmesi 

planlanan 35 cezaevi AKP’nin bu ülkeye nasıl 

bir gelecek vaat ettiğinin de kanıtıdır. Dışarıda 

baskı, içeride ölüm ikileminde bu ülkeyi 

kurtaracak tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi 

olduğu açıktır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 

Yılında yani 2023’te vizyonu 35 yeni cezaevi 

olan AKP’nin kurduğu baskı düzeninde 

cezaevlerinin durumunu inceledik ve bu 

alandaki bütün hak ihlallerini derledik. Ülkenin 

bir bütün olarak açık cezaevine 

dönüştürüldüğü bir süreçte cezaevlerindeki 

sorunlara dikkat çekmek, temel insan 

haklarına saygının bir gereğidir. Cumhuriyet 

Halk Partisi olarak içeride ve dışarıda yaşayan 

bütün insanların sorunlarıyla ilgileniyor ve 

AKP’nin kurduğu bu cezaevi düzenine karşı 

insan haklarını, özgürlükleri, eşitliği ve insan 

onurunu savunuyoruz. 

Suçu ne olursa olsun cezaevlerindeki 

herkes devletin sorumluluğundadır. Eğer bir 

devlet cezaevlerinde bakmakla yükümlü 

olduğu insanlara hukuk/yasa çerçevesinde 

bakmıyorsa o ülke hukuk devleti olmaktan 

çıkmıştır. Ülkedeki cezaevi düzeni aynı 

zamanda o ülkenin nasıl yönetildiğinin de açık 

göstergesidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü 

yılında AKP yüzbinlerce insana cezaevi, 

tutsaklık, özgürlükten yoksun bir baskı düzeni 

vaat etmektedir. Cezaevlerinin içinde 

bulunduğu durum her türlü insan haklarını ve 

ülkemizin altında imzası olan temel insan 

hakları sözleşmelerini AKP’nin hiçe saydığını 

göstermektedir. 
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1 NİSAN – 10 AĞUSTOS 2018 

ETKİNLİK PROGRAMI: 

 

Ankara’da Bala, Çankaya, Elmadağ, 

Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve 

Şereflikoçhisar ilçelerinde seçim çalışmaları 

kapsamında ilçe başkanlıklarıyla beraber alan 

çalışması yapıldı. Esnaf, oda ve dernekler 

ziyaret edildi. Vatandaşlarla biraraya gelinerek 

sorunları dinlendi; CHP’nin çözüm önerileri 

anlatıldı. Gölbaşı, İlker, Kırkkonaklar, 

Seyranbağları, Sokullu ve Yıldız Seçim 

Ofislerinin açılışlarına katılım sağlandı. Medya 

kuruluşları ziyaret edildi. Çeşitli televizyon 

programlarında CHP iktidarında 

gerçekleştirilecek projeler anlatıldı.  

KESK, TTB, İnsan Hakları Derneği, 

İnsan Hakları Vakfı, Emekli Astsubaylar 

Derneği Ziyareti, Genç Girişimciler Derneği, 

Birleşik Kamu-İş, Hacı Bektaş Vakfı, 

Kızılırmak Yerel Dernekleri Federasyonu, Disk 

Genel-İş, Disk Emekli-Sen ve Çorum Hitit 

Dernekleri Federasyonu ziyaretleri yapıldı. 

Genel Başkanımızla birlikte Ankara 

Minübüscüler Odası ziyareti gerçekleştirildi. 

Çankaya Belediyesi ve DİSK arasından 

gerçekleştirilen Toplu-İş Sözleşmesine katılım 

sağlandı. 

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih 

Gürsul, Ali Bulaç, Akın Atalay, Osman Kavala, 

Ahmet Altan ve Mehmet Altan ziyaret edilerek 

basın açıklaması gerçekleştirildi. Tutuklu CHP 

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 

bulunduğu Maltepe Cezaevinde ziyaret edildi. 

Enis Berberoğlu’nun siyasi baskıyla 

tutuklandığı ve rehin tutulmaya devam 

edildiğini vurgulayan bir basın açıklaması 

yapıldı.  

BASIN TOPLANTILARI VE 

AÇIKLAMALARI 

 

30 Mart 2018 tarihinde yapılan Meclis 

Başkanı’nın Kadın Tiyatro Oyuncularına 

yönelik uyguladığı sansür ile ilgili basın 

açıklaması: 

“20. Yüzyılda dünyada kadınlara temel 

haklarını vererek örnek olan bir meclisten 21. 

Yüzyılda kadınlara tahammül edemeyen bir 

zihniyete geçiş kahredici olsa da bu karanlık 

tablo mutlaka aşılacaktır. Ülkemizdeki bütün 

kadınlar bilmeli ve görmelidir ki AKP iktidarda 

kaldığı sürece kadınlar en temel haklarını 

kaybedecekler. Kadının yaşam hakkına sahip 

çıkmayan bir partinin, kadınların diğer 

haklarına sahip çıkması beklenmemelidir. 

AKP döneminde kadına yönelik şiddet % 1400 

artarken ve her gün kadınlar öldürülürken 

sadece seyreden bir zihniyet elbette ki kadını 

sosyal, siyasal ve kamusal yaşamdan 

çekmeye çabalamaktadır. AKP’nin Meclis 

Başkanının meselesi sadece kadınların 

sahnede olması değildir. Bu zihniyet 

kadınların her alandan çekilmesini, kadınların 

eve hapsedilmesini istemekte ve bunun için 

çalışmaktadır. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki 

AKP kadınlara, kadınların haklarına, eşitliğe, 

özgürlüğe düşmandır. Kadın tiyatro 

sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının 

engellenmesi rezilliktir. Daha büyük rezillik bu 

karanlık zihniyete sahip birinin meclis 

başkanlığı yapmasıdır. O yüzden TBMM 

başkanına istifa et çağrısı yapmanın bir 

anlamı yoktur. Zaten istifa erdemine sahip biri 

olsa bu tavrı ortaya koymazdı. Bu nedenle 

bizim çağrımız kadınlaradır. Gelin hep birlikte 

kadın düşmanı, hak, hukuk, adalet düşmanı 

bu iktidardan kurtulalım, demokratik, özgür ve 

eşit bir yaşamı birlikte kuralım.”   

17 Mayıs 2018 tarihinde yapılan İsrail 

katliamına yönelik basın açıklaması: 

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan 

Haklarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl, ABD eliyle 

başlayan İsrail katliamını kınayan bir 
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açıklama yaptı. İsrail’in terörü ve işgalci 

kimliğini Nakba’dan Kudüs’e kadar 

genişlettiğini vurgulayan CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Bingöl’ün açıklaması 

şöyle: 

“Beyaz Saray’a geldiği günden bu yana 

sürekli yeni krizlere sebep olan Trump, bu kez 

de ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e 

taşıyarak  İsrail’in katliamını ve işgalci kimliğini 

desteklediğini tüm dünyaya duyurmuş oldu. 

Üstelik bu taşıma işini Filistin halkının “felaket” 

olarak kabul ettiği 15 Mayıs Nakba (Büyük 

Felaket) gününde gerçekleştirdi. Trump’ın 

“İsrail için harika bir gün” diye “müjdelediği” bu 

taşıma, mazlum Filistin halkı için kara gün 

olarak bir kez daha tarihe geçti. 

Emperyalizm eliyle Filistin topraklarında 

kurulduğu ilk günden bu yana işgalci ve 

saldırgan politikalarını sürdüren İsrail devleti, 

dün de iki binden fazla insanın yaralanmasına 

ve 60’a yakın insanın ölümüne sebep oldu.  

ABD’nin emperyalizmine ve işgalci 

politikalarına tümüyle karşı çıkmayan ve işine 

geldiğine razı olup göz yuman, işine 

gelmediğinde ise sadece sözlü kınamalarla 

işin içinden çıkmaya çalışanlar onurlu Filistin 

halkının mücadelesi altında ezilecekler.  

Onurlu ve mazlum Filistin halkının 

direnişi her zaman devam edecek. Bu direniş, 

emperyalist güçlere ve onlara destek veren; 

Mavi Marmara’yı satan, Trump’la el 

sıkışanlara inat sürecek. Filistin halkının haklı 

mücadelesiyle dayanışma, Deniz’lerin 

bıraktığı yerden, tüm mazlum dünya 

halklarıyla dayanışma anlayışıyla devam 

edecek ve onurlu Filistin halkı bu mücadeleyi 

er geç kazanacak.   

19 Haziran 2018 tarihinde yapılan 

seçim sürecinde yaşanan hak ihlallerine 

yönelik basın açıklaması: 

Tekin Bingöl: “Seçim sürecinin 

Anayasa’nın serbestlik, eşitlik, gizlilik ve 

dürüstlük ilkelerine uygun olmadığı açıkça 

ortada” 

Tekin Bingöl: “Siyasi tarihimize 

geçecek en eşitsiz, en haksız ve insan 

haklarına en aykırı seçim sürecinin son 

haftasına girdik. Ya bu düzeni 

değiştireceğiz ya da herkesin sesinin 

tümden kısılacağı daha karanlık bir 

döneme gireceğiz” 

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan 

Haklarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl, 24 Haziran 

seçimlerine bir hafta kala kampanya sürecini 

değerlendirdi. Seçime gidilen bu sürecin 

iktidarın ideolojik ve baskı aygıtlarının 

tümünün kontrolüyle ilerlediğinin altını çizen 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl 

açıklamasına şöyle devam etti: 

“Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleşecek 

olan seçimlere OHAL koşulları altında, baskı 

ve antidemokratik uygulamaların her geçen 

gün arttırılmasıyla gidiyor. Siyasi tarihimizde 

ilk defa bir Cumhurbaşkanı adayı ve onunla 

ittifak yapan partinin genel başkanı, 

kendilerine oy vermeyen herkesi terörist 

olmakla suçluyor. Türkiye’de ilk defa bir 

cumhurbaşkanı devletin bütün imkanlarını, 

bütün aygıtlarını kendisi için seferber ederek 

seçime gidiyor. Siyasi tarihimizde ilk defa bir 

cumhurbaşkanı adayı cezaevinde propaganda 

yapmak zorunda kalıyor.  

Türkiye tarihinin en eşitsiz, en adil 

olmayan seçimine gidiyoruz. Bir tarafta 

devletin bütün imkanlarını seferber eden, 

kendisine oy vermeyenleri terörist ilan eden, 

bütün medyayı kendine bağlayarak rakiplerini 

gün boyunca terör örgütleriyle ilişkilendiren, 

devletin televizyonunu parti yayın organına 

çeviren bir yapı; diğer tarafta ise tüm bunlara 

rağmen mücadeleyi bırakmayan, kendi 

imkanlarını sonuna kadar kullanan, demokrasi 

ve özgürlük için mücadele eden bir muhalefet 

var. 
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Kendisine muhalif olan herkesi dışlayan 

ve ötekileştirenler, 16 yıllık iktidarları 

sürecinde olduğu gibi seçime gidilen bu 

günlerde de ulusal ve evrensel bütün yasalara 

ve insan haklarına aykırı şekilde hareket 

etmeye devam ediyorlar. AKP, temel insan 

haklarını dahi hiçe sayarak bir “kampanya” 

yürütüyor. MHP ile ittifak yapıp, “baskın” seçim 

kararından bir ay önce seçim yasasını 

değiştirerek seçim güvenliğini ortadan 

kaldıranlar, medya gibi önemli bir gücü de 

baskı altına alıp, OHAL’i yedinci kez 

uzatmanın ardından baskın seçimi ilan ettiler. 

Aslında seçim öncesi yaşanan tüm bu olaylar, 

seçim sürecinin nasıl ilerlediğinin en büyük 

ispatı niteliğinde. Seçim sürecinin Anayasa’nın 

serbestlik, eşitlik, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine 

uygun olmadığı açıkça ortada. 

Adil, eşit ve dürüst bir seçim ancak 

hukuk devleti koşullarında gerçekleşebilir. 

Meclis yetkisinin tümüyle devre dışı 

bırakıldığı, OHAL KHK’larıyla ülkenin 

yönetildiği, özgürlüklerin güvence altında 

olmadığı, medyanın kontrolünün tümüyle 

iktidarın tekeline geçtiği, muhalif herkesin 

cezaevine atıldığı, korku ile ülkenin 

yürütülmeye çalışıldığı bu dönem her şeye 

rağmen sonlanacaktır. Yaşanılan tüm bu 

adaletsiz ve hukuksuz uygulamalar AKP’nin 

kaybetme korkusunun ne denli büyüdüğünün 

en açık kanıtıdır. AKP, Sayın Muharrem 

İnce’nin Cumhurbaşkanı olacağı ve CHP’nin 

iktidarı ile sonlanacak olan bu seçimden 

korkmaktadır. 

Siyasi tarihimize geçecek en eşitsiz, en 

haksız ve insan haklarına en aykırı seçim 

sürecinin son haftasına girdik. Ya bu düzeni 

değiştireceğiz ya da herkesin sesinin tümden 

kısılacağı daha karanlık bir döneme gireceğiz. 

Nice darbeler, baskılar, karanlık dönemleri 

geride bırakan halkımız bu dönemi de geride 

bırakacak ama tarih adaletin üzerine düşen bu 

karanlığı yazacak. 

Her yönüyle tarihi özellikler taşıyan bu 

seçimde, en büyük mesajı insan hak ve 

özgürlüklerine, demokratik değerlere bu denli 

aykırı ve eşitsiz bir kampanya yürüten mevcut 

iktidara karşı halkımız verecektir. İktidarın 

baskısına, ötekileştirme çabalarına, 

yaratmaya çalıştığı OHAL imparatorluğuna 

boyun eğmeyeceğiz. Kazanan demokrasi ve 

insan hakları olacaktır.” 

4 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 

çocuk istismarı vakalarının artışı ile ilgili 

basın açıklaması: 

Tekin Bingöl: Devletin bütün imkanlarını 

elinde bulunduranlar, keyfi uygulamalarla bir 

gecede istedikleri yasayı çıkarmayı başaranlar 

çocuklarımızı korumak ve yaşatmak için neyi 

bekliyorlar?  

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, son yıllarda 

sayısı hızla artan çocuk istismarı ve kayıp 

çocuk vakaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Son 8 yılda 100 binden fazla çocuğun 

kaybolduğunu ve son 10 yılda yaşanan çocuk 

istismarı vakalarının yüzde 700 arttığını 

belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Bingöl, “Yaşanan acıların ailelerin ve 

toplumun nezdinde tarifi yok. 4 yaşındaki 

Leyla’yı, 8 yaşındaki Eylül’ü 

yaşatamıyorsanız, gerekli yasaları 

çıkaramıyorsanız, Meclis’te araştırma 

önergelerimizin görüşülmesini bile 

reddediyorsanız yaşanan olaylardaki 

sorumluluğunuzu kabul etmek zorundasınız. 

Kimsenin ailelerden ve toplumdan kaçmaya, 

olayı sadece faillerden ibaret bir hataymış gibi 

sunmaya hakkı yok. Bu acının, bu vahşetin 

arkasındaki bütün sorumlular hesap vermeli 

ve artık gereği yapılmalı” dedi.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Bingöl’ün açıklamasına şöyle: 

“16 yıldır çocuklara ve kadınlara yönelik 

sürdürülen politikalar, kadın cinayetlerine karşı 

sessiz kalıp susanlar, istismar ve tacizleri 
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görmezden gelenler, Diyanet’in 9 yaşında kız 

çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyen 

fetvalara imza atması çocuklarımıza yönelik 

yaşanan ve her geçen gün artan tehditin 

boyutlarını açıkça göstermektedir.  

4 yaşındaki Leyla ve 8 yaşındaki 

Eylül’ün cinayetinin tek sorumlusu katiller 

değildir. Yaşanan tüm bu acı olaylarda bütün 

sorumluluğu faile yüklemek, bireyci ve anlık 

kurtuluştan ibarettir, üstelik çözüm 

getirmeyeceği de açıktır. Gerekli tedbirleri 

almak, gereken yasaları çıkarmak ve 

ülkemizde yaşayan her bir çocuğun başta 

yaşam hakkı olmak üzere bütün haklarını 

sağlamak, onları korumak ve yaşatmak 

devletin görevidir.  

Leyla ve Eylül’ün kaçırılması ve 

öldürülmesi üzerinden tekrar başlatılan idam 

ve kimyasal hadım tartışmaları ise sorunu ve 

sorunun sebeplerini gizlediği kadar olayın bu 

noktaya gelmesinin arkasındaki sorumluları da 

gizlemektedir. Kimyasal hadım ve idam 

üzerinden yürüyen çocuk istismarı tartışması 

gerçek çözümlerin tartışılmasının önüne 

geçmektedir. Önemli olanın cezanın şekli ve 

miktarı değil, yasaların düzgün şekilde 

işletilmesi ve çocukların korunmasıdır. Çocuk 

istismarını önlemeye yönelik yükümlülüklerin 

sağlanması yerine olay yaşandıktan sonraki 

durum ve cezaların konuşulmasının istismar 

vakalarının önüne geçemeyeceği açıktır.  

Devletin bütün aygıt ve imkanlarını 

elinde bulunduranlar, keyfi uygulamalarla bir 

gecede istedikleri yasayı çıkarmayı başaranlar 

çocuklarımızı korumak ve yaşatmak için neyi 

beklemektedirler?  

CHP olarak çocuğa yönelik şiddet ve 

taciz, tecavüzlere karşı bütün tedbirlerin 

alınması, çocuk koruma birimleri 

oluşturulması, Kadın Bakanlığı’nın kurulması, 

kız çocuklarının erken yaşta 

evlendirilmelerinin önüne geçilmesi için 

mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplumun 

her alanında kadına ve çocuğa yönelik 

hakların korunması, kadın ve çocuk 

cinayetlerinin herhangi bir gerekçeye 

dayandırılarak, hafifletici sebepler aranılarak 

meşrulaştırılmasının sonuna kadar 

karşısındayız. Çocuklarımızı, geleceğimizi 

tehdit eden bu zihniyete karşı hızlı ve etkin bir 

karşı duruş sergilenmeli, gerekli 

düzenlemelerle çocuklarımıza dönük bu tehdit 

bir an önce durdurulmalıdır. Bu konuda 

alınacak bütün tedbirlerin ve yapılacak 

düzenlemelerin destekçisi olmaya devam 

edeceğiz.  ” 

12 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve 

Balesi’nin özel yasalarının lağvedilmesi ile 

ilgili basın açıklaması: 

Tekin Bingöl: “Yapılan saldırı sadece 

sanata değil; Cumhuriyetin aydınlanmacı 

karakterine yönelik bir saldırıdır!” 

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan 

Haklarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl, Devlet Tiyatroları ve 

Devlet Opera ve Balesi’nin özel yasalarının 

lağvedilmesi ile ilgili yazılı bir basın açıklaması 

yaptı. 

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve 

Balesi’ne dönük yapılan bu saldırının sadece 

sanata değil; Cumhuriyetin aydınlanmacı 

karakterine yönelik bir saldırı olduğunu 

belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Bingöl, “Baskıcı iktidarlar için sanat ve 

sanatçıların özgür olması elbette ki tehlike arz 

ediyor. Oyunları “kamu düzenini bozduğu” 

gerekçesiyle yasaklayan, kadınları sahnede 

görmeye tahammül edemeyen, konservatuvar 

hocalarını “terörist” diye yaftalayan bu zihniyet 

yine işbaşında. 16 yıldır sanata dönük, 

sistematik bir şekilde süren saldırılara karşı 

hiçbirimiz yılmayacağız. Sahneleri kapatsalar 

bile sokaklar sanatçıların ve onları izlemek 

isteyen vatandaşlarımızındır!” dedi. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin 

Bingöl’ün açıklaması şöyle: 

“Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi'nin ardından çıkarılan 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Türkiye 

hızla karanlığa doğru sürüklenmeye devam 

ediyor. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve 

Balesi'nin özel yasaları lağvedildi ve her iki 

kurumun taşınmaz mal varlıkları 

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine geçti, 

sanatçıların sözleşmeleri askıya alındı, 

kısacası iktidara hakim olan zihniyet sanatın 

bütün dallarına karşı bir savaş açmış halde. 

1949 yılında kurulan ve tam 69 yıldır, 

Cumhuriyetin aydınlığını temsil eden Devlet 

Tiyatroları, iktidar eliyle niteliksizleştirilmeye, 

kimliksizleştirilmeye çalışılıyor. Açıktır ki; 

yapılan saldırı sadece sanata değil; 

Cumhuriyetin aydınlanmacı yönüne de 

yöneliktir.  

Sanatın ve sanatçının aydınlanmacı, 

özgürlükçü yapısına karşılık Türkiye’de şu an 

yaşananlar adeta Ortaçağ karanlığını 

anımsatıyor. Sanatı tamamıyla kontrol altına 

alıp, kendi kişisel zevk ve fikirlerine uygun, 

sadece kendi sözlerinin geçerliliğinin olduğu 

bir dönem yaratmak istiyorlar. Bunu 

yapamadıklarına inandıkları zaman ise sanatı 

tümüyle, doğrudan yok etmek için 

çabalıyorlar.  

Baskıcı iktidarlar için sanat ve 

sanatçıların özgür olması elbette ki tehlike arz 

ediyor. Oyunları “kamu düzenini bozduğu” 

gerekçesiyle yasaklayan, kadınları sahnede 

görmeye tahammül edemeyen, konservatuvar 

hocalarını “terörist” diye yaftalayan bu zihniyet 

yine işbaşında. 16 yıldır sanata dönük, 

sistematik bir şekilde süren saldırılara karşı 

hiçbirimiz yılmayacağız. Sahneleri kapatsalar 

bile sokaklar sanatçıların ve onları izlemek 

isteyen vatandaşlarımızındır. 

AKP’nin tek tipçi anlayışla belirli bir 

kültürü ve yaşam tarzını topluma dayatan, 

tarihsel ve kültürel çeşitliliğimizi yok etmeye 

çalışan, çağdaş ve evrensel değerlerden 

uzaklaştıran tüm bu politikalarına karşı, 

Cumhuriyet Halk Partisi, tüm sanatçıların 

özgürce üretebilecekleri, eleştirilerini 

korkusuzca dile getirebilecekleri ve 

emeklerinin karşılığını hakkaniyetle 

alabilecekleri bir kültür sanat iklimini 

oluşturacaktır.  
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İNSAN HAKLARI FAALİYET RAPORU 

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe GÖKÇEN 

 

A. Devam Eden Çalışmalar 

- Geçmiş dönem raporlarının derlenmesi 

ve çalışmaların incelenmesi, seçim 

bildirgesi ve parti programında 

vurgulanan insan hakları politikaları 

arasındaki bütünlüğün sağlanması için 

inceleme ve resmi demeçlerin sosyal 

medyaya uygun hale getirilmesi için 

çalışma 

- İnsan hakları konusunda çalışacak 

komisyon toplantısı 

- İstanbul İl Başkanlığı’nın Enis 

Berberoğlu ve Eren Erdem hakkında 

basın toplantısına katılım 

- Antalya’da tutuklu bulunan genç 

üyelerin dosyalarının takibi 

- Cumartesi Anneleri’nin 700. 

toplantısına katılım 

- 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin incelenerek yasama 

yetkisine ve insan haklarına 

müdahalelerin tespiti 

- Cezaevlerinden gelen mektupların 

tasnifi ve yanıtlanması 

- Sosyal Demokrat Dergi’ye yazı: “24 

Haziran’ın Ardından: Hala Umut Var 

mı?” 

B. Planlanan Çalışmalar 

- TBMM İnsan Hakları Komisyonu 

üyeleriyle toplantı ve insan haklarına 

ilişkin yasa tekliflerinin 

değerlendirilmesi 

- Gezi şehitleri ailelerini ziyaret 

- İnsan hakları alanında çalışan sivil 

toplum örgütü ziyaretleri 

- Serbest bırakılan ODTÜ’lü öğrencilerle 

buluşma 

- Barış için akademisyenlerle buluşma 

ve barış günü etkinliği 

- İnsan hakları ihlalleri takvimi oluşturma 

- Ekonomik krizin Anayasa’da güvence 

altına alınan sosyal ve ekonomik 

haklara etkisine ilişkin çalışma ve 

bildirim 

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarının uygulanmamasından 

doğan mağduriyetlere ilişkin inceleme 

ve rapor 

- Örgüt ziyaretleri, paneller, basın 

açıklamaları ve gazete yazılar 
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 DOĞA HAKLARI FAALİYET RAPORU 5.4

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer KARACA 

 Cumhuriyet Halk Partisi İnsan ve Doğa 

Haklarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı’nın Doğa Hakları ve İnsan Hakları 

olarak iki ayrı yapılanma olarak ayrılmasının 

ardından Doğa Hakları alanında kısa-uzun ve 

orta vadeli çalışmalar planlanmıştır. Partimizin 

İl Başkanlıklarına, doğa ve hayvan hakları 

alanında Yönetim Kurulu’ndan ilgili-sorumlu 

belirlemeleri istenmiştir. Doğa Hakları 

alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek 

odaları ve aktivistlerle irtibata geçilip etkin bir 

STK ağı oluşturulması adımı atılmıştır.  

 Sinop’tan İzmir’e Denizli’den 

Eskişehir’e, Ordu’dan Aydın’a farklı illerimizde 

gerçekleşen doğa hakları alanındaki yerel 

tepkiler, çevre ile ilgili eylemler, gelişmeler ve 

sorunların yerinde tespiti amacıyla ziyaretler 

gerçekleştirilmiştir. Parti programımızda yer 

alan temel alanlarda ön hazırlıklar yapılmış, 

iklim stratejisi, CHP Doğa Eylem Planı 

hazırlanması, hayvanlara yönelik işkence ve 

kötü muamelenin önlenmesine yönelik 

yasama çalışmaları ile Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başta olmak 

üzere enerji, maden, santraller ve çevre 

katliamları konularındaki gelişmeler etkin 

takibe alınmıştır.  

 24 Haziran seçim çalışmalarının 

yanısıra, TBMM’de 27. Dönemde, AKP’nin 

rant politikalarına dayalı icraatlarına dair 

tepkilerimizi ortaya koymuş, özellikle yerelde 

örgütlenmeye çalışan halkın yaşam alanlarına 

sahip çıkmaya yönelik girişimlerine destek 

verilmiştir.  

 Doğa haklarının sınırlı bir alan 

olmadığı, ötelenmiş bir alan olarak ele 

alınamayacağını, 24 Haziran seçimi 

sonrasındaki gelişmeler bir kez daha açığa 

çıkarmıştır. Ard arda yayınlanan Bakanlar 

Kurulu kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinde, beton-asfalt ekonomisine 

dayalı yap-işlet-devret projeleri yer almış, 

kurumsal ve köklü değişiklikler doğa aleyhine 

yapılandırılmıştır. Kararnamelerin incelenmesi 

ve Anayasa Mahkemesi’ne gidecek itirazlar 

konusunda Doğa Hakları Genel Başkan 

Yardımcılığı olarak çalışma ve katkı 

sağlamaya devam edilecektir. 

GELİŞMELER VE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

03.04.2018 

 TEMA yetkilisi Buket 

Dıvrık ile iklim değişikliği politikası 

hakkında görüşüldü. 

 Yalova Belediyesi 

tarafından hayvan hakları itlafı 

iddialarına ilişkin konular araştırıldı. 

Olayın yaklaşık 1,5 yıl önce 

gerçekleştiği bu konuda belediye 

başkanının özür içerikli mesaj 

yayınladığı, farklı nedenlerle bunun 

tekrar gündeme getirilerek belediye 

başkanlığının zan altında bırakılmak 

istendiği tespit edildi. 

 Milas Belediyesi 

tarafından sokak hayvanları 

toplatılarak itlaf edildiğine ilişkin 

iddialar araştırıldı. 

Konuyla ilgili Milas Belediye Başkanı 

Sayın Muhammet Tokat’ın 02.04.2018 

tarihinde yaptığı basın açıklaması: 

‘Belediyemize gelen bilgiler çerçevesinde; 

Boğaziçi Mahallesinde bazı köpeklerin 

Belediyemiz tarafından zorla toplandığı ve itlaf 

edildiği iddia edilmektedir. Bu nedenle konuya 

ilişkin açıklama yapma zorunluluğu 

doğmuştur. Milas Belediyesi Sağlık İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı 

Sorumlusu ‘Veteriner Hekim Fatih Yalçın’dan’ 

uygulamaya ilişkin alınan bilgiler çerçevesinde 
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; Boğaziçi Mahallesi’nde hayvan severler ,site 

sakinleri, gönüllüler ve belediyemiz tarafından 

ortaklaşa düzenlenen Sosyal Sorumluluk 

Projesi kapsamında bahse konu köpeklerin 

‘Kısırlaştırma, Tedavi, Kuduz aşıları ve Kulak 

Küpeleri’ nin’ takılması amacıyla toplandığı, 

bu işlemler yapıldıktan sonra doğal 

ortamlarına bırakılacağı belirtilmiştir. 

 Düzce, Kabalak ve 

Hecinler Köyü’nden doğa hakları 

mücadelesi veren köy kadınlarının 

grup toplantısına katılımları sağlandı. 

 Sinop ve Mersin nükleer 

karşıtı platformu yürütme kurulu 

üyeleri, ekoloji ve çevre mücadelesi 

veren STK’larla meclis grup toplantı 

salonunda bir araya gelindi. 

04.04.2018 

Munzur kanallara taşınıp kurutulacak! 

Munzur Nehri’nden akan suyun tünellere 

aktarılıp doğa harikası vadinin kuru yatağa 

çevrileceği projenin yaratacağı felakete dikkat 

çeken Avukat Özgür Ulaş Kaplan, maddi 

manevi zarar verecek projelerin hem iç hem 

de uluslararası hukuka aykırı olduğunu 

vurguladı. Dersim Munzur vadisi üzerinde 

Türkiye Amerika ortaklığında yapılması 

planlanan Konak Tepe 1 ve 2 Baraj-HES 

projelerin yapımı için çalışmalar yoğunlaştı. 

Munzur vadisini yok edecek, Dersim’i 

insansızlaştıracak proje son noktaya gelirken, 

bölge halkı doğaları için hem endişeli hem 

öfkeli. Konak Tepe 1 ve 2 Baraj – HES 

projelerinin iptali için hukuki mücadelesi veren 

avukatlardan biri olan Özgür Ulaş Kaplan, 

değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, Konak 

Tepe projelerinin Munzur Vadisi üzerinde 

yapımı düşünülen en büyük proje olduğunu 

vurgulayarak, ABD ve Türkiye ortaklığında 

yapılan proje adına Konak Tepe Üretim 

Elektrik A.Ş şirketi kurulduğunu, bütün 

çalışmaların şirket üzerinden yürütüldüğünü 

kaydetti. Kaplan, Konak Tepe 1 Projesinde 

göllerin oluşturulması, 2’nci projede ise 

Dersim merkeze doğru suyun tünellerle 

taşınmasının amaçlandığını kaydetti. 

Munzur suyunun tamamen tünellere 

akıtılacağını ifade eden Kaplan, “Tünellerden 

ise hidroelektrik sağlanacak. Böylece bölge 

kuru yatak haline gelecek. Çok ciddi çevre 

tahribatlarına yol açacak. İnşaat sahasına 

dönüşerek kullanılamaz hale getirilecek. Yine 

bir çok köy sular altında kalacak. Dersim 

merkez ile Ovacık irtibatı koparılacak. Bölgede 

göç ve insansızlaştırmaya neden olacak. 

Mezarlıklar dahi sular altında kalacak. Maddi 

manevi zarar verecek bir projedir” dedi. 

Kaplan, bütün bunlara rağmen hükümetin 

ısrarla hukuka aykırı projeyi hayata geçirmek 

istediğini belirterek, “Konak Tepe projelerinin 

enerji amaçlı yapıldığı dile getiriliyor. Ancak 

baktığımızda çok ciddi olumsuzluklar var. 

Türkiye’de rüzgar, güneş alternatif enerji 

kaynağı ile bu enerjiler elde edilebilir. Ancak 

buna rağmen ısrar edilmesi doğanın tamamen 

talan edilmesi, peşkeş çekilmesi anlamına 

geliyor” vurgusunda bulundu. 

Projelerin hukuka aykırı olduğunun altını 

çizen Kaplan, şöyle devam etti: “Hem 

Türkiye’nin iç yasal mevzuatlarına göre hem 

de uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 

Türkiye’nin onayladığı çevre sözleşmelerinde 

bu tür tarihi yerlerin korunması gerektiği 

hükümler var. Türkiye’nin genelinde 

iktidarların çevreye bakış açıları yok. Bunu 

nasıl paraya ranta peşkeşe çekme algısı var. 

Türkiye’de 2 bin civarında HES projesi var. 

Çevre politikası ciddi anlamda talancı 

çevreden para kazanma mantığı ile 

yürütülüyor. Kaplan, Konak Tepe projesi için 

ÇED alınması yönünde mahkemeye 

başvurduklarını, ancak mahkemenin ÇED’in 

yanı sıra hukuka uygun olup olmadığı 

incelemesine karar verdiğini, bu incelemelerin 

sürdüğünü belirtti. Kaplan, “ÇED raporu 

alınmadan çalışmalar başlatılırsa suç 
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duyurusunda bulunacağız. Bu projenin iptali 

için hukuki mücadelemiz sürecek” diye ekledi. 

05.04.2018 

Mersin halkı Akkuyu'da nükleer 

santral istemiyor 

Akkuyu Nükleer Santralin temeli, Mersin 

halkının tüm itirazları ve direnişi yok sayılarak, 

seçim yatırımı kokan bir gösteri ile 3.kez 

atılmıştır. Temel atma töreni nedeniyle Mersin 

halkına yönelik OHAL kılıfı ile uygulanan 

yasakları kabul etmek mümkün değildir. Milli 

irade diye sandıklardan oy devşirenler Mersin 

halkının iradesini yok saymış, rant söz konusu 

olduğunda milli irade çığırtkanlığı 

unutulmuştur. Mersin halkının sesini, iradesini 

kör olmuş gözlere, sağır olmuş kulaklara 

yeniden duyurmak vicdani bir görev olmuştur. 

Mersin Büyükşehir ve Mezitli Belediyelerinin 

resmi kurulları olan Kent Konseyleri başta 

olmak üzere, diğer ilçe kent konseylerinin 

katkılarıyla, 2016 yılı Mayıs ayında Mersin 

genelindeki 13 ilçede yapılan çok kapsamlı 

resmi anket sonuçlarına göre; MERSİN 

HALKININ % 86’SI AKKUYU’DA NÜKLEER 

SANTRAL İSTEMEMEKTEDİR. 

Anayasamızın 56. maddesine göre 

çevreyi geliştirmek, sağlıklı bir çevrede 

yaşamak ve çevre kirlenmesini önlemek de; 

devletin ve yurttaşların en temel hakkı ve 

ödevidir. Ancak son yıllarda doğayı yok sayan, 

yaşam alanlarımızı yok eden, ranta dayalı 

politikalarla ülkemizin doğal kaynakları yok 

olmaya kurban edilmektedir. Hükümet doymak 

bilmeyen ticarileşme ve rant iştahıyla, 

geleceğimizi ipotek altına alma hamlelerini ard 

arda denemektedir. İçinde yaşadığımız 

ekolojik sistemi bir bütün olarak görmekten 

uzak, öngörüsüz politikalar; tarımı ve 

sağlığımızı tehdit etmekte, gelecek kuşaklar, 

topraksız, susuz, yeşilsiz bir dünyaya mahkum 

edilmeye çalışılmaktadır. Bu gün için yaklaşık 

4 dolar-cente satılan 1 kw-saat elektrik, 

Akkuyu Nükleer Santrali tarafından bize 12.35 

dolar-cent den satılarak, dünyanın en pahalı 

üretilen elektriğinin bedeli de halkımızın 

cebinden çıkacaktır. 

Bu nedenlerle sözde yerli ve milli enerji 

üretimi çığırtkanlığı, gerçek amacın ve niyetin 

bir perdesidir. Yapılmak istenen Nükleer 

Santral ne yerli, ne de millidir! Ülkemizin 

geleceğinin yabancı sermayeye peşkeş 

çekilmesi asla yerli ve milli olamaz. Hükümetin 

ranta ve faize dayalı yanlış girişimleri, ülkenin 

kaynaklarını faiz lobilerine peşkeş çekme 

politikaları sonucu işsiz kalan halka gerçek 

dışı sayılarda iş olanağı sağlanacağı vaatleri 

ile Mersin halkının direnişi tüketilmek 

istenmektedir. Mersinli vatandaşlarımız 

bilmelidir ki yapılan anlaşma nedeniyle vaat 

edilen iş olanakları sağlanmayacak olup 

Mersinli vatandaşlarımıza “ucuz işgücü” 

muamelesi dışında hiçbir şey 

sunulamayacaktır. 

Nükleer santralin; doğaya, tarım 

alanlarına, su kaynaklarımıza vereceği ağır ve 

geri dönülmez tahribatın yanında insan 

yaşamına vereceği zararlar göz ardı edilmiş, 

sadece rant ve çıkarlar öncelik haline 

getirilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ÖNCE 

İNSAN diyerek YAŞANACAK BİR TÜRKİYE 

için, ülkemizin yarınlarının kişisel ikbal ve 

koltuk hedeflerine, ranta ve talana teslim 

edilmemesi için her türlü mücadeleyi 

halkımızla birlikte vereceğiz." 

Sanko, Çanakkale’nin Bayramiç 

ilçesinde 51 MW kurulu gücünde Gazi-9 

Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kuracak. 

SANKO Rüzgâr Enerjisi Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. tarafından Çanakkale İli, 

Bayramiç İlçesi sınırlarında rüzgârdan elektrik 

enerjisi üretmek amacıyla 51 MW kurulu 

gücünde Gazi-9 Rüzgâr Enerji Santrali (RES) 

kurulması planlanıyor. 51 milyon euro 

değerindeki Gazi-9 RES Projesi kapsamında 

3 MWe/4,2 MWm Kurulu gücünde 17 adet 
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rüzgar türbini ile yıllık toplam 178 milyon 

kilowattsaat elektrik üretilecek. Üretilecek 

elektrik, “154 kv gerilim seviyesinden yaklaşık 

1 km’lik, 2*1272 MCM EEİH ile Çanakkale 

Çim TM-Çan TM EEİH’ya girdi-çıktı bağlantısı” 

ile enterkonnekte sisteme bağlanacak. 

Santralin kurulumunun 74 ayda 

tamamlanması hedefleniyor. 

Akkuyu Nükleer Santral'in bugün 

temeli atılıyor; çevre örgütleri tepkili: 

Santralın atıkları ne olacak? 

Nükleer santral projesine neden karşı 

çıkılıyor? Mersin’in Gülnar ilçesinde yapılması 

planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) 

projesinin temeli bugün AKP Genel Başkanı 

ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 

atılacak. Mersin Nükleer Karşı Platform (NKP) 

Dönem Sözcüsü Avukat Alpay 

Antmen, Santralin iptali için dava açtıklarını ve 

yargı sürecinin tamamlanmadan temel 

atılmaması gerektiğini söylerken,  Çevre 

Mühendisleri Odası Mersin Şube 

Başkanı Sinan Can, "Peki nükleer santralin 

atıkları ne yapılacak?" diye sordu. 

Dava dosyası Danıştay’da 

Böyle bir projenin hayata geçirilmeden 

önce Çevresel Etki Değerlendirilmesi’nin 

(ÇED) yapılması gerektiğini belirten Mersin 

Nükleer Karşı Platform (NKP) Dönem 

Sözcüsü Avukat Antmen, santralın iptali için 

dava açtıklarını ve hatalı olan ÇED raporunu 

mahkemenin olumlu bularak santralın 

yapılmasına yeşil ışık yaktığını, ancak dava 

dosyasının şu an Danıştay 14. Dairesi’nde 

olduğunu belirtti. Santralın temel atma 

törenine değinen Antman, “Yargı süreci 

bitmeden temel atılmamalıdır. Velev ki inşaat 

sürecine başladı. Danıştay olmadı, Anayasa o 

da olmadı AİHM durdurma kararı alırsa, 

yapılan yapı yıkılır” dedi. 

Santralın atıkları ne olacak? Santralın 

çevre ve insan yaşamı üzerindeki yaratacağı 

olumsuz etkiler, atıkların saklanması ve 

taşınma biçimi konularındaki belirsizlikleri 

değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası 

Mersin Şube Başkanı Sinan Can ise, “Peki 

nükleer santralin atıkları ne yapılacak sorusu 

merak konusudur. Bu konuda bizleri 

bilgilendirmeleri gerekiyor” diye konuştu. ÇED 

raporunun eksik olduğunu kaydeden Can, 

insanları ve doğayı felakete götürecek bu 

projenin tartışılması gerektiğini belirterek, şu 

ifadeleri kullandı: 

 

“Merkezi bir şekilde karar alarak uygulanan bu 

proje toprağa zarar verecek. Bu alanda tarım 

ürünleri üretilmeyecek duruma gelecek. 

Denizlere ve orada yaşayan canlılara zarar 

verecek. Santralin olduğu bölge yetişen 

ürünleri tüketen insanlar da sağlıklı 

olmayacaktır. Bir an önce bu karardan 

vazgeçilmeli ve daha doğru bir planla enerji 

üretilmelidir.” 

Çevreciler Samandağ’daki RES’lere 

karşı Danıştay’a başvurdu 

 Samandağ’da bulunan Simon 

Manastarı içinde kurulan RES’lerin 

durdurulması için açılan davada mahkeme 

heyeti, ÇED olumlu raporunu olduğu gibi 

kabul ederek RES kapasite artışına izin 

verdi. Karara tepki gösteren çevreciler de 

yürütmenin durdurulması talebiyle 

Danıştay’a başvurdu. 

Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri 

arasında bulunan Aknehir beldesi sınırları 

içerisinde 479 metre yüksekliğindeki bir 

tepeye kurulmuş olan St. Simon Manastırı, 

Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) tehdidi 

altında. Her geçen gün kapasitesi arttırılan 

RES’lere karşı mücadele eden bazı çevre 

gönüllüleri 30 Aralık 2016’da Samandağ 

ilçesine yapılması planlanan “Ziyaret Rüzgar 

Gülü Enerji Santrali Kapasite Artış” projesine 

https://plus.google.com/share?url=https://www.alevinet.com/2018/04/03/cevreciler-samandagdaki-reslere-karsi-danistaya-basvurdu/
https://plus.google.com/share?url=https://www.alevinet.com/2018/04/03/cevreciler-samandagdaki-reslere-karsi-danistaya-basvurdu/
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu 

kararı verilmesi üzerine Hatay İdare 

Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda 

bulunmuştu. Mahkeme tarafından 

görevlendirilen 7 kişilik bilirkişi heyeti, 17 

Kasım 2017’de bölgede keşif yaparak 

raporunu hazırladı. Hatay İdare 

Mahkemesi’nde 28 Şubat 2018’de görülen 

duruşmada hem ÇED raporunu hem 

de  bilirkişi heyetinin raporlarını olumlu 

bulunarak kapasite artışına karar verdi. 

RAPORA GÖRE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI 

YOK 

Mahkeme heyetine sunulan raporda, 

RES’in elektromanyetik alan çevre etkisi 

değerlendirilmesinde; RES bölgesinde 

oluşabilecek manyetik alan seviyelerinin insan 

sağlığına zararlı olmadığı belirtildi. Raporda 

projenin flora ve fauna açısından 

değerlendirilmesinde, “Tehlike olmadığı ve 

faunistik olarak bir etkisinin olmayacağı 

anlaşıldığı” denildi. Alanın kuş göçleri için 

stratejik bir konumda olduğunu belirtilerek, kuş 

göçlerinin daha çok Amik Ovası üzerinden 

yapıldığı ve alanın ana göç koridorlarının 

üzerinde olduğu savunulan raporda, “Tüm 

bunlar dikkate alındığında, ilave edilecek 5 

türbin ile birlikte ülke ekonomisine sağlanacak 

katkı, diğer yandan bölgenin ana kuş göç yolu 

üzerinde bulunmasına karşın spesifik olarak 

proje sahasının üzerinde düzenli ve yoğun 

göç hareketliliklerinin tespit edilemediği göz 

önünde bulundurulduğunda kapasite artışının 

kuşlar bakımından önemli ölçüde zarar 

oluşturmayacağı düşünülmektedir” ifadelerine 

yer verildi. 

SİT ALANI OLARAK TESCİLLENMEYEN 

ALANDAYMIŞ 

Arkeolojik açısından yapılan 

değerlendirmede alan içerisinde Erken 

Hristiyanlık dönemi M.S. 6. Yüzyıla ait bir hac 

merkezi olan Aziz Simeon Manastırı 

ve  Nuseyriler için, dinsel öneme sahip bir 

ziyaretin yer aldığı belirtilip, “Davanın asıl 

konusu olan ‘Ziyaret Rüzgar Enerji Santrali’ 

kapasite artışına yönelik yapılması planlanan 

ek tribünler için seçilen alanda tarafımdan 

yapılan incelemelerde 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına 

giren taşınır veya taşınmaz kültür varlığı tespit 

edilmemiştir. Bu nedenden dolayı ek tribün 

projesinin sit alanı olarak tescil edilmeyen söz 

konusu alan içerisinde inşası uygundur” 

denildi. 

MAHKEMEYE GÖRE ÇED RAPORU HUKUKA 

UYGUN 

Mahkeme kararında şunlar ifade edildi: 

“Bu durumda; bilirkişi raporunun Mahkememiz 

kararına esas alınabilecek nitelikte görülen 

kısmı dikkate alındığında, davaya konu ÇED 

olumlu kararına dayanak teşkil eden nihai 

ÇED raporunun, söz konusu kapasite artışı ile 

oluşabilecek çevresel etkiler (atık yönetimi, 

gürültü, elektro manyetik etki vb.) ile flora ve 

fauna üzerinde oluşabilecek baskılar 

açısından bilimsel ve teknik açıdan uygun 

olduğu ve bahse konu nihai ÇED raporunda 

belirlenen olası çevresel etkilerin yine aynı 

rapor kapsamında belirlenen ve taahhüt edilen 

koruma ve önleme tedbirleri alınarak minimum 

düzeye indirgenebileceği anlaşılmakla birlikte, 

mevzuat gereği ÇED olumlu kararı sonrası 

idare tarafından inşaat, işletme ve işletme 

sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine 

esas teşkil eden şartlar doğrultusunda 

yürütülmesinin sağlanması için çalışmalar 

yapılacağı, yapılacak izleme ve kontrol 

faaliyetlerinin sonucunda da nihai ÇED raporu 

sürecinde verilen taahhütlere uyulmadığının 

tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca 

gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağının 

açık olduğu, ayrıca davacıların sit alanında 

bulunduğunu iddia ettikleri söz konusu 

kapasite artışına ilişkin proje kapsamında inşa 

edilecek türbinlerin, sit alanı olarak tescil 

edilmeyen alan içerisinde kaldığı 

görüldüğünden, davaya konu ÇED olumlu 
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kararının hukuka uygun olduğu sonuç ve 

kanaatine varılmıştır. 

‘DOĞAYA VERİLEN TAHRİBAT GİDERİLMELİ’ 

Mahkemenin kararı üzerine çevreciler, 

yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a 

başvuru yaptı. RES’lere karşı mücadele 

ettiklerini dile getiren Mersin Halkevi Yöneticisi 

ve çevreci Garip Remezen, Hatay İdare 

Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Danıştay’a 

başvurduklarını söyledi. 

St. Simon Manastarı’nın RES’lerle 

büyük tahribata maruz kaldığını ve Manastarın 

sermayenin kar hırsına kurban edildiğini dile 

getiren Remezen, alana çivi dahi çakılmaması 

gerekirken manastırın girişine Arnavut 

taşlarının döşendiğini ve dev çatıların 

yapıldığını belirtti. 

RES’lerin doğayı, kuşları, hayvanları, 

insan sağlığını ve tarihini yok ettiğini anlatan 

Remezen, RES’lerin halkı endişelendirdiğini 

söyledi. Remezen, “Bin 500 yıllık St. Simon 

Manastırı bu tahribi hak etmiyor. Biz de olumlu 

çıkan ÇED raporuna itiraz ediyoruz. Kapasite 

artırma çalışmalarının durdurulması ve tarihi 

mirasa, doğaya verilen tahribatın giderilmesini 

Avrupa’nın hurda teknolojilerinin derhal 

kaldırılmasını talep ediyoruz” şeklinde 

konuştu. 

05.04.2018 

Alpu Ovası'na Kömürlü Termik 

Santralı ihanettir! 

Alpu Ovasına yapılması planlanan 

Kömürlü termik santral için yöre halkı ve yerel 

yönetim güç birliği yapıyor. Santralin 

yapılmaması için mücadeleden veren Başkan 

Büyükerşen'i ziyaret eden çiftçiler tepkilerini 

açıkladı. Kömürlü termik santralin kurulması 

planlanan Alpu Ovası'nda yaşayan ve 

geçimini çiftçilik ile sürdüren vatandaşlar, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 

Büyükerşen'i ziyaret ederek, santralin 

yapılmaması için gösterdikleri mücadeleden 

dolayı Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.  

Çevre ve Yaşam Platformu olarak 

köylüleri Zonguldak ve Çanakkale'de bulunan 

santrallere götürdüklerini ifade eden Selim 

Kurnaz “Bizlere çevreci santral diye tanıtılan 

Çanakkale Çan santrallerini yerinde gördük. 

Farklı köylerden onlarca vatandaşımız 

kömürlü termik santralin neler getireceğini, 

yaşayanlardan dinlediler. Gördükleri 

manzarayı da kendi aralarından seçtikleri bu 

temsilci arkadaşlar ile sizlere iletmek adına 

ziyaretinize geldik. Bizler Eskişehirliler olarak 

toprağımıza, havamıza, suyumuza zarar 

verecek bu santrale karşı sonuna kadar 

mücadele edeceğiz. '' dedi.  

Eskişehir'de yapılmak istenen termik 

santralin ihalesi ertelendi. 

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılmak 

istenen termik santralin ihalesi, tepkiler 

sonucu 26 Nisan'a ertelendi. İhalenin 

ertelenmesinde, bölge halkının ve uzmanların 

tepkileri etkili oldu. Termik santral yapılmak 

istenen Alpu Ovası, buğday, arpa, nohut, 

yulaf, şekerpancarı üretiminin yapıldığı, 

hayvancılığın geliştiği verimli ovalardan 

birisi. Termik santralin lületaşı rezervlerine de 

zarar vereceği belirtiliyor. Yapılması planlanan 

kömürlü termik santraline verilen ÇED 

raporunun iptali için bakanlığa 800 imzalı 

dilekçe verilmişti. 3 Mart günü "Termik 

santrale hayır" sloganı altında çok sayıda kişi, 

projenin iptal edilmesi talebinde bulunmuştu. 

06.04.2018 

Halk protesto etti, ÇED toplantısı iptal 

edildi  

Güneyköy'de faaliyet gösteren Gürer 

Madencilik'e ait taşocağının kapasite 

artırımına ilişkin ÇED bilgilendirme toplantısı 

çevrecilerin protestoları nedeniyle iptal edildi. 

Yalova/Güneyköy’e taşocakları kapasite 

artırım projesi çerçevesinde Halkı 
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Bilgilendirme Toplantısı yapmaya gelen 

taşocak işletmecilerine köy halkı ve doğa 

severlerin “ Taşocak işletmecileri ile 

konuşacak tek bir kelimemiz yoktur ve sizlerin 

masallarını dinlemek istemiyoruz” tepkisiyle 

karşılaştı. 

Gürer madencilik Güneyköy girişindeki 

taşocakları alanını iki katından fazla büyüterek 

900 dönümden daha büyük bir alana 

çıkarmayı planlıyor. Genişleme projesi, 

Güneyköy’ün hemen yanındaki tepeleri de 

içererek Paşakent’e doğru uzayan bir 

ormanlık alanı da kapsıyor. 

Güneyköy halkı, Paşakent’liler, Yalova’lı 

doğa severler ve çevreciler  ÇED sürecinin ilk 

adımlarından biri olan Halkı Bilgilendirme 

Toplantısını yapmaya gelen yetkilileri toplantı 

alanına sokmayarak taşocaklarını 

istemediklerini duyurdu. 

12.04.2018 

SARAY AŞKINA DOĞA 

KATLEDİLİYOR 

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk 

Koyu'nda yapımı devam eden 300 odalı yazlık 

'saray" inşaat alanının 20 hektardan 65 

hektara çıkarılmasına tepki dile getirildi. Basın 

açıklamasıyla “Ekonomi ve kalkınma stratejisi 

adı altında çıkar, rant ve talan üzerine kurulu 

politikalar kabul edilemez! İnsanı doğanın 

sahibi ve efendisi gören siyasi iktidarın 

yürüttüğü politikalar doğada geri dönüşü 

olmayan tahribatlara yol açmaktadır. İnsan 

doğanın sahibi değil bir parçasıdır. Bu 

anlayışla, rant ve talan politikalarının 

karşısında vatandaşlarımızla birlikte 

yaşanacak bir Türkiye mücadelesine devam 

edeceğiz.” Vurgulandı, kamuoyu 

oluşturulmasına katkı sağlandı. 

10.04.2018 

Termik değil zeytin dikelim 

 Bartın Platformu, Amasra Gömü 

köyünde santral yapımı için kesilen zeytin 

ağaçlarının yerine 150 adet zeytin ağacı dikti 

Bartın Platformunun, bir dünya cenneti 

olan Amasra’ya HEMA adlı bir şirket 

tarafından kurulmak istenen termik santrale 

karşı verdiği mücadele sürüyor. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının santrale verdiği ÇED 

olumlu raporunun iptali için 2019 kişi ile dava 

açan Platform üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu 

da, santral yapılacak alanın çevresinde 

kesilen zeytin ağaçlarının yerine 150 zeytin 

ağacı dikti. 

SİT alanındaki RES’ler için yapılan 

imar planı iptal 

Halkın mücadelesi yine kazandı.İzmir 

Çeşme’nin Sarnıç bölgesinde, 1’inci derecede 

doğal sit alanına kurulan Rüzgar Enerji 

Santralları (RES) için yapılan koruma amaçlı 

imar planları, yurttaşların açtığı dava 

sonucunda Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından 

bozuldu. Dosyanın, kararın uygulanması için 

gönderildiği İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nce 

planların iptaline hükmedildi. Çeşme’de 

yaşayanlar, aktif olan RES’lerin 

durdurulmasını istiyor. 

İçinde özel 28 mülkiyet parselinin de 

bulunduğu alan üzerinde kurulan RES’lerin 

her biri 2 megawatt olmak üzere toplam 8 

türbinden oluşuyor. Danıştay 6’ncı Dairesi’nce 

imar planı ve kamulaştırmanın iptali istemi ile 

açılan davada kamulaştırma işlemlerinin imar 

planı olmaksızın yapılamayacağına 

hükmedildi. 

Öte yandan başka bir mülk sahibi 

tarafından acele kamulaştırma kararlarına 

karşı da Danıştay’dan iptal kararı çıktı. Plansız 

kalan projenin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) gerekli değildir’ kararı da böylece 

geçerliliğini yitirmiş oldu. Danıştay 6’ncı 

Dairesi tarafından kararın uygulanması için 

dosya, İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’ne 

gönderildi. Mahkemenin kararına göre, davacı 
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mülk sahipleri, tapularını almaya hak kazandı. 

Dava konusu santralların mühürlenmesi ve 

faaliyetlerini 30 gün içinde durdurulması 

gerekiyor. 

Muğla Güvercinlik Res' te 

Mahkemeden Çevrecileri Sevindiren Karar 

Güvercinlik RES' te mahkemeden 

çevrecileri sevindiren karar MUĞLA 1. İdare 

Mahkemesi, Bodrum'un Güvercinlik, Çamlık, 

Kumköy ve Yalıçiftlik mahallelerinin tepelerine 

kurulmak istenen RES Projesi'ne, Muğla 

Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından verilen ÇED gerekli değildir  iptaline 

karar verdi. Karar çevrecileri ve köylüleri 

sevinirdi. 

Mahkemenin kararında, Rüzgar 

potansiyeli açısından yetersiz olduğu, alanda 

korunması gereken kültür varlıkları bulunduğu, 

dolayısıyla faaliyet alanı ile ilgili şehir bölge 

planlama, enerji, inşaat, arkeolojik ve çevresel 

açıdan uygun olmadığı anlaşıldığından dava 

konusu işlem hukuka uygun 

bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava 

konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar 

verildi denildi.  

12.04.2018 

Hemşin'de AKP, CHP, MHP ve İYİ 

Parti'den HES'e karşı ortak tavır 

Rize'nin Organik Tarım Havzası, Hemşin 

ilçesinde yapımı planlanan Hidroelektrik 

Santral (HES) projesine karşı 12 yıldır hukuk 

mücadelesi yürüten yöre halkı, Danıştay'ın 

verdiği kararla önü açılan projeye karşı bir 

araya geldi. İlçede; AKP, CHP, MHP ve İyi 

Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle 

muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye 

imza attı, belediye başkanı ve meclis üyeleri 

de aldıkları meclis kararı ile 

destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan 

ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını 

belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan 

ilçelerinin turizme kazandırılmasını için 

geliştirilen projelere destek verilmesini istedi. 

 

Hemşin İlçesi’nde Büyük Dere ve Pazar 

Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES 

projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

2006´da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) Gerekli Değildir´ kararı verdi. Yöre halkı 

tarafından yargıya taşınan karar, Rize İdare 

Mahkemesi tarafından 2008´de iptal edildi. 

Bakanlık, 12 Mart 2014´te aynı proje için bu 

kez ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi. Bunun üzerine 

Hemşin Muhtarlar Derneği, raporun iptali 

istemiyle yeniden dava açtı. Dava 

dilekçesinde söz konusu projenin oluşturacağı 

çevre zararlarına dikkat çekildi. Rize İdare 

Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak 

yüzeysel ve eksik bulduğu, ‘ÇED Olumlu’ 

kararını oy birliği ile iptal etti. Bakanlık, yerel 

mahkeme kararına Danıştay 14’üncü Dava 

Dairesine başvurarak itiraz etti. Danıştay, 

bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine 

Rize İdare Mahkemesi’nin iptal kararını Kasım 

ayında bozdu. Böylece ilçede HES yapımının 

önü açılmış oldu. 

HES KARŞITI ORTAK BİLDİRİ 

HAZIRLANDI 

Organik Tarım Havzası olan ve 

şelaleleri, gölleri, yaylaları ile büyüleyen 

Hemşin ilçesinde, HES yapımına karşı ilçe 

halkı bir araya geldi. AKP İlçe Başkanı 

Mehmet Mataracı, CHP İlçe Başkanı Başar 

Cumhur, MHP İlçe Başkanı İbrahim Erdem 

Alparslan, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Ertan 

Birlik ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES 

karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza 

attı, Hemşin Belediye Başkanı AK Partili Halim 

Kazım Bekar ile belediye meclis üyeleri de 

aldıkları kararla destek verdi. Vadilerini 

korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES 

yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal 

güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme 
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kazandırılmasını için geliştirilen projelere 

destek verilmesini istedi. 

13.04.2018 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 

Başkanı Baran Bozoğlu ile ülkenin doğa ve 

çevre sorunlarına  ilişkin görüşme yapıldı. 

15.04.2018 

Muğla İl Danışma Kurulu ve çevre 

örgütleri ile bir araya gelerek, Muğla Okluk 

Koyu’nda yapımı devam inşaat alanının 20 

hektardan 65 hektara çıkarılması ve 1. Sit 

alanı olan Gökova Körfezi’nin imara 

açılmasına ilişkin düzenlemelerle ilgili eylem 

planı görüşüldü.  

16.04.2018 

‘Hemşin’in ölüm fermanı HES’lerle 

mücadele edeceğiz’ 

Hemşin’e yapılmak istenilen HES 

projelerine karşı yerel mahkemenin verdiği 

kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından bozulmasına halk tepki tepki 

gösterdi. Yerel mahkeme ‘ÇED olumlu’ 

kararını bozarak, projenin çevreye zarar 

vereceğini söylemişti. Bakanlık ise yerel 

mahkemenin bu kararının yürütmesini 

durdurdu. 

17.04.2018 

Şelalelerin suyunu parayla satacaklar 

Ordu’nun Altınordu ve Perşembe ilçeleri 

sınırları içinde bulunan Selimiye HES’inde 

inşaat başladı. Doğal güzelliği ile büyüleyen 

Kurşunçal Şelalesi’nin döküldüğü yerde 

toplanacak su, borularla Çiseli Şelalesi ve 

Karaoluk Şelalesi’ne yakın yerde yapılacak 

santrale ulaştırılacak. Yurttaşlar, HES 

çalışmalarının şelaleleri kurutacağına dikkat 

çekiyor. Selimiye HES’ine tepki gösterenlerin 

yaptığı şikayet sonucu dün jandarma bölgeyi 

incelemeye gelerek ve ifade tutanağı tuttu. 

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, yetkililerin konuya 

sessiz kaldığını söyledi. Gönül, derelerdeki 

suyun şirketlere verileceğine ve halkın suyu 

şirketten satın almak zorunda kalacağına 

işaret ederek şöyle konuştu: “İşin kolayına 

giderek dere yataklarını, ormanları yok 

ediyorlar. Burası ‘turizm alanı’ olarak 

değerlendirmek istediklerini belirten 

yetkililerden çıt çıkmıyor. Tarımda kullanılan 

suların da ücretlendirileceğine yönelik 

açıklamalar dikkate alındığında HES’lerin 

çoğalmasının nedeni daha iyi anlaşıldı. 

Derelerdeki sular 49 yıllığına şirketlere 

veriliyor. Yani kullandığımız suyu şirketlerden 

almak zorunda bırakılacağız.” 

22.04.2018 

Kadınıyla,genciyle tüm Sinop 

ayakta...Nükleere inat,yaşasın hayat... Sinop 

Nükleer Karşıtı Platform öncülüğünde Sinop 

Mv. Sayın Barış KARADENİZ, Denizli Mv. 

Kazım ARSLAN, CHP Sinop Örgütlerimiz ve 

FUKUŞİMA TANIKLARI ile beraber ATATÜRK 

MEYDANI’ndan Nükleer Santrale Hayır 

eylemine katılım sağlandı.  

31.05.2018 

Denizli’nin Güney ilçesi sel felaketi 

yaşadı.”Yağmur doğal afettir 

engellenemez.Ancak kapattıkları logar 

kapakları ve mazgalların olmaması nedeniyle 

engellenebilecek sel felaketinin sorumlusu 

Deski ve Büyükşehir belediyesidir. Güney 

ilçemiz derhal afet bölgesi ilan edilmelidir. 

Çiftçinin ve vatandaşın zararları son kuruşuna 

kadar giderilmelidir.” Çağrısı yetkililerle ve 

kamuoyuyla paylaşıldı. 

3 -9 Haziran 2018  

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle  

Muğla Çevre Platformu tarafından düzenlenen 

Çevre Şenliği’ne katılım sağlandı. Doğa 

dostları ve aktivistlerle yaşam alanlarımızı 
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koruma ekseninde görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

10-16 Temmuz 2018 

DOĞA HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN 

NÜKLEER DENETLEME KURUMU 

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'nin 

mükerrer sayısında 702 sayılı Nükleer 

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

yayımlandı. 

Kamu Yararı İlkesi Ortadan 

Kaldırılıyor Türkiye Yüksek Radyasyonlu 

Döneme Giriyor 

Madde 3/2a’daki “Faaliyetin bireysel 

veya toplumsal açıdan fayda sağlaması” ilkesi 

ile kamu yararı/zararı tartışması tümüyle 

ortadan kaldırılıyor. Nükleer Santral gibi ancak 

yüksek kamu yararı olması halinde yapılacak 

bir yatırım bir şahıs veya şirketin bireysel 

fayda sağlamak adına güvenliği bir maliyet 

kalemi olarak görüp azaltma yönünde irade 

kullanması sonucunu doğurabilecek riskler 

yaratmaktadır. 

Madde 2/1f ile “Nükleer enerji ve 

İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin 

yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, 

çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan 

korunmasını sağlamak üzere uygun şartların 

oluşturularak sürdürülmesi, kazaların 

önlenmesi veya kaza sonuçlarının 

hafifletilmesi” tanımının son bölümünde pek 

çok kurumun dikkat çektiği ve hükümetin 

bugüne kadar kabul etmediği kaza ihtimalinin 

açık bir kabulü söz konusu. Neden üstün 

kamu yararı ilkesi aranması gerektiğine dair 

bir itiraf niteliğinde. 

Madde 3/2b’de "Faaliyet nedeniyle 

maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının, 

çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler de 

dikkate alınarak mümkün ve makul olan en 

düşük düzeyde tutulması esastır” 

maddesindeki “ekonomik” ifadesiyle bireysel 

çıkar için ve/veya ekonomik kriz gibi 

gerekçelerle yüksek doz radyasyonun yasal 

zemini oluşturuluyor. 

TAEK İşlevsizleştiriliyor Nükleer’de 

de Tek Yetkili Cumhurbaşkanı Oluyor 

Madde4/9 ‘daki “Yetkilendirilen tüzel 

kişiler, tesisi oluşturan yapı, sistem ve 

bileşenlerin inşa, imalat ve montaj süreçlerinin 

denetimine yönelik olarak, Kurum tarafından 

yetkilendirilen özel hukuk tüzel kişilerinden 

Kurumun belirlediği usul ve esaslar 

kapsamında ayrıca denetim hizmeti alır.” 

ifadesi ile devletin denetim sorumluluğu özel 

sektöre devrediliyor. Daha önce başbakanlığa 

bağlıyken AKP tarafından Enerji Bakanlığına, 

yani denetlemek üzere kurulduğu kuruma 

bağlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

1956 yılında Ankara'da Atom Enerjisi 

Komisyonu Genel Sekreterliği olarak kurulan 

TAEK, 1982 yılında 2690 sayılı Yasa bugünkü 

adını aldı ve Türkiye’de nükleerle ilgili 

denetleme dahil her konudan sorumlu kılındı. 

2002 yılı sonlarında, Başbakanlığa bağlı 

lisanslama otoritesi olarak görev yapmakta 

olan TAEK, denetlemekle yükümlü olduğu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 

bağlandı. 

Geçici Madde 2’nin hükümleri uyarınca 

TAEK'in hemen hemen tüm yetkileri NDK’ye 

devrediliyor. Böylece TAEK’in bugüne kadar 

taraf oluna uluslararası anlaşmalardaki 

statüsü de ortadan kalkıyor. TAEK’e verilen 

uluslararası yetkilerin hangileri kuruma 

devredileceğine de kurum NDK karar veriyor. 

Bunun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 

(IAEA) tarafından nasıl karşılanacağı 

bilinmiyor. TAEK’in yetkilerinin 

kısıtlanarak/parçalanarak yeni bir nükleer 

denetleme kurumunun oluşturulması IAEA’nın 

talebi. Lakin bağımsızlığına gölge düşürecek 

şekilde NDK’nin yani Cumhurbaşkanlığı’nın 

tek yetkili ilan edilmesi endişelere neden 
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olabilir. TAEK de tümüyle Cumhurbaşkanlığı 

denetimine giriyor. TAEK’in yetki alanı sadece 

nükleer atıklarla sınırlı hale geliyor. TAEK’in 

bu konuda yeterli donanıma sahip olup 

olmadığıysa çeşiti uzmanlarca tartışılıyor. 

Madde 6/5 ile atıkların bertarafıyla 

yetkilendirilen kişinin bir başka yetkilendirilen 

kişiye atıkları teslim ettiğinde sorumluluğunun 

sona ermesi de 702 sayılı KHK’nın tartışmalı 

maddeleri arasında yer alıyor. 

Denge-Denetleme Tümüyle Ortadan 

Kalkıyor 

Madde 7‘de sıralanan hükümlerle diğer 

kurum ve kuruluşlar; NDK’nın yetkilerini 

kısıtlayacak, yetkilerini ve görevlerini yerine 

getirmesini engelleyecek şekilde, Kurumun 

uygun görüşünü almadan hiç bir işlem tesis 

edemiyorlar. Denge denetleme mekanizması 

tümüyle ortadan kalkıyor tüm yetkilendirmeler 

cumhurbaşkanınca yapılıyor. 

Madde 4/15 ile nükleer faaliyet lisansı 

verilen tesislerin yer seçimi ve kuruluşunun 

imar kanununa bağlı ve denetimlere tabi 

olmaktan çıkarılıyor. 

Madde5/4’deki "Nükleer faaliyetlerde 

ÇED raporunun radyolojik etkilere ilişkin 

bölümlerinin formatı NDK'nin uygun görüşü ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

belirlenir ve bu bölümler NDK tarafından 

değerlendirilir” ifadesiyle ÇED için de tek 

yetkili NDK yani Cumhurbaşkanı oluyor. 

“Cumhurbaşkanınca belirlenen 

bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumu 

kurulmuştur"  

"Kurumun düzenleyeceği faaliyet, konu 

ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri 

Cumhurbaşkanınca belirlenir" 

"Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan 

olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Kurul 

üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır" 

"Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte 

Başkanı ve İkinci Başkanı görevlendirir" 

"Kurula alınacak uzmanlar, sözleşmeli 

personel konusunda ve bunlara ödenecek 

ücretler konusunda cumhurbaşkanı karar 

verecek” 

şeklindeki maddelerle ortaya konulduğu 

biçimiyle NDK’yı kuran, kurul üyelerini, 

başkanları dahil uzman ve sözleşmeli 

çalışanları ve maaşlarını belirleyen de 

Cumhurbaşkanı. 

NDK’ya Yargı Dokunulmazlığı mı 

Sağlanıyor? 

"Kurum, görev ve yetkileri bağımsız 

olarak yerine getirir ve kullanır. Kurum 

kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz, 

hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurum 

kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat 

veremez” 

"Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini 

zafiyete uğratacak, bu faaliyetlerle çelişecek 

veya faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini 

engelleyecek yükümlülükler verilemez” 

"Kurul üyeleri, görevlerinin devamı 

süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük 

ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun 

hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine 

ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci 

Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler” 

Şeklindeki düzenlemeler gösteriyor ki; 

NDK’ya Cumhurbaşkanı dışında hiç 

kimse, hiç bir merci söz söyleyemeyecek, 

herhangi bir kurumun çalışmalarını 

yavaşlatma veya durdurma şansı olmayacak. 

Kurul’a Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu 

huzurunda yemin ettirilerek yargısal 

dokunulmazlık algısı da oluşturulmak 

isteniyor. 

Türkiye Nükleer Atık Çöplüğü Olacak! 

Madde6/4a’da "Ortaya çıkacak 

radyoaktif atıklar miktar, hacim ve 
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radyoaktivite açısından mümkün ve makul 

olan en düşük düzeyde tutulur” ifadesinde 

hiçbir uluslararası kurumun sınır değerlerine 

atıf olmaksızın “mümkün ve makul” gibi soyut 

ve muğlak ifadeler kullanılıyor. 

Madde6/4b’deki "Radyoaktif atıklar 

başka bir yetkilendirilen kişiye devredilene 

kadar, işletme esnasında ortaya çıkan 

kullanılmış yakıtlar ise her halükarda işletme 

ömrü boyunca santral sahasında depolanır” 

hükmüyle nükleer santral sahalarını atık 

depolama sahasına dönüştürüleceği 

anlatılıyor. Mersin Akkuyu’da nükleer santral 

kurmak isteyen Rus şirketi, sürecinden 

başından beri atıkları (aslında sadece yüksek 

seviyeli atıkları, orta ve düşük seviyeli atıklar 

Mersin’de kalacak) Rusya’ya götüreceğini 

söylüyordu. 

Madde6/2 “Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde üretilmiş ve kullanım süresi 

dolduğunda menşei ülkeye iade şartı ile ihraç 

edilmiş radyoaktif kaynaklara ve radyoaktif 

atıkların transit geçişine birinci fıkra hükmü 

uygulanmaz” hükmüyle Rus şirketin nükleer 

atıkları Rusya’ya götürdükten sonra geri 

getirmesine gereken izinler veriliyor. 

Bu maddenin anlamı: içinde plütonyum 

gibi nükleer silah yapımında kullanılabilecek 

kullanılmış yakıt çubukları santraldan 

çıkarıldıktan sonra Akkkuyu’da soğutma 

havuzlarında bekletilecek, daha sonraysa 

Rusya’ya (Sinop için Japonya veya Fransa) 

götürülüp, silah yapımında kullanılabilecek 

maddelerden arındırıldıktan sonra yeniden 

Türkiye’ye gönderilecek ve radyoaktivitesi 

azalana kadar binlerce yıl Türkiye’de kalacak. 

Nükleer santral riskinin yanına nükleer atık 

riski de eklenecek. 

 

BÜYÜK MENDERES NEHİR VE 

MENDERES HAVZASINDAKİ KİRLİLİĞİN 

DAHA FAZLA GECİKMEDEN 

ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR 

Yıllardır yaşanan kirliliğin boyutları ve 

alınan önlemlerin yetersizliğiyle gündemde 

olan, son olarak balık ölümleri ve su 

seviyesindeki azalma ile gündeme gelen 

Büyük Menderes Nehri, Ege Bölgesi’nin en 

uzun nehridir. 584 km uzunluğundaki Büyük 

Menderes Nehri, Afyon ve Denizli 

yakınlarından sızan kaynaklardan doğar, Işıklı 

Gölünü dolduran sularla beslenir. Uşak‘tan 

katılan Banaz Çayı ve Muğla‘dan Çine Çayı 

sularını bünyesine katarak 2.600.967 ha‘lık bir 

havzaya adını vererek Aydın sınırlarından Ege 

Denizi‘ne dökülür. 

Büyük Menderes Nehrinin beslediği 

Menderes Havzası, ekolojik özellikleri 

nedeniyle, Ege Bölgesi ve Türkiye tarımına 

önemli katkılarda bulunmaktadır. Havzanın 

yaklaşık %44‘lük bir kısmı tarım alanıdır. 

Havzanın en önemli özelliği; pamuk, zeytin, 

incir, kestane, buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, 

meyve ve sebze başta olmak üzere Türkiye 

tarımı için önemli miktarda tarımsal ürün 

üretilmesidir. Büyük Menderes topraklarının 

neredeyse yarısında (% 45) tarımsal üretim 

yapan Egeli çiftçiler sadece 2010 yılında 

Türkiye kestane üretiminin %31’ini, incir 

üretiminin yaklaşık %65’i, zeytin üretimin 

%20’sini sağlamışlardır. 

Sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve 

endüstriyel atıklar nedeniyle her geçen gün 

kirliliği artan Büyük Menderes için yapılması 

gereken; sadece bir yaşam alanı olarak 

çevrenin korunması tedbirleri bağlamında 

değil nehir tarafından beslenen havzada 

yetişen tarım ürünlerinin verimi, gıda kalitesi 

ve güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığı 

açısından da çok boyutlu ele alınmak 

zorundadır. 

Kirliliğin Nedeni Biliniyor Ama 

Engellenmiyor 

Büyük Menderes’in kirlenme 

sebeplerinin başında; deri, tekstil ve kentsel 

atıklar, jeotermal akışkanlar, sanayi kuruluşları 
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atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, atık 

sular ve tarım ilaçlarının gelişigüzel 

boşaltılması gelmektedir. Büyük Menderes, 

yıllardır dökülen bu kirleticiler nedeniyle 

dördüncü sınıf su kirlilik seviyesine ulaşmış, 

Türkiye'nin en kirli üçüncü nehri haline 

gelmiştir. Öte yandan Menderes nehrinin 

beslediği havzanın çölleşmesi, bölgede canlı 

yaşamın sona ermesi, balık ölümlerinin 

artması anlamına gelmektedir. Menderes 

nehrini besleyen çayların üzerinde yer alan 

HES'lerin özelleştirilmeye başlanması ile 

özelleştirilen HES'lerin kendi kazançlarını 

düşünerek Menderes nehrine daha az su 

bırakması ya da sıcakları ve yağış azlığını 

gerekçe göstererek hiç bırakmamasına dikkat 

çekilmektedir. 

Bakanlık Verdiği Sözleri Tutmuyor 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

2016 yılında Büyük Menderes Havzası Kirlilik 

Planı hazırlanmış ancak meslek odalarının, 

sivil toplum kuruluşlarının ve bölge çiftçilerinin 

ısrarlı çağrılarına rağmen hala somut adım 

atılmamıştır. Menderes su kalitesini 4. sınıftan 

3. sınıfa getirme hedefine Kirlilik Planı’nda yer 

veren Bakanlık; “endüstriyel nitelikli atık 

suların kontrolü amacıyla belirlenmiş olan 

önlemler tek tek ele alındığında, ortaya 

yüksek bir maliyetin çıkacağı 

öngörülmektedir.” tespitiyle “maliyet” odaklı 

politikaları sürdürdüğünü, insanı ve yaşam 

alanları ile doğa haklarının “maliyetli” 

olduğuna dikkat çekmiştir. Tüm bileşenleriyle 

doğanın, doğanın bir parçası olan insanların 

ve toplumun sağlığı için yüksek maliyet 

getireceği gerekçesiyle Menderes Nehri; 

siyasete, günübirlik politikalara, bürokrasideki 

değişimlere feda edilmemelidir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın yıllardır uygulamayı 

düşündüğü Büyük Menderes Havzasını 

kurtarma projesinin uygulanmaya 

başlanmamasının telafisi yoktur. Sivil toplum 

örgütleri, meslek odaları ve bölgede alan 

araştırması yapan uzmanlar ile çevre örgütleri; 

TBMM'nin Büyük Menderes Nehrini Kurtarma 

Eylem Planını  acilen uygulamaya davet 

etmektedir. Büyük Menderes havzası ve onu 

besleyen Büyük Menderes Nehri; enerji, 

sanayi, maden ocağı üretimi adına feda 

edilemez. 

MADEN BÖLGELERİNE VE 

RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK İLE “KURTARILMIŞ MADEN 

BÖLGELERİ” GELİYOR 

 

23 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği 

Yönetmelikle; 

- Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanının onayı ile "Birbirine 

bitişik ve/veya yakın, kaynak sürekliliği olan 

maden sahalarında yapılan maden işletme 

ruhsatları birleştirilerek maden bölgesi ilan 

edilecek. İlan edilen maden bölgesi içindeki 

ruhsat sahiplerinin ruhsatlarını 

birleştirmeleri aksi halde maden sahasının 

yeniden ihaleye çıkartılması öngörülüyor. 

- Valilik ve ilgili belediyeden birer 

kişi, ruhsat sahibi şirketten 2 kişiden 

oluşacak Maden Bölgesi Komisyonu 

Kuruluyor. Bu Komisyon madencilik 

faaliyetlerinin her türlü denetimini yapacak: 

Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana 

göre yürütülmesini sağlayacak. 

Faaliyetlerin çevreye ve insan sağlığına 

etkilerini kontrol ederek gerekli tedbirlerin 

alınması için kontrol ve ölçümleri 

gerçekleştirecek. 

İşletme güvenliği ile ilgili yapılan 

uygulamaları kontrol edecek, önerilerde 

bulunacak. 

Madencilik faaliyetlerinin yerine 

getirilebilmesi, gerekli altyapının sağlanması 
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için valiliğin ve/veya ilgili belediyenin imkân ve 

kabiliyetlerini kullanacak, gerektiğinde hizmet 

alımı yapacak. 

Madencilik faaliyetlerinin kontrolleri 

sonucunda komisyona sunulan raporları 

inceleyerek, karara bağlayacak ve bu kararları 

şirkete yazılı olarak bildirecek. 

Gerektiğinde geçici faaliyet durdurma 

kararlarını alabilecek ve bu kararı bir gün 

içerisinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne 

bildirecek. Maden İşleri Genel Müdürlüğü de 

ihtiyaç duyarsa her türlü denetimi yapacak.  

Maden Bölgesindeki her grup madencilik 

için irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma 

yapılabilecek. 

Maden Bölgesi işletme sahaları ve 

sağlık koruma bandı çevre düzeni ve imar 

planlarına işlenecek. 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı, (yeni sistemde Cumhurbaşkanı) 

dilediği bölgeyi maden bölgesi ilan 

edebilecek. Bu bölgelerdeki madencilik 

faaliyetleri büyük şirketlerde toplanacak, 

bunların hangi şirketler olacağını tahmin 

etmek zor değil. Maden şirketinden iki kişi 

valilik ve belediyeden birer kişiden bir 

komisyon oluşturulacak. Komisyon; Orman 

ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik, Sağlık Bakanlığı gibi 

bakanlıkların, Belediyelerin ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının epeyce aşınmış da 

olsa yasalarda yer alan kontrol ve denetim 

yetkilerini kullanacak. Maden bölgelerindeki 

köyler, kentler boşaltılacak, özel mülkler 

kamulaştırılacak, olağan hale getirilen acele 

kamulaştırmalar yetmiyormuş gibi şimdi de 

maden bölgesi kamulaştırmaları ile ciddi 

mülkiyet devirleri yaşanacak. Maden 

bölgeleri imar planlarına derhal işlenecek, 

yeni planlar maden bölgelerine göre 

yapılacak. 

Özet olarak; yerin altında maden olan 

yerlerde yaşayan insanları ve diğer canlıları 

yerinden yurdundan edecek, her türlü 

denetime kapalı, dev maden şirketleri 

tarafından kapatılan, silahlı özel güvenliği olan 

bölgeler yaratılıyor. İlk aklıma gelen yerler; 

Yatağan, Kazdağları, Bergama Kozak Yaylası, 

İzmir Efemçukuru, Erzincan İliç, Fatsa, Soma 

maden bölgeleri ilan edilebilir. 

Yürütülen madencilik faaliyetlerinin 

ekoloji ve çalışma yaşamı üzerinde yarattığı 

tehditler ortada iken, zaten yetersiz olan 

denetimlerden vazgeçileceği yeni bir döneme 

giriliyor. 

Dava açma süresi 22 Temmuz'da dolan 

projeyle ilgili “Ekoloji Birliği” adı altında 

toplanan çevre/ekoloji alanında mücadele 

eden Dernek ve Gruplar “yerimizden 

yurdumuzdan olmamak için, temiz hava, temiz 

su, temiz toprak ve sağlıklı yaşam için buna 

sessiz kalmamalıyız” diyerek dava açma 

hazırlığında. 

 

ORMAN KANUNU’NDA ORMANLARI 

MADENLERE FEDA EDECEK DÜZENLEME 

2014 yılında yapılan değişiklikle 

ormanlık alanları “petrol boru hatları”, “enerji 

santralları”, “petrol ve doğalgaz aramaları” gibi 

işletmelere açan yönetmeliğin kapsamı 

genişletildi. 6 Temmuz 2018’de Resmi 

Gazete’de yayımlanan son değişiklik ile 

Orman Kanununun 16. maddesine göre 

verilen “Altyapı tesisi” izinlerine “doğal gaz 

boru hattı”, “kuyu tesisleri” ve “maden atığı 

döküm alanı” eklendi. 

Orman Kanunu’nun 16. Maddesi’nin 

kapsamını genişleten bu değişiklikle; 

Daha önce kamu idareleri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

verilen  “Hammadde üretim izni belgesi” son 

değişiklikle artık Yap-İşlet-Devret modeli ile 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
181 

 

yapılan kamu yatırımları için şirketlere de 

verilecek. 

“Maden sahalarındaki işletme 

faaliyetinin yürütülmesi için” verilen “işletme 

ruhsatı” tanımı genişletilerek “belirli bir alanda, 

belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık 

çalışmaları ve üretim faaliyetleri” için verilecek. 

“Rödövansçı” ve “rödövans sözleşmesi” 

Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliğine de 

girmiş oldu. Yapılan değişiklikle ruhsat 

sahibinin yerine rödövansçı da Maden Arama, 

İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri 

için müracaat edebilecek. 

Maden izinlerinin uzatılma süresince 

şirketler çalışmalara devam ederse ruhsat/izin 

iptali gerekliliği ortadan kaldırıldı. 

Ayrıca orman kullanım izni kapsamına 

alınan “doğal gazı boru hattı” projeleri akla 

Kırklareli Kıyıköy’de Türk Akım projesi için 400 

dönüm meşe ormanının yok edilmesini getirdi. 

”400 dönüm meşe ormanı yok 

oldu" başlığıyla Hürriyet Gazetesi'nde 

yayınlanan haber sansürlenerek gazetenin 

internet sitesinden de kaldırılmıştı. Rusya'nın 

yılda 750 Milyon Dolar kar edeceği projenin 

Türkiye'den sonraki etapları için Bulgaristan 

veya Yunanistan ile henüz anlaşma 

sağlanamadı. Kıyıköy'den karaya çıkan doğal 

gaz boru hattı projesi sebebiyle katledilen 

ormanlar adeta AKP'nin başarısız dış 

politikaları ile beceriksiz güvenlik 

politikalarının bir diyeti gibi (Rus uçağının 

düşürülmesi ve büyükelçi suikastları) 

"Doğal gaz boru hattı" projelerinin yanı 

sıra son değişiklikle Orman kullanım izni 

kapsamına alınan “kuyu tesisleri” ve “maden 

atığı döküm alanı” da gelecekte ormanlara 

ciddi zararlar verilmesinin önünü açacak. 

 

BARAJ İNŞAATI YÜZÜNDEN EVİNİ 

TERK ETMEK ZORUNDA KALANLAR 45 

GÜN İÇİNDE TAŞINMAZSA HAKLARI 

ELİNDEN ALINACAK 

"Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 

Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan 

Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan 

Taşınmazların Kısmen veya Tamamen 

Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk 

Etmek Zorunda Kalanların İskanına İlişkin 

Usul ve Esaslar", Bakanlar Kurulu Kararıyla 

düzenlendi. 

8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'nin 

mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, 

devlet eliyle iskan kapsamında hak sahibi olan 

aileler, konutların veya iş yerlerinin 

tesliminden itibaren en geç 45 gün içerisinde 

yeni yerlerine taşınacak. Bu süre içerisinde 

yerlerini terk etmeyen ailelerin hak sahiplikleri 

iptal edilerek, eski konutları ilgili valilikçe 15 

gün içerisinde boşaltılacak. 

Eski yerleşim yerlerinde bulunan kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait yapılara karşılık, 

yeni yerleşim yerlerinde ilgili kurumca talep 

edilmesi halinde yeni yapılar inşa edilecek. 

Baraj inşaatı için birinci öncelikli alanlar 

ve batardo su kotu altında kalan konutlar için 

hak sahiplerine bakılmaksızın DSİ tarafından 

geçici yerleşim yerleri oluşturulacak, 

kiralanacak ya da satın alınacak. Geçici 

yerleşim yerleri teslim edilenler, teslim 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde eski 

konutlarını boşaltacak. 

Düzenlemeyle, kamu kurum ve 

kuruluşlarının bu kapsamdaki görev, yetki ve 

sorumlulukları da belirlendi. 

 

CUMHURİYET MİRASI BOTANİK 

BAHÇESİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN! 

83 yıllık Cumhuriyet mirası; İstanbul 

Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi 

Bir Kez Daha İktidarın Hedefinde. Milli 

servetimiz olan Botanik Bahçesi’ni Erdoğan 
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iktidarın kutuplaştırıcı siyasetine kurban 

etmeyeceğiz. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne 

bağlı Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi 

tümüyle keyfi bir uygulamayla yok edilmek 

isteniyor. 83 yıllık Cumhuriyet mirası olan 

Botanik Bahçesi, Nazi zulmünden kaçarak 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti üzerine 

Türkiye’ye sığınan Prof. Dr. Alfred Heilbronn 

öncülüğünde kuruldu. Botanik Bahçesi, 17 

dönümlük arazisinde 3.500’den fazla endemik 

türe ev sahipliği yapıyor. 

Dönemin en üst teknolojisiyle, 

Avrupa’daki gelişmiş örnekleri düzeyinde 

kurulan Botanik Bahçesi, yıllardır gerici 

iktidarların hedefinde olmasına rağmen hala 

yılda 15 bin öğrencinin eğitim yuvası olarak 

dimdik ayakta durmaktadır. Ülkemizde bilimin 

gelişmesinden, diğer ülkelerle yarışacak 

düzeyde bilgi üretilmesinden rahatsız olan 

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

bu kez gözünü Botanik Bahçesi’ne ve oradaki 

laboratuvarlara dikmiş, toplumun dini 

hassasiyetlerini kullanarak bilimsel üretime 

karşı başlattığı savaşta yeni bir cephe açmaya 

çalışmaktadır. 

İlk temellerinin atıldığı dönem için çığır 

açıcı bir girişim olan Cumhuriyet Mirası, on 

yıllardır çok sayıda botanikçi ve farmakoloğun 

yetişmesine öncülük etmiştir. Uluslararası 

Botanik Bahçelerine kayıtlı Türkiye’deki iki 

örnekten biri olan Alfred Heilbronn Botanik 

Bahçesi’nin korunup geliştirilmesi için çaba 

harcanacağı yerde sebepsiz ve anlamsızca 

yok edilmek istenmesi ne vicdani ne de 

ahlakidir. 

Sahip olduğu coğrafi ve iklim 

özellikleriyle biyoçeşitlilik açısından dünyanın 

en önemli ülkelerinden biri olan yurdumuzun 

zenginliklerini yansıtan Botanik Bahçesi; AKP 

ve Erdoğan’ın dini, bilimin karşısına koyarak 

toplumu kutuplaştıran yaklaşımının yeni hedefi 

olmuştur. Geçen yıl İstanbul Müftülüğü’ne 

tahsis edilen arazinin bugün hangi amaçla yok 

edilmek istendiği gayet açıktır. Müftülüğün 

başka bir arazide de pekala yapabileceği bir 

çalışmanın neden bir bilim yuvasını yerle bir 

ederek yapılmak istendiği, 16 yıldır sürdürülen 

kutuplaştırıcı politikaların bir başka ayağıdır. 

1946’da Türk vatandaşlığını kabul etmiş, 

Türkiye’de bilimin gelişmesine öncülük etmiş 

Prof. Heilbronn ve arkadaşlarının 

öncülüğünde kurulan Botanik Bahçesi’nde 

Türkiye bitkilerinin cinsiyet, morfolojik ve 

anatomik özellikleri incelenip kayıt altına 

alınabilmiştir. Bugün üzerine bastığımız 

toprakların zenginliğini anlayıp geliştirmemize 

öncülük etmiş bir hazine olan Botanik Bahçesi 

ile birlikte Prof. Heilbronn’un adı da, temsil 

ettiği bilimsel ve insani değerler de 16 yıldır 

iktidarın açık hedefi olmuştur. 

Anadolu’nun zengin topraklarında her 

dönem düşmanlık tohumları ekilmek istendi 

ama inadına aklın, bilimin ve kardeşliğin 

tohumları boy verdi. Öncelikle İstanbul İl 

Müftülüğü’nü Alfred Heilbronn Botanik 

Bahçesi’ni yok edecek bu vahim hatadan 

vazgeçmeye, Erdoğan ve AKP’yi de bilimsel 

bilginin anavatanı sayılan bu topraklar 

üzerinde yaptığı bu kirli siyaseti bir an evvel 

terk etmeye çağırıyoruz. 

 

TARİHİ ÇİFTLİKTE BULUNAN 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YERİNE 

TBMM SOSYAL TESİSİ YAPILMASI TEPKİ 

ÇEKİYOR 

 

Kısa Tarih 

Merkezin bulunduğu Beykoz-Riva 

arasındaki arazi, Sultan Abdülaziz döneminde 

Abraham Eremyan Paşa`ya (1833-1918) 

verilmiş, ancak daha sonra Sultan Abdülhamit 

tarafından geri satın alınarak kamu arazisi 

olarak tescil edilmişti. Cumhuriyet döneminde, 

İtalyan hükümetiyle ikili anlaşmalar yapılmış 
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ve fidan üretiminin yanı sıra, Türkiye ikliminde 

doğal olarak yetişmeyen egzotik bitki ve 

ağaçlar yurt dışından getirilerek dikilmiştir. 

Arazi 1934 yılında Ziraat Vekaletine tahsis 

edilerek kullanımı İl Özel İdaresine 

bırakılmıştır. Arazi araştırma merkezimize 

devredilene kadar Özel İdare tarafından 

fidanlık olarak kullanılıyordu. 

2018 yılı başında Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün İstanbul Boğazı’nın en güzel 

noktalarından Beykoz Korusu’nda bulunan 

Abraham Paşa Çiftliği’ni “Bitkisel Biyoçeşitlilik, 

Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü” olarak planlayan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’ndaki tahsisi kaldırmıştı. 

Bakanlık, çiftliği sosyal tesis yapılması için 

TBMM Milli Saraylara devrediyor. 

16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 

kurulmuş olan Merkez, aralarında anıt ve 

korunmaya değer nitelikte ağaçlar ile egzotik 

bitki türleri olmak üzere çok sayıda farklı bitki 

türüne ev sahipliği yapıyor. 

 

133 dekarlık arazide Türkiye’nin 

Biyoçeşitliliği İçin Çok Önemli Araştırmalar 

Sürüyor 

Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, 

Araştırma Merkezi`nin 12.09.2014 tarihindeki 

tanıtım toplantısında yumrulu ve soğanlı 

bitkilerinin (geofit) endemik varlığın bir parçası 

olduğu bilgisini vererek, Türkiye’nin bütün 

bölgelerinden toplanan 800 tür geofit türün her 

birinden bir çeşidinin, kurulan Merkeze 

getirildiğini açıklamıştı. Gerek açık alanlarda, 

gerekse hazırlanacak uygun yerlerde toplanan 

geofitlerin hem sergileneceğini, hem 

yetiştirileceğini hem de bunlarla melezlenme 

ve ıslah çalışmaları yapılacağını, Merkezin bu 

amaçlara uygun olarak tasarlandığını 

belirtmişti. 

60 dekarı orman arazisi, 73 dekarı 

sulanabilir arazi olmak üzere 133 dekarlık 

alana sahip Merkez’de, bitkisel biyoçeşitliliğin 

korunması ve sürdürülebilirliğine katkıda 

bulunulması, doğadan toplanan süs bitkisi 

türlerinin ıslah edilerek yeni çeşitlerin elde 

edilmesi ve bunların tescil ettirilmesi 

faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye geofitlerinin ve 

süs bitkilerinin deneme ve 

demonstrasyonlarının yapılması görevleri 

yürütülmekteydi. 

Kurum dört yıllık geçmişi olmasına 

rağmen, yürütülen pek çok proje ve kurulan 

ikili ilişkilerle üniversitelerin ve 

ulusal/uluslararası şirketlerin, tarımsal odaklı 

büyük çaplı projelerinde danışmanlık, 

paydaşlık, koordinasyon, vb. gibi konularda 

aranılan bir araştırma merkezi haline gelmişti. 

 

Yanlış Politikalar Sürüyor, Hukuk 

Yine Yok Sayılıyor 

 

Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle 

tarımsal ürünlerde ve tohumda dışa 

bağımlılığımız her geçen gün artarken, ülkenin 

biyoçeşitliğinin korunması ve geliştirilmesinin 

önemi ortada iken, dışa bağımlılığımızı 

ortadan kaldırmak için gereken daha fazla 

araştırma yapılması, ülkenin doğal 

kaynaklarına sahip çıkılmasıdır. 

Araştırma Merkezinin kurulması ile ilgili 

Bakanlar Kurulu halen yürürlükte olmasına 

karşın, böyle bir karar yok sayılmakta, 

görmezlikten gelinmektedir. 

Yakın zamanda Milli Botanik 

Bahçesinde binlerce ağacın kesilerek TOKİ 

tarafından Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 

Kurumuna hizmet binası yapılması girişimi de 

tepkilere neden olmuştu. 
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Konuyla ilgili yapılan CİMER 

Başvurusu: 

16 Nisan 2014 tarih ve 2014/6087 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘‘Bitkisel 

Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’’ olarak kullanılmaya 

başlanan 60 dekarı orman arazisi, 73 dekarı 

sulanabilir arazi olmak üzere 133 dekarlık 

alana sahip Merkez’in sosyal tesis yapılmak 

üzere TBMM Milli Saraylara 

devredilmesi kararı ile ilgili aşağıda istenen 

bilgi ve belgelerin tamamının eksiksiz olarak 

tarafıma verilmesini 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu ve 27/4/2004 tarih ve 25445 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi 

Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

gereği saygı ile talep ederim. 

- Arazinin devrine neden olan projenin 

detayları ve varsa eğer proje dosyasını 

- Planlanan Sosyal Tesis’in kapsamı ve 

kimler tarafından ne amaçla kullanılacağını 

gösteren belge 

- Merkez’de halihazırda  kaç farklı türde 

ve kaçar adet yumrulu ve soğanlı bitki 

(Geofit), anıt ve korunmaya değer nitelikte 

ağaç ile egzotik bitki türü bulunduğuna dair 

bilgi 

- Merkez’in TBMM Milli Saraylara 

devriyle birlikte arazide bulunan bitkiler ile ilgili 

ne planlandığı; varsa eğer taşınma yeri, 

yöntemi ve taşıma işlemlerinin maliyetlerini 

içeren döküman 

- Merkezin halihazırda yürürttüğü bitkisel 

biyoçeşitliliğin korunması ve 

sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması, 

doğadan toplanan süs bitkisi türlerinin ıslah 

edilerek yeni çeşitlerin elde edilmesi ve 

bunların tescil ettirilmesi faaliyetlerinin yanı 

sıra Türkiye geofitlerinin ve süs bitkilerinin 

deneme ve demonstrasyonlarının yapılması 

görevlerinin nerede ve nasıl devam etmesinin 

planlandığını gösterir detaylı bilgi 

 

İSTANBUL AYDOS ORMANINDA 

YANGIN VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 

Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 2017 yılı 

rakamlarına göre; 119 bin 92 hektar ormanlık 

alan yangınlarda zarar gördü, 2411 orman 

yangınından 1280’ininse çıkış nedeni 

aydınlatılamadı. 

Geçtiğimiz günlerde kim tarafından 

çıkarıldığı bilinmeyen yangınla gündeme 

gelen İstanbul’un Aydos Ormanları’nda 2 

hektarlık romanlık alan kül oldu. 

2016 yılında 19 nedeni bilinmeyen 

yangın yaşanan Aydos Ormanları’nda, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı 21.03.2017 tarihinde 

imar planını değişikliği yaptı. 

İmar planı değiştirilen bölge 1. derece 

doğal SİT alanı ve 1. derece arkeolojik SİT 

alanı. 

Aydos Ormanları, İstanbul Çiğdemi-

İstanbulensis” olarak bilinen çiçeğin dünyada 

yetiştiği tek yer olma özelliği taşıyor. 

Bu değişiklik ile İstanbul Sultanbeyli 

İlçesi sınırları içinde yer alan ormanlarda 

lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, 

gezi yolu ve açık otopark gibi tesisler 

kurulmasının yani yeni rant projelerinin önü 

açıldı. İzinsiz bir tek ağacın dahi 

kesilemeyeceği Aydos Ormanları’ndaki imar 

planı değişikliğinin hem üst ölçekli plana hem 

de mekansal planlar yapım yönetmeliğine 

aykırı olduğu Kamu Yararını Savunma 

Derneği’nin açtığı davanın bilirkişi raporuna da 

yansıdı. Dava sürüyor. 

 

Bilirkişi raporunda; 

Plan bölgesi 39.6 Ha olduğu 4.8 Ha’lık 

Aydos Kalesi arazisi dışındaki 34.8 Ha’nın 
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nasıl bir amaçla plan bölgesi içine katıldığının 

anlaşılamadığı, Kale hariç 39,6 Ha’lık alanın 

tümünün orman olduğu, 

Amacın Aydos Kalesine ulaşmak olduğu 

durumda bu amacın mevcut yollarla 

yapılmasının pekâlâ mümkün olduğu, bu tür 

düzenlemeler için Sultanbeyli Belediyesi veya 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye 

girmesine gerek bir durum olmadığı, 

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 

yapılanma koşullarının belli olması, Kanlıca 

Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman alanına 

imar planı yapılamayacağı yönündeki 

görüşlerine rağmen planlama çalışmalarına 

devam edilmesinin planlama esaslarına ve 

şehircilik ilkelerine aykırı olduğu 

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 

yapılanma koşullarının belli olması, Kanlıca 

Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman alanına 

imar planı yapılamayacağı yönündeki 

görüşlerine rağmen planlama çalışmalarına 

devam edilmesinin planlama esaslarına ve 

şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, 

Kalenin turizme açılması ve kullanım için 

bazı tesislerin düşünülmesi kamu yararına 

uygun görülebilir, ancak bu tür tesislerin 1. 

Derece Arkeolojik sit alanı olması nedeni ile 

kale içinde yapılmasının mümkün olmadığı, 

kale dışının ise orman rejimine tabi olması 

sebebiyle uygun olmadığı, 

Alanın özelliği nedeniyle bir kentsel 

tasarım projesi şeklinde ele alınması 

gerekirken, plan kararları, plan notları ve 

açıklama raporuyla son derece yüzeysel ve 

belirsizliklerle dolu olduğu, 

gibi hususlara değinildi. 

 

TÜRKİYE’NİN ÇÖP SORUNU 

Atık/Çöp azaltım projelerine, yeniden 

kullanım ve geri dönüşüme, atık yönetimi ve 

çöp toplama altyapısına yatırım 

yapılmamasının acı sonuçları 

Belediyelerin topladıkları atığın yüzde 

90’ı çöpe gidiyor. TÜİK’in en son verilerine 

göre, 2016 yılında belediyelerce toplanan 31,6 

milyon ton atığın yüzde 61,2’si düzenli 

depolama tesislerine, yüzde 28,8’i belediye 

çöplüklerine ve yüzde 9,8’i geri kazanım 

tesislerine gönderilmiş. Yüzde 0,2’si ise ya 

açıkta yakılıyor ya da dereye veya araziye 

boşaltılıyor. 

2015 yılında Avrupa’nın bu konudaki 

lideri Almanya belediye atıklarının yüzde 

66’sını geri dönüşüm ve kompost tesislerine 

göndermiş. 10. sıradaki İtalya’da bu oran 

yüzde 44, listenin ortalarında yer alan 

İspanya’da yüzde 33. Son sıralardaki 

Romanya bile yüzde 13’ü yakalamış. Türkiye 

AB kayıtlarında Sırbistan’la birlikte sonuncu 

gözüküyor. 

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri 

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’na göre 

denizlerdeki atıkların %80'i karasal kaynaklı. 

 

17-23 Temmuz 2018 

TÜRKİYE’NİN SU VARLIĞI TEHDİT 

ALTINDA 

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye 

dönemsel olarak şiddetli kuraklıkların 

yaşandığı ve su talebinin en yüksek olduğu 

aylarda su potansiyeli önemli miktarda 

azalabilen bir ülkedir. Türkiye’de kişi başına 

düşen su miktarına bakıldığında; DSİ 

verilerine göre 112 milyar m3 olan toplam 

kullanılabilir su miktarı, 2010 nüfus sayımı 

esas alındığında, kişi başına yılda 1.519 m3’e 

düşmektedir.6 Bu miktar, genel uluslararası 

kriterlere göre Türkiye’yi “su azlığı” ya da “su 

sıkıntısı” içinde olan bir ülke yapmaktadır.  



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Ağustos 2018 

 

 

 
186 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri, 

1990-2008 yılları arasında, toplam su 

tüketiminin %41 oranında arttığını 

göstermektedir. Türkiye’nin 2050’ye doğru “su 

fakirliği” durumuna gerilemesi beklenmektedir. 

Sanayinin su kullanımındaki oranı dünya 

ortalamasına göre düşük olsa da sürdürülebilir 

olmayan, su arıtmasız su kullanımı Türkiye’nin 

birçok su havzasında su kirliliğine neden 

olmaktadır. Günümüzde Ergene, Büyük 

Menderes, Gediz, Sakarya gibi Türkiye’nin 

nüfus, tarım ve sanayi havzaları, sanayi 

kaynaklı kirlilik nedeniyle henüz kaynağında 

suyunu kaybetmektedir. Bu havzalarda su, 4. 

derecede en düşük su kalitesi seviyesindedir. 

Bu durum insan ve ekosistem sağlığının 

yanında, tarımsal ve sanayi üretimini de tehdit 

etmektedir. 

Tehdit Altındaki 59 Su Varlığındaki Tehdit Durumu ve Ana Nedenleri: 

Yüksek Tehdit - Artık geri dönüşü 

olmayan ya da çok zor olan: 

 

- Akgöl Ereğli Sazıkları; Konya 

- Bafa Gölü; Aydın, Muğla 

- Bartın Çayı; Bartın 

- Meke Maar Gölü; Konya 

- Soğanlı Çayı; Karabük 

- Yumurtalık Lagünleri; Adana 

- Nilüfer Çayı; Bursa 

 

Potansiyel Tehdit - Planlanmakta olan 

bir proje  ya da yanlış su yönetimi 

 

- Akşehir Gölü; Konya 

- Berdan Nehri; Mersin 

- Çavuşçu (Ilgın) Gölü; Konya 

- Gavur Gölü (Sağlık Ovası); 

Kahramanmaraş 

- Göksu Nehri; Antalya, Konya, 

Mersin 

- İkizdere; Rize 

- Küçükçekmece Gölü; İstanbul 

- Senoz Vadisi; Rize 

 

Orta Tehdit - Ciddi bir noktaya doğru 

ilerlemekte ama geri döndürmek zor olsa 

da hala mümkün 

- Akkaya Barajı; Niğde 
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- Aksu Çayı/ Sır Barajı; 

Kahramanmaraş 

- Akyatan Lagünü; Adana 

- Alleben Deresi; Gaziantep 

- Ambar Çayı; Diyarbakır 

- Ankara Çayı; Ankara 

- Araç Çayı; Karabük, 

Kastamonu 

- Bıçkı Deresi; Sakarya 

- Büyük Menderes Nehir; Uşak, 

Afyon, Denizli, Aydın 

- Çıralı Obruğu; Konya 

- Devegeçidi Çayı; Diyarbakır 

- Dicle Nehri; Diyarbakır 

- Ergene Nehri; Kırklareli, Edirne, 

Tekirdağ 

- Gediz Nehri; Kütahya, İzmir 

- Harşit Çayı; Gümüşhane 

- İznik Gölü; Bursa 

- Kamil Abduş Gölü; İstanbul 

- Karasu Çayı; Bilecik 

- Karmuç Çayı; Bitlis 

- Kozanlıgök Göl; Konya 

- Kula Deresi; İstanbul 

- Kulu (Düden) Gölü; Konya 

- Murat Nehri; Bingöl 

- Nacaklı Deresi, Yalova 

- Nazik Gölü; Bitlis 

- Niğde İçme Suyu; Niğde 

- Porsuk Çayı; Kütahya, 

Eskişehir 

- Sakarya Nehri; Sakarya 

- Salda Gölü; Burdur 

- Samsam Gölü; Konya 

- Sapanca Gölü; Sakarya 

- Seyfe Gölü; Kırşehir 

- Tersakan Gölü; Konya 

- Uluabat Gölü; Bursa 

- Uyuz Gölü; Konya 

- Van Gölü; Bitlis, Van 

 

Düşük Tehdit - Tehdit başlangıç 

aşamasında, geri döndürülmesi kolay 

- Aygır Gölü; Bitlis 

- Batmış Gölü; Bitlis 

- Bayramiç Baraj Gölü; 

Çanakkale 

- Beyşehir Gölü; Konya 

- Kızören Obruk Gölü; Konya 

- Kulp Çayı; Diyarbakır 

- Meyil Obruk Gölü; Konya 

- Nemrut Gölü; Bitlis 

 

BÜYÜK MENDERES NEHRİ VE 

HAVZASI’NA YÖNELİK TEHDİTLER 

RAPORU 

 

Büyük Menderes Nehri’ne Yönelik 

Tehditler 
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Uşak ve Afyon'dan doğan Büyük 

Menderes Nehri'nin 560 km'lik seyahati 

süresince Uşak, Afyon, Denizli ve Aydın'dan 

geçer. Akarsu ve akarsuyu besleyen su 

havzası bu iller için tarımsal sulamanın 

temelinin oluşturmaktadır. Bu önemli su 

varlığı, çevresinde yer alan birçok kirletici 

tehdit tarafından tehdit edilmekte ve günden 

güne kirlilik seviyesi artmaktadır. En önemli 

tehdit kaynakları ise, jeotermal santral ve 

kuyularından salınan akışkan ve buhar ve 

gazlar, endüstriyel atıklar, evsel atıklar, yanlış 

pestisit kullanımları ve yanlış tarım 

uygulamaları, ormansızlaştırma, ve çevredeki 

ulaşım ve plansız yapılaşma projeleridir. 

Tehdit Seviyesi: 

ORTA – Tehdit ciddi bir noktaya doğru 

ilerlemekte ama geri döndürmek zor olsa da 

hala mümkün 

Tehdit Nedenleri: 

Ana neden; endüstriyel faaliyetler, Yan 

neden; yanlış tarım uygulamaları, Diğer 

nedenler; ormansızlaştırma 

U6-U7-U8-U9-U10: Uşak OSB’nin atık 

su arıtma tesisi yok hükmünde 

Uşak’tan Nehir boyunca aşağıya 

inildiğinde; ağırlıklı olarak deri üretimi yapılan 

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nden ve tekil 

endüstrilerin atık su arıtma tesislerinden 

kaynaklı atık sular sonucu, Banaz Çayı ve 

Dokuzsele Deresi’nde su 4. sınıf (çok düşük) 

kaliteye düşmektedir. Bu noktalar, Uşak İli’nin 

Atık Su Arıtma Tesisi’nden sonra yer 

almaktadır. Su kalitesinin düşüklüğü suyun 

arıtma işleminden sonra bile organik yükün 

etkisi altında olduğunu göstermektedir. 

U1-U4: Küçük aile tarımı yapılan 

kırsal yerleşimler kirlilik yaratmıyor 

Havza’nın kuzeydoğusunda yer alan 

Dokuzsele Deresi’nin ve Banaz Çayı’nın 

yukarı kısımlarında genellikle küçük kırsal 

yerleşimler bulunmaktadır. Bu yerleşimler 

Havza’nın iyi su kalitesini bozmayacak 

düzeyde evsel kirlilik kaynağı oluşturmaktadır. 

D9-D10: Denizli OSB kaynaklı atıklar 

hem kirletiyor hem de ani ısı değişimleri 

yaratarak sucul yaşamı tehdit ediyor 

Menderes’i besleyen önemli kollardan 

olan Çürüksu Çayı özellikle Denizli Organize 

Sanayi Bölgesi’nin Atık Su Arıtma Tesisi’nden 

sonra yoğun organik kirliliğe maruz kalır. Bu 

noktada su kalitesi oldukça düşmektedir. 

Özellikle tekstil ve boya fabrikalarının aşırı 

sıcak atık suları, Çürüksu Çayı’nda ani 

sıcaklık değişimlerine neden olmaktadır. Ani 

sıcaklık değişimleri sucul canlılar için ölümcül 

etkiye sahiptir. Bu bölgeden alınan su 

örnekleri, bütün örneklem noktaları arasında 

en yüksek su sıcaklıklarının (29,80C) 

ölçüldüğü ve bu nedenle herhangi bir canlı 

yaşamına imkân bulunmayan alanlardır. 

Çürüksu Çayı’nın Sarıçay ile birleştiği 

noktada 2. sınıf olan su kalitesi, Büyük 

Menderes Nehri ile birleştiği noktaya kadar 

olan 38 kilometrelik mesafeyi kat ederken 

hızla 4. sınıf (çok düşük) su kalitesine 

gerilemektedir. 

A10: Balık çiftlikleri, Jeotermal Enerji 

Santral atıkları, Barajlar ve endüstriyel 

üretim nedeniyle Bafa Gölü geri dönüşü 

olmayan noktada 

Büyük Menderes Nehri’nin Ege 

Denizi’ne kavuşmadan önceki son durağı olan 

Bafa Gölü, Havza’da amonyak azotunun en 

yüksek miktarda ölçüldüğü yerdir. Amonyak 

çürüyen maddeler arasında oluşan, kirlilik 

derecesi çok yüksek sularda yüksek oranda 

bulunan bir kirleticidir. Göl çevresindeki yavru 

balık üretim çiftliklerinden kaynaklı kirlilik 

nedeniyle amonyak miktarının bu kadar 

yüksek düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. 

D2: Kufi Çayı ve Işıklı Gölü için hala 

umut var! 
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Havza’nın yukarı kısmında bulunan ve 

Menderes’in önemli kaynak kolu olan Kufi 

Çayı, Işıklı (Çivril) Gölü’nü beslemektedir. 

Fiziksel ve kimyasal parametrelere göre su 

kalitesinin “iyi” seviyede olduğu bölgede, 

biyolojik izleme sonucu “orta derecede organik 

kirlilik” saptanmıştır. Kirliliğin, civardaki 

alabalık çiftliklerinden kaynaklı olması 

muhtemeldir. Kirlilik kaynaklarının yoğun 

olmaması, suyun kendini temizleyebilmesine 

olanak sağlamaktadır. Öyle ki, Havza 

içerisindeki örnekleme noktaları arasında 

suyun iyi kalitede olduğunu gösteren oksijen 

değerlerinin en yüksek olduğu yer bu noktadır. 

Aşırı su kullanımı nedeniyle su 

seviyesinin değişimi, suyun evsel atıklarla 

kirlenmeye başlaması ve yoğun pestisit 

kullanımı, Işıklı Gölü’nde ve göl çevresinde 

yaşayan kuş türlerini tehdit etmektedir. Tepeli 

pelikan, pasbaş patka, kerkenez, aladoğan ve 

kuzgun sulak alan çevresinde yaşayan ve 

pestisit kirliliğinden etkilenmesi muhtemel kuş 

türlerinden bazılarıdır. 

 

Menderes’in Su Kalitesi Haritası 

(Biyolojik) 

 

Büyük Menderes Nehri, Havza’nın 

yukarı kısmından Ege Denizi’ne ulaştığı 

deltaya kadar kentsel, endüstriyel ve tarımsal 

kaynaklı kirliliğe maruz kalır ve suyun kalitesi 

yol boyunca düşer.  

 

D11-D12: Tarım ilaçları ve yoğun 

gübre kullanımı kirliliğin temel nedeni 

 

Havza’nın orta kısımlarında, Adıgüzel ve 

Cindere Barajları’ndan güneybatıya doğru 

uzanan hattın üzerindeki bölgeler kentsel 

yerleşimden kaynaklı orta düzeyde kirliliğin ve 

tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerdir. 

Tarımsal kirliliğin etkisiyle su kalitesi yavaş 

yavaş düşer. Bu noktada, oksijen seviyesi 

sağlıklı bir akarsuda olması gereken 

seviyeden düşüktür. 

 

Balık Türleri Yok Oluyor! 

Uşak ve Denizli illerindeki kısmen bakir 

kalmış sulak alanlarda gözlemlenen, bu 

nedenle Dokuzsele Deresi ve Çürüksu 

Çayı’nda da olması beklenen, ancak yapılan 

çalışmada gözlemlenemeyen Dokuzsele için 

20, Çürüksu için 17 balık türü bulunuyor. Bu 

durum, ileride Banaz ve Hamam Çayları gibi, 

Büyük Menderes Nehri’ni besleyen 

akarsularda da bu türlerin tehlikeye 

girebileceğinin sinyalini vermektedir. Tatlı su 

kefali, bıyıklı balık, noktalı inci balığı, dere 

kayası, siraz balığı ve yayın balığı bu 

türlerden bazılarıdır. 

U8: Nehir’in Uşak’tan akan kısmında 

canlı yaşama rastlanamadı 

Köseler Köprü mevkisinde, su kirliliğine 

toleransı yüksek canlı örnekleri de dâhil olmak 

üzere canlı yaşamına rastlanmamıştır. Bu 

durum, Büyük Menderes Nehri’nin, Uşak 

içerisinden geçerken, oldukça yoğun kentsel 

ve endüstriyel kaynaklı organik kirliliğe maruz 

kaldığının en önemli göstergesidir. 

 

D3-D4-D5-D6-D7-D8: Nehir Denizli’ye 

ulaşana kadar yoğun kirliliğe maruz kalıyor 

Büyük Menderes Nehri’nin Işıklı 

Gölü’nden başlayıp Adıgüzel Barajı’na ulaşan 

güney kolu Denizli’nin merkezine gelmeden 

önce geçtiği kırsal yerleşimler boyunca 

kentsel ve tarımsal kirliliğe maruz kalmaktadır. 

  

Menderes Havzası Genel Durum, 

Tehditler ve Alınabilecek Önlemler 

Toplam alan: 24873 km2 olup 
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Havza nüfusu:  2,5 milyon 

Tarım nüfusu: 336 bin 

Temel tarımsal/hayvansal ürünler: 

pamuk, incir, zeytin, kestane; sığır, koyun, 

keçi 

İklim özellikleri: Aydın Akdeniz, Uşak 

karasal iklim, Denizli ise her ikisinin izlerini 

taşımaktadır. 

 

Havza’da arazi kullanımı: 

% 44’ü Tarımsal Alan 

% 33’ü Yarı Doğal Alanlar 

% 20’si Orman 

% 2’si Yerleşim Alan 

% 1’i su Kütlesi 

 

Havzadaki su kütlesi: 39 nehir, 21 göl 

(18’i baraj gölü), 4 yer altı su kütlesi, 1 geçiş 

suyu, 1 kıyı suyu olmak üzere toplam 66 su 

kütlesi 

 

Mevcut su kütlelerin kimyasal, 

biyolojik ve hidromorfolojik açıdan genel 

durumu; 

% 45‘i orta 

% 33‘ü iyi 

% 2‘si çok iyi 

% 8‘i  kötü 

% 12‘si zayıf 

 

Temel Tehditler: 

Havza‘nın kirlenmesine neden olan ve 

bu riski arttıran başlıca baskı kaynakları; 

madencilik, sanayi tesisleri, 

kanalizasyon sistemleri katı atık depolama 

alanları, arazi kullanım şekli, sanayi ve evler 

için su çekimi, tarım için yer altı ve yerüstü su 

kullanımı, akış düzenleme yetersizlikleri, 

fiziksel engeller, malzeme alımı ve kanal 

düzenlenmesi, benzin istasyonları, otoyollar, 

jeotermal enerji üretim tesisleri, iklim 

değişikliği. 

Yoğun gübreleme kaynaklı yer altı 

sularındaki nitrat kirliliği havzadaki yer altı 

sularının % 50‘sini riskli gruba sokuyor. 

Havza için olası iklim değişikliği 

senaryolarına göre 2050 yılına kadar % 20, 

2100 yılına kadar yaklaşık %40 su azalması 

öngörülüyor. 

Organize Sanayi Bölgeleri dahil sanayi 

tarafından günde yaklaşık 150.000 m3 atık su 

üretilmekte, bunun sadece 107.000 m3 

arıtabilmektedir. 

 

Kirliliğin Boyutlarını Anlatan Yeterli 

Veri ve Araştırma Yok! 

Havza‘nın kirlilik boyutunun bugüne 

kadar bütüncül bir envanteri çıkarılmamış, 

kirliliğin etkileri araştırılamamış, kirleticilerin ne 

oranda, nasıl ve ne ile kirlettikleri tam olarak 

ortaya konmamış, sorunun çözümü için ilgili 

kurumlar arası eşgüdüm ve çalışma 

sağlanamamıştır. 

 

Evsel, kentsel, tarımsal, jeotermal ve 

sanayi kökenli katı, sıvı ve gaz atıkları 

B.Menderese dökülen çay ve yan dereleri ile 

taşınmakta olup, söz konusu atıkların toprak, 

su ve çevre kirliliği yanında başta insan olmak 

üzere havzada yaşayan tüm canlılar üzerinde 

etkili olmaktadır. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 

böylesi çok değişik yollarla ve değişik 

materyallerle kirletilmiş sularda ki kimyasal 

maddelerin sulama ile sebzelere ve yaşayan 

canlıların yağ dokularına ve oradan da 
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beslenme zinciri ile insanlara geçtiği, başta 

kısırlık, hormonal değişme, kanser v.b gibi 

olumsuzluklara sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Maalesef bugüne kadar kirliliğin canlı sağlığı 

üzerine olan etkileri ve gerekli önlemler 

alınmadığında olası yansımaları konusunda 

geniş çaplı bir inceleme ve araştırma 

yapılarak, ortaya bilimsel bir veri 

konulmamıştır. 

Mevcut kirlenmenin, havzada tarımsal 

ürünlerdeki verim ve kalite kaybın da yarattığı 

etkiler ortaya çıkarılmamıştır. Bu alanda 

münferit çalışmalar olsa bile sonuçlar 

kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 

 

Menderes Suyu Tarımsal Olarak 

Kullanılamaz Durumda 

Denizli Ziraat Odası’nın, Denizli OSB‘ye 

giren ve çıkan iki su örneğinde yaptırdığı 

analiz sonuçları, B.Menderes‘e bırakılan 

suyun kesinlikle tarımsal amaçlı kullanımın 

sakıncalı olduğunu, bu suyun kullanmaktansa 

araziyi boş bırakıp tarım yapmamak daha 

uygun olacağını, bu su ile sulanan alanlarda 

birkaç yıl içinde topraklarda tuzlulaşma ve 

sodyumluluk görüleceğini, arazinin 

çoraklaşarak verim düşeceğini ve daha ilerde 

de tarım yapılamaz hale geleceğini, başka bir 

su kaynağı yok ise kuru tarım yapılması 

gerektiğini ortaya koymuştur. 

 

Aydın’da Kansere Bağlı Ölümler 

Türkiye Ortalamasının 2,5 Kat Üstünde 

Aydın Tabip Odası’nın 2014 verilerine 

göre; 

- Dolaşım sistemine bağlı 

ölümler Türkiye genelinde yüzde 21, Aydın'da 

yüzde 31,5 

- Kanserlere bağlı ölümler Türkiye 

genelinde yüzde 18, Aydın'da yüzde 41,7 

- Solunum sistemi hastalıklarına bağlı 

ölümler Türkiye genelinde yüzde 46, Aydın'da 

yüzde 57,3. 

- Endokrin-beslenme-metabolizma 

hastalıklarına bağlı ölümler Türkiye genelinde 

yüzde 5, Aydın'da yüzde 17,4 

artmıştır. 

Havza‘da sadece Aydın ilinde 200 

civarında bulunan zeytin yağ üretim tesisleri 

B.Menderes için ayrı bir kirletici kaynağıdırlar. 

Öyle ki Bafa Beldesi ve çevresinde bulunan 

birçok zeytin yağı fabrikasının atık karasuları 

ve evsel atıkları dereler ile B.Menderese 

bırakılmaktadır. 

Havza‘da kurulu bulunan özellikle 

jeotermal enerji tesisleri B.Menderes‘e 

sodyum ve bor deşarj etmekte olup, Aydın‘da 

yetiştirilen narenciye ürünlerine borun 

olumsuz etkileri açık bir şekilde 

gözlemlenmektedir. 

Havza‘da tarımsal amaçlı yer altı 

sularının kulanımı bor ve sodyum açısından 

başka bir kirletici işlev görmektedir. 

Havza‘da sulama amaçlı açılan 

kuyuların sayısı kesin olarak bilinmemekte ve 

ayrıca bunun oluşturduğu kirlilik boyutunun 

yanında yer altı su seviyesinde oluşturulduğu 

etkilerde bilinmektedir. 

Havza‘da başta Denizli de olmak üzere 

birçok maden ocağının (doğaltaş ve mermer) 

çevreye verdikleri olumsuz etkilerinin 

boyutlarını ortaya koyan bir araştırma, bir 

çalışma yoktur. Bu sektörlerin atıklarını 

rastgele yol kenarlarına ,dere yataklarına 

hatta hazine arazilerine bırakılmaktadır. 

Bunların yarattığı çevre kirliliğinin yanında, 

yarattıkları görüntü kirlilikleri de ayrı bir sorun 

olarak karşımıza çıkmakta, birçok ocak, üretim 

bittiğinde kendi haline bırakılmaktadır. 

Havza‘da arazilerin tarımsal amaçlı 

kullanımı, arazilerin doğal özelliklerine göre 
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değil, mülkiyet ilişkilerine göre işlemektedir. 

Havza‘da mevcut toprakların detaylı toprak 

etüt ve potansiyel arazi kullanım haritalarının 

Denizli ili hariç bugüne kadar yapılamamıştır. 

Elde mevcut veriler ise yeterli ve detaylı 

değildir. 

Menderes Havzası İçin Ne Yapmalı? 

Öncelikle olan bitenin farkında olan, 

ülkesel ve kamusal çıkarlar adına karar alan 

ve uygulayan, ulusal iradeyi yansıtan siyasi 

iktidarlar varlığı bir zorunluluktur. Bu anlamda 

Havza‘da mevcut durumun öncelikle doğru 

envanterini ortaya koyan bilimsel veriler 

ışığında, Havza bazlı entegre yönetim 

planlaması yapılmalıdır. Sorunun çözümünde 

halkın katılımını sağlayan, tüm tarafların görev 

ve sorumlulukları belirtilen yaptırımları içeren, 

yeterli kaynak aktaran, kişi ve kurumlar 

arasında eşgüdümü sağlayan, geleceği doğru 

öngören bir anlayışla doğru arazi ve su 

kullanımını planlayan, gerekli altyapının 

öncelikli kurulmasını hedefleyen anlayış ve 

uygulamalar acilen devreye sokulmalıdır. 

Havza‘da yoğun nüfus baskısı, çarpık ve 

plansız kentleşme, ulaşım yolları, tarım 

alanlarının gelecek kaygısı taşımadan, kısa 

vadeli çıkar ve beklentilere göre amaç dışı 

kullanıma açılmaları, yer altı ve yerüstü 

suların yanlış ve bilinçsiz kullanımları, açılmış 

ve yeni açılacak organize sanayi bölgelerinin 

detaylı değerlendirme ile Havza üzerindeki 

tüm baskılar ortaya konulmalı ve mutlaka 

gerekli önlemler alınarak, denetimler 

yapılmalıdır. 

Havza‘da tarım hızla büyük şirketlerin 

kontrolüne girmekte, küçük üretici hızla tasfiye 

edilmektedir. Bir taraftan küresel iklim 

değişikliğinin olası etkileri göz ardı edilerek, 

başta meyveciliğe ve büyükbaş hayvancılığa 

yönelik yatırımların sürdürebilirliğinin altyapısı 

oluşturulmadan gerçekleştirilmeleri, gelecekte 

büyük sıkıntılara neden olacaktır. 

Meyvecilikte bol su kullanımı 

gerekmekte ve böylesi ihracata yönelik 

üretimlerde olası tıkanmalar karşısında 

sektörde yaşanacak sıkıntılar şimdiden doğru 

öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır. 

Tüm bunlarla birlikte yapımı gündemde 

olan gerekliliği ve alternatifi tartışılmadan 

Aydın-Denizli Otoban yolunun ve bunun 

bağlantı yollarının tarım topraklarının (ki bu 

yaklaşık 8-9 bin hektar) amaç dışı kullanıma 

çıkarılması, otoban yolun yaratacağı toprak, 

su ve çevre kirliliği çok iyi ortaya konmalı, 

gereken önlemler şimdiden alınmalıdır. 

Böylesi otoban ve çevre yollarının gereklilikleri 

ve alternatifleri, gelecek kaygısı içinde doğru 

hesaplanmalıdır. 

Yine Havza‘da Denizli ilinde Kaklık 

Beldesi’nde kurulma aşmasında olan 800 MW 

Doğalgaz elektrik üretim çevrim santrali ile 

OSB‘de kurulması kararlaştırılan 400 MW ayrı 

amaçlı santrallerin, yine ileride Havza bazında 

kurulacak böylesi santrallerin toprak, su ve 

Havza‘ya verecekleri kirlilik yanında, başta 

insan olmak üzere canlı sağlığına ve tarımsal 

üretime verecekleri olumsuz etkiler şimdiden 

doğru hesaplanmalı ve doğru karar 

verilmelidir. Böylesi çevrim santrallerinin 

havaya bırakacakları tonlarca azot oksit, 

karbondioksit ve kükürt dioksit gazlarının ve 

arıtmada kullanacakları kimyasalların 

gelecekte yaratacağı geri dönüşümü olmayan 

sonuçları doğru öngörülmeli ve gereği 

yapılmalıdır. 

Havza‘da planlama, üretim ve çevre 

ilişkisi temelinde, ekonomik, sosyal, kültürel 

anlamda ele alınmalı; sürdürülebilirlik 

temelinde sorunların çözümüne 

odaklanılmalıdır. 

Bu çerçevede; 

- B.Menderes Havzası bazında, 

katılımcı proje planlaması ve yönetimi 

benimsenmeli 
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- Yer altı ve yerüstü suların ve yine 

topraklarımızın kirlenmeden önce 

korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. 

Öncelikle güncel ve sistematik veri eksikliği 

giderilmelidir. 

- Tüm Havza‘da arazi etüt ve 

kullanım haritalarının hazırlanarak, 

gereğine uygun üretim planlaması, katılımcı 

bir anlayışla uygulamaya konulmalı. 

- Havza bazlı su kullanım 

planlaması yapılmalı, kurumlar arasında 

eşgüdüm ve işbirliği sağlanmalı, akılcı ve 

ekonomik su kullanımı gerçekleştirilmeli. 

- Havza‘da su kütlelerinin 

durumu hakkında net bir görüş sahibi 

olabilmek için uygun  bir izleme sistemi 

oluşturulmalı, aynı şekilde yer altı su 

kullanımına bağlı yer altı su seviyesi sürekli 

izlenmelidir. 

- Tüm belde ve diğer büyük 

yerleşimlerin mutlaka arıtma tesissilerini 

kurmaları sağlanmaları, arıtmalarda en iyi 

teknolojiyi kullanarak istenilen kalite de 

arıtma gerçekleştirilmeli, kontrol ve 

denetimler gerekli sıklıkla yapılmalıdır. 

- B.Menderes yatağının ıslah 

çalışmaları bitirilmeli, B.Menderes taşkınları 

ve etrafındaki arazilerde drenaj sorunu 

mutlaka çözülmeli. B.Menderes nehrinde 

taşıma dahil su sporlarına yönelik girişimler 

başlatılmalı, bu potansiyel turizmle 

ilişkilendirilmelidir. 

- Havza‘da kurulu bulunan tüm 

işletmelerinin arıtma tesislerinin düzenli 

aralıklarla, etkin bir kontrol ve denetimleri 

mutlaka yapılmalı ve gereği yerine 

getirilmeli. 

- İçme amaçlı baraj göllerinde ve 

yer altı su kaynakları etrafındaki koruma 

önlemleri etkin bir şekilde yerine getirilmeli. 

- Madencilik ve taş ocağı 

işletmelerinin çevreye verdikleri zararlara 

karşı mutlaka önlem almaları ve 

denetlenmeleri gerçekleştirilmeli. 

- Arıtılan atık suların, yeniden 

tarımda kullanılmasına yönelik gereklilikler 

yerine getirilmeli. 

- Havza‘da kirlilik azaltma 

programları, katılımcı bir anlayışla devreye 

konulmalı. 

- Havza‘da kurulu bulunan başta 

tekstil olmak üzere tüm sanayilerde, suyun 

geri dönüşümü sağlamaya yönelik 

yatırımlara öncelik verilmeli. 

- Havza‘da deri ve zeytinyağı 

işletmeleri OSB’lere kaydırılarak, arıtma 

tesislerini kurmaları sağlanmalı. 

- Katı atık depolama alanlarının 

Havza‘ya etkileri araştırılmalı, gerekli 

önlemler alınmalı, yeni kurulacak atık 

depolama alanlarının Havza‘ya etkileri en 

az olacak şekilde tespit edilmeli. 

- Gerektiğinde drenaj sularının 

nehirlere deşarj edilmeden önce 

depolanması ve arıtılarak tekrar kullanımı 

sağlanmalı. 

- Kullandıkları suyu reenjekte 

ettiklerini beyan eden özellikle jeotermal 

enerji tesislerinin çok sıkı denetim ve 

kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 

- Üreticilerimizin gübre, su, arazi 

kullanımı, kimyasal ilaç v.b kullanımlarında 

gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmalı ve uygulamaya geçmesi 

sağlanmalı, özellikle iyi tarım uygulamaları 

konusunda tüm üreticilerimize yönelik 

destek ve eğitim programları devreye 

konulmalı. 
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- Havza’da küçük aile çiftçiliği 

desteklenmeli, demografik yapının korunup 

geliştirilmesi öncelikli hale getirilmelidir. Bu 

doğrultuda kooperatifçiliği özendirecek 

yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 

- Havza‘da yaşayan tüm 

insanlarımızda her yönü ile doğru ve 

uygulanabilir bir çevre bilinci ve 

sorumluluğu oluşturulmalı. 

- Küresel iklim değişikliği 

senaryoları ve değişen ürün deseni göz 

önünde bulundurularak, ekonomik su 

kullanım planlaması hayata geçirilmeli. 

- Havza‘da mutlak ve sulu tarım 

alanlarının amaç dışı kullanımına karşı 

kesin ve etkili önlemler ve yaptırımlar acilen 

uygulanmaya konulmalı. Toprak Koruma 

Kanunu’nun bu anlamda doğru işlemesine 

yönelik kararların alınması ve 

topraklarımızın amaç dışı kullanımını 

meşrulaştırıcı işleyişine karşı yasal 

önlemler devreye sokulmalıdır. 

- Yağmur sularının Havza‘da 

yağdığı alanda toplanması hedeflenmeli ve 

gerekenler yapılmalı. 

- Havza‘da uygulanmaya 

geçecek Doğalgaz Çevrim Santrallerinin 

olası etkilerine karşı şimdiden yasal ve 

zorunlu önlemler (asit yağmurlarına, 

radyasyon, gürültü, insan başta olmak 

üzere canlı sağlığına ve çevreye etkileri 

konusunda) mutlaka alınmalı, kontrol ve 

denetimleri sıklıkla gerçekleştirilmeli. 

- Yer altı su kaynaklarının, 

ilerideki gelişmeleri göz önünde 

bulundurularak, rezerv kaynak özellikleri 

dikkate alınmalı ve kullanımları buna göre 

planlanmak. 

- Aydın -Denizli otoban yolu 

yapımından, gereklilik ve öncelikler doğru 

tartışılmalı. Olası negatif etkilerin asgariye 

indirilmesi için çalışmalar yapılmalı. 

- Havza‘da kirliliği önlemede 

katılımcı bir anlayışla doğru bir işbirliğini de 

içinde barındıran entegre bir havza 

kullanımı yönetimi planlaması mutlaka 

egemen olmalı ve yasal güvenceye 

alınmalıdır. Suyu kullananların yönetim ve 

planlamaya katılımı sağlanmalıdır. 

- Sulama projeleri arazi 

toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 

hizmetleri ile birlikte ele alınmalı, yeterli 

kaynak aktarımı da buna göre sağlanmalı. 

- Havzada tüm faaliyetlerin 

ekonomik analizleri yapılarak, alternatif 

üretim sektörleri de planlanmalıdır. 

 

MENDERES NEHRİ VE 

HAVZASINDAKİ KİRLİLİK VE KİRLİLİK 

KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN 

ARAŞTIRILMASI TALEBİ 

 

Menderes Nehri’ndeki kirliliğin ve 

çevresel etkileri ile Menderes Havzası’nda 

kirliliğe bağlı artan sağlık sorunları kaynaklı 

maliyetlerin araştırılması amacıyla 

Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 

105. maddelerine göre Meclis Araştırması 

açılması teklif edildi. 

Teklif şöyle gerekçelendirildi; 

Yıllardır yaşanan kirliliğin boyutları ve 

alınan önlemlerin yetersizliğiyle gündemde 

olan, son olarak balık ölümleri ve su 

seviyesindeki azalma ile gündeme gelen 

Büyük Menderes Nehri, Ege Bölgesi’nin en 

uzun nehridir. 584 km uzunluğundaki Büyük 

Menderes Nehri, Afyon ve Denizli 

yakınlarından sızan kaynaklardan doğar, Işıklı 

Gölünü dolduran sularla beslenir. Uşak‘tan 

katılan Banaz Çayı ve Muğla‘dan Çine Çayı 
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sularını bünyesine katarak Aydın sınırlarından 

Ege Denizi‘ne dökülür. 

Büyük Menderes Nehrinin beslediği 

Menderes Havzası, ekolojik özellikleri 

nedeniyle, Ege Bölgesi ve Türkiye tarımına 

önemli katkılarda bulunmaktadır. Havzanın 

yaklaşık %44‘lük bir kısmı tarım alanıdır. 

Havzanın en önemli özelliği; pamuk, zeytin, 

incir, kestane, buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, 

meyve ve sebze başta olmak üzere Türkiye 

tarımı için önemli miktarda tarımsal ürün 

üretilmesidir. Büyük Menderes topraklarının 

neredeyse yarısında (% 45) tarımsal üretim 

yapan Egeli çiftçiler sadece 2010 yılında 

Türkiye kestane üretiminin %31’ini, incir 

üretiminin yaklaşık %65’i, zeytin üretimin 

%20’sini sağlamışlardır. 

Sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve 

endüstriyel atıklar nedeniyle her geçen gün 

kirliliği artan Büyük Menderes için yapılması 

gereken; sadece bir yaşam alanı olarak 

çevrenin korunması tedbirleri bağlamında 

değil nehir tarafından beslenen havzada 

yetişen tarım ürünlerinin verimi, gıda kalitesi 

ve güvenliğinin sağlanması ile halk sağlığı 

açısından da çok boyutlu ele alınmak 

zorundadır. 

Büyük Menderes’in kirlenme 

sebeplerinin başında; deri, tekstil ve kentsel 

atıklar, jeotermal akışkanlar, sanayi kuruluşları 

atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, atık 

sular ve tarım ilaçlarının gelişigüzel 

boşaltılması gelmektedir. Büyük Menderes, 

yıllardır dökülen bu kirleticiler nedeniyle 

dördüncü sınıf su kirlilik seviyesine ulaşmış, 

Türkiye'nin en kirli üçüncü nehri haline 

gelmiştir. Öte yandan Menderes nehrinin 

beslediği havzanın çölleşmesi, bölgede canlı 

yaşamın sona ermesi anlamına gelmektedir. 

Menderes nehrini besleyen çayların üzerinde 

yer alan HES'lerin özelleştirilmeye başlanması 

ile özelleştirilen HES'lerin kendi kazançlarını 

düşünerek Menderes nehrine daha az su 

bırakması ya da sıcakları ve yağış azlığını 

gerekçe göstererek hiç bırakmamasına dikkat 

çekilmektedir.  

Menderes Nehri'ndeki sanayi kaynaklı 

kirliliğe bağlı kanser başta olmak üzere artan 

sağlık sorunları kaynaklı maliyetlerin 

araştırılması büyük önem taşımaktadır. Eylem 

planları ve projeler hazırlanmasına rağmen, 

yüksek maliyet gerekçe gösterilerek toplum 

sağlığını tehdit eden kirliliğe çözümün 

ertelenmesi, geri dönüşü olmayan sonuçlar 

doğuracaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

2016 yılında Büyük Menderes Havzası Kirlilik 

Planı hazırlanmış ancak meslek odalarının, 

sivil toplum kuruluşlarının ve bölge çiftçilerinin 

ısrarlı çağrılarına rağmen hala somut adım 

atılmamıştır. Bakanlık; “endüstriyel nitelikli atık 

suların kontrolü amacıyla belirlenmiş olan 

önlemler tek tek ele alındığında, ortaya 

yüksek bir maliyetin çıkacağı 

öngörülmektedir.” Tespitiyle yaşam alanlarının 

korunmasının “maliyetli” olduğunu temel 

almıştır. Yüksek maliyet gerekçesiyle 

Menderes Nehri; siyasete, günübirlik 

politikalara, bürokrasideki değişimlere feda 

edilmemelidir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yıllardır uygulamayı düşündüğü 

Büyük Menderes Havzasını kurtarma 

projesinin uygulanmaya başlanmamasının 

telafisi yoktur. Sivil toplum örgütleri, meslek 

odaları ve bölgede alan araştırması yapan 

uzmanlar; TBMM'yi Büyük Menderes Nehrini 

Kurtarma Eylem Planı’nı  acilen uygulamaya 

davet etmektedir. Büyük Menderes havzası ve 

onu besleyen Büyük Menderes Nehri; enerji, 

sanayi, maden ocağı üretimi adına feda 

edilemez.  

Sanayileşmenin artışı ve atık su arıtma 

tesislerine duyulan ihtiyacın yeterince 

karşılanamaması, denetimin etkin ve kontrollü 

yapılıp yapılmadığının izlenmesi, acil 

müdahale gerektiren su kirliliğine çözüm ve 
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sağlık sorunlarının maliyetinin tespiti için 

Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 

105. Maddelerine göre Meclis Araştırması 

açılmasını arz ve teklif ederiz. 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALFRED 

HEILBRONN BOTANİK BAHÇESİ’Nİ 

KURTARMAK İÇİN MÜCADELEMİZ 

SÜRÜYOR 

Doğa Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığımızın İstanbul 

Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi 

için mücadelesi sürüyor. Daha önce 

yaptığımız açıklamaya İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü’nden bir cevap geldi. Kendi 

açtığımız tartışmaya çekmeyi başardığımız 

İ.Ü. Rektörlüğü’ne cevaben aşağıdaki 

açıklama yapıldı: 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜNÜ SİYASİ HESAPLAR 

YERİNE BİLİMDEN 

YANA DAVRANMAYA VE 

KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE 

ÇAĞIRIYORUZ 

MİLLİ SERVETİMİZ OLAN ALFRED 

HEILBRONN BOTANİK BAHÇESİ’NİN YOK 

EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELEMİZE 

HER ALANDA DEVAM EDECEĞİZ 

83 yıllık Cumhuriyet mirası olan İstanbul 

Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik 

Bahçesi’nin iktidarın bilimsel bilgiye karşı 

başlattığı savaşa kurban edilmesine izin 

vermeyeceğimizi ifade ettiğimiz açıklamaya 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet 

sitesi üzerinden yanıt vermiştir. 

Rektör, siyasal iktidarın kararlarını 

aklamakla değil, bilimi savunmakla 

görevlidir! 

Üzülerek görüyoruz ki; muğlak ifadelerle 

kaleme alınmış açıklama, kamuoyunu 

aldatmaya ve gerçekleri kamuoyundan 

gizlemeye yönelik bir hamledir. Botanik 

bahçesi eğer eğitim ve bilim amaçlı 

kullanılmaya devam edecekse; neden 

Müftülüğe devredildiği ve İ.Ü. Botanik 

Anabilim Dalı’nın faaliyetlerini en etkin biçimde 

yürüteceği binalarının hangi gerekçeyle 

boşaltıldığı soruları ısrarla cevapsız 

bırakılmıştır. Türkiye’nin milli serveti 

konumundaki Alfred Heilbronn Botanik 

Bahçesi üzerindeki tehdidin boyutlarını bir 

bilim yuvasına yakışmayacak ciddiyetsizlikteki 

bu açıklama ile bir kez daha kanıtlamıştır. 

 

Toplam 17 bin metrekarelik alanı 

Müftülükle birlikte 83 yıldır sorunsuz bir 

şekilde kullanan İ.Ü. Botanik Anabilim Dalı’nın 

çalışmalarını açık bir şekilde sekteye 

uğratacak bu hamle neden bugün yapılmıştır 

ve neden İ.Ü. Rektörlüğü bu kararı kamuoyu 

nezdinde aklama görevine soyunmuştur? 

 

Bilime ve Mantığa Aykırı Olan Bu 

Karardan Derhal Geri Dönülmeli! 

Bir bölümü ülkemiz topraklarına bir 

bölümü de başka ülkelere ait canlı bitkiler 

Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün de büyük 

gayretleriyle hayli zor şartlarda ve ciddi 

masraflarla toplanarak bu güne kadar korunup 

geliştirilmiştir. Kuruluşundan bu yana binlerce 

öğrencinin eğitimlerinin çok önemli bir ayağını 

tamamlayan, öğrencilerin kitaplarda 

gördüğü bitkilere dokunup tanımasını 

sağlayan Botanik Bahçesi’nden fiziki olarak 

koparılması anlamına gelen kararın akla, 

bilime ve mantığa yatkın hiçbir gerekçesi 

yoktur! 

 

Bu Acele Niye? 

Bölümün hocaları ve öğrencilerinin 

botanik bahçesiyle yakın ilişki kurmalarının 
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önüne geçen bu karar her gün Botanik 

Bahçesi’ni ziyarete gelen insanların bitkilerle 

ilgili bilgi alması için yetkin kişilerin orada 

bulunmaması sonucuna da yol açacaktır. 

Üstelik Vezneciler’de deprem güvenliği 

gerekçesiyle yıkılan Biyoloji Bölüm Binası’nın 

yerine inşa edilen bina 2019 yılında 

tamamlanacakken böyle apar topar bir 

boşlatma kararına neden ihtiyaç duyulduğunu 

anlamak mümkün değildir. 

 

Rektör kamuoyunu bilgilendirmek 

zorundadır! 

Botanik Bahçesi’nin yönetiminden 

sorumlu olacak Müftülük, bahçenin bakımı ve 

geliştirilmesini üstlenebilecek kadrolara sahip 

olmadı ortadadır. Konusunda yetkin olan bilim 

insanlarının bahçeden ve bitkilerden 

uzaklaştırılması açıkça, alanın gözlerden uzak 

tutulmak istendiğinin bir göstergesidir. 

 

2015 yılında gerekçesiz bir şekilde 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devriyle başlayan 

saldırının bugün yeni bir aşamasıyla karşı 

karşıyayız. 16 Temmuz 2018 tarihinde 

Cumhurbaşkanı’nın bir danışmanına Botanik 

Bahçesi’ni gezdirdiği ve bilgi verdiği iddia 

edilen İ.Ü. Rektörü gelecekte planlanan 

çalışmalarla ilgili sadece Cumhurbaşkanı 

Danışmanlarını değil kamuoyunu da doğru 

bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

Botanik Bahçesi İçin Başlattığımız 

Mücadele nasıl devam edecek? 

Yaptığımız açıklamanın yanı sıra bilgi 

edinme ve soru önergeleri hazırlandı. Botanik 

Bahçesi arazisinde planlanan bir proje 

olduğuna ve bu konuyla ilgili Lisanslı bir harita 

kadastro şirketi tarafından çalışma yapıldığına 

dair Üniversite’nin öğretim üyelerince bize 

ulaştırılan bir belge mevcut. Bu belgeyi 

kamuoyuna açıklamadan önce İ.Ü. 

Rektörlüğünce yapılacak açıklamayı 

bekleyeceğiz. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli STK 

ve odaların açacağı davaların yakın takipçisi 

olacağız. 

 

YATAĞAN YENİ SOMA OLMASIN! 

Türkiye’nin çalışır haldeki en eski kömür 

santrali olan Yatağan Termik Santralı’nda 

kömür bant sisteminin çökmesiyle göçük 

altında kalan 12 işçiden 10’u yaralı halde 

kurtarılırken 2 işçi yaşamını yitirdi. Yaşanan 

bu olaydan kısa bir süre önceyse Yatağan 

Termik Santralı’nda kullanılmak için kurulan 

açık ocak kömür madenlerine ek olarak ilçede 

yeraltı kömür işletmesi kurulması için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’ndan onay çıktı. 

 

Yatağan Kömürden Değerlidir! 

Kömür madenciliği sebebiyle 

zeytinliklerin söküldüğü, maden ve santral 

emisyonları sebebiyle akciğer hastalıklarının 

arttığı, su kaynaklarınınsa azaldığı köylerin 

ortasında yapılacak yeraltı kömür işletmeciliği 

ile yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’nin 

halihazırda çalışan en eski kömüre dayalı 

termik santrallarından Yatağan Termik 

Santralı’nın 2014’te özelleştirilip Bereket 

Enerji’ye geçen açık ocak kömür madeninin 

ilerleyişi hızlandı. Daha şimdiden Yatağan 

Termik Santralı’nın yaklaşık 9 kilometre 

kuzeyindeki Turgut köyünün zeytinliklerine 

kadar ulaşan açık ocak kömür madeni, işletme 

ruhsatındaki tüm alanları kullanırsa 21 köy 

tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir. 

 

Yeni Maden İçin “ÇED Gerekli 

Değildir” Kararı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 

Temmuz 2018 tarihinde, Turgut, Kırıkköy ve 

Hacıbayramlar köylerinin ortasındaki bir 
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bölgede, Bereket Enerji’nin sahibi olduğu 

Yatağan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 

planlanan yeraltı kömür işletmesi için onay 

verdi. Bereket Enerji’nin 4 milyar dolarlık 

borcu için borç yapılandırma görüşmelerine 

başladığı iddiaları geçtiğimiz hafta basında yer 

bulmuştu. 

Yerüstü tesisleri 25 hektardan daha az 

bir alan kapsadığı gerekçesiyle Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden muaf 

tutulan yeraltı kömür madeni işletmesi projesi 

için hazırlanan proje tanıtım dosyası 

hakkındaki karar, 12 Temmuz 2018’de Muğla 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

verildi. Müdürlük, 20058130 sicil numaralı 

ruhsat sahasındaki yeraltı kömür işletmesi için 

hazırlanan projeyi onayladı ve proje 

hakkında “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdi. 

 

Sekiz Yılda Yaklaşık 14 Milyon Ton 

Kömür 

Yeraltı kömür işletmesinin öngörülen 

konumu, Hacıbayramlar köyüne 2,5 kilometre, 

Yava mahallesine 3,5 kilometre, Turgut 

köyüneyse yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 

birim tarafından onaylanan proje kapsamında 

sekiz yıl içerisinde 13 milyon 756 bin ton 

kömür üretilmesi hedefleniyor. Proje Tanıtım 

Dosyasına göre, yeraltı işletmesinde 

üretilecek kömür depolanmaksızın Yatağan 

Termik Santralı’na götürülüp yakılacak. 

Bereket Enerji’nin proje tanıtım dosyasında 

ileri sürdüğü kadarıyla, projenin işletme 

aşamasında bin 36 kişi istihdam edilecek. 

Yeraltı maden işletmesi projesi 

kapsamında kömür üretimi yeraltında 

yapılacak olsa da, yaklaşık 17 hektarlık bir 

alan kömür stok sahası ve şantiye olarak 

kullanılacak. Yeraltı maden işletmesinin 

üretime başlamasına kadar yapılacak hazırlık 

çalışmaları sırasında çıkarılacak pasa da bu 

alanda depolanacak. 

Bereket Enerji tarafından hazırlanan 

proje tanıtım dosyasına göre, yeraltı üretimi 

için planlanan desandri ve galerilerin hızlı bir 

şekilde açılması için mekanize galeri açma 

yöntemleri uygulanacak. Dosyaya göre, yan 

kayaç ve kömür damarının gevşek ve 

dayanımının düşük olmasından ötürü delme 

ve patlatma işlemlerine başvurulmayacak ve 

yeraltında patlatma yapılmayacak. 

 

Su baskısı artacak mı? 

Yeraltı kömür işletmesi, bölgede açık 

ocak kömür madeni çalışmaları yüzünden 

başlayan suya erişim sorunlarını da artırabilir. 

Açık ocak kömür madeni çalışmaları 

sırasında, Turgut köyü civarında yapılan 

madencilik faaliyetleri, köy sakinlerine göre 

yeraltı suları ve artezyen kuyularının 

kapasitesini azaltmış, bu da sulama ve 

kullanma sularının baskılanmasına yol 

açmıştı. Yeraltı kömür işletmesi için hazırlanan 

proje tanıtım dosyasına göre, su üzerindeki bu 

baskı projenin uygulamaya konmasıyla 

artabilir. İşletme döneminde personel için 

kullanılacak günlük 264 m3 suya ek olarak, 

makine ve ekipman için de su harcanacak. 

Ayrıca toz emisyonlarının azalması için yer 

üstüne çıkarılacak pasa ve kömürün 

tozumasını engellemek için de spreyleme 

yapılacak. Kullanılacak tüm bu suların 

bölgedeki köy şebekelerinden sağlanması 

planlanıyor. Öte yandan madencilik 

faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgeden 

yeraltı sularının uzaklaştırılıp 

uzaklaştırılmayacağı raporda belirtilmiyor. 

 

Yatağan’da Maden-Enerji Projeleri 

Hızla Artıyor 

Yatağan Termik Santralı’nın işletmeye 

alındığı 1982 yılından itibaren santral ve açık 
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ocak kömür madeni emisyonlarından ötürü 

akciğer hastalıklarının ortalamanın çok 

üstünde bir sıklıkta görüldüğü, yerel tarım 

ürünlerinde büyük bir verimlilik kaybı 

gözlenen, su kaynaklarıysa azalan köyler, 

santralın özelleştirildiği 2014’ten sonra 

yoğunlaşan yatırımlardan ötürü yaşam 

alanlarının iyice daraldığını hissediyor: 

Yatağan Termik Santralına kömür 

sağlayan açık ocak kömür madenleri 2014’ten 

sonra büyük bir hızla büyüdü. Daha önce 

Eskihisar ve Yeşilbağcılar Köylerinin 

insansızlaştırılmasına yol açan maden, bugün 

Turgut Köyünün geçimini sağladığı 

zeytinliklerle sınır haline gelmiş durumda. 

Turgutlu çiftçiler ile madene karşı çıkan 

Turgut Yardımlaşma ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Derneği üyeleri defalarca resmi 

kurumlara tespit yaptırarak açık ocak kömür 

madeninin zeytinlikler yakınındaki 

çalışmalarının kanuna aykırı olduğunu tespit 

ettirdi ancak maden çalışmaları şimdilik 

sürüyor. 

Gökgedik köyünde, cam ve seramik 

sanayinde kullanılan feldspat madeninin 

çıkarılması için kurulan tesisleri işleten Straton 

Madencilik, yeni bir maden ocağı açmak ve 

bunun için köylülerin geçim kaynağı olan fıstık 

çamlarının yaklaşık 300 tanesini kesmek 

istiyor. 

Çalık Grubu ise Kırıkköy yakınlarındaki 

zeytinlik alan üzerine bir başka kömüre dayalı 

termik santral kurmayı planlıyor. 

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE 

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA 

KANUNU’NU İLE İLGİLİ SÜREN 

ÇALIŞMALAR 

Türk Ceza Kanunu ve 5199 Sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili İstanbul 

Milletvekilimiz Gürsel Tekin, 26. Dönemde 

hazırlamış olduğu yasa teklifini 27. Dönemde 

de yenileyerek, hayvanların kasten ve taksirle 

öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç 

sayılarak, Türk Ceza Kanunu kapsamında 

değerlendirilmesi ve emsal mahiyette 

cezalandırılması için tekrar Meclis gündemine 

taşıdığını duyurdu: 

"5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 

hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı 

işlenen suçlara ilişkin tek düzenleme “Mala 

Zarar Verme” başlığı altında düzenlenen 151. 

maddenin 2. fıkrasında yer almaktadır. Bu 

normatif düzenlemenin çağdaş ceza hukuku 

sistematiğinin çok gerisinde kaldığı açıktır. 

Anılan düzenlemede, hayvanlar bir “Can” 

olarak değil, “Mal” olarak kabul edilmiştir. Bu 

durumun kabulüne hukuken ve fiilen yoktur. 

Yine anılan düzenleme sadece, karnesi 

olan sahipli hayvanları korumakta, sokak 

hayvanlarını koruma dışı bırakmakta ve sokak 

hayvanlarının bedensel bütünlüğüne karşı 

gerçekleştirilen eylemler suç kabul 

edilmemektedir. Bir başka anlatımla, Kanun 

Koyucunun iradesi sahipsiz hayvanları ölüme 

terk eden bir anlayış ihtiva etmektedir. Ayrıca 

sahipsiz hayvanların bedensel bütünlüğüne 

karşı suç teşkil eden eylemler, 5199 Sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu’nda “Kabahat” 

olarak düzenlenmiş olup, karşılığında idari 

para cezası öngörülmüştür. Sahipsiz 

hayvanların öldürülmesi ve yaralanması 

eylemlerini suç değil de, “Kabahat” olarak 

düzenleyen mezkur yasanın bu haliyle işlerlik 

ve caydırıcılıktan uzak olduğu çok açıktır. 

Son dönemde, hayvanlara karşı işlenen 

suçların artması, mevcut düzenlemelerin 

caydırıcılıktan uzak olması ve bu haliyle kamu 

vicdanını rahatsız etmesi karşısında, 

hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve 

yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, Türk 

Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi 

ve emsal mahiyette cezalandırılması için bu 

kanun teklifi hazırlanmıştır.” 
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Yasa Değişikliği İçin Doğa 

Haklarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığımızın Katılımcı Bir Şekilde 

Çalışmalar Sürüyor 

 

Doğa Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığımızın Baroların Hayvan 

Hakları Komisyonları, hayvan hakları alanında 

çalışan STK’larla etkin diyalog çerçevesinde 

yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir. 

Kurum temsilcilerinin özellikle hayvan hakları 

konusunda belediyelerin sorumluluklarını ve 

uygulanacak cezai yaptırımlara dair 

taleplerinin değerlendirildiği çalışmamıza dair 

detaylı rapor ve kanun değişikliği önerileri 

önümüzdeki haftalarda MYK’ya sunulacaktır. 

 

24-30 Temmuz 2018 

 

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 

katılımcılık esasına dayalı hazırlanacak 

değişiklik teklifi için meslek odaları, sivil 

toplum kuruluşları ve hayvan hakları 

savunucularıyla yürütülen görüşmeler: 

- TTB Hayvan Hakları 

Komisyonu 

- Hayvanların Yaşam Hakları 

Konfederasyonu (HAYKONFED) 

- Hayvanlara Adalet Derneği 

- Bağımsız Hayvan Hakları 

Örgütleri 

• Hayvan Hakları İzleme Komitesi 

• Dört Ayaklı Şehir 

- Partili ve bağımsız hayvan 

hakları aktivistleri 

 

İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn 

Botanik Bahçesi’nin müftülüğe devriyle 

başlayan taşınma süreciyle ilgili devam 

eden çalışmalar 

- İstanbul Üniversitesi Botanik 

Anabilim Dalı’ndan öğretim üyeleriyle 

görüşmeler yoluyla konuyla ilgili düzenli 

bilgi toplanması 

- Çevre Mühendisleri Odası ile 

görüşme 

- Alanda planlanan projenin 

detaylarıyla ilgili bilgi edinme başvurusu 

- Medya aracılığıyla yürütülen 

çalışmalar 

• Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na tahsis edildiği için 

geçtiğimiz haftalarda boşaltılmasına 

karar verilen İÜ Botanik Bahçesi’nde 

inşaat için ön hazırlık çalışmalarının 

başladığının basılı ve internet 

medyası yoluyla paylaşılması 

• Botanik Bahçesi için 

Almanya’da yaşayan Prof. Inge 

Hansen-Schaberg tarafından Alman 

yetkililere yazılan dilekçeyle botanik 

bahçesinin tarihi anımsatılarak 

kurtarılması için bulunduğu çağrının 

basılı ve internet medyası yoluyla 

paylaşılması 

• Konunun yapılan bir 

televizyon röportajında gündeme 

getirilmesi 

 

Kütahya’nın Domaniç ilçesine 

Hamitabat mevkisinde bulunan Eyer mikro 

HES’inin baraj kapaklarını açması sonucu 

5 köyden geçen derede toplu balık ölümleri 

yaşanması 

- Bölge DSİ ve Çevre Şehircilik 

Müdürlükleri yetkileriyle görüşüp konunun 

takipçisi olacağımızın bildirilmesi 
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- Konuyla ilgili suç duyurusunda 

bulunan muhtarlarla görüşme 

 

İstanbul Beykoz’daki ‘Bitkisel 

Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’ sosyal tesis yapılmak 

üzere TBMM Milli Saraylara devriyle ilgili 

çalışmalar 

- Alanda planlanan projenin 

detaylarıyla ilgili bilgi edinme başvurusu 

 

Yap-İşlet-Devret yoluyla yapılması 

için yasal düzenlemelerin yapıldığı Kanal 

İstanbul Projesi ile ilgili çalışmalar 

- Konuya dair uzmanlarla yapılan 

görüşmeler 

- Konuyla ilgili meslek odaları ve 

kurumların raporlarının incelenmesi 

- TBMM Genel Kurulu’nda torba 

yasa üzerine söz alarak görüşmeler ve 

raporların çıktılarının paylaşımı 

- Yapılan açıklamanın basılı ve 

internet medyası yoluyla paylaşılması 

- Konunun yapılan bir televizyon 

röportajında gündeme getirilmesi 

 

KANAL İSTANBUL RAPORU: KİMİN 

İÇİN? 

24 Temmuz 2018 günü çıkarılan 14 

No.’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

ardından, bedelli askerlikle ilgili 

düzenlenlemelerin yapıldığı ve TBMM tatile 

girmeden önce yasalaşan torba kanuna 

eklenen bir madde ile Kanal İstanbul 

Projesi’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata 

geçirilmesinin önü açıldı. 

 

Depremsel riskler: 

Nüfusu 20 milyona dayanan ve bir beton 

denizine dönüşene İstanbul’da deprem tehdidi 

yok sayılmaktadır. Deprem için uyarı verilmiş, 

alarm zillerinin çaldığı bir kentte 

yapmayacağınız ilk şey; orada nüfus 

yoğunluğunu arttırmaktır. Nüfusu seyreltecek, 

yeni yatırımları kesecek, İstanbul’u cazip hale 

getirmekten kaçınacak uygulamalar hayata 

geçmeli. . Daha fazla bina, daha fazla insan 

olası bir depremde daha fazla can ve mal 

kaybı demektir. Kanal, çevrede yoğun bir 

yapılaşmaya ve insan gücü ihtiyacına neden 

olacak. Kanal, birçok yerde çürük bir zeminin 

içerisine yerleşecek. Özellikle kanalın 

Marmara’ya açılan kısmı doğrudan doğruya 

fay hattıyla çok yakın temasta bulunacak. 

Beklenen deprem Marmara’nın içerisinde 

kıyılara 10-12 kilometre uzaklıkta 

gerçekleşecek. Dolayısıyla kanalın 

Marmara’ya yakın kesimlerinin depremde 

görülecek yanal ve düşey hareketlere karşı 

nasıl tolerans göstereceği bilinmiyor. 

Dolayısıyla kanalın Marmara yakınlarının 

olabilecek depremden çok ciddi bir şekilde 

sınanacağı kaçınılmaz. 

Yüksek oranda ve yoğun miktarda kara 

kütlesinin yer değiştirmesine yol açacak kanal 

nedeniyle oluşması muhtemel mikro 

depremler, onlarca yıl azalarak da olsa devam 

edecek. Özellikle deniz tabanında zaten 

gerilim altındaki Orta Marmara Segmentinin 

sürtünme kilidinin azaltılmasına neden olarak, 

beklenilen büyük depremi öne çekecek etkileri 

olabileceği tartışılmalı konular arasında. 

Yerüstü ve yeraltı sularına etkisi: 

Yapılan bilimsel modellemelere göre, 

Küçük Çekmece Terkos Gölü güzergahından 

çıkacak hafriyat 250 ila 430 milyon metreküp 

düzeyinde olacak. Açıklanan güzergah, 

Sazlıdere Barajı'nın feda edilmesi ve 

İstanbul'un bugün kullandığı suyun yaklaşık 

yüzde 7 azalması anlamına geliyor. Bununla 

birlikte doğal bir lagün olan Küçük Çekmece 
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Gölü yok edilerek büyük bir çevresel felakete 

yol açılacak. (ÇED başvuru dosyasında 

barajla ilgili, "İstanbul'un 24-25 günlük su 

ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı ön plana 

çıkmakta olup, bu projenin uygulanması 

halinde, güzergâh üzerinde yer alan bu 

barajın iptali gerekecektir" deniyor) 

Ayrıca; Kanal İstanbul ile İstanbul’un 

avrupa yakası Trakya’dan koparılmış olacak. 

Bu Doğu Trakya’nın tüm yeraltı su sisteminin 

tahrip edileceği anlamına geliyor. Bölgeyi 

kuraklaştıracak ve kanal yoluyla o bölgenin 

tuzlanmasına neden olacaksınız. 

Marmara Denizi’ne etkileri: 

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışı 

Marmara çıkışından 30 cm daha yüksek ve 

her gün yaklaşık 600 milyon metreküp su üst 

akıntılarla Marmara'ya doğru akarken, ters 

yönde ilerleyen alt akıntılar bunu dengeliyor. 

Uzmanların dev bir havuza benzettiği 

Karadeniz'in tuzluluk oranı düşüktür. Tuna, 

Dinyeper, Dinyester nehirleri bu havuzu tatlı 

suyla dolduran, İstanbul Boğazı ise boşaltan 

musluklardır. Akdeniz, yazın sıcağı ve kışın 

rüzgarları ile sürekli su kaybederken 

Karadeniz'in fazla suyu boğazlardan geçerek 

bu su eksiğini tamamlıyor. İstanbul Boğazı'na 

paralel 25 metre derinliğinde yeni bir kanal 

açmak, havuza giren suyu arttırmadan ikinci 

bir musluk açmak demek. Boyutları itibariyle 

Boğaz'da olduğu gibi Kanal içerisinde iki yönlü 

bir akıntı sistemi geliştirilemeyecek ve 

Karadeniz'in kirli suları Marmara'ya dolacak. 

Marmara Denizi'nde bol besinli üst tabaka can 

çekişen alt tabakaya baskı yapacak ve oksijen 

hızla azalacak. Oksijen bitince, Kanal 

kapatılsa bile bir daha geri dönüş olmayacak 

ve oksijensizlik kimyasal dengeleri alt üst 

ederek, alt tabakadaki hidrojen sülfür 

yoğunluğunu hızla arttıracak ve İstanbul lodos 

estiğinde dayanılmaz bir şekilde çürük 

yumurta kokusuna maruz kalacak. Zamanla 

Karadeniz'in de ekolojik yapısı bozulacak. 

Tuna Nehri'nin Karadeniz'i kirlettiğinden 

şikayet eden Türkiye, kendi eliyle yaptığı ikinci 

bir boğazla bu kirliliği Marmara'ya taşıyacak. 

Ölmekte olan bir denize dünyanın en kirli 

denizlerinden birini bağlayacak. 

Hafriyat problemi: 

237 milyon metreküplük kazının 

taşınacak hacim olarak boyutu yaklaşık 

olarak 355 milyon metreküpe tekabül ediyor. 

Bu boyuttaki bir hafriyatın tek seferde taşımak 

için 20 metreküp kapasiteli 17 milyon 750 bin 

kamyona ihtiyaç var. Örneğin, 1000 

kamyonun çalıştığı ve her kamyonun günde 

10 sefer yaptığı varsayıldığında toplam 

hafriyatın taşınabilmesi için yaklaşık beş yıla 

ihtiyaç var. Son iki yılda sadece İstanbul’da 

kayıtlara geçen 50’den fazla kişi İstanbul’da 

hafriyat kamyonlarının neden olduğu 

kazalarda hayatını kaybetti. Çıkartılan hafriyat 

Marmara Denizi’nde yeni adalar yaratılmak 

için kullanılırsa denizsel ekosistem ciddi 

ölçüde tahrip olacak. Hafriyatın kullanımı da 

yaratacağı olumsuz dışsallıklar da hesaba 

katılırsa proje maliyetini ciddi oranda 

arttıracak. 

İklim değişikliği ve doğal 

ekosistemler üzerine etkileri: 

Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli arazi 

kullanımı değişiklikleri, iklimde değişikliğe 

neden olabilecek nitelikte. Proje, bulunduğu 

yeri ve çevresindeki 10 km.’lik alanı sağlı sollu 

tahrip edecek. 3,5-4 milyar ton malzemenin 

çıkartıldığı bir yerde yaratılan çevresel stres o 

bölgedeki ormanları ve onlara bağlı flora ve 

fauna ile endemik türleri tehlike altına alacak. 

Kanal İstanbul gibi yapıların (buna 

üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı da dahil 

edildiğinde) İstanbul çevresinde yaratacağı 

arazi kullanımı, nemlilik, sıcaklık, gaz ve enerji 

akışı gibi değişiklikler, birbiriyle bağlantılı ve 

etkileşimdeki mikro iklimler dizisini 

bozabilecek hatta yok edebilecek düzeyde. 

Projenin yapıldığı alan ve yakın çevresi kısa 
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zamanda ısı ve nem akımları, sıcaklık, 

nemlilik, buharlaşma ve rüzgar rejimlerini 

etkileyerek kentsel ısı adasına 

dönüşecek. Ekosistemlerin bütünselliği 

bozulacak. 

Orman varlığı ve yaban hayat: 

Tarla açmalar, taş ve maden ocakları, 

karayolları, sanayi ve yerleşim alanların 

genişlemesi gibi nedenlerle büyük ölçüde yok 

edilen Çatalca bölgesi halen 107 bin hektar 

ormanlık alan barındırıyor. Uzunluğu 45 km 

civarında olan güzergahın yaklaşık 20 

km’sinin ormanlardan geçeceği ve kanal 

genişliğinin 100-150 metre olacağı 

düşünülürse, kaba bir hesapla 300-350 hektar 

civarında orman alanının, yalnızca kanalın 

fiziki varlığı ile doğrudan ortadan kalkacağı 

tahmin ediliyor. Kanal çevresindeki 

yapılaşmayı da buna ekleyince İstanbul’un 

hayli az kalan ormanları üzerindeki stres 

artacak. 

Doğal alanlardaki ekolojik sistemlerin 

işleyişi bozulurken canlı türlerinin geleceği de 

tehlikeye girecek. Terkos Gölü'nü de 

kapsayan geniş havza, “Önemli Bitki Alanı” 

olmasının yanı sıra, sahip olduğu hayvan 

türleri ve bunların barınmasına olanak veren 

doğal yaşam alanları ile biyolojik çeşitlilik 

açısından İstanbul'un elde kalan son doğal 

alanlarından biri. Kanal, İstanbul'un Avrupa 

yakasını Trakya'dan ayırarak ortada dört tarafı 

denizlerle çevrili bir ada yaratacaktır. Böyle bir 

izolasyon, çevresinden koparılmış bu kara 

parçasında yaşayan tüm hayvan ekosistemleri 

açısından tehlike oluşturacak. 

Tarım Arazileri: 

Bölge, tarımsal üretim açısından da son 

derece önemli. 545 bin hektar alana sahip 

İstanbul'un yaklaşık yüzde 25'i tarım 

alanlarından oluşuyor. Bunun yüzde 86'sı, 

Kanal İstanbul'un konumlandığı Avrupa 

yakasında yer alıyor. Yeraltı sularının da 

kanaldan sızıntılarla kullanılamaz hale 

geleceği düşünüldüğünde, Kanal etrafında 

gelişecek kentin kuzeye ilerlemesi halinde 

orman alanları, güneyde ise tarım arazileri 

kaybedilecek. 

Uluslararası Yükümlülükler ve Montro 

Sözleşmesi: 

Kanal projesi, gemilerin ve özellikle 

tehlikeli yük taşıyan gemilerin İstanbul 

Boğazı'nı değil Kanal İstanbul'u kullanmaları 

gerekçesiyle pazarlanıyor. İstanbul Boğazı’nı 

trafik anlamında rahatlatacağı bir gerekçe ise; 

İstanbul Boğazı’nda emniyetli geçişi yeni bir 

kanal yaparak değil, gözetim ve denetimi 

arttırıp yeni teknolojileri kullanarak sağlarsınız. 

Örneğin Boğazlar’dan geçişti kılavuz kaptan 

almayı mecburi hale getirmeyi teklif 

ettiğimizde ülkeler kabul etmedi. Yani 

gemilerin bu yeni kanalı tercih edip 

etmeyeceği de belirsiz. Geçişin paralı olacak 

1oo metre genişlikte bir kanalı, en dar yeri 650 

metre olan bedava bir yol olan Boğaz’ın 

karşısında cazip kılacak hiçbir gerekçe yok. 

Ayrıca Boğazlardaki geçişi düzenleyen Montro 

Sözleşmesi’nin bağlayıcı hükümleri var. Hem 

Montrö Sözleşmesi'ne, hem de uluslararası 

hukuka göre, gemiler Kanal İstanbul'u 

kullanmaya zorlanamaz. Sözleşmenin II. 

maddesinde, "Barış zamanında, ticaret 

gemileri, gündüz ve gece, bayrak ve yük ne 

olursa olsun, aşağıdaki 3. madde hükümleri 

saklı kalmak üzere, hiçbir işlem (formalite) 

olmaksızın, Boğazlar'dan geçiş ve gidiş-geliş 

(ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu 

gemiler, Boğazlar'ın bir limanına uğramaksızın 

transit geçerlerken, Türk makamlarınca, 

alınması işbu Sözleşmesinin I sayılı Ek'inde 

öngörülen vergilerden ve harçlardan başka, 

bu gemilerden hiçbir vergi ya da harç 

alınmayacaktır" deniyor. 

Kamulaştırma Maliyetleri: 

Yük gemilerinin Kanal İstanbul’dan 

geçişi finansal açıdan cazip kılınırsa, Kanal 

İstanbul'un kullanılması teşvik edilebilir. Böyle 
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bir ihtimalde yine hazinenin milyarlarca liralık 

garanti ödemeleriyle karşı karşıya kalması 

olası. Yap-işlet-devretlerin 2108’de bütçeye 

yükünün en az 6,2  milyar TL olduğu 

düşünülürse böylesi ciddi bir yükü arttırıcı 

etkisi göz önüne alınmalı. 

Proje, Avrupa yakasında birçok yerleşim 

alanını doğrudan etkileyecek. Bunlar, başta 

Küçük Çekmece, Esenyurt, Başakşehir ve 

Arnavutköy ilçeleri. Özellikle Başakşehir ve 

Arnavutköy, gayrimenkul hareketleri açısından 

dikkat çekiyor. Proje alanının şahıs 

arazilerinde kalan kısmının kamulaştırılması 

gerekecek. Kamulaştırma işlemleri ciddi 

maliyetler ortaya çıkaracak. 

 

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

KAYNAKLI ORMAN YANGINI RİSKLERİ 

Türkiye’de 16 - 23 Temmuz 2018 

tarihleri arasında 33 ilde 90’dan fazla orman 

yangını çıktı. Orman yangınlarının büyük bir 

bölümü piknik ateşi yakılması, sigara izmariti 

atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklı. 

Orman yangınlarıyla ağaçların yanı sıra 

orman altı bitki örtüsünü ve ormanın içinde 

yaşayan çok sayıda canlıyı kaybediyoruz. Her 

geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle yangın 

riski daha da artıyor. Yaz aylarında günde 

ortalama 11 yangın çıkıyor. Antalya, Muğla, 

İzmir, Manisa ve Hatay illeri orman yangını 

sıralamasında ilk beş sırayı teşkil ediyor, 33 

ildeki yangınların %50’si bu illerde 

gerçekleşiyor. Türkiye’de 1997-2017 yılları 

arasında çıkan yaklaşık 46 bin 200 adet 

orman yangını ile 185.665 hektar (166 bin 

hektarlık Tuz Gölü büyüklüğünün de üzerinde) 

orman yandı. Çıkan orman yangınlarının 

yaklaşık %90’ının insan kaynaklı olduğu 

görülüyor. Bu yangınların: 

 

 %49'u ihmal ve dikkatsizlik 

olarak nitelenen anız yakma, çöplük 

yangını, avcı ve çoban ateşi, sigara, 

piknik ateşi, enerji nakil hattı, trafik 

kazaları gibi sebeplerden kaynaklandı. 

Yalova ilinin 1,5 katı büyüklüğünde 

(yaklaşık 123.000 hektar) orman ihmal 

ve kusurlar nedeniyle yandı. 

 %10'u terör, kundaklama, 

orman açma ve diğer nedenlerle kasıtlı 

olarak çıkarıldı. 

 %31'inin nedeni saptanamadı. 

Uzmanlar bilinmeyen nedenlerin 

hemen hemen hepsinin olumsuz insan 

faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu 

kabul ediyor. 

 Doğal nedenlerle çıkan orman 

yangınları, yanan ormanların yaklaşık 

%3’ünü oluşturuyor. 

Sadece 2017 yılı verilerine bakıldığında 

yaklaşık 2 bin 400 orman yangını çıktı. 

Yaklaşık 12 bin hektarlık (16 bin futbol sahası 

büyüklüğünde) bir orman alanı yandı. Yangın 

başına beş hektarlık alanın yandığı ve bu 

yangınların %11’inin doğal, %89’unun 

olumsuz insan faaliyetlerinden kaynaklı (%6 

kasıt, %30 ihmal ve dikkatsizlik, %53 faili 

meçhul) çıktığı tespit edildi. 

 Yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz 

iklimi etkisi altındaki Türkiye’de ormanların 

%60’ı yangın riskiyle karşı karşıya. 

Kahramanmaraş'tan başlayıp Akdeniz ve 

Ege'yi takiben İstanbul'a kadar uzanan 1700 

km'lik bandın 160 km derinliğindeki bölümü 

yangın açısından büyük risk taşıyor. Bu 

alanda yangına birinci derecede hassasiyet 

taşıyan 12 milyon hektar orman alanı 

bulunuyor. 

31 Temmuz- 6 Ağustos 2018 
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DOĞA HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN ÜÇ BAKANLIĞIN CUMHURBAŞKANI RECEP 

TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMLARI 

RAPORU 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DOĞA HAKLARIYLA İLGİLİ VAATLERİ 

1- Kanal İstanbul Projesi kapsamında 

taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının 

tamamlanması 

 

Çevresel ve ekonomik maliyetleri göz önünde 

bulundurulduğunda Kanal İstanbul gibi bir projenin 

neden ülkenin öncelikli yatırımı olduğuna mantıklı bir 

yanıt üretmek mümkün değil. Depremi bekleyen bir 

mega kente daha fazla nüfus çekecek projeler 

yapmanın akılla ve vicdanla açıklanabilir hiçbir 

gerekçesi olamaz. Ancak daha önceki yap-işlet-devret 

modellerinde gördüğümüz gibi birilerine rant ve 

hazineden kaynak aktarımı konusunda yeni sözler 

verilmiş olabilir. 

2- 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının 

yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin 

atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje 

çalışmalarına başlanması 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 

şehirlerin altyapılarını güçlendirmek, kirlilik nedeniyle 

tarım arazilerine zehir saçan derelerin kurtarılması, 

sanayi kentlerinde hava kirliliğine bağlı sorunlara 

çareler üretmek gibi Türkiye’nin çözülmesi gereken 

acil konularını gündeme bile alınmazken. Bir yandan 

şehirleri betona boğmaya devam ederken, Millet 

Bahçeleri kurmak; gemi batarken bacayı yeşile 

boyamaktan farksızdır. Sayfaları betonla dolu 100 

günlük İcraat Programı’ndan çıkan sonuç; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın yine Rant ve İnşaat Bakanlığı 

olarak işlev göreceğidir. 
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5- Kamu konutlarının ekonomiye 

kazandırılması 

 

6- 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl 

durumda bulunan Hazine taşınmazlarının 

ekonomiye kazandırılması 

 

7- Ekonomiye kazandırılması amacıyla 

13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın 

belirlenmesi 

 

15- Ekonomiye kazandırılmak üzere 

belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı 

kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması 

 

22- Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların 

önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” 

çalışmalarına başlanılması 

İktidar, yeni rant aktarım alanları yaratmayı 

hedefleri arasında ilk sıralara koyarak önceliğinin yeni 

dönemde de önceliğinin değişmediğini gösterdi. 

“Ekonomiye kazandırmak” teriminin genellikle “bazı 

şirketlere kazandırmak” şeklinde uygulandığı 

sistemde kamu konutları, kamu kurumlarının 

taşınmazları ve belirlenecek tescil harici alanlarla; 

yine kamu kaynakları belli rant odaklarına aktarılacak. 

Belirlenen bu öncelikler iç ve dış yatırımların arazi 

ihtiyacını karşılamak için hazırlanacağı vadedilen 

“Türkiye Mekansal Strateji Planı”nın nasıl bir 

zihniyetin ürünü olacağının da bir kanıtı niteliğindedir. 

Hazırlanacak bu plan ile daha önceki Çevre Düzeni 

Planlarının alt üst edilmek isteniyor olma ihtimali 

endişe verici. 

 

Çalışma alarından birinin “çevre” olduğunu hiç 

fark etmemiş olan Bakanlık hem şehirlere hem 

doğaya rant aktarım mekanları olarak bakacağını 100 

günlük hedefleriyle de garanti etmiş oldu. Şirketlerin 

finansman yükü, garanti ödemeleri ve kamu 

bankalarından sağlanan krediler yoluyla vatandaşın 

sırtına yıkılacak. Bakanlığın görevi 16 yıldır zengin 

edilen inşaat şirketlere yeni “kupon araziler” ve 

“adrese teslim ihaleler” vadetmek değil, insanımıza 

yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir doğa 

sağlamak için gereken adımları atmaktır. 

26- İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve 

eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına 

alınması 

İmar Barışı ile ruhsatsız 13 milyon yapının kayıt 

altına alınmasını hedefleri arasına alan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı; Anayasa’nın toprak mülkiyeti ile 

ilgili 44 üncü maddesindeki; Tarım, hayvancılık ve bu 

üretim dallarında çalışanların korunmasıyla ilgili 45 

inci maddesindeki esaslar ile 4342 Sayılı Mera 

Kanunu’nu açıkça ihlal ederek, mera ve yaylardaki 

kaçak yapıların İmar Barışı kapsamının dışına 

çıkarılması yönündeki uyarıları dikkate almamaktadır. 

33- Hava kalitesi ölçüm istasyonları 

sayısının 300’den 330’a çıkarılması 

Hava kalitesi ölçüm istasyonu sayısını arttırma 

hedefinin yerine mevcutların ölçüm parametrelerinin 

arttırılması ve kesintisiz ölçüm yapma koşullarının 

sağlanarak modelleme ile mahalle bazlı hava kirliliği 

ön görüsü yapılması daha nitelikli sonuçlar alınmasını 

sağlardı. Burada da Bakanlığın hedefinin; insan 

sağlığını korumak için sonuç alıcı adımlar atmak 

değil, yeşile boyama (green washing) olduğunu 
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görüyoruz. 

39- 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik 

Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda 

tamamlanacak şekilde başlatılması 

Kentlerin artan nüfus ve tüketime bağlı olarak 

altyapıdan atığa çığ gibi büyüyen sorunları çözüm 

beklerken bu sorunlara yenilerini ekleyecek projeler 

tercih edilmiş. Kaynak önceliğinde entegre atık 

yönetimi ve iklim değişikliğiyle uyum gereği şehirlerin 

altyapılarının iyileştirilmesi gibi konular Bakanlığın 

eylem planı içerisinde yer almamıştır. 

 

Ergene, Menderes gibi tarım havzalarındaki 

kirlilik ve Dilovası gibi kirliliğin insan yaşamını tehdit 

eden düzeylere çıktığı sanayi havzalarının sorunları 

ile 10 yıla yakındır dokunulmayan İzmir Gaziemir’deki 

radyoaktif atıkların bertarafıyla gibi acil çözüm 

bekleyen konuların kısa vadeli hedeflere dahi 

alınmamış olmasının açıklanabilir bir tarafı yoktur. 

Böylesi problemlere dair atılacak adımların “Stratejik 

Plan”da yer alacağına dair “1000 Günlük İcraatlar” 

arasında hiç bir kanıt bulunamamıştır 

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAY. BAKANLIĞI’NIN DOĞA HAKLARIYLA İLGİLİ VAATLERİ 

3- Ülkemizin yer altı kaynakları 

potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye 

kazandırılması 

 

13- Yurt dışı maden arama ve işletme 

faaliyetlerinin hızlandırılması 

100 Günlük İcraat Planı, ülkemizin hemen her 

bölgesinde çevre ve insan sağlığına ciddi zararlar 

veren madencilik faaliyetlerinin sayısının hızla 

artacağı bir döneme girileceğinin habercisi. Yeni 

dönemde de Türkiye, çevreye ve insan sağlığına 

zarar vermenin ucuz olduğu için tercih edildiği bir ülke 

olmaya devam edecek. Üstelik bu işi yurt dışında 

yoksul (ve çoğunluğu müslüman) ülkelerin de 

doğasına ve insan sağlığına kast ederek yapacak. 

4- Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik 

üretim kurulu gücünün artırılması 

 

Dünya karbon salımının %35 ile başlıca 

sorumlusu olan enerji sektörüne dair iklim 

değişikliğine uyum çerçevesinde hiç bir hedef 

konulmazken; HES’leri de içine alan bir “yenilenebilir 
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enerji” tanımıyla muğlak bir alanda hiç bir somut 

hedef ortaya konulmuyor. 

6- Üretim yapılmayan kömür sahalarının 

özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması 

Düşük karlılık veya yüksek iş güvenliği 

maliyetleri nedeniyle üretimin durduğu veya hiç 

başlamadığı kömür sahalarını üretime açılmasının 

bedelini Soma’da 301 can ile ödememizin üzerinden 

henüz 5 yıl bile geçmemiş olmasına rağmen yeni 

Somalar yaşanmasının zemini hazırlanıyor. 

 

 

12- Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye 

kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da 

yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral 

kurulması için ihaleye çıkılması 

Eskişehir Alpu Ovası’na kömür santrali kurma 

ısrarı ile yargıya açıkça müdahale ediliyor. Geçtiğimiz 

günlerde Danıştay Toprak Koruma Kurulu ile ilgili 

yönetmelikte yapılan ve tarım arazilerine termik 

santral yapılmasının önünü açan değişikliğin 

yürütmesini durdurmuş olmasına rağmen projenin 

Bakanlığın açıkladı hedefler arasında yer alması yargı 

kararlarının hiçe sayıldığının bir kanıtı. 

 

Türkiye’nin Haziran 2018 itibariyle 87.138,7 

MW kurulu gücüne karşılık tüketimi; anlık olarak en 

yüksek 47.860 MW, ortalamadaysa 40 binler 

seviyesinde. Özet olarak çok büyük bir atıl kapasite 

var. Bu kapasiteyi daha verimli kullanma yerine 

doğayı ve insan yaşamını amansız şekilde tahrip 

etme pahasına yeni santraller kurmak akılla izaha 

muhtaçtır. Milyonlarca ton kömür yakacak tesisler 

kurmak yalnızca kente, ülkeye değil, insanlığa 

ihanettir. 
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15- Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi 

olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde 

testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun 

sanal uygulamasının sonlandırılarak gerçek 

uygulamaya geçilmesi 

Bir yandan “yerli kaynak” denilerek kömüre 

yönelirken diğer taraftan Türkiye’yi bir ithal fosil yakıt 

cennetine çevirecek projelerle ülkenin doğalgaz 

bağımlılığı arttırılmaktadır. Türkiye’nin hem kömür, 

hem petrol hem de doğalgaz ithalatında kaydedilen 

artışlar bunun “milli enerji politikası” yalanının en açık 

göstergesidir. Türkiye’yi doğalgaz ticaret merkezi 

yapmanın bedelini kıyılar ve ormanlar ödüyor. 

 

Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan Türk 

Akım projesi sebebiyle Kıyıköyde yüzlerce hektarlık 

ormanlık alanla birlikte kıyılar tahrip edilirken 

Trakya’nın güneyinde Saros Körfezi doğal gaz 

gemileri için yapılacak dolgu liman projesinin 

yaratacağı çevresel tahribat gözlerden kaçırılıyor. 

2010’da Bakanlar Kurulu kararıyla “Özel Çevre 

Koruma Bölgesi” ilan edilen Saros Körfezi, 8 yıl 

önceki karar yok sayılarak, bu proje için 

Cumhurbaşka’nın kararıyla kamulaştırılmıştır. 

14- Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı 

metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi 

Metan gazı gibi zehirli gazların atmosfere 

salınacağı yer altı sularını kirletecek ve depremsellik 

açısından olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış 

sektörlere yatırım yapılarak Türkiye’nin doğal 

varlıkları ve insanımızın sağlıklı bir çevrede yaşam 

hakkının ihlal edilmesi planlanıyor. 

17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik 

Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda 

tamamlanacak şekilde başlatılması 

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 

bakanlığın 100 günlük eylem planını açıklarken; 

“Akkuyu'nun inşası sürüyor, bildiğiniz gibi Ruslarla 

beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 2023'te hizmete 

alıyoruz. Sinop'la ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Üçüncü nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı 

planlıyoruz.” dese de Cumhurbaşkanlığı internet 

sitesinden yayınlanan “100 günlük icraat planında 

nükleer santrallerle ilgili herhangi bir madde yoktu. 

Erdoğan’ın konuşması Bakanlıkça hazırlanacak 2019-

2023 dönemi için hazırlayacağı Stratejik Plan’ın ipucu 

olarak anlaşılabilir. Tüm itirazlara rağmen başlayan 

Akkuyu inşaatı, Sinop’ta devam eden çalışmalarla 

birlikte Trakya’da İğneada mevkiine yapılması 

öngörülen 3. nükleer santralle Trakya tarım vasfını 

tümüyle kaybedecek. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN DOĞA HAKLARIYLA İLGİLİ VAATLERİ 

1- Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 

proje ile ₺710 milyon destek sağlanması 

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal 

kalkınmaya yine milyonlarca lira destek vadediliyor. 

Ancak 16 yıla baktığımız zaman bugüne kadar verilen 

desteklerin ülkemizin tarım ve hayvancılığının 

dünyada yakalanan artışlara oranla kaydettiği 

ilerlemenin yok hükmünde olduğu görülüyor. AKP ile 

geçen 16 yılda verilen teşvikler görüldüğü gibi 

tarımsal üretime katkı yapmamış, tarım nüfusunu yarı 

yarıya düşmesine engel olamamış ve kendisini 

besleyen Türkiye’yi samandan, cevize, nohuta ve 

canlı hayvana neredeyse her kalemde ithalata 

mahkum hale getirmiştir. Dünya Bankası’nın tarım 

katma değerine göre yaptığı sıralamada 2007’de 7. 

sırada olan Türkiye, 2016’da  10. sıraya gerilemiştir. 

Daha önce hep geride bıraktığı Pakistan, Japonya ve 

Rusya’nın gerisine düşmüştür. 

2- 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya 

açılması, ₺41,5 milyon ilave gelir artışı ile 8.500 

kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar 

alanda basınçlı sulama için ₺250 milyon destek 

verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması 

 

3- 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin 

vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon m3 temiz kaliteli 

ve yeterli içmesuyu sağlanması (bütçe: 

105.384.000 TL) 

Su kaynaklarımızdaki kirlilik sorununu 

çözmeden yeni sulama projeleri yapmak kirliliği yeni 

tarım arazilerine ve kentlere taşımak anlamına gelir. 

Çevre Bakanlığı gibi Tarım Bakanlığı da etrafındaki 

tarım alanlarına zehir saçan ve insan sağlığını 

tehlikeye atan kirlilikle ilgilenmiyor. Menderes, Gediz, 

Ergene, Sakarya gibi çok önemli su varlıklarımızdaki 

tehdidin geri dönüşü olmayan noktaya hızla ilerlediği 

gerçeğini görmeden yeni rant kapıları açacak sulama 

projeleriyle yapılmak isteniyor. Derelerin kirlenmesi 

önlenmeden yapılacak arıtma dahil hiçbir projenin 

sorunları çözmeyeceği alanda çalışan uzamnların da 

ortak görüşü. 

4- 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma 

çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın 

daha korumaya alınması 

Asıl meselenin ovaları koruma altına almak 

değil Enerji Bakanlığı’ndan korumak olduğunu bize 

geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor. Bu yüzden Tarım 

Bakanlığı’ndan “13 Büyük Ova”yı  Enerji 

Bakanlığı’ndan nasıl koruyacaklarına dair bir eylem 

planı bekiyoruz. 

 

Kıymetli tarımsal sit olan ve ilk koruma altına 

alındığında hükümet yetkililerinin “çivi bile 

çakamazlar” dediği Alpu Ovası’nı Enerji Bakanlığı’nın 

yargı kararlarını çiğnemek pahasına ısrarcı olduğu 

kömür projelerinden koruyabilirlerse 50 bin hektar 

tarım arazisinin kurtulacağını, üstelik bunun için 100 
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günün değil 1 günün yeterli olacağını Tarım 

Bakanlığı’na bir kez daha hatırlatmalıyız.  

 

5- Ergene nehrinin su kalitesinin sulama 

suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi 

16 yıldır çözülemek bir yana katlanarak artan 

sorunu 100 günde mi çözecekler? Eski Bakan 

Eroğlu’nun 2018’de temiz akacak dediği Ergene’nin 

kirlilik sorunu çözülmek bir yana Marmara Denizi’ni 

tehdit eder boyuta ulaşmışken. Ergene Derin Deniz 

Deşarjı projesi incelendiğinde, projenin ÇED 

raporlarıyla hali hazırda süren çalışmalar arasında bir 

uyumsuzluk olduğu da görülüyor. 2030'da debinin çok 

daha fazla artacağını öngören uygulama kirliliğin de 

daha fazla artacağını ve bu durumda Marmara 

Denizi'ne verilecek atığın miktarının da artmasıyla 

kirliliğin boyutunun çok daha farklı noktalara 

ulaşacağını gösteriyor. Marmara Denizi, çok önemli 

bir iç denizimiz ama biz zaten kirli olan Marmara'yı 

artık Ergene Derin Deniz Deşarjı projesiyle açık bir 

kanalizasyon haline getireceğiz. Çözüm bu değil. 

Çözüm fabrikalarda sanayi tesislerinde bu kirliliği 

kaynağında, doğaya salmadan engellemektir. 

 

2013’te başlatılan ve hala sonuç alınamayan 

Ergene Nehri Projesi 100 gün içinde tamamlanmazsa 

eğer eski bakanların unuttuğu bir alışkanlığı hatırlayıp 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa 

edecek midir? 
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8- Yerel tohumların korunması ve 

yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması 

Kapatılan Biyogüvenlik Kurulu’nun yetkilerini 

devralan Bakanlık, Türkiye’nin AKP ile birlikte tanıştığı 

GDO’lu yiyeceklerin daha önce pek çok kez olduğu 

gibi sofralarımıza, çocuklarımızın mamalarına 

girmesinin nasıl önüne geçeceğine dair hiç bir plan 

ortaya koymuyor. Deli danalı et ithal edildiğini 6 yıl 

sonra öğrenebildiğimiz bir ülkede halkımız yeni 

sistemde daha fazla zehirlenecek. Bakanlığın bu 

konuda programını ortaya koyamaması gösteriyor ki; 

Biyogüvenlik Kurulu vesilesiyle kamuoyunun haberdar 

olduğu skandallar kamuoyundan daha etkin bir 

şekilde gizlenecek. 

15- Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine 

yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının 

yapılması ve model oluşturulması 

 

16- Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek 

elden yönetilmesi ve hayvan haklarının 

iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması  

 

18- 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik 

Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda 

tamamlanacak şekilde başlatılması 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 

Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili uzmanların ve 

sivil toplumun görüşleri 16 yıldır görmezden gelinmiş 

olmasına rağmen Bakanlık yeni dönemde bu alanlara 

dair vaatlerini de listeye eklemiş. 

 

Tüm diğer düzenlemelerle birlikte tarımsal 

reform gibi büyük bir projeyi hangi önceliklerle hangi 

kaynaklarla yapacaklarına dair bir planları olmadığı 

anlaşılan yeni kabine tüm bu sorular için Kasım 

ayında açıklanacak Stratejik Plan’ı işaret ediyor. 

 

 

HAYVANLARI KORUMA 

KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞE 

İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HAYVAN HAKLARI 

SAVUNUCUSU GRUPLARIN ORTAK 

TALEPLERİ 

 

Bu alanda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili 

komisyonu ve çeşitli STK’lar ve aktivist 

gruplardan oluşan bir grup önümüzdeki 

haftalarda açıklanacak bir talep metni için 

çalışma yapıyor. Aşağıda sıralanan maddeler 

yapılan görüşmelerden çıkan bazı taleplerin 

bir derlemesidir. 

 

 

Temel Talepler 

Anayasa ile güvence altına alınmış 

yeni bir Hayvan Hakları Kanunu: 

Kanun’un Türk Ceza Kanunu kapsamına 

alınarak; Hayvanların, huzur, mutluluk, doğal 

ortam, barınma, sağlık ve beslenme gibi 

yaşamdan doğan haklarının güvence altına 

alınması. 

Yaralama, öldürme, eziyet, tecavüz, 

dövüştürme ve benzeri fiiller tek tek 

tanımlanmalı ve düzenlenmeli. Her fiilin tanımı 

ve kapsamı net olarak belirlenmesi, cezaların 

ayrı ayrı ve açıkça belirtilmesi.  
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Hayvan satışı yapan, hayvanlara 

işkence ve tecavüz eden kişilere yönelik etkin 

soruşturma. 

Hapis cezalarının çoğunlukla 

ertelenerek ya da adli para cezasına 

çevrilerek caydırıcılıktan uzak hale gelmesinin 

önüne geçilmesi. 

“Hayvanla cinsel ilişki” tanımı yerine 

hayvanda rıza aranamayacağı için “tecavüz” 

tanımı kullanılması ve cezanın buna göre 

düzenlenmesi. 

 

Yerel yönetimlerin ve kamu 

görevlilerini de cezai sorumluluk altına 

alınması: 

Belediyeler ve kamunun 

sorumluluğunun göz ardı edilmesi hayvan 

hakkı ihlalinde bulunan kurumlar için 

cezasızlığa ve keyfiliğe yol açacaktır. 

Hayvanlara eziyet, işkence eden ve 

zulmedenlerin “normal vatandaş veya resmi 

görevli” ayırımı yapılmadan TCK ya göre 

yargılanması. Kurumların neden olduğu 

hayvan hakları ihlalleri için sivil toplum 

kuruluşlarına başvuru hakkı tanınması. 

 

Sahipli/sahipsiz hayvan 

tanımlarından kaynaklı sorunların 

giderilmesi: 

Sahipsiz hayvanlara karşı yapılan hak 

ihlallerinde soruşturma açılması için ilgili 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın müracaatı 

şartının kaldırılması. 

Sahipli hayvanlar için hayvan sahibinin 

kendi hayvanını öldürülmesi, yaralaması veya 

hayvanına eziyet etmesi durumunda ortaya 

çıkacak cezai yaptırımların açık bir şekilde 

tanımlanması. 

 

İlçe ve beldelere 

bakımevi/kısırlaştırma merkezi zorunluluğu 

getirilmesi ve denetimi: 

İlçelerde ve beldelerde 

bakımevi/kısırlaştırma merkezi olması 

zorunluluğu belli bir insan nüfusuna bağlayan 

düzenlemeler. Düşük nüfuslu yerleşimlerde 

hayvanların kısırlaştırılmak için yakın illere 

götürülmesi sonucunu doğuracağı ve 

belediyelerin bu işlemi duyarlılıkla yapacağına 

dair şüpheler var. Böylesi bölgelerde 

kısırlaştırılmayan hayvanların gittikçe 

çoğalarak ve bakımsızlıktan rahatsızlanarak, 

telef olacak, halkın şikayetleri üzerine 

toplattırılıp zehirlenecek ya da başka 

belediyelerin arazilerine bırakılacağı bu talebin 

temel gerekçelerini oluşturuyor. 

Bakımevleri ve kısırlaştırma 

merkezlerinin sivil denetime açık hale 

getirilmesi. Bu tür merkezlerin şehrin dışında 

gözlerden uzak yerlere kurulmaması. 

Bakımevlerinde rehabilite edilen 

hayvanlardan sahiplendirilemeyenlerin 

alındıkları ortama bırakılması maddesine 

“okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun 

alanlar” gibi istisnalar eklenmemesi. 

 

Ek Talepler 

Pet shoplarda hayvan satışının 

yasaklanması: 

Bu konuyla ilgili yapılması öngörülen 

düzenlemelerin pet shoplarda canlı hayvan 

satışını değil sadece bulundurulmasını 

yasaklayan bir nitelik kazanması, 

kataloglardan veya internetten hayvan 

satışına yine devam edilmesi ve yasağın kuş, 

balık gibi bazı türleri kapsamamasından 

endişe ediliyor. Bu yüzden hayvan üretim 

çiftliklerinden başlayarak hayvan ticaretinin 

tümden yasaklanmasından, ciddi kısıtlamalar 

getirilmesine kadar geniş bir talep alanı. 
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Hayvanların deneylerde kullanılmasının 

yasaklanması: 

Toplanıp toplu kullanım alanlarının 

yoğunluğu nedeniyle alındıkları yerlere 

bırakılmayan hayvanların deney hayvanı 

olarak kullanılması ve oluşacak kayıtdışı 

hayvan ticareti potansiyeli temel endişeler. 

Tümüyle yasaklanması talep edilse de 

bilimsellik kriteri çerçevesinde ciddi 

kısıtlamalar getirilmesi gerekli görülüyor. 

Yunus parkları, hayvanlı sirkler ve 

hayvanat bahçelerinin yasaklanması: 

Hayvanların yaşamdan doğan haklarının 

tanınmasıyla birlikte bu konuda da adımlar 

atılabilmesi umuluyor. Yunus parklarıyla ilgili 

oluşmuş bir kamuoyu hassasiyeti var bunun 

başka örneklere de uygulanır hale getirilmesi 

mümkün. Sergileme maksatlı girişimlerin 

tümüyle yasaklanması temel talep. 

Yaban hayvanları ve avcılıkla ilgili 

düzenlemeler: 

Yaban hayvanlarının katledilmesiyle ilgili 

düzenlemelerin yanı sıra avcılığa kısıtlamalar 

getirilmesi de bazı gruplarca uzun süredir dile 

getirilen talepler arasında 

 

BERGAMA ALTIN MADENLERİNE 

KARŞI MİLLETVEKİLLERİNE DESTEK 

ÇAĞRISI 

Bergama, Ovacık’taki Son Durum: 

İzmir'in Bergama ilçesindeki Ovacık 

bölgesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ye 

verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

olumlu” kararının iptali için açılan davada, 

mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı 

vermesine rağmen, firmanın eksikliklerini 

giderip tekrar izin istemek için harekete 

geçtiğini öğrenen bölge halkı, 10 Ağustos 

2018 günü tüm İzmir milletvekillerinin destek 

için Kozak Yaylası'ndaki kırsal Yukarıbey 

Köyü'ne davet ediyor. Türkiye’de çevre 

mücadelesinin başlangıç noktası olarak kabul 

edilen Bergama’da bölge halkı altın madenine 

karşı mahkemenin “iptal” kararına uyulmasını 

istiyor. Madene karşı tartışmalar 25 yıldır 

sürüyor, 20 yıldır da yargı süreci devam 

ediyor. FETÖ firarisi Akın İpek'in başında 

olduğu Koza-İpek Holding'e Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma 

başlatılmış, şirkete 25 Ekim 2015'te kayyum 

atanmıştı. Ovacık’taki altın madeni de o 

tarihten itibaren kayyumca yönetilen 

işletmelerden biri. İngiltere’de yaşayan FETÖ 

firarisi İpek, Türkiye'de el konulan şirketleri ve 

mal varlılarına ilişkin Washington’daki Dünya 

Bankası'na bağlı Uluslararası Yatırım 

Anlaşmazlıklarının Çözüm 

Merkezi’nde (International Centre for 

Settlement of Investment Disputes-ICSID) 

geçtiğimiz günlerde dava açarak uğradığı 

zararın karşılanması için yaklaşık 5 milyar 

Dolar tazminat talep etmişti. 

 

10 Ağustos Günü Bergama’da Ne 

Olacak?  

Başta madenin genişlemesi nedeniyle 

etkilenecek Yukarıbey dahil bölgedeki köylerin 

yanı sıra Balıkesir, Çanakkale ve İzmir’den 

benzer sorunlar yaşayan köylerden 

muhtarların ve köylülerin katılacağı toplantıda 

öncelikli olarak ortak bir basın açıklaması 

yapılacak. Bölgedeki çevre mücadelelerinin 

temsilcileriyle yapılan görümelerden basın 

açıklaması ardından ilgi çekecek bir protesto 

yapılacağı anlaşılmıştır. Bu protestonun 

yürüyüş olma ihtimali yüksel olsa da 

detaylarıyla ilgili henüz netleşmiş bir karar 

alınmadığı görülmüştür. 

 

Bergama İçin Ne Yapılabilir? 

Kısa Vade: 

-10 Ağustos Çağrısına Katılım 
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Köylülerin 10 Ağustos 2018 Cuma günü 

düzenlediği milletvekilleri düzeyinde yüksek 

katılım sağlanması talebine CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Gülizar BİÇER KARACA 

destek verdi. Çözüme yönelik görüş birliği 

ortak eylem planlamaları ve bölgedeki 

vatandaşların tek tek ziyaret edilerek 

bilgilendirilmesi konuşuldu. 

-Muhtarlarla Diyalog 

10 Ağustos 2018 Cuma günü 26 

muhtarın katıldığıI düşünülürse farklı köylerin 

sorunları ve sorunlarına dair yapılabilecekleri 

konuşmalar dinlendi; yerel halk, çevre 

örgütleri ve CHP arasındaki ağ güçlendirildi. 

 -Soru Önergesi ve Altın Madenleri 

Araştırma Komisyonu Önerisi 

25 yılı aşkın süredir gündemde olan altın 

madeni, Türkiye’de pek çok kritik tartışmanın 

temel aktörlerinden oldu. Son olarak kayyım 

tarafından yönetilen şirkete Sermaye Piyasa 

Kurulu (SPK) kayıtdışı altın üretiminden suç 

ihbarında bulunundu. Bu ihbarı yapan 

dönemin SPK başkanı 2 hafta sonra görev 

süresi dolduğu ileri sürülerek görevi bıraktı. 

FETÖ firarisi Akın İpek’İn yönetiminde 

olduğu dönemlerde de benzer kaçakçılık 

tartışmaları gündeme gelmişti. Koza Altın 

başta olmak üzere diğer altın madenleriyle 

ilgili bir soru veya araştırma önergesi 

hazırlanabilir. Bunu yaparken Ovacık’taki 

madenin kayyum tarafından yönetildiği ve eski 

sahibinin uluslararası bir dava ile Türkiye’den 

tazminat istedi ve bu durumun olası politik 

sorunları göz önünde bulundurulmalıdır. 

15 Aralık 2017 tarihli haber; 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spkd

an-koza-altin-hakkinda-suc-duyurusu-

40679778 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koza 

Altın İşletmeleri AŞ'de yapılan inceleme 

sonucunda, döküm işlemlerinde altının 

kayıtdışı bırakılmasıyla ilgili olarak Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında 

bulunulmasına karar verdi. 

2 Ocak 2018 tarihli haber; 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018

/01/02/son-dakika-haberi-spk-baskani-

gorevinden-ayrildi 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş görevinden 

ayrıldı. Ertaş'ın göreve başlama tarihi 

"01.01.2013" olarak, ayrılış tarihi de 

"31.12.2017" olarak belirtildi ve ayrılış nedeni 

olarak "Görev süresinin dolması nedeniyle" 

denildi. 

 

Orta ve Uzun Vade:Yeni yargı 

sürecinin aktif takibi 

 İptal edilen ÇED olumlu kararına 

rağmen yeni bir ÇED başvurusu ardından 

başlayacak yargı süreci yakından takip 

edilebilir. Süreç içerisinde gündeme gelecek 

konular Meclis ve ülke gündemine taşınabilir. 

 

Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler 

Birliği üzerinden ekoloji siyaseti imkanları 

aramak 

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’den 25 

belediyenin bir araya gelmesiyle oluşturulan 

birlik resmi olarak 2008 yılında kuruldu. 2012 

yılında yaptığı çalıştay sonrasında özellikle 

bölgedeki madenlere karşı etkin mücadele 

kararları alındı. Ege ve Marmara Çevre 

Belediyeler Birliği olarak zaman içerisinde 

genişleyen Birlik hala bölgede çevre ve ekoloji 

mücadelesi veren kişilerin önemsediği bir 

kurum olma özelliğini taşıyor. 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spkdan-koza-altin-hakkinda-suc-duyurusu-40679778
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spkdan-koza-altin-hakkinda-suc-duyurusu-40679778
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spkdan-koza-altin-hakkinda-suc-duyurusu-40679778
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/01/02/son-dakika-haberi-spk-baskani-gorevinden-ayrildi
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/01/02/son-dakika-haberi-spk-baskani-gorevinden-ayrildi
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/01/02/son-dakika-haberi-spk-baskani-gorevinden-ayrildi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/spk
https://www.sabah.com.tr/haberleri/vahdettin-ertas
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TREN KAZALARI MÜNFERİT 

DEĞİLDİR, FİRMALARIN ROLÜNÜ 

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ 

TCDD’nin yol bakım-onarım 

çalışmalarının kimler tarafından yapıldığı 

Doğa Haklarından SOrumlu Genel Başkan 

Yardımcılığımız tarafından gündeme getirildi. 

Çorlu tren faciasının ardından, aşırı yağış 

nedeniyle çökmenin makinistlerce fark 

edilmesiyle önlenen facia, İzmir-Denizli 

demiryolunu yapan firmanın ihmali 

olabileceğini ihtimalini ortaya çıkardı. 

2016 Sayıştay raporlarında TCDD hem 

nakdi yardımlar hem de kaynak yaratımında 

en fazla paya sahip olan kuruluş olduğunu 

vurgulanarak: “2016 yılında Hazine ve 

Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan 

sermaye ödemesi toplam da 7,1 Milyar TL. 

Bunun 6,1 Milyar TL’sini TCDD almış. Yine 

KİT Nakdi Yatırım tutarının 5,6 Milyar TL’nin 

TCDD’ye ödenen miktarı 4,9 Milyar TL. Ayrıca 

TCDD yüksek tutar mal alımı sıralamasında 

25 kuruluş içinde 11. Sırada. Ayrıca  

TCDD’nin yol bakım onarım giderleri 2013-

2018 yılları arasında Hazine tarafından 

karşılanıyor.” 

“Sadece 2016 yılında bile TCDD’ye 

böylesi ödemeler yapılırken demiryollarının 

yenilenmesi, bakım ve onarımının nasıl ve 

kimler tarafından yapıldığı, tren facialarının 

önlenmesinde çok önemlidir. 6461 sayılı 

kanun gereği yenileme, bakım-onarım 

çalışmalarının özel kesime yaptırılması esas 

alınmıştır. Hem TCDD’ye devlet bütçesinden 

fazla fazla para ödeyeceğiz hem de 

demiryollarının bakım onarımı gibi en önemli 

faaliyetini özel şirketlere yaptıracağız. Sonra 

da tren faciaları yaşayacağız.” 

“Yap- İşlet-Devret projeleriyle 

zenginleştirilen ve insan hayatını hiçe sayarak 

daha fazla kar için altyapı projeleri verilen 

firmaların sorumlulukları tartışılmalı, bu olay 

münferit görülmemelidir.” 

‘‘Devlet güvencesinde yapılan altyapı ve 

ulaşım projelerinin maliyet hesabıyla hareket 

etmesi kontrol edilip denetlenmeli iken AKP, 

Çorlu tren kazası araştırılsın önergemizi 

reddetti. Kazalar öngörülemez ama 

engellenebilir. Çorlu faciasında 25 

vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin acısı 

hala tazeyken, İzmir-Denizli hattından yağış 

nedeniyle ray altı boşlukların yaşanması 

hesaplanmalı ve önlem alınmalıydı. Biz, can 

güvenliğini hiçe sayan projeleri kamu adına 

kabul eden, destekleyen, onaylayan ve 

taşeronlar aracılığıyla hatalarını zararlarını 

örtbas eden yetkilileri adım adım takip 

ediyoruz.’’ 

 

30 Temmuz 2018 

Denizli Uzunpınar’daki su sorununa dair 

yerinde inceleme gerçekleştirilmiş, yetkililerle 

temasa geçilmiştir. “Uzunpınar mahallemizin 

tek su kaynağı elinden alınmak isteniyor. Su 

giderse geçim kaynakları tütün biter, kekik 

biter, hayvancılık biter.” Vatandaşlarımızın 

haklı mücadelesine destek olmak için 

Uzunpınar’da ziyaret gerçekleştirildi. 

 

10 Ağustos 2018 

- Siyanürlü altın madenciliğine karşı 

mücadele eden Kozak Yaylası köylerinin 

davetiyle Türkiye’de çevre mücadelesinin 

başladığı Bergama’ya ziyaret, 26 muhtar, 

köylüler ve çevre aktivistleriyle biraraya gelme 

- Bergama ilçe örgütüne ziyaret 

 

11 Ağustos 2018 

- Tire Başköy Mahallesi’nde ÇED süreci 

sonuçlanmadan başlayan jeotermal enerji 

sondajlarına karşı mücadele eden halkla 

buluşma gerçekleştirildi. 

- Tire ilçe örgütüne ziyaret 
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12 Ağustos 

- Genel Başkanımız Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile birlikte, sel felaketinin 

yaşandığı Ordu’da yerinde inceleme, taziye ve 

geçmiş olsun ziyaretlerine katılım sağlandı. 

 

PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

-Hayvanları Koruma Kanunu’nda 

yapılacak değişikliğe dair hayvan hakları 

savunucularının taleplerini de içeren yasa 

teklifi 

- CHP Doğa Hakları Eylem Planı 

- CHP İklim Eylem Planı 

- AYM iptal başvurularına destek 

- Doğa Hakları ile ilgili alanda çalışan 

sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantı 

- Doğa Hakları ile ilgili alanda çalışan 

medya mensupları ile toplantı 

-Türkiye’de çevre mücadelesinin yerel 

rol modelleri ve kadınlarımıza ulaşma ve 

ziyaretler 

-CHP kurumsal kültürüne “çevreci” bakış 

açısıyla katkı sağlayacak somut öneriler (atık 

ayrıştırma, pet şişe kullanımından 

vazgeçilmesi, kurumsal e maillerde “kağıt 

çıktı”nın azaltılması çağrı ve düzenlemeleri ) 

 

4- BASIN TOPLANTILARI VE 

AÇIKLAMALARI 

5 Haziran 2018 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AÇIKLAMASI: 

GÖZLERİ SADECE DOLAR YEŞİLİ 

GÖRÜYOR! 

Gözleri sadece doların yeşilini gören bir 

iktidarın doğa karşısında kulakları sağır, 

gözleri kör, dillerindeyse içi boş bir 2023 

hedefi olduğunu ve yanlış politikalara 

itirazımızı vurguladığımız 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü açıklamasında doğayı insanın 

mülkü olarak gören, doğal kaynakları 

sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaları 

reddedenler olarak doğanın sahibi değil, 

parçası olduğumuzu vurgusu 

CHP DOĞA HAKLARINDAN 

SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

GÜLİZAR BİÇER KARACA’NIN 5 HAZİRAN 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 

Türkiye’deki manzara ne yazık ki kutlamaya 

değer değil. Türkiye geride bıraktığımız 16 

yıldaki yanlış politikaların acı reçetesiyle karşı 

karşıya kalmış; sıkıştırıldığı rant, faiz, 

borçlanma ve işsizlik sarmalında doğayı 

önceliği olarak görmekten uzaklaşmış 

durumda… 

 

Oysa biz bugün; 1953 yılı 5 Haziranında, 

bölgedeki şeker pancarını işlemek için açılan 

Adapazarı Şeker Fabrikası’nın 65. yılını 

kutluyor olabilirdik. Ancak şeker fabrikaları 

denince artık akla gözünü doğa ve insan 

yaşamına dikmiş bir iktidarın bekası için 

yapılan özelleştirmelerden başka bir şey 

gelmiyor. Tıpkı ülkemizin can çekişen 

derelerine baktığımızda plansızca yapılan 

HES projeleri ve denetimsizliğin bir eseri olan 

kirlilik dışında bir şey göremediğimiz gibi. 

 

İNSANLIĞIN KARŞILAŞTIĞI İLK ÇEVRE 

SORUNU: SU KİRLİLİĞİ 

Yaşamın kaynağı sudur. Artık ne besin 

kaynağımız olan tarımsal ürünleri ne de 

musluklarımızdan akan suyu güvenle 

tüketebiliyoruz. Evsel atıkların yanı sıra sanayi 

kuruluşlarının atıklarının sebep olduğu su 

kirliliği, yaşam hakkımızı tehdit eder noktaya 

geldi. Alınması gereken önlemler ne yazık ki 

yetersiz. 

BAKANLIK, ÇEVRE ANALİZ 

SONUÇLARINI HALKTAN GİZLİYOR 
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Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık 

ölümleri yaşanıyor. Aydın Söke'den Ege’ye 

dökülen nehre Denizli ve Uşak illerinde deri, 

tekstil ve kentsel atıklar bırakılırken, Aydın'da 

jeotermal akışkanları, sanayi kuruluşlarının 

atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, 

kentsel atıklar ve tarım ilaçları karışıyor. 

Denetimsizce kirletilen Menderes, dördüncü 

sınıf su kirlilik seviyesine ulaşmış durumda. 

Geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar nehrin 

de denizin de aylarca kendisine 

gelemeyeceğini söylüyor. 

Kirlilikle öne çıkan bir başka nehrimiz 

Ergene’de Bakanlığın hayata geçirdiği “Şafak 

Harekatı” isimli projesi bir türlü 

tamamlanamadı. Bakanlık; 2023’te diyor 

“uygun arıtmadan sonra sanayi ve sulamada 

kullanılabilecek”. Oysa suyu halkımız yıllardır 

kullanıyor. Bölgede 1998’de 548 olan sanayi 

kuruluşu sayısı bugün 3 bine yakın. Tarım 

arazileri gün geçtikçe verimsizleşiyor, her 

birimiz en ileri derece kirlilik oranına sahip 

Ergene sularıyla üretilen ürünleri tüketiyoruz. 

Bakanlık ise analiz sonuçlarını halktan 

gizliyor! 

Yediklerimiz bizi zehirliyor derken 

abartmıyoruz. Kışlalarında yemekten 

zehirlenen askerleri unutmadık. Tıpkı 

geçtiğimiz hafta Kars Sarıkamış’ta yapımı 

süren bir HES inşaatında 200 işçinin sahurda 

verilen yemekten zehirlendiğini ve iki 

yurttaşımızın hayatını kaybettiğini 

unutmayacağımız gibi! 

 

81 İLİMİZİN SADECE ALTISININ 

HAVASI TEMİZ 

Sadece suyumuz değil havamız da bizi 

zehirliyor; ülkemizin 81 ilinden sadece altısının 

havası temiz. 180 hava kalitesi ölçüm 

istasyonunun 156 tanesinde geçen yıla oranla 

daha fazla kirlilik saptandı. Oysa Türkiye’de 

kanser vakalarındaki artışın hava, su ve 

topraktaki kirlilikle ilişkisini anlamak için bu 

konuda çalışan akademisyenlerin 

söylediklerine kulak vermek yeterli. 

 

GÖZLERİ SADECE DOLAR YEŞİLİ 

GÖRÜYOR! 

Ama gözü sadece doların yeşilini gören 

bir iktidarın bu sesleri duymaması şaşırtıcı 

değil. Kulakları sağır, gözleri kör, dillerindeyse 

içi boş bir 2023 hedefi. 

Ama biz; doğanın tüm formları ile var 

olma ve kendini yenileme hakkına sahip 

olduğunu, insanın yaşama ve daha kaliteli bir 

hayat sürme hakkının temelinin doğa 

haklarına dayandığını biliyoruz.  

DOĞANIN SAHİBİ DEĞİL 

PARÇASIYIZ 

Doğayı insanın mülkü olarak gören, 

doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca 

tüketen politikaları reddedenler olarak bizler; 

doğanın sahibi değil, parçası olduğumuzu da 

çok iyi biliyoruz. 

Tıpkı hala detayları ortaya çıkarılmamış 

karanlık bir cinayete kurban verdiğimiz Aysin 

ve Ali Ulvi Büyüknohutçu gibi. 

Tıpkı 5 yıl önce gözünü para hırsı 

bürümüş bir iktidara karşı parklarını savunan 

Gezi’nin gençleri gibi.  

Tıpkı zeytinlerini savunmak için binbir 

zulme göğüs geren Yırca Köylüleri gibi. 

Ve burada isimlerini saymakla 

bitiremeyeceğimiz; parklarını, vadilerini, 

meralarını ve derelerini savunurken vahşice 

saldırılara maruz kalan tüm yaşam 

savunucuları gibi. 

 

YAŞAM ALANLARINI SAVUNAN 

YERYÜZÜ EMANETÇİLERİNİN HAKLI 

MÜCADELESİ KAZANACAK 

16 yıllık AKP iktidarının 

ardından 5 Haziran Çevre Günü’nü kutlamak 
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için elimizde kalan tek sebep, büyük bir 

kararlılıkla yaşamı savunanların 24 Haziran’a 

taşıdığı umuttur. 

 

Yağmaya, talana, yalana, boş vaatlere 

karnımız tok! 

Adil ve eşit bir toplum inşa etmek, 

doğayı korumak, yeşil adaleti sağlamak için 

2023’ü bekleme niyetimiz yok! Gelecek 

kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma 

sorumluluğunu taşıyoruz, doğaya ve tüm 

canlıların haklarına sahip çıkıyoruz. 

 

CHP’NİN DOĞA DOSTU YAŞAM 

POLİTİKASI 

CHP olarak, doğa dostu bir yaşam inşa 

edeceğiz. Doğa katliamlarına imza atan 

hükümetin yanlış uygulamalarını 

sonlandıracağız. İklim değişikliğinin yarattığı 

tahribatı önleyici kapsamlı projeleri hayata 

geçireceğiz. Sürdürülebilir enerji potansiyelini 

hayata geçirecek, doğa dostu teknolojileri 

teşvik edeceğiz. Doğa dostu üretimi teşvik 

edeceğiz. Uluslar arası koruma altında olan 

alanlarda maden araması ve HES 

yapmayacağız. Ekolojik anayasa 

hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve 

özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED 

raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, 

ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. 

Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, 

Akkuyu ve Sinop Nükleer Enerji santrallerini, 

uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal 

edeceğiz. 

 

24 Haziran’da GELİYORUZ 

Doğa İçin GELİYORUZ 

Yaşanabilir Kentler için GELİYORUZ 

 

Yaşamı savunanlarla birlikte GELİYORUZ 

 

Tüm canlıların yaşam hakkı için 

GELİYORUZ 

 

16 yıldır yok ettiklerinin hesabını sormak 

için GELİYORUZ 

 

12.04.2018  

 

İKTİDAR, DOĞAL SİT ALANLARINI 

RANT ALANLARINA DÖNÜŞÜYOR 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Muğla'nın 

Akyaka, Turunç, Akbük gibi koylarının da yer 

aldığı Gökova Körfezi'ndeki sit alanları 

daraltılarak imara açıldı. Birinci derecede 

doğal sit alanı olan bu kıyılarda Büyükşehir 

Belediyesinin itirazlarına rağmen 

yapılaşmanın önü açılarak, doğaya geri 

dönülmesi mümkün olmayacak ihanetin 

kapıları aralanmıştır. 

Yapılan plan değişikliği ile Okluk koyu ve 

kıyıları inşaat talanına saray için kurban 

edilmekte, Bakanlar Kurulu kararı ile Gökova 

Körfezi ranta teslim edilmektedir. Yapılan tüm 

bu düzenlemeler DOĞAL SİT ALANLARININ 

İKTİDARIN RANT ALANLARINA 

dönüşmesinin önünü açmaktadır. Doğa hiçbir 

makamın hoyratça kullanacağı değerler 

değildir! Gelecek nesillere korunarak 

bırakılması gereken varlığımız ve yaşam 

alanımızdır. 

İflas eden ekonomi, doğa talanı ile 

düzeltilemez. 

 

31.05.2018 

Denizli’nin Güney ilçesi sel felaketi 

yaşadı.”Yağmur doğal afettir 

engellenemez.Ancak kapattıkları logar 

kapakları ve mazgalların olmaması nedeniyle 

engellenebilecek sel felaketinin sorumlusu 

Deski ve Büyükşehir belediyesidir. Güney 

ilçemiz derhal afet bölgesi ilan edilmelidir. 

Çiftçinin ve vatandaşın zararları son kuruşuna 
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kadar giderilmelidir.” çağrısı yetkililerle ve 

kamuoyuyla paylaşıldı. 

 

10.07.2018 

CUMHURİYET MİRASI BOTANİK 

BAHÇESİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN 

Bilim ve aklın sembolü olarak 83 yıldır 

15 bin öğrencinin eğitim yuvası olan, 

Cumhuriyet mirası ve botanik biliminin 

hazinesi İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbornn 

Botanik Bahçesi'nin tahliyesi ile ilgili açıklama 

19 Temmuz 2018 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜNÜ SİYASİ HESAPLAR 

YERİNE BİLİMDEN YANA DAVRANMAYA 

VE KAMUOYUNU DOĞRU 

BİLGİLENDİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ 

83 yıllık Cumhuriyet mirası olan İstanbul 

Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik 

Bahçesi’nin boşaltılmasıyla ilgili yaptığı 

açıklamaya İstanbul Üniversitesi'nin resmi 

internet sitesi üzerinden verilen yanıtla 

ilgili açıklama 

19 Temmuz 2018 

YENİ SOMALAR YAŞANMASIN! 

YATAĞAN İÇİN GEÇ KALINMASIN! 

Yatağan Termik Santralı'nda yaşanan ve 

iki işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla 

ilgili açıklama 

26 Temmuz 2018 

Yap-İşlet-Devret: Vatandaştan Alıp, 

Yandaşa Peşkeş 

 

"Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi" görüşmeleri sırasında TBMM 

Genel Kurulu'nda Kanal İstanbul Projesi’nin 

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasına dair 

madde üzerine konuşma 

 

9 Ağustos 2018  

Menderes Havzası Kirliliği TBMM 

Gündeminde 

Yıllardır gündemde olan ancak somut 

adım atılmayan Menderes Havzası ve 

Menderes Nehri Kirliliğinin sebeplerinin ve 

çevreyle insan sağlığına olumsuz etkilerinin 

araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi 

sunulması ve çözüme yönelik adım atılması 

çağrısını içeren basın açıklaması 

9 Ağustos ve 13 Ağustos 2018 

ORDU SEL FELAKETİ: DOĞAYA İNAT 

RANT 

8 Ağustos’ta Ordu’da yaşanan sel 

felaketinin ardından geçmiş olsun mesajı ve 

Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU ile 

birlikte selden zarar gören Ordu'ya 

gerçekleştirilen ziyaret  ve tespitler ile ilgili 

basın açıklaması 

 

16 Ağustos 2018 

“ÖLÜRÜZ DE JEOTERMAL KUYU 

AÇTIRMAYIZ” DİYEN BAŞKÖYLÜ 

KADINLARLA YANYANA 

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Başköy'de 

ÇED onayı verilmeden jeotermal sondaj 

çalışmalarına başlanmasının ve kuyu 

açılmasının dünyaca ünlü Sarılop inciri başta 

olmak üzere geçim kaynaklarını yok etme ve 

yaşam alanlarını yok etme tehlikesi karşısında 

eylem yapan Başköylü kadınlar ve yerel halkla 

biraraya gelinen toplantı ve tespitleri içeren 

basın açıklaması  

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 

içinde bulunan doğal sit alanı olarak koruma 

altına alınan Okluk Koyu’na yazlık saray için 

art arda plan değişiklikleri yapılmaktadır. 
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Daha önce statü değişikliği ile “kamu 

hizmet alanı” yapılan koyda 500 metrelik kıyı 

koruma kuşağı orman alanının içinde kalması 

nedeniyle davalar açılmış ve hukuki süreç 

halen devam etmektedir. Saray inşaatının 

durdurulması riskini göze alamayan doğa 

talancısı zihniyet tarafından, yeni bir karar ile 

kıyı koruma kuşağı tanımlanarak, alanın sit 

derecesi düşürülmektedir. 

 

ARAŞTIRMA VE SORU ÖNERGELERİ 

İLE BİLGİ EDİNME TALEPLERİ 

- Menderes Nehri’ndeki kirliliğin ve 

çevresel etkileri ile Menderes Havzası’nda 

kirliliğe bağlıartan sağlık sorunları kaynaklı 

maliyetlerin araştırılması amacıyla 

Anayasa’nın 98. TBMM  İçtüzüğü’nün 104. ve 

105. Maddelerine göre Meclis Araştırması 

açılması  

- Ordu’da yaşanan sel felaketinin 

sebepleri ve sel nedeniyle meydana gelen 

hasar ve zararın artmasındaki ihmallerin 

araştırılması, vatandaşlarımızın sel sonrası 

şikayetlerinin giderilmesi ve zararının 

karşılanması amacıyla Anayasa’nın 98. 

TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddelerine 

göre Meclis Araştırması açılması  

-Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden 

alınan 03.06.2015 tarih ve 83889 sayılı 

muvafakat yazılarına istinaden İstanbul 

Üniversitesi’ne tahsisli 14.878.00 m2’lik 

kısmının tahsisinin kaldırılıp ve yeni inşa 

edilecek binasına taşınıncaya kadar süre 

verilmek kaydıyla, Müftülük hizmetlerinde 

kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

tahsis edilen İstanbul Üniveristesi (İ.Ü.) 

Botanik Anabilim Dalı Binası ve İ.Ü. Alfred 

Heilbronn Botanik Bahçesiyle ilgili TBMM’ye 

soru önergesi  

-İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 

Botanik Bahçesi’nin İstanbul İl Müftülüğü 

hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na tahsis ve tahliyesi hakkında 

CİMER’den bilgi edinme talebi 

- 16 Nisan 2014 tarih ve 2014/6087 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘‘Bitkisel 

Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’’ olarak kullanılmaya 

başlanan 60 dekarı orman arazisi, 73 dekarı 

sulanabilir arazi olmak üzere 133 dekarlık 

alana sahip Merkez’in sosyal tesis yapılmak 

üzere TBMM Milli Saraylara 

devredilmesi kararı ile ilgili bilgi edinme talebi  

- Başbakan Binali Yıldırım tarafından 

yapılan açıklamada 16 yılda 4 milyar 39 

milyon ağaç dikildiğine dair açıklama 

nedeniyle detaylı bilgilerin talep edildiği 

CİMER’den bilgi edinme talebi  
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 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET RAPORU 5.5

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Halkla İlişkilerden 

sorumlu Genel Başkanlığına bağlı birimler 

şunlardır: 

- Halkla İlişkiler Birimi 

- Parti Kütüphanesi 

- Parti Müzesi  

- Genel Merkez Danışma Birimi 

- www.chp.org.tr’deki iletişim formu 

- Parti santrali  

 

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Genel Merkez Halkla İlişkiler Birimi; parti 

üyelerimiz ve seçmenlerle uzun vadeli ilişki 

kurma ve bu ilişkileri yine uzun vadeli 

kazanımlara dönüştürme anlayışından 

hareketle görev yapmaktadır. Bu bakımdan 

partimize ulaşan vatandaşlarımıza yardımcı 

olmak, yol göstermek, telefon, mail ve 

mektuplarını cevapsız bırakmamak, 

ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak öncelikli 

hedefimiz oldu.  

Bu sorumluluk içerisinde; Genel Merkezimizde 

tüm ziyaretçiler girişte karşılanmakta, tanıtım 

broşürleri ve bildirgeler ile 

bilgilendirilmektedirler. Birimimiz, çeşitli 

konularla ilgili olarak eleştiri, yorum, katkı, 

değerlendirme, teşekkür, destek, yerel 

yönetimlerle veya gündemle ilgili konular, 

sorunlar ve çeşitli taleplerle ilgili olarak 

gönderilen e-mail, mektup ve telefonları 

yanıtlamakta, tamamına dönüş yapmaktadır. 

Tüm iletiler, ilgili başlıklar altında kategorize 

edilerek kayıt altına alınmakta, istatistikleri 

çıkarılmakta, haftalık olarak MYK ve iki aylık 

Parti Meclisi toplantılarında rapor olarak 

sunulmaktadır. Birimimize gelen talep, şikâyet 

ve isteklerin ilgili Genel Başkan Yardımcılığına 

ve Grup Başkan Vekillerine iletilmesini 

sağlamak üzere bir takip çizelgesi 

oluşturulmuş olup bu şekilde karşılıklı imza ile 

konunun/sorunun tamamlanmasına giden 

sürecin takibinin yapılması sağlanmaktadır.  

Hedefimiz; şikâyet, destek ve önerilerin 

milletvekillerine iletilerek vatandaşlara 

dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra, 

vatandaşlar üzerinden gündemin tespit 

edilmesi yoluyla propaganda hazırlığı 

yapmaktır. 

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ ANALİZ RAPORU 

 

 

 

 

 
İleti Şekilleri Toplam %

e- mail 12.964 58,0%

Telefon 8.574 38,5%

Ziyaretçi 542 2,6%

Mektup 196 0,9%

İleti Toplamı 22.276 100%

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Dağılımı

(01.04.2018 - 16.08.2018 )
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Konular Toplam %

Gündem 21.297 95,6%

Yerel Yönetimler 697 3,1%

İş ve Maddi Yardım Talebi 282 1,3%

İleti Toplamı 22.276 100%

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı

(01.04.2018 - 16.08.2018 )

KONULAR Toplam %

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Parti Yönetimimizin Yalova Milletvekili Sayın 

Muharrem İnce'yi partimizin Cumhurbaşkanı adayı göstermesine gelen tebrik ve destek iletileri
1.459 6,90%

Partimizin Cumhurbaşkanı adayının Yalova milletvekilimiz  Sayın Muharrem İnce olması gerektiği 

yönünde gelen iletiler
1.154 5,40%

Sayın Abdullah Gül'ün Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olduğuna dair çıkan haberlere gelen tepki 

mesajları
1.103 5,20%

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

tarafından seçim gecesi basın açıklaması yapılmamasından dolayı gelen eleştiri iletileri
1.098 5,20%

Partimizin birlik beraberliğinin bozulmaması yönünde, Genel Başkanımıza ve Parti Yönetimimize 

gelen destek iletileri
1.058 5,00%

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine partimiz den İYİ Partiye geçen 

15 milletvekili için gelen tebrik ve destek mesajları
1.045 4,90%

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

Partimizin Olağanüstü Kurultaya gitmesi gerektiği yönünde gelen iletiler 945 4,40%

24 Haziran gecesi oyların çalındığı ve partilerin oylara sahip çıkmadığı yönünde gelen eleştiri iletileri 897 4,20%

Partimizin kurultay ve imza konularıyla daha fazla yıpranmaması ve birliğin beraberliğin bir an önce 

sağlanması yönünde gelen iletiler
866 4,10%

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'nin ve İzmir mv. Selin Sayek Böke'nin Olağanüstü 

Kurultay çağrısı ile ilgili gelen olumlu iletiler
784 3,70%

Bedelli Askerlik talebi ile ilgili gelen iletiler 721 3,40%

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'ye bağış ve destek iletileri 695 3,30%

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi yönünde gelen talepler 690 3,20%

Bir daha oy kullanmayacağını söyleyen vatandaşlarımızdan gelen iletiler 644 3,00%

24 Haziran günü Parti Sözcümüz tarafından yapılan açıklamalara gelen eleştiri iletileri 597 2,80%

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'nin ve İzmir mv. Selin Sayek Böke'nin Olağanüstü 

Kurultay çağrısı ile ilgili gelen olumsuz iletiler
595 2,80%

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce ile ilgili gelen iletiler 578 2,70%
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Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile Halk Arenası programında halka 

verdiği seçim vaatleri ile ilgili gelen tebrik ve destek iletileri
467 2,20%

Partimizin Seçim Takip Sistemine gelen eleştiriler 394 1,90%

Medyanın İktidar Partisine yanlı davrandığı ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarının programlarına kısa 

süre tanımasıyla ilgili gelen tepkiler
391 1,80%

TRT'nin Cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerinin adil olarak göstermemesi ile ilgili gelen tepkiler 375 1,80%

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'nin 2.Ordu komutanı İsmail Temel hakkında 

''Apoletlerini Sökeceğim '' açıklamasını gelen iletiler
374 1,80%
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Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla bebek ve Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül ile ilgili gelen 

üzüntü ve tepki iletileri
371 1,70%

CHP Zonguldak 1. sıra Milletvekili adayı Sayın Ünal Demirtaş'ın ''Cumhurbaşkanlığı'nda reise oy 

verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz '' 

söylemine gelen tepki ve eleştiri iletileri

367 1,70%

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı 

açıklamalara gelen eleştiri ve tepki mesajları
366 1,70%

Af talebi ile ilgili hapishanelerden ve mahkum yakınlarından gelen iletiler 357 1,70%

Gazze'de ve Kudüs'te yaşanan olaylar ve Filistinli ölen - yaralanan insanlar için gelen iletiler 324 1,50%

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ODTU de yaşanan olaylarda mağdur olan öğrencilere 

sahip çıkması ve sosyal medyada yaptığı paylaşıma gelen tebrik mesajları
267 1,30%

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; CHP İl 

başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin '' açıklamasına gelen 

eleştiriler

247 1,20%

Tekirdağ Çorlu ilçesinde gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve 

yaralanan vatandaşlarımıza gelen destek iletileri 
245 1,20%

ABD doları, Türk lirası karşısında 7.21 seviyesine kadar yükselmesine gelen eleştiri ve tepki iletileri 245 1,20%

ABD'nin yaptırım kararına partimizin gösterdiği tepki ile ilgili gelen olumlu iletiler 196 0,90%

Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol'un tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na 

sevk edilmesi ile ilgili gelen tepkiler
195 0,90%

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına gelen tepki mesajları 180 0,80%

FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya ile ilgili gelen tepkiler 169 0,80%

Milletvekili adaylarının bölge ve memleketlerine göre seçilmesi talebi ile ilgili gelen iletiler 167 0,80%

Sözleşmesi iptal edilen ve atanamayan öğretmenlerden gelen seçim talepleri ( EŞ DURUMU - MAAŞ 

DÜZENLENMESİ )
164 0,80%

Komşumuz Yunanistan da çıkan yangın ile ilgili partimizin ve ülkemizin yardım sağlaması talebi ile 

ilgili gelen iletiler 
142 0,70%

ABD ve İSRAİL ortaklığında yaşanan olaylar ile ilgili gelen kınama ve tepki mesajları 134 0,60%

Parti Örgütlerinin, İl Başkanlıklarının ve Milletvekili adaylarının çalışmalarından memnun olmayan 

vatandaşlardan gelen tepki iletileri
127 0,60%

Taşeron işçilerin kadro sorunları ve belirsizlikleri ile ilgili gelen tepkiler 104 0,50%

Toplam 21.297 100%
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Bedelli Askerlik talebi ile ilgili gelen iletiler 721

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunları ile ilgili iletiler 690

Af talebi ile ilgili hapishanelerden ve mahkum yakınlarından gelen iletiler 357

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına gelen tepki mesajları 180

Sözleşmesi iptal edilen ve atanamayan öğretmenlerden gelen seçim talepleri 164

Taşeron işçilerin kadro sorunları ve belirsizlikleri ile ilgili gelen tepkiler 104

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun  Muharrem İnce'yi  Cumhurbaşkanı 

adayı göstermesine gelen tebrik ve destek iletileri
1.459

Cumhurbaşkanı adayının  Sn. Muharrem İnce olması gerektiği yönünde gelen iletiler 1.154

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olduğuna dair çıkan haberlere gelen tepkiler 1.103

Genel Başkanımızın talimatıyla İYİ Partiye geçen 15 milletvekiline tebrik ve destek mesajları 1.045

Gazze'de ve Kudüs'te yaşanan olaylarda ölen-yaralanan Filistinliler  324

Milletvekili adaylarının bölge ve memleketlerine göre seçilmesi talebi ile ilgili gelen iletiler 167

ABD ve İSRAİL ortaklığında yaşanan olaylar ile ilgili gelen kınama ve tepki mesajları 134

Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi basın açıklaması yapmamasına yönelik eleştiriler
1.098

24 Haziran gecesi oyların çalındığı ve oylara sahip çıkmadığı yönünde gelen eleştiriler 897

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'ye bağış ve destek iletileri 695

24 Haziran günü Parti Sözcümüz tarafından yapılan açıklamalara gelen eleştiri iletileri 597

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce ile ilgili gelen iletiler 578

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile Halk Arenası programında halka 

verdiği seçim vaatleri ile ilgili gelen tebrik ve destek iletileri
467

Medyanın İktidar Partisine yanlı davrandığı ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarının programlarına 

kısa süre tanımasıyla ilgili gelen tepkiler
391

TRT'nin Cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerinin adil olarak göstermemesi ile ilgili gelen 

tepkiler
375

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce'nin 2.Ordu komutanı İsmail Temel hakkında '' 

Apoletlerini Sökeceğim'' açıklamasını gelen iletiler
374

CHP Zonguldak 1. sıra Milletvekili adayı Sayın Ünal Demirtaş'ın ''Cumhurbaşkanlığı'nda reise oy 

verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız ama milletvekilliğinde kendimize oy 

istiyoruz'' söylemine gelen tepki ve eleştiri iletileri

367

FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya ile ilgili gelen tepkiler 169

Parti Örgütlerinin, İl Başkanlıklarının ve Milletvekili adaylarının çalışmalarından memnun 

olmayan vatandaşlardan gelen tepki iletileri
127

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

(01.04.2018 – 30.04.2018) 

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

(01.05.2018 – 31.05.2018) 

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

(01.05.2018 – 31.05.2018) 
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PARTİ KÜTÜPHANESİ 

Parti kütüphanemizde Atatürk, CHP, 

Broşürler, Süreli yayınlar, Afişler köşeleri ile 

Arşiv dermesi olmak üzere toplam yedi (7) 

farklı derme oluşturulmuştur. Dermede yer 

alan materyallere erişimi kolaylaştırmak 

amacıyla üzerinde CHP amblemi ve genel 

olarak konuları içeren yönlendirme tabelaları 

kullanılmıştır. ATA ve CHP dermesi 

oluşturmadaki amaç Atatürk ve CHP ile ilgili 

yayınların hepsinin bir arada olmasını ve 

erişim kolaylığını sağlamaktır. 

Kütüphane sistemimizde 184 adet süreli yayın 

(gazete ve dergi) kaydı mevcuttur. Süreli 

yayınların kütüphanedeki mevcut sayıları tek 

tek kaydedilmiştir.  

Partimizin birlik beraberliğinin bozulmaması yönünde, Genel Başkanımıza ve Parti 

Yönetimimize gelen destek iletileri
1.058

Partimizin Olağanüstü Kurultaya gitmesi gerektiği yönünde gelen iletiler 945

Partimizin kurultay ve imza konularıyla daha fazla yıpranmaması yönünde gelen iletiler 866

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'nin ve İzmir mv. Selin Sayek Böke'nin Olağanüstü 

Kurultay çağrısı ile ilgili gelen olumlu iletiler
784

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'nin ve İzmir mv. Selin Sayek Böke'nin Olağanüstü 

Kurultay çağrısı ile ilgili gelen olumsuz iletiler
595

Partimizin Seçim Takip Sistemine gelen eleştiriler 394

Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla bebek ve Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül ile ilgili gelen 

üzüntü ve tepki iletileri
371

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalara 

gelen eleştiri ve tepki mesajları
366

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ'de pankart açan öğrencilere sahip çıkması 

ve sosyal medya paylaşmalarına yöenlik tebrik mesajları
267

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; CHP İl 

başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin '' açıklamasına gelen 

eleştiri iletileri

247

Tekirdağ Çorlu ilçesinde gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 

ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza gelen destek iletileri 
245

Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol'un tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin 

Kurulu'na sevk edilmesi ile ilgili gelen tepkiler
195

Yunanistan'daki yangın ile ilgili partimizin ve ülkemizin yardım sağlaması talebi 142

Bir daha oy kullanmayacağını söyleyen vatandaşlarımızdan gelen iletiler 644

ABD dolarının, Türk lirası karşısında 7.21 seviyesine kadar yükselmesine gelen eleştiri ve tepkiler 245

ABD'nin yaptırım kararına partimizin gösterdiği tepki ile ilgili gelen olumlu iletiler 196

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

(01.07.2018 – 31.07.2018) 

Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı

(01.08.2018 – 16.08.2018) 
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166 adet afiş, takvim, poster vb. türden 

materyal yapıt adı, konusu ve kopya sayısı ile 

birlikte sisteme kaydedilmiştir. Afişler rulo 

şeklinde kutular içerisinde arşiv odasında yer 

almaktadır. 

CHP Genel Merkez kütüphanemizde 

27.03.2018 tarihi itibariyle toplam 018133 adet 

materyalin (kitap, broşür, süreli yayın, afiş) 

kataloglama işlemi tamamlanmıştır. 

Kataloglama işlemleri henüz tamamlanmamış 

yaklaşık olarak 1500 kitap bulunmaktadır. Bu 

kitapların kayıt/ kataloglama işlemleri devam 

etmektedir. 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 02 Mart 2018 

tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, Genel 

Başkan Yardımcılıkları tarafından 

hazırlanarak, MYK üyelerine sunulan 

raporların Parti kütüphanemiz bünyesinde 

toplanarak, arşivlenmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu karar doğrultusunda, 14 Şubat 

2018 tarihinden başlamak üzere, MYK 

toplantılarına sunulan raporların basılı 

kopyaları, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda, Parti 

Kütüphanesine teslim edilmiştir. 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

Halkla İlişkiler Temsilcilerinin Belirlenmesi 

2019 yılında yapılacak yerel yönetimler seçimi 

öncesinde CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan 

Yardımcılığı olarak, etkili bir halkla ilişkiler 

çalışmasıyla, parti örgütlerimizi bu seçimlere 

hazırlamak öncelikli hedefimiz olacak. Bu 

kapsamda partimizin kurumsal imajının 

güçlendirilerek, dil ve söylem birliğinin 

oluşturulması amacıyla İl ve ilçe örgütlerimiz 

bünyesinde Halka İlişkilerden Sorumlu 

Yöneticiler belirlendi. Böylece halkla ilişkiler 

alanındaki saha çalışmalarının 

raporlanmasını, ziyaret edilen hane sayısının, 

görüşülen Muhtar sayısının, katılım sağlanan 

asker uğurlamalarının, cenazelerin, 

düğünlerin, yaşlı ziyaretlerinin ve dernek 

temaslarının bir merkezde toplanmasını 

öngörüyoruz.  

Şehit Aileleri ile Güçlü Bağlar 

Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı 

koordinasyonunda bu ülkenin şanlı geçmişi ve 

şerefli geleceği için gözünü kırpmadan 

toprağın bağrına düşen şehitlerimizin 

aileleriyle dayanışmayı güçlendirmek adına 81 

il başkanlığımıza yazı yazılarak, şehit 

ailelerinin iletişim bilgilerinin temin edilmesi 

istenmiş olup, yaklaşık 7 bin şehit ailesinin 

ve yakınlarının iletişim bilgileri Halkla 

İlişkiler Başkanlığında toplanmıştır. Şehit 

ailelerinin iletişim bilgilerinin güncelleme ve 

arşivleme çalışması devam etmektedir.      

Peyzaj Çalışması 

Kültürel ve sosyo-ekonomik çevre koşullarını 

göz önünde bulundurarak, sağlıklı 

sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam 

çevresi yaratmayı amaçlayan bitkisel peyzaj 

tasarımı çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 

genel merkezimizin bahçe sınırları içerisinde 

yer alan çim alanlarının iyileştirme, bakım ve 

çiçek dikim çalışmaları tamamlandı.  

Çağrı Merkezi Projesi 

Etkin bir çağrı merkezi; Çalışanların 

üzerindeki iş yükünün azaltır, çalışma 

verimliliğini sağlar. Bu kapsamda; santrale 

gelen görüşmelerin 7/24 kayıt alına alınacağı, 

mesai saatleri dışında gelen telefonların, sesli 

mesaj kayıt sistemi ile arşivleneceği, talep, 

öneri ve şikâyetlerin haftalık ya da aylık 

raporlanacağı bir çağrı merkezi kurulması için 

sektörün öne gelen firmalarından teklifler 

alınmış olup, şartları İdari ve Mali İşler Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından uygun görülen 

Speechy firmasınca kurulum işlemlerine 

başlanmıştır. 

Parti Müzesi 
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Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Müze 

kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanmakla 

birlikte, müze için düşünülen malzemenin 

uygun koşullarda sergilenmesi için iklimleme, 

aydınlatma, ısıtma, güvenlik ve sergileme 

alanları üzerinde projelendirme süreci devam 

etmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, müzede 

yer alacak objelerin envanter çalışması 

başlatılmıştır.   

 

 GÖREV ALANIYLA İLGİLİ DİĞER 

FAALİYETLER 

01.04.2018 – Meclis Başkanı İsmail 

Kahraman’a Mektup 

TBMM eski başkanı İsmail Kahraman’ın 

kadınlar özelinde sanata ve sanatçıya karşı 

takındığı baskıcı ve sansürcü tutumu kınamak 

ve Cumhuriyet değerlerinin kadınlar elinde 

yükseldiğini hatırlatmak için mektup kaleme 

alınarak, basın ve kamuoyuyla paylaşıldı. 

 

“Sayın İsmail Kahraman  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı  

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; ulusal 

bağımsızlık savaşının karargâhı olduğu kadar, 

kadını yok sayan yüzyılların karanlığına karşı 

aydınlanma devrimlerinin, laik, demokratik ve 

çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin de 

sembolüdür. 

 

Her karışında sömürüye, gericiliğe ve işgale 

karşı direnen kadınların cesaretini, kararlılığını 

ve mücadelesini barındıran Cumhuriyetimiz, 

bu karakteriyle aynı zamanda bir kadın 

devrimdir.   

 

Bugün milletin çelikleşmiş iradesi, bağımsızlık 

bayrağı altında özgürce temsil ediliyorsa, 

bunda erkekler kadar kadınların da emeği 

vardır.     

 

Çünkü bu ülkenin harcında, 70. alayla birlikte 

Milli Mücadele saflarına katılan Nezahat 

Onbaşı’nın, Kağnısıyla cepheye mühimmat 

götürürken, yavrusuyla donarak şehit olan 

Kastamonulu Şerife Bacı’nın; kadınlardan 

oluşan birliğiyle işgale direnen Erzurumlu Kara 

Fatma’nın; Halime Çavuş’un, Adanalı Tayyar 

Rahime’nin, Gördesli Makbule’nin ve 

Çanakkale’de en ön saflarda vuruşan 

kahraman kadınların hakkı vardır. 

 

İşte bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla, 

doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 

birdir ve bizimdir! 

 

Sayın Başkan,  

 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez; eşitliğin, 

özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 

sadece bir gösterinin değil, gösteri içinde yer 

alan kadın sanatçıların da sansürlendiğine 

şahit olduk! 

 

Sanata, sanatçıya, düşünceye, özgür iradeye 

ve kadın kimliğine sansürü asla kabul 

etmiyoruz. 

 

Bizler biliyoruz ki, “Birinci Meclis, Gazilik ve 

Şehitlik Ruhu” temasıyla gerçekleştirilen 

"Meclis Sohbetleri" etkinliğinde ortaya konan 

tutum, basit bir ayrımcılık değildir.  

 

Kadın sanatçıların sahnede yer almalarının 

engellenmesi ve sansüre uğramaları geçmişin 
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karanlık günlerine duyulan özlemin 

dışavurumudur.   

 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

kurucusu olduğu Meclis çatısı altında, 

yüzyıllar boyunca kadını ötekileştiren 

köhnemiş bu anlayışın normalleştirilmesini, 

tahakkümcü bir iradenin yeniden egemen 

kılınmasını asla kabul etmiyoruz. 

 

Unutmayın! Balkanlar’da, Çanakkale’de, Milli 

Mücadele’de kadınlar olarak mücadelenin her 

alanında vardık. Bundan sonra da var olmaya 

devam edeceğiz.  

 

Dün, nasıl ki cepheden çekilmemişsek, bugün 

de 1923’ün aydınlığından kararlılıkla yürüyen 

biz kadınlar çağdaşlaşma ve laiklik 

mücadelesinden geri adım atmayacağız!  

 

Çünkü bizler cesaretimizi sahnelerde Afife 

Jale’den, Leyla Gencer’den, eğitimde Refet 

Angın’dan, savaş meydanlarını fotoğraflayan 

Semiha Es’ten, sanatta Mualla 

Eyüpoğlu’ndan, sağlıkta Türkan Saylan’dan 

alıyoruz. 

Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da sahnede, 

tiyatroda, iş yerinde, sokaklarda, 

meydanlarda, devlet dairelerinde, sporda, 

siyasette, nerede izimiz varsa, orada başrolde 

olmaya devam edeceğiz!     

 

Sayın Başkan,  

 

Hani Nazım Hikmet diyor ya; “O duvar, o 

duvarınız, vız gelir bize vız!”  

 

Bizler de biliyoruz ki, vız gelir bize yasaklar, 

sansürler, baskılar! Kadın emeğine ve 

varlığına tahammül edemeyenler tarihin 

karanlık sayfalarında unutulup gidecekler.  

 

Ancak tarih; yaşamın ve varoluşun öznesi 

olan kadınları yazmaya devam edecek! 

 

Çünkü 2019 kadınların devrimi olacak. Eğer 

siyaset bir sahneyse; baskı, sansür ve 

yasakları yazanları, biz kadınlar indireceğiz 

sahneden…” 

 

16.04.2018 – OHAL Değil Demokrasi 

İstiyoruz! 

 

16 Nisan’da Antalya kent merkezinde il ve ilçe 

örgütlerimizin de katılımıyla “OHAL Değil, 

Demokrasi istiyoruz” diyerek, aşağıdaki basın 

açıklamasını gerçekleştirdik. 

 

“Bugün “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ” demek için bu alanda toplandık. 

 

OHAL ile birlikte; hak ihlallerinin sistematik 

biçimde yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Hak 

ihlallerinin bu derece görünür olmasına 

rağmen, sorumluların yargı önüne 

getirilmemesi ibretle izliyoruz. OHAL ile birlikte 

cezasızlık uygulamasının kurumsallaştığına 

ve sorumluların devlet güvencesine alındığını 

görüyoruz.  

 

Öte taraftan;  

-Giderek tırmanan iş cinayetleri,  

-Toplumun her katmanında karşımıza çıkan 

intihar vakaları,  

-Kadına ve çocuğa yönelik cinsel şiddetin 

ulaştığı akıl almaz nokta,  
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-Bireysel silahlanma nedeniyle kaybettiğimiz 

canlar,  

-Sokakları adım adım ele geçiren cinnet hali,  

 

OHAL’in acı mirası olarak hafızalarımızda yer 

ediyor. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor.  

Üniversitelerden, tiyatro salonlarına; 

fabrikalardan, sokaklara kadar Türkiye’nin 

bütünlüğüne ve değerlerine adeta pranga 

vuran OHAL rejimini kabul etmiyoruz.  

 

18.04.2018 -  Şehit Ailelerine Mektup 

 

Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığının 

koordinasyonunda 81 il ve ilçe örgütümüzden 

gelen yaklaşık 7 bin şehidimizin ailelerine 

hitaben Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu tarafından aşağıda kalem alınan 

mektup gönderilmiştir.  

 

“Kardeşim; Ülkemizin onuru şehidimin; annesi, 

babası, eşi, evladı,  

Değerli Kardeşim; 

 

Bu topraklar için toprağa düşmüş, pak alınları 

öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, 

kalplerinize nakşedilmiş acınızı paylaşıyorum.  

 

Sizler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Çanakkale Conkbayırında verdiği “Taarruz 

değil ölüm” emriyle harmanlanan vatan 

sevgisiyle yetişmiş şehitlerimizin bizlere 

emanetisiniz…  

 

Evlat acısıyla kavrulan yüreklerinizdeki 

yangının sönmeyeceğini biliyorum. Eşinize, 

sevdiğinize, kardeşinize duyduğunuz hasretin 

azalmayacağını biliyorum… 

 

Sevgili şehit çocukları;  

Babanıza, annenize özleminizin katlanarak 

büyüyeceğini biliyorum. Tüm bunlara eşsiz bir 

sabırla katlanmaya çalıştığınızı da biliyorum… 

 

Bizlere düşen ise inancımızın gereği ölümsüz 

kabul ettiğimiz şehitlerimizin aziz hatıralarına 

yakışan bir şekilde, sizlerin acısını eksiksiz ve 

içtenlikle paylaşmak, yüzünüzdeki 

gülümsemeleri arttırmak için çaba 

göstermektir. 

 

Bu, benim için de bir zorunluluk ve 

sorumluluktur…  

 

Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu, bu 

topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin 

geride bıraktıklarının huzurundan geçer…  

 

Bu inançla her zaman yanınızda olmaya 

çalıştım, olmaya devam edeceğim. 

Sorunlarınızı sahiplendim, sahiplenmeye 

devam edeceğim. Şehit yakınları ve gaziler 

arasındaki tüm ayrımcılığın sona erdirilmesi 

için kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim.  

 

Dudaklarınızdan dökülen “Vatan sağ olsun” 

sözü, bize, yürümek zorunda olduğumuz bu 

yolu gösteriyor… 

 

Acılarınıza rağmen koruduğunuz onurlu 

duruşunuzla huzur dolu bir Türkiye 

umudumuzu canlı tuttuğunuz için milletim 

adına sizlere şükranlarımı sunuyor, tüm 

şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum… 

 

Saygılarımla” 
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23.04.2018 – Sincan Kapalı Cezaevi’nde 

Annesiyle Kalan Çocuklarla Buluşma 

 

CHP Genel Başkanı sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında, CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 

ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den 

oluşan heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nda anneleriyle birlikte 

cezaevlerinde kalan 0-6 yaş grubu çocukları 

Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. 

 

12.05.2018  -  “Siyasiler Arasında Kan 

Davası Olmaz”  

 

Merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 

Demirel’in, merhum Genel Başkanımız Sayın 

Bülent Ecevit’in siyasi mücadelesini anlattığı, 

bugün geldiğimiz noktada demokrasi 

kültürünün ve uzlaşı sanatının ne denli önemli 

olduğunu gözler önüne seren “Siyasiler 

Arasında Kan Davası Olmaz” başlıklı kitap 6 

bin adet bastırılmış olup, Kültür 

Bakanlığı’ndan bandrol alınmıştır. 

 

Bandrol alınmasını takiben, 5 bin adeti 81 il 

örgütümüze, bin adeti ise Türkiye genelindeki 

81 İl Halk Kütüphanesine, Devlet ve Vakıf 

olmak üzere 186 Üniversite Kütüphanesine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine, 

Milli Kütüphaneye ve Büyükşehirlerde bulunan 

İlçe Halk Kütüphaneleri ile ekte yer alan 

gazeteci ve köşe yazarlarına kargo ile 

gönderilmiştir.     

 

16.05.2018 – CHP’nin Muhtar Politikası 

Broşürü ve Muhtar Mektubu  

 

Türkiye genelindeki 53 bin muhtarımıza 

hitaben Sayın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu tarafından aşağıda kaleme alınan 

mektup ile Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

“CHP’nin Muhtar Politikaları” başlıklı broşür 55 

bin adet bastırılmış olup, 81 il örgütümüze, 

muhtarlarımıza elden dağıtılması amacıyla bir 

üst yazı ile gönderilmiştir.   

 

“Değerli Muhtarım; 

 

Siz; 1833 yılında Kastamonu’da yapılan ilk 

muhtar seçiminden bugüne, yurttaşlarımızla 

devletimiz arasında gönül bağı kurulmasına 

vesile oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. 

Demokrasi kültürünün bu topraklardaki ilk 

temsilcileri olarak, vatan sevgisiyle çok önemli 

bir görev yapıyorsunuz. Ülkemizin geleceğini 

her türlü menfaatin üzerinde tutuyor, binbir 

zorluğa, türlü olanaksızlıklara rağmen 

çalışıyorsunuz. 

 

Demokrasimize, güzel ülkemize, şanlı 

bayrağımıza ve hayatın bütün renklerini 

yüreğinde barındıran vatanımıza karşı 

sorumluluklarınızı fedakârca yerine 

getiriyorsunuz. 

 

Sevgili Kardeşim; 

 

Siz bulunduğunuz köyün ve mahallenin 

kanaat önderleri olarak, yurttaşlarımıza ilk 

elden dokunuyorsunuz.   

 

Size verilen yetkinin, aslında demokrasiye 

olan inancın ve güvenin bir göstergesi 

olduğuna inanıyorum. 
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Muhtarlık kurumunun güçlü olduğu bir 

Türkiye’de, demokrasinin de güçleneceğini, 

kökleşeceğini biliyorum. 

 

Önümüzde Türkiye’nin geleceği için büyük 

önem taşıyan bir seçim var. Tüm 

muhtarlarımızın ülkemizin içerisinde yer aldığı 

bu kritik seçim sürecinde görevlerini gerektiği 

biçimde, eksiksiz yerine getireceğine inancım 

tam. 

 

25 Haziran sabahından itibaren partimizin ve 

iktidarımızın önceliklerinden biri de muhtarlık 

kurumunu güçlendirmek olacaktır. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşlarımıza 

hizmet yolunda daima yanınızda olacağımıza 

söz veriyorum.”   

 

21.05.2018 -  Yurtdışı Seçmenlere Mektup 

 

Yurtdışında yaşayan ve orada oy kullanacak 

seçmenlere hitaben Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aşağıda kaleme 

alınan mektup bastırılmış ve dağıtımının 

yapılması için Yurtdışı Birlik Temsilciliklerimize 

gönderilmiştir. 

 

“Değerli Yurttaşım, 

 

Sizler en zor zamanınızda umudunuzu 

yitirmeden, en zor kararı aldınız. Kadim 

Anadolu’nun bağrından koparak geldiğiniz bu 

gurbet ellerinde yeni bir başlangıcın 

mücadelesini verdiniz. Şimdi ikinci vatan kabul 

ederek kök saldığınız bu topraklarda türlü 

zorluklara rağmen yeni umutlarla, güçlü 

hayallerle büyüyor ve yeni kuşaklar 

yetiştiriyorsunuz.  

 

Biliyorum ki, anavatanınızdan, 

akrabalarınızdan, sevdiklerinizden, 

köklerinizden, geçmişinizden binlerce 

kilometre uzaktasınız. Ancak yüreklerimiz 

birlik içinde ve eskisinden daha güçlü bir 

biçimde vatanımız, bayrağımız ve 

Türkiyemiz için atıyor. 

 

Sizler geçmişinizden kopmadan, geleceğe 

umutla bakıyorsunuz. Kökünüzü, atamızı 

unutmadan ülkesine sahip çıkan milyonlar 

olarak, gurbet ellerinde gururla ve başarıyla 

Türkiye’mizi temsil ediyorsunuz. 

 

Size duyduğum güven ve inançla bu mektubu 

kaleme alıyorum.  

 

Bu mektup demokrasiye, özgürlüğe, 

kardeşliğe, huzur ve refaha özlem duyan 

Türkiye’den sizlere uzanan kardeşlik elidir. Bu 

eli vicdanınızla tutmanızı diliyorum. Çünkü ay 

yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde, şanlı 

geçmişiyle, geleceğe yükselen bir vatanımız 

var. 

 

Sevgili kardeşim, 

Hayallerimiz ortak! Sizler orada güzel bir 

gelecek için mücadele ederken bizler de güzel 

ülkemizde sizlerin ve çocuklarımızın aydınlık 

yarınları için mücadele ediyoruz.  

 

Sizler bugün katlandığınız birçok zorluğa 

rağmen, yaşadığınız topraklarda 

demokrasiyi, hukuku ve adaleti 

soluyorsunuz. Yurttaşlık haklarınızın 

güvencede olduğunu bilerek, sağlıklı işleyen 

bir hukuk devleti düzenine tanıklık 

ediyorsunuz.  
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Bizlerse daha güzel, daha demokratik ve 

kalkınmış bir Türkiye yaratmak için sizlerin 

desteğine ihtiyaç duyuyoruz. 24 Haziran’da 

yapılacak seçimler umut dolu bir geleceği 

yaratma fırsatını sizlere sunuyor.  Görüşünüz, 

inancınız, yaşam tarzınız ne olursa olsun 

sandığa gittiğiniz zaman tek adamdan yana 

değil, demokrasiden yana oy kullanmanız 

ülkemizin aydınlık geleceği için atılmış en 

kuvvetli adım olacaktır.  

 

İnanıyorum ki, Türkiye’nin demokrasi 

hikâyesini sizlerin güçlü desteğiyle hep 

birlikte yazacağız. 

 

Şüpheniz olmasın ki, hiçbir ayrım yapmadan, 

her siyasal düşünceye saygı göstereceğiz. 

Demokrasi kültürünün kökleşmesi için her 

zaman sizlerin yanınızda olacağız. Kimseyi 

ötekileştirmeden hak, hukuk ve adalet 

anlayışı içinde geleceğe birlikte yürüyeceğiz.  

 

Vatanından binlerce kilometre uzakta, yüreği 

Türkiye sevdasıyla atan sizlere en içten 

sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı, mutlu ve 

refah içinde umut dolu bir yaşam diliyorum.” 

 

28.05.2018 – “FETÖ’ye Selam, OHAL’E 

Devam” 

 

15 Temmuz sonrası da devam eden AKP – 

FETÖ ilişkisini ortaya koyan kitap 5 bin adet 

bastırılmış olup, Kültür Bakanlığı’ndan bandrol 

alınmıştır. 

 

Bandrol alınmasını takiben, 81 il örgütümüze, 

Türkiye genelindeki 81 İl Halk Kütüphanesine, 

Devlet ve Vakıf olmak üzere 186 Üniversite 

Kütüphanesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kütüphanesine, Milli Kütüphaneye ve 

Büyükşehirlerde bulunan İlçe Halk 

Kütüphaneleri ile ekte yer alan gazeteci ve 

köşe yazarlarına kargo ile gönderilmiştir. 

 

02.06.2018 – “Analar Çocuklarınızı 

Oylarınızla Koruyun!” 

 

CHP Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından oluşturulan ve her 

meslekten, her yaştan, her siyasi görüşten 

kadınların bir araya geldiği partiler üstü bir 

oluşum olan Anneler Platformu tarafından 

İstanbul’da kadın seçmenlere dağıtılmak 

üzere aşağıdaki mektup kaleme alındı.  

ANAYIZ BİZ! 

Oğullar, kızlar doğurduk. Uykusuz gecelerde 

nenniledik. Yemeyip yedirdik, giymeyip 

giydirdik. 

Yüreğimiz bir! Oğullarımız, kızlarımız aydınlık 

günlere uyansınlar, ay yıldızlı bayrağın 

gölgesinde, mutlu ve onurlu yaşasınlar istedik. 

Özümüz bir! Evlatlarımız için yaşıyoruz. 

Onlara mutlu ve huzurlu bir gelecek 

verebilmek için çalıştık. 

Sözümüz bir! Evlatlarımız için tüm kötülüklere 

karşı kol kanat gererken dualarda buluştuk. 

ANAYIZ BİZ! 

Ülkesi için, Cumhuriyet için gözünü kırpmadan 

toprağa düşen kınalı kuzularımızın, 

Mehmetçiklerimizin analarıyız!     

Kurtuluş savaşında “işgale hayır” diyen Halide 

Edip’tik! Cephede düşmana aman vermeyen 

Kara Fatma’ydık! Bebesinin yorganını 

cephaneye örten, yavrusuyla şehit olan Şerife 

Bacı’ydık biz! 

Üzerinde özgür, eşit ve adil yaşamaya 

çalıştığımız demokratik Türkiye 
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Cumhuriyeti’ne biz can verdik! Tıpkı canlarını 

canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımıza can 

verdiğimiz gibi! 

 Oysa yüce vatanımızın da, canımızdan ileri 

kızlarımızın ve oğullarımızın da geleceği tehdit 

altında! Bugün gelecekleri karartılan 

çocuklarımızın seslenişleri yankılanıyor 

okullardan, evlerden, sokaklardan, parklardan. 

Kader kurbanı denilen kız kardeşlerimize 

ağıtlar yükseliyor yurdun dört bir yanından. 

Biliyorsun değil mi? 

Bugün okullarımız yetersiz, çocuklarımız 

eğitimsiz!  

Bugün çocuklarımız uyuşturucunun kucağına 

itilmiş, ümitsiz!  

Bugün çocuklarımız işsiz! İş bulan 

güvencesiz!   

Tacize, tecavüze, kör kurşuna hedef olan 

evlatlarımız kimsesiz! 

Çocuklarımız hukuksuzluk karşısında çaresiz!  

Ve en önemlisi; sokağa itilen, kandırılan, yok 

sayılan, hor görülen çocuklarımız geleceksiz!  

 

Unutma! 

Çocuk istismarı vakalarında son 10 yılda 700 

kat artış yaşandı. Sadece 2017 yılında 387 

çocuk cinsel istismara uğradı.  

Türkiye’de gerçekleşen her 3 evlilikten birisi 

neredeyse çocuk evliliğiydi… Çocuk anneler 

son 10 yılda doğum esnasında 2.404 

yavrusunu kaybetti. Çocuk mahkum sayısı 

son 10 ayda yüzde 17 arttı. Her gün bir çocuk 

annesiyle hapse girdi. Son 15 yılda 6.502 

çocuk intiharı seçti 

 Bir an bu çocuklardan birinin kendi evladımız 

olduğunu düşünelim.  

Çocuklarımızın eğitimsiz, işsiz ve aç kaldığını, 

haksızlığa, hukuksuzluğa uğradığını, 

kandırıldığını, aşağılandığını düşünelim…  

Yüreğimiz sıkışıyor değil mi? Böyle bir ülkede 

nasıl yaşanır? 

Biz bu vatanın analarıyız. Bu gidişe dur 

demek bizim analık sorumluluğumuz. Şimdi 

tasada ve kıvançta bir olma; “ARTIK TAMAM” 

deme zamanı! Hep beraber haykıralım gür 

sesimizle: “ÜLKEMİZİN VE 

DOĞURDUKLARIMIZIN KADERİNİ BİR 

KİŞİYE TESLİM ETMEYECEĞİZ!” diyelim! 

Evlatlarımıza onurlu ve başı dik yaşayacakları 

bir ülke verebilmek için;  

Bilgiyi, refahı, umudu, bilimi ve gelişmeyi 

paylaşmak için;  

Çocuklarımız güzel günlerde yaşasınlar diye 

UMUDU büyütmek için;  

Kaderde, kıvançta ve tasada GÖNÜL 

KÖPRÜLERİNİ kurmak için;  

Yurdumuza ve evlatlarımıza İNANÇLA ve 

İMANLA hep birlikte sahip çıkmak için; 

Ben doğurmadım, benim kardeşim, oğlum, 

kızım değil, bana ne demeyelim. 

“Anne! Anne!” diyerek seslenen çocuklarımıza 

sahip çıkalım. Evlatlarımızın yarınlarına 

gülümseyerek bakabilmesi için 24 Haziran 

2018’i bir fırsata çevirelim. 

ARTIK TAMAM DİYELİM! 

Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, 

incitmeden, kırmadan, dökmeden BİRLİKTE 

olmak için;  

Akrabalarımızla, komşularımızla, 

arkadaşlarımızla; güneyinden kuzeyine, 

doğusundan batısına, kentinden köyüne,  

7’sinden 70’ine her kesimden yurttaşımızla 

BİR olmak için; 

Erdemli ve onurlu bir toplum, evlatlarımızın 

huzurlu yarınları ve adalet için;  

“ARTIK TAMAM” Diyelim! 
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Çünkü biz biliyoruz ki hukuktan ayrılmayan, 

adaletle yoğrulan, eşitlikle var olan bir ülke 

EVLATLARIMIZIN HAKKI!  

GELİN OYLARIMIZLA EVLATLARIMIZIN 

GELECEĞİNİ KORUYALIM! 

15.06.2018 – Adalet Marşı 

 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

öncülüğünde 15 Haziran 2017 tarihinde 

Ankara Güvenpark’tan başlatılan “Adalet 

Yürüyüşü”nün birinci yıldönümü nedeniyle 

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından hazırlanan Adalet 

Marşı tanıtıldı.    

 

06.08.2018 – Çorlu Mektubu 

 

Çorlu'da meydana gelen facia neticesinde 

hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine 

gönderilmek üzere Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaleme alınan 

mektup basıma hazır hale getirildi. 

 

ÖRGÜT, TEMSİL ZİYARETLERİ VE ÖNEMLİ 

KABULLER 

Yer: Ankara 

Tarih: 3 Nisan 2018 

Açıklama: “Kadınım. İnsanım. 3 kadın 40 

milyon ses” sloganıyla Türkiye'de yaşanan 

çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına 

şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa 

katliamlarına dikkat çekmek amacıyla 3 

Mart’ta, Çanakkale'den Ankara'ya doğru yola 

çıkan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz 

ile TBMM’de görüşme yapıldı.  

Yer: Ankara 

Tarih: 4 Nisan 2018 

Açıklama: Avustralya Büyükelçisi Mark Innes 

–Brown, TBMM’deki makamımda kabul edildi, 

Türkiye ve Avustralya’daki siyasi gelişmeler ile 

ilgili karşılıklı görüşler aktarıldı. 

Yer: İstanbul 

Tarih: 4 Nisan 2018 

Açıklama: “22. AYDIN DOĞAN ÖDÜL", 

törenine ödüle layık görülen Anadolu Halk 

Müziği’nin Büyük Üstadı ARİF SAĞ ile birlikte 

katılım sağlandı.  

Yer: İstanbul 

Tarih: 6 Nisan 2018 

Açıklama: Çekmeköy İlçe Örgütümüzün "Birlik 

ve Dayanışma Gecesi"ne katılım sağlandı, 

gündeme dair bir konuşma yapıldı. 

Yer: İstanbul 

Tarih: 6 Nisan 2018 

Açıklama: Kâğıthane İlçe Örgütümüzün 

“Dayanışma Gecesi"ne katılım sağlandı, 

gündeme dair bir konuşma yapıldı. 

Yer: Çorum 

Tarih: 7 Nisan 2018 

Açıklama: Çorum'da partimizin düzenlediği 

“Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz” mitingine 

katılım sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 8 Nisan 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 Nisan Dünya 

Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarımızın 

örgütlendiği sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileriyle bir araya geleceği toplantıya 

katılım sağlandı. 

Yer: Ankara 

Tarih: 9 Nisan 2018 

Açıklama: Değerli Valilerimizden, 24. Dönem 

Isparta Milletvekilimiz Ali Haydar Öner'in 
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Meclis'te düzenlenen cenaze törenine katılım 

sağlandı.  

Yer: Ankara 

Tarih: 12 Nisan 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı 

Sayın Meral Akşener'i ziyaret edildi. 

Yer: Antalya  

Tarih: 15 Nisan 2018 

Açıklama: Kadın Kolları Başkanlığımızın 

düzenlediği İl Kadın Kolları Eşgüdüm 

toplantısına katılım sağlandı. 

Yer: Antalya  

Tarih: 16 Nisan 2018 

Açıklama: 21 aydır devam eden OHAL’in 

kaldırılması için 81 ilde eşgüdümlü oturma 

eylemi kararına istinaden Antalya'da 

Demokratik sürecin yeniden işletilmesi ve 

Cumhuriyet'e sahip çıkmak için parti 

emekçilerimizle oturma eylemi gerçekleştirildi.   

Yer: Ankara 

Tarih: 17 Nisan 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun, gündemi değerlendirdiği 

haftalık olağan grup toplantımıza CHP Halkla 

İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığının düzenlediği organizasyon ile 

Köy Enstitüleri öğretmenlerinin katılımı 

sağlandı, Sayın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu makamında ziyaret edildi.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 19 Nisan 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun amcası Mehmet Karabulut’un 

cenaze törenine katılım sağlandı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 23 Nisan 2018 

Açıklama: Ankara Sincan Kadın Kapalı 

Cezaevi’nde annesiyle birlikte kalan çocuklar 

ve anneleri tespit edilerek, bakanlıkla gerekli 

temaslar kurulduktan sonra Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan 

Yardımcımız Sayın Tekin Bingöl ve Grup 

Başkanvekilimiz Sayın Özgür Özel ile birlikte 

anne ve çocukları cezaevinde ziyaret edildi. 

Yer: Ankara  

Tarih: 25 Nisan 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener'i Genel Merkezdeki makam odasında 

kabulüne katılım sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 28 Nisan 2018 

Açıklama: Pendik İlçe Başkanlığımız ziyaret 

edildi. İlçe yöneticileri ile değerlendirmeler 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 28 Nisan 2018 

Açıklama: Parti emekçilerimizle birlikte Pendik 

Güzelyalı Mahallesi seçim irtibat büromuzun 

açılışı yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 29 Nisan 2018 

Açıklama: İstanbul Çankırı Eğitim Kültür ve 

Yardımlaşma Vakfı’nın Geleneksel Bahar 

Kahvaltısı etkinliğine katılım sağlandı, 

gündeme ve seçimlere yönelik bir konuşma 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 1 Mayıs 2018 

Açıklama: Maltepe’de 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Günü kutlamalarına katılım 

sağlandı. 
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Yer: Ankara  

Tarih: 4 Mayıs 2018 

Açıklama: Ahmet Taner Kışlalı Spor 

Salonu’nda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin adaylık açıklaması 

törenine katılım sağlandı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 4 Mayıs 2018 

Açıklama: Sayın Muharrem İnce’nin, Ankara 

Ulus Meydanı'nda 1 Meclis önünden seçim 

kampanyasını başlattığı mitinge katılım 

sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 6 Mayıs 2018 

Açıklama: Göztepe Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde 2 aydır Lösemi tedavisi gören 

Pendik ilçe üyemiz Ali Yaşar Zengin’in kızı 

Ekinsu için sürpriz bir doğum günü partisi 

düzenledik, hastane çalışanları ile görüşmeler 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 11 Mayıs 2018 

Açıklama: CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığının düzenlediği 

organizasyonda, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anneler Günü 

etkinliği çerçevesinde beş yüz anne ile 

buluşması sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 12 Mayıs 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Yurtdışı Birlikleri 

Maltepe Buluşması'na katılım sağlandı.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 12 Mayıs 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Maltepe Belediyesi’nin 

düzenlediği etkinliklere katılım sağlandı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 16 Mayıs 2018 

Açıklama: TBMM Genel Kurulu’nda, Adli Tıp 

Kurumu’nun Hasta Mahkumlar ile ilgili 

raporları üzerine konuşma yapıldı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 17 - 18 Mayıs 2018  

Açıklama: Genel Merkezimizde milletvekili 

aday adaylarımız ile görüşmeler yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 28 Mayıs 2018 

Açıklama: Pendik İlçe Örgütümüzü ziyaret 

edildi, İlçe Başkanımız Doğan Çakmak ve 

parti emekçilerimizle seçim çalışması yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 28 Mayıs 2018 

Açıklama: Ataşehir İçerenköy’de parti 

emekçilerimizle birlikte seçim irtibat 

büromuzun açılışı gerçekleştirildi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 31 Mayıs 2018  

Açıklama: Beykoz İlçe Başkanlığımız ziyaret 

edildi. Parti emekçilerimizle, seçim 

broşürlerimiz dağıtıma hazırlandı. İlçe 

Başkanımız Sayın Aydın Düzgün, Milletvekili 

Adayımız Sayın Tuba Torun ve parti 

emekçilerimizle saha çalışması yapıldı. Seçim 

çalışması yapan partilerin stantlarını ziyaret 

edildi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 31 Mayıs 2018  

Açıklama: Ataşehir'de parti emekçilerimizle 

birlikte saha çalışması yapıldı. 

Yer: Bursa  

Tarih: 1 Haziran 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Bursa NOSAB 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
239 

 

Yerleşkesi'nde, Sanayici ve İş İnsanları 

toplantısına katılım sağlandı. 

Yer: Bursa  

Tarih: 1 Haziran 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Bursa EG Süspansiyon 

firması ziyaret edildi. 

Yer: Bursa  

Tarih: 1 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin Bursa mitingine katılım 

sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 2 Haziran 2018  

Açıklama: Ümraniye İlçe Başkanlığımızı 

ziyaret edildi. İlçe Başkanımız Sayın Cafer 

Aktürk, ilçe yöneticilerimiz ve parti 

emekçilerimizle Ümraniye'de seçim çalışması 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 2 Haziran 2018  

Açıklama: Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası'nı ziyaret edildi, esnaflarımız ile bir 

araya gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi 

iktidarında esnaf politikamız anlatıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 3 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce ile birlikte Eyüp Sultan Türbesi 

ziyaret edildikten sonra Kağıthane, 

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve 

Zeytinburnu ilçelerindeki mitinglerine katılım 

sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 4 Haziran 2018  

Açıklama: Çekmeköy İlçe Başkanımız Sayın 

Hüseyin Kızıldaş, ilçe yöneticilerimiz ve parti 

emekçilerimizle saha çalışması yapıldı. 

Çekmeköy İlçe temsilciliklerimiz ziyaret edildi, 

seçim çalışması yapan diğer partilerin 

stantlarında bulunanlara da başarılar dilendi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 4 Haziran 2018  

Açıklama: Ataşehir İlçe Başkanımız Sayın 

Hakkı Altınkaynak, hastanede ziyaret edildi.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 5 Haziran 2018  

Açıklama: CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığının düzenlediği 

organizasyonda, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Emek ve Meslek 

Örgütleri buluşmasına katılım sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 6 Haziran 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Gebze'deki KOBİLER ve 

STK'lar ile yapacağı toplantı için Sabiha 

Gökçen Havalimanı'nda karşılandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 6 Haziran 2018  

Açıklama: Üsküdar Kadın Kollarımızın 

düzenlediği iftar programına Üsküdar İlçe 

Başkanımız Sayın Erdoğan Altan ve 

Milletvekili Adayımız Sayın Tahsin Usta ile 

birlikte katıldık. Üsküdarlı dostlarımız ile 

sohbet ettik. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 7 Haziran 2018  

Açıklama: Kartal Seçim Koordinasyon 

Merkezimizde, ilçe başkanımız Sayın 

Muammer Çelebi ve ilçe yöneticisi 

arkadaşlarımız, parti emekçilerimiz, Milletvekili 

adaylarımız Tahsin Usta ve Mustafa Öztaşkın 

ile bir araya gelindi, seçim çalışmaları üzerine 

görüşmeler yapıldı. Önceki dönem Parti 

Meclisi üyemiz Hüsnü Süslü ile birlikte saha 
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çalışması yapıldı, ilçe temsilciliklerimiz ziyaret 

edildi, seçim çalışması yapan diğer partilerin 

stantlarında bulunanlara da başarılar dilendi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 8 Haziran 2018  

Açıklama: Maltepe İlçe başkanımız Sayın 

Engin Özkan ve ilçe yöneticisi 

arkadaşlarımızla birlikte saha çalışması 

yapıldı. Stantlarda özveriyle çalışan parti 

emekçilerimiz ziyaret edildi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 8 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin Kadıköy buluşmasına 

katılım sağlandı. 

Yer: Kocaeli  

Tarih: 9 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin Kocaeli mitingine katılım 

sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 11 Haziran 2018  

Açıklama: Sancaktepe İlçe Başkanımız Alper 

Yeğin, İstanbul Milletvekilimiz Oğuz Kaan 

Salıcı ve parti emekçilerimizle birlikte 

Sancaktepe'de saha çalışması yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 12 Haziran 2018  

Açıklama: Tuzla İlçe Başkanvekilimiz Düzgün 

Acar, Sayın Cemil Ekşi ve parti 

emekçilerimizle birlikte Tuzla'da saha 

çalışması yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 12 Haziran 2018  

Açıklama: Ataşehir İlçesinde saha çalışması 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 12 Haziran 2018  

Açıklama: “Annesiyle birlikte cezaevinde kalan 

çocuklar” ile ilgili Reuters Haber Ajansı’na 

röportaj yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 13 Haziran 2018  

Açıklama: Sancaktepe İlçe Başkanlığımızın 

iftar etkinliğine katılım sağlandı.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 14 Haziran 2018  

Açıklama: Ataşehir İlçe başkanımız Hakkı 

Altınkaynak ve ilçe yöneticisi arkadaşlarımızla 

birlikte seçim çalışması yapan parti 

emekçilerimiz stantlarında ziyaret edildi. Saha 

çalışması yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 16 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin İstanbul 1. Bölgede yaptığı 

Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik ilçe 

mitinglerine katılım sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 18 Haziran 2018  

Açıklama: Seçim standımızda bıçaklı saldırıya 

uğrayan Adalar İlçe Gençlik Kollarımızdan 

Sedat Şahin ve Vedat Demir, hastanede 

ziyaret edildi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 19 Haziran 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun Ataşehir Cumhuriyet 

Parkı'nda "Uğur Dündar ile Halk Arenası" 

programına katılması nedeniyle hazırlıklar 

yapıldı.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 19 Haziran 2018  
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Açıklama: İngiltere Maslahatgüzar Büyükelçi 

Jennifer Anderson’ın teklifi üzerine güncel 

gelişmeler üzerine görüşme yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 20 Haziran 2018  

Açıklama: Ataşehir İlçe Başkanlığımızın 

"Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri 

Eğitimine" katılım sağlandı ve konuşma 

yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 20 Haziran 2018  

Açıklama: Ataşehir İlçe Başkanlığımızın 

"Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri 

Eğitimine" katılım sağlandı ve konuşma 

yapıldı. Sultanbeyli İlçemizde mahalle 

sakinlerimiz ile bir araya geldik. Hep birlikte 

başaracağız! 

Yer: İstanbul  

Tarih: 20 Haziran 2018  

Açıklama: Sultanbeyli İlçemizde seçim 

çalışması yapıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 21 Haziran 2018  

Açıklama: CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığının düzenlediği 

organizasyonda, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sancaktepeli 

muhafazakar kadınlar buluşturuldu. Kadınlara, 

CHP iktidarında yapılacaklar anlatıldı, 

sorularına cevap verildi. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 21 Haziran 2018  

Açıklama: CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığının düzenlediği 

organizasyonda, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ataşehir'de 

gerçekleştirdiğimiz toplantıda, İstanbul 1. 

Bölge'deki Esnaf ve KOBİ temsilcilerini bir 

araya getirildi.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 22 Haziran 2018  

Açıklama: Yön Radyo canlı yayınına katılım 

sağlandı. Seçim vaatleri ve gündem 

değerlendirmesi yapıldı.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 23 Haziran 2018  

Açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin “Büyük İstanbul Mitingi”ne 

katılım sağlandı.  

Yer: İstanbul  

Tarih: 24 Haziran 2018  

Açıklama: Oy kullandıktan sonra okullara 

ziyaretler yapıldı ve Ankara’ya genel 

merkezimize geçiş yapıldı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 3 Temmuz 2018  

Açıklama: Kamuoyuyla “Türkiye’nin Kayıp 

Çocukları” raporu paylaşıldı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 4 Temmuz 2018  

Açıklama: İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden 27. 

Dönem Milletvekili Mazbatası alındı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 6 Temmuz 2018  

Açıklama: 27. Dönem milletvekili kaydı yapıldı.  

Yer: Ankara  

Tarih: 7 Temmuz 2018  

Açıklama: 27. Dönem meclis açılış ve 

milletvekili yemin törenine katılım sağlandı.  

Yer: Ankara  

Tarih: 12 Temmuz 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile Alevi Örgütleri başkanlarının 

görüşmeleri sağlandı. 
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Yer: Ankara  

Tarih: 12 Temmuz 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile Suruç Aileleri Inisiyatafi 

görüşmesi sağlandı. 

Yer: Tekirdağ  

Tarih: 18 Temmuz 2018 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Tekirdağ'ın Çorlu 

ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden 

vatandaşlarımızın aileleri ve yaralıları ziyaret 

edildi. Tren faciası ile ilgili partimizin raporunu 

kamuoyu ile paylaşıldı. 

Yer: Ankara  

Tarih: 24 Temmuz 2018 

Açıklama: TBMM Genel Kurulu'nda 'Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' 

üzerine konuşma yapıldı.  

 

Yer: Malatya  

Tarih: 28 Temmuz 2018 

Açıklama: Malatya Arguvan Belediyesi’nin 

Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Anıtı'nın 

açılışına katılım sağlandı. 

 

Yer: Malatya  

Tarih: 28 Temmuz 2018 

Açıklama: Uluslararası Arguvan Türkü 

Festivali’ne katılım sağlandı. 

Yer: İstanbul  

Tarih: 1 Ağustos 2018  

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu, İstanbul programları için Sabiha 

Gökçen Havalimanı'nda karşılandı, kendisine 

eşlik edildi. 

 

BASIN TOPLANTISI VE BASIN 

AÇIKLAMALARI 

 

7 Nisan 2018 – ANKARA 

 

SAĞLIK HAKKININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK 

ENGEL AKP’DİR 

 

Dünya Sağlık Günü’nü kutlarken, AKP 

iktidarının 16 yılda enkaz haline getirdiği bir 

sağlık sistemi ile karşı karşıyayız. “Sağlıkta 

reform” adıyla topluma sundukları sistem 

hastaneleri şirket, hastaları müşteri haline 

getirdi. Sağlık sistemi çöktü. 

 

Uygulanan sağlık politikaları ile halk sağlığı 

hiçe sayılırken, hekimlerimiz güvencesiz ve 

kötü çalışma koşulları altında eziliyorlar. 

Bugün sağlık emekçilerimizin hem yaşam hem 

çalışma hem de sosyal hakları ihlal ediliyor. 

 

Öte taraftan, yurttaşlarımızın kaliteli sağlık 

hizmetlerine ulaşımı konusunda da büyük 

sıkıntılar yaşanıyor. Nüfusu 80 milyonu geçen 

ülkemizde yılda 100 milyon kişinin acil 

servisler aracılığıyla sağlık sorunlarını 

çözmeye çalışması, sağlık sisteminin iflas 

ettiğinin açık göstergesidir. 

 

Biliyoruz ki, Acil servislere başvuranların % 

80’i acil müdahale gerektirmeyen hastalardan 

oluşuyor.  

 

Kamu sağlık kurumlarında alınan muayene 

ücretleri ile reçete edilen ilaçlardan tahsil 

edilen katılım payları yurttaşlarımızın bütçesini 

sarsıyor.  
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Özellikle ücretli çalışanlarımız ve emeklilerimiz 

ile herhangi bir güvencesi olmayan 

yurttaşlarımız için büyük bir yük oluşturan bu 

sistem, derdine çare arayanları acil servis 

kapılarına yöneltiyor.   

  

AKP’nin sağlık politikaları,  uzun çalışma 

saatleri ve artan nöbet sistemi ile halk 

sağlığını riske atarken, doktorların da sağlık 

ve yaşam hakkı gasp ediyor. Sağlık 

çalışanlarına yaşanan şiddet haberleri her 

geçen gün artıyor. 

 

Kamuda uygulanan performans sistemi hem 

hekimlerin haklarını hem de halkın sağlığını 

tehdit ediyor. 

 

Bugün, 141 bin 259 doktorumuz zor şartlarda, 

yeminlerine sadık kalarak görev yapıyor. Yani 

bir doktora 572 kişi düşüyor.   

 

Dünyada kişi başına düşen hekim sayısında 

dünyada en alt sıralardayız. Endonezya, 

Güney Afrika gibi ülkelerle aynı sınıfta, aynı 

kategorideyiz. 

   

Performans sistemi ile toplum sağlığı ikinci 

plana itilirken, nitelikli sağlık hizmetleri de 

yerini kar anlayışına bıraktı. Sağlık hakkı 

pahalı ve ulaşımı en zor hizmet kategorisine 

dönüştü. 

 

Sağlıkta tahribata son vermek, halk sağlığını 

korumak, sağlık çalışanlarına güvenli bir 

çalışma ortamı sağlamak için bugün hakim 

olan piyasacı anlayışa son vermek gerekiyor.  

 

AKP’nin hedefi haline gelen sağlık meslek 

örgütleri üzerindeki baskıların acilen 

kaldırılması ve bu örgütlere kamudan kaynak 

aktarılması büyük önem taşıyor. 

 

CHP olarak, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli, 

kâr amacı gütmeyen, koruyucu sağlık 

hizmetlerine öncelik veren bir sağlık sistemini 

kurmak boynumuzun borcudur.  

 

Hastalarımızın sağlık hakkına eşit, kaliteli ve 

parasız ulaşmasının önündeki en büyük engel 

olan AKP’nin yarattığı yıkımı onarmak için 

elimizden gelen her şeyi yapacağımızı 

belirterek sağlık emekçilerimizin ve 

yurttaşlarımızın Dünya Sağlık Günü ve Sağlık 

Haftasını kutluyorum. 

 

10 NİSAN 2018 - ANKARA  

 

POLİS TEŞKİLATIMIZIN ÇÖZÜM 

BEKLEYEN SORUNLARI, SİYASETÇİLERİN 

İNSAFINA BIRAKILMAMALIDIR! 

 

 Polis teşkilatımızın 173. Kuruluş 

yıldönümünü, gecesini gündüzüne katarak 24 

saat toplumun huzur ve güveni için görev 

yapan polislerimizin Polis Haftasını kutlarım. 

 

Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ile 

çalışan polislerimiz çalışma şartlarından tarif 

ve terfi sorunlarına, özlük haklarından insaf 

dışı çalışma saatlerine, ek göstergelerden 

geçici görevlendirilmelere kadar onlarca 

sorunla karşı karşıya. 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018 

yılı verilerine göre toplam 267 bin 992 

personelin istidam edilmektedir. Ancak iç 

güvenliğimizin en temel unsuru olan 
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polislerimizin insani koşullarda, huzurlu bir 

ortamda görev yapması sağlanamamıştır. 

 

Devlet Memurları Kanununa göre haftada 40 

saatlik çalışma süresi ne yazık ki pek çok 

polisimiz için hayalden öteye gidememektedir. 

Çoğu zaman, haftada 50 saat çalışan polis 

memurlarımızın çalışma saatlerinin 

olağanüstü koşullarda 75 saate kadar çıktığı 

görülmektedir.  

 

Gerek çalışırken gerek zorlu bir çalışma 

hayatından sonra emekli olan polislerimize 

insani yaşam koşulları sağlanamamıştır. 

 

Geçici görevlendirmelerdeki kayırmacılık, il 

içindeki atamalarda keyfiyet gibi onlarca 

sorunla baş etmek zorunda bırakılan 

polislerimize iç güvenliğimizi emanet 

etmekteyiz. Bu görevi, her türlü siyasi ve inanç 

baskısından uzak yerine getirmesi gereken 

polislerimize huzurlu bir çalışma ortamı 

sağlamak zorundayız. 

 

Polis teşkilatımızın çözüm bekleyen sorunları, 

siyasetçilerin insafına bırakılmamalı. Özlük 

haklarını savunacak, taleplerini üst makamlara 

iletip çözüm isteyecek ve teşkilatı 

kayırmacılıktan kurtaracak bir sivil toplum 

kuruluşuna sahip olmak polisimizin en doğal 

hakkıdır. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, polisimize hak 

ettiği güvenli çalışma ortamını sağlamayı, 

çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve vatandaşla 

karşı karşıya gelmeyecekleri modern bir polis 

teşkilatı örgütlenmesi yaratmayı görev 

biliyoruz.   

 

 

15 NİSAN 2018 - ANKARA 

 

DEMOKRASİ, HUKUK VE 

ÖZGÜRLÜKLERDEKİ GERİLEME TURİZMİ 

BALTALIYOR! 

 

İstihdam potansiyeli ve sağladığı döviz 

girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden biri 

olan Turizm AKP iktidarının dış politikada 

saldırgan üslubu ve ülkemizi sürüklediği 

güvenlik sorunları nedeniyle büyük bir krizle 

karşı karşıya. 

 

1990’lı yıllardan bu yana sürekli olarak 

büyüme gösteren Türkiye turizmi 2015 

yılından başlayarak çöküş dönemine girdi. 

Türkiye 2016’da her üç turistten birini kaybetti. 

 

Turizm sektörü, 2003-2017 yılları arasında, 

370 milyar dolar döviz girdisi sağlayarak dış 

ticaret açığının %38’ini finanse etmiş 

durumda. 

 

Böylesi kritik bir sektör, 2016 yılında, bir 

önceki yıla göre 10,8 milyon yabancı turist, 9,3 

milyar dolar gelir kaybı yaşadı.  

 

2017 yılında ulaşılabilen rakamlar, 2016’ya 

göre daha yüksek gerçekleşse de, 2015 

rakamlarının uzağında kaldı. 

 

Uzun yıllardır Türkiye’yi tercih eden turistler, 

2015 yılından itibaren başka ülkelere yöneldi. 

Barış ve huzurun sektörü olan turizmin 

yaşadığı kan kaybında demokrasi, hukuk ve 

özgürlüklerdeki gerilemelerin doğrudan ilişkisi 

var.  
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Kutuplaşan, şiddet dilinin hâkim olduğu,  

gazetecilerin, akademisyenlerin, bilim 

adamlarının hapislere atıldığı,  kadına yönelik 

şiddetin her geçen gün arttığı, çocuk istismarı 

haberlerinin dünya gazetelerinde yer bulduğu, 

sanat kurumlarının kundaklandığı, 

sanatçılarının susturulduğu bir Türkiye imajı 

turizm sektörümüzü telafisi zor bir krize 

sürükledi. 

 

Türk turizmi 30-35 yıllık özveriyle ülke 

ekonomisine 40 milyar dolar düzeyinde katkı 

sağlayacak boyutlara gelirken, son dönemdeki 

krizler, turizm sektörünün birikimlerini risk 

altına soktu. Sektördeki iflaslar ve el 

değiştirmeler, kaygı yaratıyor.  İşsizlik 

rakamlarının yüzde 12.1 gibi rekor seviyelere 

çıkmış olmasında da turizmin sektörünün 

yaşadığı krizin etkisi çok büyük. 

 

Zaten yılda ortalama 6 ay çalışabilen 

yüzbinlerce turizm emekçisi 2016 ve 2017’yi 

işsiz ve aşsız geçirmek zorunda kaldı. 

AKP’nin içerde ve dışarda sürdürdüğü 

politikalar, cari açık sorunu yaşayan, döviz 

kurunu dengelemekte zorlanan Türkiye 

ekonomisine büyük darbeler indirdi ve 

indirmeye devam etmektedir. 

 

Kayıpların önüne geçilmesi, turizmin ülke 

ekonomisine katkısının sürdürülebilir kılınması 

için öncelikle iç ve dış politikada barış dilinin, 

barışın egemen kılınması gereklidir. 

 

16 NİSAN 2018 – ANKARA 

 

ŞEHİTLER HAFTASI 

 

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde, terörle 

mücadele kapsamında kurulan Kuyutepe üs 

bölgesine bugün düzenlenen hain saldırıda, ilk 

bilgilere göre, üç Mehmetçiğimizin şehit 

olduğunu, bir Mehmetçiğimizin de 

yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. 

 

Ülkemizin onuru; kahramanlarımızı andığımız 

“Şehitler Haftası”nda, Şırnak’tan gelen acı 

haberle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı.  

 

Bu alçak eylemler; ülkemizi kaosa sürüklemek 

üzere yıllardır sahneye konulan acımasız bir 

projedir. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki, teröre 

karşı ortak birlikteliğimizi sürdürmeye devam 

edeceğiz. 

 

Masum sivilleri, bebekleri, yaşlıları, halka 

hizmet eden öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, 

halkımızın can güvenliği için cansiperane 

mücadele eden asker ve polislerimizi hedef 

alan terör odaklarının bağlantılarını ortaya 

çıkarmadan terörle mücadeleyi başarıya 

ulaştırmak mümkün değildir.  

 

Biliyoruz ki, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne 

yaparsak yapalım, şehit ailelerimizin evlat 

hasretiyle geçirdiği bir dakikayı, asla, telafi 

edemeyiz. Her geçen gün büyüyen evlat 

özlemlerini gideremeyiz.  

 

Şehitlerimizin yazdığı onurlu tarihi öğrenmek, 

öğretmek ve hafızalarda canlı tutmak 

geleceğimizin güvencesidir. Vatanımızı canları 

pahasına koruyarak, bağımsızlığımızı ve 

birlikteliğimizi ortadan kaldırmaya çalışan 

odaklara karşı mücadele ederken, vatanın 

sinesine emanet ettiğimiz şehitlerimize minnet 

borcumuzu ömür boyu ödeyemeyiz. 

 

Ancak; ülkemizin dört bir yanından gelerek, 

vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın kutsal 
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emanetini korumak ve onların onurlu 

mücadelelerini gelecek kuşaklara aktarmak, 

şehit ailelerimizin sorunlarına sahip çıkmak ve 

çözüme kavuşturmak bizim görevimizdir. 

 

Bu vesileyle, bugün Şırnak’ta şehit olan 

Mehmetçiklerimiz başta olmak üzere, vatan 

uğruna toprağa düşen nice kahramanlarımızı 

rahmet ve saygı ile anıyorum.  Mekânları 

cennet olsun. 

 

 

23 NİSAN 2018 – ANKARA 

 

9 Yılda Suça Sürüklenen 859 Bin 759 

Çocuk! 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adli İstatistik 

verilerine göre 2008 ve 2016 yılları arasında 

yani 9 yılda “Suça sürüklenme nedeni” ile 

güvenlik birimlerine 859 bin 759 çocuk 

getirildi. Bu çocukların; yüzde 36.75’i 

yaralama, yüzde 26.6’sı hırsızlık, yüzde 6.1’i 

uyuşturucu madde kullanma/satma/alma, 

yüzde 3.’4ü tehdit, yüzde 3’ü cinsel suçlar, 

yüzde 2’si yağma(gasp) suçu isnat edilmiştir.  

 

11 yaş ve altı 49 bin 83 çocuk! 

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların 

%69,5’i 15-17 yaş grubunda, %24,4’ünün 12-

14 yaş grubunda, %5.7’sinin ise 11 yaş ve 

altındaki çocuklar olduğu görüldü. En çok suç 

işleyen yaş grubu olarak 15-17 yaş grubu 

görülmektedir. 

 
 
 

Yaş Aralığı Erkek  Kadın  Toplam 

11 yaş ve altı 38.430 10.653 49.083 

12 – 14 yaş 180.348 29.553 209.901 

15 – 17 yaş 534.409 63.345 597.754 

Yaşı Bilinmeyen 2.391 630 3.021 

Toplam  755.578 104.181 859.759 

 
Güvenlik birimine gelen veya getirilen 

çocukların %87,88’i erkek, %12,12’si ise kız 

çocuğu oldu. 

Güvenlik birimine getirilen 859 bin 759 

çocuğun 691 bin 379’u yani %80.4’i adli 

birimlere sevk edilmiştir.  

 

Suç Sıralaması: Yaralama, Hırsızlık ve 

Uyuşturucu 

Güvenlik birimine getirilen çocukların üçte 

birini 315 bin 967 ile yaralama suçundan 

gelen çocuklar oluştururken, 228 bin 407 ile 

hırsızlık ve 52 bin 825 ile uyuşturucu 

kullanmak/satmak/almak suçları 

oluşturmaktadır.  

Bu üç suç nedeniyle getirilen çocukların 

toplamı 597 bin 199 ile toplam çocukların 

%69.46’sını oluşturmaktadır. 11 yaş ve altı 

çocuklardan 13 bin 621’i yaralama, 12 bin 

556’sı hırsızlık ve 169’u uyuşturucu nedeniyle 

getirilmiştir. 

Diğer suçlara bakıldığında ise yüzde 3.’4ü 

tehdit, yüzde 3’ü cinsel suçlar, yüzde 2’si 

yağma(gasp) suçu isnat edilmiştir.  
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11 yaş ve altı çocuklar, yılda 43 cinayet 

işliyor! 

9 yıllık sürede çocuklar toplamda 4 bin 85 

kişiyi öldürürken, 11 yaş ve altındaki 

çocukların işlediği cinayet sayısı ise 387 

olarak kayıtlara geçmiştir.  

Bu verilere göre çocuklar yılda ortalama 454 

kişiyi, ayda 38 kişiyi, her gün ise en az 1 

cinayet işlediği görülmektedir. Çocukların, 

2008 yılında işlediği toplam cinayet sayısı 317 

iken 2016 yılında bu sayı 458 olmuştur. Yani 

çocukların yıllara göre işlediği cinayet sayısı 

%44.4’lük bir artış göstermiştir.  

 

Uyuşturucu Nedeniyle Suça Sürüklenen 

Çocuk Sayısı Yüzde 227 Arttı! 

Uyuşturucu kullanmak/satmak/almak 

suçlarından güvenlik birimlerine getirilen 

çocuk sayısı toplamda 52 bin 825 iken, 11 yaş 

ve altındaki çocuk sayısı 169 olmuştur.  

2008 yılında getirilen çocuk sayısı bin 829 

iken 2016 yılında ise 5 bin 923 olarak kayıtlara 

geçmiştir. Geçen 8 yılda yaşanan artış 

%yüzde 227 olmuştur.  

 

Cinsel Suç İşleyen Çocuk Sayısı: 25 Bin 

538! 

11 yaş ve altı bin 896, 12 – 14 yaş aralığında 

7 bin 27 ve 15 – 17 yaş aralığında 16 bin 540 

çocuk olmak üzere 25 bin 538 çocuk cinsel 

suç işlediği için güvenlik birimine getirilmiştir. 

2008 yılında bin 848 çocuk güvenlik 

birimlerine getirilirken 2016 yılında %104’lük 

artış ile 3 bin 775 çocuk getirilmiştir.  

 

23 NİSAN 2018 – ANKARA 

 

BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİNİN 

GÖSTERGELERİNDEN BİRİ OKUR- YAZAR 

SAYISIDIR! 

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olmasının yanı sıra Dünya Kitap 

Okuma günü. Bu konuda da uluslararası 

alanda ne yazık ki ülkemizin karnesi düşük. 

 

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin raporuna 

göre 80 milyonluk ülkemizde kişi başına 

düşen kitap sayısı 8.4. 

 

TÜİK verileri, basılı kitap sayısının her geçen 

gün arttığını gösteriyor ama uluslararası 

veriler kitap okuma oranının yükselmediğini 

gösteriyor.  

 

Okuma alışkanlığında dünya sıralamasında 

86’ncıyız.  

 

TÜİK verileri insanımızın kitap okumaya 

günde 1dakika ayırdığını gösteriyor. İhtiyaç 

listemizde kitap okumak 235’nci sırada yer 

alıyor. 

 

Dünyada kişi başına kitap harcaması 1,3 

dolarken ülkemizde bu rakam 25 cent.  

 

Çocuklara kitap hediye edilmesi 

sıralamasında Türkiye 180 ülke içerisinde 

140. Sırada. 

 

Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergelerinden biri 

okur- yazar sayısı. Yanlış anlaşılmasın 

bitirdiğimiz okulların sayısı ve eğitimin süresi 

değil. Kitap okuma alışkanlığımız 

gelişmişliğimizi de gösteriyor. 
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Hazin bir tabloyla karşı karşıyayız. 

Çocuklarımız ve genç kuşaklarımıza kitap 

okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmak için 

ne yapıyoruz? 

 

Kitap okumak yerine, cehaletin kutsandığı bir 

dönemde yaşıyoruz. 

 

Eğitim sistemimiz, kitap okumayı teşvik 

etmediği gibi, “okuma oranı arttıkça beni 

afakanlar basıyor”  diyenler eğitim 

kademelerinin en üst seviyelerinde görev 

yapmaya devam ediyor. 

 

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak 

için, çağı yakalamış, dünyanın teknoloji üreten 

ülkelerine ayak uydurabilecek bilimsel ve 

herkes tarafından erişilebilir bir eğitim sistemi 

yaratmanın yanı sıra onlara okumanın erdemi 

ve gerekliliğini veren bir kültürel ortam 

yaratmak zorundayız. 

 

 

25 NİSAN 2018 – ANKARA 

 

TIP FAKÜLTELERİNİN KİMLİKLERİ İLE 

OYNAMAK, HALK SAĞLIĞINA DARBEDİR! 

 

AKP İktidarı Türkiye’de bilimsel, çağdaş ve 

laik eğitme karşı savaş açtığını, TBMM’ye 

sevk ettiği, “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 

ile bir kez daha göstermiştir. 

 

Köklü geçmişe ve yerleşik tıp geleneğine 

sahip olan İstanbul Üniversitesi ile Gazi 

Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin 

kurumsal aidiyetlerinin, “oldu bitti”ye getirilen 

bir tasarı ile ortadan kaldırılması kabul 

edilemez.    

 

TBMM Başkanlığına sunulan ve önümüzdeki 

günlerde görüşülecek olan Yükseköğretim 

Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” ile üniversitelerin kimlikleri, 

tarihleri, kültürleri ve gelenekleri ortadan 

kaldırılmakta, bilimsel ve özerk eğitime son 

darbe indirilmektedir. 

 

Tasarı ile kurulacak yeni üniversitelere 

aktarılacak akademik kadroların, bu yolla 

tasfiye edileceği kuşkusunu taşıyoruz.  

 

Ayrıca Fakülte çalışanlarının özlük haklarının 

yanı sıra kurulacak yeni üniversitelere 

devredilecek olan Fakültelerden geçmişte 

mezun olan ve mezun olacak olan öğrencilerin 

diplomaları da değersizleşecektir. Türkiye’nin 

köklü tıp kurumlarının içini boşaltmak 

anlamına gelen bu tasarının halk sağlığı 

üzerinde son derece olumsuz etkileri olacağı 

da aşikârdır. 

 

Hâlihazırda mevcut Tıp Fakültelerinde öğretim 

görevlisi açığı varken, doktorlar arasında 

intihar vakaları yaygınlaşırken, Türkiye’nin 

seçime gittiği dönemde atılan bu adım, sağlık 

hakkına darbe vuracak bir siyasi seçim 

yatırımdır.  

 

Bir Diş Hekimi olarak, Türkiye’de köklü 

geçmişi, disiplini ve ağırlığı olan başta Diş 

Hekimliği Fakülteleri olmak üzere Tıp 

Fakültelerinin değersizleştirilmesini, öğrenci 

kontenjanlarıyla oynanmasını, diş hekimliği 

mesleğinin itibarsızlaştırılmasını kabul 

etmediğimi belirtmek isterim. 
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30 NİSAN 2018 – ANKARA 

 

AKP İKİTİDARININ YIL YIL İŞ CİNAYETİ 

HARİTASI 

 

2003-2016 yılları arasında 1.678.700 kişi iş 

kazası geçirdi.  

 

En az 16.984 işçi hayatını kaybetti.  Hayatını 

kaybedenlerin 16.882’si erkek, 302’si kadın 

emekçiydi.  

 

AKP iktidarı döneminde 30.680 kişi sürekli iş 

göremez hale gelirken, meslek hastalığına 

yakalanan emekçi sayısı 7.670 olarak 

kayıtlara geçti.  Meslek hastalığına 

yakalananların 7.482’si erkekti! 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre AKP 

iktidarı süresince Meslek hastalığı nedeniyle 

ölen emekçi sayısı ise 59 oldu! 

İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı  

AKP iktidarında en fazla iş kazası inşaat 

sektöründe meydana geldi.  2003 – 2016 

yılları arasında; bina inşaatı, özel inşaat 

faaliyetleri ve bina dışı inşaat faaliyetleri 

esnasında 207.967 kişi iş kazası geçirdi. 

İnşaat sektörünü Metal imalat sektörü izledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kayıtlarına göre, 163.393 kişi iş kazası geçirdi. 

Türkiye’nin kanayan yarası olan madenlerin 

içler acısı durumu da ortaya çıktı. Madencilik 

sektörü, iş kazaları sıralamasında üçüncü 

sırada yer aldı.  AKP’nin işçi sağlı ve iş yeri 

güvenliğini öteleyen taşeron politikası 

nedeniyle, Türkiye’de; özellikle kömür 

madenlerinde, 144.593 iş kazası meydana 

geldi. 

 

İş Kazalarında Yaşanan Ölümlerin 

Sektörlere Göre Dağılımı 

Türkiye’de yaşanan iş cinayetlerinde en fazla 

ölüm, inşaat sektöründe meydana geldi. 

İnşaat sektörünü rant kapısı haline dönüştüren 

AKP iktidarı, 2003-2016 yılları arasında 5.121 

emekçinin ölümüne seyirci kaldı.  

 

İnşaatlarda Her Gün 1 İşçi Ölüyor 

Önemle altını çizmek gerekiyor ki, çift 

hanelere tırmanan işsizliği düşük göstermek 

için son 15 yılda inşaat sektörüne yönelen 

AKP iktidarı, sektörün hem ekonomi 

içerisindeki payını artırırken, aynı zamanda 

geçici istihdam yaratılması adına kötü çalışma 

koşullarına da göz yumdu. Doğal olarak, 

sektördeki istihdam oranı artarken, bu 

büyümeyle paralele olarak iş cinayetleri de 

arttı. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kayıtları geçtiğimiz senelerde inşaatlarda 

meydana gelen kazalarda yılda 366, ayda 30, 

günde 1 işçinin hayatını kaybettiğini ortaya 

çıkarttı.  Her fırsatta duble yollarla övünen 

iktidar, başta yol inşaatları olmak üzere, 

sektörde yaşanan kazaları önleyici tedbirler 

almadı.  

 

Madenler Alarm Veriyor   

İnşaat sektörünü Madenler takip etti. 

“Mesleğin fıtratında” var denilerek 

normalleştirilen iş kazalarında, 2.565 emekçi 

hayatını kaybetti. Sektörde en fazla iş cinayeti 

kömür madenlerinde meydana geldi. Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre 

kömür madenlerinde 858 işçi hayatını 

kaybetti. Bu rakam toplam maden kazalarının 

yüzde 33’üne denk geliyor.    
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İnşaat ve maden sektörlerinden sonra en fazla 

iş cinayeti taşımacılık sektöründe meydana 

geldi. AKP iktidarı döneminde taşımacılık 

alanında çalışan 1651 kişi hayatını kaybetti. 

 

25 MAYIS 2018 – ANKARA 

 

MESAM’I ELE GEÇİRME OPERASYONU 

DEVAM EDİYOR! 

 

MESAM, 1986 yılında eser sahiplerinin mali 

haklarının takibi ve toplu temsili amacı ile 

müzik eserleri alanında kurulmuş ilk meslek 

birliğidir.  

 

MESAM kurulduğu günden bugüne, sanatçılar 

arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve müzik türü 

ayrımı yapmaksızın, herkese saygı ve eşitlik 

çerçevesinde yaklaşmış, sanatın ve 

sanatçıların sorunlarına meslek ahlakı 

çerçevesinde çözüm üretme çabasında 

olmuştur.   

 

Siyasi bir operasyon ile 5 Mart 2018 günü, 

Kültür Bakanlığı tarafından MESAM’a kayyum 

atanmasından sonra da telif hakları alanında, 

ülkemizin hafızası, arşivi ve öncüsü olan 

MESAM’ı ele geçirme müdahaleleri devam 

ediyor.  

 

MESAM’ın meşru yollarla seçilmiş yönetiminin 

görevden alınması ve yerine kayyum 

atanması yetmiyormuş gibi 31 Mayıs'ta 

gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul 

öncesi daha önce görevden alınan yönetim, 

'Haysiyet Kurulu'na sevk edilerek seçime 

girmesi engellenmek istenmektedir.  

 

Atanan kayyumun, tek görevi kurumu seçime 

götürmek olmasına rağmen kurulları 

değiştirerek önceki yönetimi meslek 

birliklerinin yargı kurumu olan 'Haysiyet 

Kurulu'na sevk etmeleri kabul edilemez. 

 

Atanma gerekçe ve görev sınırlarını aşarak 

kendilerinden olmayan üyelerin kıyımı için 

hukuka aykırı ve kendisine yakın kişilerden 

oluşturulmuş Haysiyet Kurulu Kararlarının da 

hukuka aykırı olduğu ortada olmakla birlikte 

MESAM Üye Disiplin Yönergesinin 10. 

Maddesine göre bu şekilde verilmiş Haysiyet 

Kurulu kararlarının hukuka uygun olarak 

alınması halinde dahi kesinleşmesi yani icrai 

sonuç doğurabilmesi ancak ve ancak kararın 

üyeye tebliğ tarihinden itibaren bir ay geçmiş 

olmasına ve o bir ayda da kararın iptali amaçlı 

dava açılmamış olmasına bağlıdır. Buna 

rağmen Arif Sağ ve yönetiminin yanı sıra 

Erdal Güney, Tolga Sağ, Aynur Haşhaş, Gani 

Pekşen’inde aralarında olduğu ve tespit edilen 

en az 108 kişi asıl üyelikten çıkarılırken, 53 

yeni üye yapılmıştır. 

 

TÜRGEV Başkanı, MESAM’A Danışmanlık 

Yapıyor! 

 

MESAM’daki siyasi operasyonlar bunlarla da 

yetmiyor, bir dönem TÜRGEV Başkanlığı da 

yapmış Av. Arzu Akalın’ın atanan kayyuma 

danışmanlık yaptığı iddia edilmektedir. Bu da 

göstermektedir ki Türkiye’de sanat ve sanatçı 

özgürlüğü için vazgeçilmez bir kale olan 

MESAM’ı ele geçirmek için her yol 

denenmektedir.  

  

25 Haziran sabahı, sanatın ve sanatçının 

daha özgür olduğu bir Türkiye umuduyla 

çalışmaya ve mücadele etmeye devam 

edeceğiz. Türkiye’nin aydınlık sanatçıları bu 
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hukuksuzluğu da tarihin karanlığına mahkûm 

edecek güçte ve dirençtedir. MESAM, binlerce 

duyarlı üyesi ile direnecek ve bu haksızlığa, 

hukuksuzluğa, adaletsizliğe boyun 

eğmeyecektir. 

 

31 MAYIS 2018 – ANKARA 

 

MAHPUS SAYISINDA TARİHİ REKOR: 16 

YILDA YÜZDE 315 ARTTI! 

 

İktidar partisinin göreve geldiği ilk günlerde, 31 

Aralık 2002 tarihi itibariyle cezaevlerinde 

toplam 59 bin 429 mahpus bulunurken; 

aradan geçen 16 yılda, mahpus sayısında 4 

kat artış yaşandığı ortaya çıktı. 

 

15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle hapishanelerde 

66 bin 902’si tutuklu, 28 bin 488’i hükümözlü 

ve 151 bin 26’sı hükümlü olmak üzere toplam 

246 bin 416 mahpus bulunuyor.  

 

Adalet Bakanlığı’nın verileri, mahpus 

sayısında yaşanan yüzde 315’lik artışla, 

Türkiye tarihinin en yüksek mahpus sayısına 

ulaşıldığını gösteriyor.  

 

HÜKÜMLÜ SAYISI YÜZDE 416, TUTUKLU 

SAYISI YÜZDE 172 ARTMIŞ! 

AKP’nin 16 yıllık iktidarları döneminde 

hükümlü ve tutuklu sayılarındaki artışlar da 

dikkat çekmektedir.  

 

31 Aralık 2002 tarihinde hükümlü sayısı 34 bin 

808 iken, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yüzde 

416’lık artış ile 179 bin 514’e yükselirken; yine 

aynı tarihlerde tutuklu sayısı yüzde 172’lik 

artış ile 24 bin 621’den, 66 bin 902’ye 

yükselmiştir. 

 

Bununla birlikte hakkında ilk derece 

mahkemesinin mahkumiyet kararı verdiği ve 

tutukluluk halinin devamına hükmettiği, 

dosyası henüz kapanmamış 28 bin 248 kişi de 

tutuklulara eklendiği zaman, cezaevlerinde 

tutuklu olarak tutulan mahpus sayısı 95 bin 

390’a ulaşıyor! Bu rakam aynı zamanda 

cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak 

kayıtlara geçiyor!   

 

3 AYDA YÜZDE 4.5’LUK ARTIŞ 

7 Şubat 2018 tarihinde 235 bin 888 olan 

mahpus sayısı, 15 Mayıs 2018 tarihine 

gelindiğinde 246 bin 416’ya ulaştı. Sadece 

son 3 ayda tahliye edilenler hesaplanmadan 

yaşanan yüzde 4.5’luk artış, Türkiye’deki 

mahkum sayısındaki yükselişin devam 

edeceğini de ortaya koydu.   

 

Sadece son 3 ayda tahliye edilenler 

hesaplanmadan 10 bin 528 yeni mahpusun 

olması bir başka deyişle günde 109 kişinin 

hapse girdiği anlamına gelmektedir.   

 

ÇOCUK MAHPUS SAYISI YÜZDE 51 ARTTI! 

AKP’nin iktidara geldiği dönemde çocuk 

mahpus sayısı 2 bin 45 iken, 16 yılın sonunda 

yüzde 51’lik artış ile 3 bin 85’e yükseldi.  

  

Adalet Bakanlığı’nın verileri, çocuk mahpus 

sayısındaki artışı gözler önüne sererken 

çocukların suça sürüklendiğini de 

göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 

Adli İstatistik verilerine göre 2008-2016 yılları 

arasını kapsayan 9 yılda “Suça sürüklenme” 

nedeni ile güvenlik birimlerine 859 bin 759 

çocuk getirildiği bilgisini daha önce 

açıklamıştım. Bu veriler göstermektedir ki 
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toplumun her kesiminin suç işleme eğilimi 

artış göstermektedir. 

 

AKP İKTİDARINDA KADIN MAHPUS SAYISI 

YÜZDE 375 ARTTI! 

Kadına şiddet ve ölümlerin arttığı Türkiye’de, 

cezaevlerindeki kadın mahpus sayısındaki 

artışın da korkunç boyutlara ulaştığı ortaya 

çıktı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı 

sonunda 2 bin 108 olan kadın mahpus sayısı, 

15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 10 bin 19’a 

yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 

aradan geçen 16 yılda kadın mahpus 

sayısında yüzde 375 oranında artış 

yaşandığını gösteriyor. 

 

CEZAEVİNDEKİ MAHPUS SAYISI 15 İLDEN 

FAZLA! 

Cezaevlerinde bulunan 246 bin 416 mahpus, 

TÜİK’in 2017 yılı il nüfusu verilerine göre 

Ardahan, Artvin, Bayburt, Bartın, Bilecik, 

Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, 

Karabük, Karaman, Kırşehir, Kilis, Sinop ve 

Tunceli illerinin nüfuslarından fazla. Yani 

toplam mahpus sayısı bu 15 ilin nüfusunu 

geçmiş durumda.   

 

6 AYDA 28 BİN 665 ADLİ SUÇ İŞLEYEN 

MAHPUS! 

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle cezaevlerinde 

suç gruplarına göre dağılımda 165 bin 441 

adli mahpus bulunuyorken, 15 Mayıs 2018 

tarihinde 194 bin 106’ya yükselmiştir. Adli 

mahpus sayısında 6 ayda yüzde 17 yani 28 

bin 665 kişilik bir artış göstermektedir.  

 

Aynı zaman diliminde terör suçundan 

cezaevinden 13 bin 736 kişi tahliye olduğu 

görülmektedir.  1 Kasım 2017 tarihinde terör 

suçundan cezaevinde bulunan mahpus sayısı 

62 bin 669 iken 15 Mayıs 2018 tarihinde 48 

bin 933 olmuştur. 

 

 

9 HAZİRAN 2018 – ANKARA 

 

HASTA GARANTİLİ SAĞLIK KAMPÜSLERİ 

 

Türkiye’de sağlık sistemi hasta ve yakınlarını 

gerçekten mutlu ediyor mu? Yurttaşlar sağlık 

hizmetlerine erişimde gerçekten huzur dolu 

mu? 24 Haziran seçimi yaklaştıkça iktidar 

kanadından gelen açıklamalara bakılırsa 

Türkiye’de sağlık sisteminin hiçbir sorunu yok! 

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 

bir TV programında, şehir hastanelerini 

överek, “vatandaşlarımız buraya geldiğinde o 

kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri 

doluyor” dedi. Ancak, Türkiye’nin gerçek 

rakamları iktidarı doğrulamıyor!  

 

ARAÇ GARANTİLİ KÖPRÜLERDEN 

SONRA, HASTA GARANTİLİ SAĞLIK 

KAMPÜSLERİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık 

Bakanlığı’nın, entegre sağlık kampüsleri ile 

şehir hastanelerinin ihale sürecinde, yüklenici 

firmalara yüzde 70 doluluk oranı garantisi 

verdiğini ifade ederek, “Asli görevi hastalıkları 

önlemek ve tedavi etmek olan Sağlık 

Bakanlığı, bu görevi işi sağlık olmayan 

müteahhit şirketlerine bırakıyor. Entegre 

sağlık kampüslerine hasta vaat eden AKP 

iktidarı, araç garantili köprülerden sonra hasta 

garantili hastaneleri de siyasi literatüre 

yerleştiriyor” dedi. 

 

HASTAYI MÜŞTERİ GİBİ GÖREN SİSTEM 

ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR 
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Öte yandan hastayı müşteri, hastaneyi de 

ticarethane olarak gören AKP iktidarının, 

sağlıkta şiddeti körüklediğini vurgulayan CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş 

İlgezdi, Sağlık Bakanlığı verilerinin sağlık 

çalışanlarına yönelik şiddetin ulaştığı korkunç 

tabloyu gözler önüne serdiğini söyledi. 

 

Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye 

sokulan Beyaz kod uygulamasına göre, 2012 

yılının ilk 6 ayında 5.050 şiddet vakasının 

rapor edildiğini açıklayan CHP’li İlgezdi, 2017 

yılı sonunda şiddet vakalarında yüzde 168 

oranında artış yaşandığını ve 13.545 şiddet 

vakasının meydana geldiğini açıkladı. 

 

 
 
SAAT BAŞI BİR DOKTOR ŞİDDET 

GÖRÜYOR! 

“2018 yılının henüz ilk 4 ayında meydana 

gelen 2.934 şiddet vakası, sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddetin geçen her yıl katlanarak 

sürdüğünü gösteriyor” diyen CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 

2013-2017 yılları arasında 60.391 şiddet 

vakasının rapor edildiğini, dolayısıyla her saat 

başı bir doktorun şiddete maruz kaldığının 

ortaya çıktığını vurguladı.     

 

EN FAZLA ŞİDDET DEVLET 

HASTANELERİNDE 

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre en fazla 

şiddetin Devlet Hastanelerinde yaşandığına 

dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı 

İlgezdi, 2013-2017 yılları arasında sağlık 

kurumlarında meydana gelen şiddet 

vakalarının (60.391) yüzde 42’sinin devlet 

hastanelerinde (25.481) rapor edildiğine dikkat 

çekerek, devasa şehir hastanelerinin yetersiz 

sağlık personeli ve artan iş yükü nedeniyle 

kaçınılmaz olarak şiddeti körükleyeceğini ifade 

etti.    

 

KAMU HASTANELERİ RUHSATSIZ 

İlgezdi ayrıca Türkiye’de kamu hastanelerinin 

AKP iktidarı tarafından ruhsatsız çalıştırıldığını 

da açıkladı. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 

hastaneleri ruhsatlandırma çalışmalarının 

06.11.2013 tarihinden beri devam ettiğine 

dikkati çeken İlgezdi, sağlık tesislerinin büyük 

kısmının 5 yıldır geçici ruhsatla faaliyet 

gösterdiğini söyledi. Ruhsatsız çalışan 

hastanelerin halk sağlığını ciddi anlamda 

tehdit ettiğini aktaran CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay 

raporlarına göre 2016 yılı itibariyle Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 996, 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı 6050 

sağlık kurumunun geçici ruhsatla çalıştığını 

açıkladı. 

 

 

13 HAZİRAN 2018 – İSTANBUL 

 

AKP İKTİDARINDA ÇOCUK OLMANIN 

BEDELİ: YOKSULLUK, İSTİSMAR, 

ÇARESİZLİK 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş 

İlgezdi, AKP iktidarının çocuk karnesini 

açıkladı. Türkiye’de çocuk olmanın bedelinin 

ağır olduğunu ifade eden İlgezdi, 2009-2017 

yılları arasında bir yaşını doldurmadan ölen 

bebek sayısının 129.811’e, bir gün bile 

yaşayamadan ölen bebek sayısının ise 

18.471’e ulaştığını bildirdi. AKP iktidarı 

döneminde 6.909 çocuk intihar ederek ölümü 

seçti. 

 

BEBEK ÖLÜMLERİ 

Türkiye’de çocuklar daha doğarken üzerlerine 

yapışan sosyoekonomik sorunlar nedeniyle 

hayatlarını kaybediyor. TUİK verilerine göre 

Türkiye'nin en yoksul bölgesi Güneydoğu 

Anadolu. Resmi rakamlara göre 8 milyon 250 

bin kişinin yaşadığı bölgede, 5 milyon 573 bin 

kişi yoksulluk sınırının altında bulunuyor. 

Yoksulluğun acı yüzü kendisini bebek 

ölümlerinde gösteriyor. Bebek ölüm hızı illere 

göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm 

hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis 

oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 

ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. 

 

TUİK’in açıkladığı son verilere göre 2009-

2017 yılları arasında Türkiye’de 1 gün bile 

yaşayamadan hayatını kaybeden bebek sayısı 

18.471 oldu. AKP iktidarı döneminde bir gün 

bile yaşayamadan ölen çocukların yüzde 53’ü 

(9.880) erkek, yüzde 47’si ise (8591) kadındı. 

1 yaşını doldurmadan hayatını kaybeden 

çocuk sayısı ise 129.811 

 

ÇOCUK GELİNLER 

Türkiye’de bebek ölümlerinin gelişmiş ülkelere 

göre daha ileride olmasının önemli 

sebeplerinden birisi de çocuk evliliklerine bağlı 

erken ölümler. Sağlık bakanlığı kayıtlarına 

göre 2007-2017 yılları arasında erken 

hamileliğe bağlı sebepler nedeniyle 2.404 

bebek, doğum esnasında hayatını kaybetti.  

 

Öte taraftan 2009-2015 yılları arasında 1 gün 

bile yaşayamadan ölen her 10 bebekten 1’nin 

annesi çocuk yaştaydı. Resmi kayıtlara göre 

aynı yıllarda doğum yaparken ölen “çocuk 

anne” sayısı ise 17. 

 

15 yaşından küçük 234; 15-17 yaş arasında 

ise 6 bin 396 kız çocuğu anne oldu. Yapılan 

çalışmalar Türkiye’de gerçekleşen her 100 

evliliğin 18’inin çocuk yaşta gerçekleştiğini 

gösteriyor. 16-17 yaş arasında evlendirilen kız 

çocuklarının oranı (resmi istatistiklere göre) 

yüzde 4,6. 2016’da 27 bin 637 kız çocuğunun 

evlendirildiğini biliyoruz.  

 

 

ÇOCUK İNTİHARLARI 

2003-2017 yılları arasında Türkiye’de 15 

yaşını doldurmadan intihar eden 1.324 çocuk 

var. Bunların 713’ü kız, 608’i ise erkek çocuğu 

olarak kayıtlara geçti. 15-19 yaş arası intihar 

haritası ise kelimenin tam anlamıyla dehşet 

verici. 5.585 çocuk, ölümü bir seçenek olarak 

tercih etti. 

 

ÇOCUKLAR SUÇA YÖNELİYOR 

2008-2016 yılları arasında “Suça sürüklenme 

nedeni” ile güvenlik birimlerine getirilen çocuk 

sayısı 860 bine yaklaştı. 2017 yılı sonu 

itibariyle Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 

verilere göre cezaevlerinde 18 yaşından 

küçük 2.818 tutuklu ve hükümlü bulunuyordu. 

Öte taraftan 18-20 yaş arasında tutuklu ve 

hükümlü olarak cezaevlerinde bulunan genç 

nüfus sayısı ise 10.313 olarak biliniyor. 

 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
255 

 

Suç Sıralaması: Yaralama, Hırsızlık ve 

Uyuşturucu 

Güvenlik birimine getirilen çocukların üçte 

birini yaralama suçu nedeniyle gelen çocuklar 

oluşturdu. 2008-2016 yılları arasında 315 bin 

967 yaralama olayına karıştığı kayıt altına 

alındı. 

Yaralama suçunu; 228 bin 407 vaka ile 

hırsızlık ve 52 bin 825 vaka ile uyuşturucu 

suçları takip etti.  Bu üç suç nedeniyle getirilen 

çocukların toplamı 597 bin 199’a ulaşırken, bu 

rakam güvenlik birimlerine getirilen çocukların 

%69.46’sını oluşturdu. 

 

Çocuklar Saldırganlaşıyor! 

Suça sürüklenen çocuklar bakımından en 

dikkat çekici verilerden birisini de, toplumu 

saran şiddet dalgasının çocukluk çağlarından 

başlaması oluşturuyor! TÜİK verilerine göre 

11 yaş ve altı çocuklar arasında şiddet artarak 

yaygınlaşıyor.  

 

2008-2016 yılları arasında yaralama suçu 

nedeniyle Güvenlik birimlerine getirilen 

çocukların sayısı 14’bin’e yaklaşmış durumda. 

AKP iktidarında güvencesiz ve savunmasız 

bırakılan çocuklar arasında şiddet dalgasının 

yaygınlaşması; cinayet, tehdit, uyuşturucu, 

mala zarar verme, gasp ve hırsızlık suçlarının 

artmasına neden oluyor.  

Ürküten verilere göre; 11 yaş altındaki 

çocuklar arasında yaralama suçundan sonra 

sırasıyla, hırsızlık, mala zarar verme ve cinsel 

suçlar geliyor. 12 bin 556 çocuğun hırsızlık 

suçlamasıyla güvenlik birimlerine getirildiği 

ülkemizde, mala zarar verdiği gerekçesiyle 

hakkında işlem yapılan 3.024 ve cinsel suçlar 

nedeniyle gözaltına alınan 1.896 çocuk 

bulunuyor!  

11 yaş ve altı 49 bin 83 çocuk! 

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların 

%69,5’i 15-17 yaş grubunda, %24,4’ünün 12-

14 yaş grubunda, %5,7’sinin ise 11 yaş ve 

altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik 

birimine gelen veya getirilen çocukların 

%87,88’i erkek, %12,12’si ise kız çocuğu oldu. 

859 bin 759 çocuğun 691 bin 379’u yani 

%80,4’ü adli birimlere sevk edildi.  

 
En çok suç işleyen yaş grubunun ise 15-17 yaş grubu olduğu ortaya çıktı. 
 

Yaş Aralığı Erkek  Kadın  Toplam 

11 yaş ve altı 38.430 10.653 49.083 

12 – 14 yaş 180.348 29.553 209.901 

15 – 17 yaş 534.409 63.345 597.754 

Yaşı Bilinmeyen 2.391 630 3.021 

Toplam  755.578 104.181 859.759 

 
 
11 yaş ve altı çocuklar, yılda 43 cinayet 

işliyor! 

 

Cinayet işleyen çocuklar, toplumun geleceğini 

tehdit ediyor. 2008-2016 yılları arasında katil 

zanlısı olarak güvenlik birimlerine getirilen 

çocuk sayısı 4 bin 85, 11 yaş ve altındaki 

çocukların işlediği cinayet sayısı ise 387 

olarak kayıtlara geçti.  Bu verilere göre 

çocukların yılda ortalama 454 kişiyi, ayda 38 

kişiyi, her gün ise en az 1 cinayet işlediği 

görülüyor.  
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Çocukların, 2008 yılında işlediği toplam 

cinayet sayısı 317 iken, 2016 yılına 

gelindiğinde bu sayı 458’e yükseldi. Yani 

çocukların yıllara göre işlediği cinayet 

sayısında %44,4’lük bir artış meydana geldi.  

 

Uyuşturucu Nedeniyle Suça Sürüklenen 

Çocuk Sayısı Yüzde 227 arttı! 

Uyuşturucu kullanmak/satmak/almak 

suçlarından güvenlik birimlerine getirilen 

çocuk sayısı toplamda 52 bin 825 iken, bu 

rakam 11 yaş ve altındaki çocuklarda 169 

olarak kayıtlara geçti. 

 

2008 yılında Güvenlik birimlerine getirilen 

çocuk sayısı bin 829 iken 2016 yılında 5 bin 

923 olarak kayıtlara geçti. Böylece 8 yılda 

yaşanan artış % 227 oldu.  

 

Cinsel Suç İşleyen Çocuk Sayısı: 25 Bin 

538! 

 

11 yaş ve altı, 1.896, 12–14 yaş aralığında 

7.027 ve 15–17 yaş aralığında 16.540 çocuk 

olmak üzere 25 bin 538 çocuk cinsel suç 

işlediği için güvenlik birimine getirildi.  

 

2008 yılında Cinsel suçlar nedeniyle güvenlik 

birimlerine getirilen bin 848 çocuk varken, bu 

rakam 2016 yılında %104’lük artışla 3 bin 

775’e ulaştı.  

ÇOCUK İSTİSMARI 

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğinin 

Çocuk İstismarı Raporu’na (2016) göre son 10 

yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. İstismara 

uğrayan çocuk sayısı son 10 yılda 300 bini 

geçti. Çocuk istismarında dünya üçüncüsü 

olduğumuz bildiriliyor. 

 

4+4+4 ÇOCUKLARI VURDU  

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sisteminin 

yürürlüğe girdiği 2012-2013 Eğitim ve Öğretim 

yılından bu yana, ilk ve ortaokul seviyesinde 

hizmet veren 129 pansiyonlu okulun 

kapandığını açıkladı.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre 2012-

2013 Eğitim ve Öğretim yılında 454 olan 

Pansiyonlu okul sayısı, 2016-2017 eğitim ve 

öğretim yılı itibariyle %28 oranında azalarak, 

325’e geriledi. Açıklanan verilere göre Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet 

veren Pansiyonlu okulların yıllara göre 

dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 

 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 325 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı 343 

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı 385 

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı 425 

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 454 

 

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ SAYISI %53 

AZALDI 

Pansiyonlu okullarda okuyan parasız yatılı 

öğrenci sayısı da %53 oranında azaldı. Buna 

göre 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında 325 

pansiyonlu okuldan, 24.623’ü kadın, 29.023’ü 

erkek olmak üzere toplam 53.646 öğrenci 

faydalandı. Bu rakam 2012-2013 Eğitim ve 

Öğretim yılında 114.205’ti. 

  

Öte yandan son 6 yılda pansiyonlu okullardan 

yararlanan ilköğretim çağındaki erkek öğrenci 

sayısında %53, kız öğrenci sayısında ise %52 

oranında azalma meydana geldi. 
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Açıklanan verilere göre Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 

Pansiyonlu okullarda parasız yatılı eğitim 

gören öğrencilerin yıllara göre dağılımı şu 

şekilde gerçekleşti: 

 

Eğitim ve Öğretim Yılı Parasız Yatılı Öğrenci sayısı Kadın Erkek 

2016-2017 53.646 24.623 29.023 

2015-2016 60.473 27.870 32.603 

2014-2015 73.989 33.807 40.182 

2013-2014 91.686 42.140 49.546 

2012-2013 114.205 51.960 62.245 
 
 
ORTAOKULU TERK EDEN ÖĞRENCİLERİN 

%4’Ü KIZ 

Bakanlık verilerine göre 2015-2016 Eğitim ve 

Öğretim yılında ortaokula kayıt yaptıran 

öğrenci sayısı 5.211.506 oldu.  

 

2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 

uygulanmaya başlanan 12 yıllık zorunlu 

kademeli eğitim ile herkesin eğitime 

katılımının ve bu eğitim sürecini 

tamamlamasının zorunlu olduğunu anımsatan 

Milli Eğitim Bakanlığı; geçtiğimiz yıl okuldan 

ayrılarak, “açık öğretim ortaokul programı”na 

kayıt olan ya da buradaki kaydını yenileyen 

öğrenci sayısını 388.075 olarak açıkladı.  

Bu verilere göre geçtiğimiz yıl ortaokuldan 

ayrılan kız öğrencilerin oranı %4’e ulaşırken, 

açık öğretim ortaokul programına devam eden 

öğrencilerin %63’ünü de yine kız çocukları 

oluşturdu.  

 

SAATTE 24, GÜNDE 580 KIZ ÇOCUĞU 

OKULU BIRAKTI 

4+4+4 sistemi kız çocuklarımızı okuldan 

uzaklaştırıyor. 2015-2016 yılı verilerine göre 

birinci kademe eğitimi tamamlayarak, ikinci 

kademe eğitime yani ortaokula geçen 

5.211.506 çocuğumuz var. Ancak bu 

çocuklarımızdan 338.075’i çeşitli nedenlerle 

eğitimine okulda devam edemeyerek, 

ayrılmak zorunda kalmış.  

 

Açık Öğretim Ortaokul programına geçiş 

yapması sağlanan bu öğrencilerin 211.882’si 

kız çocuğu. Başka bir deyişle kâğıt üzerinde; 

yani uzaktan eğitim görenlerin %63’ünü kız 

çocuklarımız oluşturuyor.  

 

Bu verilere göre geçtiğimiz yıl saate 24, günde 

580 kız çocuğumuz fiziki olarak okuldan 

ayrılmış. Araştırmalar da ortaya koyuyor ki, 

okuldan kopartılan kızlar, ya çocuk işçi olarak 

çalıştırılıyor ve güvencesiz iş havuzunun 

önemli bir bölümünü oluşturuyorlar ya da 

çocuk yaşta evliliğe zorlanıyorlar. 

 

Öte taraftan çocuklarımızın geleceği için 

harcanan para, eğitim başarısını yükseltmiyor. 

OECD’nin gerçekleştirdiği öğrenci performansı 

değerlendirme sistemine (PISA) göre 

eğitimdeki başarımız son derece düşük. 

2016’da 72 ülke arasında 50. sıradayız. 

Öğrencilerimizin yalnızca yüzde 0,3’ü fen 

bilimlerinde yüksek puan alabiliyor. 

 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

15-17 yaş arasındaki çocuklarda iş gücüne 

katılım oranı yüzde 20,8. Bu yaş grubunda 

708 bin çocuğumuz çalışıyor. Ancak DİSK 
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çocuk işçi sayısını yaklaşık 2 milyon olarak 

veriyor ve çalışan çocukların yüzde 80’inin 

kayıt dışı olduğunu bildiriyor. Ve 

çocuklarımızın yüzde 25,3’ü yoksul. Bu 

bakımdan AB coğrafyasında birinciyiz. 

 

4 TEMMUZ 2018 – ANKARA 

 

TÜRKİYE’NİN KAYIP ÇOCUKLARI 

 

Son günlerde medyada giderek artan bir 

şekilde yer alan kayıp vakaları, AKP iktidarı 

tarafından 16 yıldır sürekli göz ardı edilen çok 

önemli bir soruna, yani çocuğun istismarı 

konusuna işaret ediyor.  

 

İktidar, “çocuk istismarı” denilince sorunu 

sadece fiziki ve cinsel şiddet boyutunda ele 

alıyor. Oysa “Çocuğun istismarı” son derece 

geniş, acı ve endişe verici bir alanı tanımlıyor.  

 

Başta çocuğun cinsel istismarı olmak üzere, 

çocuk intiharları, çocuk evlilikleri ve çocuk 

yoksulluğunda ciddi bir artış görülüyor.  

 

Bununla birlikte bu raporun ana konusunu 

Türkiye’de endişe verici boyutlara ulaşan 

“kayıp çocuklar” oluşturuyor. 

 

Uygulanan yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal 

politikalar nedeniyle ailesinden kopan, yani 

evden kaçan çocuk sayısında büyük artış 

yaşandığını veriler ortaya koyuyor.  

 

Son iki yıla ait resmi veriler henüz 

açıklanmadığı için, 2008 – 2016 verileri göz 

önünde bulundurulduğunda, evden kaçan ve 

bulunarak Emniyet birimlerine getirilen çocuk 

sayısının 104 bini geçtiği görülüyor.   

 

Bununla birlikte çocuklarımızın kaçma, 

kaybolma nedenlerini, bulunma oranlarını, 

bulunma sürelerini, kaybolan çocukların 

ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını, eğitim 

düzeylerini, aile yapılarını bilmiyoruz.   

 

Bu konuda 2008 yılından bugüne detaylı bir 

veri çalışması yapılmadı. Elde olan verileri ise 

ilgili Bakanlıklar bizlerle paylaşmıyorlar.  

 

Oysa 23’ncü dönemde TBMM’de “Kayıp 

Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların 

Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Kurulan” Meclis Araştırma 

Komisyonu raporunda, “Kolluk kuvvetlerinin 

(EGM ve Jandarma) kayıp çocuklar ile ilgili 

tuttuğu bilgileri yıllık olarak bir araya getirerek 

rapor etmesi, varsa düzelmeleri tespit ederek 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşması 

yapılan müdahale çalışmalarının etkililiğini 

değerlendirme ve ileriye dönük planlamalar 

için önemlidir.” önerisi yer alıyordu.  

 

Bu öneri bugüne kadar dikkate alınmadı. 

Kayıp çocuklar yok sayıldı. 

 

Oysa kayıp çocukların insan tacirlerinin eline 

düşmesi olası. Dolayısıyla kayıp vakalarında 

yalnızca cinsel istismar değil, aynı zamanda 

organ kaçakçılığı da akıllara geliyor.  

 

Fakat Türkiye’deki organ kaçakçılığı 

faaliyetleri konusunda karanlıktayız. Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı 

tarafından web sayfalarında yapılan 

açıklamaya göre Türkiye’de kayıp çocukların 
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organ mafyasının eline düştüğüne yönelik bir 

veri olmadığı belirtiliyor.  

 

Öte taraftan küçük yaşta evlilikleri meşru 

gösterecek hukuki adımların atılmış olması 

da, çocukların evden kaçmasına sebep olan 

bir diğer önemli sebep. 

 

Evden kaçan çocukların çoğunlukla cinsel 

istismara maruz kaldıklarını biliyoruz. Türk 

Ceza Kanununun, “Çocuğun Cinsel 

İstismarına” yönelik suçları düzenleyen 

103’üncü maddesi uyarınca açılan davalardaki 

sanık sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı.  

  

Her köşe başında gördüğümüz ve sayıları 

giderek artan “sokak çocuğu” denilerek 

görmezden gelinen çocuklarımız da ciddi bir 

sosyal olguya işaret etmektedir.  

 

Sokak çocukları aynı zamanda ailelerinden 

koparak, sokakta yaşamaya başlayan 

çocukları ifade ediyor. Oysa bu çocuklara 

aileleri sahip çıkmadıkları için, kayıp 

başvurusunda bulunmuyor.  

 

Sayıları ve sorunları her geçen gün artarak 

büyüyen bu çocuklarımız, toplumun diğer 

kesimleri tarafından potansiyel birer suçlu 

olarak görülüyor. 

 

Ne yazık ki AKP iktidarı bütün bu sorunlara 

sırtını dönmüş vaziyette.  

 

Hükümetin 2013-2017 yıllarını kapsayan 

“Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı” kâğıt üzerinde kalmaktan öteye 

gitmedi. Bugüne kadar bütüncül bir “Ulusal 

çocuk politikası” oluşturulmaması bize yeni 

dönemin ipuçlarını da veriyor.   

 

16 TEMMUZ 2018 - ANKARA 

 

SON 6 YILDA ÇOCUKLAR 119.046 BEBEK 

DÜNYAYA GETİRDİ!   

 

Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya 

gelen 7 milyon 878 bin 249 bebeğin yaklaşık 

yüzde 2’sinin çocuklardan olduğu ortaya çıktı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 

Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 

yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar 

tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 

bin 215 olduğunu açıkladı. İlgezdi’ye göre 116 

bin 816 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubuna 

mensup. Bu veriler son 6 senede 18 yaşından 

küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen 

bebek sayısının 200 bine yaklaştığını 

gösteriyor.   

 

GİZLENEN GERÇEK: ÇOCUK GEBELİĞİ  

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl kayıt altına alınan 

392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara 

kanuna uygun şekilde bildirilmediğinin ortaya 

çıkması üzerine bir açıklama yapan CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş 

İlgezdi, “Bağcılar’da yaşanan skandal 

madalyonun sadece bir yüzü. Çocuk gebeliği 

Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam 

ediyor” dedi. Türkiye’de son 6 yılda, 18 

yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya 

getirilen bebek sayısının 119.046’ya ulaştığını 

kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı 

İlgezdi, dünyaya gelen bebeklerin yüzde 

2’sinin annesinin 15 yaşından küçük olduğunu 

açıkladı.     

 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Ağustos 2018 

 

 

 
260 
 

2.215 BEBEĞİN ANNESİ 15 YAŞINDAN 

KÜÇÜK! 

TUİK tarafından açıklanan verilerin 16-17 yaş 

grubu evliliklerle sınırlı olduğunu vurgulayan 

CHP Genel Başkan yardımcısı İlgezdi, 15 

yaşından küçük çocuk evlilikleri ile ilgili 

verilerin ilgili Bakanlıklar tarafından 

açıklanmadığını, buna karşın, 2012-2017 

yılları arasında dünyaya gelen 2.215 bebeğin 

annesinin 15 yaşından küçük olduğunu 

söyledi. İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15-

17 yaş grubu çocuklar tarafından dünyaya 

getirilen bebek sayısının ise 116.831’e 

ulaştığını belirtti.          

 

1 GÜN YAŞAYAMADAN ÖLDÜLER 

CHP Genel Başkan yardımcısı İlgezdi, 2009-

2017 yılları arasında bir gün bile 

yaşayamadan ölen çocuk sayısının ise 

18.471’e ulaştığını belirterek, bebek ve genç 

anne ölümlerinde erken hamileliğe bağlı 

komplikasyonların önemli rol oynadığını 

söyledi.  

 

ÇOCUK EVLİLİKLERİ 

2012-2017 yılları arasında evlendirilen 16-17 

yaş grubu çocuk sayısının 204 bin 740 

olduğunu kaydeden CHP’li İlgezdi, evlendirilen 

çocukların yüzde 95’nin kız çocuğu olduğunu 

söyledi. 2017 yılında, 18 yaşından küçük 

çocuk evliliklerinde ilk sırayı İstanbul’un 

aldığını kaydeden CHP Genel Başkan 

yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’u 

Antep, Urfa ve Hatay’ın takip ettiğini ifade etti. 

 

20 TEMMUZ 2018 - ANKARA  

 

68.375 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET 

MAĞDURU OLDU! 

 

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde 

hasta yakını tarafından parke taşıyla 

darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın 

uğradığı şiddet buzdağının sadece görünen 

yüzüdür. 

 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi’nde meydana gelen 

şiddet vakası, Sağlıkta Dönüşüm sisteminin 

bir sonucudur. Nüfusu 1.985.753 olan 

Şanlıurfa’da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 

13 Devlet Hastanesi’nde toplam 1.233 hekim, 

2.130 hemşire, 3.476 Yardımcı sağlık 

personeli ve 35 Acil Tıp Uzmanı görev 

yapmaktadır.  

 

Bu rakamlar göstermektedir ki, Şanlıurfa’da 

doktor başına 1.610, hemşire başına 932, Acil 

Tıp Uzmanı başına 56.735 hasta düşmektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı tarafından Bilgi Edinme 

talebime verilen yanıtta, 2018 yılı nisan ayı 

itibariyle Bakanlığa bağlı doktor, hemşire ve 

diğer sağlık personeli sayısının 405.014 

olduğu açıklanmıştır.  

 

Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde 

62.741 doktor, 96.429 hemşire ve 1.493 acil 

tıp uzmanı görev yapmaktadır.  

 

Bu verilere göre Türkiye genelindeki devlet 

hastanelerinde görev yapan doktor başına 

1.288 kişi düşerken, şiddet vakalarının en sık 

görüldüğü acil servislerde görev yapan Acil 

Tıp Uzmanı başına ise 54.126 hasta 

düşmektedir.  

 

Bu veriler açıkça göstermektedir ki, Sağlıkta 

Dönüşüm Sisteminin kendisinden 
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kaynaklanan bütün sorunlar, hekimler başta 

olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının 

omuzuna yüklenmektedir. 

 

Ticarethane mantığıyla işletilen hastaneler, 

hekimleri ve sağlık emekçilerini müşteri 

temsilcisi haline getirmekte, hasta-hekim 

ilişkisine ticari bir kimlik kazandırmaktadır. 

Hekimlerin, hemşirelerin ve yardımcı sağlık 

personelinin sağlığını tehdit eden uzun 

nöbetler, “en kısa sürede, en fazla hasta 

muayenesi” mantığıyla göreve gelen hastane 

yönetimleri, hastaların kaliteli ve eksiksiz 

sağlık hakkına ulaşmalarını engellemektedir. 

Bu zincir doğal olarak sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddeti yaratmakta ve körüklemektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 

2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında 

kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68.375’tir. 

Kayıt altına alınan vakaların yüzde 30’unda 

sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz 

kaldığı görülmektedir.  

 

Son 6 yılda 20.706 sağlık çalışanının fiziki 

saldırıya uğradığını biliyoruz. Ve ne yazık ki, 

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet 

Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ersin Arslan 

17 Nisan 2012 tarihinde, Samsun Göğüs 

Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde 

görev yapan Op. Dr. Kamil Furtun ise 29 

Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti.  

 

Veriler incelendiğinde şiddet vakalarına en 

çok Devlet hastanelerinde rastlandığı 

görülmektedir. 2013-2017 yılları arasında 

Devlet hastanelerinde görev yapan 25.481 

sağlık çalışanı fiziki ve sözlü şiddete maruz 

kalmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 

şiddete uğrayan hekim ve sağlık personeli 

sayısı ise 15.970’e ulaşmıştır.  

 

Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye 

sokulan Beyaz kod uygulamasına göre, 2012 

yılının ilk 6 ayında 5.050 şiddet vakasının 

rapor edilmişken, 2017 yılı sonunda şiddet 

vakalarında yüzde 168 oranında artış 

yaşandığı ve 13.545 şiddet vakasının 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

 

2018 yılının henüz ilk 4 ayında meydana 

gelen 2.934 şiddet vakası, sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddetin geçen her yıl katlanarak 

sürdüğünü göstermektedir. Sağlık Bakanlığı 

kayıtları, 2013-2017 yılları arasında her saat 

başı bir doktorun şiddete maruz kaldığını 

göstermektedir.    

 

Bütün bu veriler “Sağlıkta Şiddeti Önleme 

Yasası”nın acilen Meclis gündemine 

gelmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. 

 

27. Dönemde Sağlık çalışanlarının uğradığı 

fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, 

sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını 

iyileştirmek ve halkın parasız, kaliteli sağlık 

hakkına ulaşımının önündeki engelleri 

kaldırmak, CHP’nin öncelikli görevi olacaktır.  
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 YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI FAALİYET RAPORU 5.6
 

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 
 

GEÇMİŞ DÖNEM GELİŞMELER VE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

1-Aday Tespit  Komisyonu Çalışmaları 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı olarak, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle 24 

Haziran 2018 seçimlerinde İzmir, Tekirdağ, 

Kırklareli, Manisa, Adana, Erzurum, Sinop, 

Bilecik, Van, Zonguldak, Nevşehir, Çankırı, 

Kilis, Giresun, Malatya, Konya ve Bayburt 

illerindeki aday tespit çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda sayılan illerden başvuru yapan 340 

aday adayı ile tek tek mülakat yapılmış ve 

mülakat değerlendirme raporları, kişinin 

sosyal medya taramaları, özgeçmişlerinin 

araştırılmasıyla birlikte düzenlenen raporlar 

Genel Başkanlık Makamına sunulmuştur. 

 

A-Yerel Yönetimler Birimi 

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Miting 

Çalışmaları 

Yerel Yönetimler Birimimiz seçim döneminde 

gerek partimizin, gerek Cumhurbaşkanı 

Adayımız Sayın Muharrem İnce’nin 

propaganda çalışmalarında yer almıştır. 

Yapılan mitinglere lojistik ve maddi destek 

çalışmalarında yönlendirici rol üstlenilmiştir.   

Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Muharrem 

İnce’nin gerçekleştirdiği mitinglerden önce 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcımız Sn. Seyit Torun bölgede yer alan 

Belediye Başkanlarımızla propaganda ve 

ulaşım gibi hususlarda bölge bazında 

toplantılar gerçekleştirmiştir. Mitinglerde, örgüt 

ve yerel yöneticiler koordinasyonunun 

sağlanmasında, bölgede bulunan diğer 

kentlerden katılımlarda belediyelerin rol 

üstlenici olması sağlanmış; kontrolleri 

yapılmıştır.  

Belediye Başkanları Toplantısı 

 

13 Nisan 2018 tarihinde Konya’da 

gerçekleşen Belediye Başkanları toplantımızın 

bir gün öncesinde, Belediye Başkanlarımız 

CHP Konya İl Başkanlığı ve Yerel 

Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı makamı tarafından belirlenen 

güzergâh ve alanlarda saha çalışması 

yapmıştır. Toplantı yerinin stratejik olarak 

Konya ilinde yapılmasının temel sebebi, yerel 

seçim çalışmalarının, oy farkının fazla olduğu 

tüm il ve bölgelerde yoğun olarak 

başlatılmasından kaynaklanmaktadır.  

Saha çalışmasının ertesi günü gerçekleştirilen 

Belediye Başkanları Toplantısı, Genel 

Başkanımız Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU ve 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Sn. Seyit TORUN’un açış 

konuşmasıyla başlamıştır. Sn.Seyit 

TORUN’un, Yerel Yönetim Seçimleri Yol 

Haritası sunumuyla devam eden toplantıda, 

kamuoyu yoklamaları üzerine Prof. Dr. 

Hüseyin Tarık ŞENGÜL’ün ve belediyelerde 

denetim üzerine Uzman Denetçi Seyfullah 

TURHAN’ın sunumlarıyla Belediye 

Başkanlarımıza verim sağlayabilecek bilgi 

akışında bulunulmuştur.  

Sn. Genel Başkanımız Kemal 

KILIÇDAROĞLU’nun kapanış konuşması 

öncesinde Belediye Başkanları’nın 

değerlendirmeleri ve görüşleri dinlenmiştir.  

Yardım Çekleri 

 

2018 yılında özellikle Ramazan ayı öncesinde 

çok sayıda vatandaşımıza belediyelerimiz 
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aracılığıyla yardım da bulunulmuştur. Bu 

yardımlar yardım çeki şeklinde olup ilçe 

teşkilatlarımıza ve örgütümüzün öngördüğü 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Genel 

Başkan Yardımcılığımızın çalışmaları 

doğrultusunda yapılan yardım çalışmalarına 

destek veren belediyelerimiz şunlardır: 

Beylikdüzü, Konak, Çiğli, Balçova, Bakırköy, 

Konyaaltı, Silifke ve Çankaya. 

 

Veri Toplama  

Yönetimde bulunduğumuz belediyelerinde 

Kreş, Yaşlı Bakımevi, Kadın Sığınma Evi, 

sosyal yardımlar ve dezavantajlı gruplara 

yönelik politikalar hakkında belediyelerimizden 

verilerini güncellemeleri istenmiştir.  

Gelen veriler Yerel Yönetimler birimimizce 

değerlendirilmiş ve rapor halinde Genel 

Başkanlık makamına iletilmiştir.  

 

Yerel Yönetimler Birim Raporu 

Raporlama Dönemi Boyunca Yerel 

Yönetimler Birimi Tarafından 

Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetlere 

İlişkin Değerlendirme 

 

Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Birimine 

01.04.2018 ile 15.08.2018 tarihleri arasında 

ulaşan şikâyet, iş ve diğer talepler, birimimiz 

tarafından değerlendirilmiş, kayıtları alınmış 

ve girişimde bulunulması gerekenlerle ilgili 

gerekli işlemler yapılmıştır.  

 

Detaylı bilgileri bulunan bu başvurular Yerel 

Yönetimlere ilişkin hizmet yönelimli 

şikâyetler/talepler ve iş talepleri olarak iki 

kategoriye ayrılmaktadır. 

 

 

 

Gelen Şikâyetler/Talepler 

 

21.04.2017 ile 16.08.2017 tarihleri arasında 

tarafımıza toplam 699 şikâyet/talep ulaşmıştır. 

Tarafımıza ulaşan 699 şikâyet/talepten 240 

tanesi iş talebiyken, 459 tanesi çeşitli yerel 

yönetim faaliyetleri konusunda şikayet, öneri 

ve taleplerden oluşmaktadır. 

 

Gelen tüm talep ve şikâyetler belediyelerimizin 

ilgili birimlerine aktarılmış, vatandaşa geri 

dönüşler bizim tarafımızca yapılmış ya da ilgili 

belediyelerce yapılması sağlanmıştır.  

 

Birimimize gelen şikayetin; 310 tanesi 

telefonla, 92 tanesi e-posta ile, 57 tanesi 

mektup aracılığı ile kayda alınmıştır. Bu 

şikayetlerden 298 tanesi direk birimimize 

ulaşırken, 161 tanesi Genel Başkanlık 

Makamından tarafımıza yönlendirilmiştir. 

 

Birimimize gelen 240 iş talebinin 155 tanesi 

birimimize direk ulaşmışken, 85 tanesi ise 

Genel Başkanlık Makamından 

yönlendirilmiştir. 

 

Gelen şikâyet konularına göre ayrıldığında; 29 

adet İmar, 57 tane Fen İşleri, 55 adet Halkla 

İlişkiler, 23 adet Değerlendirme ve Öneriler, 

46 adet Ulaşım, 43 adet Zabıta, 35 adet 

Ruhsatlandırma, 5 adet Vergilendirme, 60 

adet Sosyal Yardım, 52 adet Altyapı, 13 adet 

Kültür İşleri, 28 adet Veterinerlik ve 13 adet 

Muhtelif Taleplerden oluşmaktadır.  
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Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılım 

Şikâyet Konusu 
Şikâyet 
Sayısı 

Halkla İlişkiler 55 

Fen İşleri 57 

İmarla ilgili Konular 29 

Değerlendirme ve Öneriler 23 

Zabıta 43 

Ulaşım 46 

Ruhsatlandırma 35 

Altyapı (Su, Kanalizasyon) 52 

Vergiler 5 

Veterinerlik 28 

Kültür İşleri 13 

Sosyal Yardım 60 

Muhtelif Talepler 13 

Toplam 459 

 

DEVAM EDEN VE PLANLANAN 

ÇALIŞMALAR 

Başta Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler 

olmak üzere 2011 seçimlerinden 2018 

seçimlerine kadar yapılan tüm seçimlerin 

analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerde dikkat 

edilen hususlar, Partimizin bu seçimlerde 

sergilediği performans ile Belediyelerimizin 

seçim bölgelerinde performansların eğrileri 

karşılaştırılmış; Belediye Başkanının seçilirken 

aldığı oy oranı ile daha sonraki seçimlerdeki 

oy grafikleri izlenmiştir.  

Yerel Yönetimler Birimimizde yapılan bu 

çalışma raporlandırılarak Genel Başkanlık 

Makamı’na sunulmuştur. 

Birimimizce yürütülen diğer bir çalışma ise 

yaklaşan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki 

tüm belediyelerin seçim analiz çalışmalarıdır. 

Bu hususta Büyükşehir ve Büyükşehir ilçe 

Belediyelerinin seçim çevrelerinde parti olarak 

ilk sırada çıktığımız yerler tespit edilmiş, ikinci 

parti ile aramızdaki farklar hesaplanmıştır. 

Çıkan sonuçlar ise risk derecesine göre 

yüzdelik olarak gruplanmıştır.  Riskli görünen 

yerlerle ilgili araştırma çalışmalarına 

başlanmıştır. İlk sırada yer almadığımız 

bölgelerle ilgili olarak ise birinci olan parti ile 

olan fark çıkartılmış ve yüzdelik olarak 

gruplanmıştır. Bu hususta birinci parti ile az 

fark bulunan bölgelerle ilgili olarak bölgenin 

sorunlarının tespiti ve çözümlerine yönelik 

çalışmalar başlatılmıştır. 
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Büyükşehir dışında kalan il, ilçe ve beldeler 

için ise analiz çalışmaları devam etmektedir.  

 

 

Yerel Yönetim Bildirgesi  

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Makamı 

olarak üzerimize düşen sorumluluğun 

bilincindeyiz. Hedefimiz mevcut belediye 

yönetimlerimize ek olarak daha fazla kentte 

sosyal demokrat belediyecilik anlayışını 

yerleştirmektir. 

Bu bağlamda göreve geldiğimiz günden 

itibaren daha görünür hale getirmeye 

çalıştığımız Sosyal Demokrat Belediyecilik 

anlayışını toplumun umut bulacağı bir 

alternatif halinde ilerliyoruz.  

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni bir karar 

alma mekanizması hayata geçti. Yeni sistem 

Türkiye’nin en küçükten en büyüğe, tüm 

kararların alınma biçimini daha da 

merkezileştirdi. Bu durum finansal 

kaynakların, vasıflı insan kaynağının, bilginin 

ve stratejik kararların sarayda toplanmasına 

ve yerelden uzaklaşmasına yol açıyor. Yerel 

birikimi değersizleştiriyor.  

Kuracağımız örnek yerel yönetimlerde 

toplumun farklı kesimlerinin hem demokratik 

bir şehir hayatı inşa etmede iş birliği 

yapabileceğini hem de ülkedeki kutuplaşmayı 

ortadan kaldıracağımızı göstereceğiz. Genele 

örnek olacak katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi 

yerel yönetimlerde inşa edeceğiz. Türkiye’nin 

karar alma mekanizmasında ortaya çıkan “tek 

adamlaşma” tuhaflığını yerel yönetimlerde 

normalleştireceğiz.  Halkçı çözüm 

belediyeciliği ile kamu yararına şeffaf bir 

yönetim ve katılımcı yerel yönetimler modeli 

amaçlanmıştır. Kadınlara, gençlere, yaşlılara, 

çocuklara ve halkın tüm dezavantajlı 

guruplarına yönelik hazırlanan modelde 

turizmden hayvan haklarına, uyuşturucuyla 

mücadeleden katı atık eğitimine, yeşil 

çevreden yerel yönetimlerde daha fazla 

kaynağa varana kadar çeşitli çalışma 

modelleri planlanmıştır. 

Hazırlanan Yerel Yönetimler Bildirgesi Taslağı 

Genel Başkanlık Makamına sunulmuştur. 

Genel Başkanlık Makamına sunulan bu taslak 

gerekli incelemelerin ardından belediye 

başkan adaylarımızın çalışmalarına ve yerel 

yönetim vizyonumuzun oluşmasına büyük 

katkı sunacaktır. 

 

Proje Havuzu ve Belediye Dosyası 

Hazırlanmakta olan kitapçıklarda, 2014 yerel 

seçimlerinden bu yana belediyelerimizin 

hayata geçirmiş oldukları projeler daha önce 

belediyelerimizden toplanıp, ilgili uzmanlarca 

değerlendirilmiştir. Gelen projeler, 

belediyelerin mali göstergeleri, belediye 

başkanlarının seçim öncesinde vermiş olduğu 

vaatleri ve gerçekleştirme oranları, ilgili 

belediye hakkında gelen şikâyet ve talepler, 

kamuoyu yoklamalarıyla birlikte 

değerlendirilerek yönetiminde bulunduğumuz 

belediyelerimize ait dosyalar hazırlanmaktadır. 

Bu dosyaların aday belirleme sürecinde yol 

gösterici olması amaçlanmaktadır. 

Belediyelerimizin bugüne kadar 

gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmek istediği; 

ülkemize, insanımıza ve belediyecilik 

anlayışımıza katkısı olacak projelerin çağdaş 

yaklaşımlarla ele alınıp uygulanabilmesi için 

oluşturacağımız bu yönergede yerel 

yöneticilerimize kolaylık sağlamayı umut 

ediyoruz. Ayrıca belediye başkanlarımızın ve 

belediyelerimizin ülke genelinde birer yol 

gösterici ve marka kimliği kazanabilmesi için 

de bir kılavuz niteliği taşıyacak bu çalışma 

birçok başlıkta yöneticilerimizin yardımcısı 

olacaktır. 
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İmar Affı HK. Bilgilendirme yazısı 

AKP Hükümetinin yerel seçimden önce gerek 

popülist kaygılar gerek darboğaza giren mali 

durumu bir nebze erteleyebilmek adına 

çıkardıkları birçok aftan bir tanesi de ‘İmar 

Barışı’dır. 

Seçim öncesi yapılan bu düzenleme ile Yerel 

İdareler tamamen devre dışı bırakılmış, konu 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri üzerinden 

yürütülmüştür. Belediyelerin asli görevleri 

arasında sayılın imar ve ruhsat işlemlerinden 

yerel idarelerin elinden alınması AKP 

Hükümetinin merkezileşme eğiliminin bir 

göstergesidir. 

Ayrıca özel kanun hükmüne tabi birçok alan 

üzerinde yapılan kaçak ve sağlıksız 

yapılaşmayı genel bir kanunun geçici bir 

maddesiyle meşrulaştırma çabalarının açıkça 

hukuka aykırı olduğu görüşündeyiz. Bu 

hususta konuyla ilgili basına ve kamuoyuna 

ilgili açıklamalar da yapılmıştır. 

Konunun diğer bir boyutu ise affa tabi 

alanlarla ilgili Belediyelere ve Belediye 

personellerine daha önce açılmış davalar 

oluşturmaktadır. Konu hakkında teknik 

bilgilerin ve çözüm yollarının bulunduğu 

bilgilendirici bir uzman görüşü tüm 

belediyelerimize e-posta aracılığı ile 

ulaştırılmıştır.  

TAŞERON KHK’sı ile ilgili GENELGE HK. 

6.4.2018 tarihinde Yerel Yönetimler ve Sivil 

Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılıkları tarafından, 696 sayılı 

KHK uygulamasında arşiv araştırması ve 

güvenlik soruşturması nedeniyle iş akdi fesih 

edilen işçiler hakkında belediyelerimiz 

bünyesindeki tespit komisyonlarının takdir 

yetkisini, arşiv araştırması ya da güvenlik 

soruşturması olumsuz gelen işçilerin belediye 

şirketlerine geçişi yönünde kullanılması 

yönünde tüm belediyelerimize konu hakkında 

hukuki bilgilerin ve çözüm yollarının 

bulunduğu bilgilendirici bir uzman görüşünün 

de bulunduğu genelge gönderilmiştir.  

Engelli Belediye Meclis Üyeleri  

Partimizin Engelli Politikalarının belirlenmesi 

adına Engelliler Birimimizin bağlı olduğu ilgili 

Genel Başkan Yardımcılığından gelen talep 

üzerine Belediye Meclislerinde yer alan engelli 

meclis üyelerimizin bilgileri istenmiştir. 

Tarafımıza ulaşan bilgiler Engelliler Birimimize 

yönlendirilmiştir. 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ, ÖNEMLİ 

KABULLER 

 

04 Nisan 2018 Çarşamba 

TEÇ- SEN Genel Sekreterini Makamda Kabul. 

05 Nisan 2018 Perşembe 

İstanbul Ordu Ünye Çınarcık Köyü Dernek 

Başkanı ve Yönetimi Makamda Kabul 

30 Nisan 2018 – 14 Mayıs 2018 Tarihleri 

Arası 

Milletvekili Aday Adayları ile Birebir Görüşme 

ve Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarını, Sorumlu 

İl ve İlçe ve Bölge Belediye Başkanlarını 

Makamda Kabul. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 

TÜRK SAĞLIK SEN Ordu Şube Başkanı ve 

Yönetim Kurulu Üyelerini Makamda Kabul. 

08 Ağustos 2018 Çarşamba 

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu 

Başkanını Makamda Kabul 

3 Nisan 2018 Salı 

Karabük Kardemir in kuruluşunun 81. yıl 

dönümünde kent meydanı ve Atatürk anıtının 

açılışı. 
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4 Nisan 2018 Çarşamba 

Adıyaman İl Başkanlığının basın açıklaması, 

sonrasında esnaf ve kanaat önderleri ziyareti. 

Cumhuriyet Halk Partisi Örgüt ve 

Örgütlenmeden Sorumlu Gn. Bşk. Yrd. Sayın 

Bülent Tezcan ile beraber Cumhuriyet Halk 

Partisi Adıyaman İl, İlçe Başkanlığı ve 

Yönetimleri, Belediye Başkanları eşgüdüm 

toplantısı. 

5 Nisan 2018 Perşembe  

Mersin İl Örgütünün basın açıklaması, 

Avukatlar Günü anması. 

7 Nisan 2018 Cumartesi 

Şeker fabrikalarının satılmasına karşı. Şeker 

Vatandır Vatan Satılamaz mitingleri Çorum. 

8 Nisan 2018 Pazar 

Genel Başkan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 

ile Şişli Belediyesi’nde düzenlenen 8 Nisan 

Dünya Romanlar Günü etkinliği. 

9 Nisan 2018 Pazartesi  

 24.dönem Isparta milletvekilimiz Ali Haydar 

Öner’in TBMM de yapılan cenaze töreni. 

11 Nisan 2018 Çarşamba  

Seyhan Belediyemizin Yeşilyurt çok amaçlı 

tesisinin temel atma töreni. 

12 Nisan 2018 Perşembe  

Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU 

öncülüğünde gerçekleşecek Belediye 

Başkanları toplantısı öncesi Belediye 

Başkanları ile Konya halkını ziyaret. 

13 Nisan 2018 Cuma 

Konya Belediye Başkanları toplantısı. 

14 Nisan 2018 Cumartesi  

Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU ile 

şehit düşen Ömer KÜÇÜK ve Ahmet 

BAYRAM’ ın ailelerine taziye ziyareti. 

Sınıra sıfır Afrin harekât noktasında Genel 

Başkanımız ile karakol ve asker ziyareti. 

Genel Başkanımız ile Hatay’da Şehidimiz 

Rıfat SİNİRLİ ve Şehit öğrencimiz Fatma 

AVLAR’ ın ailelerine taziye ziyareti. 

Genel Başkanımız ile Hatay Büyükşehir 

Belediyemizin toplu açılış töreni. 

15 Nisan 2018 Pazar   

Genel Başkanımız ile Kadın Kollarımızın 

Antalya’da düzenlediği eşgüdüm toplantısı. 

Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU ile 

İzmir Tire stadyum açılışı. 

16 Nisan 2018 Pazartesi  

İzmir Balçova Belediyesinin düzenlediği Köy 

Enstitülerinin kuruluşunun 78. Yıl dönümünde 

eğitimde geleceği ve adaleti düşünmek konulu 

program ve günün anlam ve önemini belirten 

konuşma. 

21 Nisan 2018 Cumartesi 

Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU’ nun katılımıyla Türkiye 

Rumeli Balkan Çalıştayı. 

22 Nisan 2018 Pazar  

Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri 

Derneğinin organize ettiği kahvaltı etkinliği,  

halk ziyareti. 

Ordu Gürgentepeliler İlçe Sosyal 

Yardımlaşma Derneğinin açılışı. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerimizle 

beraber Anıtkabir ve 1. Meclis ziyareti. 

24 Nisan 2018 Salı  

Muhtarlarla Vedat Dalokay Salonunda kahvaltı 

27 Nisan 2018 Cuma  

Esenler Belediyesinde düzenlenen Ulubeyliler 

Gecesi etkinliği. 

28 Nisan 2018 Cumartesi  
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Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl 

Başkanlığında, İlçe Başkanları, Yöneticileri ve 

Partililerimizle erken seçim kararına karşı 

yapılan hazırız açıklaması. 

29 Nisan 2018 Pazar  

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Altınordu İlçe 

Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu kahvaltı 

programı ve ardından gazetecilerle gündem 

değerlendirmesi. 

Ordu genelinde esnaf ve halk ziyareti. 

01 Mayıs 2018 Salı  

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Ankara miting 

programı. 

4 Mayıs 2018 Cuma  

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı 

tanıtım toplantısı. 

10 Mayıs 2018 Perşembe  

İstanbul Demokrat Ordulular Platformu’nun 

Fatsa Eski Belediye Başkanı Fikri SÖNMEZ 

anısına düzenlenen programa katılım ve 

günün anlam ve önemi belirten konuşma. 

12 Mayıs 2018 Cumartesi  

Ordu da Muhtarlar, Muhtar Azaları ve 

Partililerimizle yapılan kahvaltı ve seçim 

çalışmaları değerlendirmesi. 

Ordu Esnaf/Halk ve Devlet Hastanesinde 

hastalarımıza ve hasta yakınlarına geçmiş 

olsun ziyareti. 

Ordu Akyazı Mahallesi esnaf ziyareti. 

23 Mayıs 2018 Çarşamba  

İftar öncesi Ordu’da Halk ve Esnaf ziyareti.  

26 Mayıs 2018 Cumartesi  

Ordu Fatsa Ilıcalılar Derneği iftar yemeği 

programı. 

27 Mayıs 2018 Pazar  

Artvin Aday Tanıtım Toplantısı. 

Akkuş Tuzak Köyü ve Çevre Köyleri Kalkınma 

ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftar 

programı ve ardından Ordu İl Yönetimimiz, 

Kadın Kollarımız, Milletvekili adaylarımızla 

beraber Halk ve Esnaf ziyareti. 

28 Mayıs 2018 Pazartesi  

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilleri 

Aday Tanıtım Toplantısı. 

Ordu Saraycık ve Yukarıtepe Mahalle ziyareti. 

Fatsa’da Halk ziyareti. 

İftar sonrası Ordulu gençlerle sohbet ve 

değerlendirme etkinliği. 

29 Mayıs 2018 Salı  

Ordu Gülyalı da pazar esnafı, kahvehane 

ziyaretleri. 

İftar sonrası kahvehane ziyaretleri ve halk 

ziyaretleri. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba  

Ordu Ünye de Ünye Devlet Hastanesinde 

hasta ve hasta yakınlarına ziyaret. 

31 Mayıs 2018 Perşembe  

Ordu Gürgentepe eski sanayi sitesinde esnaf 

ziyareti. 

Ordu iftar sonrası kahvehane ziyareti. 

 

 

1 Haziran 2018 Cuma  

Ordu Kabadüz’de halk ile buluşma ve esnaf 

ziyareti. 

Ordu Akyazı pazar ziyareti. 

2 Haziran 2018 Cumartesi  

Ordu Gölköy de seçim çalışması esnaf ve halk 

ziyaretleri. 

Ordu Aybastı da seçim çalışması esnaf ve 

halk ziyaretleri. 
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Ordu Gölköy’lüler Eğitim Kültür Yardımlaşma 

ve Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 

iftar programı. 

Ordu Kültür Merkezinde akşam halk ile 

sohbet. 

3 Haziran 2018 Pazar  

İsmet Paşa Caddesinde esnaf ve halk ziyareti. 

İstanbul’da yapılan First Robotic Competiton 

yarışmasında 1. olan Ali Ekber ULAŞAN ile 

Ordu da tebrik ziyareti. 

Ordu Valiliğinin organize ettiği iftar programına 

katılım ve ardından gençlerle ve halkla 

sohbet. 

4 Haziran 2018 Pazartesi  

Ordu Perşembe de esnaf ve halk ziyareti 

seçim çalışması. 

Ordu Perşembe halk pazarı ziyareti. 

Ordu Fatsa da halk buluşması ve esnaf 

ziyareti. 

Ordu Ulubey Kıranyağmur Mahallesinde iftar 

yemeği programı. 

6 Haziran 2018 Çarşamba  

Ordu Kumru da halk pazarı ve esnaf ziyareti. 

Ordu Kabataş ve Korgan seçim çalışması 

programı. 

Ordu Gölköy Düzyalılar Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneğinin Kocaeli ilindeki iftar 

organizasyonuna katılım. 

7 Haziran 2018 Perşembe  

Ordu’ da bulunan Kamu Kurum Kuruluşlarını, 

Meslek Odaları’nı Otomobil sektöründe 

çalışan vatandaşlarımıza ziyaret ve seçim 

çalışması. 

Ordu Gazeteciler Cemiyetinin düzenlemiş 

olduğu iftar programına katılım. 

8 Haziran 2018 Cuma  

Gürsoy fındık fabrikası çalışanları ziyaret 

Doğuş çay fabrikası çalışanları ziyaret. 

Turan seramik fabrikası çalışanları ziyaret. 

Turnagaz çalışanları ziyareti. 

Tera tekstil çalışanları ziyareti. 

CLS tekstil çalışanları ziyareti. 

Üniteks çalışanları ziyareti. 

Keskin Smarteks çalışanları ziyareti. 

TYH Tekstil fabrikası çalışanları ziyareti. 

Ordu Fatsa İlçe Kadın Kollarımızın düzenleyip 

organize ettiği iftar yemeğine katılım. 

9 Haziran 2018 Cumartesi  

Ordu Akkuş ilçesinde halk ziyareti pazar ve 

esnaf ziyareti. 

10 Haziran 2018 Pazar  

Ordu Mesudiye’de halk ve esnaf ziyaretleri 

seçim çalışması. 

12 Haziran 2018 Salı  

Ordu Ulubey’de halk ve esnaf ziyareti. 

Ordu Cumhuriyet Mahallesinde akşam 

kahvehane ziyareti ve halk buluşması. 

Ordu sahilde akşam gençlerle buluşma. 

13 Haziran 2018 Çarşamba  

Ordu Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Halk 

Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İNCE 

Ordu mitingi. 

14 Haziran 2018 Perşembe  

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Mv. Adayı Av. 

Onur ÇAM ile Fatsa Ticaret Odası Başkanı ve 

Yönetim Kurulu ziyareti. 

15 Haziran 2018 Cuma  

Bayramın 1.günü örgütümüzle beraber 

Protokol ve Halk bayramlaşması 

Bayramın 1. günü huzurevinde bayramlaşma. 

16 Haziran Cumartesi 2018 

Ordu Çamaş’ta halk ile bayramlaşma 
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İkizce, Çatalpınar, Çamsan Karayolu Yük 

Taşıma Kooperatifi bayramlaşma ziyareti. 

17 Haziran 2018 Pazar  

Ordu Gölköy’de halk ile bayramlaşma  

Ordu da düğün törenleri olan çiftlere ziyaret. 

18 Haziran 2018 Pazartesi  

Ordu Fatsa halk ve esnaf ziyareti. 

Ordu’da düğün töreni olan çiftlerimize ziyaret. 

19 Haziran 2018 Salı  

Ordu Ulubey Mitingi 

Ordu fındık fabrikasında kadın emekçilerle 

toplantı. 

Ordu Yeni Sanayi Sitesi esnaf ve halk ziyareti. 

20 Haziran 2018 Çarşamba  

Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile Gürsoy fındık 

fabrikasında emekçi kadınlarımızla buluşma. 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile Ordu Ticaret ve Sanayi 

Odası ziyareti 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile Kumbaşı Balıkçı 

Barınağını ziyaret. 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile Ziraat Odasını ziyaret. 

Genel Başkanımız Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile Şehit, Gazi, Dul ve 

Yetimler Derneği Ordu Şubesini ziyaret. 

21 Haziran 2018 Perşembe 

Elvin CANİK’in kurucusu olduğu Elvin Bale 

Okulu yıl sonu resitaline katılım. 

22 Haziran 2018 Cuma  

Ordu Fatsa Yalıköy esnaf ziyareti 

Ordu Ünye de halk buluşması ve esnaf 

ziyareti. 

23 Haziran 2018 Cumartesi  

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Gölköy miting 

programı. 

27 Haziran 2018 Çarşamba  

Ordu Gülyalı İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu Perşembe İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu Gürgentepe İlçe Başkanlığımıza 

teşekkür ziyaretleri. 

Ordu Fatsa İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu Çamaş İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

29 Haziran 2018  

Cuma Ordu Kabadüz ilçe başkanlığımıza 

teşekkür ziyaretleri. 

Ordu Kumru İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu Çaybaşı İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu Ünye İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyaretleri. 

Ordu İkizce İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyareti. 

30 Haziran 2018 Cumartesi  

Ordu Altınordu İlçe Başkanlığımıza teşekkür 

ziyareti 

40. Karadeniz Oda Başkanları toplantısına 

katılım. 

14 Temmuz 2018 Cumartesi  

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Mesudiye İlçe 

Başkanlığı 28. Kurultayına katılım. 

Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin düzenlemiş 

olduğu yemek programına katılım. 

22 Temmuz 2018 Pazar  

Ordu 912. Geleneksel Aybastı- Perşembe 

Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline katılım.   
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1 Ağustos 2018 Çarşamba  

Genel Başkanımız sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile 26. Dönem Antalya 

Milletvekilimiz Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN’ın 

eşi Günseli AKAYDIN’ın cenaze törenine 

katılım. 

03 Ağustos 2018 Cuma Edirne Milletvekilimiz 

Erdin Bircan’ın tedavi gördüğü hastanede 

ziyaret. 

4 Ağustos 2018 Cumartesi 

Bolu Mengen Belediyemizin 33.Uluslararası 

Mengen Aşçılık Festivaline katılım. 

5 Ağustos 2018 Pazar  

Ordu Çamaş Halk buluşması ve esnaf 

ziyaretleri. 

6 Ağustos 2018 Pazartesi  

Ordu’da Nahide-Barış çiftinin düğün 

törenlerine katılım. 

 

BASIN AÇIKLAMALARI 

1-“Türkiye’nin sadece cari açığı 

büyümüyor, demokrasi açığı da hızla 

büyüyor!” 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan 

Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, 

Cumhurbaşkanlığı sisteminin “Türkiye’nin 

yerel birikimini bir kalemde değersizleştirdiğini” 

söyledi.  Torun “Bu sistem finansal 

kaynakların, vasıflı insan kaynağının, bilginin 

ve stratejik kararların sarayda toplanmasına 

ve yerelden uzaklaşmasına yol açıyor” diye 

konuştu. 

Seyit Torun, “Cumhurbaşkanlığı sistemi 

Türkiye için yeni ve büyük bir tehlikeyi işaret 

ediyor: Türkiye’nin sadece cari açığı 

büyümüyor, demokrasi açığı da hızla 

büyüyor!” dedi.  

Torun, konuyla ilgili olarak TBMM’de 

düzenlediği basın toplantısında şunları 

söyledi:  Türkiye’nin dış politikasından, hangi 

şehirde nereye, nasıl bir park yapılacağına, 

ekonomi politikalarından engelliler için 

yapılacak yol rampalarına kadar her tür 

kararın merkezi yönetim tarafından alınması 

planlanıyor. Millet parkının nerelerde 

açılacağından kimin nerede kek yiyeceğine 

kadar her karar artık sarayda alınıyor. Bir 

başka deyişle yurttaşlar ve sivil toplum karar 

sürecinden tamamen tasfiye ediliyor.  

İhtiyacımız: Normalleşme ve 

demokratikleşme 

Türkiye siyasetinin uzunca bir süredir kimlik 

siyasetine sıkıştığını ifade eden Torun,  

“Siyasi hayatın omurgasını oluşturan partilerin 

büyük çoğunluğu kendini kimlikler üzerine inşa 

ediyor. Bu durum Türkiye toplumunun kimlik 

ekseninde ayrışmasına ve içine kapalı 

kümeler olarak hayatını sürdürmesine yol 

açıyor. Biz bu sistemi reddediyoruz” dedi.  

Torun, önümüzdeki dönemde yerel yönetimler 

seçimlerinin olduğuna dikkat çekerek CHP’nin 

yerel yönetimler yaklaşımı konusunda da şu 

açıklamayı yaptı: “Siyasetin etnik, dini ve 

kültürel kimlik eksenli yapısı, yurttaşlar 

arasında ortak konular ekseninde temas 

kurmayı imkânsızlaştıran, güç odaklı sığ bir 

rekabet üretiyor.  

Kimlik eksenli kümelenmeyi ve kutuplaşmayı 

aşmak için şehirler önemli bir fırsat sunuyor. 

Şehirlerle ilgili konular, farklılıkları ortak 

meselelerin etrafında iş birliği yapmaya teşvik 

ediyor.  

Kadınların şehirlerin sokaklarına güvenle 

çıkmasından engellilerin istihdama 

erişebilmelerine; herkesin tercih ettiği 

ibadethanede özgürce ibadetini 

yapabilmesinden çalışanların ve öğrencilerin 

işe, alışverişe, okula bisikletle gidebilme 

taleplerine kadar her konu şehir hayatını 

birlikte demokratikleştirme imkanı sunuyor. “     
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Yöntem: Demokrasiyi şehirlerde inşa 

etmek  

Son genel seçimlerde kurulan ittifakın, Türkiye 

siyasetinin kutuplaşmayı aşma becerisine 

sahip olabileceğini gösterdiğini ifade eden 

Torun, “İttifakın temel amacı her ne kadar 

Türkiye’nin karar alma mekanizmasında 

ortaya çıkan “tek adamlaşma” tuhaflığını 

normalleştirme adımı olsa da bir baraj aşma 

ittifakı olarak algılandığını” söyledi. Torun  

“hem bu algıyı aşmak hem de farklılıklar 

arasında iş birliği kurmanın normalliğini 

kanıtlamak için yerel demokrasi önemli bir 

fırsattır” dedi.    

Torun sözlerini şöyle tamamladı: 

“Otoriterleşmenin yol açtığı toplumsal gerilim 

Türkiye’nin tüm toplumsal ve siyasal 

zenginliklerinin yerel demokrasi içinde 

genişletilerek sürdürülmesiyle düşürülebilir.  

Biz, şehirlerin kamusal alanlarında, her 

yurttaşın hayat tercihini özgürce ifade 

edebileceği ve gerçekleştirebileceği 

demokratik bir hayatı birlikte kurma sözü 

veriyoruz.   

Şehir demokrasisi ile yurttaşların diğerinden 

daha fazla hak iddia etmeden ve diğerini 

kendine benzetmeye çalışmadan, kendine 

benzemeyenle iş birliği yapabilmesinin 

olanaklarını ortaya çıkartabilmek ve yeni bir 

diyalog, müzakere ve iş birliği modelini hayata 

geçirebilmek mümkün.  

CHP olarak, sarayın tekçiliğine karşı yerelden 

genele doğru ülkeyi yeniden inşa etmeyi, ortak 

yaşamı ve birlikteliği savunuyoruz. Ülkemizin 

ve insanımızın demokrasi deneyimi sayesinde 

bunu mutlak başaracağız!”       

 

2-Tasarruf yapacaksanız Saray’dan 

başlayın! 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 

basında belediyelere ayrılan kaynağın yüzde 

30 oranında kesileceğinin tartışıldığına dikkat 

çekerek “Yeni sistemde bakanı 

göremediğimizden, bakan meclise gelmediği 

için kendisine soramıyoruz.  Öyleyse basın 

yoluyla soralım:  Siz belediyeleri çökertmek mi 

istiyorsunuz?  Belediye gelirlerinin yüzde 

30’unu kesmenin belediyeleri kapatmak 

anlamına geldiğini bilmiyor musunuz?” dedi. 

Seyit Torun, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak ille tasarruf yapacaksa, halkın birinci 

basamak ihtiyaçlarını gören belediyeleri 

çökertmeye çalışacağına gitsin önce Saray’ın 

israflarını kessin” dedi. 

Seyit Torun, “Son dönemlerde belediyelerin 

yetkileri ve sorumlulukları arttı ama gelirleri 

aynı kaldı. Belediyelerin birçoğu bütçeden 

aldıkları payla hiç değilse maaş ödüyordu. 

Eğer böyle bir karar varsa ve karar 

uygulanırsa artık belediyeler maaş ödeyemez 

hale gelecek ve çoğu iflas edecektir. Sakın ha, 

böyle bir şeyi aklınızın ucundan bile 

geçirmeyin” dedi. 

 

BELEDİYELERİ BİR GECEDE 

BİTİREMEZSİNİZ 

Torun, “Belediyeler plan ve bütçelerini yapıp 

vatandaşlara söz veriyor. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak, bir gecede 

yukarılardan gelen emirle bunu değiştiremez. 

Eğer Türkiye hala bir devlet ise, bunun 

olmayacağını kendisine hatırlatalım” dedi. 

Torun sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu plan olsa olsa Sarayın muhalif belediyeleri 

bitirme planıdır. Seçim öncesi kendi 

belediyelerine çeşitli yollarla kaynak aktaracak 

Saray rejimi, bizim belediyeleri çeşitli yollarla 

iş yapamaz hale getirmeyi planlamaktadır. 

Amaç yerel seçim öncesi muhalif belediyeleri 

çökertmektir. Çöp toplayamaz, su getiremez, 

yol yapamaz hale gelen belediyeler personel 

çıkartmak zorunda kalacaktır. Bütçenin 

çoğunu bitiren Saray,  bu kararla Türkiye’yi 
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yeni bir kaosa sürüklemektedir. İmar barışı adı 

altında kent talanına verilen ödünle toplanan 

parayla bedelli askerlikten elde edilecek gelir, 

israfı kapatmaya yetmemektedir. Türkiye kötü 

yönetiliyor ve kötü yönetimin faturası sürekli 

halka çıkarılıyor.“ 

Yeni sistemin Türkiye’nin, tüm kararlarının 

alınma biçimini hem hukuksuzlaştırdığını hem 

de merkezileştirdiğini savunan Torun, “bu 

durum finansal kaynakların, vasıflı insan 

kaynağının, bilginin ve stratejik kararların 

Saray’da toplanmasına ve yerelden 

uzaklaşmasına yol açıyor. Ülke birikimi 

değersizleştiriliyor. Zaten beldelerin 

kapanması ve bazı belediyelere kayyum 

atanmasıyla yerel demokrasiden 

uzaklaşmıştık. Bu plan doğruysa şimdi birçok 

belediye de pratikte kapanmış olacak. En 

önemlisi Saray hükümetinin böyle bir kararı 

nasıl ve hangi cüretle aldığını bilmeye 

hakkımız var” dedi. 

YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti olarak 

yerel yönetimlerin gelirlerinin artmasını ve 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesini 

savunduklarını hatırlattı ve sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

“AKP’nin Yerel Yönetimlere bakışı bellidir. 

Köyleri ve belde belediyelerini kapatmaları, il 

özel idarelerini kaldırmaları, seçmenlerin 

yarısına hizmet sunan belediye başkanlarını 

ya istifa ettirmeleri ya da kayyum atamaları 

millet iradesine verdikleri önemi 

göstermektedir. 

Şimdi de yerel seçimden önce belediyelere 

aktarılacak payları kısmayı gündeme alarak 

onları hizmet göremez hale getirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Rastlantıya bakın ki tam 

da aynı dönemde kamu idarelerinden 100 

günde bitirebilecekleri vizyon projeler 

toplamaya başlıyorlar. Bu oyunun farkındayız. 

Yerel idareleri iş göremez hale getirip 

kendilerini kurtarıcı gibi sunma planlarını en 

başından bozacağız. 

Buradan tüm belediye başkanlarımıza parti 

ayrımı gözetmeden çağrı yapıyorum: Bu 

oyunu hep birlikte bozalım, yerel demokrasiye 

sahip çıkalım, halka sahip çıkalım. Sizler 

halkla yüz yüze geliyorsunuz, sizler halkın 

sorunlarını ve çözümlerini en iyi bilenlersiniz. 

İşlerin Saray’ın penceresinden göründüğü gibi 

olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Verdiğiniz 

sözleri tutun ve projelerinizi bitirin…” 

Torun ayrıca, OHAL döneminde belediye 

başkanlarının yurtdışına çıkışlarının İçişleri 

Bakanı’nın iznine bağlı olduğunu hatırlatarak,  

“OHAL kalkmasına rağmen bu konuda yeni 

düzenleme yapılmadı. Bu da güya tasarruf 

tedbirleri çerçevesinde düşünülüyor ama 

tamamen siyasi bir tasarruftur” dedi. 

 

3- Şehirlerimizi kendi ellerimizle 

boğuyoruz! 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 

“AKP hükümeti iklim değişikliği veya doğal 

afet sözlerinin arkasına saklanarak son 

dönemde birbiri ardına yaşanan 

olumsuzlukların ve felaketlerin 

sorumluluğundan kaçamaz” dedi.  

İklim olaylarının önlenemez doğal felaketler 

olmadığını savunan Seyit Torun, “İnsan eliyle 

yaratılan bu felaketler, insan eliyle önlenebilir” 

diye konuştu.  

Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Yıkılan binaların, çöken yolların, taşan 

ırmakların, ırmağa dönen caddelerin, 

yurttaşlarımızı öldüren tren kazalarının nedeni 

ranta ve talana dayalı yönetim anlayışıdır. 

Doğal kaynakları ve doğayı kısa yoldan 

zengin olmanın aracı olarak gören talancı 

anlayış bizi bir felakete sürüklemektedir.  

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin çeşitli 

kentlerinde yaşanan olumsuzlukların nedeni 
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doğa değil insandır, çözüm de anlayış 

değişikliğidir” dedi.   

Kalkınmanın ve şehirciliğin doğayla barışık 

olması gerektiğini belirten Torun, AKP’nin 

şehircilik anlayışının betonlaştırma olduğunu 

söyledi. Torun, bu anlayışın şehirleri nefes 

alamaz hale getirdiğini belirterek “Kentlerin 

yeşil alanları talan edildi. Ormanlar yok edilip 

yerine beton bloklar dikildi. Küresel iklim 

değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği 

halde orman eko sistemini geliştirecek adımlar 

atılmıyor, iklim felaketlerine çare aranmıyor, 

doğaya ve insana uygun ulusal çevre 

politikamız oluşturulmuyor” diye konuştu.  

Torun, “Sanki kafamıza bir poşet geçirmiş öyle 

dolaşıyoruz ve bu poşetin altından da sürekli 

sıkıyoruz. Şimdiki AKP politikaları değişmezse 

kendi ellerimizle kendimizi boğacağız” dedi.  

 

GELİŞMİŞ DÜNYAYA UYALIM  

Gelişmiş dünyaya ait ülkelerin iklim değişikliği 

dönemine girdiğimiz bu yıllarda, iklim, 

şehircilik, ulaşım, enerji ve tarım gibi belli başlı 

alanlardaki politikalarını kökten değiştirdiğini 

söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit 

Torun, “Oysa bizde hükümet sanki böyle bir 

tehlike yokmuş gibi hala eski politikalarda ısrar 

ediyor” dedi.  

Torun şunları söyledi: “Batı yenilenebilir 

enerjiye geçiyor, bizimkiler herkesin terk ettiği 

kömür enerjisi kullanmakta ısrar ediyor ve 

hatta kullanmanın yararlarını anlatıyor.  

Örneğin yeraltı sularının kirlendiği ve 

tuzlandığı bu dönemde, hükümet Kanal 

İstanbul projesinden tüm uyarılara rağmen 

vazgeçmiyor.  Kentlerde ormanlar oluşturma 

yerine ormanlar kesilip yerleşim alanı 

oluşturuluyor. Irmak yatakları dolduruluyor 

veya değiştiriliyor.” 

Seyit Torun, hem kentleşme politikalarında 

değişiklik yapılmasını hem de genel küresel 

ısınma karşısında hükümetin önlemler alması 

gerektiğini söyledi. Torun, dünyanın 1 

derecede ısındığında tarımın yüzde 10 

oranında azalacağına dikkat çekerek sözlerini 

şöyle bitirdi: “Zaten ülke tarımı ölmek 

üzereyken kapımızda bu felaketin olduğu da 

unutulmamalı. Bilim insanları küresel 

ısınmadan en çok etkilenecek ülkeler arasında 

Türkiye’yi de saymaktadır. Ancak yine bilim 

insanları insan eliyle yaratılan felaketin insan 

eliyle önlenebileceğini de vurguluyor. İklim 

değişikliği bütün dünyanın sorunudur ama biz 

de üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu 

acilen yerine getirmeliyiz. ”  
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 İŞÇİ SENDİKALARI-MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM 5.7

KURULUŞLARI FAALİYET RAPORU 

Genel Başkan Yardımcısı Veli AĞBABA 

 
PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 

 

7 Nisan 2018/ Çorum’da Büyük Şeker 

Mitingi.  

Hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme 

kararı vermesinin ardından Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile 

kurulan Şeker Komisyonu 42 gün boyunca 

Ülkedeki tüm şeker Fabrikalarını ziyaret etti. 

30’a yakın Milletvekili ve Parti Meclisi 

üyemizden oluşan Şeker Komisyonu, 

özelleşen özelleşmeyen ayrımı yapmadan, 24 

şeker fabrikasına giderek işçiler, çiftçiler, 

esnaflar ve tepkili halkımızla ile görüştü. 

Toplamda 11.612 kilometre yol katedildi. 

Anadolu ve Trakya karış karış dolaşıldı.  

Gidilen illerde, CHP örgütlerinin yanında İyi 

Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan 

Partisi, Büyük Birlik Partisi, HDP ve ÖDP de 

vardı. Kimi fabrikalarda MHP yöneticileri de 

destek verdi, AKP’ye oy veren yurttaşlar da 

geldi. Şeker-İş Sendikası ile birlikte tüm şeker 

fabrikalarının olduğu illerimizde basın 

açıklamaları yapıldı. 

Bu sürecin sonunda, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde 7 Nisan 

Cumartesi günü Çorum’da Büyük bir Şeker 

Mitingi yapılması planlandı. 

Mitinge katılan onbinlerce insan tek bir 

ağızdan aynı cümleleri tekrarladı. 7 Nisan 

Cumartesi Günü saat 11.00’de Çorum Saat 

Kulesi Meydanı’nda gerçekleşen mitingte 

sloganımızı tüm Türkiye’den duyulacak 

şekilde haykırdık. “ŞEKER VATANDIR 

VATAN SATILMAZ” 

Bu mitingde parti bayraklarımızı kullanmadık 

yalnızca Türk bayrakları yer aldı. Büyük Şeker 

Mitingimize, Türkiye’nin bağımsızlığı için 

ayağa kalkan, vatan savunmasına katılmak 

isteyen binlerce insan akın etti. 

 Şeker-İş başta olmak üzere sendikalar, sivil 

toplum örgütleri, platformlar yanımızdaydı. 

Şeker İttifakının, Fabrikaların satışını siyaset 

üstü bir mesele olarak gördüğü, bunun bir 

vatan meselesi olduğu vurgulandı. 

 

16 Nisan 2018/ OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ eylemi 

Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde, 

Olağanüstü Hal (OHAL) 'e karşı 81 ilde eş 

zamanlı olarak OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ eylemleri düzenlenmiş, tüm 

illerde aynı saatte düzenlenen eylemde 

aşağıda yer alan ortak bildiri okunmuştur. 

 

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ 

ORTAK BİLDİRİSİ 

16 NİSAN 2018 

Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme 

amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz 

seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun 

üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki 

FETÖ darbe girişiminin ardından 20 

Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen 

referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim 

değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe 

ortamında, “Evet” demenin devletin tüm 

kurumlarıyla desteklendiği, “Hayır” demenin 

ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. 

Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. 

İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak 

demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir 

saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan 
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haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü 

protesto eylemini baskılamanın da aracı 

olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani 

halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek 

tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve 

birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik 

operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. 

AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak 

kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını 

bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal 

demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu 

baskı altına alan otoriter bir rejime 

dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç 

kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. 

OHAL nedir? 

OHAL, 10 Ekim’de katledilen çocuklarını 

anmak isteyen anne ve babalara sıkılan biber 

gazıdır.  

OHAL, ekmeğinin peşindeki tütün üreticisine 

vurulan coptur. 

OHAL, Ahmet Şık başta olmak üzere hayatını 

FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecileri 

zindanlara atmaktır. 

OHAL, işçi grevlerini ertelemek, grev 

çadırlarına müdahale etmektir. 

OHAL, işlerini geri almak için ölümü göze 

alarak bedenini açlığa yatıran Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça’nın ölüm tehlikesini 

görmeyen hükümet inadıdır. 

OHAL, dünyaca ünlü kimi bilim insanlarını 

FETÖ yalanıyla üniversitelerden atmaktır.  

OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. 

OHAL, muhaliflerini “terörist” olarak 

tanımlayabilme cüretidir. 

OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları 

Anıtı’nı gözaltına almaktır. 

OHAL, madende oğlu dört yıldır yatan anaya; 

artık yürüyemezsin, yasak artık demektir. 

OHAL, on binlerce taşeron işçiyi haksız bir 

şekilde kadro dışı bırakmaktır. 

OHAL, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin 

“okuma hakkı”nı elinden alabileceğini 

söylemek ve öğrencileri tutuklatmaktır. 

OHAL, milli iradeyi yok sayarak, belediye 

başkanlarını görevden uzaklaştırmak, 

belediyelere kayyım atamaktır. 

OHAL, laik eğitim bildirisi dağıtmak isteyen 

öğrencinin gözaltına alınması, 16 Nisan 

referandumunda “hayır” propagandası yapan 

vatandaşın kolunun kırılmasıdır. 

OHAL, seçilmiş milletvekillerini hukuksuz bir 

şekilde tutuklatmak ve yargılatmaktır. 

OHAL, hakimlerin, savcıların bir parti genel 

başkanı önünde iliklediği cübbelerdir. 

OHAL, yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı tek 

adamın iki dudağının arasına hapsetmektir. 

OHAL, doların 4 TL’yi, avronun 5 TL’yi 

aşmasıdır, Türk Lirası’nın kaybettiği değerdir. 

OHAL, satılan şeker fabrikası, açlık sınırı 

altındaki asgari ücret, artan enflasyondur. 

OHAL, Twitter’daki 280 karakterden, 

Facebook’taki “beğen” butonundan 

korkmaktır. 

OHAL, 12 Eylül cuntasına özenenlerin, askeri 

darbe dönemlerine rahmet okuttuğu bir 

düzenin adıdır. 

İlan ederken bir buçuk ay bile sürmeyecek 

dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri 

OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi 

kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL 

rejimine artık yeter demeye başlamıştır.  

Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, 

Türkiye’yi uçuruma adım adım yaklaştıran 

OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. 

Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle 

gelenler, gelinen noktada takım elbiseli 

darbeciler haline gelmiştir. 
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Bizim talebimiz kesindir; 

Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline 

gelen OHAL rejimine DERHAL son 

verilmelidir.  

Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok 

sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, 

milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni 

ortadan kalkmalıdır. 

Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil 

toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile 

uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. 

Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, 

yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş 

demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına 

geçmelidir. 

Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 

ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları 

uyarıyoruz.  

Bizler OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ! 

 

DEVAM EDEN VE PLANLANAN 

ÇALIŞMALAR 

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı olarak, geçtiğimiz dönemde 

sendikalar, birlikler ve STK’lar ile iletişim 

kanallarının geliştirilmesi için çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.   

Şeker Fabrikalarının özelleştirme kararının 

ardından, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

oluşturduğumuz heyetle tüm Türkiye’deki  

Şeker Fabrikalarına yapmış olduğumuz 

ziyaretler büyük ses getirmiş; Genel 

Başkanımız Başkanlığında 7 Nisan’da 

Çorum’da gerçekleştirdiğimiz Büyük Şeker 

Mitingi de yoğun bir katılımla karşılık 

bulmuştur. 

16 Nisan’da 81 ilde eşzamanlı olarak 

gerçekleştirdiğimiz OHAL’e karşı demokrasi  

eylemlerinde , parti örgütlerimizle beraber 

sendika ve STK’ların birlikteliği güçlü bir etki 

yaratılmasını sağlamıştır.  

Geçmişten beri işçi sendikaları ve 

konfederasyonları ile yürütmüş olduğumuz 

ilişkiler bu süreçte daha da sıklaştırılacak , 

yaşamış olduğumuz ekonomik çöküntünün ve 

darboğazın en çok etkilediği emek kesimi ile 

ilgili çalışmalara ağırlık 

verilecektir.  Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

işçi ve emekçilerin hak arayışında oldukları 

her platforma destek verilecek, emek 

kesiminin temsilcisi sendikalarla birlikte ortak 

eylem planlarına da katılım 

sağlanacaktır. Flormar işçilerine destekte 

olduğu gibi, işçi gruplarının eylemlerine katılım 

sağlanacak, kamuoyu duyarlılığı yaratmak ve 

hükümet nezdinde baskı unsuru yaratmak 

adına çalışmalar yapılacaktır.  2017 yılında 

düzenlemiş olduğumuz “Taşeron Çalıştayı” , 

“Kıdem Tazminatı Çalıştayı”,  “OHAL 

Çalıştayı” gibi geniş katılımla 

gerçekleştirdiğimiz çalıştayların benzeri 

çalıştaylar düzenlenecektir. OHAL süresince 

çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 

kamudan ihraç edilen memurlar hakkında, 

henüz giderilmemiş  olan mağduriyetlerin 

çözülmesi noktasında, memur sendikalarıyla 

iletişim sağlanacak ve uzun süredir planlanan 

ancak seçim süreci ve OHAL engeli nedeniyle 

düzenleyemediğimiz “Memur  Çalıştayı” 

önümüzdeki dönemde 

düzenlenecektir.  Çalıştayda, Akp 

Hükümeti’nin getirmiş olduğu, hiçbir kritere ve 

eşitlik ilkesine uymayan, anayasaya aykırı, 

mülakata dayalı kamu personel alımı sistemi 

ve kamuda liyakatın kaldırılması konuları, Khk 

mağdurları, Kamu personel rejimindeki 

aksaklıklar değerlendirilecektir.  

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ, ÖNEMLİ 

KABULLER 
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4 Nisan 2018/ Samsun( Çarşamba) Şeker 

Fabrikası ziyareti. 

 Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı 

sonrası CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan 

Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda 

kurulan komisyon, Kırklareli, Afyon, Uşak, 

Burdur, Ankara, Malatya, Kahramanmaraş, 

Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırşehir, 

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Muş, 

Elazığ, Konya, Niğde, Kastamonu ve 

Eskişehir fabrikalarının ardından 4 Nisan 

tarihinde Samsun Şeker Fabrikasını ziyaret 

etti.  Milletvekilleri Veli Ağbaba, Kadim 

Durmaz, Okan Gaytancıoğlu, Burcu Köksal, 

Özkan Yalım, Melike Basmacı, Mustafa 

Tuncer, Türabi Kayan, Hayati Tekin, Kemal 

Zeybek, Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve 

Pınar Uzun'dan oluşan heyet, Samsun 

Çarşamba Şeker Fabrikasını ziyaret 

sonrasında fabrika önünde bir basın 

açıklaması yaptılar. 

 

20 Nisan 2018/ Halk Arenası Programı 

Malatya’da. 

Halk Arenası programı bugüne kadar ki en 

kalabalık izleyici kitlesiyle Malatya’da 

gerçekleştirildi. CHP programa katılan binlerce 

kişiyle  Malatya’da seçim startını verdi. 

Halk Televizyonu’nda yayınlanan programın 

yapımcısı ve sunucusu Uğur Dündar’ın 

hastalığı nedeniyle katılamadığı ve 

sunuculuğunu 174 gün tutuklu kaldıktan sonra 

serbest bırakılan Sözcü Gazetesi Muhabiri 

Gökmen Ulu’nun yaptığı Halk Arenası Malatya 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Salon ve kültür merkezinin bahçesi saatler 

önce dolarken, salon dışındaki binlerce kişi 

programı kurulan led ekrandan izledi. CHP 

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 

Bülent Tezcan, CHP Grup Başkan Vekili 

Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Veli Ağbaba’nın konuk olduğu programda 24 

Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelere 

yer verildi.  

12 Mayıs 2018/ Anneler Günü Etkinliği 

CHP Malatya İl Başkanlığı ve Kadın Kolları 

tarafından organize edilen, CHP Ankara 

Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Şehit 

Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba ve 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba'nın konuşmacı olarak katıldığı 

Anneler Günü etkinliği 12 Mayıs Cumartesi 

Günü Saat 13.00 de Malatya Büyükşehir 

Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans 

Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 

20 Mayıs- 24 Haziran tarihleri arasında  -

SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA -

yapılan başlıca çalışmalar:  

Seçim startı verildikten sonraki bir ay 

süresince Malatya merkez ilçeleri ve 

köyleri ile, diğer ilçeleri ve köyleri, şehir 

merkezi ziyaretleri. Esnaf ziyaretleri, 

dernek STK ve kuruluşlar ile  birlik ve vakıf 

ziyaretleri, basın kuruluşlarına yapılan 

ziyaretler. 

 

2 Haziran 2018/ Büyük Malatya Mitingi 

Büyük bir coşkuyla meydanda toplanan 

onbinlerce Malatyalı tek bir ağızdan artık 

TAMAM dedi. Destekleriyle gücümüze güç 

katan tüm Malatyalılara sonsuz 

teşekkürlerimizi ilettik. 

3 Haziran 2018/ Malatya İnsan Hakları 

Derneği'ni Ziyaret 

Malatya İnsan Hakları Derneği'ni ziyaret ettik. 

Yargının bağımsızlığı, özgür bir Türkiye için 

iktidara geldiğimiz ilk gün, AKP'nin muhalifleri 

sindirme aracı haline getirdiği OHAL 'i 

kaldıracağımızı ifade ettik. 
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7 Haziran 2018/ Malatya Hacı Bektaş Veli 

Kültür Merkezi Vakfı ve Alevi Eşit Yurttaşlık 

Derneği Ziyareti 

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı ve Alevi 

Eşit Yurttaşlık Derneği ziyaretlerimizi yaptık. 

7 Haziran 2018/ BTS Malatya Şubesi 

ziyareti 

BTS Malatya Şubesi ziyaretimizi 

gerçekleştirdik. 

8 Haziran 2018/ Malatya Tüm İşçi Emeklileri 

Derneği Ziyareti 

Tüm İşçi Emeklileri Derneği’ni ziyaret ederek 

emeklilerin sorunlarını ve yapacaklarımızı 

konuştuk. CHP iktidarında adil bir intibak 

yasasını çıkaracağız. En düşük emekli aylığını 

1.500 liraya çıkaracak ve tüm emeklilere iki 

bayramda, öyle 1.000 lira değil, BİRER MAAŞ 

ikramiye vereceğiz. Emeklilikte yaşa 

takılanların mağduriyetlerini giderecek, 

emeklilere milli gelir artışından pay 

vereceğimizi ifade ettik. 

8 Haziran 2018/ Malatya Koop İş Ve 

Güvenlik İş Sendikası Başkan Ve 

Yöneticileri İle Toplantı 

Koop iş ve Güvenlik İş sendikası başkan ve 

yöneticileri ile bir araya geldik. 

CHP iktidarında devlet güdümlü sendika 

anlayışı son bulacak. Sendikalara bağımsızlığı 

getireceğiz. Grevler önündeki tüm engelleri 

kaldıracağız. Toplu sözleşme yapmayı 

kolaylaştıracağımızı ifade ettik. 

8 Haziran 2018/ Malatyaspor Taraftarlar 

Derneği İftar Yemeği Programı 

Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından 

İnönü Stadyumunda verilen iftar yemeğine 

katıldık. 

9 Haziran 2018/ Adıyaman Merkez Bürosu 

Açılış Mitingi 

Adıyaman merkez seçim bürosu açılışında 

binlerce hemşerimiz ile bir araya geldik. 

Adıyaman'ın büyüyüp gelişmesi için, tütün 

üreticilerinin rahat bir nefes alması 

için #ARTIK TAMAM diyoruz. 

 

11 Haziran 2018/ Malatya/ CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Malatyalılarla 

buluştu. Malatya Esnaf Ve Sanatkârlar İle 

Ticaret Ve Sanayi Odalarını Ziyaret 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, seçim 

gezileri kapsamında 11 Haziran Pazartesi 

günü Malatya’ya geldi. Kılıçdaroğlu, 

Malatya’da sivil toplum kuruluşlarını ziyaretinin 

ardından iş dünyası temsilcileri, STK’lar ve 

muhtarlar ile de bir araya geldi. Malatya Esnaf 

ve Sanatkârlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını 

ziyaret etti ardından da muhtarlar, STK 

temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. 

Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde 

ziyaretlerde bulundu. 

17 Haziran 2018/ Adıyaman/ Aziz Dede 

Derneği Anma Etkinliği 

Adıyaman’da Geleneksel Apaziz Dede Anma 

Etkinliklerine katıldık. 24 Haziran’da barışı, 

insan haklarını, özgürlükleri savunanlar, 

demokrasiyi savunanlar için çağrı yaptık. 

Nefrete karşı hoşgörüyü, savaşa karşı barışı 

savunacağımızı ilettik. 

 

18 Haziran 2018/ Malatya TÜRK-İŞ 

Toplantısı 

TÜRK-İŞ Başkanlar kurulu ile günler kalan 

seçimi konuştuk. CHP iktidarında işçiler alın 

terinin karşılığını alacak, örgütlenmenin 

önündeki engeller kalkacak. şeklinde ifade 

ettik. 

 

20 Haziran 2018/  

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 

Haziran seçim çalışmaları çerçevesinde Genel 

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte 

Malatya’da Arguvan ilçesinde, Malatya’da 

https://www.facebook.com/hashtag/artiktamam?source=feed_text
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Hilan Mahallesi’nde, Çavuşoğlu Mahallesi’nde 

ve Emeksiz Meydanı’nda vatandaşlarla bir 

araya geldi.  

 

21 Haziran 2018/ Malatya’da Şehit Ailesini 

Ziyaret 

Şehidimiz Ali Seydi Özdemir' in Zaviye 

Mahallesinde yaşayan ailesine taziye 

dileklerimizi ilettik.Terörü bir kez daha 

lanetledik. 

 

2 Temmuz 2018/ Sivas Katliamı Anma 

Töreni- Sivas 

Sivas Katliamının 25.yıl anmasına katıldık. 

Katliamındaki her türlü soru işareti 

aydınlatılmadan, toplumsal yaşamda ayrımcı 

ve gerici zihniyetle hesaplaşılmadan ne 

hoşgörü ve barışa olan hasretimizin biteceğini 

ne de kor olan yüreklerimizin soğuyacağını 

paylaştık. 

 

3 Temmuz 2018/ Malatya Şehitliği Ziyareti 

Mazbatamızı aldıktan sonra Malatya 

Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerimize 

şükranlarımızı sunduk. Şehitlik Şeref Defterini 

imzaladık.10 Ekim Katliamında yitirdiğimiz 

değerlerimizi andık, önceki dönem il 

başkanlarımızdan Hüseyin Baştürk'ün 

mezarını ziyaret ettik. 

 

4 Temmuz 2018/ Malatya Arguvan, Yazıhan, 

Merkez İlçe Örgüt Ziyaretleri ve  Seçmene 

Teşekkür Ziyaretleri 

İlçe örgütlerimizle bir araya geldik. 

Desteklerinden dolayı örgütümüze ve 

seçmenlerimize teşekkürlerimizi ilettik. 

 

28 Temmuz 2018/  Malatya Arguvan 

Turnam İlgezdi Kültür Merkezi'nin açılışı 

Grup Başkanvekilimiz Engin Altay, Genel 

Başkan yardımcımız Gamze İlgezdi, Ataşehir 

Belediye Başkanımız Battal İlgezdi ile birlikte 

sadece Malatya için değil Türkiye için de 

örnek bir proje olan Arguvan Turnam İlgezdi 

Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 

 

28 Temmuz 2018/ Malatya 13. Arguvan 

Türkü Festivali 

13.Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nde 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen türkü 

dostlarıyla buluştuk. 

 

31 Temmuz- 1- 2 Ağustos 2018 / 10 Ekim 

Ankara Gar Katliamı Davası Karar 

Duruşması 

“Bu dava burada bitmez.”sözleriyle başlayan 

duruşmada Ankara Gar Katliamı davasında 

yargılanan 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış 

müebbet cezası aldı. Katliamın piyonları 

cezalandırıldı. Onlara Suriye’den Ankara’ya 

kadar katliam yolunu açanlar da ceza alana 

kadar hukuk mücadelemiz devam edecek. 

103 Barış Güvercinimiz için adalet arıyor, 

katliamın tüm sorumlularının 

cezalandırılmasını bekliyoruz. 

10 Ekim katliamında hem 7 Haziran hem de 1 

Kasım seçimlerine birlikte hazırlandığımız, 

etkinlikleri birlikte organize ettiğimiz Malatya 

Gençlik Kollarından arkadaşlarımız da 

katledildi. Kolumuz kanadımız kırıldı. Hem 

Malatyalı gençlerimizin aileleri hem de 

katledilen diğer barış güvercinlerinin aileleriyle 

davayı başından sonuna takip ettik.10 Ekim 

katliamı davasında maalesef diğer katliam 

davalarında olduğu gibi hukuk rafa kaldırıldı. 

Mahkeme heyetinin talepleri görmezden 

gelmesi, apar topar karar vermek istemesi 

bunun göstergesidir. 

Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel, Genel 

Başkan Yardımcılarımız Tekin Bingöl, Onursal 
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Adıgüzel,milletvekillerimiz Yıldırım Kaya, 

Kemal Zeybek, Kadim Durmaz,İrfan Kaplan, 

Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko,Murat Emir, 

Mahmut Tanal,Ali Haydar Hakverdi, Nihat 

Yeşil,Servet Ünsal'dan oluşan CHP Heyeti 

olarak Türkiye tarihinin en kanlı katliamı 10 

Ekim karar duruşmaları için Sincan Cezaevi 

Kampüsündeydik. 

 

5 Ağustos 2018 / Malatya Tunceli 

Milletvekilimiz Polat Şaroğlu'nu Hastanede 

Ziyaret Ettik 

Tunceli ve Elazığ İl Başkanlarımızla Fırat 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi devam 

eden Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu'nu 

ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldık. 

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiği 

haberi ile sevindik. Yoğun ilgilerinden dolayı 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

doktorlarına,Fırat ve Munzur Üniversiteleri 

rektörlerine, Tunceli ve Elazığ Valilerine 

teşekkürlerimizi ilettik. 

 

6 Ağustos 2018 / Malatya Gazeteciler ve 

Televizyoncular Cemiyeti Ziyareti 

 Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular 

Cemiyetinin yeni yönetimine bir ziyarette 

bulunup, karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunduk, yeni yönetime başarılar diledik.  

 

9 Ağustos 2018 / Ordu Sel Felaketi Ziyareti 

Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel ve Ordu 

milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel ile birlikte 

Ordu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili 

incelemelerde bulunduk. Felaketin boyutlarını 

Ordu İl Başkanımızla değerlendirip, Ünye, 

Fatsa ve Ordu merkezde ziyaretler 

gerçekleştirdik. 

 

10 Ağustos 2018 / Flormar İşçilerine 

Destek - Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan 

Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Veli Ağbaba ve CHP’li milletvekilleri, Kozmetik 

firması Flormar’da sendikalaştıkları 

gerekçesiyle işten atılan ve fabrika önünde 

eylem yapan işçileri ziyaret ettik. 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 

kozmetik firması Flormar’ın sendikalaştıkları 

gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin, 15 

Mayıs’tan bu yana fabrika önünde 

sürdürdükleri eylem 88. gününde. 2018’in 

Ocak ayında Petrol-İş Sendikası’na üye olup 

haklarını almak isteyen bir grup işçinin 

tazminatsız bir şekilde işten atılmasıyla 

başlayan süreçte bugüne kadar çoğu kadın 

132 Flormar işçisinin işine son verildi. 

Sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönene 

kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen 

işçiler geçtiğimiz günlerde polis müdahalesiyle 

karşılaşmıştı. Polisin pankartlarını toplattığı ve 

eylemlerine son vermelerini istediği işçiler ise 

geri adım atmadı. Flormar işçilerinin bugünkü 

eylemine CHP İşçi Sendikalarından Stk’lardan 

sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan 

Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekilleri 

Gülizar Emecan, Turan Aydoğan ve Fatma 

Kaplan Hürriyet de katıldı. CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Veli Ağbaba ziyaret öncesinde 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da 

konuyu paylaştığını, Kılıçdaroğlu’nun Flormar 

işçilerine selamlarını ve dayanışma 

duygularını gönderdiğini söyledi. Flormar 

direnişinin işçilerin lehine sonuçlanması için 

ellerinden geleni yapacaklarını belirterek “Bu 

mücadele sadece 132 işçinin verdiği bir 

mücadele değil Türkiye’nin her yanında 

verilen bir mücadeledir. Sendikalaşma oranın 

yüzde 10’a düştüğü, her gün iş cinayetlerinin 

yaşandığı, işçilerin yokluğa mahkum edildiği 

bu ülkede sizlerin bu direnişi Türkiye işçi sınıfı 

tarihine yazılmıştır. Bu mücadelenin önünde 

saygıyla eğiliyoruz, iyi ki varsınız. Biz CHP 

olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. 

Hem sendikayla konuşacağız hem işverenle 
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konuşacağız. Bir arabulucu olma anlamında 

üzerimize düşeni yapacağız. Şunu bilin ki 

burada konuşup gitmeyeceğiz. Bu haklı 

mücadelenizin olumlu olarak sonuçlanmasını 

sağlayacağız” denildi. 

 

BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 

 

31 Mart 2018/  Halk Arenası programı -

Şeker fabrikaları açıklamaları: 

Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk 

Arenası’ programına katılan CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesi, AKP’nin 

zikzakları, Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçılar 

ve gündeme dair konular hakkında konuştu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

Şeker fabrikalarında vatan ittifakı kurulduğunu 

belirterek “Saadet Partisi, İyi Parti, DP, DYP, 

Vatan Partisi, ÖDP, HDP,MHP ve AKP’ye oy 

verenler bir araya geldi. Saray’da oturanlar bu 

ittifaktan rahatsız oldular. Biz de bu 

rahatsızlığı verdiğimizden dolayı 

mutluyuz.”dedi. 

 “Şeker fabrikaları zarar ettiği tamamen yalan” 

ifadelerini kullanan Ağbaba, “ Toplam 33 

fabrika var 25 fabrika devletin 8 fabrika özel. 

Bu nasıl zarar etmiş. Alpullu, Ağrı, Susurluk ve 

Samsun Şeker Fabrikası’nın çalışmasına izin 

verilmiyor. Çalışmayan fabrika kar eder 

mi?  Bu fabrikaları çıkartırsak 60 milyon kar 

ettiğini görürüz.  Eğer zarar ediyorsa her gün 

araç geçişli garanti verdiğin Osman Gazi 

Köprüsü dünya kadar zarar ediyor, onu kapat. 

Veya 3. Köprü araç garantili zarar ediyor diye 

köprü kapatılır mı? Şehir hastaneleri zarar 

ediyor diye kapatılır mı?” dedi. 

 2 Nisan 2018/ “HÜKÜMET İŞ BARIŞINI 

BOZDU” Basın Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

taşerona kadro ile ilgili bir basın açıklaması 

yaptı.“On binlerce işçi kadro alamadı. 

Hükümet iş barışını bozdu. Kamuda bir kişi 

bile taşeron olarak çalışmaya devam ettiği 

sürece, hükümetin taşerona kadro vaadi 

hayata geçmemiş demektir. Taşeronların 

tamamı,şartsız,koşulsuz 2019 da CHP 

tarafından kadroya geçirilecek.” dedi. 

AKP Hükümetinin, 2015 Haziran seçimleri 

öncesi CHP’nin taşerona kadro vereceği 

vaadini eleştirip, Kasım 2015seçimleri öncesi 

‘tüm taşeronları kadroya alacağı’ vaadi, 

aradan geçen 2,5 yılın ardından türlü sorunlar 

ve eksiklikler ile 2 Nisan 2018 tarihinde hayata 

geçirilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Veli Ağbaba, taşerona kadroya geçişin son 

gününde yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 

binlerce taşeron işçiyi kadro dışı bırakarak iş 

barışını bozduğunu, işçiler arasında kadrolu-

taşeron ayrımının devam ettiğini belirterek, 

‘Kamuda taşeron sorununu tamamen 

çözüleceğini söyleyenlere sadece KİT’lerde 

çalışan 70 bin taşeronun kadro alamadığını 

hatırlatmak gerekir” dedi. 

4 Nisan 2018/ Samsun Çarşamba Şeker 

Fabrikası Önünde Basın Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası önünde 

yaptığı konuşmada “3. Havalimanını 

yapanların yıllık 1 milyar Euro'luk kira bedelini 

2 yıl erteliyorlar. 10 Milyar liraya mal olan bu 

erteleme şeker fabrikalarının 352 yıllık zararını 

karşılar” dedi. 

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi  gündeme 

geldikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle oluşan 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 

başkanlığındaki heyet  24. Durakları olan 

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası’nda işçiler 

ve üreticiler ile buluştu. İyi Parti ve Saadet 

Partisi örgütleri, Şeker İş Sendikası ve 

STK’ların destek verdiği kitlesel basın 

açıklamasında sık sık ‘Şeker vatandır, vatan 

satılmaz’ sloganları atıldı. 
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5 Nisan 2018/ Büyük Şeker Mitingi Basın 

Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

parti genel merkezinde yaptığı basın 

açıklamasında, 7 Nisan Cumartesi Günü 

Çorum’da gerçekleştirilecek Genel Başkan 

Kemal Kılçdaroğlu’nun da katılacağı  ‘Şeker 

vatandır, vatan satılmaz’ mitingine Türkiye’nin 

bağımsızlığı için ayağa kalkan, vatan 

savunmasına katılmak isteyen herkesi 

beklediklerini belirtti. 

6 Nisan 2018/ Taşeron Genelgesi Basın 

Açıklaması 

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerin 

bünyelerinde bulunan ve hükümetin çıkardığı 

KHK nedeniyle mağdur edilen taşeron işçilerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi için partili 

belediyelerine Genel Merkez’den bir genelge 

gönderdi. Genel Başkan Yardımcıları Veli 

Ağbaba ve Seyit Torun imzalı genelgede, 

KHK’nın uygulama tebliği ile Bakanlık ve 

emniyetin uygulamasının uyuşmadığı 

belirtilerek, güvenlik soruşturması ile işçilerin 

kapsam dışı bırakılmasının hukuksuz olduğu 

belirtildi. 

6 Nisan 2018/ Özelleştirme İdaresi Önünde 

Basın Açıklaması 

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı 

sonrası CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Genel 

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 

koordinasyonunda kurulan Şeker Komisyonu, 

Niğde Bor ve Kırşehir Şeker Fabrikalarının 

ihale görüşmelerinin yapılacağının 

duyurulması üzerine 6 NİSAN 2018 saat 

15.30'da Özelleştirme İdaresi önünde 

Milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 

bir heyet ile basın açıklaması yapmıştır. 

9 Nisan 2018/ Özelleştirme İdaresi Önünde 

Basın açıklaması 

Şeker Komisyonu, Çorum ve Yozgat Şeker 

Fabrikalarının ihale görüşmelerinin bugün 

yapılacağının duyurulması 

üzerine Özelleştirme İdaresi’ne giderek satış 

esnasındaki görüşmelere katılmış, ardından 

Milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 

bir heyet ile basın açıklaması yapmıştır. 

15 Nisan 2018/ 81 İl’de “OHAL DEĞİL 

DEMOKRASİ” eylemi hakkında basın 

duyurusu 

Cumhuriyet Halk Partis'nin öncülüğünde, 

Olağanüstü Hal'e (OHAL'e) karşı 16 Nisan 

Pazartesi günü Türkiye genelinde  81 ilde saat 

12.00'de oturma eyleminin  yapılacağı 

meydanlar basınla paylaşılmıştır. 

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili 

şunları ifade etmiştir. 

"Darbe girişimini fırsat bilip kendi darbesini 

yapanlara, hukuku askıya alanlara, cübbeleri 

ayaklar altında çiğneyenlere; okuyan, 

düşünen insana, kadına, gence düşman 

olanlara, yükselen dolara, artan faize, 

işsizliğe, eşitsizliğe, OHAL’e karşı 16 Nisan 

Pazartesi günü tüm Türkiye'de saat 12.00'de 

sarayın baskı, zulüm ve OHAL düzenine karşı 

oturuyoruz. Adana Atatürk Parkı, Ankara 

Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, 

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır 

Dağkapı meydanı, Erzurum Yakutiye Kent 

Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari 

Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, 

Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet 

Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve 

Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm 

vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, 

OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, 

kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz"  

Ağbaba, CHP'nin öncülüğünde gerçekleşecek 

eyleme tüm siyasi partilerden, tüm 

kesimlerden OHAL'e karşı sesini yükseltmek 

isteyen herkesin katılımını beklediklerini ve 
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meydanlarda parti bayrağının olmayacağını 

ifade etti. 

 

28 Nisan 2018/ Basın Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın “CHP demek Ümraniye'de çöplük 

patlaması demektir” sözlerini eleştiren bir 

basın açıklaması yaptı. “15 Yıllık iktidarlarında 

Türkiye’yi iş cinayetlerinde Dünya 3. Sü, 

Avrupa 1. si yapanlar, 25 yıl önceye laf 

edenler, 15 yılda en az 20 bin işçinin 

katledilmesini izlediler.Kendi iktidarlarını 

görmeyip 25 yıl öncesinden örnek verenler, 

siyasi acizlikle karşı karşıyadır “dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 yıl öncesinden 

örnek vereceğine, kendi iktidarları dönemine 

bakmalarını öneren Ağbaba, “AKP demek iş 

cinayetleri demektir. Emek sömürüsü 

demektir. Patronların hükümeti demektir. 

OHAL’i övünerek grev erteleme aracı görmek 

demektir. Ama buna rağmen algı politikaları ile 

suçu başkalarına yüklemek demektir” dedi. 

Ağbaba; “ AKP’nin genel başkanına sormak 

gerek neden 1993’e gidiyorsunuz? Madem 25 

yıl önceden örnek buluyorsunuz biz de size 

son 15 yıldan örnekler verelim. O çok 

övündükleri 3. Havalimanında 400 işçinin,  iş 

cinayetinde yaşamını yitirdiği 

belirtiliyor.  Soma’da 301, Ermenek’te 18, 

Şırnak’ta 8 işçi para hırsı yüzünden göz göre 

göre katledildi. İstanbul Esenyurt'ta bir 

alışveriş merkezi inşaat şantiyesinde çadır 

yanması nedeniyle 11 işçi hayatını kaybetti. 

Halkalı Dereboyu Caddesi'nde tekstil işçilerini 

taşıyan minibüste 7 kadın işçi sel sularına 

kapılıp boğularak can verdi. Mecidiyeköy’deki 

bir rezidansın  32’nci katından 

işçiler  asansörle yere çakıldı.10 İşçi yaşamını 

yitirdi.Adana Kozan’da baraj kapağının 

patlaması sonucu 10 işçi vefat 

etti. Elbistan’da  göçük altında kalan 9 işçinin 

cesedine 7 yıldır ulaşılamıyor. Örnekler o 

kadar çok ki, saymakla bitmez. AKP’nin 

yönettiği Türkiye’de 2017’de 2006 işçi 

katledildi.15 Yılda iş cinayetlerine kurban 

giden işçi sayısı en az 20 bin. AKP demek 

katliam demektir” ifadelerini kullandı. 

 

 

8 Mayıs 2018/ Basın açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 

yazılı bir basın açıklaması yaptı. Başbakan 

Binali Yıldırım’ın iş cinayetlerinin sebebini 

işçilere yüklemesini eleştirerek “İşçi 

ölümlerinin asli nedeni insan kusuru değil AKP 

iktidarının bugüne kadar dayattığı güvencesiz 

ve kuralsız çalışma ilişkileridir” dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’da 

katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği konferansında 

“Esasen baktığımız bu türden olayların yüzde 

80-85’inin insan kusuru olduğunu’’ 

belirterek  yaşanan ölümler ile ilgili işçileri 

sorumlu tutmasına tepkiler devam ediyor. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP 

Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları 

Koordinatörü Veli Ağbaba, “Soma'da 301, 

Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 madenci kendi 

kusuru ile mi öldü? Minibüste sele kapılan, 

asansörde yere çakılan, naylon çadırda yanan 

işçiler kendileri mi ölmeyi seçti? Bu anlayış 

sorumluluktan kurtulmak için tüm kusuru 

karşısındakine yükleyen, kolaycı anlayıştır. 

AKP de bu anlayışın en iyi temsilcisidir” 

ifadelerini kullandı. 

10 Mayıs2018/ Engelliler Haftası Basın 

Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 

Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj 

yayınladı. Hayatın her alanında engellilerin 

ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, 

engellilere ayrılan kadroların kamu 

kurumlarında bile uygulanmadığını belirten 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“2002 yılından bu yana engelliler ile ilgili 
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mevzuatta sürekli değişiklik yapılıyor. Ancak 

engellilerin yaşamları mevzuatlardaki gibi 

değişmiyor. AKP engellilere söz vermekten 

öteye gitmiyor ortada engelliler için 

oluşturulmuş, ayakları yere basan bir devlet 

politikası maalesef yok. Devlet bu konuda 

taşın altına elini koymalı; kendi kurumlarını 

geliştirerek özellikle engellilerin eğitimi ve 

istihdamı konusunda bir devlet politikası 

oluşturmalıdır” dedi. 

 

11 Mayıs 2018/  Erzurum ve Erzincan Şeker 

Fabrikaları Satışı Hakkında Basın 

Açıklaması: 

“ŞEKERDE PEŞKEŞ TESCİLLENDİ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarının 

satışını sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, "Şeker 

fabrikalarının özelleştirme adı altında peşkeş 

çekildiği tescillenmiştir "dedi  

Özelleştirme İdaresi tarafından satışı 

ertelenen Erzurum ve Erzincan Şeker 

Fabrikaları 78 bin 200 ton kotasıyla birlikte 

287 milyon liraya satıldı. Yapılan arazi 

değerlendirmelerine göre sadece Erzincan 

Şeker Fabrikası’nın arazisine 240 milyon lira 

değer biçiliyorken her iki fabrikanın binaları, 

makineleri ve arazileriyle birlikte 287 milyon 

liraya satılması tepkiler sebep oldu. 

15 Mayıs 2018/ İsrail’in Filistin’e saldırısı 

hakkında basın açıklaması: 

“LAF ÇOK İCRAAT YOK. HODRİ MEYDAN 

KÜRECİK’İ KAPATIN” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba,İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamını 

sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, “AKP 

Hükümeti, kuru laflarla Filistin halkının 

yanında olduğunu söylemek yerine, ABD’nin 

Kürecik’te İsrail’i koruyamaya yönelik kurduğu 

Füze Kalkanını kapatsın” dedi. 

 

23 Mayıs 2018/ Basın Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba yazılı bir 

açıklama yayınlayarak, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın maden ocaklarında 

meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren 

maden işçilerinin yakınlarının kamuda 

istihdam edilebilmesi için açıkladığı gerekli 

şartları eleştirdi. Bakanlığın belirlediği şartlara 

göre, sadece 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 

2014 tarihleri arasında madenlerde yaşamını 

yitirenlerin yakınlarının kamuya alınacağını 

belirten Ağbaba, “Bakanlığın belirttiği tarih 

şartı göz önüne alındığında, bu tarihler 

arasında yaşamlarını yitirmeyen maden 

işçilerinin yakınlarına kamuda istihdam hakkı 

verilmeyeceği sonucu açığa çıkmaktadır. Bu 

kararın anlamı ise ölen maden işçilerinin 

arasında ayrım yapmaktır, insanların acılarına 

süre sınırı koymaktır.” ifadelerini kullandı. 

 

23 Mayıs 2018/ AĞBABA; “MİLLİ 

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN GREV DEĞİL 

OHAL’DİR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Bakanlar 

Kurulu kararıyla, Mersin Soda AŞ’de ilan 

edilen grevin yasaklanmasını sert sözlerle 

eleştirdi. Ağbaba, “AKP iktidarının hukuksuz 

bir şekilde, tüm evrensel kuralları ve yasaları 

hiçe sayarak aldığı grev yasağını kınıyorum. 

Milli güvenliği tehdit eden grevler değil, 

OHAL’dir, AKP’nin kendisidir. ”dedi. 

Mersin Soda AŞ’de Petrol İş Sendikası ile 

işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması 

üzerine, fabrikada çalışan işçiler dün gece 

yarısı grev kararı aldı. Bunun üzerine sabaha 

karşı Bakanlar Kurulu kararı ile grev “milli 

güvenliği bozucu’’ nitelikte olduğu bahanesiyle 

yasaklandığını öğrenildi. 
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OHAL’İ İŞÇİLERE KARŞI KULLANDIKLARINI 

DEFALARCA İTİRAF ETTİLER 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Bakanlar 

kurulunun bu kararı ile AKP iktidarı boyunca 

15, OHAL süreci boyunca 7 grev sözde 

erteleme adı altında yasaklandığını belirterek, 

“AKP iktidarı bu kararı ile bir kez daha işçi ve 

emek düşmanı politikalara sahip olduğunu 

gözler önüne sermiştir. İşçiler için anayasal ve 

evrensel bir hak olan grev hakkı AKP iktidarı 

tarafından bir kez daha hiçe sayılmıştır. 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan katıldığı toplantılarda OHAL’i işçilere 

karşı kullanıldığını defalarca vurgulamıştır. 

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda “şimdi 

grev tehdidi olan yere biz OHAL'den 

istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz 

ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, 

çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız" diyerek 

OHAL sürecinin işçilere ve emekçilere karşı 

nasıl kullanıldığını defalarca itiraf 

etmiştir.”dedi. 

4 Haziran 2018/ Basın Açıklaması 

AĞBABA; “ TÜRK ORDUSUNUN DEĞİL 

TAYYİP’İN PAŞASI” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“Üniformayla AKP'nin iftarına katılamazsın. 

Katılırsan Türk ordusunun paşası değil, 

Tayyip'in, AKP'nin paşası olursun. TESK 10 

bin kişiye iftar veriyor. Gel 2 bin 500 kişi de 

CHP'ye iftar ver. Belediye okul bahçesinde 

iftar veriyor. Adaylar propaganda yapıyor. 

Camiye, kışlaya, okula siyaseti soktular. Bu 

Türkiye için çok tehlikeli” dedi. 

 

 4 Haziran 2018/ Malatya İl Başkanlığımızda 

Basın Toplantısı 

Malatya İl Başkanlığımızda basın toplantısı 

düzenleyerek gündemi ve seçim 

çalışmalarımızı değerlendirdik. 

 

10 Temmuz 2018/ TBMM’de basın 

toplantısı  

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 

Milletvekili Veli Ağbaba TBMM’de basın 

toplantısı düzenledi.  Son çıkarılan KHK'larla 

ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel 

Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli 

Ağbaba: "Bu KHK’yı farklı kılan, artık yok 

hükmünde olan Bakanlar Kurulu kararı ile 

çıkarılmış olması. Bir iktidar düşünün ki 4 

Haziran tarihinde 18 bin kişiyi ihraç etsin, ama 

ilan etmek için seçimlerin bitmesini beklesin. 

Binlerce kişinin ve ailelerinin oylarına göz 

diken vicdansız bir siyaset ile karşı 

karşıyayız."diye ifade etmiştir.  

 

14 Temmuz 2018/ Basın Açıklaması 

AĞBABA “DARBELERİN PANZEHİRİ 

DEMOKRASİDİR”  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha 

kınadığını belirterek “Darbe girişiminde 

bulunanlarla birlikte FETÖ’yü besleyip 

büyütenler de cezalandırıldığında, 250 

şehidimize karşı vefa borcumuzu ancak 

ödeyebiliriz” dedi. 

 

17 Temmuz 2018/ Basın Açıklaması 

AĞBABA’DAN CUMHURBAŞKANLIĞI 

KARARNAMESİNE TEPKİ 

“YAKINDA OKUL AİLE BİRLİKLERİNİ DE 

SARAYA BAĞLAYACAKLAR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“Sendikaları, meslek örgütlerini, vakıf ve 

dernekleri arka bahçeleri haline getirmek için 

kararname çıkaranlar, sivil toplumun gücü 

karşısında duramayacaktır” dedi. 
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18 Temmuz 2018/ “SİVİL DARBENİN AĞIR 

BİLANÇOSU”  OHAL RAPORU. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“OHAL’le Geçen 2 Yıl / Sivil Darbenin 

Bilançosu” adı altında bir rapor hazırladı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen 

OHAL’in etkilerini ve sonuçlarını ele alan bir 

rapor hazırladı. Ağbaba, hazırladığı raporda 

OHAL’in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, 

basın, kamu emekçileri, cezaevleri ve sivil 

toplum üzerindeki etkileri ile OHAL döneminde 

yaşanılan intiharları ele aldı. 

1 Ağustos 2018/Basın Açıklaması  

AĞBABA; “TÜRKİYE’DE SENDİKAL 

ÖZGÜRLÜK LAFTAN İBARET” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli 

Ağbaba, 2018/Temmuz çalışma 

istatistiklerinin yayınlanması üzerine yazılı bir 

açıklama yaptı. Açıklamada: “Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2018/Temmuz 

ayı verilerine göre 14 milyon 121 bin 664 

işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155’i 

sendikalı. Yani Türkiye’de çalışan işçilerin 

87,24’ü herhangi bir sendikaya üye olmadığı 

görülüyor. Çalışan işçiler arasında ki 

sendikalaşma oranı  yüzde 12.76 olarak 

belirtilirken, Türkiye’de aktif olarak çalışma 

hayatında bulunan her yüz işçiden yalnızca 

12’sinin sendika üyeliği bulunuyor. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 den 

itibaren sendikal örgütlenme üzerindeki 

baskıların sistematik bir şekilde artması ve iş 

cinayetleri, grev yasaklamaları ve özellikle 

OHAL’le daha da şiddetlenen baskıcı 

uygulamalar ve yasaklamalar sonucu emeğin 

sömürüsü katlanarak artmıştır” denildi.  

1 Ağustos 2018/ Basın Açıklaması  

“MİLLETİN EFENDİSİNİ KÖLE YAPTILAR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba, çiftçiye yüzde 8’den kullandırılması 

gereken tarımsal kredilerin, Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 6 

yıldır  yüzde 22,5’ten kullandırılmasını skandal 

olarak değerlendirdi. 

Bakanlar Kurulu kararına göre çiftçiye yüzde 

8’den kullandırılması gereken tarımsal 

kredilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi 

Kooperatifleri’nin 2012 yılında yaptığı bir 

anlaşmadan dolayı yüzde 22,5’ten 

kullandırıldığı ortaya çıktı.  Konuyla ilgili yazılı 

bir açıklama yapan CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Veli Ağbaba,Türkiye tarım ve 

hayvancılığının her geçen yıl gerilediğini 

belirterek, krizde olan sektörde bir de 

üreticilere çok yüksek faizle kredi verilmesi 

AKP’nin tarımı gözden çıkardığının 

göstergesidir” dedi. 

 

1 Ağustos 2018/ YKS Basın Açıklaması 

Eğitimde geldiğimiz son noktaya dair bir basın 

açıklaması yaptık. “Bir gecede alelacele 

değiştirilen üniversite giriş sınavı zaten iyiye 

gitmeyen eğitim sistemine son darbesini 

vurdu. Üniversiteye geçiş sınavlarında son 

yılların en kötü sonuçlarıyla karşı karşıyayız. 

Liseye geçiş sınavlarındaki öğrencilerimizin 41 

bini yarım puan bile alamadı. Sayısalcıların 

%65'i, sözelcilerin %25'i, eşit ağırlık 

öğrencilerinin de %50'si baraj altında kaldı. 

Öğrencilerin 2/3 ü kendi dilinde okuduğunu 

anlayamıyor. “  

AKP Hükümetinin eğitimde evrensel 

değerlerden uzak kalarak kendi ideolojisini 

dayatmasının sonuçları basınla paylaşıldı. Tek 

çarenin laik, bilimsel ve parasız eğitim 

olduğunu vurgulandı. 

 

3 Ağustos 2018/ Basın Açıklaması  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

satışı yapılan Şeker Fabrikalarından işten 
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çıkarılan işçiler hakkında yazılı bir açıklama 

yaptı. 

Ağbaba, İktidarın “Hiçbir işçi mağdur 

edilmeyecek” sözüne rağmen özelleştirilen 

şeker fabrikalarında işçi kıyımının başladığını 

söyledi. Muş şeker fabrikasında çalışan 406 

taşeron işçiden 346'sının  işten çıkarıldığını 

belirten Ağbaba, “İşçilere şeker değil baldıran 

zehrini reva gördüler” dedi.  

4 Ağustos 2018/ Basın Açıklaması 

İŞÇİLER ÇALIŞIRKEN ÖLÜM KALIM SAVAŞI 

VERİYOR 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, İstanbul 

Sirkeci’deki tarihi PTT binasının 

restorasyonunda kötü hava koşullarına 

rağmen çalıştırılmaya devam eden ve düşerek 

hayatını kaybeden Dilek Dayar'ın göz göre 

göre iş cinayetine kurban gittiğini belirterek, 

işçilerin çalışırken ölüm kalım savaşı 

verdiklerini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladığı 100 

günlük çalışma programı toplantısında, bir 

ekonomik savaş ile karşı karşıya olunduğunu 

ve herkesin bu savaşta yerli ve milli 

hassasiyet ile davranması gerektiğini belirtti. 

Evet bu ülkede bir savaş yaşanıyor. Ama bu 

savaş her gün iş yerlerinde yaşam savaşı 

veren işçiler ile onları göz göre göre ölüme 

terk edenler arasında geçmektedir.  

OHAL'İN EN AĞIR FATURASINI İŞÇİLER 

ÖDEDİ. İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE AVRUPADA 1. 

DÜNYADA 3. SIRADAYIZ. 

İşçi sağlığı ve İş güvenliği meclisinin son 

verisine göre geride bıraktığımız Temmuz 

ayında en az 195 işçi iş yerlerinde çalışırken 

yaşamını yitirdi. Yine İşçi Sağlığı ve İş 

güvenliği verilerine göre Ocak ayında en az 

144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en 

az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında 

en az 169, Haziran ayında en az 150 işçi iş 

yerlerinde göz göre göre ölüme terk edildi. 18 

Temmuz’da sona eren iki yıllık OHAL rejiminin 

işçilere bilançosu çok ağır oldu. İki yıl süren 

OHAL rejiminde 4000’den fazla işçi ölüme terk 

edildi. Şeklinde ifade edildi. 

 

9 Ağustos 2018 / Hükümetin 100 Günlük 

Eylem Planıyla ilgili Tepki Açıklaması 

Çalışma Bakanına sendikal barajların ve grev 

yasaklamalarının olmadığı bir sendika kanunu 

düşünüp düşünmediklerini, sendikaya üye 

oldukları gerekçesiyle işten atılan binlerce 

işçiyle ilgili görüşlerini sorduk. 100 günlük 

eylem planı hakkında eleştirilerimiz basın 

bülteni ile paylaşıldı. 

 

11 Ağustos 2018/ Basın Açıklaması  

AĞBABA; “YENİ EKONOMİK MODEL 

İFLASIN İTİRAFIDIR” 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“Ne Damat Albayrak’ın açıkladığı büyüme 

masalları ne de Erdoğan’ın meydanlarda dile 

getirdiği ‘Milli ve Yerli olma’ çağrısının 

milyonların nezdinde bir inandırıcılığı 

kalmadı”dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan 

Yardımcısı Veli Ağbaba,Hazine Bakanı 

Berat  Albayrak’ın ‘’Yeni Ekonomik Model’’ adı 

altında açıkladığı eylem programı ile ilgili 

yaptığı yazılı açıklamada yeni ekonomik 

modelin iflasın itirafı olduğunu 

kaydetti.Modelin  elle tutulur olmayan soyut bir 

programdan ibaret olduğunu  

kaydeden Ağbaba,” Damat Albayrak 

ekonomik modelini açıklarken kendisi için çok 

heyecanlı bir gün olduğunu dile getirmiş. 

Albayrak’ın bu heyecanın ülkede gün geçtikçe 

yoksullaşan ve  her gün işsiz kalma tehlikesi 

ile uyanan binlerce kişi için olmadığı bir 

gerçek” dedi. 
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17 Ağustos 2018/ Basın Açıklaması  

AĞBABA,"TÜİK GERÇEKLERİ MANİPÜLE 

EDİYOR" 

"EKONOMİK ÇÖKÜŞ İŞSİZLİĞİ 

TETİKLEYECEK" 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek 

Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, yaşanan 

siyasi ve ekonomik krizin işsiz sayısını 

artıracağını belirterek, "TÜİK eliyle işsiz 

sayısını düşük gösterip sorunun üstünü 

örtmek isteyenler, iktidarları için ülkeyi ateşe 

atıyorlar" dedi. 
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 İŞVEREN SENDİKALARI VE ODALAR FAALİYET RAPORU 5.8

 
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman BUDAK 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 
 

TAMAMLANAN FAALİYETLER 

YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜ VE 

DEĞERLERİNİ YAŞATMA ÇALIŞTAYI  

(22-23 NİSAN SİLİFKE-GÖKBELEN 

YAYLASI) 

Sarıkeçili Yörüklerinin göç yürüyüşünü 

başlattıkları tarihte uğrak noktaları olan 

Gökbelen Yaylası’nda Silifke Belediyesi ile 

Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından 

organizasyonu gerçekleştirilen çalıştaya 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

teşrif ederek, 15 bin kişiden oluşan bir 

kalabalığa hitap etti.  

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak 

çalıştayın amacını şu ifadelerle dile getirdi: 

“Yörük kültürü barıştır, kardeşliktir, 

birliktir, ama en önemlisi özgürlüktür. Tek 

adam düzenine karşıdır. Sayıları gün geçtikçe 

azalan Yörük Türkmenlerinin varlığını 

korumak, kültürel bütünlüğünü sağlamak, 

CHP olarak bizim en önem verdiğimiz, 

önceliğimiz olarak gördüğümüz 

görevlerdendir. Çünkü biliyoruz ki Yörük 

kültürü barıştır, kardeşliktir, ama en önemlisi 

özgürlüktür. Tek adam düzenine karşıdır. 

Avşar Yörüklerinin ünlü ozanı Dadaloğlu’nun 

dizelerindeki gibi ‘Ferman padişahınsa dağlar 

bizimdir’ diyecek kadar özgürlük tutkunudur. 

Kaderlerini kimsenin iki dudağı arasına 

bırakmazlar. Atatürk’ün, 'Arkadaşlar gidip 

Toros dağlarına bakın. Eğer orada bir tek 

Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir 

duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu 

dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez' 

sözünün canlı kanıtlarıdır. Kadim yaşama 

biçimleri ile ülkemizin kültür bellekleri olan 

Yörükler, ne yazık ki toplumun modernleşmesi 

ve kentleşme süreciyle geleneksel modelden 

modern hayata yani yerleşik hayata geçmiş ve 

bu kültür yavaş yavaş kaybolmaya 

başlamıştır. CHP olarak hamasetten uzak bir 

çalıştay gerçekleştirdik. Yörüklerimizin göç 

yollarının, yaylakları ve kışlaklarının koruma 

altına alınması için, çocuklarının eğitim 

sorunlarının çözülmesi için en doğru yolları 

aradık. En önemlisi onların yaşayan kültür 

mirasları olduklarını unutmadan sorunlarına 

çözüm bulamaya çalıştık.” 

Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada şu 

ifadelere yer verdi:  

“Bugün Gökbelen Yaylasında bir 

Türkmen kızı tarafından evet vatan her şeyin 

üstündedir deniyorsa Gazi Mustafa Kemal’in 

söylediği hani “Gidin Toroslara bakın. 

Toroslarda eğer bir Türkmen obasında 

çadırda duman tütüyorsa rahat olun. Ülkenin 

geleceği güvence altındadır” sözünü 

unutmamamız gerek. O nedenle biz ülkenin 

geleceğinden en ufak bir endişe duymuyoruz. 

Neden? Bu ülkenin Yörükleri ve Türkmenleri 

var. Bu ülkenin kahramanları sizlersiniz, bu 

ülkenin Yörük Ali Efeleri şu anda bu yaylada. 

Bu ülkenin Dadaloğulları burada, bu ülkenin 

Avşarları burada, Sarıkeçilileri burada, bu 

ülkenin güvencesi burada, garantisi burada 

diyoruz.  

Yörük kültürünün çadırlarını hepimiz 

bilmek zorundayız. Bu çadırların bir özelliği 

daha var. Bu çadırlar zulme karşı direnenlerin 

mekanıdır. Dadaloğlu’nun mekanıdır bu 

çadırlar. Bu çadırlar Köroğlu’nun mekanıdır. 

Bu çadırlar Yörük Ali Efelerin mekanıdır. Bu 

çadırlar Kuvayımilliyecilerin çadırlarıdır, bunu 

herkesin çok iyi bilmesi lazım. Ve bu çadırlar 

“ferman padişahınsa dağlar bizimdir” 
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diyenlerin çadırlarıdır. Zulme karşı 

başkaldıranların çadırlarıdır.” 

Çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği iki 

günlük çalıştayda, yörüklerin sağlık 

hizmetlerinden faydalanma eğitim ve güvenlik 

sorunları başta olmak üzere çözüm bekleyen 

sorunları ele alındı.  

 

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI 

VE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ KISA 

ANALİZİ 

2002’den bu yana yapılan en yüksek 

katılımlı seçimi olma özelliğini taşıyan 24 

Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 

katılım yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 

milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 

bin 698'i oy kullandı. Ülkenin çoğu yerinde 

seçime katılım artarken, Güneydoğu 

Anadolu’da, özellikle HDP’nin etkili olduğu 

yerlerde katılım düştü. Kasım 2015 

seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenin 

sadece üçte biri tekrar MHP’ye oy verdi. 

Yarısından çoğu ise 2018 seçimlerinde İyi 

Parti’yi destekledi. MHP’nin oy oranlarında 

2015 Kasım’a göre bir düşme olmamasının 

sebebi ise 2015’te AK Parti’ye oy veren 

seçmenlerinin neredeyse %15’inin 2018’de 

MHP için oy kullanmış olması. 

Oy oranları değişiyor gibi görünse de 

partilerin yerleştikleri toplumsal tabanın çok da 

değişmediği görülmektedir. Bu eksenler 

üzerinden bakıldığında AKP, sosyoekonomik 

gelişmişliğe göre sıralamada gelişmişlik 

seviyesi daha geride olan illerde, CHP ise 

daha ileride olan illerde yoğunlaşmaktadır. 

HDP ise Kürt vatandaşların yoğun olduğu 

illere yerleşmektedir. İlginç görüntülerden birisi 

MHP ile İyi Parti’nin sosyo-ekonomik 

bakımdan ülke ortalamasında olan illere 

birbirinin simetrisinde yerleşmeleridir. İyi Parti 

sosyo-ekonomik bakımdan ülke 

ortalamasındaki orta üstüne, MHP ise orta 

altına yerleşmiş görünmektedir. 

KONDA’nın sunduğu seçim analizine 

göre ilçelerde başarı sağlayan siyasi partinin 

ülke genelinde başarı sağladığı 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Buna göre 

AKP’nin salt çoğunluğu aldığı ilçelerin sayısı 

417’dir. Bu ilçelerde ise toplam seçmenin 16 

milyon 597 bini yaşıyor, bu da genel seçmen 

sayısının yüzde 30’una karşılık gelmektedir.  

CHP’nin ise salt çoğunluğu sağladığı 

26 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçede yaşayan 

seçmenler ise ülke genelinin yüzde 3’ünü 

teşkil etmektedir. HDP’nin, özellikle 

güneydoğu ilçelerinde baskın parti olmasının 

da etkisiyle salt çoğunluğu aldığı 73 ilçe 

bulunmaktadır. Bu 73 ilçeden aldığı oy ise 

HDP’nin ülke genelinde aldığı oyun üçte birini 

oluşturmaktadır. Hiçbir partinin salt çoğunluk 

sağlayamadığı ilçe sayısı ise yarıdan fazladır.  

Toplam seçmen üzerinden önceki 

seçimlerle beraber bakıldığında; 

 1 Kasım oylarından 5,9 puan 

kaybetmiş, fakat 7 Haziran oylarına 2,8 puan 

eklemiştir. 

Haziran oylarından 1,5 puan kaybetmiştir. 

7 Haziran oylarından 4,2 puan kaybetmiştir. 

 

eklemiş, 7 Haziran oylarından 0,7 puan 

kaybetmiştir. 

Öte yandan seçim sonuçlarını ülkenin 

yaşamakta olduğu siyasi ve toplumsal 

kutuplaşmanın ne denli yoğunlaştığının ve 

kalıcılaşmakta olduğunun da göstergesi olarak 

da okumak gerekir. 

Kıyaslamaları 2011’den bu yana 

yapıldığında seçmen sayısı 2011 genel 

seçimlerinden bu yana yüzde 10, geçerli oy 

sayısı yüzde 15 mertebesinde arttığı halde 

AKP oy sayısı 2011 ve 2018 genel 

seçimlerinde aynıdır: 2011’de de, 2018’de de 
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AKP’ye 21,3 milyon seçmen oy vermiştir. 

Daha da ilginç olanı 2011 seçimlerinde de 

2018 seçimlerinde de 11 milyonu biraz aşan 

seçmen CHP’ye, 5,5 milyon seçmen MHP’ye 

oy vermiştir. Bu tablo ve neredeyse aynı 

sayıda seçmenlerin üç partide duruyor olması 

bile, oranların değişiyor gibi görünmesine 

karşın seçmen sayıları ve kümeleri 

bakımından bu üç partinin de nasıl bir sıkışma 

içinde olduğunu göstermektedir. 
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SOSYAL POLİTİKALAR 

 
Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 
 
 

-Çorum Şeker Mitingi / 7 Nisan 2018:  

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımıyla Çorum Saathane Meydanı’nda 

düzenlenen “Büyük Şeker Mitingi’ne” katılım 

sağlandı. 

 

-OHAL’e Karşı Oturma Eylemi / 16 Nisan 

2018: 

81 ilimizde 16 Nisan 2018 tarihinde OHAL’e 

karşı düzenlenen oturma eylemlerinin 

Tekirdağ Üç Kemaller Parkı’nda (Tuğlalı Park) 

düzenlenen ayağına katıldık.  

 

-Rumeli-Balkan Çalıştayı / 21 Nisan 2018: 

“Türkiye, Rumeli ve Balkan Çalıştayı”, Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

himayesinde, CHP Yerel Yönetimler ve Sosyal 

Politikalardan Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılıkları’nın katkılarıyla, CHP İstanbul İl 

Başkanlığı tarafından düzenlendi.  

Türkiye, Rumeli ve Balkan ilişkileri hakkında 

görüş alışverişinde bulunulan, güncel konuları 

derinlemesine incelendiği çalıştayda, ilişkilerin 

tarihi, kültürel, ekonomik boyutları ile sivil 

toplum kuruluşları arasındaki ve belediyeler 

arasındaki iş birliği imkânlarını ele alındı.  

Alanında uzman akademisyenlerin, STK 

temsilcilerinin, siyasetçilerin, Rumeli ve Balkan 

ülkelerindeki Belediye Başkanlarının da 

katılımıyla zenginleşen çalıştayda, Türkiye ile 

Rumeli ve Balkan coğrafyası arasındaki 

mevcut köprüleri daha da sağlamlaştırma 

yolları, çifte vatandaşlığı bulunanların 

sorunları ve beklentileri, STK’ların, 

üniversitelerin, yerel yönetimlerin, siyasilerin 

ve iş dünyasının ilişkilerinin güçlendirilmesi 

konuları üzerinde duruldu.   

 

-Kayseri’de İl Başkanları Toplantısı / 28 

Nisan 2018: 

Kayseri’de düzenlenen partimizin il başkanları 

toplantısına Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte katılım sağlandı. 

 

-Edirne Mitingi / 9 Mayıs 2018: 

Seçim döneminde Edirne’de düzenlenen 

mitinge katıldık. 

 

-Dünya Engelliler Haftası Anıtkabir Ziyareti 

/ 15 Mayıs 2018: 

Partimizin Dünya Engelliler Haftası nedeniyle 

Anıtkabir’de düzenlediği törende, çeşitli 

illerden gelen engelli vatandaşlarımızla bir 

araya gelindi. Engelli bireylerin eşit 

yurttaşlarımız olduğu, onların yaşam 

standartlarını yükseltecek destekleri vermenin 

bir lütuf değil, devletin Anayasal görevi olduğu 

bir kez daha vurgulandı.  

 

-TÜSİAD Ziyareti / 5 Haziran 2018: 

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

TÜSİAD ziyaretine katılım sağlandı. 

 

-Çorlu Mitingi / 20 Haziran 2018: 

Çorlu’da düzenlenen seçim mitingine katıldık. 

 

-Çorlu Tren Kazası Raporuyla İlgili Yerel 

Basınla Yapılan Toplantı / 9 Temmuz 2018: 
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Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 

gerçekleşen tren kazasının ardından derhal 

bölgeye giden CHP heyetinin ilk bulguları 

düzenlenen basın toplantısıyla yerel basın 

temsilcilerine aktarıldı. Kazanın sebepleriyle 

ilgili ilk gözlemler, kurtarma çalışmalarında 

yaşanan sorunlar, uzmanlarla yapılan ilk 

görüşmelerde kazanın sebepleriyle ilgili alınan 

görüşler, kazazedelerin anlattıkları ve görgü 

tanıklıkları hakkında bilgi verildi. Yetkililerin 

kazaya aşırı yağışın neden olduğu yönündeki 

açıklamalara karşın ilk tespitlerin bunu 

doğrulamadığı kaydedildi. Hattın bakım ve 

onarımıyla ilgili ciddi sıkıntılar olduğu 

yönündeki bulgular kamuoyuyla paylaşıldı. 

 

-Srebrenitsa Katliamı’nın Yıl Dönümü / 11 

Temmuz 2018: 

11 Temmuz 1995’te yaşanan Srebrenitsa 

Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle Bosna 

Hersek’te düzenlenen anma törenine partimizi 

temsil etmek üzere görevlendirilen heyetle 

birlikte katılım sağlandı. 

 

 

Devam Eden ve Planlanan Çalışmalar 

-İllerde Sosyal Politikalarla İlgili İl Başkan 

Yardımcılarının Görevlendirilmesi: 

Artan işsizlik ve yoksulluk özellikle engelliler, 

gençler, kadınlar, çocuklar ve diğer 

dezavantajlı grupları olumsuz etkilemektedir. 

Kamuoyu araştırmaları, tüm bu sosyal 

sorunların yanında toplumsal dengelerimizi 

tehdit eden yeni sorunlara da işaret 

etmektedir. Artan “uyuşturucu ve madde 

bağımlılığı” toplumun en temel birimi olan 

ailelerimiz için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. 

Yine son dönemde artan çocuk istismarı ve 

kadına şiddet vakaları da kamuoyunun haklı 

tepkilerine neden olmaktadır. 

Bu çerçevede, yerel düzeyde sosyal 

sorunların takibini yapabilmek, bu sorunlar 

özelinde diğer sivil toplum kuruluşları, 

mülki/idari amirler ve belediye başkanlıklarıyla 

temas sağlamak, bu konularda Genel Merkezi 

bilgilendirmek ve ortak akılla sorunlara çözüm 

aramak, Genel Merkez’den gelecek 

talimatlara göre yerel stratejiler üretmek üzere 

her il örgütünden bir İl Başkan Yardımcısı’nın 

görevlendirilmesine karar verilmiştir. İl 

Başkanları tarafından Sosyal Politikalardan 

Sorumlu İl Başkan Yardımcılarının 

görevlendirilmesiyle ilgili yazı Genel 

Merkez’den illere gönderilmiş, 

görevlendirmeler büyük ölçüde 

tamamlanmıştır.  

 

 

6. Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli 

Kabuller 

 

-Kafkas Dernekleri Federasyonunu Kabul / 

11 Nisan 2018: 

Kafkas Dernekleri Federasyonu yetkilileri 

Genel Merkez’de kabul edildi. Görüş ve 

talepleri dinlendi.  

  

-Adana Ziyareti / 11 Nisan 2018: 

Seyhan Belediyemizin Yeşilyurt Çok Amaçlı 

Tesisleri’nin temel atma törenine katıldık.  

 

-Malkara ve Köyler Yardımlaşma Derneği 

Ziyareti / 15 Nisan 2018: 

Malkara ve Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma, 

Kültür Derneği kahvaltısında hemşerilerimizle 

bir araya geldik. Özellikle çiftçilerimizin ve 

hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın 

sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi 

anlattık. 
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-Küçükçekmece İlçe Örgütü Ziyareti / 15 

Nisan 2018: 

Küçükçekmece İlçe Başkanlığımızda 

örgütümüzle buluştuk, ekonomideki ve 

siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdik.  

 

-Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası / 18 

Nisan 2018: 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 

yöneticilerini Genel Merkezimizde ağırladık, 

talepleri ve önerilerini dinledik.  

 

-1. Trakya Tanıtım Günleri / 19 Nisan 2018: 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl ilki 

düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri’nde 

hemşerilerimizle bir araya geldik. 

 

-Yabancı Yatırımcı Heyeti Kabulü / 21 

Mayıs 2018: 

Yabancı yatırımcılardan oluşan bir heyet 

Genel Merkez’de kabul edildi, görüşleri 

dinlendi.  

 

 

 

-Tekirdağ İl Örgütü / 27 Mayıs 2018: 

Milletvekili aday tanıtım toplantısı sonrasında 

Tekirdağ İl Örgütümüzle birlikte Tekirdağ 

sokaklarında vatandaşlarımızla bir araya 

geldik. 

 

-Tekirdağ ve İlçelerinde Yapılan Ziyaretler 

(Nisan - Haziran 2018): 

Seçim döneminde ve öncesinde Tekirdağ ve 

ilçelerinde örgütümüzle birlikte pek çok sivil 

toplum örgütüne, odalara ve sendikalara 

ziyarette bulunulmuş, ülkemizin içinde 

bulunduğu durum değerlendirilmiş, partimizin 

vaatleri ve çözüm önerileri anlatılmıştır.  

Bunun yanında mahalle mahalle esnaf, 

kahvehane, hemşeri derneği ziyaretleriyle 

doğrudan vatandaşlarımızla temas edilmiş, bu 

kapsamda hem vatandaşlarımızın sorunları 

birinci ağızdan dinlenmiş, CHP’nin çözümleri 

birebir anlatılmıştır. Ayrıca eğitimleri süren 

sandık kurulu üyeleri ve sandık müşahitleriyle, 

yapılan toplantılarda bir araya gelinmiştir.  

Tekirdağ ve ilçelerinde belediyeler, 

muhtarlıklar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf 

ve Sanatkar Odaları, Ticaret Borsaları, Kredi 

Kefalet Kooperatifleri, Ziraat Odaları, çiftçilik 

ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin 

üretici birlikleri, dernekleri, tohum satış 

kooperatifleri, esnaflarımızın meslek 

dernekleri, diğer Sivil Toplum Kuruluşları, 

sanayi sitesi, Organize Sanayi Bölgesi, fabrika 

ve atölye ziyaretleri yoğun bir program 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca yerel basınla yapılan toplantılarla hem 

partimizden beklentilerin ne olduğu tespit 

edilmiş hem de CHP’nin Türkiye için 

öngördüğü vizyon ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 

Yine Trakya bölgesinde diğer illerdeki 

programlara da katılım sağlanmıştır.     

 

7. Basın Toplantıları ve Açıklamalar   

 

-Halk TV Haber Masası Programı / 13 Nisan 

2018: 

Programda, OHAL’in ekonomiye etkileri, 

Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar ve 

çözüm yolları konuşuldu. Cari açıktaki 

yükseliş ve TL’deki değer kaybının vatandaşın 

mutfağına ve önümüzdeki döneme etkileri 

anlatıldı.  
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-RS FM Seyr-i Sabah Programı / 2 Mayıs 

2018: 

Programda, ekonomide yaşanan son 

gelişmeler değerlendirildi. Dövizde, 

enflasyonda ve faizlerde yaşana gelişmeler ile 

bunları vatandaşlarımıza faturası ortaya 

kondu. Demokrasi ve hukuk devletinin iyi 

işleyen bir ekonomi için gerekli olduğu 

vurgulandı. 

 

-Halk TV Gündem Özel Programı / 10 Mayıs 

2018: 

Yaklaşan seçimler öncesinde ekonomideki 

son durum değerlendirildi. Türkiye’nin 

ekonomideki kırılganlıklarının ülkemizi dış 

müdahalelere açık hale getirdiği, Türkiye’nin 

yine bu sebeple küresel ekonomide yaşanan 

her olumsuz gelişmeden ekonomisi kendisine 

benzeyen ülkelerden çok daha fazla 

etkilendiği, bunun arkasındaki temel nedenin 

Türkiye’nin iyi yönetilmemesi olduğu açıklandı. 

 

-Yazılı Açıklama / 12 Mayıs 2018: 

AKP Genel Başkanı’nın TOBB’un Ödül 

Töreni’nde yaptığı konuşmada faizle ilgili 

açıklamalarının döviz kuruna etkisiyle ilgili 

yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kurdaki 

artışın dış borç yükü altındaki şirketlere 

yüklediği kur farkı yükü anlatıldı, mevcut 

yönetim anlayışının Türkiye’de istikrarın 

önündeki en önemli engel olduğu ifade edildi. 

 

-OdaTV Röportajı / 13 Mayıs 2018: 

Ekonomideki son gelişmeler ve yaklaşan 

seçim öncesinde ekonominin genel durumu 

değerlendirildi. Veriler çerçevesinde AKP’nin 

işbaşına geldiği dönemden bugüne ekonomik 

göstergelerde yaşanan kötüye gidiş anlatıldı, 

mevcut iktidarın artık Türkiye’yi yönetme 

kabiliyetini tamamen yitirdiği, ülkemizin tek bir 

kişinin iki dudağının arasından çıkanlarla 

yönetilemeyeceği belirtildi.  

 

-Yazılı Açıklama / 23 Mayıs 2018: 

Türk Lirası’nın dolar karşısında ani değer 

kaybı ve TL’nin serbest düşüşe geçmesi 

üzerine yapılan açıklamada, Türkiye 

ekonomisinde ani duruş riskinin giderek 

belirginleştiği ifade edildi. Açıklamada, 

ekonomide alınması gereken acil tedbirleri 

şöyle sıraladı: 

“Seçimler öncesinde OHAL’i kaldırmak için 

TBMM derhal toplantıya çağırılmalı; Merkez 

Bankası’nın elindeki araçları bağımsız olarak 

kullanacağı topluma yazılı olarak taahhüt 

edilmeli; Saray, kerameti kendinden menkul 

ekonomi danışmanlarının görevine hemen son 

vermeli.” 

Bu tedbirlerin alınmaması halinde Türkiye’yi 

zorlu günlerin beklediği belirtildi, tüm bu 

tedbirlerin yanında alınacak en temel tedbirin 

24 Haziran’da metal yorgunluğu nedeniyle 

ülkeyi yönetemez hale gelen mevcut iktidarın 

sandıkta tasfiyesi olduğu ifade edildi.  

 

-Fox TV Çalar Saat Programı / 24 Mayıs 

2018: 

Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntıların 

sebepleri, ekonomideki borç yükü, OHAL 

şartları altında hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı 

ve demokrasideki gerilemenin ekonomiye 

etkisi anlatıldı. İktidarın ekonomideki durumu 

dış kaynaklı saldırılara bağlamasının kendi 

yaptığı hatayı görmezden gelmek anlamına 

geleceği kaydedildi. Cumhurbaşkanının 

Londra’da yaptığı konuşmayla, seçilmesi 

halinde TCMB politikalarına daha fazla 

müdahale edeceği sinyalini vermesi üzerine 

TL’de artan değer kaybının Türkiye’ye 

maliyetinin ne olduğu açıklandı. Acilen 

alınması gereken tedbirler ortaya kondu. 
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-Halk TV Kritik Programı / 25 Mayıs 2018:   

Ekonomideki genel durum, sorunlar ve 

CHP’nin acil önlem önerileri açıklandı. 

AKP’nin ekonomiyi sıcak paraya dayanarak 

şişirme modelinin bugünkü sorunların temel 

sebebi olduğu söylendi.  

 

-Halk TV Gündem Özel / 5 Haziran 2018: 

Seçim meydanlarında iktidar tarafından 

ekonomiyle ilgili ortaya atılan iddialar 

değerlendirildi, yükselen dolar kuruyla 

hesaplandığında Türkiye’nin 2017 milli 

gelirinin ilk 20 ülke arasına girmeye yetmediği 

belirtildi. AKP’nin sıcak parayla ekonomiyi 

şişirme stratejisiyle Türkiye’nin dış borcunun 3 

kattan fazla arttığı, üst üste gelen seçimlerin 

ve tek adamlık sevdasının ülkemize ve 

vatandaşımıza çıkardığı fatura anlatıldı. 

İktidarda olanların “gerçek ötesi” söylemlerinin 

sorunların çözümüne katkı sağlamadığı, 

aksine daha da zorlaştırdığı hatırlatıldı. 

 

-Bloomberg HT Finans Merkezi / 22 Haziran 

2018: 

Programda özellikle Merkez Bankası’nın 

bağımsızlığı konusunda oluşan şüphelere, 

yetkilerin tek kişide toplandığı düzenin 

sakıncalarına ve ekonomiye yapacağı 

olumsuz etkiye, Türkiye’nin doğru ilaç 

verildiğinde kısa sürede toparlanma 

potansiyeli olan güçlü bir ekonomiye sahip 

olduğuna fakat geçen 16 yılda çok kötü 

yönetildiğine, ekonomide doğru tercihlerin 

yapılmadığına, özellikle 2009’dan sonra 

yatırımların artan şekilde inşaata yöneldiğine 

dikkat çekildi. CHP’nin vaatleri ve çözüm 

önerileri anlatıldı. 

 

-Halk TV Türkiye Nereye? / 30 Haziran 

2018: 

Ekonomide ve siyasette yaşananlar ve 

beklentiler değerlendirildi. Ekonomi 

yönetiminde belirsizliğin ortadan kalkmadığı 

ifade edildi, Türkiye’nin ekonomide acilen 

atması gereken adımların neler olduğu 

açıklandı. 

 

-Yazılı Açıklama / 01 Ağustos 2018:  

AKP’nin, partimizin Çorlu’daki tren kazasıyla 

ilgili Meclis Araştırma Önergesi’ni ve bu 

önergenin görüşülmesinin öne alınması 

talebini “tribünlere oynamak” olarak 

değerlendirmesi üzerine yazılı açıklama 

yapılmıştır.  

Açıklamada, Meclis’in görevinin mahkeme 

sürecini gerekçe göstererek kazanın üstünü 

örtmek değil, bunun bir daha tekrarlanmaması 

için ortak aklı çalıştırmak ve yürütmeye gerekli 

önerilerde bulunmak olduğu vurgulandı. 

AKP’nin süren bir soruşturma söz konusu 

olduğunda Meclis Araştırması yapılamayacağı 

yönündeki açıklaması üzerine konuyla ilgili 

Anayasa Maddesi ve Anayasa Mahkemesi 

kararı çerçevesinde, bunun sadece “yargı 

yetkisinin kullanılmasıyla ilgili konuları” 

kapsadığı, bunun dışında kalan denetim 

yollarının kullanılabileceği açıkça ortaya 

kondu.    

 

-Medyascope TV Ekonominin Gidişatı / 7 

Ağustos 2018 

TL’deki değer kaybının sebepleri ve olası 

sonuçları değerlendirildi. Çözüm için 

yapılması gerekenler anlatıldı. AKP’nin 100 

günlük icraat programının, önümüzdeki 12 

ayda Türkiye’nin dış borç ödemeleri ve cari 

açığını finanse etmek için bulması gereken 

240 milyar doları nasıl bulacağıyla ilgili bir 

ipucu vermediği ifade edildi. Ekonomide ciddi 

önlemlere ama öncelikle hukuk devletinin ve 

gelişmiş demokrasiye ihtiyaç olduğu 

kaydedildi.  
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 EĞİTİM POLİTİKALARI FAALİYET RAPORU 5.9

 
Genel Başkan Yardımcısı Lale KARABIYIK 
( Görev Süresi 12.02.2018-10.08.2018) 
 

HALK TV: CHP’li Karabıyık: Sokaktan 

geçenin rektör olmasının önü açıldı 

Yükseköğretİmde yapılan yeni düzenlemeyi 

değerlendiren CHP’nin Eğitim Politikalarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale 

Karabıyık, rektörlükteki dört yıllık görev süresi 

kısıtlaması ve iki dönem şartının ortadan 

kaldırıldığına dikkat çekerek, “Unvan şartının 

ortadan kalkması ile üniversite mezunu 

olmasa bile sokaktan geçen rektör olarak 

atanabilecek” dedi. 

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale 

Karabıyık, 703 sayılı KHK’da 2547 sayılı 

kanun ile ilgili yapılan değişiklikleri 

değerlendirdi. 

“703 Sayılı KHK ile çeşitli kanun ve KHK’larda 

yapılan değişiklikler genellikle Anayasa’ya 

uyum sağlamaktan öte, Anayasaya göre 

kanunla düzenlenmiş konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarılamayacağı için Cumhurbaşkanı’na, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme 

yapabilmesi için alan açmaya yönelik 

olmuştur” diyen Karabıyık, KHK 

yayınlandığında hukuken var olmayan 

bakanlıklarla ilgi düzenlemeler yapıldığına 

dikkat çekti. 

703 Sayılı KHK ile yapılan bu düzenlemelerin 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

yayımlandıktan sonra kanunla ve TBMM 

tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen 

Karabıyık, “9/7/2018 tarihinde yayımlanan 703 

nolu KHK’yla Cumhurbaşkanı tarafından 

atanacak rektörlerin profesör olması şartı 

kaldırıldı. Önceki düzenlemede en az 3 yıl 

profesör olarak görev yapmış 3 profesör ilgili 

Yükseköğretim Kurumu tarafından önerilirken, 

yeni düzenlemede üniversitelerin önerisine 

gerek duyulmadan doğrudan Cumhurbaşkanı 

tarafından atanması öngörülmüştür. Ayrıca, 

rektörlükteki 4 yıllık görev süresi kısıtlaması ve 

2 dönem şartı ortadan kaldırılmıştır. Unvan 

şartının ortadan kalkması ile üniversite 

mezunu olmasa bile sokaktan geçen rektör 

olarak atanabilecektir. 28-30 yaşında atanan 

bir kişi istenirse 67 yaşına kadar rektörlük 

yapabilecektir” dedi. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ 

TARAFINDAN SEÇİLİR İFADESİ 

KALDIRILDI 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, mevcut 

kanunun 13. Maddesinin ilk paragrafında yer 

alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör 

akademik unvanına sahip kişiler arasından 

görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak 

üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek 

adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” 

ifadesinin yerine: 

“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, 

Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan 

üniversitelerde rektör ataması, mütevelli 

heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 

tüzel kişiliğini temsil eder” ifadesine yer 

verildiğini dile getiren CHP’li vekil, 2547 sayılı 

yasanın 13 üncü maddesinin birinci 

paragrafının eski halini hatırlattı. 

2547 sayılı yasanın 13 üncü maddesinin 

birinci paragrafının eski hali şöyleydi: 

a) (Değişik:17/8/1983 – 2880/7 md.) (Değişik 

birinci paragraf: 18/6/2008-5772/2 md.) Devlet 

üniversitelerinde rektör, profesör akademik 

unvanına sahip kişiler arasından görevdeki 
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rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite 

öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar 

arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona 

erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. 

Ancak iki dönemden fazla rektörlük 

yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. 

Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy 

veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız 

bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim 

üyelerinin en az yarısının hazır bulunması 

şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 

saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime 

geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi 

aday olarak seçilmiş sayılır. Yükseköğretim 

Genel Kurulunun bu adaylar arasından 

seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanlığına sunulur. 

Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer 

ve rektör olarak atar. Yeni kurulan 

üniversitelere rektör adayı olarak başvuran 

profesörler arasından Yükseköğretim Genel 

Kurulunun seçeceği üç aday 

Cumhurbaşkanlığına sunulur. 

Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer 

ve rektör olarak atar. Vakıflarca kurulan 

üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve 

rektörün atanması ilgili mütevelli heyet 

tarafından yapılır. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN GÜCÜ 

ZAYIFLATILDI 

Lale Karabıyık, “Ayrıca 703 sayılı KHK’nın 135 

nci maddesi ile; 21 kişiden oluşan 

Yükseköğretim Kurulunun 14’ünün doğrudan 

Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi ve 

atanması öngörülmüştür. Diğer 7 üye 

Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilirken, 

yeni düzenleme ile bu hüküm 

Cumhurbaşkanınca atanma şartına 

bağlanmıştır. Bunun yanı sıra kurul 

üyeliğindeki süre kısıtlaması kaldırılmış, 

Yürütme Kurulunun üyelerinin atanmasındaki 

Cumhurbaşkanının etkisi arttırılmıştır. Ayrıca 

Yükseköğretim Kurulunun “Yeni üniversite 

kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine 

ilişkin önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim 

Bakanlığına sunma” görevi kanun metninden 

çıkarılarak Yükseköğretim Kurulunun gücü 

zayıflatılmıştır” açıklamasında bulundu. 

CHP’li Karabıyık, “703 sayılı KHK ile 2547 

sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kabul 

edilemez. Genel anlamda bakıldığında tek 

adam rejiminin etkilerini baskın bir şekilde 

görmek mümkündür. Özellikle rektörlükteki 

profesör olma ve süre şartının ortadan 

kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. 

Akademik unvanı ne olursa olsun tüm 

akademisyenlerin hatta üniversite mezunu 

olmasa da sokaktan geçenin rektör olmasının 

önü açılmıştır. Fakülteler içerisinde bir 

profesör varken daha alt unvanlı birisinin 

bölüm başkanı olamayacağı ortamda profesör 

olmayan; hatta üniversite mezunu olması bile 

gerekmeyen birinin rektör olarak atanabilmesi 

hangi hukukla, hangi yönetmelikle 

açıklanabilir? Bir yönetmelik veya usul-esas 

değişikliği ile mevcut kanun daraltılamayacağı 

için bu hukuksuzluk ancak yeni bir kanun ile 

düzeltilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi bu 

hukuksuzluğa sessiz kalmayacaktır” diye 

konuştu. 

 

02 Ağustos 2018 – Perşembe 

https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-

baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-mebin-ozru-

kabahatinden-buyuk 

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LALE 

KARABIYIK: “MEB’İN ÖZRÜ 

KABAHATİNDEN BÜYÜK!” 

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale 

Karabıyık, açıklanan Liselere ve Üniversiteye 

Giriş sınavlarının sonuçlarını yaptığı yazılı 

basın açıklaması ile değerlendirdi. CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, bu 

sonuçların eğitim sisteminin içinde bulunduğu 

durumu net bir şekilde yansıttığını kaydetti. 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/posts/1269996366433336
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-mebin-ozru-kabahatinden-buyuk
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-mebin-ozru-kabahatinden-buyuk
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-mebin-ozru-kabahatinden-buyuk
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Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme 

sonuçlarının dilediği okula yerleşemeyen ya 

da açıkta kalan yüzbinlerce öğrencinin 

hayallerini yıktığını ifade eden Karabıyık, 

“LGS sonuçlarının açıklanması ile veli ve 

öğrencilerden binlerce şikayet gelmeye 

başladı. Yaklaşık 233 bin öğrencinin hiçbir 

okula yerleşememesi büyük bir sorun olarak 

ortaya çıktı. Adrese dayalı yapılan tercihlerde 

okulda bulunma süresinin öncelikli şart olması 

puanı ve not ortalaması yüksek öğrencilerin 

dışarıda kalmasına neden oldu. Milli Eğitim 

Bakanlığı Anadolu Liselerinin kontenjanlarını 

arttıracağını ya da bu okulları ikili eğitime 

geçireceğini açıkladı. MEB’in özrü 

kabahatinden büyük! Sınavla öğrenci alan 

okulların sınıf mevcutları 30, sınavsız öğrenci 

alan okulların sınıf mevcutları ise 34 olarak 

belirlenmişti. MEB sınavsız öğrenci alan 

okulların sınıf mevcutlarını arttırırsa, sınavsız 

öğrenci alan okullar iyice kalabalıklaşmış 

olacak. Sistemdeki tıkanıklık bu tedbirlerle 

çözülemeyecek kadar büyüktür. Bakanlık 

açıkta kalan ve istemediği okula yerleşen 

öğrencilerin durumunu bir an önce çözmelidir. 

Bunun çözümünü öğrenciler tercihleri ile 

göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

açıklanan yerel ve merkezi yerleştirme 

sonuçları lise kontenjanlarının yüzde 

26.98’inin dolmadığını ve üç öğrenciden 

birinin açıkta kaldığını göstermektedir. 

Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Liseleri, 

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin 

kontenjanları neredeyse tamamen dolarken 

İmam Hatip Liselerinin yüzde 47.69’u, Meslek 

Liselerinin ise yüzde 44,45’i dolmadı. Bu 

sonuçlar, velilerin ve öğrencilerin imam hatip 

ve meslek liselerini tercih etmediğini 

göstermektedir.  Çözüm, öğrencilerin istediği 

lise türündeki okul sayıları arttırmaktan 

geçmektedir” dedi. 

3 ÖĞRENCİDEN BİRİ AÇIKTA KALDI! 

Merkezi yerleştirmede 4. ve 5. tercihine 

yerleşen 30 bin 529 öğrenci aslında hiç 

istemediği ve tercih yapma zorunluluğu ile 

yazdığı bir okula kaydedildiğine dikkat çeken 

CHP’li vekil, “Merkezi Yerleştirme / Yerel 

Yerleştirme sonuçlarına göre; öğrencilerin 

yüzde 50’si Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal 

Bilimler Lisesi’ne, yüzde 15’i İmam Hatip 

Lisesine yüzde 35’i de meslek liselerine 

yerleştirildi. Sonuçlara göre, sınav puanıyla 

liselere yerleşen öğrencilerden sadece 33 bin 

694’ü birinci tercihine yerleşti. İkinci tercihine 

yerleşen aday sayısı 35 bin 148, 3. tercihine 

yerleşen aday sayısı 27 bin 912, 4. tercihine 

yerleşen aday sayısı 18 bin 812, 5. tercihine 

yerleşen aday sayısı ise 11 bin 717 oldu. 

Pansiyonlu okulları tercih eden 3 bin 509 

öğrenciden yalnızca 477’sinin yerleşmesi ise 

dikkat çekici bir sonuç” sözleriyle LGS 

sonuçlarına dikkat çekti. 

Üniversite giriş sınavlarındaki başarısızlık ve 

soruları doğru yapma oranlarını da 

değerlendiren Karabıyık, “Bu sonuçlar bir 

neslin daha yok edildiğinin belgesi 

niteliğindedir” dedi ve açıklanan doğru cevap 

ortalamalarını paylaştı. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) doğru 

cevap ortalamaları şöyle: 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ’NDE (TYT) 

GEÇERLİ OLAN 2 MİLYON 260 BİN 273 

ADAYIN TESTLERDEKİ DOĞRU CEVAP 

ORTALAMALARI: 

• Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama,  

• Sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama,  

• Temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama,  

• Fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama. 

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ’NDE (AYT) 

GERÇELİ OLAN DOĞRU CEVAP 

ORTALAMALARI: 

• Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 

ortalama,  

• Tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama,  

• Coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama,  

• Tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama,  

• Coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama,  

• Felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017  

• Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe 

grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, 
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• Matematik 40 soruda ortalama 3,923,  

• Fizik 14 soruda 0,467 ortalama,  

• Kimya 13 soruda 1,109 ortalama,  

• Biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama. 

Üniversite giriş sınavlarındaki soruları doğru 

yapma oranlarından görüldüğü gibi, başarı 

oranı oldukça düşük öğrenciler üniversitelere 

yerleşecektir. Bu başarısızlık Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu sonuçlar 

üniversitelerin niteliğini düşürmekte ve düşük 

başarı oranlı bir nesil yetişmektedir.  

ÖRGÜT ve TEMSİL ZİYARETLERİ  

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem 

Milletvekilliği Seçimleri için seçim bölgemiz 

Bursa’da yaptığım çalışma ve ziyaretlerimizde 

vatandaşlarımızın, esnafımızın, meslek 

odalarının sorunları dinlendi, talepleri alındı. 

Ziyaretlerimizde ve katıldığımız televizyon 

programlarında partimizin proje ve önerileri 

anlatıldı.  

15 Nisan 2018 Pazar: Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi 

işbirliğiyle kente kazandırılan Tire Stadı'nın 

açılış törenine katılım sağlandı ve Genel 

Başkanımızın İzmir’de iki gün süren 

programlarına eşlik edildi.  

16 Nisan -19 Nisan 2018 :   İzmir Balçova 

Belediyesi’nin gerçekleştirdiği üç gün süren 

uluslararası "Eğitimde Adalet ve Gelecek"  

konulu sempozyumda “İlerici Siyaset Kurumu 

ve Eğitim” konulu konuşma yapıldı.  

CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı ve Eğitim-

Sen’in düzenlediği “Geleceğime Eğitim 

Hakkıma Dokunma”  konulu sempozyuma da 

konuşmacı olarak katılım sağlandı  

01 Mayıs 2018 Salı: CHP Bursa İl 

Başkanlığımızla birlikte 1 Mayıs Yürüyüşüne 

katılım sağlandı. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba: Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası ziyaret edildi.  

11 Mayıs 2018 Cuma: Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 

İstanbul’da gerçekleşen Anneler Günü 

Buluşması’na katılım sağlandı.   

22 Mayıs 2018 Salı: BUSİAD Bursa Sanayici 

ve İşadamları Derneği iftar yemeğine katılım 

sağlandı.  

28 Mayıs 2018 Pazartesi: CHP Bursa İl 

Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı 

gerçekleştirildi. 

BALKANTÜRKSİAD ve BALKANTÜRK Eğitim 

Vakfı’nın iftar yemeğine katılım sağlandı.  

01 Haziran 2018 Cuma: Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Bursa'da 

gerçekleşen programına ve Sanayici ve İş 

İnsanları Toplantısına eşlik edildi.  

 

02 Haziran 2018 Cumartesi: Osmangazi’de 

saha çalışması yapıldı.   

04 Haziran 2018 Pazartesi: Kent 

Meydanında vatandaşlara seçim programımız 

anlatıldı.  

05 Haziran 2018 Salı: İstanbul’da Genel 

Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin 

ekonomi kurmayları ve MYK üyeleri Akif 

Hamzaçebi, Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu, İlhan 

Kesici ve Erdoğan Toprak ike birlikte 

TÜSİAD’ı ziyaret ederek ekonomi politikaları 

başta olmak üzere Partimizin programları 

hakkında bilgi verdik, TÜSİAD üyeleri ile görüş 

alışverişinde bulunuldu. 

06 Haziran 2018 Çarşamba: Osmangazi 

Dikkaldırım’da esnaf ziyaretinde bulunuldu.  

Bursa’da İSSİAD İstanbul Caddesi Sanayici 

ve İş Adamları Derneği’nin iftarına katılım  

sağlandı.  

07 Haziran 2018 Perşembe: CHP İ İznik İlçe 

Başkanlığımızda iftar programı yapıldı.  
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08 Haziran 2018 Cuma : Osmangazi 

ilçemizdeki saha çalışmasında vatandaşlarla 

buluşuldu.      

09 Haziran 2018: Karacabey Galatasaraylılar 

Derneği’nin iftarına katılım sağlandı.   

Karacabey köylerini dolaştık. rası ziyaret 

edildi.   

 

10 Haziran 2018 Pazar: Nilüfer ilçemizdeki 

seçim çalışmalarımız kapsamında;  

Ataevler Mahallesi semt pazarı ziyaret edildi, 

özellikle emekçi kadınlarımızla görüşüldü.  

Nilüfer Akçalar Mahallesi ve Konaklı 

Mahallesi’nde kahve ziyareti yapıldı.  

      

11 Haziran 2018 Pazartesi: Yıldırım, 

Mesken’de esnaf ziyaretleri yapıldı.  

Bilecik Pazaryeri ve Köyleri Sosyal 

Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi.  

      

12 Haziran 2018: Bursa Uluslararası Tekstil 

ve Ticaret Merkezi ziyaret edildi.  

Osmangazi ilçesinde; Mihraplı Park ve Çay 

Bahçesi’nde  vatandaşlarla görüşüldü.  

 

13 Haziran 2018 Çarşamba: 

Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği ziyaret 

edildi.  

Orhaneli Gümüşpınar köyünde iftara katılım 

sağlandı.  

   

14 Haziran 2018 Perşembe: Osmangazi 

ilçemizde saha çalışması yapıldı.  

16 Haziran 2018 Cumartesi: Ramazan 

Bayramının 2. gününde CHP heyeti olarak Ak 

Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, 

DP, MHP,  Saadet Partisi’nin Ankara’da 

bulunan genel merkezleri ziyaret edildi. 

Ardından partimizin Genel Merkezinde örgütle 

bayramlaşma programı gerçekleşti.  

18 Haziran 2018 Pazartesi: Gemlik’te saha 

çalışmamızın ardından, Gemlik Ticaret 

Borsası ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile 

toplantı yapıldı.  

    

20 Haziran 2018: İznik pazarında emekçi 

kadınlarımızın sebze tezgâhlarını ziyaret 

edildi.  

Penguen Gıda’da işçilerle buluşuldu.  

     

21 Haziran 2018 Perşembe: BESOB Bursa 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde 

Toplantı  

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa 

Şubesi’nde muharip gazilerimiz ve aileleri ile 

buluşuldu, 

Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifi ziyaret edildi.  

    

22 Haziran 2018 Cuma: İl Başkanımız ve İlçe 

Başkanlarımızla Kapalıçarşı Esnafı,  

Doksan Üç Muhacirleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği ve Posoflular Yardım ve Dayanışma 

Derneği ziyaret edildi.  

  

23 Haziran 2018: Bursa Fethiye Spor Kulübü 

ziyaret edildi.  

 

 

BASIN AÇIKLAMALARI ve TOPLANTILARI  

28 Mayıs 2018-Pazartesi 

MEB Kaosu Tırmandırıyor: MEB okullara 

gönderdiği yazı ile Tercih ve Yerleştirme 

Kılavuzunun 25 Haziranda yayımlanacağını 

http://www.milliyet.com.tr/ak-parti/
http://www.milliyet.com.tr/ak-parti/
http://www.milliyet.com.tr/dsp/
http://www.milliyet.com.tr/vatan/
http://www.milliyet.com.tr/bbp/
http://www.milliyet.com.tr/saadet-partisi/
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duyurdu. Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunun 

seçimlerden bir gün sonraya bırakılmasının 

nedeni veli ve öğrencilerden gelecek olan 

tepkileri azaltmaktır. Bu konuda yaptığımız 

basın açıklamasını aşağıdaki linkten 

okuyabilirsiniz: 

https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lise-

merkezi-ve-yerel-yerlestirme-tercih-ve-

yerlestirme-kilavuzu-25-haziranda-

yayinlanacak-2434556/ 

 

29 Mayıs 2018-Salı  

AS TV Platform programına katılım sağlandı.  

04 Haziran 2018-Pazartesi 

AS TV Ana Haber Bültenine konuk olundu. 

Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=S1PmawIc

ljk&feature=share 

 

05 Haziran 2018-Salı  

Birgün Gazetesi: MEB, velilerin ve öğrencilerin 

sınav tepkisinin, sandığa olumsuz 

yansımasını önlemek için takvimini seçime 

endeksledi. Bakanlık, ataması yapılmayan 

öğretmenlere yaptığı gibi Liselere Giriş Sınavı 

sonuçlarının açıklanmasını da seçim 

sonrasına bıraktı. Bu konuda yaptığımız basın 

açıklamasını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz: 

https://www.birgun.net/haber-detay/meb-in-

akli-secimlerde-sandik-korkusu-takvim-

degistirtti-218405.html 

 

09 Haziran 2018- Cumartesi  

TEOG'un kaldırılmasının ardından getirilen 

Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nin ayrıntılarının 

henüz tam olarak netleşmeyişini basın 

açıklaması ile değerlendik: 

https://www.birgun.net/haber-

detay/cocuklarimizin-gelecegini-heba-eden-

sistem-kuruluyor-218941.html 

 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/?h

c_ref=ARQvTWATZt9TeTmldgpHnG_ijw02Va

_UIB84IeSGXUzRZleceBKsUytRi3AbJo9IF64

&fref=nf 

 

11 Haziran 2018 – Pazartesi 

Proje okulları ile ilgili yaptığımız basın 

açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz: 

Cumhuriyet Gazetesi  

 

11 Haziran 2018-Pazartesi 

Kent 16 televizyonunda katıldığımız programı 

aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: 

https://www.facebook.com/Kent16tvbursa/vide

os/1041433859356711/UzpfSTYxMjI4NjczMjI

wNDMwNjoxMzY2NDkxNzUwMTE3MTMw/ 

 

12 Haziran 2018-Salı  

Olay TV’de katılınan Gündemin Getirdikleri 

programını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=1sXfXArYk

qg 

 

21 Haziran 2018-Cuma 

Line TV’de seçim gündemini değerlendirildi, 

programı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddgaLoGf

Sz8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lise-merkezi-ve-yerel-yerlestirme-tercih-ve-yerlestirme-kilavuzu-25-haziranda-yayinlanacak-2434556/
https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lise-merkezi-ve-yerel-yerlestirme-tercih-ve-yerlestirme-kilavuzu-25-haziranda-yayinlanacak-2434556/
https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lise-merkezi-ve-yerel-yerlestirme-tercih-ve-yerlestirme-kilavuzu-25-haziranda-yayinlanacak-2434556/
https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lise-merkezi-ve-yerel-yerlestirme-tercih-ve-yerlestirme-kilavuzu-25-haziranda-yayinlanacak-2434556/
https://www.youtube.com/watch?v=S1PmawIcljk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=S1PmawIcljk&feature=share
https://www.birgun.net/haber-detay/meb-in-akli-secimlerde-sandik-korkusu-takvim-degistirtti-218405.html
https://www.birgun.net/haber-detay/meb-in-akli-secimlerde-sandik-korkusu-takvim-degistirtti-218405.html
https://www.birgun.net/haber-detay/meb-in-akli-secimlerde-sandik-korkusu-takvim-degistirtti-218405.html
https://www.birgun.net/haber-detay/cocuklarimizin-gelecegini-heba-eden-sistem-kuruluyor-218941.html
https://www.birgun.net/haber-detay/cocuklarimizin-gelecegini-heba-eden-sistem-kuruluyor-218941.html
https://www.birgun.net/haber-detay/cocuklarimizin-gelecegini-heba-eden-sistem-kuruluyor-218941.html
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/?hc_ref=ARQvTWATZt9TeTmldgpHnG_ijw02Va_UIB84IeSGXUzRZleceBKsUytRi3AbJo9IF64&fref=nf
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/?hc_ref=ARQvTWATZt9TeTmldgpHnG_ijw02Va_UIB84IeSGXUzRZleceBKsUytRi3AbJo9IF64&fref=nf
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/?hc_ref=ARQvTWATZt9TeTmldgpHnG_ijw02Va_UIB84IeSGXUzRZleceBKsUytRi3AbJo9IF64&fref=nf
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/?hc_ref=ARQvTWATZt9TeTmldgpHnG_ijw02Va_UIB84IeSGXUzRZleceBKsUytRi3AbJo9IF64&fref=nf
https://www.facebook.com/Kent16tvbursa/videos/1041433859356711/UzpfSTYxMjI4NjczMjIwNDMwNjoxMzY2NDkxNzUwMTE3MTMw/
https://www.facebook.com/Kent16tvbursa/videos/1041433859356711/UzpfSTYxMjI4NjczMjIwNDMwNjoxMzY2NDkxNzUwMTE3MTMw/
https://www.facebook.com/Kent16tvbursa/videos/1041433859356711/UzpfSTYxMjI4NjczMjIwNDMwNjoxMzY2NDkxNzUwMTE3MTMw/
https://www.youtube.com/watch?v=1sXfXArYkqg
https://www.youtube.com/watch?v=1sXfXArYkqg
https://www.youtube.com/watch?v=ddgaLoGfSz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ddgaLoGfSz8&feature=youtu.be
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12 Temmuz 2018 – Perşembe 

13 Temmuz’da tamamlanacak LGS tercih ve 

özel okul kayıt süreci ile ilgili bir basın 

açıklaması yapıldı:  

https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-

baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-binlerce-

ogrenci-okulsuz-kalma-ihtimali-ile-karsi-

karsiyadir 

Cumhuriyet Gazetesi:  

 

14 Temmuz 2018 – Cumartesi 

Yaptığımız basın açıklaması ve tepkimiz 

etkili oldu, rektörler en az 3 yıl profesörlük 

yapanlar arasından atanacak! 

 Bu konuda yaptığımız basın açıklamasını 

aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz: 

 

http://www.lodoshaber.com/haber/chp-bursa-

milletvekili-karabiyik-tan-carpici-aciklama-

340916.html 

 

EĞİTİM POLİTİKALARI FAALİYET RAPORU 

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım KAYA 

 

10 Ağustos 2018 tarihinde getirildiğim,  CHP 

Eğitim Politikaları Başkan Yardımcılığı 

görevimi, bir “Gölge Milli Eğitim Bakanlığı” gibi 

yürütme gayreti içinde olacağım.  

Aldığım görevin onuru ve sorumluluğuyla, 

okullar açılmadan önce, eğitime ilişkin 

sorunları tespit etmek ve kamuoyuna çözüm 

önerileri sunmak için yoğun bir çalışmanın 

içine girdik.   

Eğitimin 81 milyonun sorunu olduğu bilinciyle, 

eğitim mesaisine örgütümüzü de aktif bir 

şekilde katmanın zorunluluğunu gördük. 

Partimizin il ve ilçe eğitim sekreterlerinin ve 

hatta üyelerinin birer eğitim neferi gibi 

çalışmalarını sağlama kararı aldık. Bu hedef 

doğrultusunda eğitim sekreterlerimizin 

öncülüğünde, her il ve ilçe örgütümüzde 

“Eğitim Çalışma Masası” kuracağız.  

İlk eğitim sekreterleri toplantımızı Ankara il ve 

ilçe eğitim sekreterlerimizle gerçekleştirdik. 30 

Ağustos’ta İzmir örgütümüzün eğitim 

sekreterleriyle, 2 Eylül’de de İstanbul 

örgütümüzün eğitim sekreterleri ile birer 

toplantı yapacağız. Bu toplantılar, tüm il ve 

ilçe örgütlerimizin eğitim sekreterleriyle 

gerçekleştirilecek. 

Eğitim politikalarını belirlemek, sorunları tespit 

etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için tüm 

eğitim sendikaları ve derneklerini zaman 

kaybetmeden ziyaretlere başladık.   Eğitime 

ilişkin görüş ve çözüm önerilerini istedik, 

bizimle koordineli bir şekilde çalışmalarını 

talep ettik.  Taleplerimiz çok olumlu karşılandı 

ve çoğu sendika ve derneği heyecanlandırdı.   

Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, çok 

sayıda eğitim sendikası ve dernekten de 

randevu talebinde bulunduk. Eğitim Bir Sen, 

Anadolu Eğitim Sen, Tüm Eğitim Müfettişleri 

Sendikası, Ankara Köy Enstitüleri ve Çağdaş 

Eğitim Vakfı ile görüşmelerimizi bayramdan 

sonra ivedilikle gerçekleştireceğiz.  

ZİYARETLER 

 İlk ziyaretimizi 14 Ağustos 2018 Salı 

günü; sırasıyla, Eğit-Der, Eğitim-İş ve 

Türk Eğitim-Sen’e gerçekleştirdik.  

 

Eğit-Der ziyaretimizi, Genel Başkan 

Mustafa Demir ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdik.   

 

Eğitim-İş ziyaretimizi, Genel Başkan 

Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdik.   

 

Türk Eğitim-Sen ziyaretimizi, Genel 

Başkan Talip Geylan ve Yönetim 

https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-binlerce-ogrenci-okulsuz-kalma-ihtimali-ile-karsi-karsiyadir
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-binlerce-ogrenci-okulsuz-kalma-ihtimali-ile-karsi-karsiyadir
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-binlerce-ogrenci-okulsuz-kalma-ihtimali-ile-karsi-karsiyadir
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-binlerce-ogrenci-okulsuz-kalma-ihtimali-ile-karsi-karsiyadir
http://www.lodoshaber.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-tan-carpici-aciklama-340916.html
http://www.lodoshaber.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-tan-carpici-aciklama-340916.html
http://www.lodoshaber.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-tan-carpici-aciklama-340916.html
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Kurulu üyelerinin katılımı ile 

gerçekleştirdik 

 

 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü, 

TEDMEM ve SETA Vakfını ziyaret 

ettik.  

 

TEDMEM ziyaretimizi, Direktör Prof. 

Dr. Emin Karip ve Koordinatör Dr. 

Sabiha Sunar ile gerçekleştirdik. 

 

SETA Vakfı ziyaretimizi, Eğitim ve 

Sosyal Politikalar Araştırmaları 

Direktörü Atilla Arkan başkanlığındaki 

heyetle gerçekleştirdik.  

 

 16 Ağustos 2018 Perşembe günü, 

Veli-Der Ankara Şubesi ve Eğitim Sen 

Genel Merkezini ziyaret ettik.   

Veli Der ziyaretimizi, Şube Başkanı 

Hülya Daran Deveci ve Şube 

Yönetiminin katılımıyla gerçekleştirdim.  

Eğitim Sen Genel Merkezi ziyaretimizi, 

Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğdu 

ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin 

katılımıyla gerçekleştirdik.  

BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 

açılan kadro sınavlarını, aynı 

üniversitede görevli öğretim üyelerinin 

eş ve çocuklarının yerleştirilmesiyle 

ilgili TBMM’ne verilen soru önergesiyle 

ilgili basın açıklaması yapıldı.  

 Ankara İl Başkanlığımızın 

Güvenpark’ta  "Yaşantımızı olumsuz 

etkileyen her şeye tepki veriyoruz. 

Gel sen de katıl" başlığıyla yaptığı 

basın açıklamasına katılarak gündeme 

ve eğitime ilişkin ilişkin açılamalarda 

bulundum. Açıklamamda, "Yaklaşık 

olarak 300 bin çocuğumuz halen 

okullara yerleştirilemedi. Birinci tercihte 

açık kalan kontenjanlar var, ikinci 

tercihte bunu dolduramayacağını Milli 

Eğitim Bakanı da biliyor. Üçüncü tercih 

hakkı tanıyacak yine dolmayacak. 

Çözüm var. Çözüm Anadolu liselerinin 

kapısına kilit vurmayacaksınız. Çözüm, 

çocuklarımızın analarımızın 

babalarımızın tercih haklarına 

sınırlama getirmeyeceksiniz. 

Çocuğumuz hangi okulda okumak 

istiyorsa velimiz, çocuğu hangi okula 

göndermek istiyorsa bu hakkı 

tanıyacaksınız, sorunsuz bir Milli 

Eğitim Bakanlığı yapacaksınız." 

diyerek, LGS mağduriyetini bir kez 

daha gündeme getirdim.  

 

TBMM’E VERİLEN SORU ÖNERGELERİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akraba 

Kadrolaşması Hakkında Soru Önergesi 

verildi (15.08.2018)  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde açılan 

kadro sınavlarını, aynı üniversitede görevli 

öğretim üyelerinin eş ve çocuklarının 

yerleştirilmesiyle ilgili TBMM’ne soru önergesi 

verildi.  

Soru önergesinde; “Cumhuriyet 

Üniversitesi’nde son açılan kadrolara, öğretim 

görevlilerinin eş ve çocuklarının yerleştirildiği 

doğru mudur? Doğru ise nasıl bir işlem 

yapılmıştır? Herhangi bir işlem yapılmamışsa 

nedeni nedir? Cumhuriyet Üniversitesinde 

akrabalık bağı olan başka çalışanlar da var 

mıdır? Varsa kaç kişidir? İlgili kişiler kadroya 

nasıl alınmıştır? Cumhuriyet Üniversitesi’nde, 

hayatın doğal akışına aykırı sayıda akraba 

kadrolaşmasının nedeni liyakatten mi, 

torpilden mi kaynaklanmaktadır?  Diğer 

üniversitelerimizde de benzer akraba 

kadrolaşması olup olmadığı araştırılacak mı?” 

diye soruldu. 
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 EKONOMİ POLİTİKALARI 5.10

 

Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK 

 

Parti Çalışmaları ve Örgüt 

-Ekonomide 13 Maddelik Önlem Paketi / 

11 Ağustos 2018: 

Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun ABD ile yaşanan kriz 

sonrasında TL’deki değer kaybının had 

safhaya ulaşması üzerine ekonomiye 

yönelik 13 maddelik önlem paketini 

açıkladığı toplantıya katılım sağlandı.  

 

Devam Eden Planlama ve Çalışmalar 

-CHP Ekonomi Masası: 

Partimizin 13 Ağustos 2018 tarihli MYK 

toplantısında alınan karar uyarınca, CHP’nin 

ekonomi konusunda çözüm önerilerini 

ortaya koymak üzere Ekonomiden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında 

bir “Ekonomi Masası” oluşturmasına karar 

verilmiştir. Partimizin, ekonomi alanında 

uzman MYK üyelerinden ve TBMM Grubu 

üyesi milletvekillerinden oluşacak Masanın 

ortaya koyacağı çözüm önerileri 

kamuoyumuzla paylaşılacaktır.  

Toplantıda ayrıca, Masaya illerden bilgi 

aktarımını sağlamak üzere, İl 

Başkanlarımızın illerinde bir İl Başkan 

Yardımcısını görevlendirmeleri uygun 

görülmüştür. Görevlendirilecek İl Başkan 

Yardımcıları, illerde işsizlik, borçları 

ödeyememe, yoksulluk, iflaslar, tarımda 

yaşanan sıkıntılar gibi ekonomiyle ilgili 

alanlarda yaşanan gelişmeleri izleyecek ve 

Genel Merkez’e raporlayacak, böylece 

illerden Masaya bilgi aktarımı sağlanacaktır. 

Konuyla ilgili yazı İl Başkanlıklarına 

gönderilmiştir. Ekonomi Masası’nın 

kurulması çalışmaları sürmektedir.  

 Basın Toplantıları ve Açıklamaları 

 

-RS FM Bi De Bunu Dinle / 14 Ağustos 

2018: 

Programda, iktidarın ekonominin 

temellerinin sağlam olduğu, ekonomide 

yaşanan sıkıntının tek sebebinin ABD’nin 

Türkiye’ye karşı hasmane tutumu olduğu 

yönündeki açıklamalarına karşın, durumun 

aslında böyle olmadığı anlatıldı. ABD’nin 

kabul edilemez tavrının spekülatif 

hareketleri tetiklediği ancak Türkiye’nin 

Trump yönetiminin dünyada yeni normal 

haline gelen bu yaklaşımından diğer 

ekonomilerden daha fazla etkilenmesinin 

temel sebebinin ekonomimizin kırılganlıkları 

olduğu belirtildi. 
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 BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYET 5.11
RAPORU 

 

Genel Başkan Yardımcısı A.Tuncay ÖZKAN 

 

1- Basınla İlişkiler ve Kurumsal 

İletişimden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tuncay Özkan’ın 

Faaliyetleri 

Cumhuriyet Halk Partisi Basınla İlişkiler ve 

Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın 16 

Nisan 2018 – 16 Ağustos 2018 arasında 

gerçekleştirdiği faaliyetlerden bir kısmı 

aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:  

 9 Mayıs 2018 Enis Berberoğlu 

Davası takip edilip, duruşma 

salonu önünde yapılan basın 

açıklamasıyla konu ile ilgili 

değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 26 Mayıs 2018 tarihinde 

yapılan Seçim bildirgesi 

toplantısında toplantı 

organizasyonu ile ilgili 

çalışmalarda bulunulmuş, 

medya kanallarına 

değerlendirme ve açıklamalar 

yapılmıştır.   

 29 Mayıs 2018 tarihinde CNN 

Türk’te yayınlanan “Ne Oluyor” 

programında konuk olarak, 

gündeme ilişkin partimizin 

söylemleri aktarılmıştır.  

 1 Haziran 2018 tarihinde 

yayınlanan Uğur Dündar'la 

Halk Arenası programına konuk 

olunmuş, ülke gündemine 

ilişkin değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 2 Haziran 2018 tarihinde Kanal 

Ege'ye konuk olunmuş, ülke ve 

İzmir gündemine ilişkin tespit 

ve değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 8 Haziran 2018 tarihinde Halk 

TV’de yayınlanan Medya 

Mahallesi programına konuk 

olunmuştur.  

 20 Haziran 2018 Habertürk 

Televizyon Kanalı’nda ülke 

gündemine ilişkin partimizin 

söylemleri dile getirilmiştir.  

 19 Haziran 2018 tahinde CHP 

Genel Merkezi’nde yapılan 

Basın açıklaması ile TRT 

hakkında suç duyurusunda 

bulunulacağı ilan edilmiş, 

ilerleyen zamanlarda ilgili suç 

duyurusu yapılmıştır.  

 18 Haziran 2018 tarihinde 

Radyo Romantik Türk’e canlı 

yayına konuk olarak gündem ile 

ilgili değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 CHP Eski Genel Başkan 

Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 

Bülent Tezcan, Genel Başkan 

Yardımcıları Muharrem Erkek 

ve Onursal Adıgüzel ile birlikte 

CHP Seçim İzleme ve 

Koordinasyon Kurulu’nda yer 

alınmış, seçim öncesi ve 

sonrasında seçim güvenliği ve 

sürecine ilişkin çalışma ve 

açıklamalarda bulunulmuştur.  
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel 

Seçim Bölge Çalışmaları 

 16 Nisan İzmir Konak 

Meydanı’nda düzenlenen  

"OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ" oturma eylemine 

destek sağlanmıştır.  

 22 Nisan 2018 tarihinde İzmir 

Kitap Fuarına katılım 

sağlanmış, tutuklu Milletvekili 

Enis Berberoğlu’nun kitabı 

diğer gazeteci milletvekilleri ile 

birlikte imzalanmıştır.  

 29 Nisan 2018 tarihinde 

Marmaris’te Basın Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Çalıştayımıza 

Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’da 

katılmıştır.  

 1 Haziran 2018’de; İzmir İl 

Başkanlığı ve İzmir Merkez 

Seçim Ofisi ziyaret edilmiş, 

İzmir Karşıyaka’da İftar 

programına katılım 

sağlanmıştır. Günün 

devamında İzmir Karşıyaka’da 

yapılan ve Halk TV’de 

yayınlanan Halk Arenası 

programına konuk olunmuştur. 

 2 Haziran 2018 tarihinde Kanal 

Ege’ye konuk olunmuş ülke 

gündemi değerlendirilmiştir. 

 13 Haziran İzmir Buca Gölet ve 

Bayraklı’da halkla buluşma ve 

seçim çalışması yapılmıştır. 

 16 Haziran 2018 tarihinde İzmir 

Buca Gölet’te Seçim çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

 17 Haziran 2018 tarihinde İzmir 

Buca Yaşlı Bakım evine 

bayram ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

 18 Haziran 2018 tarihinde 

Seferihisar’da Sokak Mitingi 

düzenlenmiş ve Seçim 

Çalışmaları yapılmıştır.  

 18 Haziran 2018 tarihinde Can 

Radyo’ya konuk olunmuş, parti 

söylem ve politikaları 

aktarılmıştır.   

 21 Haziran 2018 tarihinde 

Cumhurbaşkanı Adayımız 

Muharrem İnce’nin İzmir Mitingi 

ile ilgili çalışmalar yapılmış, 

mitinge katılım sağlanmıştır.  

 22 Haziran 2018 tarihinde İzmir 

Konak’ta Seçim Çalışması 

yapılmış.  

2- CHP Medya Tutum Belgesi 

Yoğun emek ile ortaya çıkan CHP 

çalışmalarının medya vasıtası ile halkımıza 

daha doğru yansıyabilmesi, etkili muhalefet 

yapıp, iktidar alternatifi olduğumuzu daha net 

bir şekilde yansıtabilmemiz için CHP Basınla 

İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından hazırlanan Medya 

Tutum Belgesi yenilenen meclis yapısı 

dolayısı ile tekrardan paylaşılmıştır.   

3- CHP Medya İletişim Yönergesi 

CHP Ailesinde yer alan her arkadaşımızın 

medyada daha çok yer almasını ve partimizin 

sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak 

amaçlı hazırlanan CHP Medya İletişim 

Yönergesi de yenilenen Meclis yapısı 

dolayısıyla tekrardan paylaşılmıştır.  

4- CHP Haftalık Bilgilendirme Raporları 

CHP Haftalık Bilgilendirme Raporları, 

Cumhuriyet Halk Partisi ailesine mensup 
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arkadaşlarımızın geliştirecekleri söylemlerde, 

etkili dil, söylem birliği, parti politikalarına 

uyum vb. gibi faktörlerin sağlanması için 

hazırlanmaya başlanmıştı. Rapor, haftalık 

güncel olayları ele almakta olup her hafta 

yenilenmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onaylanan 

Rapor, parti politikaları esas alınarak 

hazırlanan tek yönlü ve bilgilendirme nitelikli 

bir iletidir. Rapor, il, ilçe belediye başkanlarına 

ve belediye meclis üyelerimize iletilmektedir.  

5- Yayın İzleme Birimi Faaliyetleri 

Yayın İzleme Birimi, öncelik CHP Genel 

Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak 

üzere, MYK üyeleri ve CHP çalışmalarının 

görsel kayıt ve fotoğraflarının çekilmesi, ilgili 

bölümlerinin ve seçilen fotoğrafların basınla 

paylaşılması görevini yerine getirmiştir.   

Bu süreçte Milletvekili Genel Seçimleri ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yoğun bir 

çalışma gerçekleştirilip, gerek Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

gerekse de Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın 

Muharrem İnce’nin tüm miting ve toplantıları 

ile televizyon program konuklukları yerinde 

takip edilip, kayıt altına alınarak arşivlenmiştir. 

İlgili programların frekans bilgileri temin 

edilerek tüm basın yayın kuruluşları ile 

paylaşılmıştır. Programların medya da aldığı 

yer ve zaman takip edilerek kayıt altına 

alınmıştır. Kayıt altına alınan video ve 

fotoğraflar medya ile paylaşılmış, özel talepler 

karşılanmıştır.  

CHP Genel Merkezi içerisinde 24 Haziran 

Seçimleri için oluşturulan Medya Seçim 

İzleme Merkezi ile ilgili teknik destek sağlanıp, 

gerek Medya Seçim Merkezi gerekse de 

Genel Merkez Bahçesindeki dev ekranların 

kontrolleri gerçekleştirilmiştir.   

Partiler arası bayramlaşma programı, Millet 

ittifakı ile ilgili görüşmeler,  basın toplantıları, 

STK ve ilgili ziyaretler, milletvekili ve program 

tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı aday 

açıklama toplantısı… vb. gibi programlar takip 

edilip, anlık video ve fotoğraf paylaşımları 

gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, tüm televizyon kanalları 24 saat esaslı 

takip edilip, CHP ile ilgili bölümler talep 

üzerine kayıt altına alınmış, talep eden kişiye 

ulaştırılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun ve MYK üyelerinin program 

konuklukları kayıt altına alınmış ve 

arşivlenmiştir.  Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının hangi 

kanalda ve ne kadar süre aldığına ilişkin 

bilgiler ilgili kişilere (CHP TBMM Grup Basın 

Danışmanı, Genel Başkan İletişim 

Koordinatör) iletilmiştir. CHP ile ilgili konuşma 

ve etkinliklerin Uydu Frekansı alım sürecinde 

ve bu frekansın teknik birimlere 

dağıtılmasında da görev üstlenilmiş, frekansı 

olan yayınlar CHP iç yayına aktarılmıştır. İç 

yayın CHP Genel Merkezi içerisindeki tüm 

televizyonlardan izlenebilme imkânı 

sağlamaktadır.   

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

ve MYK üyelerinin programları CHP TV’ye 

youtube üzerinden link olarak ayrıca kurumsal 

internet sitesi www.chp.org.tr üzerinden 

paylaşılmıştır.  İlgili program ve konuşmaların 

videosu CHP’nin ve Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi sosyal medya 

hesapları üzerinden de paylaşılmış, ilgili 

videolar, CHP FTP Adresi (ftp://ftp.chp.org.tr 

)üzerinden de medya ile paylaşılmıştır.   

Ayrıca; görsel, yazılı ve internet medya 

temsilcilerinin materyal (Video-fotoğraf) 

konusundaki talepleri karşılanmıştır. CHP 

Yayın İzleme Biriminin mesai gün ve saat 

uygulaması olmayıp, 24 saat esaslı 

çalışılmaktadır. 

6- Veri Hazırlama Birimi Faaliyetleri 

Veri Hazırlama Birimi CHP Genel Başkanı 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve talep üzerine 

MYK üyelerinin konuşmaları ve Televizyon 

ftp://ftp.chp.org.tr/
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Programı konukluklarının deşifrelerini 

yapmaktadır.  

16 Nisan – 16 Ağustos 2018 tarihleri 

arasında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun aşağıda yer alan 

programlarının deşifresi yapılmıştır.  

16.04.2018 - Eğitimde Adaleti ve Geleceği 

Düşünmek Sempozyumu (İzmir) 

19.04.2018 - Basın Açıklaması 

21.04.2018 - Balkan Rumeli Çalıştayı 

(İstanbul) 

21.04.2018 - Enis Berberoğlu’nu Ziyaret 

Sonrası Açıklama 

22.04.2018 - Yörük Türkmen Çalıştayı (Silifke) 

23.04.2018 – Sayın Temel Karamollaoğlu'nu 

Kabulü Sonrası Açıklama  

25.04.2018 – Sayın Meral Akşener'i Kabulü 

Sonrası Açıklama 

28.04.2018 – CHP İl Başkanları Toplantısı 

(Kayseri) 

29.04.2018 - Anadolu Medyası Buluşuyor 

Etkinliği (Marmaris) 

04.05.2018 - Cumhurbaşkanı Adayını 

Açıklama Konuşması 

12.05.2018 - CHP Yurtdışı Birlikleri Toplantısı 

(İstanbul-Maltepe) 

12.05.2018 - Maltepe Belediyesi Aile Sigortası 

Tanıtım Töreni 

14.05.2018 - Mersin Halk Buluşması 

26.05.2018 - Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım 

Toplantısı 

27.05.2018 - Eskişehir Sanayi Odası 

Toplantısı 

27.05.2018 - Eskişehir Ticaret Borsası 

Toplantısı 

27.05.2018 - Eskişehir Ticaret Odası 

Toplantısı 

27.05.2018 - Eskişehir İftar Buluşması 

28.05.2018 - Ankara Minibüsçüler Odası 

Toplantısı 

28.05.2018 - NTV - Seçime Doğru 

30.05.2018 - Best FM - Konuşan Türkiye 

30.05.2018 – Gaziantep STK Temsilcileriyle 

Buluşma 

30.05.2018 – Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 

Ziyareti 

31.05.2018  -Çorum STK Temsilcileriyle 

Buluşma 

01.06.2018 – Bursa STK Temsilcileriyle 

Buluşma 

01.06.2018 - Bursa-Sanayici ve İş İnsanları 

Toplantısı 

03.06.2018 – Çanakkale STK, İş Dünyası Ve 

Muhtarlarla Toplantı 

02.06.2018 – İstanbul’da Sokak İftarı 

04.06.2018 – Sayın Meral Akşener'in Kabulü 

Sonrası Açıklama 

04.06.2018 – Ankara STK Temsilcileriyle 

Toplantı 

04.06.2018 – Türkiye Ekonomisi ve İş 

Dünyasının Sorunları Toplantısı (Ankara) 

04.06.2018 - Yenimahalle Belediyesi İftar 

Buluşması 

05.06.2018 – TÜSİAD Ziyareti (İstanbul) 

05.06.2018 – İstanbul Emek Ve Meslek 

Örgütleri Temsilcileriyle Buluşma 

07.06.2018 – Basın Açıklaması 

05.06.2018 - CNNTÜRK-Ne Oluyor 

08.06.2018 – Manisa İş Dünyası ve Esnaf 

Odaları Temsilcileriyle Toplantı 

08.06.2018 – Manisa İş Dünyası, Esnaflar, 

Muhtarlar, STK Temsilcileriyle Buluşma 
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09.06.2018 – Antalya Kanaat Önderleri, 

Muhtarlar, STK Temsilcileri, Turizmcilerle 

Toplantı 

11.06.2018 – Malatya Esnaf Ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği Toplantısı 

11.06.2018 - Kanal D-“Kılıçdaroğlu İle Seçim 

Özel” 

12.06.2018 - Star TV-Seçim Özel 

13.06.2018 - Fox TV-Çalar Saat 

14.06.2018 - Hak-Hukuk-Adalet Belgeseli 

Gala Töreni 

14.06.2018 - Show TV-Habertürk-Bloomberg 

Ht Ortak Yayını “Kılıçdaroğlu İle Gündem 

Özel” 

21.06.2018 – Basın Açıklaması 

20.06.2018 - Fox TV “Liderler Fox'ta” 

24.06.2018 - Oy Kullandıktan Sonra Açıklama 

24.06.2018 – Basın Açıklaması 

26.06.2018 - Basın Açıklaması 

27.06.2018 - Basın Açıklaması 

11.07.2018 - Srebrenica Soykarımı Anma 

Töreni 

18.07.2018 - Tekirdağ-Çorlu-Sarılar Köyü 

Basın Açıklaması 

18.07.2018 – Basın Açıklaması 

18.07.2018 – Tekirdağ Uzunköprü-Ergene 

Nehri İncelemesi Sonrası Açıklama 

20.07.2018 – Basın Açıklaması 

21.07.2018 – Basın Açıklaması 

21.07.2018 - Cahit Kayra'yı Ziyaret Sonrası 

Açıklama 

21.07.2018 - Antalya Cezaevinde Yatan 

Gençlerin Ailelerini Ziyaret 

21.07.2018 - Abdal Musa Anma Etkinliği 

24.07.2018 – Basın Açıklaması 

31.07.2018 – Basın Açıklaması 

01.08.2018 – Basın Açıklaması 

02.08.2018 - Oya Berberoğlu'nu Ziyaret 

06.08.2018 - Polat Şaroğlu'nu Ziyaret 

11.08.2018 - İstanbul'da Ekonomi Konulu 

Basın Toplantısı 

 

 

 

Birim 16 Nisan – 16 Ağustos 2018 tarihleri 

arasında CHP Eski Genel Başkan 

Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Bülent 

Tezcan’ın aşağıda yer alan açıklamalarının 

deşifrelerini yapmıştır.  

16.04.2018 - Basın Açıklaması 

18.04.2018 - Basın Açıklaması 

22.04.2018 - Basın Açıklaması 

24.04.2018 - Basın Açıklaması 

25.04.2018 - Basın Açıklaması 

27.04.2018 - Basın Açıklaması 

28.04.2018 – Kayseri İl Başkanları Toplantısı 

30.04.2018 - Basın Açıklaması 

01.05.2018 - Basın Açıklaması 

04.05.2018 - Birinci Meclisin Önünde 

Konuşma 

05.05.2018 - YSK'ya Cumhurbaşkanı Adayı 

Başvurusu 

05.05.2018 - YSK'ya İttifak Başvurusu 

07.05.2018 - Basın Açıklaması 

11.05.2018 - Basın Açıklaması 

12.05.2018 - İstanbul-Maltepe CHP Yurtdışı 

Birlikleri Toplantısı 

14.05.2018 - Basın Açıklaması 

25.05.2018 - Basın Açıklaması 
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23.06.2018 - Basın Açıklaması 

28.06.2018 - 1.Basın Açıklaması 

28.06.2018 - 2.Basın Açıklaması 

29.06.2018 - Basın Açıklaması 

24.06.2018 - 1.Basın Açıklaması 

24.06.2018 - 2.Basın Açıklaması 

24.06.2018 - 3.Basın Açıklaması 

24.06.2018 - 4.Basın Açıklaması 

05.07.2018 - Basın Açıklaması 

09.07.2018 - Basın Açıklaması 

16.07.2018 - Basın Açıklaması 

23.07.2018 - Basın Açıklaması 

30.07.2018 - Basın Açıklaması 

08.08.2018 - Basın Açıklaması 

Birim, Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti 

Sözcüsü Sayın Faik Öztrak’ın ise 

13.08.2018 tarihli Basın Açıklamasının 

deşifresini yapmıştır.  

7- İnternet Birimi Faaliyetleri 

CHP İnternet Birimi, Kurumsal İnternet 

Sayfası www.chp.org.tr adresine CHP Genel 

Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MYK 

Üyelerinin, CHP TBMM Grup 

Başkanvekillerinin haberlerinin girişini 

yapmaktadır. İnternet Birimi ayrıca Kısa Mesaj 

sistemi aracılığıyla bilgilendirme SMS’ler 

göndermektedir.  

Cumhuriyet Halk Partisi  resmi web sitesine 

(www.chp.org.tr) 16 Nisan 2018- 16 Ağustos 

2018 tarihleri arasında girilen haber 

sayısı 597’dir 

CHP Genel Merkezi tarafından, Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

programlarının mesaj atılmasını isteyen 

49.759 gönüllü datasına 16 Nisan 2018- 16 

Ağustos 2018 tarihleri arasında atılan SMS 

sayısı 147’dir. 

8-Basın Birimi 

CHP Basın Birimi, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Adayımız 

Sayın Muharrem İnce’nin ve MYK üyelerinin 

program bilgilendirmelerini, faaliyet ve basın 

açıklamalarını gerekli kontrolleri yaptıktan 

sonra tüm medya kuruluşları ile paylaşmıştır.  

CHP Genel Merkezi içerisinde 24 Haziran 

Seçimleri için oluşturulan Medya Seçim 

İzleme Merkezi ile ilgili çalışmalar 

tamamlanmış, medyanın habere kolay ulaşımı 

için gereken her türlü ön hazırlık yapılıp seçim 

günü 24 saat esaslı veri ve bilgi akışı 

sağlanmıştır.  

Basın Birimi ayrıca CHP Genel Merkezi’nde 

düzenlenecek basın toplantılarının tüm 

organizasyonunu gerçekleştirmiş, 

açıklamaların sorunsuz olması için faaliyet 

yürütmüştür. (Frekans alımı ve saat aralığı, 

salon hazırlığı, güvenlik hazırlığı, basın 

duyurusu, son dakika takibi, basın 

mensuplarının ağırlanması ve 

bilgilendirmesi… gibi)  

Birim, CHP Genel Merkezi birimlerinden 

gelecek Basın, Medya ve İletişim konusundaki 

soruları yanıtlamış, sorunlara çözüm 

üretmektedir. Birim tüm medya kuruluşları ve 

halkın soruları ve sorunlarının çözümü 

noktasında da çalışmalar sürdürmüştür.  

Basın Birimi tarafından hazırlanan günlük 

Basın Bilgilendirme çalışması her sabah tüm 

CHP MYK Üyeleri, Milletvekilleri, Belediye 

Başkanları, CHP Örgütü, CHP Çalışanları ve 

gönüllüleri ile paylaşılmıştır.  

 

 9-Sosyal Medya 

Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel 

Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi 

tüm sosyal medya hesapları tek elden 

yönetilmektedir.  

http://www.chp.org.tr/
http://www.chp.org.tr/
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Sosyal Medya Hesapları üzerinden yapılan 

canlı yayınlar vasıtasıyla, CHP Grup 

Toplantıları, basın toplantısı ve diğer toplantı 

ile etkinlikler anında tüm takipçilere 

iletilmektedir.  

Özel günlerle ilgili paylaşımlar profesyonel 

grafik tasarımcıların hazırladığı görsellerle 

zenginleştirilerek paylaşılmaktadır.  

Olaylar ve siyasi gelişmelerle ilgili anlık refleks 

ve değerlendirmeler sosyal medya aracılığıyla 

yapılmaktadır. Sosyal medya hesaplarımız 

halkımız ile en güçlü bağımızdır.
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 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYET RAPORU 5.12

 

Genel Başkan Yardımcısı Onursal ADIGÜZEL 

 Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve 

Gerçekleştirilen Çalışmalar 

a. İç ve Dış Siyasal Gelişmeler 

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimleri 

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği 

Genel Seçimleri % 88 gibi önemli bir katılım 

oranıyla gerçekleşmiştir. 

Seçim öncesi ve seçim günü yaşanan tüm 

adaletsizliklere, eşitsizliklere ve OHAL 

koşullarına rağmen yüksek bir katılım oranı ile 

gerçekleşen seçimler, halkımızın demokrasiye 

olan inancını bir kez daha gözler önüne 

sermiştir.  

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaşanan tüm 

olumsuzluklara rağmen vatandaşlarımızın 

iradesinin sandığa doğru ve eksizsiz bir 

şekilde yansıması için başta 81 il ve 972 ilçe 

örgütümüz olmak üzere, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin görevlendirdiği 262 bin 181 sandık 

görevlisi ve müşahit, yüzlerce avukat ve 

milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın oyuna 

sahip çıkmak için canla başla mücadele 

etmiştir.  

Ancak seçimlerin yalnızca seçim gününden 

ibaret olmadığını göz önünde 

bulundurduğumuzda, özellikle 55 güne 

sıkıştırılmış seçim takvimi süreci boyunca ve 

öncesinde yaşananlarının bütününe 

bakmadan, 24 Haziran seçimlerine yönelik 

sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı 

ortadadır.  

Öncelikle Türkiye, 16 Nisan Referandumunun 

ardından bir kez daha seçimlere OHAL 

koşullarında gitmiştir. OHAL koşullarında 

seçime gidilmesinin seçimin meşrutiyetine 

gölge düşüreceğine yönelik yapılan tüm 

itirazlara ve endişelere rağmen, iktidar partisi 

OHAL’in devamı konusunda ısrarcı olmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sandık güvenliğine 

yönelik olarak 7102 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı 

hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün 

durdurulmasına yönelik başvurusu Anayasa 

Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. 

Sandıkların taşınması ve sandık bölgelerinin 

birleştirilmesi, sandık kurulu başkanlarının 

kamu görevlileri tarafından belirlenmesi, oy 

pusulalarının aynı zarfa konması, seçmenlerin 

kolluk güçlerini sandık başına çağırabilmesi, 

sandık kurulu mührü taşımayan zarfların ve oy 

pusulalarının geçerli sayılması gibi başvuruya 

konu olan ve Kanunda iptali ve yürürlüğünün 

durdurulması istenen maddeler; seçim 

güvenliğine yönelik endişeleri artırmıştır.   

Yine, seçimlere katılan partiler ve adaylar adil 

bir kampanya süreci yürütememiştir. 

Kampanya süreci boyunca kamu 

kaynaklarının iktidar lehine suiistimal edilmesi, 

muhalefet partilerinin stantlarına ve seçim 

çalışması yürütülenlere yönelik saldırılar, 

Cumhurbaşkanı’nın miting meydanlarından 

muhalefet liderlerini ve seçmenlerini terörist 

ilan etmesi, Cumhurbaşkanı adaylarından 

birinin cezaevinde olması, devletin 

kaynaklarını iktidar partisi için seferber eden 

kaymakam ve valiler 24 Haziran seçimlerine 

gölge düşürmüştür.  

Öte yandan, Türkiye’de uzun zamandır can 

çekişen medya ve ifade özgürlüğü özellikle 

kampanya süreci boyunca ayyuka çıkmıştır. 

İktidar kıskacındaki medya kuruluşları 
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muhalefet adaylarına büyük ölçüde ambargo 

uygularken, 81 milyonun vergileriyle yayın 

yapan TRT, Cumhuriyet tarihinin utanç 

sayfalarına yazılacak bir propaganda 

performansı sergilemiştir.  

Seçim takvimin 55 günlük bir periyoda 

sıkıştırılması ise, seçime yönelik tüm 

hazırlıkların planlanan süreden daha kısa bir 

sürede tamamlanması gibi bir zorunluluğu da 

beraberinde getirmiştir. Ancak Cumhuriyet 

Halk Partisi, tüm birimleri ile önlerine konacak 

her tür olağan ve erken seçime her zaman 

hazır olduklarını bir kez daha ispatlamış ve 

bahse konu süre içerisinde tüm hazırlıklar 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir. 

 

b. Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 

İletişim Teknolojilerinde Dışa Bağımlılık  

Döviz kurlarında yaşanan belirsizlik ve 

oynaklık ülke ekonomisinin her alanda olduğu 

gibi iletişim teknolojilerinde de büyük ölçüde 

dışa bağımlı olduğunu bir kez daha ortaya 

koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri ile 

yaşanan siyasi kriz neticesinde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yapılan yerli malı teknolojik ürün 

kullanma çağrısında bahsi geçen az sayıda 

yerli teknolojik ürünün de ara mallarının ve 

işletim sistemlerinin yabancı menşeili olması, 

üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir 

konudur. 16 yıllık AKP iktidarı, inşaat 

sektörüne verdiği ağırlığı bilim, teknoloji ve 

inovasyona verse idi bugün yaşanan bu krizde 

ülkemizin elindeki kozların çok daha kuvvetli 

olacağı açıktır. Bundan sonra atılması 

gereken en önemli adım, aklın ve bilimin 

önceliğinde katma değeri yüksek üretime 

yönelik kalıcı ve gerçekçi bir eğitim sisteminin 

temellerini atmak ve sanayi – eğitim işbirliğini 

güçlü bir şekilde yürürlüğe koymaktır. 

4. Parti Çalışmaları ve Örgüt 

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimlerine Yönelik 

Çalışmalar 

 Seçim Öncesi 

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak, 

YSK’nın seçim takviminin başlangıcı olarak 

açıkladığı 30 Nisan 2018 tarihinden seçim 

günü 24 Haziran tarihine kadar en birincil 

önceliğimiz seçmen listelerinin kontrolü, 

sandık görevlisi ve müşahit atamalarının 

yapılması ve seçim altyapı sistemlerimizin test 

edilmesi olmuştur. 

Bununla birlikte seçim öncesinde, mükerrer, 

hayali ve ölü seçmenlerin önüne geçmek için 

seçmen listeleri kontrol edilmiş, tespit edilen 

usulsüzlükler YSK ile paylaşılarak gerekli 

itirazlarda bulunulmuştur. Bu kapsamda 

örneğin; aralarında 1871, 1915 doğumluların 

da bulunduğu 100 yaşın üzerinde ve hayatta 

olmayan 87 kişiyi seçmen kütüğünde tespit 

ederek, YSK’ya itiraz ettik. Yine, bu kişilerin 

isimlerini sandık görevli ve müşahitlerimize 

bildirerek seçim günü herhangi bir 

usulsüzlüğün yaşanmaması için uyarılarda 

bulunduk.  

Yine, bir ilçeye yeni gelen seçmeni, o ilçeden 

giden seçmeni, ilk defa oy kullanacak gençleri 

ve bir hanede oturan seçmen sayılarını parti 

içi bilgi sistemimiz Intranet’e yükleyerek, -

varsa- anormallikleri kontrol etmeleri için İl, 

İlçe Başkanlıklarımız ile bilişim 

sorumlularımıza talimat verdik. Örneğin; 

İstanbul İl Başkanlığımız 12 Mayıs’a kadar 

olan itiraz süresi öncesinde, İstanbul’da 

bulunan binlerce binanın girişine o binada 

yaşayan seçmen listelerini asarak listelerin 

kontrol edilmesi için seçmenlere ek bir olanak 

sunmuştur.  

Geçmiş dönem sandık sonuçlara bakarak 

riskli ve şaibeli sandıkların haritasını çıkardık. 

“Riskli Bölgeler Haritası”na göre seçim günü 

12 milletvekilimizi Şanlıurfa, Erzurum, Van, 
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Gümüşhane ve Çankırı’da görevlendirdik.  

Yine seçim günü sandık başında görev 

yapmak üzere; yalnızca Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak 180.065 sandıkta, 262 bin 181 

sandık görevlisi ve müşahit görevlendirilmiştir. 

Altyapı çalışmalarımıza ilişkin olarak ise, 

seçim gecesi sandık sonuçlarının hızlı ve 

sağlıklı bir şekilde Genel Merkezimize 

ulaşmasında herhangi bir sıkıntıyla 

karşılaşmamak adına 11-19 ve 22 Haziran 

tarihlerinde 81 il ve 972 ilçe örgütümüzün 

katılımıyla 3 ayrı test çalışması 

gerçekleştirmiştir.  

 

 Seçim Süreci 

 

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel 

Başkan Yardımcılığı, seçim kampanyası 

sürecinde reklam ve bütçe planlama 

çalışmalarını İstanbul’da kurduğu bir ekiple 

takip etmiş, bütçenin denetlenerek doğru 

iletişim araçlarına en etkili şekilde reklam 

planlaması yapılmasını sağlamıştır. Bu 

planlama süreci içerisinde Facebook, Twitter 

ve Youtube yetkilileri ile doğrudan temas 

kurularak internet reklamları için koordinasyon 

planı yapılmıştır. Partimizin dijital alandaki 

kurumsal kimliği Facebook, Twitter ve 

Youtube yetkilileri ile birlikte incelenerek kimlik 

standardizasyonu sağlanmıştır. 

 

Partimizin seçim kampanyası sürecindeki 

dijital içeriklerinin doğru kitlelere ulaşması 

adına CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel 

Başkan Yardımcılığı, reklam hedeflemelerini 

alanında uzman bir ekiple birlikte 

gerçekleştirmiştir. Bu hedeflemeler il ve bölge 

bazında yapılmış olup kitle analizi sonucu ilgi 

alanları, siyasi eğilimler, bölgesel demografik 

yapı, cinsiyet ve yaş gibi alt kategorilerde de 

ayrıca incelenerek nokta hedefleme olarak 

bilinen reklam modelinin kullanımı 

sağlanmıştır.  

 

 Seçim Günü  

 

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel 

Başkan Yardımcılığı bünyesinde faaliyet 

gösteren Çözüm Masası 24 Haziran sabahı 

saat 06:00’dan itibaren çalışmaya başlamıştır. 

Ertesi gün sabahın ilk saatlerine kadar aktif 

olarak faaliyet gösteren Çözüm Masası, başta 

81 il örgütümüz olmak üzere sandık başında 

görev yapan binlerce vatandaşımızın 

sorularına cevap vererek her türlü sorunu en 

kısa sürede çözüme kavuşturmak için 

uğraşmış, gelen ihbarları değerlendirerek 

yetkililerle irtibata geçmiştir.  

 

Sabahın ilk saatlerinde mühürsüz oy 

çuvallarına yönelik çok sayıda şikayet 

tarafımıza iletilmiştir. Görev yerlerinde 

olmayan görevli ve müşahitlere yönelik 

şikayetlere ilişkin olarak ise, okul sorumluları, 

İl/İlçe Başkanlıkları ile iletişime geçilerek boş 

olan sandıklara görevli yönlendirilmesi 

sağlanmıştır.  

 

Özellikle Şanlıurfa’da müşahitlerin darp 

edilmesi ve sandık çevresine alınmamasına 

yönelik yaşanan olaylar öğleden sonra 

saatlerce Çözüm Masası’nı meşgul etmiştir. 

Yine 142 belgesine istinaden oy kullandırılan 

sandıklarda, 142 belgesi aslının sandık 

kurullarına teslim edilmemesi, açık ve toplu oy 

kullanımı, sandıklar kapandıktan sonra ise oy 

sayımı sırasında bazı noktalarda müşahitlerin 

ve vatandaşların sandık etrafından 

uzaklaştırılması gelen şikayetler arasında yer 

almıştır.  
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Saat 17:00 itibariyle sandıkların kapanması ve 

oy sayımının başlaması ile birlikte, 

secim.chp.org.tr ve CHPNet mobil  

uygulaması üzerinden İl ve İlçe 

Başkanlıklarımız tarafından tutanaklar 

tarafımıza iletilmeye başlanmıştır.  İlçe 

ve/veya İl Başkanlıklarımızca ve Yurt Dışı 

Sonuç Giriş Ekibimiz tarafından CHP seçim 

takip sistemine yapılan sandık sonuç girişlerini 

takip etmek için Genel Merkez’de oluşturulan 

ekip, örgüt tarafından gelen tutanakları YSK 

tutanakları ile karşılaştırarak, itiraz edilmesi 

gereken sandıklar hakkında parti örgütleri ile 

iletişime geçerek itiraz süreçlerine katkı 

sağlamışlardır.  

 

Islak imzalı tutanaklara yönelik olarak; 

 

 Cumhuriyet Halk Partisi, diğer 

bileşenlerden gelen ıslak imzalı 

tutanaklarla birlikte yurtiçi 180.524 

sandıktan; Cumhurbaşkanlığı seçimi 

için 176.680, Milletvekilliği seçimi 

içinse 176.992 ıslak imzalı tutanağa 

ulaşmış, bu tutanakların sonuçlarını 

YSK’dan gelen resmi veriler ile 

karşılaştırarak gerekli tespitleri yapmış, 

itirazlarda bulunmuştur. 

 Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı 

seçimi için ulaşılabilen 176.680 

tutanağın 166.020’si Cumhuriyet Halk 

Partisi il/ilçe başkanlıklarından ve okul 

sorumlularından secim.chp.org.tr ve 

CHPNet mobil uygulaması üzerinden 

alınan sandık sonuç girişleri olup, 

10.660’sı HDP, İyi Parti, Saadet Partisi 

ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen 

sonuçlardır. 

 Milletvekilliği seçimleri içinse, 176.992 

tutanağın 171.046’sı Cumhuriyet Halk 

Partisi il/ilçe başkanlıklarından ve okul 

sorumlularından secim.chp.org.tr ve 

CHPNet mobil uygulaması üzerinden 

alınan sandık sonuç girişi olup, 

5.946’sı HDP, İyi Parti, Saadet Partisi 

ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen 

sonuçlardır. 

 Bu kapsamda,  diğer bileşenlerden 

elde ettiğimiz sonuçlar ile birlikte 

tutanakların %98’i kontrol edilmiştir. 

 Başta Şanlıurfa olmak üzere, bazı 

illerde ıslak imzalı tutanağa 

erişilememesinde temel sebebin 

sandıklara yönelik görevli 

atamalarından kaynaklı eksikliklerden 

ziyade, büyük ölçüde seçim günü 

yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan; 

sandık görevlisi ve müşahitlerin darp 

edilmesi, güvenlik güçleri tarafından 

engellenmeleri veyahut sandık 

bölgelerine alınmamalarından kaynaklı 

yaşanan ve kimi zaman 

vatandaşlarımızın can güvenliğini 

tehdit eden fiil ve eylemler olmuştur.  

 

Diğer Çalışmalar 

 

 Seçimlerin akabinde, 24 Haziran seçim 

sonuçları parti içi Intranet sisteminde 

“Seçim Sonuçları” başlığı altında 

sandık, mahalle ilçe ve il bazında tek 

tek veya geçmiş yıl sonuçları ile 

karşılaştırmalı olarak sayısal ve grafik 

olarak kullanıcıların kullanımına 

sunulmuştur. 

 Sandık bazında üyemizin olmadığı 

sandıklar, görevlimizin olmadığı 

sandıklar veya görevlimiz olduğu halde 

göreve gitmeyen sandık görevlilerine 

yönelik analizler tamamlanarak, 

kullanıcılarımızın Intranet sistemi 

üzerinden bu bilgilere erişimleri 

sağlanmıştır. 

 Kurumsal internet sitemiz olan 

“Chp.org.tr”un güncelleme çalışmaları 

tamamlanarak, internet sitemiz 
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yenilenmiş yüzüyle hizmete geçmiştir. 

Çağın teknolojik ve estetik koşulları 

göz önünde bulundurularak yenilenen 

site, günümüz teknolojik araçlarının 

tümü ile uyumlu hale getirilmiştir.  

 Geçmiş dönemde devam eden 

çalışmalarımız arasında yer alan 

Partimizin İl Başkanlıklarına ait sosyal 

medya hesaplarına ilişkin olarak, İl 

Başkanlıklarımızın sosyal medya 

hesapları kurumsal standartlara uygun 

hale getirilmiştir.  

 Nisan 2018 tarihinde, Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinden sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından 

“İnternet Çağında İnternete Erişim 

Sorunu: Türkiye’nin Sansür İle 

İmtihanı” başlıklı bir rapor 

yayınlanmıştır. Türkiye’de internete 

erişim hakkı ve internete erişim 

özgürlüğü konusunda yaşanan 

sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan 

raporda, Türkiye’deki internet 

kullanıcılarının karşı karşıya olduğu 

sorunlar “doğrudan” ve “dolaylı” sansür 

ve altyapı olmak üzere farklı başlıklar 

altında incelenmiştir. “Doğrudan 

sansür” başlığı altında Türkiye’de son 

yıllarda sulh ceza hakimlikleri, 

mahkemeler ve Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı (TİB) ve 671 sayılı 

KHK ile kapatılması sonrasında Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Başkanlığı (BTK) kararlarıyla sosyal 

medya platformları başta olmak üzere 

erişime engellenen internet içeriklerine 

ilişkin bir tablo çizilmiştir. “Dolaylı 

sansür” başlığı altında, Türkiye’de 

henüz hukuki düzenlemesi olmadığı 

için ileride erişim engellemelerine yol 

açması muhtemel olan “ağ tarafsızlığı” 

(Net Neutrality) tartışmalarına ve 

internet yavaşlatmalarına yer verilmiş, 

son aşamada ise fiber altyapı 

sorununa ilişkin genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

5. Devam Eden Çalışmalar ve Planlanan 

Çalışmalar  

 

 16 Nisan referandumu ile birlikte YSK 

tarafından aynı apartmanda veya 

dairede oturan seçmenlerin değişik 

sandıklarda oy kullanmasının önünün 

açılaması ile birlikte daha önceden 

bilinen adıyla “sandık çevresi 

sorumlusu” veya son hali ile “sandık 

örgütlenme sorumlusu” altında yapılan 

saha çalışma modelimiz verimsiz hale 

gelmiştir. Bunun sonucunda Parti 

Okulumuz, sokak bazlı çalışma 

modülünü benimsemiş ve bununla ilgili 

olarak BİTEM’e talepte bulunmuştur. 

Sokak bazlı örgütlenme modeline göre 

parti okulu sisteminin değiştirilmesi 

çalışmalarına başlanmış ve 

çalışmaların önemli bir kısmı 

tamamlanmıştır. Uygulamaya 

konulacak yeni sisteme göre, sistem 

üzerinden tüm sokaklarımız İlçe 

Başkanlıkları tarafından öbeklere 

ayrılacak ve her öbek yaklaşık 400 

seçmeni kapsayacaktır. Bu öbeklere 

sorumlular atanması sağlanacak ve bu 

görevliler Parti Okulumuz tarafından 

eğitimlere tabi tutulacak ve yapılacak 

saha çalışmalarının (hane 

ziyaretlerinin) sonuçları Intranet sistemi 

üzerinden takip edilecektir. 

 Parti üst düzey yöneticilerinin sosyal 

medya iletişim araçlarındaki kurumsal 

kimliklerinin resmi statüye taşınması ve 

İl/İlçe Başkanlıkları sosyal medya 

hesaplarının kurumsal standartlara 

uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.  

 Sosyal Medya’nın merkezi sistemle 

yönetilmesine olanak sağlayacak 
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yazılım altyapısının oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

 

6. Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli 

Kabuller 

 

 16 Ağustos 2018 tarihinde, Enis 

Berberoğlu ve Eren Erdem için 

İstanbul İl Başkanlığımızda İl 

Başkanımız ve Milletvekillerimiz ile 

birlikte basın açıklaması 

gerçekleştirdik.  

 16 Ağustos 2018 tarihinde, İstanbul İl 

Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, 

Çekmeköy’de evleri yıkılan mağdur 

vatandaşlarımızı ziyaret ettik.  

 11 Ağustos 2018 tarihinde, İstanbul İl 

Başkanlığımız tarafından düzenlenen 

Danışma Kurulu toplantısına katılarak, 

24 Haziran seçimlerine yönelik 

değerlendirmelerde bulunduk.  

 31 Temmuz 2018 tarihinde, Sincan 

Cezaevi Kampüsü’nde 10 Ekim Gar 

Katliamı davasını takip ettik.  

 20 Temmuz 2018 tarihinde, Silivri 

Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu 

bulunan 26. Dönem milletvekilimiz ve 

PM üyemiz Eren Erdem’i ziyaret ettik.  

 16 Haziran 2018 tarihinde, Genel 

Merkezimizde gerçekleşen 

bayramlaşma programında 

partililerimiz ile bir araya geldik.  

 21 Haziran 2018 tarihinde, Adil Seçim 

Platformu tarafından seçim güvenliğine 

yönelik düzenlenen basın 

açıklamasına katıldık.  

 12 Haziran 2018 tarihinde, 24 Haziran 

seçimlerinde Genel Merkezimizde 

görev yapacak gönüllülerimiz ile seçim 

gününe yönelik son 

değerlendirmelerimizi yapmak üzere 

Genel Merkezimizde bir araya geldik.  

 12 Haziran 2018 tarihinde, Ankara 

Tüketici Hakları Derneği’ni ziyaret 

ederek, tüketicilerin sorunlarını 

dinledik. 

 10 Haziran 2018 tarihinde, Ataşehir 

Artvinliler Derneği’nin iftarında Artvinli 

yurttaşlarımız ile bir araya geldik.  

 8 Haziran 2018 tarihinde, Ataşehir 

İçerenköy seçim ofisimizde İçerenköylü 

yurttaşlarımız ile iftar soframızda bir 

araya geldik.  

 8 Haziran 2018 tarihinde, Ataşehir 

Kayışdağı, Barbaros ve Yenisahra 

mahallelerimizde sokak sokak gezerek 

esnaf ve vatandaşlarımıza seçim 

bildirgemizi anlattık.  

 7 Haziran 2018 tarihinde, TBMM’de 

Audrey Glover Başkanlığı’ndaki AGİT 

heyetiyle bir araya gelerek seçim 

güvenliği çalışmalarımızı paylaştık.  

 6 Haziran 2018 tarihinde, Maltepe İlçe 

Başkanlığımızda Maltepe Gençlik 

Kollarımız tarafından düzenlenen 

eğitimde genç partililerimizle bir araya 

geldik.  

  3 Haziran 2018 tarihinde, 

Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem 

İnce’nin Zeytinburnu Meydanı’nda 

gerçekleşen mitingine katıldık.                            

 1 Haziran 2018 tarihinde, Ataşehir 

Yeniçamlıca Mahallesi’ndeki Sinop 

Kültür ve Dayanışma Derneği’nin iftar 

sofralarında Sinoplu yurttaşlarımız ile 

bir araya geldik. 

 1 Haziran 2018 tarihinde Genel 

Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 

gerçekleşen Bosna-Sancak 

Derneği'nin iftarda vatandaşlarımızla 

bir araya geldik.  

 31 Mayıs 2018 tarihinde, TMMOB’un 

Ankara’da gerçekleşen 45. Olağan 

Genel Kurulu’na katıldık.  
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 31 Mayıs 2018 tarihinde, Adil Seçim 

Platformu tarafından düzenlenen basın 

açıklamasına katıldık.  

 29 Mayıs 2018 tarihinde, Genel 

Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Pakistan’ın 

Ankara Büyükelçisi Muhammad 

Haroon Shaukat’ı partimizin Genel 

Merkezi'nde ağırladık. 

 27 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul 

Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf 

Odasının iftar yemeğine katıldık. 

 27 Mayıs 2018 tarihinde, Tuzla Aydınlı 

Mahallesi Seçim Büromuzu Tuzlalı 

yurttaşlarımızın yoğun katılımı ile açtık.  

 26 Mayıs 2018 tarihinde, 

Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem 

İnce ile birlikte Memur-Sen, TMMOB 

ve TTB’ye ziyaretlerde bulunarak 

seçim süreci hakkında bilgi 

alışverişinde bulunduk.  

 19 Mayıs 2018 tarihinde, Gençlik 

Kollarımız tarafından Ankara’da 

düzenlenen yürüyüşe katılarak, 19 

Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı 

büyük bir coşkuyla kutladık. 

 15 Mayıs 2018 tarihinde,  Filistin 

Büyükelçiliği’ne ziyarette bulunarak 

Filistin halkının acısını paylaştığımızı 

ilettik.                            

 13 Mayıs 2018 tarihinde,  İstanbul 

Maltepe Türkan Saylan Kültür 

Merkezi’nde Yurtdışı Birlik 

Başkanlarımız ile seçim güvenliği 

üzerine gerçekleşen toplantıda bir 

araya geldik.                           

 13 Mayıs 2018 İl Başkanımız Dr. 

Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla 

Kartal ilçemizin seçim koordinasyon 

merkezinin açılışını gerçekleştirdik. 

 8 Mayıs 2018 tarihinde, 24 Haziran 

seçimlerini izlemek amacıyla 

Ankara'da temaslarda bulunan AGİT 

heyetiyle TBMM’de bir araya geldik. 

 1 Mayıs İşçi Bayramını, İstanbul 

Maltepe’de on binlerin katılımıyla 

kutladık. 

 28 Nisan 2018 tarihinde, 81 İl 

Başkanımız ile Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

Başkanlığında Kayseri’de bir araya 

gelerek seçim çalışmalarımızı 

değerlendirdik. 

 26 Nisan 2018 tarihinde, CHP Genel 

Merkezinde Bilgisayar Mühendisleri 

Odası SEÇSİS Çalışma Grubu ve 

Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya 

geldik.  

 21 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul İl 

Başkanlığımızda 39 İlçe Bilişim 

Sorumlumuz ile bir araya gelerek 

seçim güvenliğini ve teknolojik altyapı 

çalışmalarımızı değerlendirdik. 

 16 Nisan tarihinde,  16 Nisan 

Referandumu’nun yıldönümünde 

Taksim Meydanı’nda İl Başkanlığımız 

tarafından gerçekleştirilen “OHAL 

değil, demokrasi istiyoruz” eylemine 

katıldık. 

 15 Nisan 2018 tarihinde, Kocaeli 

Gençlik Kollarımızın Gebze Kültür 

Merkezi’nde düzenlediği Adalet ve 

Demokrasi Sempozyumu’nda katıldık.  

 13 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul 

TMSF önünde Dumankaya mağdurları 

tarafından gerçekleştirilen basın 

açıklamasına destek verdik.  

 7 Nisan 2018 tarihinde, Genel 

Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Çorum 

Saathane Meydanı’nda gerçekleşen 

Şeker Mitingi’nde Şeker Fabrikalarının 

satışını protesto ettik.  

 31 Mart 2018 tarihinde, Foça İlçe 

Başkanlığımız tarafından düzenlenen 

panele katıldık, İzmir İl Başkanlığımızı 

ziyaret ettik.  
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7. Basın Toplantıları ve Açıklamaları 

 

 6 Ağustos 2018 tarihinde, Tele1 TV’de 

Evren Özalkuş ile Türkiye'nin Geleceği 

programında seçim akşamına yönelik 

iddiaları yanıtladık, ülke gündemine 

dair değerlendirmelerde bulunduk.  

 14 Temmuz 2018 tarihinde, 24 Haziran 

seçimlerine yönelik olarak Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin, 50 bin sandıktan veri 

alamadığı yönündeki asılsız iddialara 

ilişkin yazılı basın açıklaması yaptık.  

 3 Temmuz 2018 tarihinde, 

Medyascope TV’de İrfan Bozan’ın 

seçim gecesine yönelik sorularını 

yanıtladık.  

 2 Temmuz 2018 tarihinde, Birgün 

gazetesinin “Pazartesi Söyleşileri” 

köşesinde Meltem Yılmaz’ın seçim 

sonuçlarına yönelik sorularını 

yanıtladık. 

 27 Haziran 2018 tarihinde,  24 Haziran 

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı 

Genel Seçimlerinde partimizin altyapı 

sisteminin çalışmadığı veyahut 

çöktüğüne yönelik asılsız iddialara 

karşı yaptığımız yazılı basın 

açıklaması yazılı ve görsel medyada 

geniş yer buldu.                            

 22 Haziran 2018 tarihinde, Ertuğrul 

Kalkan ile seçim güvenliği üzerine 

yaptığımız söyleşi Gazete Damga’da 

yayınlandı.  

 21 Haziran 2018 tarihinde, 

Medyascope TV’den İrfan Bozan’ın 

programına konuk olduk.  

 18 Haziran 2018 tarihinde, FOX TV'de 

İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat 

programına konuk olduk, seçim 

güvenliğine ve aldığımız tedbirlere 

yönelik soruları yanıtladık.  

 10 Haziran 2018 tarihinde, Tele1 TV 

ekranlarında Çilem Küçükkeleş'in 

sunduğu Türkiye'nin Seçimi Öğle 

Kuşağı programına konuk olduk.  

 6 Haziran 2018 tarihinde, Halk TV 

ekranlarında Gündem Özel 

programının konuğu olduk.  

 1 Haziran 2018 tarihinde, Halk TV 

ekranlarında Semra Topçu ile güne 

başlarken programında gündeme ve 

seçimlere yönelik değerlendirmelerde 

bulunduk.  

 29 Mayıs 2018 tarihli Birgün 

gazetesinde, Sebahat Karakoyun’un 

Salı Söyleşileri’nde seçim güvenliğine 

yönelik soruları yanıtladık.  

 27 Mayıs 2018 tarihinde, Deutsche 

Welle’den Banu Güven’in seçim 

güvenliğine yönelik sorularını 

yanıtladık.  

 22 Mayıs 2018 tarihinde, Millet 

İttifakı’nı oluşturan diğer partiler ile 

birlikte seçim güvenliğine yönelik basın 

açıklaması düzenledik.  

 9 Mayıs 2018 tarihinde, Medyascope 

TV’de İrfan Bozan’ın seçim güvenliğine 

yönelik sorularını yanıtladık. 

 6 Mayıs 2018 tarihinde, Halk TV’de 

Zamanın Ruhu programına konuk 

olduk.  

 19 Nisan 2018 tarihinde, Artı TV’de 

Ankara’nın Gündemi programının 

konuğu olduk.  

 19 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan 

“İnternet Çağında İnternete Erişim 

Sorunu: Türkiye’nin Sansür İle 

İmtihanı” başlıklı raporumuz yazılı ve 

görsel medyada büyük ilgi gördü.  

 19 Nisan 2018 tarihinde, Halk TV 

Gündem Özel programında gündeme 

yönelik değerlendirmelerde bulunduk.  

 10 Nisan 2018 tarihinde, HALK TV 

ekranlarında Türkiye Nereye 

programında Fatih Ertürk'ün sorularını 

yanıtladık.  
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 GENÇLİK POLİTİKALARI 5.13

Genel Başkan Yardımcısı Yunus EMRE 

Yunus Emre 10 Ağustos 2018 tarihinde Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bu tarihten itibaren gençlik politikaları alanında 
uzmanlaşmış akademisyen, uzman ve araştırmalarla hızlı bir temas kurulmuştur. Gençlik 
politikalarının üç ana alanında -eğitim, ekonomi, katılım- çalışma toplantıları yapmak ve politika 
oluşturmak üzere girişimlere başlanmıştır 
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 KADIN POLİTİKALARI 5.14

 

Genel Başkan Yardımcısı Lale KARABIYIK 

 

Bireysel ve toplumsal olarak yaşam kalitesinin 

artırılabilmesi doğrudan eğitime bağlıdır.  

Eğitimin başlangıç noktası, temeli aile; ailenin 

temeli ise anne yani kadındır.  İnsanın 

doğduğu andan itibaren eğitimden geçmesi 

gerekmektedir. İnsanlara en iyi şekilde 

yaşama sanatını öğreten, genel ve 

kişiselleştirilmiş öğrenme-öğretme süreçlerinin 

tümü olan eğitim süreci kadınların elinde 

şekillenir. Kadınların eğitim seviyesinin 

artması, kişisel donanımlarının yüksekliği, 

toplumsal yaşam kalitesinin artması ile 

doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda da 

kadınlarını eğiten toplumlar nesillerini ve 

geleceklerini eğitmiş demektir. Kadınların 

eğitim olanaklarından en üstü düzeyde 

faydalanması toplumsal refahı artıracağı gibi 

gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesinde ve 

çağdaş toplumlara ayak uydurabilme 

konusunda da önemlidir. Eğitimli kadınların 

çocukları daha fazla okula gitmekte, eğitimli 

kadınlar daha geç evlenmekte ve daha az 

çocuk sahibi olmaktadırlar. Eğitimli kadınların 

çocukları daha iyi beslendiği gibi daha az 

hastalanmakta ve bebek ve çocuk ölümleri 

daha da azalmaktadır. Yani eğitimli kadın 

toplumun önemli bir tetikleyicisidir. Bunun için 

kadınların eğitime erişimi artırılmalıdır. Buna 

rağmen ülkemizde TÜİK verilerine göre 

okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı 

erkeklerden 5 kat fazladır. Çalışma alanında 

ise kadınlar tüm eğitim düzeylerinde 

erkeklerden daha düşük ücret almıştır.   

Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine son verme 

adına ülkemizde son yıllarda artış gösteren 

kampanya, proje ve girişimler daha da 

artırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF, 

UNESCO, ILO, medya ve özel kurumlar bu 

kampanyaları devam ettirmelidir. Haydi Kızlar 

Okula, Eğitime %100 Destek, Kardelenler ve 

Baba Beni Okula Gönder gibi projeler çok 

önemli olmuştur. Bu çalışmalar önemli etkiler 

yaratarak kız çocuklarını eğitimi konusunda 

duyarlılığı artırıp, kızların eğitime erişimini 

etkilemiştir. Sonuç olarak kadının eğitilmesi, 

toplum içinde doğru yerde olması ülkemizin 

gelişimi açısından çok önemlidir. Kadınların 

eğitime erişiminin artması ekonomik katkı 

sağladığı gibi çocuklara yönelik de birçok çıktı 

sağlayacaktır. Çünkü çocukların ilk eğiticisi 

olmaları bakımından da kadınların eğitimleri 

ve öğretim görmeleri önemlidir.  

Yakın dönemde yapacağımız projelerle, CHP 

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı çalışmalarının temelini de 

oluşturacak olan kadınların eğitimi ile birlikte 

kadının toplum içinde yaşadığı eşitsizliklerin 

giderilmesi, ayrımcılığın önlenmesi, aile ve 

toplum içinde şiddetten uzak güven içinde 

yaşayabilmesi, sağlıklı ve bilinçli yarınların 

temelini kurmaları için, kadın ve eğitim, kadın 

istihdamı, kadın sağlığı ve Türkiye’deki 

sorunlar, kadına karşı şiddet, iş hayatında 

kadın ve diğer sorunlar üzerine çalışacağız.  

 

Bu süreçte ayrıca Kadın Dernekleri 

Federasyonu, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve 

benzeri dernekler ile görüşülerek, kadınların 

sorunlarının öncelikli olarak çözümü için yol 

haritası belirlenmesine başlanmıştır. Kadın 

alanında çalışma ve araştırma yapan 

enstitülerin sahadaki tespitleri ışığında 

bölgesel ve ülke genelinde çözümleyici 

projeler için görüşmelerimiz devam 

etmektedir.  
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aile Sigortası 

Maaşı projesi, sadaka değil, lütuf değil, 

vatandaşlık hakkıdır; Aile Sigortasıyla, 

güvencesiz ve yoksul vatandaş kalmayacaktır. 

Kadınların banka hesabına yatırılacak Aile 

Sigortası maaşı ile kadınlar ele güne muhtaç 

olmayacaktır. Burada önemli nokta ise, 

maaşlar verilirken kişinin ve ailenin yoksulluğu 

teşhir edilmeyecektir. İsteyen kadının parasını 

bankamatikten çekeceği, isteyen kadının 

alışverişini yapıp, kasada maaş kartıyla 

ödeyeceği Aile Sigortası maaşı projesinin 

yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar 

yapmak, Kadın Politikalarından Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığımızın 

önceliklerindendir.  

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı olarak önceki dönemde 

yaptığımız tüm faaliyetler, CHP Kadın 

Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı olarak yapacağımız çalışmalarla 

devam edecektir. 
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 TARIM POLİTİKALARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ 5.15

Genel Başkan Yardımcısı Orhan SARIBAL 

 

11 TEMMUZ 2018 

Soma Davası: 

İhmaller nedeniyle 301 madenci yurttaşın 

öldüğü Soma Davası’nın karar duruşmasına 

katılındı. Soma’da hayatını kaybeden 

vatandaşların aileleri, demokratik kitle 

örgütleri, hukukçular ve vatandaşlarla 

mahkemede hazır bulunuldu. Madenin 

patronu Can Gürkan 15 yıl ceza aldı. İnfaz 

yasası gereği yaklaşık 6 yıl cezaevinde 

kalacağı mahkemece karara bağlanan Can 

Gürkan ölen her işçi için sadece 6 gün hapis 

yatacak. Adaletin tecellisi için yeniden çağrıda 

bulunuldu.  

 

12 TEMMUZ 2018  

Karikatür nedeniyle tutuklanan ODTÜ 

öğrencileri:  

ODTÜ mezuniyet töreninde daha önce 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yayınlanan 

bir karikatürün pankartını taşıdıkları 

gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere destek 

veren ve yaşanan hukuksuzluğu kamuoyuna 

anlatan açıklama.  

 

13 TEMMUZ 2018  

Ardahan Hanak Belediye Ziyareti ve 

Atatürk Anıtı Açılışı:  

Ardahan'ın Hanak Belediye Başkanı Ayhan 

Büyükkaya ziyaret edildi. Hanak belediyesinin 

parti örgütüne kazandırdığı ilçe binasının ve 

Atatürk Anıtı'nın açılışı yapıldı. Sonrasında 

yerel gazeteciler, meslek kuruluşları, 

sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve bölge 

halkı ziyaret edildi.  

 

17 TEMMUZ 2018 

Tunceli Pülümür Tarımsal Kooperatif 

Çalıştayı:  

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın,  Dünya Kültür 

Mirası Listesi’ne alınması için demokratik ve 

hukuki mücadelenin sürdüğü bir dönemde, 

Tunceli Munzur ve Pülümür’de yapılması 

düşünülen HES’lere karşı mücadele eden 

bölge halkı, demokratik kitle örgütleri ve 

meslek odalarıyla toplantı ve açıklama yapıldı. 

Bölge halkının talepleri dinlendi, konuyla ilgili 

parti görüşleri açıklanarak bilgilendirmeler 

yapıldı. Daha sonra yapılan çalışmalar ve 

kamuoyu baskısı sonrasında Danıştay ilgili 

HES kararını durdurdu.  

 

17 TEMMUZ 2018 

Çiftçilere verilen yetersiz destek ve 

krediler:  

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ve tek adam 

rejiminin köylüye, çiftçiye, üreticiye umut 

verecek bir çabası, planı ve programı 

olmadığına ve çiftçi ile üreticinin içinde 

bulunduğu olumsuz koşullara ilişkin açıklama.  

 

23 TEMMUZ 2018 

Tarım Politikaları Karadeniz Toplantısı:  

Rize Fındıklı'daki Pacva Taş Mektep'de 

düzenlenen "Ülkemizin Tarım Politikalarının 

Karadeniz Tarımına Etkileri ve Gıda 

Egemenliği" konulu toplantıya katılındı. 

Toplantı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi İl 

Başkanlığı’nda yöneticiler ve örgüt ile biraraya 

gelinildi. Toplantı sonrasında bölgede çalışan 
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demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları 

ziyaret edilerek görüş alış verişinde bulunuldu. 

Toplantı öncesi ve sonrasında bölge halkıyla 

biraraya gelinerek sorunlar dinlendi, partinin 

çözüm önerileri yerel basın ve halka anlatıldı.  

 

25 TEMMUZ 2018  

Süt ve Süt Üretiminde Türkiye’nin durumu: 

Halkımızın ihtiyacına göre hayvansal üretimde 

gıda egemenliği ve gıda güvencesinin 

sağlanabilmesi için ithalattan vazgeçilip, 

üreticinin desteklenmesine yönelik başlıklarla 

çözüm önerilerinin sunulduğu açıklama. İlgili 

açıklama sonrasında, Çiğ süt fiyatlarına 27 

kuruş/litre artış gerçekleştirildi. Süt fiyatları 

1.80 TL bandına çıktı ancak bu fiyatlarla alım 

yapılmıyor.  

 

Açıklamada bahsi geçen çözüm önerileri:  

 Acil olarak yem fiyatları yüzde 30-40 

desteklenmelidir. 

 Ulusal Süt Konseyi derhal toplanmalı 

ve çiğ sütün litre fiyatını 2,5 liranın 

olarak belirlemelidir. 

 Et ve Süt Kurumu (ESK) çiğ süt alıp 

süt tozu üretimini gerçekleştirmeli, bu 

yöntemle piyasaya müdahale etmelidir. 

  Et ve süt ürünleri ithal eden bir kurum 

olmaktan çıkıp, piyasaya müdahale 

edecek bir kurum haline getirilmelidir. 

 Süt içme alışkanlığı özendirilmeli, okul 

sütü dağıtımı yaygınlaştırılmalıdır. 

 Büyük işletmeler yerine küçük aile 

işletmeleri desteklenmelidir. 

 Meraya dayalı hayvancılık geliştirilmeli 

ve meralarımızı ıslah edip, üretime 

açmalıyız. 

 Mera ve tarım arazilerinin amaç dışı 

(konut, sanayi, ticari vb.) kullanıma izin 

verilmemelidir. 

 

25 TEMMUZ 2018 

Aile Sütü Projesi:  

TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, 

yeterli ve dengeli beslenmede hayvansal 

proteinin önemine işaret edildi. Süte, başta 

çocukluk dönemi olmak üzere, insan hayatının 

her döneminde ihtiyaç duyulduğu belirtildi.  

Türkiye'de süt tüketilmediği, sütün öneminin 

topluma anlatılmadığı, insan sağlığı için ne 

kadar kıymetli olduğunun bilinmediği 

vurgulandı.  Türkiye'de kişi başına yıllık süt 

tüketimi 30-35 litreyken, AB'de100 litre, 

ABD'de 135 litre olduğuna dikkati çekildi. 

Ancak süt ineklerinin kesime gittiği belirtildi.  

 

1 AĞUSTOS 2018  

Enflasyon oranlarıyla ilgili açıklama: 

AKP iktidarının 16 yıl boyunca halkı daha 

fazla yoksullaştırdığı, işlenmemiş gıda fiyatları 

enflasyonu 2018 yılı ikinci çeyreği sonunda, 

önceki çeyreğe göre 16,9 puan yükselerek, 

yüzde 23,2’ye ulaştığı, ülkede her kesimin 

alım gücünün iyice düştüğünü rakamlarla 

ortaya seren basın açıklaması.  

 

2 AĞUSTOS 2018  

Eğitim sisteminin ve öğrencilerin getirildiği 

olumsuz tablo:  

YKS sınavına giren öğrencilerden 

sayısalcıların yüzde 65'inin, sözelcilerin yüzde 

25'inin baraj altında kalması ve 511 bin gencin 

elendiği, 41 bin öğrencinin ise sıfır puan aldığı 

sınav sonrasında yapılan açıklama.  

 

2 AĞUSTOS 2018  
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Ankara gar Katliamı Duruşması:  

10 Ekim Ankara Katliamı davasında aileler, 

yaralılar, avukatlar, örgüt temsilcileri ve katılan 

vatandaşlarla birlikte adalet nöbetine ve 

duruşmaya katılındı. Katliamda kaybedilen 

Malatya gençlik Kolları üyesi gençlerimizin 

aileleri ile biraraya gelinildi. Katliamın gerçek 

sorumlularının, faillerinin ve ihmali 

bulunanların hukuk önünde hesap vermeleri 

gerekliliği kamuoyu ile paylaşıldı.  

 

3 AĞUSTOS 2018  

Fındık fiyatları ve fındık üreticileriyle ilgili 

açıklama:  

2018 yılı ürün için fındık hasadının 

başlamasına rağmen alım fiyatının 

açıklanmaması ve bu nedenle tüccarların 

fındığı ucuza alma yolunun açılması, iktidar 

yetkililerinin konuya olan duyarsızlığını, 

‘külleme hastalığının’ fındık verimini 

düşürmesi sonunda ortaya çıkan tablo ile ilgili 

sendikalar, meslek örgütleri ve çiftçilerle 

birlikte hükümete çağrıda bulunulan açıklama. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran 

seçimlerindeki “Fındık taban fiyatı 15 lira 

olmalıdır” beyanını kamuoyuna yeniden 

duyurma.  

 

 

 

3 AĞUSTOS 2018  

Bursa’da Yetiştirilen Siyah İncirle İlgili 

Açıklama:  

Kendine özgü rengi ve tadı nedeniyle “Bursa 

Siyah İnciri” olarak tescil edilen Bursa Siyah 

İnciri yılda 25 bin ton civarında üretilmekte ve 

yüzde 90’ı Bursa tarafından karşılanmasına 

rağmen Ekonomi Bakanlığı (hasat zamanı 

gelmesine rağmen) izin vermediği için ihraç 

edilemedi. İklimin ürünü erken 

olgunlaştırmasından dolayı hasat süresinin 

geciktirilmesinin ürün zararına neden olduğu 

belirtildi. İhracat sezonunun hemen 

açılmasıyla ilgili bakanlığın dikkati çekildi. 

Konuyla ilgili iktidara çağrıda bulunularak 

kamuoyu bilgilendirmesi yapıldı.  Bahsi geçen 

incirin, yüzde 60-70’i yaş olarak ihraç 

edilmekte ve ülkemize yılda 40-45 milyon 

dolar döviz girdisi kazandırmaktadır. Bursa’da 

incir üreticileri ziyaret edilerek medya aracılığı 

ile duyuru yapıldı.  

 

5 AĞUSTOS 2018 

GDO İle İlgili Açıklama:  

GDO’lu tohumları getirdiği bilinen ve ABD’de 

bu tohumlar yüzünden mahkemelerce kanser 

yapıldığı ispatlanan bir firmanın Türkiye’deki 

faaliyet ve dağıtımlarının araştırılması, halk 

sağlığının korunarak yerli tohumun teşvik 

edilmesi gerekliliği açıklandı.  

 

10 AĞUSTOS 2018 

Ordu sel felaketi ile ilgili inceleme ve 

açıklama:  

Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, 

Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel, Meclis 

idare Amiri ve Tokat Milletvekilimiz Kadim 

Durmaz, Amasya Milletvekilimiz Mustafa 

Tuncer, Samsun Milletvekillerimiz Neslihan 

Hancıoğlu ve Kemal Zeybek ile Ordu 

Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel ile birlikte sel 

felaketinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde 

bulunuldu. Yapılan incelemelerde; çarpık 

yapılaşma, her yere beton dökme alışkanlığı, 

çevreye duyarsızlık ve ihmaller nedeniyle bu 

felaketin ortaya çıktığı tespit edildi. 

İncelemeler sırasında Ordu Büyükşehir 

Belediyesi başta olmak üzere, Devlet Su İşleri 

ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaşanan 

felakette sorumluluğu olduğu ortaya çıkarıldı. 

Doğayı ve çevreyi tahrip eden, kirleten çarpık 
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yapılaşmanın derhal son bulması gerekliliğinin 

altı çizildi. Yaşanan felaketten binlerce kişinin 

etkilendiği, tonlarca fındığın (1100 ton)  denize 

sürüklendiği ortaya çıktı. Başta fındık 

üreticilerimiz olmak üzere; zarar gören 

yurttaşlarımızın yaralarının zaman 

kaybedilmeden sarılması gerektiğine yönelik 

bölge halkı, demokratik kitle örgütleri ve parti 

örgütü ile birlikte açıklamalarda bulunuldu.  

 

11 AĞUSTOS 2018 

Bursa Mudanya Yangını:  

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve 

Çağrışan mahalleleri mevkiinde çıkan yangın 

esnasında/süresince ve sonrasında bölge 

halkıyla biraraya gelindi.  Binlerce dönüm 

alanın yandığı olayda yangının daha fazla 

yayılmaması, yerleşim yerlerine ulaşmaması 

için yetkililer ve vatandaşlarla bilgi alış-

verişinde bulunuldu. Yanlış yapılaşma, 

betonlaşma, insanın ormana rant hevesiyle 

müdahalesi sonrası doğal felaketler 

kaçınılmaz olmaktadır. Zarar gören alanlarda 

incelemelerde bulunularak zararın 

karşılanması ve zarar gören halkın 

mağduriyetinin giderilmesi için yetkililere 

çağrıda bulunuldu. Yanan bölgede bulunan 

sarıçam ve kızılçam ormanlarının zarar gören 

bölümlerinin başka amaçlarla ve ranta 

devşirilmemesi adına takipçi ve konuyla ilgili 

her türlü demokratik mücadelenin yapılacağı 

açıkça belirtildi. Geçen yılla kıyaslandığında 

2018 senesinde orman yangınlarının 

artmasının imar barışı ile ilişkili olduğu 

kaydedildi. 

 

14 AĞUSTOS 2018  

Mardin Buğday Borsası Ziyareti: 

Türkiye'de son 16 yılda kişi başına buğday 

üretiminin 36 kilograma kadar düşmesi, üretim 

yerine ithalatın teşvik edilmesi sonrasında 

‘Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri’ 

olarak anılan Türkiye’nin buğday ithaline 

muhtaç hale getirilmesi ile ilgili ülke çapında 

ve Mecliste sürdürülen çalışmaların bir 

parçası olarak Türkiye’nin en büyük hububat 

ticaret merkezlerinden biri olan Mardin 

Buğday Borsası ziyaret edildi. Ziyaret 

esnasında çiftçilerle biraraya gelinildi, 

sorunları dinlenerek Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin üretime ve kalkınmaya yönelik 

çözüm önerileri aktarıldı. 
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 ARGE- BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU FAALİYET 5.16
RAPORU 

 

Genel Başkan Yardımcısı Fethi AÇIKEL 

Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP), Nisan-

Ağustos döneminde faaliyetlerini ağırlıklı 

olarak, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerine 

dönük çalışmalar kapsamında yürütmüştür. 

Bu bağlamda öncelikli olarak partinin ilgili 

birimlerinin, fonksiyonlarının, milletvekillerinin, 

uzmanların, STK Temsilcilerinin ve 

akademisyenlerin katkıları ile 24 Haziran 

Millet için Geliyoruz Seçim Bildirgesi ve 

seçim süreçlerinde kullanılacak olan Parti 

broşürleri hazırlanmıştır. Seçimin öncesinde 

ve sonrasında parti ve örgüt çalışmalarına 

devam edilmiştir. Tüm bu çalışmalarla eş 

güdümlü olarak siyasi gündem analizi ve 

stratejik değerlendirme çalışmaları da 

yürütülmüştür. Seçimi takiben ise tüm 

partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının elde 

ettiği sonuçların değerlendirilmesine 

yoğunlaşılmıştır. 

 

24 Haziran 2018 CHP Seçim Bildirgesi 

Millet İçin Geliyoruz başlığı ile yayınlanan 

2018 Seçim Bildirgemiz baskın seçim 

kararının yarattığı zaman kısıtlılığına rağmen 

geniş katılım ile hazırlanmıştır. Sorumluluk 

alanları doğrultusunda tüm ilgili genel başkan 

yardımcılıkları başta olmak üzere, 

milletvekillerimizden, il ve ilçe örgütlerimizden, 

STK’lerden, uzman ve akademisyenlerden, 

partililerimizden ve yurttaşlardan alınan 

öneriler doğrultusunda Bilim Platformumuzun 

koordinasyonunda oluşturulan kurullar, 

bildirgemizin ilgili bölümlerini hızla 

tamamlamıştır. Hazırlanan taslak metinler 

doğrultusunda alınan geri bildirimler uyarınca 

nihai metin oluşturularak kamuoyu ile 

paylaşılmıştır.  

2018 Seçim Bildirgemizin omurgasını Partimiz 

tarafından tespit edilen ülkemizin 5 temel 

Sorun Alanı ve bu alanlara dair çözüm 

önerilerimiz oluşturmuştur: Demokrasi, 

Ekonomi, Eğitim, Toplumsal Barış ve Dış 

Politikadan oluşan bu beş alan aynı zamanda 

bildirgenin ilk beş bölümünü oluşturmaktadır. 

Bu bölümlere ek olarak bildirgede Kamu 

Yönetimi ve Hizmetleri, Çalışma Hayatı, 

Toplum Kesimleri, Kültür ve Sanat, Kent 

Hakkı, Doğa Dostu Yaşam başlıklarını içeren 

6 bölüm daha yer almaktadır.  

2018 Seçim Bildirgesinin ruhunu, Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin Türkiye’nin Kurtuluşu ve 

Kuruluşunun Partisi olduğu anlayışı 

oluşturmuştur. Bildirgemiz, geçmişte 

bağımsızlığımızı sağlayan, yeni ve çağdaş bir 

Cumhuriyet kuran siyasal anlayışın ve 

hareketin, geleceği kurmak için yetkinliğe ve 

özgüvene sahip olduğu fikriyatı üzerine inşa 

edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bir çınar 

olduğu kadar bir filizdir de. Bu özelliği ile 

gelenek ile gelecek arasında bir köprüdür. 

Atatürkçülüğün, cumhuriyet değerlerinin ve 

çağdaş sosyal demokrasinin savunucusu olan 

CHP, ülkemizde güçlendirilmiş parlamenter 

demokrasinin tesisi, güçler ayrılığının güvence 

altına alınması, sürdürülebilir kalkınmanın ve 

adil bölüşümün sağlandığı müreffeh bir 

toplumun inşa edilmesi, özgürlüklerin 

genişletilmesi ve bir arada yaşamın 

pekiştirilmesi için milletimizin umududur. Bu 

minvalde CHP 21. yüzyılın öncü partisidir. 

2018 Seçim Bildirgesi CHP’nin bu niteliklerinin 

bir tezahürü olarak kurgulanmış ve 

hazırlanmıştır.  
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24 Haziran 2018 CHP Seçim Broşürleri 

Partimiz cumhurbaşkanı adayının 

belirlenmesini takip eden üç gün içerisinde 

Türkiye’nin Beş Temel Sorununa çözüm 

yaklaşımımızı yansıtan ana seçim broşürümüz 

hazırlanmıştır. Bu çalışmaya ek olarak, farklı 

toplum kesimlerini ve politika alanlarını 

kapsayacak tematik seçim broşürleri 

hazırlanmıştır. Ayrıca broşürlerin baskıya 

hazır halleri www.secim2018.chp.org.tr adresi 

üzerinden tüm örgütlerimiz ve milletvekili 

adaylarımızın erişimine açılmıştır. 

24 Haziran Genel Seçimine dönük olarak 

basılan seçim broşürlerimizin kapsadığı 

konular şunlardır: 

Türkiye’nin 5 Temel Sorununa 5’er Çözüm, 

Çalışma Hayatı, Çocuklar, Eğitim, Ekonomi, 

Emekliler, Engelliler, Esnaf ve Sanatkârlar, 

Gençler, İstihdam, Kadınlar, Kamu 

Çalışanları, Muhtarlar, Öğretmenler, Orman 

Köylüleri, Romanlar, Şehit Yakınları ve 

Gaziler, Tarım. 

 

24 Haziran Genel Seçimi ve 

Cumhurbaşkanı Seçimi Değerlendirme 

Çalışmaları 

24 Haziran Genel Seçimleri siyasi partiler 

arası ittifak yapılması imkânının getirilmesini 

takip eden ilk seçim olması nedeniyle özel bir 

önem taşımaktadır. Seçim sonuçları bu özel 

durumu da dikkate alarak hem Genel Seçim, 

hem de Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

çerçevesinde kapsamlı olarak irdelenmiş ve 

Merkez Yürütme Kurulumuza ilgili 

bilgilendirme sunuşları yapılmıştır.  

Öncelikle seçmen sayısında, dağılımında ve 

profilindeki değişim irdelenmiştir. Bunu takiben 

seçime katılım coğrafi bağlamda incelenerek 

oy verme davranışı ile anlamlı bir bağ olup 

olmadığı değerlendirilmiştir. 

Seçim sonuçları bölge, il ve ilçe bazında ele 

alınmış, partimizin ve cumhurbaşkanı 

adayımızın ortalamanın üzerinde ve altında oy 

aldığı bölgeler tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

Genel Seçim sonuçları yine tüm bu 

düzeylerde geçmiş seçim sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır.  

Partimizin içinde yer aldığı Millet İttifakının 

genel sonuç itibariyle getiri ve götürüleri 

özellikle değerlendirilmiştir. İttifak sisteminin, 

partimiz özelinde ve genelde seçim 

sonuçlarına olası etkileri, oluşturulan 

ittifakların parlamento aritmetiğine yansıması 

bağlamında yapılan değerlendirmeler yine 

farklı seçim bölgeleri için ayrıntılandırılmıştır.  

Partilerin 24 Haziran Seçimi ile şekillenen, 

yeni seçmen tabanlarına dair ilk 

değerlendirmeler, sandık çıkış anketlerinden 

yararlanarak yapılmıştır. Bu alanda ileride 

daha kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

Seçim sonuçlarının veriye dayanan çıktılarına 

ek olarak seçimin gerçekleştiği siyasi 

atmosfer, partilerin yarışma ortamının niteliği, 

siyasi partilerin kampanyaları, seçim 

sonucuna etki eden siyasi ve ekonomik olaylar 

genel değerlendirmenin bütünlüğünü 

sağlamak açısından ayrıca irdelenmiştir.  

Seçim sonuçlarına dair yapılan tüm 

değerlendirmelerden elde edilen bilgiler, Yerel 

Yönetim Seçimlerinde partimizin uygulayacağı 

strateji ve politikaya ışık tutması amacına 

dönük olarak rafine edilmiştir.  

Parti, Örgüt Çalışmaları ve Medya 

ARGE, Bilim, Yönetim ve Kültür 

Platformundan sorumlu genel başkan 

yardımcımız; Bilim Kültür Sanat Platformu 

Başkanı Prof. Dr. Fethi Açıkel, 24 Haziran 

Seçim Çalışmaları kapsamında ve seçimi 

takiben aşağıda seçkisi sunulan pek çok parti 

ve örgüt çalışmasında bulunmuş, aşağıda yer 
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alan televizyon programlarına konuk olarak 

katılmıştır. 

Toplantılar 

16 Nisan 2018 / OHAL Değil Demokrasi 

İstiyoruz / Oturma Eylemi 

24 Nisan 2018 / Tuzla İlçe Başkanlığı / Türk 

Bayraklı Yürüyüş  

5 Haziran 2016 / Pendik İlçe Başkanlığı / 

Seçim Bildirgesi Tanıtım Toplantısı 

6 Haziran 2018 / SİYAD Sinop Yardımlaşma 

Derneği Ataşehir Şubesi Toplantı 

8 Haziran 2018 / Ümraniye Gençlik Kolları / 

Gençlik Buluşması  

8 Haziran 2018 / CHP Beşiktaş Gençlik Kolları 

/ Abbasağa Parkı / Seçim Bildirgesi 

Toplantısı 

12 Haziran 2018 / Sancaktepe İlçe Başkanlığı 

/ İftar Buluşması  

13 Haziran 2018 / Kartal Belediyesi / Kartal 

Huzurevi Açılışı  

1 Ağustos 2018 / 10 Ekim Katliamında 

Hayatını Yitirenlerin Aile ve Arkadaşlarıyla 

Dayanışma Toplantısı 

3 Ağustos 2018 / 10 Ekim Davası Karar 

Duruşması  

11 Ağustos 2018 / İstanbul İl Başkalığı / 

İstanbul Danışma Kurulu Toplantısı  

Medya 

Halk Tv / Güne Başlarken / 19 Nisan 2018 

Halk Tv / Güne Başlarken / 13 Haziran 2018 

Artı Tv / Sorudan Soruya / 14 Haziran 2018 

Seçim Saha Çalışmaları 

Beylikdüzü / 7 Haziran 2018 

Ümraniye / 8 Haziran 2018 

Sancaktepe / 12 Haziran 2018 

Beykoz / 16 Haziran 2018 

Sultanbeyli / 20 Haziran 2018 

Maltepe / 20 Haziran 2018 

Ümraniye / 22 Haziran 2018 
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 GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 5.17

Genel Sekreter Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 

5.17.1. Genel Sekreterlik Faaliyet Alanı 

ÜYE KÜTÜĞÜ 

 
a.- ÜYE KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER 
 
15 Ağustos 2018 tarihli itibariyle Üye Kütüğünde kayıtlı 1.227.272 asıl üyemiz bulunmaktadır.  
Mevcut üyelerimizin, 
 
• 393.636’sı ( toplam üyelerin % 32,1’i ) kadın üyelerden,  

 
• 33.335’i   ( toplam üyelerin % 2,7’si )  1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla genç 
kadın üyelerden, 
 
• 101.062’si 1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla ( toplam üyelerin % 8,2’si ) genç 
üyelerden, 
 
oluşmaktadır.  
 
06 Nisan 2018 tarihinde yapılan Parti Meclisi toplantısı için verilen raporda Üye Kütüğünde 
kayıtlı 1.219.360 asıl üyemizin bulunduğu, bunlardan 389.685’inin kadın üyelerden, 32.461’inin 
genç kadın üyelerden, 98.625’inin (1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla) ise genç 
üyelerden oluştuğu belirtilmişti. 
 
 
 

  

ÜYE SAYISI KADIN ÜYE
SAYISI

GENÇ KADIN
ÜYE SAYISI

GENÇ ÜYE
SAYISI

1.219.360 

389.685 

32.461 
98.625 

1.227.272 

393.636 

33.335 
101.062 

06.04.2018 PM RAPORU 29.08.2018 PM RAPORU
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Toplam 972 ilçeden 45 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 arasındadır.  
 
 
Üye sayısı 1 - 49 arası olan ilçelerin adları ve üye sayıları aşağıda belirtilmiştir. 
 

İL İLÇE ÜYE SAYISI 
 

İL İLÇE ÜYE SAYISI 

ADIYAMAN SAMSAT 47  HAKKARİ ÇUKURCA 46 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 37  KARAMAN BAŞYAYLA 20 

BATMAN HASANKEYF 48  KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45 

BAYBURT AYDINTEPE 48  KARS DİGOR 45 

BİNGÖL SOLHAN 45  KASTAMONU AĞLI 49 

BİNGÖL YAYLADERE 44  KAYSERİ HACILAR 43 

BOLU DÖRTDİVAN 45  KIRIKKALE ÇELEBİ 42 

BOLU GEREDE 48  KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 48 

ÇANKIRI ATKARACALAR 43  KONYA AKÖREN 42 

ÇANKIRI KORGUN 18  KONYA GÜNEYSINIR 49 

ÇANKIRI ORTA 49  KONYA HALKAPINAR 49 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9  KONYA TAŞKENT 41 

ELAZIĞ ARICAK 46  KONYA YALIHÜYÜK 11 

ELAZIĞ BASKİL 43  MALATYA DOĞANYOL 39 

ELAZIĞ PALU 49  MARDİN YEŞİLLİ 49 

ELAZIĞ SİVRİCE 48  SİİRT ŞİRVAN 46 

ERZİNCAN KEMALİYE 48  SİİRT TİLLO 1 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 8  SİVAS DOĞANŞAR 10 

ERZURUM OLUR 49  SİVAS GÖLOVA 31 

ERZURUM PAZARYOLU 49  ŞANLIURFA HARRAN 40 

ERZURUM UZUNDERE 22  ŞIRNAK İDİL 35 

GİRESUN ÇAMOLUK 41  VAN BAŞKALE 45 

GÜMÜŞHANE KÖSE 13     

 
 
diğer 927 ilçenin üye sayıları ise; 
 

 10.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 21, 
 

 5.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 45, 
 
 1.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 188, 
 
 500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 128, 
 
 100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 389, 
 
 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 156, 
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olup, ilçelerimize yönelik kadın, genç kadın ve genç üyelerimizin sayıları “ASIL ÜYELERİN 
İLÇELER BAZINDA SAYI DAĞILIMI” tablosunda verilmiştir. 
 

ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI (15.08.2018) 
 

İL 
ÜYE 

SAYISI 

KADIN 
ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 
KADIN 
ÜYE 

SAYISI 

GENÇ ÜYE 
SAYISI 

  İL ÜYE SAYISI 

KADIN 
ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 
KADIN 
ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 
ÜYE 

SAYISI 
 

ADANA 45.554 16.105 1.477 4.116  K.MARAŞ 9.673 2.151 122 569 

ADIYAMAN 6.962 1.229 92 495  KARABÜK 2.476 544 58 201 

AFYONKARAH
İSAR 6.691 879 68 381  KARAMAN 2.694 479 35 161 

AĞRI 1.407 199 50 216  KARS 1.760 174 14 79 

AKSARAY 2.760 503 48 182  KASTAMONU 4.048 762 32 207 

AMASYA 7.577 1.909 113 437  KAYSERİ 8.363 1.964 189 664 

ANKARA 82.208 31.756 1.922 5.168  KIRIKKALE 2.265 564 27 98 

ANTALYA 43.083 14.308 957 3.073  KIRKLARELİ 14.831 4.329 404 1.268 

ARDAHAN 1.908 181 18 94  KIRŞEHİR 3.194 574 17 71 

ARTVİN 5.454 1.273 77 365  KİLİS 851 106 6 51 

AYDIN 34.143 10.510 1.138 3.621  KOCAELİ 28.245 9.062 775 2.276 

BALIKESİR 25.307 7.974 553 1.726  KONYA 9.880 1.743 125 577 

BARTIN 2.101 367 28 110  KÜTAHYA 3.528 543 50 203 

BATMAN 916 164 36 116  MALATYA 10.258 2.353 147 480 

BAYBURT 355 39 10 45  MANİSA 21.586 4.929 411 1.637 

BİLECİK 3.920 939 72 276  MARDİN 1.624 319 39 212 

BİNGÖL 669 147 21 62  MERSİN 40.764 14.999 793 2.188 

BİTLİS 679 115 23 115  MUĞLA 33.655 10.105 899 3.675 

BOLU 4.351 1.101 74 240  MUŞ 769 116 20 78 

BURDUR 4.432 1.011 60 239  NEVŞEHİR 3.292 731 33 174 

BURSA 32.488 9.008 931 3.223  NİĞDE 4.660 894 25 194 

ÇANAKKALE 14.354 4.287 300 1.006  ORDU 8.500 1.435 122 514 

ÇANKIRI 948 188 8 58  OSMANİYE 6.049 1.726 87 295 

ÇORUM 12.523 3.863 195 623  RİZE 3.377 627 52 196 

DENİZLİ 15.984 3.918 271 1.098  SAKARYA 8.584 2.279 232 787 

DİYARBAKIR 3.537 783 128 400  SAMSUN 15.716 4.073 281 1.052 

DÜZCE 3.317 724 70 235  SİİRT 655 83 11 83 

EDİRNE 11.192 2.886 271 888  SİNOP 3.653 1.039 47 182 

ELAZIĞ 3.030 655 71 229  SİVAS 9.387 2.417 136 448 

ERZİNCAN 5.772 1.677 92 272  ŞANLIURFA 3.335 507 85 348 

ERZURUM 2.486 323 29 154  ŞIRNAK 738 86 30 124 

ESKİŞEHİR 14.211 4.329 332 989  TEKİRDAĞ 26.636 7.791 1.024 3.415 

GAZİANTEP 22.157 5.925 560 1.853  TOKAT 8.144 1.730 109 395 

GİRESUN 7.635 1.776 132 499  TRABZON 8.739 1.705 126 486 

GÜMÜŞHANE 986 163 15 72  TUNCELİ 4.323 1.111 90 243 

HAKKARİ 752 195 72 223  UŞAK 8.184 2.125 201 781 

HATAY 31.629 10.331 1.139 3.070  VAN 2.391 472 71 238 

IĞDIR 664 86 12 59  YALOVA 5.111 1.980 145 403 

ISPARTA 4.033 901 70 320  YOZGAT 3.068 500 28 126 

İSTANBUL 262.234 101.074 9.723 25.562  ZONGULDAK 10.499 2.689 171 578 

İZMİR 151.358 58.019 4.808 13.395  

GENEL 
TOPLAM 1.227.272 393.636 33.335 101.062 
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Üye sayısına göre ilk 10 il; 
 
 

 
 

 
 
b.- YENİ ÜYELER: 
 
Parti Tüzüğümüzün 6. Maddesi gereği İl ve İlçe Başkanlıklarına üyelik başvurusunda 
bulunanlara ilişkin, Genel Sekreterliğe gönderilen üyelik formlarının kayıtları düzenli olarak Üye 
Kütüğüne aktarılmaktadır. 

262.234 151.358 82.208 45.554 43.083 40.764 34.143 33.655 32.488 31.629

İSTANBUL İZMİR ANKARA ADANA ANTALYA MERSİN AYDIN MUĞLA BURSA HATAY
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c.- ONLİNE ÜYELER: 

 

 
05-06 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla tüzükte yapılan değişiklik sonrası 
elektronik yolla üyelik başvurusu alınmaktadır. Elektronik yolla başvuranlardan üyeliğe 
kabulünde engel olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim Kurulu’nca karar verilmektedir. 
 
Online Üyelik Sisteminden 08 Temmuz 2014 tarihinden günümüze değin 84.257 kişi üyelik 
için başvuruda bulunmuşlardır. Bunlardan 37.334 kişi asıl üye olarak Üye Kütüğünde 
kayıtlıdır.  
 
Üyelik işlemleri devam eden 3.259 kişi ile üyelik süreçleri bu aşamada eksik olan 43.664 
kişinin üyelik işlemleri devam etmektedir. (Resim bilgilerini düzeltenler, Üyelik durumu 
Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlardan ödemelerini yapanlar ile kişilere 
teslim edilemediği için Genel Merkeze iade edilen kargolar, talep olması durumunda 
kişiye yeniden gönderilerek üyelik işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.) 

 
Online üyelik ile ilgili 06 Nisan 2018 tarihinde yapılan Parti Meclisi toplantısı için verilen 
raporda, 78.337 kişinin üyelik için başvuruda bulunduğu, bunlardan 35.062 kişinin asıl üye 
olduğu ve üyelik işlemlerine devam eden 3.150 kişi ile, üyelik süreçleri henüz eksik olan 
40.125 kişinin üyelik işlemlerine devam edildiği belirtilmişti. 
 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI (15.08.2018 itibariyle) 

  DURUM SAYI 

Onaylananlar 37.334 

TOPLAM 37.334 

 
 

ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI DAĞILIMI (15.08.2018) 
 

  DURUM SAYI 

Üyelik Kartları Matbaada Basımda Olanlar 202 

Üyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler  2.991 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe Görüşleri istenenler 66 

TOPLAM 3.259 

  
 
ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA EKSİK OLANLARIN SAYI DAĞILIMI 
(15.08.2018) 

 

  DURUM SAYI 

Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlar 26.627 

Resim Uygun Olmayanlar 3.038 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 322 

Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.259 

Kişilere Kargo Teslim Edilemeyenler 6.349 

Üyelik Kartı Teslim Edilip, Formu İmzasız Geri Dönenler  1.159 
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Üyeliklerini İptal Edenler  3.064 

İlçe Başkanlığının İtiraz Ettiği Üyeler 659 

Disiplin Dosyasında Olanlar 2 

Vefat Edenler 185 

TOPLAM 43.664 

 
 
d.- MÜKERRER ÜYELİK: 

Önceki dönemlerde Genel Sekreterlik tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
Siparweb programı üzerinden bildirimler yapıldıktan sonra, Sayın Başsavcılıktan üyelerimizin 
durumu ile ilgili CD alınarak üyelikler kontrol edilmekteydi. 

Bu yapılan kontroller sonrasında, özellikle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. 
Maddesi’nin 2. fıkrası, “kimse aynı zamanda birden fazla partinin üyesi olamaz, aksi 
halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır” hükmü göz 
önünde bulundurularak üyelikleri Sayın Başsavcılık tarafından tutulan sicil dosyamıza 
aktarılmayanlar  Parti Kütüğünden düşürülerek İl ve İlçe Başkanlıklarımıza bildirilmekte ve 
yeniden form doldurmaları istenmekteydi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2013-2. Dönemi için partilerden gelen talep sonrası 
Siparweb programı üzerinde bazı değişikliğe gitmiştir.  

Yapılan değişiklik sonrası artık, kişinin daha önce herhangi bir partide kaydı var ise ve 
o partiden kaydını sildirmeden başka bir Parti Genel Merkezi tarafından Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na üye olarak bildirilmeye çalışılanlar, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığın tarafından üye olarak kabul edilmemektedirler.  

Söz konusu kişiler, hangi partide kayıtlı olduklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

www.yargitaycb.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenmeleri, kendi bilgileri dışında 

üyeliklerinin yapıldığını öğrenenlerinin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına verecekleri 
istifa dilekçeleri sonrası İlçe Başkanlıklarımızın üst yazıları ekinde kişilere yeniden 
düzenlenecek üyelik formlarının Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. 

 
e.- PARTİ KÜTÜĞÜ GÜNCELLEMESİ: 
 
Genel Merkez Parti Kütüğünün güncellenmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil 
bürosunda tutulan parti kayıtları ile uyumlu olması üyelik açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Bu amaçla İlçe Başkanlıklarında kayıt edilen yeni üyeler ile, İl ve İlçe Başkanlıklarımız ile 
yapılan çalışmalar ve yazışmalar sonucu istifa, vefat, nakil, disiplin ve üye kimlik kartları 
taleplerinin yapımları düzenli olarak devam etmektedir.  
 
2018 yılı içerisinde;  
 

 İstifa eden 24.451 kişi (bunlardan 14.363’ü özellikle taşeron yasasından dolayı İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlıklarına giderek parti üyeliğinden istifa etmiştir)  

 
 Aktif bir başka partide üye olduklarından dolayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 

CHP üyelikleri kabul edilmeyen 2.759 kişi,  

http://www.yargitaycb.gov.tr/
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 Vefat eden 312 kişi, 

 
 Haklarındaki disiplin soruşturmalarından dolayı üyelikleri düşen 14 kişi, 

 
olmak üzere toplam 27.536 kişinin üyelikleri Üye Kütüğünden düşürülmüştür. 
 
 
f.- KİMLİK KARTI VERİLMESİ 
 
Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1.227.272 asıl üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı 
yapmaya elverişli olan 1.131.368 asıl üyemize üye kimlik kartları düzenlenmiştir.  
 
Düzenlenen Üye Kimlik Kartlarının ilgililere dağıtımının yapılması için belirli aralıklarla 
gönderilmiştir. Üye kimlik kartları ile ilgili; 
 

 Parti Kütüğüne aktarılmaları tamamlanan yeni üyelerimizden fotoğrafları üye kimlik 
kartı yapmaya elverişli yaklaşık 12.650 kişinin kimlik kartları, 
 

 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye 
olanlardan fotoğrafları olmayan veya fotokopi resimleri olan 83.254 üyemizden 
istenen fotoğraflara ilişkin kimik kartları, 

 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye 
olanlardan kimlik kartlarını alamayan üyelerimize ait gönderilen fotoğraflara ilişkin 
kimlik kartları, 
 

yapımları düzenli olarak devam etmektedir. 
 

 
ASIL ÜYELERİN İLÇELER BAZINDA SAYI DAĞILIMI (15.08.2018) 

 

İL İlçe 
ÜYE 

SAYISI 
KADIN ÜYE 

SAYISI 
GENÇ_KADIN 
ÜYE SAYISI 

GENÇ ÜYE 
SAYISI 

ADANA ALADAĞ 376 81 7 27 

ADANA CEYHAN 2.659 698 55 209 

ADANA ÇUKUROVA 11.063 4.487 253 680 

ADANA FEKE 231 45 3 23 

ADANA İMAMOĞLU 384 74 5 29 

ADANA KARAİSALI 283 33 1 11 

ADANA KARATAŞ 641 219 30 79 

ADANA KOZAN 1.988 566 59 196 

ADANA POZANTI 416 74 6 30 

ADANA SAİMBEYLİ 325 84 3 20 

ADANA SARIÇAM 1.716 478 44 127 

ADANA SEYHAN 18.318 6.925 771 1.971 

ADANA TUFANBEYLİ 287 69 2 13 

ADANA YUMURTALIK 303 64 4 21 

ADANA YÜREĞİR 6.564 2.208 234 680 

ADIYAMAN BESNİ 1.201 131 12 74 

ADIYAMAN ÇELİKHAN 220 32 4 9 

ADIYAMAN GERGER 173 17 3 38 

ADIYAMAN GÖLBAŞI 1.176 345 24 62 

ADIYAMAN KAHTA 435 77 5 25 
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ADIYAMAN MERKEZ 3.471 603 42 254 

ADIYAMAN SAMSAT 47 0 0 21 

ADIYAMAN SİNCİK 52 3 0 2 

ADIYAMAN TUT 187 21 2 10 

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 186 12 1 16 

AFYONKARAHİSAR BAYAT 132 10 1 6 

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 290 26 2 12 

AFYONKARAHİSAR ÇAY 210 30 1 6 

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 102 4 2 6 

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 106 7 0 9 

AFYONKARAHİSAR DİNAR 498 53 2 13 

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 615 69 4 44 

AFYONKARAHİSAR EVCİLER 160 5 0 2 

AFYONKARAHİSAR HOCALAR 138 13 2 7 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 344 19 1 14 

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 60 1 0 1 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 37 1 0 1 

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1.916 438 37 150 

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 556 64 4 24 

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 444 18 2 29 

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 398 62 3 12 

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 499 47 6 29 

AĞRI DİYADİN 88 11 5 11 

AĞRI DOĞUBAYAZIT 110 19 2 3 

AĞRI ELEŞKİRT 76 2 0 9 

AĞRI HAMUR 60 0 0 5 

AĞRI MERKEZ 449 57 5 35 

AĞRI PATNOS 398 96 35 131 

AĞRI TAŞLIÇAY 80 11 3 8 

AĞRI TUTAK 146 3 0 14 

AKSARAY AĞAÇÖREN 63 4 0 0 

AKSARAY ESKİL 144 5 1 5 

AKSARAY GÜLAĞAÇ 515 140 21 55 

AKSARAY GÜZELYURT 114 17 0 5 

AKSARAY MERKEZ 1.589 309 25 99 

AKSARAY ORTAKÖY 168 19 1 3 

AKSARAY SARIYAHŞİ 67 8 0 3 

AKSARAY SULTANHANI 100 1 0 12 

AMASYA GÖYNÜCEK 487 131 4 14 

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1.729 538 21 100 

AMASYA HAMAMÖZÜ 90 12 1 2 

AMASYA MERKEZ 2.157 502 39 104 

AMASYA MERZİFON 2.005 539 36 150 

AMASYA SULUOVA 433 99 7 17 

AMASYA TAŞOVA 676 88 5 50 

ANKARA AKYURT 176 32 3 7 

ANKARA ALTINDAĞ 4.252 1.611 107 268 

ANKARA AYAŞ 194 37 1 4 

ANKARA BALA 320 43 3 17 

ANKARA BEYPAZARI 363 67 3 22 

ANKARA ÇAMLIDERE 95 19 0 4 

ANKARA ÇANKAYA 21.393 9.127 570 1.393 
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ANKARA ÇUBUK 569 132 5 20 

ANKARA ELMADAĞ 1.122 333 33 105 

ANKARA ETİMESGUT 6.331 2.634 103 275 

ANKARA EVREN 69 27 0 0 

ANKARA GÖLBAŞI 1.301 420 21 75 

ANKARA GÜDÜL 88 22 0 3 

ANKARA HAYMANA 321 24 3 20 

ANKARA KAHRAMANKAZAN 290 92 10 18 

ANKARA KALECİK 232 46 2 5 

ANKARA KEÇİÖREN 9.471 3.574 203 565 

ANKARA KIZILCAHAMAM 254 46 1 10 

ANKARA MAMAK 17.399 6.896 495 1.380 

ANKARA NALLIHAN 308 48 2 13 

ANKARA POLATLI 891 203 17 48 

ANKARA PURSAKLAR 439 131 13 33 

ANKARA SİNCAN 2.663 833 76 176 

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 540 95 2 11 

ANKARA YENİMAHALLE 13.127 5.264 249 696 

ANTALYA AKSEKİ 372 96 1 16 

ANTALYA AKSU 560 123 11 45 

ANTALYA ALANYA 3.332 1.112 65 201 

ANTALYA DEMRE 511 138 10 42 

ANTALYA DÖŞEMEALTI 1.120 293 37 140 

ANTALYA ELMALI 521 66 2 17 

ANTALYA FİNİKE 947 302 16 53 

ANTALYA GAZİPAŞA 1.638 428 19 88 

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 139 28 0 3 

ANTALYA İBRADI 132 28 3 13 

ANTALYA KAŞ 1.285 304 24 159 

ANTALYA KEMER 988 313 19 65 

ANTALYA KEPEZ 7.546 2.642 215 584 

ANTALYA KONYAALTI 4.444 1.826 94 251 

ANTALYA KORKUTELİ 797 103 8 60 

ANTALYA KUMLUCA 809 154 16 74 

ANTALYA MANAVGAT 4.254 929 66 310 

ANTALYA MURATPAŞA 12.605 5.264 334 858 

ANTALYA SERİK 1.083 159 17 94 

ARDAHAN ÇILDIR 221 26 1 5 

ARDAHAN DAMAL 190 16 2 11 

ARDAHAN GÖLE 435 36 6 20 

ARDAHAN HANAK 260 7 0 7 

ARDAHAN MERKEZ 673 88 9 47 

ARDAHAN POSOF 129 8 0 4 

ARTVİN ARDANUÇ 495 71 4 18 

ARTVİN ARHAVİ 551 141 7 32 

ARTVİN BORÇKA 572 108 5 31 

ARTVİN HOPA 987 268 22 91 

ARTVİN KEMALPAŞA 415 77 4 25 

ARTVİN MERKEZ 1.282 378 29 109 

ARTVİN MURGUL 399 127 4 22 

ARTVİN ŞAVŞAT 549 75 2 30 

ARTVİN YUSUFELİ 204 28 0 7 
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AYDIN BOZDOĞAN 910 141 24 94 

AYDIN BUHARKENT 349 98 17 52 

AYDIN ÇİNE 1.400 287 28 146 

AYDIN DİDİM 4.838 1.859 104 309 

AYDIN EFELER 8.261 2.766 353 1.050 

AYDIN GERMENCİK 1.048 177 17 102 

AYDIN İNCİRLİOVA 1.502 308 56 238 

AYDIN KARACASU 451 67 10 39 

AYDIN KARPUZLU 241 34 7 21 

AYDIN KOÇARLI 621 96 15 59 

AYDIN KÖŞK 537 90 16 79 

AYDIN KUŞADASI 5.341 2.189 182 443 

AYDIN KUYUCAK 869 213 33 101 

AYDIN NAZİLLİ 3.159 871 121 357 

AYDIN SÖKE 3.700 1.091 132 445 

AYDIN SULTANHİSAR 513 124 12 33 

AYDIN YENİPAZAR 403 99 11 53 

BALIKESİR ALTIEYLÜL 2.019 574 45 142 

BALIKESİR AYVALIK 2.231 858 51 135 

BALIKESİR BALYA 212 42 3 8 

BALIKESİR BANDIRMA 2.962 1.004 113 300 

BALIKESİR BİGADİÇ 384 57 3 34 

BALIKESİR BURHANİYE 2.394 891 50 149 

BALIKESİR DURSUNBEY 180 18 2 14 

BALIKESİR EDREMİT 7.198 2.746 129 412 

BALIKESİR ERDEK 901 299 13 42 

BALIKESİR GÖMEÇ 536 136 9 40 

BALIKESİR GÖNEN 1.003 196 23 80 

BALIKESİR HAVRAN 296 62 6 28 

BALIKESİR İVRİNDİ 490 42 4 24 

BALIKESİR KARESİ 1.849 545 52 148 

BALIKESİR KEPSUT 232 34 1 13 

BALIKESİR MANYAS 703 128 20 66 

BALIKESİR MARMARA 315 109 7 19 

BALIKESİR SAVAŞTEPE 194 28 3 6 

BALIKESİR SINDIRGI 710 107 9 45 

BALIKESİR SUSURLUK 498 98 10 21 

BARTIN AMASRA 291 79 4 13 

BARTIN KURUCAŞİLE 95 15 3 4 

BARTIN MERKEZ 1.382 239 21 87 

BARTIN ULUS 333 34 0 6 

BATMAN BEŞİRİ 57 9 2 11 

BATMAN GERCÜŞ 55 2 0 0 

BATMAN HASANKEYF 48 12 2 4 

BATMAN KOZLUK 115 5 2 19 

BATMAN MERKEZ 480 116 23 68 

BATMAN SASON 161 20 7 14 

BAYBURT AYDINTEPE 48 3 0 3 

BAYBURT DEMİRÖZÜ 79 17 4 13 

BAYBURT MERKEZ 228 19 6 29 

BİLECİK BOZÜYÜK 1.452 440 37 102 

BİLECİK GÖLPAZARI 271 40 1 22 
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BİLECİK İNHİSAR 77 14 0 2 

BİLECİK MERKEZ 1.280 315 28 99 

BİLECİK OSMANELİ 215 37 2 13 

BİLECİK PAZARYERİ 114 12 2 10 

BİLECİK SÖĞÜT 410 59 2 28 

BİLECİK YENİPAZAR 101 22 0 0 

BİNGÖL ADAKLI 66 10 1 3 

BİNGÖL GENÇ 54 4 1 7 

BİNGÖL KARLIOVA 51 6 2 5 

BİNGÖL KİĞI 93 16 1 2 

BİNGÖL MERKEZ 248 77 13 30 

BİNGÖL SOLHAN 45 14 3 11 

BİNGÖL YAYLADERE 44 10 0 1 

BİNGÖL YEDİSU 68 10 0 3 

BİTLİS ADİLCEVAZ 59 2 0 4 

BİTLİS AHLAT 68 7 0 8 

BİTLİS GÜROYMAK 93 6 0 12 

BİTLİS HİZAN 54 3 2 6 

BİTLİS MERKEZ 167 35 11 39 

BİTLİS MUTKİ 73 21 1 16 

BİTLİS TATVAN 165 41 9 30 

BOLU DÖRTDİVAN 45 4 0 1 

BOLU GEREDE 48 2 0 2 

BOLU GÖYNÜK 160 20 0 4 

BOLU KIBRISCIK 141 16 0 2 

BOLU MENGEN 251 56 3 12 

BOLU MERKEZ 3.253 939 67 195 

BOLU MUDURNU 276 50 1 14 

BOLU SEBEN 88 9 1 4 

BOLU YENİÇAĞA 89 5 2 6 

BURDUR AĞLASUN 117 26 1 4 

BURDUR ALTINYAYLA 62 11 0 1 

BURDUR BUCAK 441 74 7 25 

BURDUR ÇAVDIR 141 13 0 6 

BURDUR ÇELTİKÇİ 75 6 1 5 

BURDUR GÖLHİSAR 251 33 0 3 

BURDUR KARAMANLI 293 75 4 18 

BURDUR KEMER 54 3 1 1 

BURDUR MERKEZ 2.118 581 36 141 

BURDUR TEFENNİ 187 45 3 13 

BURDUR YEŞİLOVA 693 144 7 22 

BURSA BÜYÜKORHAN 72 2 1 2 

BURSA GEMLİK 1.567 458 42 137 

BURSA GÜRSU 598 118 20 61 

BURSA HARMANCIK 80 8 0 2 

BURSA İNEGÖL 1.892 351 46 262 

BURSA İZNİK 800 159 9 59 

BURSA KARACABEY 898 179 21 93 

BURSA KELES 126 10 1 5 

BURSA KESTEL 1.073 242 31 141 

BURSA MUDANYA 2.823 959 76 274 

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1.308 231 32 122 
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BURSA NİLÜFER 6.425 2.252 191 648 

BURSA ORHANELİ 237 22 0 8 

BURSA ORHANGAZİ 1.119 291 41 129 

BURSA OSMANGAZİ 7.838 2.209 253 779 

BURSA YENİŞEHİR 752 125 21 71 

BURSA YILDIRIM 4.880 1.392 146 430 

ÇANAKKALE AYVACIK 1.066 266 15 69 

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1.066 216 13 78 

ÇANAKKALE BİGA 1.728 387 40 119 

ÇANAKKALE BOZCAADA 124 44 3 9 

ÇANAKKALE ÇAN 1.020 227 13 47 

ÇANAKKALE ECEABAT 353 139 10 27 

ÇANAKKALE EZİNE 754 209 16 84 

ÇANAKKALE GELİBOLU 908 262 13 43 

ÇANAKKALE GÖKÇEADA 271 101 5 13 

ÇANAKKALE LAPSEKİ 574 132 3 26 

ÇANAKKALE MERKEZ 5.984 2.252 168 471 

ÇANAKKALE YENİCE 506 52 1 20 

ÇANKIRI ATKARACALAR 43 13 1 3 

ÇANKIRI BAYRAMÖREN 50 14 0 1 

ÇANKIRI ÇERKEŞ 123 12 0 5 

ÇANKIRI ELDİVAN 56 17 1 3 

ÇANKIRI ILGAZ 72 5 0 6 

ÇANKIRI KIZILIRMAK 55 14 0 2 

ÇANKIRI KORGUN 18 5 1 2 

ÇANKIRI KURŞUNLU 67 6 2 8 

ÇANKIRI MERKEZ 257 58 2 16 

ÇANKIRI ORTA 49 7 1 3 

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 149 34 0 9 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9 3 0 0 

ÇORUM ALACA 508 113 4 14 

ÇORUM BAYAT 158 13 0 4 

ÇORUM BOĞAZKALE 58 20 0 1 

ÇORUM DODURGA 101 5 0 1 

ÇORUM İSKİLİP 316 29 2 20 

ÇORUM KARGI 239 14 2 9 

ÇORUM LAÇİN 103 7 0 3 

ÇORUM MECİTÖZÜ 712 173 14 43 

ÇORUM MERKEZ 8.422 3.055 155 444 

ÇORUM OĞUZLAR 173 26 3 4 

ÇORUM ORTAKÖY 157 16 2 6 

ÇORUM OSMANCIK 512 61 4 39 

ÇORUM SUNGURLU 964 327 8 31 

ÇORUM UĞURLUDAĞ 100 4 1 4 

DENİZLİ ACIPAYAM 911 137 4 41 

DENİZLİ BABADAĞ 113 28 3 6 

DENİZLİ BAKLAN 118 12 3 8 

DENİZLİ BEKİLLİ 320 64 9 24 

DENİZLİ BEYAĞAÇ 203 35 0 2 

DENİZLİ BOZKURT 245 33 2 15 

DENİZLİ BULDAN 487 98 4 29 

DENİZLİ ÇAL 515 68 5 29 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Ağustos 2018 

 

 

 
344 
 

DENİZLİ ÇAMELİ 287 47 1 3 

DENİZLİ ÇARDAK 215 29 1 8 

DENİZLİ ÇİVRİL 1.330 260 20 76 

DENİZLİ GÜNEY 270 35 3 36 

DENİZLİ HONAZ 449 81 7 29 

DENİZLİ KALE 219 34 6 15 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3.946 1.187 66 233 

DENİZLİ PAMUKKALE 4.330 1.265 90 349 

DENİZLİ SARAYKÖY 1.071 351 38 131 

DENİZLİ SERİNHİSAR 354 67 6 33 

DENİZLİ TAVAS 601 87 3 31 

DİYARBAKIR BAĞLAR 716 172 34 85 

DİYARBAKIR BİSMİL 171 20 1 13 

DİYARBAKIR ÇERMİK 163 34 10 30 

DİYARBAKIR ÇINAR 73 8 1 6 

DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 82 4 1 2 

DİYARBAKIR DİCLE 50 1 0 5 

DİYARBAKIR EĞİL 72 7 4 18 

DİYARBAKIR ERGANİ 484 103 21 39 

DİYARBAKIR HANİ 86 17 5 18 

DİYARBAKIR HAZRO 51 5 2 11 

DİYARBAKIR KAYAPINAR 634 175 17 66 

DİYARBAKIR KOCAKÖY 78 16 4 15 

DİYARBAKIR KULP 71 10 5 10 

DİYARBAKIR LİCE 52 2 1 15 

DİYARBAKIR SİLVAN 96 15 0 6 

DİYARBAKIR SUR 175 47 7 17 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR 483 147 15 44 

DÜZCE AKÇAKOCA 701 210 22 65 

DÜZCE CUMAYERİ 143 13 0 5 

DÜZCE ÇİLİMLİ 127 11 1 7 

DÜZCE GÖLYAKA 224 28 7 23 

DÜZCE GÜMÜŞOVA 117 13 4 7 

DÜZCE KAYNAŞLI 192 29 1 6 

DÜZCE MERKEZ 1.655 411 34 111 

DÜZCE YIĞILCA 158 9 1 11 

EDİRNE ENEZ 647 169 17 56 

EDİRNE HAVSA 570 128 4 35 

EDİRNE İPSALA 692 132 14 57 

EDİRNE KEŞAN 2.693 658 42 156 

EDİRNE LALAPAŞA 158 8 1 5 

EDİRNE MERİÇ 397 39 4 22 

EDİRNE MERKEZ 4.110 1.333 157 459 

EDİRNE SÜLOĞLU 218 23 4 11 

EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1.707 396 28 87 

ELAZIĞ AĞIN 63 9 0 1 

ELAZIĞ ALACAKAYA 57 5 0 4 

ELAZIĞ ARICAK 46 9 4 9 

ELAZIĞ BASKİL 43 5 0 0 

ELAZIĞ KARAKOÇAN 175 19 3 18 

ELAZIĞ KEBAN 71 9 0 0 

ELAZIĞ KOVANCILAR 62 2 0 1 
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ELAZIĞ MADEN 134 27 1 5 

ELAZIĞ MERKEZ 2.282 559 61 187 

ELAZIĞ PALU 49 1 0 0 

ELAZIĞ SİVRİCE 48 10 2 4 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 247 24 0 9 

ERZİNCAN İLİÇ 150 19 0 5 

ERZİNCAN KEMAH 269 46 5 9 

ERZİNCAN KEMALİYE 48 10 1 2 

ERZİNCAN MERKEZ 3.975 1.327 75 208 

ERZİNCAN OTLUKBELİ 62 19 1 3 

ERZİNCAN REFAHİYE 191 35 0 5 

ERZİNCAN TERCAN 374 37 5 19 

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 456 160 5 12 

ERZURUM AŞKALE 154 21 0 5 

ERZURUM AZİZİYE 132 26 0 6 

ERZURUM ÇAT 234 9 3 13 

ERZURUM HINIS 259 33 1 17 

ERZURUM HORASAN 50 5 2 5 

ERZURUM İSPİR 85 10 0 2 

ERZURUM KARAÇOBAN 55 1 0 0 

ERZURUM KARAYAZI 53 5 2 9 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 8 0 0 0 

ERZURUM NARMAN 53 3 0 2 

ERZURUM OLTU 76 11 1 1 

ERZURUM OLUR 49 6 3 6 

ERZURUM PALANDÖKEN 361 70 7 32 

ERZURUM PASİNLER 59 4 1 2 

ERZURUM PAZARYOLU 49 11 0 2 

ERZURUM ŞENKAYA 228 23 0 3 

ERZURUM TEKMAN 123 10 0 4 

ERZURUM TORTUM 52 13 1 2 

ERZURUM UZUNDERE 22 2 0 0 

ERZURUM YAKUTİYE 384 60 8 43 

ESKİŞEHİR ALPU 126 6 1 3 

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 162 23 0 7 

ESKİŞEHİR ÇİFTELER 216 39 2 7 

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 62 0 0 4 

ESKİŞEHİR HAN 93 10 0 5 

ESKİŞEHİR İNÖNÜ 156 16 0 12 

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 113 22 2 8 

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 115 20 2 14 

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 146 11 1 12 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8.208 2.775 181 525 

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 88 14 1 4 

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 398 52 1 13 

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 161 20 2 8 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4.167 1.321 139 367 

GAZİANTEP ARABAN 337 25 2 24 

GAZİANTEP İSLAHİYE 796 120 6 31 

GAZİANTEP KARKAMIŞ 227 36 3 12 

GAZİANTEP NİZİP 1.178 155 26 133 

GAZİANTEP NURDAĞI 300 84 12 33 
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GAZİANTEP OĞUZELİ 450 62 3 20 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 10.891 3.426 324 933 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7.637 1.977 179 645 

GAZİANTEP YAVUZELİ 341 40 5 22 

GİRESUN ALUCRA 74 14 3 5 

GİRESUN BULANCAK 1.335 374 26 82 

GİRESUN ÇAMOLUK 41 9 1 2 

GİRESUN ÇANAKÇI 68 7 0 1 

GİRESUN DERELİ 165 30 1 4 

GİRESUN DOĞANKENT 79 11 1 9 

GİRESUN ESPİYE 612 107 11 83 

GİRESUN EYNESİL 239 25 0 8 

GİRESUN GÖRELE 866 175 7 35 

GİRESUN GÜCE 157 20 0 8 

GİRESUN KEŞAP 422 70 9 29 

GİRESUN MERKEZ 2.575 736 65 180 

GİRESUN PİRAZİZ 363 93 1 12 

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 144 25 0 5 

GİRESUN TİREBOLU 406 73 7 31 

GİRESUN YAĞLIDERE 89 7 0 5 

GÜMÜŞHANE KELKİT 189 30 2 10 

GÜMÜŞHANE KÖSE 13 1 1 2 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 94 9 2 5 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 388 88 8 44 

GÜMÜŞHANE ŞİRAN 167 22 1 8 

GÜMÜŞHANE TORUL 135 13 1 3 

HAKKARİ ÇUKURCA 46 26 11 20 

HAKKARİ MERKEZ 397 115 39 124 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 51 4 0 16 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 258 50 22 63 

HATAY ALTINÖZÜ 587 102 30 131 

HATAY ANTAKYA 4.190 1.154 141 428 

HATAY ARSUZ 3.151 1.111 137 335 

HATAY BELEN 781 295 35 77 

HATAY DEFNE 6.453 2.015 218 620 

HATAY DÖRTYOL 1.154 331 19 76 

HATAY ERZİN 855 304 33 61 

HATAY HASSA 419 76 12 43 

HATAY İSKENDERUN 5.221 2.121 168 388 

HATAY KIRIKHAN 1.130 326 40 134 

HATAY KUMLU 169 64 9 19 

HATAY PAYAS 647 190 19 73 

HATAY REYHANLI 823 164 25 128 

HATAY SAMANDAĞ 5.714 2.013 241 520 

HATAY YAYLADAĞI 335 65 12 37 

IĞDIR ARALIK 107 7 0 2 

IĞDIR KARAKOYUNLU 70 8 0 1 

IĞDIR MERKEZ 392 65 11 53 

IĞDIR TUZLUCA 95 6 1 3 

ISPARTA AKSU 118 30 2 13 

ISPARTA ATABEY 50 10 1 9 

ISPARTA EĞİRDİR 317 78 5 31 
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ISPARTA GELENDOST 160 6 2 6 

ISPARTA GÖNEN 207 43 0 22 

ISPARTA KEÇİBORLU 235 46 1 8 

ISPARTA MERKEZ 1.707 495 46 174 

ISPARTA SENİRKENT 113 22 0 4 

ISPARTA SÜTÇÜLER 111 13 0 1 

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 409 76 4 15 

ISPARTA ULUBORLU 68 7 1 5 

ISPARTA YALVAÇ 450 55 7 25 

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 88 20 1 7 

İSTANBUL ADALAR 1.239 511 51 137 

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.657 429 56 214 

İSTANBUL ATAŞEHİR 15.455 6.408 656 1.738 

İSTANBUL AVCILAR 12.294 4.915 474 1.225 

İSTANBUL BAĞCILAR 5.890 1.795 218 595 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8.878 3.549 319 798 

İSTANBUL BAKIRKÖY 6.324 3.020 254 588 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3.833 1.477 113 307 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3.159 928 108 299 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6.185 2.839 328 805 

İSTANBUL BEYKOZ 4.987 1.796 207 555 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 7.256 3.222 284 686 

İSTANBUL BEYOĞLU 4.812 1.784 208 564 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4.964 2.015 131 313 

İSTANBUL ÇATALCA 1.931 565 71 261 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4.279 1.567 160 433 

İSTANBUL ESENLER 3.745 1.142 149 394 

İSTANBUL ESENYURT 10.099 3.122 419 1.136 

İSTANBUL EYÜPSULTAN 6.823 2.379 212 546 

İSTANBUL FATİH 4.177 1.642 95 288 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4.556 1.603 136 370 

İSTANBUL GÜNGÖREN 3.679 1.478 180 409 

İSTANBUL KADIKÖY 11.341 5.204 419 1.068 

İSTANBUL KAĞITHANE 7.104 2.751 287 723 

İSTANBUL KARTAL 14.923 6.113 442 1.200 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 10.072 3.513 351 954 

İSTANBUL MALTEPE 14.090 5.930 605 1.521 

İSTANBUL PENDİK 8.663 2.740 270 759 

İSTANBUL SANCAKTEPE 7.830 2.832 365 889 

İSTANBUL SARIYER 8.836 3.602 314 799 

İSTANBUL SİLİVRİ 4.364 1.458 149 498 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 1.732 425 86 262 

İSTANBUL SULTANGAZİ 8.960 3.067 285 785 

İSTANBUL ŞİLE 993 365 19 47 

İSTANBUL ŞİŞLİ 8.608 3.897 387 911 

İSTANBUL TUZLA 5.813 2.298 170 479 

İSTANBUL ÜMRANİYE 9.144 3.366 255 654 

İSTANBUL ÜSKÜDAR 7.711 3.201 315 875 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU 5.828 2.126 175 477 

İZMİR ALİAĞA 3.056 1.188 144 346 

İZMİR BALÇOVA 4.588 2.321 85 234 

İZMİR BAYINDIR 1.392 269 29 163 
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İZMİR BAYRAKLI 12.649 5.046 412 989 

İZMİR BERGAMA 2.910 779 75 263 

İZMİR BEYDAĞ 201 40 7 15 

İZMİR BORNOVA 13.928 5.213 477 1.315 

İZMİR BUCA 16.502 6.646 582 1.521 

İZMİR ÇEŞME 2.202 803 57 176 

İZMİR ÇİĞLİ 10.502 4.249 357 863 

İZMİR DİKİLİ 2.615 904 76 220 

İZMİR FOÇA 1.970 784 41 142 

İZMİR GAZİEMİR 3.867 1.467 117 317 

İZMİR GÜZELBAHÇE 2.203 992 70 157 

İZMİR KARABAĞLAR 12.803 5.213 445 1.058 

İZMİR KARABURUN 526 179 16 46 

İZMİR KARŞIYAKA 13.750 6.248 390 957 

İZMİR KEMALPAŞA 2.468 590 59 225 

İZMİR KINIK 1.222 163 29 195 

İZMİR KİRAZ 860 125 20 115 

İZMİR KONAK 10.864 4.518 309 867 

İZMİR MENDERES 3.122 909 92 351 

İZMİR MENEMEN 5.293 1.792 222 667 

İZMİR NARLIDERE 5.130 2.309 150 385 

İZMİR ÖDEMİŞ 3.043 644 46 310 

İZMİR SEFERİHİSAR 2.040 737 52 160 

İZMİR SELÇUK 2.043 723 69 204 

İZMİR TİRE 1.860 446 31 142 

İZMİR TORBALI 4.861 1.588 244 719 

İZMİR URLA 2.888 1.134 105 273 

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 790 128 14 43 

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 532 77 9 35 

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 178 34 2 9 

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1.190 204 21 100 

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 90 10 0 2 

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1.767 359 24 134 

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 302 59 0 10 

KAHRAMANMARAŞ NURHAK 755 224 10 35 

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.115 226 22 86 

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2.556 788 16 95 

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 398 42 4 20 

KARABÜK EFLANİ 103 8 0 9 

KARABÜK ESKİPAZAR 92 5 0 1 

KARABÜK MERKEZ 1.120 258 32 122 

KARABÜK OVACIK 65 5 0 4 

KARABÜK SAFRANBOLU 705 212 20 52 

KARABÜK YENİCE 391 56 6 13 

KARAMAN AYRANCI 188 14 2 9 

KARAMAN BAŞYAYLA 20 0 0 1 

KARAMAN ERMENEK 410 63 1 13 

KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45 7 0 1 

KARAMAN MERKEZ 1.806 372 32 128 

KARAMAN SARIVELİLER 225 23 0 9 

KARS AKYAKA 80 2 0 0 

KARS ARPAÇAY 214 5 1 4 
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KARS DİGOR 45 2 0 1 

KARS KAĞIZMAN 80 9 2 9 

KARS MERKEZ 780 109 6 42 

KARS SARIKAMIŞ 266 27 1 9 

KARS SELİM 142 8 0 3 

KARS SUSUZ 153 12 4 11 

KASTAMONU ABANA 159 41 1 3 

KASTAMONU AĞLI 49 4 0 3 

KASTAMONU ARAÇ 240 28 0 11 

KASTAMONU AZDAVAY 141 31 0 3 

KASTAMONU BOZKURT 124 25 1 5 

KASTAMONU CİDE 496 131 5 32 

KASTAMONU ÇATALZEYTİN 122 26 0 0 

KASTAMONU DADAY 199 46 2 12 

KASTAMONU DEVREKANİ 130 0 0 3 

KASTAMONU DOĞANYURT 50 1 0 1 

KASTAMONU HANÖNÜ 172 43 0 10 

KASTAMONU İHSANGAZİ 53 5 0 5 

KASTAMONU İNEBOLU 119 20 0 2 

KASTAMONU KÜRE 60 8 0 9 

KASTAMONU MERKEZ 1.361 286 21 79 

KASTAMONU PINARBAŞI 51 4 0 1 

KASTAMONU SEYDİLER 90 3 0 11 

KASTAMONU ŞENPAZAR 52 4 0 4 

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 190 20 2 4 

KASTAMONU TOSYA 190 36 0 9 

KAYSERİ AKKIŞLA 88 6 0 4 

KAYSERİ BÜNYAN 208 13 2 17 

KAYSERİ DEVELİ 395 60 5 48 

KAYSERİ FELAHİYE 99 5 0 10 

KAYSERİ HACILAR 43 9 1 5 

KAYSERİ İNCESU 88 7 0 0 

KAYSERİ KOCASİNAN 1.946 515 45 146 

KAYSERİ MELİKGAZİ 2.485 681 88 254 

KAYSERİ ÖZVATAN 57 7 0 4 

KAYSERİ PINARBAŞI 597 82 5 30 

KAYSERİ SARIOĞLAN 229 36 2 7 

KAYSERİ SARIZ 363 104 3 14 

KAYSERİ TALAS 1.115 363 33 85 

KAYSERİ TOMARZA 296 52 3 20 

KAYSERİ YAHYALI 137 5 0 7 

KAYSERİ YEŞİLHİSAR 217 19 2 13 

KIRIKKALE BAHŞİLİ 53 8 0 1 

KIRIKKALE BALIŞEYH 111 45 1 1 

KIRIKKALE ÇELEBİ 42 10 0 1 

KIRIKKALE DELİCE 141 18 0 1 

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 48 10 1 3 

KIRIKKALE KESKİN 99 17 0 2 

KIRIKKALE MERKEZ 1.487 411 24 80 

KIRIKKALE SULAKYURT 187 32 0 1 

KIRIKKALE YAHŞİHAN 97 13 1 8 

KIRKLARELİ BABAESKİ 2.533 742 64 186 
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KIRKLARELİ DEMİRKÖY 139 25 6 12 

KIRKLARELİ KOFÇAZ 152 20 0 4 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6.291 1.942 177 539 

KIRKLARELİ MERKEZ 3.736 1.252 128 409 

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 172 35 2 4 

KIRKLARELİ PINARHİSAR 882 189 13 45 

KIRKLARELİ VİZE 926 124 14 69 

KIRŞEHİR AKÇAKENT 59 14 0 2 

KIRŞEHİR AKPINAR 182 15 0 2 

KIRŞEHİR BOZTEPE 236 55 1 8 

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 112 8 0 3 

KIRŞEHİR KAMAN 563 44 3 10 

KIRŞEHİR MERKEZ 1.775 394 12 41 

KIRŞEHİR MUCUR 267 44 1 5 

KİLİS ELBEYLİ 88 10 1 3 

KİLİS MERKEZ 581 83 4 38 

KİLİS MUSABEYLİ 116 9 1 8 

KİLİS POLATELİ 66 4 0 2 

KOCAELİ BAŞİSKELE 758 265 22 51 

KOCAELİ ÇAYIROVA 1.850 542 62 149 

KOCAELİ DARICA 2.329 673 69 209 

KOCAELİ DERİNCE 2.720 910 52 149 

KOCAELİ DİLOVASI 350 22 4 63 

KOCAELİ GEBZE 4.103 1.135 117 360 

KOCAELİ GÖLCÜK 2.283 798 52 136 

KOCAELİ İZMİT 8.292 3.024 263 755 

KOCAELİ KANDIRA 827 157 15 69 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 822 275 20 61 

KOCAELİ KARTEPE 1.636 499 49 121 

KOCAELİ KÖRFEZ 2.275 762 50 153 

KONYA AHIRLI 57 6 0 2 

KONYA AKÖREN 42 13 0 1 

KONYA AKŞEHİR 883 175 4 28 

KONYA ALTINEKİN 56 0 0 1 

KONYA BEYŞEHİR 316 45 3 12 

KONYA BOZKIR 149 12 0 2 

KONYA CİHANBEYLİ 316 25 1 54 

KONYA ÇELTİK 73 1 0 1 

KONYA ÇUMRA 201 28 4 8 

KONYA DERBENT 148 9 0 12 

KONYA DEREBUCAK 50 4 0 9 

KONYA DOĞANHİSAR 115 8 0 1 

KONYA EMİRGAZİ 130 24 5 13 

KONYA EREĞLİ 1.919 433 20 71 

KONYA GÜNEYSINIR 49 3 0 0 

KONYA HADİM 89 10 0 1 

KONYA HALKAPINAR 49 6 0 1 

KONYA HÜYÜK 230 52 2 11 

KONYA ILGIN 351 27 5 13 

KONYA KADINHANI 133 2 1 12 

KONYA KARAPINAR 537 33 1 30 

KONYA KARATAY 360 82 16 45 
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KONYA KULU 217 13 0 6 

KONYA MERAM 753 193 14 66 

KONYA SARAYÖNÜ 97 11 1 2 

KONYA SELÇUKLU 1.722 430 46 146 

KONYA SEYDİŞEHİR 542 79 1 8 

KONYA TAŞKENT 41 5 1 8 

KONYA TUZLUKÇU 127 13 0 7 

KONYA YALIHÜYÜK 11 0 0 0 

KONYA YUNAK 117 1 0 6 

KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 1 3 

KÜTAHYA ASLANAPA 88 7 3 6 

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 87 4 0 8 

KÜTAHYA DOMANİÇ 210 26 1 11 

KÜTAHYA DUMLUPINAR 101 19 3 5 

KÜTAHYA EMET 142 9 0 3 

KÜTAHYA GEDİZ 379 43 4 23 

KÜTAHYA HİSARCIK 71 5 0 5 

KÜTAHYA MERKEZ 1.313 287 31 102 

KÜTAHYA PAZARLAR 51 8 0 2 

KÜTAHYA SİMAV 387 38 1 13 

KÜTAHYA ŞAPHANE 55 12 1 4 

KÜTAHYA TAVŞANLI 515 78 5 18 

MALATYA AKÇADAĞ 981 167 6 41 

MALATYA ARAPGİR 328 41 0 5 

MALATYA ARGUVAN 638 142 5 38 

MALATYA BATTALGAZİ 2.117 578 51 132 

MALATYA DARENDE 150 14 1 2 

MALATYA DOĞANŞEHİR 1.064 190 16 42 

MALATYA DOĞANYOL 39 1 0 1 

MALATYA HEKİMHAN 977 192 8 31 

MALATYA KALE 74 25 2 2 

MALATYA KULUNCAK 175 27 0 1 

MALATYA PÜTÜRGE 109 10 1 8 

MALATYA YAZIHAN 342 66 3 16 

MALATYA YEŞİLYURT 3.264 900 54 161 

MANİSA AHMETLİ 234 32 4 18 

MANİSA AKHİSAR 3.211 754 51 231 

MANİSA ALAŞEHİR 2.031 441 36 172 

MANİSA DEMİRCİ 250 35 5 18 

MANİSA GÖLMARMARA 438 65 3 50 

MANİSA GÖRDES 367 33 3 21 

MANİSA KIRKAĞAÇ 544 101 5 29 

MANİSA KÖPRÜBAŞI 315 43 1 12 

MANİSA KULA 356 38 3 8 

MANİSA SALİHLİ 2.855 734 71 203 

MANİSA SARIGÖL 820 141 13 73 

MANİSA SARUHANLI 1.367 151 18 125 

MANİSA SELENDİ 277 36 2 13 

MANİSA SOMA 1.603 328 21 86 

MANİSA ŞEHZADELER 2.269 732 47 150 

MANİSA TURGUTLU 1.875 454 53 183 

MANİSA YUNUSEMRE 2.774 811 75 245 
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MARDİN ARTUKLU 376 90 6 21 

MARDİN DARGEÇİT 116 25 7 38 

MARDİN DERİK 79 4 1 10 

MARDİN KIZILTEPE 302 49 6 47 

MARDİN MAZIDAĞI 181 66 13 29 

MARDİN MİDYAT 191 16 1 2 

MARDİN NUSAYBİN 169 17 2 44 

MARDİN ÖMERLİ 90 39 3 10 

MARDİN SAVUR 71 8 0 1 

MARDİN YEŞİLLİ 49 5 0 10 

MERSİN AKDENİZ 6.110 2.425 182 427 

MERSİN ANAMUR 2.449 1.018 47 118 

MERSİN AYDINCIK 280 60 4 13 

MERSİN BOZYAZI 280 60 5 20 

MERSİN ÇAMLIYAYLA 166 15 0 9 

MERSİN ERDEMLİ 1.200 290 15 45 

MERSİN GÜLNAR 535 109 3 19 

MERSİN MEZİTLİ 6.266 2.647 125 329 

MERSİN MUT 2.162 523 32 115 

MERSİN SİLİFKE 2.886 785 53 186 

MERSİN TARSUS 5.669 1.776 135 454 

MERSİN TOROSLAR 5.244 2.057 58 162 

MERSİN YENİŞEHİR 7.517 3.234 134 291 

MUĞLA BODRUM 6.555 2.507 210 717 

MUĞLA DALAMAN 969 315 23 74 

MUĞLA DATÇA 1.411 512 31 133 

MUĞLA FETHİYE 3.717 1.028 94 436 

MUĞLA KAVAKLIDERE 262 40 6 35 

MUĞLA KÖYCEĞİZ 1.078 270 26 124 

MUĞLA MARMARİS 3.787 1.373 121 385 

MUĞLA MENTEŞE 4.831 1.266 191 780 

MUĞLA MİLAS 5.409 1.357 98 453 

MUĞLA ORTACA 1.309 381 22 106 

MUĞLA SEYDİKEMER 951 91 3 127 

MUĞLA ULA 1.129 314 26 109 

MUĞLA YATAĞAN 2.247 651 48 196 

MUŞ BULANIK 93 3 0 1 

MUŞ HASKÖY 58 2 1 8 

MUŞ KORKUT 61 19 8 17 

MUŞ MALAZGİRT 66 6 1 11 

MUŞ MERKEZ 257 42 9 38 

MUŞ VARTO 234 44 1 3 

NEVŞEHİR ACIGÖL 107 6 1 10 

NEVŞEHİR AVANOS 909 174 9 61 

NEVŞEHİR DERİNKUYU 322 16 0 19 

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 182 31 0 3 

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 748 252 6 31 

NEVŞEHİR KOZAKLI 226 49 4 6 

NEVŞEHİR MERKEZ 434 100 8 23 

NEVŞEHİR ÜRGÜP 364 103 5 21 

NİĞDE ALTUNHİSAR 148 20 0 2 

NİĞDE BOR 645 141 7 18 
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NİĞDE ÇAMARDI 377 61 2 6 

NİĞDE ÇİFTLİK 300 19 3 25 

NİĞDE MERKEZ 2.512 467 9 130 

NİĞDE ULUKIŞLA 678 186 4 13 

ORDU AKKUŞ 135 16 1 3 

ORDU ALTINORDU 2.859 663 64 180 

ORDU AYBASTI 353 28 0 17 

ORDU ÇAMAŞ 91 6 0 4 

ORDU ÇATALPINAR 87 1 0 5 

ORDU ÇAYBAŞI 83 5 0 3 

ORDU FATSA 1.397 226 19 97 

ORDU GÖLKÖY 307 31 3 30 

ORDU GÜLYALI 171 20 2 7 

ORDU GÜRGENTEPE 366 41 4 12 

ORDU İKİZCE 149 10 1 1 

ORDU KABADÜZ 144 14 1 10 

ORDU KABATAŞ 110 5 1 5 

ORDU KORGAN 186 8 2 3 

ORDU KUMRU 221 25 1 24 

ORDU MESUDİYE 331 67 4 23 

ORDU PERŞEMBE 326 58 2 20 

ORDU ULUBEY 218 26 1 9 

ORDU ÜNYE 966 185 16 61 

OSMANİYE BAHÇE 178 39 2 5 

OSMANİYE DÜZİÇİ 1.343 307 16 55 

OSMANİYE HASANBEYLİ 90 27 0 2 

OSMANİYE KADİRLİ 1.425 469 22 84 

OSMANİYE MERKEZ 2.647 822 44 139 

OSMANİYE SUMBAS 251 49 2 7 

OSMANİYE TOPRAKKALE 115 13 1 3 

RİZE ARDEŞEN 474 91 4 24 

RİZE ÇAMLIHEMŞİN 111 24 0 1 

RİZE ÇAYELİ 251 38 8 28 

RİZE DEREPAZARI 92 13 1 6 

RİZE FINDIKLI 523 119 7 27 

RİZE GÜNEYSU 68 8 0 3 

RİZE HEMŞİN 61 15 1 1 

RİZE İKİZDERE 71 9 2 10 

RİZE İYİDERE 84 5 0 1 

RİZE KALKANDERE 157 17 1 13 

RİZE MERKEZ 964 198 26 65 

RİZE PAZAR 521 90 2 17 

SAKARYA ADAPAZARI 2.496 868 83 212 

SAKARYA AKYAZI 464 85 7 29 

SAKARYA ARİFİYE 290 79 11 37 

SAKARYA ERENLER 465 168 18 50 

SAKARYA FERİZLİ 306 45 7 31 

SAKARYA GEYVE 368 47 7 21 

SAKARYA HENDEK 770 166 24 87 

SAKARYA KARAPÜRÇEK 122 15 2 6 

SAKARYA KARASU 952 260 21 82 

SAKARYA KAYNARCA 196 18 0 14 
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SAKARYA KOCAALİ 212 34 5 18 

SAKARYA PAMUKOVA 250 37 4 15 

SAKARYA SAPANCA 684 203 19 99 

SAKARYA SERDİVAN 710 231 23 72 

SAKARYA SÖĞÜTLÜ 196 19 0 5 

SAKARYA TARAKLI 103 4 1 9 

SAMSUN 19 MAYIS 198 30 3 6 

SAMSUN ALAÇAM 474 73 2 15 

SAMSUN ASARCIK 90 0 0 4 

SAMSUN ATAKUM 2.732 879 56 174 

SAMSUN AYVACIK 134 16 3 16 

SAMSUN BAFRA 1.723 425 32 132 

SAMSUN CANİK 779 214 18 63 

SAMSUN ÇARŞAMBA 1.010 113 12 71 

SAMSUN HAVZA 1.123 333 16 44 

SAMSUN İLKADIM 3.469 1.077 70 275 

SAMSUN KAVAK 236 24 1 9 

SAMSUN LADİK 466 136 1 5 

SAMSUN SALIPAZARI 133 9 1 4 

SAMSUN TEKKEKÖY 1.621 427 52 165 

SAMSUN TERME 701 110 4 22 

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 641 135 8 39 

SAMSUN YAKAKENT 186 72 2 8 

SİİRT BAYKAN 62 3 0 3 

SİİRT ERUH 50 6 1 3 

SİİRT KURTALAN 135 9 0 24 

SİİRT MERKEZ 289 57 9 41 

SİİRT PERVARİ 72 2 0 2 

SİİRT ŞİRVAN 46 6 1 10 

SİİRT TİLLO 1 0 0 0 

SİNOP AYANCIK 542 119 9 47 

SİNOP BOYABAT 330 70 4 15 

SİNOP DİKMEN 56 7 1 1 

SİNOP DURAĞAN 90 9 3 5 

SİNOP ERFELEK 323 76 5 15 

SİNOP GERZE 617 192 7 22 

SİNOP MERKEZ 1.527 536 16 68 

SİNOP SARAYDÜZÜ 55 12 0 0 

SİNOP TÜRKELİ 113 18 2 9 

SİVAS AKINCILAR 165 31 3 12 

SİVAS ALTINYAYLA 64 12 0 2 

SİVAS DİVRİĞİ 1.702 487 19 65 

SİVAS DOĞANŞAR 10 2 0 1 

SİVAS GEMEREK 395 52 0 4 

SİVAS GÖLOVA 31 7 0 1 

SİVAS GÜRÜN 233 32 2 7 

SİVAS HAFİK 374 109 3 13 

SİVAS İMRANLI 842 180 7 34 

SİVAS KANGAL 685 111 2 32 

SİVAS KOYULHİSAR 302 62 5 12 

SİVAS MERKEZ 2.176 749 62 166 

SİVAS SUŞEHRİ 163 27 0 1 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

 

 

 
355 

 

SİVAS ŞARKIŞLA 402 95 4 11 

SİVAS ULAŞ 343 88 3 9 

SİVAS YILDIZELİ 494 98 5 18 

SİVAS ZARA 1.006 275 21 60 

ŞANLIURFA AKÇAKALE 78 8 2 9 

ŞANLIURFA BİRECİK 244 17 1 9 

ŞANLIURFA BOZOVA 108 1 0 4 

ŞANLIURFA CEYLANPINAR 236 46 9 32 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE 317 46 17 42 

ŞANLIURFA HALFETİ 418 100 9 34 

ŞANLIURFA HALİLİYE 757 133 14 74 

ŞANLIURFA HARRAN 40 2 2 11 

ŞANLIURFA HİLVAN 115 13 0 15 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 419 63 7 47 

ŞANLIURFA SİVEREK 278 52 17 44 

ŞANLIURFA SURUÇ 195 14 5 15 

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 130 12 2 12 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 92 26 7 17 

ŞIRNAK CİZRE 154 25 11 51 

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 55 13 5 14 

ŞIRNAK İDİL 35 3 1 3 

ŞIRNAK MERKEZ 67 4 2 16 

ŞIRNAK SİLOPİ 285 11 2 15 

ŞIRNAK ULUDERE 50 4 2 8 

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3.549 1.025 133 490 

TEKİRDAĞ ÇORLU 5.550 1.789 241 724 

TEKİRDAĞ ERGENE 2.035 592 98 310 

TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1.050 275 45 134 

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.861 446 69 228 

TEKİRDAĞ MALKARA 1.437 285 25 149 

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 989 339 29 114 

TEKİRDAĞ MURATLI 751 189 16 80 

TEKİRDAĞ SARAY 1.801 325 39 200 

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5.903 1.986 265 780 

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1.710 540 64 206 

TOKAT ALMUS 684 165 16 37 

TOKAT ARTOVA 115 18 0 0 

TOKAT BAŞÇİFTLİK 66 19 2 4 

TOKAT ERBAA 832 136 6 54 

TOKAT MERKEZ 1.879 458 28 111 

TOKAT NİKSAR 1.146 259 10 27 

TOKAT PAZAR 92 9 2 11 

TOKAT REŞADİYE 394 84 5 10 

TOKAT SULUSARAY 67 4 0 1 

TOKAT TURHAL 1.599 364 21 69 

TOKAT YEŞİLYURT 116 10 2 7 

TOKAT ZİLE 1.154 204 17 64 

TRABZON AKÇAABAT 918 141 14 67 

TRABZON ARAKLI 262 34 1 15 

TRABZON ARSİN 206 30 3 17 

TRABZON BEŞİKDÜZÜ 531 123 5 15 

TRABZON ÇARŞIBAŞI 187 25 4 14 
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TRABZON ÇAYKARA 165 27 2 4 

TRABZON DERNEKPAZARI 59 7 0 0 

TRABZON DÜZKÖY 447 53 8 36 

TRABZON HAYRAT 81 13 1 4 

TRABZON KÖPRÜBAŞI 54 9 0 3 

TRABZON MAÇKA 511 95 8 30 

TRABZON OF 398 87 6 12 

TRABZON ORTAHİSAR 3.400 822 55 195 

TRABZON SÜRMENE 292 49 5 13 

TRABZON ŞALPAZARI 158 11 1 5 

TRABZON TONYA 441 67 0 12 

TRABZON VAKFIKEBİR 304 31 1 8 

TRABZON YOMRA 325 81 12 36 

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 288 78 7 12 

TUNCELİ HOZAT 447 76 9 23 

TUNCELİ MAZGİRT 401 70 1 13 

TUNCELİ MERKEZ 1.574 562 42 111 

TUNCELİ NAZIMİYE 305 67 4 10 

TUNCELİ OVACIK 458 100 15 33 

TUNCELİ PERTEK 542 101 6 29 

TUNCELİ PÜLÜMÜR 308 57 6 12 

UŞAK BANAZ 890 213 15 91 

UŞAK EŞME 1.124 210 16 94 

UŞAK KARAHALLI 267 30 4 25 

UŞAK MERKEZ 4.074 1.157 103 363 

UŞAK SİVASLI 1.290 377 53 166 

UŞAK ULUBEY 539 138 10 42 

VAN BAHÇESARAY 61 7 5 19 

VAN BAŞKALE 45 1 0 5 

VAN ÇALDIRAN 74 1 0 4 

VAN ÇATAK 54 3 1 14 

VAN EDREMİT 212 35 8 25 

VAN ERCİŞ 233 32 2 15 

VAN GEVAŞ 111 35 9 16 

VAN GÜRPINAR 88 7 1 10 

VAN İPEKYOLU 631 149 23 65 

VAN MURADİYE 175 14 2 10 

VAN ÖZALP 59 3 0 7 

VAN SARAY 60 16 7 15 

VAN TUŞBA 588 169 13 33 

YALOVA ALTINOVA 513 161 13 35 

YALOVA ARMUTLU 128 28 6 21 

YALOVA ÇINARCIK 1.029 481 26 55 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY 628 212 11 41 

YALOVA MERKEZ 2.695 1.062 83 235 

YALOVA TERMAL 118 36 6 16 

YOZGAT AKDAĞMADENİ 272 37 0 13 

YOZGAT AYDINCIK 79 3 0 0 

YOZGAT BOĞAZLIYAN 613 70 3 22 

YOZGAT ÇANDIR 73 4 0 1 

YOZGAT ÇAYIRALAN 167 23 2 4 

YOZGAT ÇEKEREK 243 22 0 8 
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YOZGAT KADIŞEHRİ 67 1 0 6 

YOZGAT MERKEZ 503 94 4 29 

YOZGAT SARAYKENT 57 4 0 2 

YOZGAT SARIKAYA 81 9 0 3 

YOZGAT SORGUN 306 126 11 14 

YOZGAT ŞEFAATLİ 141 5 0 5 

YOZGAT YENİFAKILI 102 20 1 1 

YOZGAT YERKÖY 364 82 7 18 

ZONGULDAK ALAPLI 520 103 7 37 

ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.347 232 15 81 

ZONGULDAK DEVREK 716 139 7 25 

ZONGULDAK EREĞLİ 3.288 945 57 185 

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 348 46 3 15 

ZONGULDAK KİLİMLİ 856 230 14 45 

ZONGULDAK KOZLU 752 206 5 30 

ZONGULDAK MERKEZ 2.672 788 63 160 

  GENEL TOPLAM 1.227.272 393.636 33.335 101.062 

 

5.17.2. CHP Spor Kurulu Faaliyetleri 

    
Spor Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin spor politikalarının belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapmak üzere Genel Merkez bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. 
Çalışma dönemimiz boyunca Spor Kurulunun kurumsallaşması yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Önümüzdeki yıllar boyunca partimizin en önemli organlarından biri 
olacağını düşündüğümüz Spor Kurulunun geleceği ve izleyeceği yol kurumsal 
ilişkilere bağlanmıştır. Spor Kurulu partimizin spor politikalarını hazırlayabilecek ve bu 
politikaları hayata geçirebilecek kadroların yetiştirilmesine dönük çalışmalar 
yapmaktadır. Yerel seçimler öncesi belediyelerimizin İhtiyaç duyacağı spor 
politikalarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Spor Kurulu’na ilişkin 
çalışmaların önemlileri aşağıdadır: 

 
1-) CHP Spor Kurulu Yönergesi hazırlanmış, MYK tarafından onaylanarak, 

yürürlüğe girmiştir. 
 
2-) Genel kurul, ardından yönetim kurulu toplanmış ve yürütme kurulu seçimleri 

yapılmıştır.  
 
3-) Aylık yayın organı çalışmaları başlatılmış, içeriği hazırlanmış olan ilk sayı 

Eylül ayı içerisinde çıkarılacaktır. İlk sayının konusu; Türk sporunun bugünkü durumu 
ve geleceğine dönük tespitlerden oluşmaktadır. 

 
4-) Bölge koordinatörleri, il ve ilçe temsilcileri belirlenmiştir.  
 
5-) Konularına göre çalışmalar yapmak üzere hangi komisyonların kurulacağı 

belirlenmiştir. 
 
6-) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs 2018 

günü binlerce partili ve küçük jimnastikçilerden oluşan sporcularımızla birlikte 
Anıtkabir ziyareti yapılmıştır. 
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7-) 22/Nisan/2018 tarihinde, ODTÜ Eymir Gölü’nde, Ankara Yarı Maratonu 

adıyla resmi sportif müsabakalar düzenlenmiştir. Yüzlerce sporcunun katıldığı 
yarışmalar dört ayrı kategoride düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Hem katılan 
sporcuların hem de izleyenlerin İlgisinin fazla olması nedeniyle bu yarışmaların bir 
geleneğe dönüşecek şekilde sürdürülmesi planlanmıştır. 

 
8-) Atatürk’ün Selânik’te doğduğu evin bahçesinden toprak getiren sporcular, 

yönetim kurulumuzda bulunan, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonu olan eski milli 
atletlerimiz tarafından Atatürk Orman Çiftliği kavşağında karşılanmışlardır. 

 
9-) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece almış sporcular, CHP adına 

düzenli bir şekilde, telefon açılarak kutlanmışlardır. 
 
10-) Kaybettiğimiz eski milli sporcularımızın cenaze törenlerine katılınmış, 

yakınlarına baş sağlığı dilenmiştir. 
 
11-) 24 Haziran seçimlerinde, spor kurulumuzun bütün üyeleri, bulundukları il, 

ilçelerdeki çalışmalarına katılarak, partimize ve milletvekili adaylarımızı yoğun destek 
vermişlerdir.  

 
12-) Partimize gelen sporcuların sorunları ile ilgilenilmiş, forma ve spor 

malzemeleri verilmiş, geleceğe dönük güçlü ilişkiler kurulmuştur.  
 
13-) Erken seçim kararı nedeniyle, Mayıs ve Haziran aylarında yapılması 

önceden planlanmış olan CHP Spor Kurulu Bölge Toplantıları aşağıdaki tarihlere 
ertelenmiştir.  

 
CHP SPOR KURULU BÖLGE TOPLANTILARI: 
 
A-) Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı: 
(Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane Bayburt, Artvin, Samsun ve Ordu illerimizi 

kapsamaktadır.) 
TOPLANTI YERİ: Giresun Belediyesi Vahit Sütlaç Tiyatro Salonu 
TARİH: 14.09.2018 
SAAT. : 10:00 
 
B-) Doğu Anadolu / Batı Bölümü Bölge Toplantısı: 
(Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Bingöl illerimizi kapsamaktadır.) 
TOPLANTI YERİ: Kongre ve Kültür Merkezi İnönü Caddesi / İstasyon Kavşağı 
TARİH: 27-28/09/2018 
SAAT : 10:00 
 
C-) Batı Karadeniz Bölge Toplantısı: 
(Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum 

ve Tokat illerimizi kapsamaktadır.) 
TOPLANTI YERİ: Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu Acılık Mahallesi No:10 
TARİH: 11/10/2018 
SAAT : 10:00 
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14-) CHP Spor Kurulu’nun planlanmış en son etkinliği: “Barışın Çocukları” 
adıyla düzenlenmiş olan, Güneydoğu illerimizden (Her ilden dört çocuğumuz geziye 
katılabilecektir.) toplanacak 52 çocuğumuzun dokuz gün boyunca İstanbul’da 
yapacağı sosyo-kültürel gezidir. Geziye katılacak çocuklar, orta öğrenim öğrencileri 
olup, İl Başkanlıklarımızca belirlenecektir. 

 
GEZİYE KATILACAK İLLERİMİZ:  
Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 

Batman, Siirt ve Şırnak’tır. 
Çocuklardan şehirlerden alınacağı tarih: 31/Ağustos/2018 
Çocukların şehirlerine bırakılacağı tarih: 
10/Eylül/2018 
Çocukları misafir edecek kurum:  
Sarıyer Belediyesi 
Çocukların İstanbul’da misafir olarak kalacağı tarih: 
1-9 /Eylül/2018 
Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçimleri olmasına rağmen oldukça 

verimli bir dönem geçirilmiştir.  
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 KADIN KOLLARI FAALİYET RAPORU 5.18

 

Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma KÖSE 

 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER 

(Her başlık için  maksimum 200 kelime) 

01 NİSAN 2018 – TÜM TÜRKİYE 

 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde, rolleri olan kadın 
oyuncuların sahneye çıkmalarının TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
engellenmesi 81 ilimizde kadın örgütlerimizce protesto edildi. Mevcut iktidarın “kadın 
olma hali ve kadın bedeni” üzerinden kurguladığı siyasete karşı olan kadınlar 81 
ilimizde de tepki gösterdi.  "Biz bu çağdışı yaptırımlara taviz vermeyeceğiz. Biz varız, 
var olacağız, siz geri duracaksınız” diyerek  eşitlikten yana olmayan tüm makamlar 
istifaya çağırıldı. 

 

03 NİSAN 2018 – ANKARA  

 Meclis Başkanı İsmail Kahraman’I protesto etmek ve hayat sahnesinden inmek 
istemeyen tüm kadın örgütlerimizle birlikte TBMM’de basın açıklaması yapıldı. 81 
ilden gelen kadın örgütümüz “Kadının yok sayılmasına karşı dün sahnemiz sokaktı, 
bugün ise meclis sahnesindeyiz. Biz varız, var olacağız. Bu çağ dışı yaptırımlara taviz 
vermeyeceğiz” dediler.  

 “3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne” sloganıyla Çanakkale’den Ankara’ya çocuk istismarlarına, 
kadına yönelik şiddete, hayvan ve doğa katliamlarına karşı yürüyen 3 mücadeleci 
kadın arkadaşlarımız Ankara’da karşılandı ve kalan yola birlikte devam edildi.  

  

04 NİSAN 2018 – ADIYAMAN  

 Adıyaman İl Başkanlığı ziyaret edildi ve tüm il ve ilçe kadın örgütleri ile toplantı 
yapıldı.  

 

 Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse Adıyaman'da tütün emekçileriyle 
buluştu, bölge halkının en önemli geçim kaynağı, memleketin en iyi tütünlerinden olan 
Adıyaman tütününde son torba yasa ile oluşan sorunları dinledi. 

 

07 NİSAN 2018 – ÇORUM  

 Partimiz tarafından Çorum Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen Şeker Vatandır 
Satılamaz Mitingine katılım sağlandı. Bu mitingin bir parti mitingi değil, cumhuriyet, 
vatan, şeker, tarım, işçi mitingi, özünde alın teri mitingi olduğu dile getirildi.  

 

11 NİSAN 2018 – BASIN AÇIKLAMASI 
 Şiddet kültürüne hayır demek için ve ruhsatsız silah sayısının 25 milyona ulaştığı 

ükemizde, bireysel silahlanma yüzünden aile içi şiddetin, korkunun ve intiharın hat 
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safhaya ulaştığı, aynı zamanda kadın cinayetlerinin de arttığı ortadadır. Bu sebeple 
bireysel silahlanmanın derhal son bulmasına dair bir basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 

 
12 – 13 NİSAN 2018 – ANKARA  

 Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya 
gelindi ve çağ dışı müfredatın okullarda çocuklarımıza dayatılmasına karşı 
düzenlenen “Her Okuldan Bir Veli” kampanyası hakkında detaylı bir toplantı 
gerçekleştirildi.  

 Duvar Gazetesi yazarı Özlem Akarsu Çelik ile Chp Kadın Kolları’nın çalışmaları 
üzerine röportaj gerçekleştirildi. Bu röportajda, memleketin karanlığa sürüklenmesine 
kadınların asla izin vermeyeceğinden ve kadınların sağduyusu, öngörüsü, vicdanı ve 
kadın mücadelesi sayesinde bu ülkenin başarıya ulaşacağı dile getirilmiştir. 

 

14 – 15 – 16 NİSAN ANTALYA 
 Antalya İl Başkanlığı ziyaret edildi ve İl başkanlığında İl Başkanı Ahmet Kumbul, İl 

Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, İlçe Kadın 
Kolları Başkanları ve partililerle bir araya gelindi ve kısa bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Gerçekleşen basın açıklamasında, bizim için en önemli ittifakın kadın 
ittifakı olduğu, bu ittifakı sağlayacağımız ve 2019 seçimlerinin kadınların gücüyle 
şekilleneceği dile getirildi. 2019'da demokrasi ve özgürlükler kazanacak denildi. 

 Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 81 ilin kadın kolları başkanları ve 
yöneticileri ile 2019 seçim stratejilerini belirlemek ve yeni dönem mücadele 
programını hazırlamak için “ İstikbal için Cesaret” sloganıyla kadın örgütlerimizle 
Antalya’da bir araya gelindi.  

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile Antalya’daki üretici 
kadınlarımızla bir araya gelindi. Tüm kadınlarımızın üretime katılması gerektiği ve 
kendi geleceklerine sahip çıkmaları dile getirildi.  

 Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 14-15 Nisan 2018 tarihinde, Antalya’da yapılan 
eş güdüm toplantısıyla ülkenin istikbali için cesaretlerini birleştirerek iktidar hedefine 
ulaşmak üzere yol haritalarını belirledi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen İl Kadın Kolları 
Başkanlarımız, sonuç bildirgesinde belirtilen konularda kesin görüş ve fikir birliğine 
vardılar ve bu günden sonra mücadelelerinde daha öncesinde olduğu gibi olayların 
üzerine cesaretle gitme kararlılığını ve iradesini koyma konusunda önceliğin ülkenin 
istikbali olduğunu yüksek sesle ifade ettiler. 

 OHAL’in kaldırılmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde yaptığı 
oturma eylemlerinde Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Fatma Köse 81 il Kadın 
Kolları ile gerçekleştirdiği eşgüdüm toplantısının yapıldığı Antalya’da eyleme destek 
sundu. Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda, Mühürsüz Referandum’un yıldönümünde 
“OHAL değil DEMOKRASİ istiyoruz” demek için oturma eylemine destek sağlandı.  

 Antalya Erzincan Fırat Boyu Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
ziyaret edildi ve buradaki kadınlar partimize üye yapıldı ve rozetleri Genel Başkan 
Fatma Köse tarafından takıldı.  

 CHP Kemer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gül makamında ziyaret edildi ve 
“İstikbal için Cesaret” Eşgüdüm Toplantımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı 
teşekkür edildi.  

 CHP Kemer İlçe Kadın Başkanlığı ziyaret edildi ve kadın örgütümüzle bir araya 
gelindi. “İstikbal için Cesaret” Eşgüdüm Toplantımıza yaptıkları ev sahipliği için 
teşekkür edildi.  
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19 NİSAN 2018 – ANKARA  

 Yurt Gazetesi Yazarlarından Başak Kamacı Budak ile CHP Genel Merkezi’nde bir 
röportaj gerçekleştirildi ve Kadın Kollarının faaliyetleri ve gerçekleştireceği projeler 
detaylı bir şekilde aktarıldı.  

 Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ayrımcılığın görünür olması açısından 
kadına yönelik tüm hak ihlallerin çetelesini tutup, takipçisi olacağımızı beyan etmek 
adına Kadına Yönelik Hak İhlalleri raporu hazırlandı. Kadına yönelik şiddetin ve 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
çalışmalarımıza devam edileceği belirtildi. Türkiye’nin de imzacısı olduğu tüm 
uluslararası sözleşmelere (İstanbul Sözleşmesi, CEDAW) aykırı uygulamaların 
takipçisi, kadın haklarının savunucusu olacağız.Kadına Yönelik Hak İhlalleri 
Raporunu, şiddetin ve kadının yok sayıldığı düzenin son bulması umudu ve 
dayanışma duygularımızla, şiddet gören kadınlara adanmıştır.         

20 – 21 – 22  NİSAN 2018 – SİLİFKE   

 Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse, Silifke Belediye Başkanlığı 
tarafından düzenlenen, Yörük-Türkmen Kültürü ve Değerlerini Yaşatma Çalıştayı 
Yoğurt Sempozyumu ve Sarıkeçili Yörükleri Göç Yürüyüşü Çalıştayına katılarak 
Yörük vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Fatma Köse'yle bir araya 
gelen Yörük kadınları en büyük sorunun çocuklarının eğitimi olduklarını dile getirdiler. 
Bu noktada özellikle "göç yollarımızın haritalandırılıp, konaklama yerlerimizde alt yapı 
kurulsa hayatımız çok daha kolaylaşır" diyerek isteklerini belirttiler. 

 Mersin, Silifke, Söke kadın örgütlerimizle, yörüklerin aydınlık ve anlamlı kültürü birlikte 
yaşandı. 

24 NİSAN 2018 – ANKARA  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin Kazanlı 
İlkokulu’nda kıyafetleri bahanesiyle kız çocuklarının dans gösterilerinin Milli Eğitim 
Müdür tarafından engellenip, çocuklar sahneden indirilmesine sebep olan bu 
zihniyetin kabul edilemeyeceğini dile getiren bir basın açıklaması gerçekleştirildi.  

 

27 – 28 NİSAN 2018 – KAYSERİ  

 İstikbal için Cesaret diyerek çıktığımız yoldaki duraklarımızdan birisi olan Kayseri’de 
gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı’na katılım sağlandı ve Kayseri Kadın örgütünde 
yer alan kadınlarla bir araya gelerek erken gelen seçim süreci değerlendirildi ve yol 
haritası çizildi.  

 

30 NİSAN 2018 – ANKARA  
 Kadin Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizle birlikte seçim öncesinde Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu makamında ziyaret edildi ve kadın 
örgütlerimizin seçime hazır olduğu dile getirildi.  
      

01 MAYIS 2018 – ANKARA  
 İşçi simsarlığı davanızdan vazgeçin demek için, İşçi cinayetlerini durdurun demek 

için, Emek sömürüsüne son verin demek için, Eşitsizliğe karşı kadın özgürlüğü için, 
Çocuk işçiliğine dur demek için, Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırın 
demek için, Siyasal özgürlük için, OHAL'in kaldırılması KHK'ların iptal edilmesi için, 
Ve açlık sınırının altında yaşamaya ''HAYIR'' demek için, Emeğin, alın terinin, 
dayanışmanın mücadele gününde, eşitlik, laiklik ve özgürlük için 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nda Güvenpark’tan Tandoğan’a olan yürüyüşe katılım sağlandı.      
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06 MAYIS 2018 – ANKARA  
 

 Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Karşıyaka’da bulunan mezarları başında düzenlenen 
anma etkinliğine katılım sağlandı.  Eşitlik, adalet ve özgürlük peşinde canları 
pahasına koşan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı, sevgi ve 
rahmetle anıldı. 
 

11 MAYIS 2018  
 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım sağladığı Anneler Günü 
kutlama programına katılım sağlandı.  

12 – 13 MAYIS 2018 – DİYARBAKIR  

 İstikbal İçin Cesaret yolculuğumuzun bir diğer durağı Diyarbakır oldu. CHP Kadın 
Kolları olarak 24 Haziran seçimleri için çalışmalarımız barış ve kardeşliğin başkenti 
Diyarbakır’dan başlatıldı.  

 Anneler Günü’nde Birlik ve Beraberlik Buluşması düzenlendi ve 170 yeni kadın üyeye 
partimizin rozetleri takıldı. Yeni kadın üyelerimizle yolculuğumuza daha güçlü devam 
edeceğimiz dile getirildi.  

 Diyarbakır’da kadınların yoğun katılımıyla Huzur Yürüyüşü gerçekleştirildi. 

        

19 MAYIS 2018 – ANKARA  

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Çankaya İlçe Baskanımız ve 
yönetim kurulumuzla birlikte önce Uluönderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 
şükranlarımızı sunup anıta çelenk konuldu.   

 

22 MAYIS 2018 – DÜZCE – BOLU   

 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim çalışmaları 
kapsamında Düzce ve Bolu İl Başkanlıkları ziyaret edildi ve seçim çalışmalarına 
destek sağlandı.  

 

24 – 25 MAYIS 2018 – TUNCELİ  

 Tunceli İl Başkanlığımız ziyaret edildi ve Kadın örgütlerimizle birlikte alan çalışması 
gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçinin, öğrencinin, kadının, 
gencin, engellinin kazanacağı ve karanlık günlere son geleceği dile getirildi.  

   

25 MAYIS 2018 – KÜTAHYA  

 Dumlupınar İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve kadın örgütüyle bir araya gelindi. 

 Dumlupınar şehitliği ziyaret edildi ve canları pahasına bu memleketin var olmasını 
sağlayan şehitlerimize şükranlarımız sunuldu.  

 

26 MAYIS 2018 – ANKARA 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katılım sağlandı. 
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27 – 28 – 29 MAYIS 2018 – MERSİN  

 Milletvelliği listesinde yer alan kadın adaylarımıza seçim çalışmalarında destek olmak 
amacıyla Mersin’e gidildi ve Mersin İl Başkanlığımız ziyaret edildi. Mersinde 
milletvekilliği listesinde yer alan dört kadın adayımızla birlikte alan çalışması 
gerçekleştirildi, sokak sokak, mahalle mahalle gezilerek halkın talepleri dinlendi ve 
CHP iktidarında gerçekleştireceğimiz projelerden bahsedildi.  

 Adıyaman Balyan Kültür Derneği ziyaret edildi ve 24 Haziran’da bizlere destek 
olmaları istendi.  

 CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, MYK üyeleri Zehra Eriç, Ayfer Yılmaz 
Çömert, Figen Kayha, Mersin Kadın Kolları İl Başkanı Pakize Esen ve Mersin 4. Sıra 
Milletvekili adayı Av. Nevin Zaimoğlu ile birlikte UCİM ( Çocuk İstismarlarıyla 
Mücadele Derneği ) ziyaret edildi. Kadın örgütümüzün bu tür çalışmalarda bulunan 
kadın kuruluşlarını her zaman desteklediği belirtildi.  

   

31 MAYIS 2018 – ANKARA  

 Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kadın milletvekili adayımız Sayın Semra Dinçer’in 
çalışmalarına destek olmak amacıyla alan çalışmalarına katılım sağlandı.  

 

01 – 02 HAZİRAN 2018 – ADIYAMAN – MALATYA  
 Malatya İl Başkanlığı ziyaret edildi ve Kadın örgütümüzle birlikte alan çalışması 

gerçekleştirildi.  

 Adıyaman’da tarlada çalışan tütün işçileri ile bir araya gelindi ve CHP iktidarında 
çiftçinin, emekçinin hakkını alacağı dile getirilerek oylarına talip olduğumuz söylendi.  

 Adıyaman Karapınar İlçesi’nde taziye ziyaretlerinde bulunuldu. 

 Adıyaman Tekpınar Köyü’nde geniş katılımlı kadın toplantısı düzenlendi ve aile 
sigortası ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.  

 Adıyaman İl Başkanlığı ziyaret edildi. 

 
04 HAZİRAN 2018 – İZMİR  
 

 Istikbal İçin Cesaret yolculuğumuzun bir sonraki durağı İzmir’de İl Başkanlığımız 
ziyaret edildi ve kadın örgütlerimizle bir araya gelindi. 

 Izmir Aliağa İlçe Başkanlığımız ziyaret edildi. Kadın örgütümüzle birlikte esnaf 
ziyaretleri gerçekleştirildi, şehit aileleri ziyaret edilerek acılarına ortak olunmaya 
çalışıldı.   

 

05 – 06 HAZİRAN 2018 – AYDIN – İZMİR   

 Aydın İl Başkanlığı ziyaret edildi ve kadın örgütümüzle bir araya gelindi.  

 Aydın Mitingine katılım sağlandı. 

 Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğine katılım sağlandı. 

 Efeler İlçe Başkanı Sayın Mesut Özakcan makamında ziyaret edildi.  

 Efeler İlçesi kardeş köy çalışmasına katılım sağlandı. Esnafla, Pazar çalışanlarıyla bir 
araya gelindi.  

 İncirliova İlçesi Erbeyli Köyünde kahve ziyaretleri gerçekleştirildi, tarlada çalışan 
kadınlarla bir araya gelindi ve seçimde neden CHP’ye oy vermeleri gerektiği anlatıldı.  

https://www.facebook.com/zehra.eric.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/pakize.guler?fref=mentions
https://www.facebook.com/nevin.zaimoglu?fref=mentions
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 İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.  

 Seçim ofislerinin açılışlarına katılım sağlandı.    

      

07 – 08 HAZİRAN 2018 – İSTANBUL  

 Tuzla İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve kadın örgütümüzle bir araya gelindi.  

 Cumartesi Annelerinin sessiz ve haklı çığlıklarına destek olmak için her Cumartesi 
düzenledikleri oturma eylemine destek sağlandı.  

 Esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi ve fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelindi. 
Kadınlarımıza CHP iktidarında çalışma şartlarının güvence altına alınacağı dile 
getirildi.  

10 HAZİRAN 2018 – KIRIKKALE – ANKARA     

 Kırıkkale Milletvekili Adayımız Güllü Aykut’un çalışmalarına destek olmak için 
Kırıkkale’ye gidildi ve başarılı engelli sporcu gençlerimizle bir araya gelindi. CHP’nin 
engellilerin güvencesi olduğu dile getirildi.  

 Ankara Milletvekilimiz Sayın Tekin Bingöl ve Milletvekili adayımız Sayın Umut 
Erarslan ile Bahçeli 7. Cadde’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. 

 

11 HAZİRAN 2018 – MALATYA  

 Malatya Dilek Mahallesi’nde gerçekleşen halk buluşmasına katılım sağlandı ve 24 
Haziran seçimlerinde artım tamam diyeceklerinin sözü alındı.  

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya Doğanşehir’de 
gerçekleştirdiği halkla buluşmasına katılım sağlandı.  

   

12 HAZİRAN 2018 – ELAZIĞ  

 Yenimahalle, Yıldızbağları Mahallelerinde ve birkaç köyde esnafla, çiftçi ve halkla bir 
araya gelindi ve partimizin iktidarında bu hayat pahalılığının son bulacağı ve gelir 
adaletinin sağlanacağı dile getirildi.  

 

13 HAZİRAN 2018 – TUNCELİ  

 Hozat Belediye Başkanı Sayın Celaleddin Polat makamında ziyaret edildi.  

 Hozat esnafı tek tek ziyaret edildi ve esnaf sıkıntılarının CHP iktidarında son 
bulacağını dile getirdi.  

 Hozat Örgü Bebek atölyesinde emekçi kadınlarımızla buluşuldu ve CHP iktidarında 
emeğin yeniden değer kazanacağı dile getirildi. 

 Pertek İlçe Başkanlığımız ziyaret edildi ve kadın örgütümüzle bir araya gelindi.  

 Pertek ilçemizdeki esnaflarımız ziyaret edildi ve esnafın yüzünün CHP iktidarında 
güleceği dile getirildi ve esnaflarımızın sorunları dinlendi.  

 

18 HAZİRAN 2018 – GAZİANTEP – KİLİS  

 Gaziantep İl Başkanlığımız ziyaret edildi ve kadın örgütlerimizle buluşma sağlandı. 
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Seçim sürecinde kadın örgütümüzün gerçekleştirdiği çalışmalar takip edildi ve esnaf 
ziyaretleri gerçekleştirildi.  

 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin Kilis Mitingine katılım sağlandı.  

 Kilis İl Başkanlığımız ziyaret edildi ve kadın örgütlerimizde bir araya gelindi.  

   

19 HAZİRAN 2018 – HATAY  

 Hatay İl Başkanlımız ziyaret edildi ve kadın örgütlerimizle bir araya gelindi.  

 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin Hatay Mitingine katılım sağlandı.  

 

21 HAZİRAN 2018 – İZMİR  

 Torbalı İlçe Başkanlığımız ziyaret edildi ve Torbalı Pazar esnafı ziyaret edilerek 
sorunları dinlendi.  

 Yıldızbaşı Mahallesinde Şırnak’ta şehir düşen askerimizin ailesine taziye ziyaretinde 
bulunuldu. 

 İzmir mitingine katılım sağlandı.  

 

22 HAZİRAN 2018 – ANKARA  

 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin Ankara Mitingine katılım 
sağlandı.  

   

23 HAZİRAN 2018 – İSTANBUL 

 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin İstanbul Mitingine katılım 
sağlandı.  

 

09 TEMMUZ 2018 – ANKARA  

 Son yıllarda artan çocuk istismarına yönelik farkındalık yaratmak için Kadın Kolları 
MYK Üyeleri ile birlikte Mavi Kurdela eylemine katılım sağlandı ve basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Çocuk istismarının insanlık suçu olduğu ve son bulana kadar 
mücadelemizin devam edeceği dile getirildi.  

25 TEMMUZ 2018 – KOCAELİ  

 Yakın zamanda eşini kaybeden Kocaeli Çayırova Kadın Kolu İlçe Başkanı Suna 
Çınar’a taziye ziyaretinde bulunuldu ve acıların paylaşarak azalacağı dile getirildi.  

 Sendikalaşma sebebi ile işten çıkartılan ve 72 gündürfabrika önündeki eylemlerini 
sürdüren 132 Flormar işçisine destek ziyaretinde bulunuldu. Haklı 
mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ve dayanışmanın mücadeleyi 
büyüteceğini dile getirdik.  

 

10 AĞUSTOS 2018 – MUĞLA  

 Muğla Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başarır, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu 
Üyesi Ülkü Güdük, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar, Milas kadın 
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örgütleri ve Bodrum kadın örgütleri ile bir araya gelindi.  

 Son yıllarda artan çocuk istismarına dur demek için ve bu alanda önemli katkı sunan 
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne destek olmak için 
bir ziyaret gerçekleştirildi. Saadet Öğretmen ve Yücel Ceylan özverili çalışmalarından 
dolayı tebrik edildi.  

15 AĞUSTOS 2018 – GAZİANTEP  

 Gaziantep İl Başkanlığımız ziyaret edildi ve kadın örgütlerimizle bir araya gelindi. Artık 
daha yoğun bir çalışmanın sağlanıp belediye seçimlerinde etkili sonuç almanın yolları 
üzerine toplantı düzenlendi.  

 Yakın zamanda babasını kaybeden Kadın Kolları MYK Üyemiz Siret Doğan’a taziye 
ziyaretinde bulunuldu.  
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 TBMM FAALİYET RAPORU 5.19

 

                            
  

FAALİYET RAPORU 
26. Dönem 

3. Yasama Yılı 
 
 
 
 
 
 

Kanun Teklifi 106 

Meclis Araştırma Önergesi 110 

Genel Görüşme Önergesi - 

Meclis Soruşturma Önergesi - 

Gensoru Önergesi - 

Sözlü Soru 248 

Yazılı Soru 3207 

Gündem Dışı Konuşmalar 18 

Anayasa Mahkemesi Başvuruları 30 

 
 
 

(1 Nisan - 24 Haziran 2018) 
 
 
 

(1 Nisan – 24 Haziran 2018 tarihleri arasında TBMM Başkanlığınca işleme alınıp Gelen Kağıtlarda 
yayınlanan Kanun Teklifleri ve denetim yolları ile TBMM Grubunun kayıtlarını içermektedir.) 
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FAALİYET RAPORU 

27. Dönem 

1. Yasama Yılı 

 

 

Kanun Teklifi 135 

Meclis Araştırma Önergesi 252 

Genel Görüşme Önergesi - 

Meclis Soruşturma Önergesi - 

Yazılı Soru 1591 

Gündem Dışı Konuşmalar 3 

Anayasa Mahkemesi Başvuruları - 

 

 

 

(25 Haziran – 16 Ağustos 2018) 

(25 Haziran- 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında TBMM Başkanlığınca işleme alınıp Gelen Kağıtlarda yayınlanan Kanun 
Teklifleri ve denetim yolları ile TBMM Grubunun kayıtlarını içermektedir.)  

  

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

  CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

  Grup Başkanlığı 
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 PARTİ OKULU FAALİYET RAPORU 5.20

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı  

Prof. Dr. Aytuğ ATICI  

NİSAN-AĞUSTOS  2018 PARTİ 

OKULU FAALİYETLERİ 

1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ 

EĞİTİMLERİ (SÖRE) 

2019 yılında yapılması planlanan 

seçimler için Sandık Örgütlenme 

Sorumlularının belirlenmesi ve ev 

ziyaretlerinin başlatılması çalışmalarına 

Nisan-Ağustos ayları arasında da devam 

edilmiştir. Parti Okulu Koordinatörleri görevli 

oldukları illerde ilçe başkanları ile temas 

ederek sıfırlanan İntranet Sisteme yeni 

görevlilerin atanmalarını ivedilikle ve sağlıklı 

bir şekilde sağlanmıştır.  

AKP’nin yeni yasal düzenlemelerle 

aynı hanede yaşayan seçmenleri farklı 

sandıklara dağıtmasına rağmen, her sandık 

bir örgütlenme birimi olarak kabul edilmiş ve 

çalışmalar buna göre yapılmıştır. 

1 Nisan 2018 tarihinde, Erken Genel 

Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan 2018 

tarihine kadar ülke genelinde yürütülen 

eğitim çalışmalarında 13 ilde toplam 703 

sandık örgütlenme sorumlusuna Sandık 

Örgütlenmesi ve Aile Sigortası-ASKUR 

Eğitimi verilmiştir. Bu tarihten sonra Sandık 

Güvenliği Eğitimlerine ağırlık verilmiştir. 

24 Haziran 2018 Erken Genel 

Seçimlerinden sonra örgütlerimizden gelen 

geri bildirimler ve yapılan araştırmalar 

sonucunda örgütlenmenin “Sandık Temelli” 

olmasından çok “Sokak Temelli” 

olmasının daha yararlı olacağı kanısına 

varılmış ve gerekli teknik çalışmalar 

başlatılmıştır. 

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ 

EĞİTİMLERİ (ÜTSE)  

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi 

(ÜTSE)’ye illerden gelen talepler dikkate 

alınarak devam edilmiştir. Ayrıca Eğitici 

Eğitimi’ne katılımın ön şartı Üyelerin Temel 

Siyasi Eğitimi’ni tamamlamak olduğundan, 

PİEB (Parti İçi Eğitim Birimi) üyelerinin il 

toplantılarında saptadığı eğitmen ihtiyacını 

karşılamak üzere de ÜTSE’ler yapılmıştır. 

Nisan-Ağustos 2018 döneminde, 4 

ilimizde ÜTSE gerçekleştirilmiş 126 üyemiz 

bu eğitimi almıştır. Aynı eğitimlerde 20 

sosyal proje planlanmış 8’i tamamlanmış 

12’si ise eğitmenlerimiz tarafından takip 

edilmektedir. 

3-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMLERİ  

Gençlik Akran Eğitimleri 18-30 yaş 

arası parti üyesi gençlere yönelik olarak yine 

aynı yaşlardaki (akran) parti eğitmenleri 

tarafından verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerde 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi konuları 

işlenmekte, dersler sosyal etkinlik ve 

interaktif paylaşımlarla desteklenmektedir. 

Bölgesel Gençlik Akran Eğitimlerine 

Nisan-Ağustos 2018’de de devam edilmiştir. 

Ankara, Adana, Kastamonu, Aydın, İzmir ve 

Nevşehir illerinde 10 Gençlik Akran Eğitimi 

düzenlenmiş bu eğitimlerde 144 gencimiz 

akran eğitim yöntemleriyle temel siyaset 

eğitimi almıştır. 

4-) YÖNETİCİ EĞİTİMİ (YÖNET) 

İl/ilçe örgütlerimizin icra kurullarında 

görev yapan yönetim kurulu üyelerine 

örgütümüzü nitelikli büyütmek ve seçime her 

an hazır bulundurmak için gerekli olan 

yönetimsel becerileri kazandırmayı 

amaçlayan eğitim modülüdür. 

Nisan-Ağustos 2018 aylarında; 

Tekirdağ, Antalya, Kocaeli, Bursa, Yalova, 

İstanbul, Çorum, Manisa, Uşak, İzmir, 

Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, 

Trabzon ve Ordu olmak üzere 16 ilde 
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Yönetici Eğitimi yapılmıştır. İl Başkanı, İl İcra 

Kurulu Üyeleri, İl Gençlik ve Kadın Kolu 

Başkanları ile İlçe Başkanlarının katılımıyla 

toplamda 290 parti yöneticimize bu eğitimler 

verilmiştir. 

Nisan ayında erken seçim kararı 

alınmasıyla birlikte tüm eğitim modülleri 

askıya alınarak Sandık Güvenliği 

Eğitimlerine başlanmıştır. 

5-) SOSYAL DEMOKRAT İDEOLOJİ 

EĞİTİMİ (SİDE) 

Örgütümüzün çeşitli kademelerinde 

çalışan ve daha önce Parti Okulu’ndan 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi veya Gençlik 

Akran Eğitimini almış gençlerin, sol ve sosyal 

demokrat değerleri daha iyi öğrenmelerinin 

ve özümsemelerinin amaçlandığı yeni bir 

eğitim modülü olarak planlanmıştır. 

20-24 Temmuz 2018 tarihleri 

arasında Gençlik Yaz Kampı olarak İzmir 

Karşıyaka Yamanlar Kamp Merkezi’nde 

gerçekleştirilen Sosyal Demokrat İdeoloji 

Eğitimi’ne toplam 35 genç katılmıştır. 

Devamında 10-14 Ağustos 2018 

tarihleri arasında yine Gençlik Yaz Kampı 

olarak Nevşehir Gülşehir Kartal Otel’de 

gerçekleştirilen Sosyal Demokrat İdeoloji 

Eğitimi’ne toplam 41 genç katılmıştır. 

Bu eğitimler sırasında gerçekleştirilen 

atölye çalışmalarıyla gençlerin eğitimlere 

aktif bir şekilde katılımları amaçlanmıştır. 

Gençlerimiz MYK, PM Üyelerimiz, 

Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımıza 

ek olarak deneyimli siyasetçi ve uzmanların 

gözetiminde sosyal demokrasiyi güncel 

yaşamla ilişkilendirmeleri sağlanmıştır. 

6-) SOSYAL DEMOKRAT LİDERLİK 

EĞİTİMİ  

 Partililerimizin sosyal demokrat bakış 

açısından bir kitle veya grubun yönetimi ile 

ilgili gerekli bilgileri edinmelerini sağlamayı 

amaçlayan bir eğitim modülü olarak 

planlanmıştır. Temel Siyaset Eğitimi, Sosyal 

Demokrat İdeoloji Eğitimi ve Sosyal 

Demokrat Politikalar Eğitimi alan seçilmiş 

üyelerimize Liderlik Eğitimi verilmesi 

planlanmıştır. 

3-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında 

Nevşehir Gülşehir Kartal Otel’de 

gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Liderlik 

Eğitimi’nin 1. Etap 1. Grubuna 21 parti okulu 

il koordinatörü katılmıştır. 

8-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 

aynı yerde Liderlik Eğitimi Modülünün 1. 

Etap 2. Grubuna 20 parti okulu il 

koordinatörü katılım sağlamıştır. 

2-4 Eylül 2018 ve 4-6 Eylül 2018 

tarihleri arasında 1. ve 2. Gruba 2.Etap 

Liderlik Eğitimleri İstanbul, Büyükada’da 

verilecektir.  

Bu eğitimlerde, hem modülün pilot 

uygulamasının yapılması hem de 

koordinatörlerimizin kendi sorumluluk 

sahalarında liderlik vasıflarının 

güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

7-) SANDIK GÜVENLİĞİ 

EĞİTİMLERİ (SAGE) 

24 Haziran 2018’de yapılan 

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 

Seçimleri öncesinde Parti Okulu 

eğitmenlerimiz tarafından, Partimiz adına 

görev yapan Sandık Kurulu Üyesi ve 

Müşahitlere yüz yüze eğitim tekniğiyle 

Sandık Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. 

Seçimlerin erkene alınmış olması 

nedeniyle zaman darlığı dikkate alınarak 

Parti Okulumuzdan daha önce benzer 

eğitimler almış olan kişilerin sandıklarda 

görev almasının daha verimli olacağı 

düşünülmüş ve bu kişiler İntranet 

sistemimizden tespit edilmiştir. Örgütlerimize 

gönderilen bir yazıyla daha önce eğitim 

almış olan bu kişilerin sandıklara öncelikli 

olarak atanması istenmiştir. 

 Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığı ile işbirliği içinde 

hazırlanan ve standardize edilen eğitim 

sunumu 10.05.2018 tarihi itibariyle 
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örgütlerimize gönderilmiş ve yüz yüze 

eğitimlere başlanmıştır. 

a. Yurt İçinde Sandık Güvenliği 

Eğitimleri 

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel 

Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Aytuğ Atıcı 

tarafından 11 Mayıs 2018 tarihinde 

İstanbul’da, parti eğitmenlerine ilk uyum 

eğitimi verilmiş ve bu eğitimi canlı yayın ile 

Türkiye’deki tüm eğitmenlerin izlemesi 

sağlanmıştır. 

Eğitimler il/ilçe örgüt binalarımızda ve 

ortalama 50 katılımcıyla yapılmış ve eğitimler 

sadece yetkili Parti Okulu eğitmenleri 

tarafından verilmiştir. Tüm eğitimler Parti 

Okulu koordinatörlerimiz tarafından da takip 

edilmiş ve böylece eğitimlerin kalitesi ve 

standardizasyonu denetim altına alınmıştır. 

Sandık Seçmen Listelerinin YSK 

tarafından kesinleştirilmesinin ardından, Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Merkezi (BİTEM) ile 

yapılan işbirliğiyle, tüm sandıklara ilçe 

örgütlerimiz tarafından yapılan görevli 

atamaları ve bu görevlilere verilen eğitimlerin 

intranet üzerinden işlenmesi sağlanmıştır. 

Böylece sandıklara yapılan görevli atamaları 

ve yapılan eğitimler anlık olarak takip edilmiş 

ve eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. 

Sandık Güvenliği Eğitimleri istemeleri 

durumunda seçimlerde ittifak yaptığımız (İYİ 

Parti, Saadet Partisi) partilerin ve HDP’nin 

sandık görevlilerine de verilmiştir. 

İlk kez bu seçimlerde uygulanan 

ittifak modelini seçmenler de iyi bilmedikleri 

için seçmenlere yönelik bilgilendirme ve 

eğitim videoları hazırlanarak Parti 

Okulumuzun Youtube, Facebook, Instagram, 

Twitter hesaplarından paylaşılmış ve ilgili 

videolar Partimizin ve Okulumuzun ağ 

sayfalarında da yayınlanmıştır. Bu videoların 

daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak 

için milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz 

ve diğer yöneticilerimizin kişisel sosyal 

medya hesaplarından da paylaşım yapmaları 

sağlanmıştır.  

Yayınlanan eğitim videoları ile ilgili 

bilgiler aşağıda verilmiş olup videoların 

oynatma listesine  

https://www.youtube.com/watch?v=O09vKg

Svhz8&list=PLPElIO5IyA0qjMYgpzozkiJOlXj

SRZeji  bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

Parti Okulu tarafından eğitim ve 

bilgilendirme amaçlı kamuoyuyla paylaşılan 

videoların sayısal bilgileri Tablo 1’de 

belirtilmiştir. 

TABLO 1: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ SAYISAL VERİLERİ 
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Eğitimlere ek olarak, Sandık Kurulu 

Üyeleri ve Müşahitlerin görevleri ile ilgili 

"Sandık Görevlisi İş Kontrol Listesi" 

hazırlanarak başta Sandık Kurulu 

Üyelerimiz, Müşahitlerimiz, İl/İlçe Başkanları 

ve Bilişim Sorumlularımız olmak üzere 

290.000 kişiye SMS ile gönderilmiştir. 

10.05.2018 itibariyle başlatılan 

eğitimlerde, SADECE 42 GÜN İÇİNDE 

toplam 82.061 kişiye küçük gruplar halinde 

ve interaktif bir şekilde sandık güvenliği 

eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimlerin il 

bazında rakamları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

TABLO 2: TÜRKİYE GENELİNDE SANDIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ SONUÇLARI
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Parti Okulu Koordinatörleri ve Parti İçi 

Eğitim Birimi (PİEB) Üyelerinin eğitimleri 

hızlandırmak amacıyla ilçe başkanlarını 

telefonla aramalarını takiben, Türkiye 

Genelinde 806 ilçede Sandık Güvenliği 

Eğitimi yapılmıştır.  

b. Yurt Dışında Sandık Güvenliği 

Eğitimleri 

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve 

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığımız ile birlikte yurt dışı 

oylamalarına yönelik olarak da bir eğitim 

sunumu hazırlanarak yurtdışı temsilciliklerine 

gönderilmiştir. 

Ayrıca 12 Mayıs 2018 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen Yurtdışı Birlikleri 

Genel Değerlendirme Toplantısı’nda Prof.Dr. 

Aytuğ Atıcı tarafından tüm birlik 

başkanlarımıza Yurtdışı Sandık Güvenliği 

konusunda eğitim verilmiştir. Bu eğitimler 

yurt dışında bulunan parti eğitmenleri 

tarafından yaygın bir şekilde sandık 

görevlilerine verilmiştir. Böylece ağırlıklı 

olarak Almanya, Fransa ve İsviçre olmak 

üzere yurt dışında toplam 1026 sandık 

görevlimize Sandık Güvenliği Eğitimi 

verilmiştir. 

c. Yurt Dışı Oyları Sayım Döküm 

Güvenliği Eğitimleri 

Ankara ATO Congressium’da 

yapılacak yurtdışı oylarının sayımına görevli 

olarak katılacak kişilere yönelik olarak da bir 

eğitim programı hazırlanmıştır. 

Toplam 1166 sayım döküm kurulu 

üyesinden 793’ü 15–21 Haziran 2018 
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tarihleri arasında Parti Okulu binamızda 15 

ayrı sınıfta eğitilmişlerdir. 

8-) GENÇLİK KAMPLARI 

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı ile 

işbirliği içinde İzmir, Karşıyaka Yamanlar 

Kampında 15-19 Temmuz 2018 tarihleri 

arasında iki grup halinde Gençlik Akran 

Temel Siyaset Eğitimi ve 20-24 Temmuz 

2018 tarihleri arasında iki grup halinde 

Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi (SİDE) 

yapılmıştır. Nevşehir, Gülşehir, Kartal 

Otel’de ise 5-9 Ağustos 2018 tarihleri 

arasında iki grup halinde Gençlik Akran 

Temel Siyaset Eğitimi ve 10-14 Ağustos 

2018 tarihleri arasında iki grup halinde 

Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi (SİDE) 

yapılmıştır. Böylece toplamda 8 adet 

Gençlik Kampı düzenlenmiştir. 

9-) SOSYAL DEMOKRAT 

POLİTİKALAR EĞİTİMİ 

Eğitim modülü tamamlanmış olup 

pilot uygulamasının Ankara’da yapılması 

planlanmıştır. Bu program kapsamında 

Sosyal Demokrat pencereden Sağlık, Eğitim 

Ekonomi, Tarım, Enerji, Dış Politika, Çevre, 

Yerel Yönetim ve Gençlik Politikalarının 

anlatılması planlanmıştır. 

10-) SOSYAL DEMOKRAT YEREL 

YÖNETİM EĞİTİMİ 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı ve Parti Okulu 

işbirliğiyle planlanan eğitimlerin altyapı 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu eğitimlerin ilk 

yerel seçimler sonrasında verilmesi 

planlanmaktadır. 

11-) SOKAK ÖRGÜTLENMESİ 

EĞİTİMİ 

Parti Örgütü ve Örgüt 

Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı, Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı (BİTEM) ve Parti Okulu 

işbirliğiyle yürütülen Sokak Örgütlenmesi son 

aşamaya gelmiş olup örgütlenme sonrasında 

eğitimlere başlanacaktır. 

12-) GENİŞLETİLMİŞ PARTİ İÇİ 

EĞİTİM BİRİMİ (PİEB) DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI  

Genişletilmiş Parti İçi Eğitim Birimi 

(PİEB) Toplantısı, PİEB Üyeleri ve eğitim 

modülleri sorumlularından oluşan 21 kişinin 

katılımıyla 13-15 Temmuz 2018 tarihleri 

arasında İzmir, Karşıyaka, Yamanlar 

Kampında, Prof.Dr.Aytuğ Atıcı başkanlığında 

yapılmıştır. Bu toplantıda bütün eğitim 

modülleri tartışılmış ve gelecek planları 

yapılmıştır. 

 13-) 3. ULUSAL PARTİ İÇİ EĞİTİM 

ÇALIŞTAYI  

27-29 Temmuz 2018 tarihleri 

arasında Sarıyer /İstanbul’da PİEB Üyeleri 

ve Türkiye genelindeki Parti Okulu 

Koordinatörleri, Parti Eğitmeni olan 

Milletvekillerimiz ve Parti Meclisi Üyelerimizin 

katılımıyla 3. Ulusan Parti İçi Eğitim Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Bu çalıştayda Parti 

Okulu’nun geçmişte yaptığı çalışmalar ve 

gelecekte yapacağı çalışmalar etraflıca 

değerlendirilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. 

Parti Okulu’nun daha detaylı ve aylık 

raporlarına 

(http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.asp

x) adresinden ulaşılabilir. 
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