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CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Genel Başkan       Kemal KILIÇDAROĞLU

Genel Başkan Yardımcıları

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi     Bülent TEZCAN

İdari ve Mali İşler       A. Haluk KOÇ

Hukuk Politikaları       Muharrem ERKEK

İnsan Hakları        Tekin BİNGÖL

Doğa Hakları        Gülizar BİÇER KARACA

Halkla İlişkiler        Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

Yerel Yönetim Politikaları      Seyit TORUN

İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA

Ekonomi Politikaları       Aykut ERDOĞDU

Dış İlişkiler        Öztürk YILMAZ

İşveren Sendikaları ve Odalar     Çetin Osman BUDAK

Sosyal Politikalar       Faik ÖZTRAK

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim    A. Tuncay ÖZKAN

Bilgi ve İletişim Teknolojileri      Onursal ADIGÜZEL

Kamu Diplomasisi       A. Ünal ÇEVİKÖZ

Eğitim Politikaları       Lale KARABIYIK

AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu    Fethi AÇIKEL

Genel Sekreter                Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ
PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

Kemal KILIÇDAROĞLU Genel Başkan

Bülent TEZCAN  Genel Başkan Yrd.  Gökçe GÖKÇEN  PM Üyesi
A. Haluk KOÇ  Genel Başkan Yrd.  Gökhan GÜNAYDIN  PM Üyesi
Muharrem ERKEK  Genel Başkan Yrd.  Fatma GÜNER  PM Üyesi
Tekin BİNGÖL  Genel Başkan Yrd.  Ali Haydar HAKVERDİ PM Üyesi
Gülizar BİÇER KARACA Genel Başkan Yrd.  Turan HANÇERLİ  PM Üyesi
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ Genel Başkan Yrd.  Yıldırım KAYA  PM Üyesi
Seyit TORUN   Genel Başkan Yrd.  Zeki KILIÇASLAN  PM Üyesi
Veli AĞBABA   Genel Başkan Yrd.  Bülent KUŞOĞLU  PM Üyesi
Aykut ERDOĞDU  Genel Başkan Yrd.  Hakkı Suha OKAY  PM Üyesi
Öztürk YILMAZ  Genel Başkan Yrd.  Sibel ÖZDEMİR  PM Üyesi
Çetin Osman BUDAK Genel Başkan Yrd.  Ali ÖZTUNÇ   PM Üyesi
Faik ÖZTRAK   Genel Başkan Yrd.  Gamze PAMUK ATEŞLİ PM Üyesi
Onursal ADIGÜZEL  Genel Başkan Yrd  Haluk PEKŞEN  PM Üyesi
A.Tuncay ÖZKAN  Genel Başkan Yrd.  Oğuz Kaan SALICI  PM Üyesi
A.Ünal ÇEVİKÖZ  Genel Başkan Yrd  Orhan SARIBAL  PM Üyesi
Lale KARABIYIK  Genel Başkan Yrd  Selin SAYEK BÖKE  PM Üyesi
Fethi AÇIKEL   Genel Başkan Yrd.  Yaşar SEYMAN  PM Üyesi
Mehmet Akif  HAMZAÇEBİ Genel Sekreter  S.Sera SÜTLÜ  PM Üyesi
Haydar AKAR   PM Üyesi   Ali ŞEKER    PM Üyesi
Erdal AKSÜNGER  PM Üyesi   Burhan ŞENATALAR  PM Üyesi
Erbil AYDINLIK  PM Üyesi   Gamze TAŞCIER   PM Üyesi
Emre ÇAM   PM Üyesi   Ayça TAŞKENT   PM Üyesi
Mehmet Ali ÇELEBİ  PM Üyesi   Yüksel TAŞKIN   Pm Üyesi
M.Gül ÇİFTCİ   PM Üyesi   Bülent Ecevit TATLIDİL  PM Üyesi
Ayşe Eser DANIŞOĞLU PM Üyesi   Gülçin TİMUR   PM Üyesi
Semra DİNÇER  PM Üyesi   Erdoğan TOPRAK   PM Üyesi
Emine Gülizar EMECAN PM Üyesi   Gaye USLUER   PM Üyesi
Yunus EMRE   PM Üyesi   Pınar UZUN    PM Üyesi
Sevda ERDAN KILIÇ PM Üyesi   Necati YILMAZ   PM Üyesi
Eren ERDEM   PM Üyesi   Gökan ZEYBEK   PM Üyesi
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TBMM CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ
 Engin ALTAY   Grup Başkanvekili  İstanbul Milletvekili

 Özgür ÖZEL   Grup Başkanvekili  Manisa Milletvekili

 Engin ÖZKOÇ  Grup Başkanvekili  Sakarya Milletvekili

CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI

Fatma KÖSE

CHP GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI

Emre YILMAZ

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Uğur BAYRAKTUTAN YDK Başkanı

Sezgin KAYA  YDK Başkan Yrd.  Mahir POLAT    YDK Üyesi

Selahattin EMRE   YDK Sekreteri  Mustafa Serdar SOYDAN  YDK Üyesi 

Tuba TORUN   YDK Üyesi   Emrah ARSLAN   YDK Üyesi

Erdoğan KILIÇ   YDK Üyesi   Cem ARTANTAŞ   YDK Üyesi

Gülsüm FİLORİNALI  YDK Üyesi   Turan AYDOĞAN   YDK Üyesi

Öncü ÖZBAY   YDK Üyesi   Süleyman BÜLBÜL   YDK Üyesi

Ahmet Ersen ÖZSOY  YDK Üyesi   Gonca Yelda ORHAN  YDK Üyesi

TBMM CHP GRUP YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

  Burcu KÖKSAL    Afyonkarahisar Milletvekili

  Melike BASMACI    Denizli Milletvekili 

  Selina DOĞAN    İstanbul Milletvekili

  Niyazi Nefi KARA    Antalya Milletvekili

  Erkan AYDIN     Bursa Milletvekili

  Mehmet GÖKDAĞ    Gaziantep Milletvekili

  Birol ERTEM     Hatay Milletvekili

  Murat BAKAN     İzmir Milletvekili

  Turabi KAYAN     Kırklareli Milletvekili
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CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU

1.1. Türkiye’yi Kadınlarla Birlikte Yeniden İnşa Edeceğiz

1.2. Zonguldak’ta Düzenlenen Taşkömürü Çalıştayı Konuşması

2. GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN       
         ÇALIŞMALAR

2.1 Geçmiş Dönem MYK Değerlendirmeleri

2.1.1. 14 Şubat 2018 – MYK Basın Açıklaması

Enis Berberoğlu

Tek Adam İttifakının Sözcüsü Devlet Bahçeli

Eğer Terör ve Destek Veren Birini Arıyorlarsa Aynaya Bakacaklar

Terörle Yaptığın İttifakların Hesabını Vermedin

Hani Sahteydi?

 2.1.2. 21 Şubat 2018 – MYK Basın Açıklaması 

 Türkiye Mirasyedi Bir Hükümetle Karşı Karşıya

 Hani Bitecekti Koalisyonlar Dönemi? 

 Hangi Bakan Öcalan’ın Talimatını Hdp’ye Getirdi?

 Tahliyesi Doğru, Tahliye Şekli Rezalettir

 Siyasetin Emri ve Talimatı Altıdaki Hakimlere ve Savcılara Sesleniyorum

 Süreç Siyasi Çözüme Odaklanmalıdır

 10 Yılda Çocuk İstismarı Sayısı Yüzde 700 Artmış

2.1.3. 28 Şubat 2018 – MYK Basın Açıklaması

 Bu Teklif Milletvekili Hırsızlığı Teklifidir

 Bu Teklif Seçim Güvenliğini Yok Etme Teklifidir

 Milletin Alın Terini Sata Sata Doymadılar

 Genetiği Bozuk Siyaset Genetiği Bozuk Şeker Yediriyor Millete!

 İtibar Cellatlığı İcat Ettiler

 2.1.4. 14 Mart 2018 – MYK Basın Açıklaması 

 14 Mart Tıp Bayramı

 İttifak Yasası Değil Seçim Hileleri Yasası

 Bu Bir Sopalı Seçim Hazırlığıdır

 Milletin İradesini Çaldırmayacağız

 Sata Sata Doymadılar

 Hukukun Hakim Olduğu Bir Türkiye Yaratacağız
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2.1.5  21 Mart 2018 – MYK Basın Açıklaması

 Nevruz’un Birleştirici Duygusuna Her Zamankinden Daha Çok İhtiyacımız Var

 Saray Düzeni Hakim Ve Savcıların İradesini İpotek Altına Almaya Çalışıyor

 Yargı Düzenini Rezil Ettiniz

 Türkiye’ye Bir “Tosuncuk Düzeni” Getirdiler

 Milli Ekonomimizin Amiral Gemilerini Batırma Şampiyonu Oldular

Sarayın 13 Günlük Gideri Şeker Fabrikalarının, Zarar Edenlerin Zararlarını   
       Karşılamaya Yetiyor.

2.1.6. 26 Mart 2018 – MYK Basın Açıklaması

Şeker Fabrikalarının Vatan Olduğunu Ve Vatanın Da Satılamayacağını   
        Hepimiz Çok İyi Biliyoruz

AK Parti Döneminde Maalesef Her Alanda Büyük Bir Dışa Bağımlılık Sağlandı

 Kuzey Kore Uygulamalarıyla Karşı Karşıyayız

 OHAL Bağımlısı Bir İktidarla Karşı Karşıyayız

 Bir KHK da Kendileri İçin Çıkartsınlar

 2019’da 1919 Ruhuyla Demokrasi Kazanacak,

2.1.7. 2 Nisan 2018 – MYK Basın Açıklaması

Bu Büyüme Çiftlik Bank Modeli Büyümedir

Tosuncuk Düzeninin Araştırılmasından Korkuyorlar

Darbenin Siyasi Ayağı Sizsiniz!

Müteahhitlik Peşinde miydiniz Vatan Koruması Peşinde miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Makamı Şımarıklık Makamı Değildir!

3.  İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER

3.1. Dış Politika Dönem Değerlendirmesi

3.2. Türkiye’yi Sadece Biz Düzlüğe Çıkarabiliriz

3.3. Türkiye Artık Afrin’de Esad ve Ordusu İle Karşılaşacaktır

3.4. Türkiye Dediğini Yapıp B Planını Devreye Sokmazsa Elin Oğlu  
      İstediğini Yapar

3.5. Bunlar Siyasetin Taşeronu Haline Dönüşmüş

3.6. Afrin’in İç Politikaya Malzeme Yapılmasını Kabul Etmeyiz

3.7. Türkiye AB Toplantısında Fotograf Çektirmenin Ötesinde Somut   
     Adım Yok
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4.  EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER

4.1. Türkiye’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler

4.1.1.  2017 yılının özeti: çift haneli enflasyon ve çift haneli işsizlik.

Tek haneye inmeyen enflasyon, son iki yıldaki asgari ücret artışını da    
        sıfırlamak üzere

Türkiye’nin Kredi Notu Seyri ve Bildik AKP Mızıkçılığı

Moody’s’ in Tuttuğu Ayna ile Yüzleşememek

Enflasyon kaygısı

Dış kırılganlıklar

Kredi hacminde yavaşlama çok kaygı verici

Kredi arzında daralma…

Takipteki krediler

Konut satışında düşme eğilimi devam ediyor

Konut Fiyatları ve Ev Sahipliği

4.1.2 İSTİHDAMDA VE İŞSİZLİKTEKİ GELİŞMELER

Hükümetin 2017 İstihdam Seferberliği Başarısız Kaldı

Gerçek işsizlik yüzde 17’ye dayandı

İşgücü Maliyeti İstatistikleri CHP’nin Yüksek Ücret Mücadelesini Haklı Çıkarıyor!

Emek Odaklı Teknolojik Atılım İhtiyacı 

2017’de İş Cinayetlerinde 2006 Kişi Hayatını Kaybetti

4.1.3 REEL SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

TÜİK sanayi üretimi endeksini de milli gelir serileriyle “uyumlu” hale getirdi.

Kârlılıktaki Düşüş AKP’yi İmtiyaz Dağıtımına Zorluyor

Erdoğan Kliğinin Kritik Müttefiki: KOBİ’lere İlişkin Uzlaşma ve Çatışmayı İçeren  
        Bir Stratji İhtiyacı

Şirketlerin Borç Yükü

4.1.4 KAMU MALİYESİNDEKİ GELİŞMELER

AKP, Borç Faizi için Borçlanmaya Doğru Gidiyor

2017 Yılı Bütçe Açığı 47 Milyar TL

Örtülü Ödenek Harcamalarında 2017’de Yüzde 50 Artış

Hazine Borçlanması Zirve Yaptı. Hazine’nin Net Borçlanması 78 Milyar TL

Hazine İçeride Ödediğinden Fazla Borçlandı

AKP’nin 2003 - 2017 Arasındaki Özelleştirme Gelirlerinin Yarısı 10 Tane İşlemden  
        Kaynaklandı

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin ve Kredi Garanti Fonu’nun yarattığı riskler
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4.1.5 DIŞ TİCARET AÇIĞI – CARİ AÇIK

Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor

Dış Ticaret Dengesindeki Kötüye Gidiş 2018 Yılında Devam Ediyor

Dış Ticaret Hadleri ve Türkiye’de İktisadi Dönüşüm

Cari açık finansman kalitesinde bozulma devam ediyor

Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı milli gelirin yarısına denk geliyor

Cari açık ve altın ithalatı

Türkiye’nin Dış Yatırımları Finans Alanında

Enerjide Dışa Bağımlılık ve Artan Maliyetler

4.1.6 ULUSLARARASI RAPORLARDA TÜRKİYE’YE İLİŞKİN TESPİTLER

Kırılganlık Göstergelerinde Türkiye Alarm Veriyor

World Economic Forum 2017 - 18 Raporunun mesajı: Hakkaniyet ve büyüme   
        birlikte tesis edilmeli

Dünya Bankası Küresel Yönetişim Göstergeleriyle Türkiye

OECD Daha İyi Bir Yaşam Endeksinde Türkiye 

Türkiye’de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Hızla Artıyor

Türkiye’yi bir yılda 6 bin milyonerin terk ettiği tahmin ediliyor

4.1.7. AKP SAĞLIĞI TİCARİLEŞTİRDİ

Türkiye Sosyal Korumada Avrupa’nın Çok Gerisinde

Avrupa’nın Kişi Başına Sosyal Koruma Harcaması Türkiye’nin 6 Katı

4.2. Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

4.3. Turizmde Kriz Yılları

4.4. 2017 Yılı İşgücü, İstihdam ve İşsizlikte Yaşanan Gelişmeler

4.5. Eğitim Sistemindeki Sorunlar Çözülmeden Kalkınma ve İlerlemeden  
      Söz Edilemez 

4.6. AKP İktidarında Doktor Olmak

4.7. Kandırılan AKP

4.8. Seçim Kampanyaları ve Sosyal Medya

4.9. Türkiye’de İnternet Sansürüne Genel Bakış

4.10. İnternete Erişimde Alt Yapı Sorunları
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5. BİRİM FAALİYET RAPORLARI

5.1. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu

5.2. Hukuk Politikaları Faaliyet Raporu

5.3. İnsan Hakları Faaliyet Raporu

5.4. Doğa Hakları Faaliyet Raporu

5.5. Halkla İlişkiler Faaliyet Raporu

5.6. Sosyal Politikalar Faaliyet Raporu

5.7. Yerel Yönetim Politikaları Faaliyet Raporu

5.8. İşçi SendikalarıMeslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet   
      Raporu

5.9. İşveren Sendikaları ve Odalar Faaliyet Raporu

5.10. Dış İlişkiler Faaliyet Raporu

5.11. Eğitim Politikaları Faaliyet Raporu

5.12. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu

5.13. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Faaliyet Raporu

5.14. Kamu Diplomasisi Faaliyet Raporu

5.15. AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu

5.16. Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu

5.17. Kadın Kolları Faaliyet Raporu

5.18. Gençlik Kolları Faaliyet Raporu

5.19. TBMM Faaliyet Raporu

5.20. Parti Okulu Faaliyet Raporu
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CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU

DEVLETİ DEMOKRATİKLEŞTİREN SİVİL TOPLUMUN GÜCÜDÜR

Demokrasi teorisinde demokrasi güçlü bir sivil toplumun varlığını gerekli kılar. Demokrasiler da-
ima “sivil toplum”dan beslenir. Sivil toplum iknaya, uzlaşmaya, “sivil toplum”un karşısında konum-
lanan “devlet” ise güce ve baskıya dayanır. Devleti demokratikleştiren sivil toplumun gücüdür. Bu 
nedenle demokrasilerin güçlü olduğu ülkelerde sivil toplum da güçlüdür. Daha doğru bir ifadeyle 
ancak sivil toplumun güçlü olduğu ülkelerde demokrasi güçlüdür. Bu ülkelerde Devlet-birey ilişki-
si, güç-itaat ilişkisi ekseninden çıkarak demokrasinin evrilme sürecine paralel olarak bireyin öne 
çıktığı bir sürece dönüşmüştür. Demokratik anayasalar devleti değil bireyi yüceltirler. Bireyin hak ve 
özgürlüklerini korumak, güvence altına almak amacıyla anayasalarda devletin gücü sınırlanır. Zira 
bireyin özgürlüklerini korumak zorunda olan devlet aynı zamanda bireyin özgürlük alanına müdahale 
edebilecek en büyük güçtür. Bu nedenle demokratik meşruiyete sahip anayasalarda devletin gücü 
sınırlandırılır. Bu sınırlandırmanın bilinen en etkin yolu “kuvvetler ayrılığı”dır.

TÜRKİYE’NİN BEŞ TEMEL SORUN ALANI

Kuvvetler ayrılığı yoksa hukuk yoktur. “Hukuk”un olmadığı bir ülkede iyi giden başka şeylerin 
varlığından söz etmek mümkün değildir. CHP olarak Türkiye’nin beş temel sorun alanından söz 
ederken bunun başına daima hukuku koyduk. Bu çerçevede Türkiye’nin beş temel sorun alanını bir 
kez daha hatırlatıyorum:

1. HUKUK, ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ

2. DIŞ POLİTİKA

3. EKONOMİ

4. EĞİTİM

5. TOPLUMSAL BARIŞ

CHP olarak hedefimiz, beş temel sorun alanının aşıldığı, huzurlu, mutlu bir Türkiye’yi kurmaktır.

       GÖSTERMELİK, TUZAK ANAYASA İLE

 ÖZGÜRLÜKLERE TUZAK KURULMUŞTUR

Türkiye’de ise son dönemlerde çağdaş demokrasilerin tersine bir gelişme yaşanmıştır. 16 Nisan 
2017 Referandumunun hileli sonuçları ile kabul edilmiş sayılan Anayasa değişiklikleri ile birlikte fren-
denge sisteminin olmadığı, bütün güçlerin “tek adam” elinde toplandığı bir sisteme geçmenin hukuk-
sal altyapısı oluşturulmuştur. YSK’nın kabul edildiğini saydığı bu Anayasa, gerçekte GÖSTERMELİK 
ANAYASA, bir TUZAK ANAYASA’dır. Bu anayasa ile özgürlüklere tuzak kurulmuştur. Bu nedenle 
Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri tarihi önemdedir. Bu seçimlerden başarı 
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ile çıkmak, hedefimiz olmak yanında tarihsel görevimizdir de.

Öte yandan OHAL sürecinde yapılan Anayasa referandumu öncesinde 15 Temmuz 2016 tari-
hinde yaşanan FETÖ darbe teşebbüsü, Devletin içindeki karanlık yapıların ülkemizi nasıl tehlikeli, 
karanlık bir sürece taşımak istediğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Devletin bütün kurumlarını sarmış, siyaset, ekonomi, kamu yönetimi, üniversiteler, hukuk, yargı 
sistemi gibi toplumsal yaşamımızın bütün alanlarını kuşatmış olan FETÖ’nün Devlet ve toplum haya-
tından temizlenmesi darbe teşebbüsünden sonraki sürecin önceliği olmuştur. Ülkeyi yönetenler bu 
çerçevede 20 Temmuz 2016’da Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmişlerdir.

Ancak Anayasa’nın OHAL ile ilgili olarak yürütme organına (Cumhurbaşkanı + Bakanlar Kurulu) 
verdiği yetkiler ilerleyen zaman içerisinde giderek artan ölçüde amacı dışında kullanılmış, Anayasa 
Mahkemesi’nin yaptığı içtihat değişikliğiyle de bu KHK’larla ilgili Anayasa uygunluk denetiminin önü 
kapatılmıştır. Bu denetim süreci ancak KHK’ların yasalaşmasından sonra başlatılabilme aşamasına 
gelmişse de Anayasa Mahkemesinde açılan davaların kısa bir sürede sonuçlanmadığı ve yargının 
üzerindeki vesayet gerçeği dikkate alındığında bu denetim sürecinin etkili bir yol olmayacağı açıktır. 
Bu nedenle OHAL dönemi FETÖ’yle mücadeleyle sınırlı kalmamış, FETÖ ile hiçbir ilgisi olmayan 
aydınların, akademisyenlerin, kamu çalışanlarının ve birçok vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı, 
özgürlüklerin ortadan kalktığı bir sürece dönüşmüştür. OHAL sürecinde bu mağduriyetler yaşanırken 
FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması konusunda hiçbir çalışma yapılmamış, tam tersine geç-
mişte FETÖ ile işbirliği yapmış olan iktidar sahipleri kendilerini koruma altına almışlardır.

SİVİL TOPLUM İŞGAL ALTINDADIR

Sivil toplumun kontrol altına alınması, baskılanması yönünde AKP’nin öteden beri var olan ve her 
geçen gün bu yönde güç kazanan, giderek sistematik bir mahiyet arz eden uygulamaları OHAL ile 
birlikte zirveye ulaşmıştır. Bugün sivil toplum Devleti yöneten güçler tarafından işgal edilmiş, bireyin 
özgürlük alanı olağanüstü baskı altına alınmıştır. Otoriterleşen siyasi iktidar, insanlarımızı ötekileştiren 
kin ve nefret dilini benimsemiş, ayrımcı ve baskıcı bir karaktere bürünmüştür. Siyasi iktidar, varlığını 
devam ettirebilmek için medyanın, yargının, üniversitelerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, 
kısacası halkın hemen her kesiminin üzerindeki baskısını artırmıştır. Bütün bunlar, meşruiyet anlayı-
şını sadece sandık sonuçlarına ve parlamentodaki çoğunluğa indirgeyen, bu çoğunluğa dayanılarak 
yapılan işlerin “herkesçe kabul edilebilir ve adil olma”  niteliğini yani “demokratik meşruiyet” 
anlayışını yok sayan bir hükümet uygulamasının sonuçlarıdır.

TOPLUM BÖLÜNMÜŞTÜR

Mevcut şartları değerlendirdiğimizde toplumumuzun derin bölünme çizgileriyle bölünmüş olduğu-
nu görüyoruz. AKP hükümetleri tarafından başlatılan ve özellikle de 2011 yılından bu yana güçlendi-
rilerek sürdürülen politikalar, toplumsal kesimleri dinsel, inançsal, ideolojik, etnik özellikler etrafında 
kutuplaştırmış ve bu kutuplaşma siyasal hayata, siyasal rekabetin bir unsuru olarak değil, siyasal 
bölünme olarak yansımıştır. 

Terör, şehit cenazeleri, Anadolu’dan büyük kentlere doğru göç, Suriyeli mülteciler, Kürt sorunu, 
küçülen ekonomi, azalan gelir, azaltılamayan, tam tersine artan işsizlik, sosyal devletin kapsama ala-
nının daralması, birlikte yaşama umudunun azalması, geleceğe yönelik daha iyi bir yaşam umudunun 
güç kaybetmesi, adalete, gelirin ve fırsatların adil dağıtıldığına olan inancın azalması, hatta yok olma-
sı, kendini dışlanmış görenlerin çoğalması, düşünce, ifade ve medya özgürlüklerinin baskılanması, 
siyasal kurumların ve hükümetin meşruiyetinin kaybolmasına yol açmıştır. 
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Bu otoriter anlayış ve baskıcı yönetim çerçevesinde Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Karar-
nameleriyle adeta tek adam rejiminin provasının yapıldığı bu dönemde iktidar partisinin tüm eylem-
leri artık çok net bir biçimde var olma sıkıntılarının olduğunu göstermektedir. “Metal yorgunluğu” 
bahanesiyle yerel yönetimlerde yapılan tasfiyeler, apar topar ittifak seçeneğine sarılınması, Afrin 
Operasyonu’nun iç siyasete alet edilmesi bu çöküşün en büyük göstergeleridir. Siyasi iktidar, sonu-
nun yaklaştığının farkına varmış, bu nedenle halk üzerindeki baskısını artırarak yok oluşun önüne 
geçmeye çalışmaktadır.

BİREYİN ÖZGÜRLÜK ALANINI GENİŞLETMEK ÖNCELİĞİMİZDİR

Bütün bunlar yaşadığımız gerçeklerdir. Ancak saydığımız hususlar umutsuz olmanın değil, de-
mokrasi ve özgürlükler yolunda daha güçlü bir mücadelenin gerekçeleri olacaktır. Bu çerçevede de-
mokrasimizin en öncelikli meselesi sivil toplumdaki işgalin sona erdirilerek bireyin özgürlük alanının 
genişletilmesidir. Halkımızla birlikte bunu başaracağımızdan, bu çerçevede Türkiye’yi önümüzdeki 
seçimlerde yeni bir Cumhurbaşkanı ile tanıştıracağımızdan hiçbir şekilde kuşku duymuyoruz. 

YEREL YÖNETİMLERDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

 Merkez siyasetteki gelişmelere paralel olarak yerel yönetimlerde de olumsuz bir süreç yaşan-
maktadır. Yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle bize miras kalmış olağanüstü şehirlerimiz, 
iktidar sahiplerinin rant kapısı haline getirilmiş, iktidar sahiplerinin ifadesiyle bu güzel şehirlere (İstan-
bul) ihanet edilmiştir. Birbiriyle ahenk içinde, birbirine saygılı, mimari ve estetik kaygılar gözetilerek 
oluşturulan kentlerimizin dokusu rant hırsıyla bozulmuş, bize kalan bu büyük miras, tarihiyle son 
derece uyumsuz, ruhsuz beton kulelerin hegemonyası altına girmiştir. Bu ihanetin boyutu o kadar 
büyük noktalara gelmiştir ki iktidar kadroları içerisinde bir kazanç ve gelecek kavgası çıkmıştır. Bu-
gün Türkiye, halkın seçmediği, atanmış bir başbakan ve birçok şehrinde seçimle gelmemiş belediye 
başkanlarının ellerine teslim edilmek suretiyle nefret dilini benimsemiş bir kişinin verdiği kararlarla 
yönetilir hale gelmiştir.

Yerel yönetim politikalarında kötü gidişin durdurulması için önümüzde büyük bir fırsat vardır ve 
halkımızla birlikte yerel yönetimlerde büyük bir değişimi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Yerel se-
çimlerde göstereceğimiz başarı sonrasında bir Yerel Yönetimler Reform Programı’nı uygulamaya 
koyacağız.

ÜLKEMİZİ HUZURLU, MUTLU BİR GELECEĞE TAŞIYACAK

  YENİ BİR YOLCULUĞUN BAŞINDAYIZ

Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir görevimiz var. Geç-
mişte olduğu gibi bugün de yepyeni bir başlangıcı sağlayacak, umutları tazeleyecek, Türkiye’nin ay-
dınlık geleceği hedefimizde toplumun yeniden bir bütün olarak kucaklaşmasını sağlayarak; demok-
rasiyi, adaleti, özgürlükleri yeniden tesis edecek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Ülkemizi huzurlu, 
mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuğun başındayız. Buna inancımız tamdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak halkımızın umutlarını yeniden yeşertecek kadrolara sahibiz. Geride bıraktığımız 
Adalet ve Cesaret temalı 36’ncı Olağan Kurultayımız ve 19’uncu Olağanüstü Tüzük Kurultayımız 
sonrasında oluşan kadrolarımız ve yeni tüzüğümüzle önümüzdeki seçimlere enerji dolu bir şekilde 
ilerliyoruz. Önümüzdeki her üç seçimde de başarılı olmak hedefimizdir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa 
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Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı “Milletin bağımsızlığını yine 
milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” çağrısı bugün bizler için de yol gösterici niteliğindedir. 
2019 seçimlerinde de ülkemizi içinde bulunduğu bu karamsar tablodan kurtaracak olan milletimizin 
takdiri olacaktır.

Bu iktidar, kendi tarihinin en baskıcı döneminde olabilir ama asla en kuvvetli döneminde değildir. 
Ona güçlü bir programla en enerjik, en bütünsel ve en büyük karşı çıkışı söylem ve pratikte kim ge-
tirirse onun ellerinde dağılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu karşı çıkışı gerçekleştirecek kadroların 
olduğu partidir. Milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz bu mücadelenin başarıya ulaşacağından hiçbir 
şekilde kuşku duymuyoruz.

Parti Meclisi toplantımız vesilesiyle bugün aramızda olmayan, 5 Mart 2018 tarihinde ebedi yol-
culuğuna uğurladığımız, Karadeniz’in yiğit evladı, partimize uzun yıllar emek veren değerli arkadaşı-
mız Sayın Yavuz Karan’ı bir kez daha rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ayrıca suçsuz olduğu 
konusunda hiçbir şüphemizin olmadığı, kurultayımızda oybirliğiyle Parti Meclisi onur üyesi seçilen 
değerli arkadaşımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu’nu da buradan bir kez daha se-
lamlıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle demokrasi mücadelemizde ortaya koyduğumuz çalışmalarımıza aynı 
azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi bildirir, aydınlık Türkiye hedefi yolunda demokratik, laik, sos-
yal hukuk devletimizi sonsuza kadar yaşatma gayesiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

Kemal Kılıçdaroğlu
Genel Başkan
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1.1.  TÜRKİYE’Yİ KADINLARLA BİRLİKTE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde 
Aydın’da Kadın Muhtarlarla Buluşmasında Yaptığı Konuşma

(08 Mart 2018)

Efendim hepinize merhabalar. Sayın Başkan vallahi burayı çiçek bahçesine döndürmüşsün. 
Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kadınlarla beraber olmak, özellikle kadın muhtarlarla beraber olmak, 
onlara hitap etmek benim için şeref, benim için gurur. Bu onuru yaşattığınız için çok teşekkür ederim.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’Yİ KADINLARLA BİRLİKTE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Sayın Başkan konuşmasında şöyle bir cümle kullandı, ama çok önemli bir cümle: “Cumhuriyet 
aslında bir kadın devrimidir” dedi, olağanüstü güzel bir cümle. Çünkü cumhuriyeti beraber kurduk, 
siperde beraberdik, geride beraberdik, top mermisi taşırken beraberdik. Omuzunda top mermisiyle 
cepheye silah gönderen kadınlarımızı hiç unutmadık, onları her zaman baş tacı yaptık. Onlar milli 
mücadelenin kahramanlarıydı. Bugün aynı yüreklilikle, aynı amaçla yeniden cumhuriyetimizi eski 
ayarlarına döndürerek çağdaş Türkiye’yi yeniden kadınlarla birlikte inşa edeceğiz, sizin gücünüzle 
inşa edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk 1923’te Konya’da şöyle bir konuşma yapar: “Dünyada hiçbir milletin kadını 
ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını ka-
dar emek verdim diyemez.” Bunu ancak Anadolu kadını yapmıştır. Emek vermiştir, milli mücadeleye 
katkıda bulunmuştur. Ve bu mücadeleyi yaparken, yani cumhuriyet devrimini gerçekleştirirken bütün 
mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakın bütün Müslüman ülkeler, Türkiye’de cumhuriyet kurulduk-
tan sonra onlar da cumhuriyeti kurmuşlardır. Biz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırırken onlar da 
demokrasiye geçmek için özel mücadele yapmışlardır. O açıdan kadınların mücadelesi bizim cum-
huriyetin doğuşunda çok ama çok önemli bir mücadeledir. Halide Edip’in İstanbul’da İstanbul işgal 
altındayken yapmış olduğu miting hala hepimizin, çocuklarımızın ve gelecekteki çocuklarımızın da 
belleklerinde yer alacaktır. Bir kadın olarak İstanbul’un işgalini, İstanbul’da düşmanın işgal ettiği süre 
içinde İstanbul’un işgalini protesto etmiş ve dolayısıyla mücadeleyi en başta kadınlar yürütmüşlerdir.

TOPLUMU BÜYÜTMENİN, KALKINDIRMANIN TEMEL UNSURU KADINLARDIR

Şimdi değerli arkadaşlarım, kadınlar konusunda çok şey söylenebilir. Eğer bir toplum kadını 
eğitirse toplumu da eğitir. Kadın okuma yazma biliyorsa toplum da okuma yazma bilir çocuktan 
başlayarak. Kadın çağdaş uygarlığı hedeflemişse o toplumda çağdaş uygarlığı hedeflemek zorunda 
kalır. Yani toplumu büyütmenin, kalkındırmanın temel unsuru kadınlardır. Demokrasinin de temel 
unsuru kadınlardır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Öyküsü çok acıdır aslında, 8 Mart’ın tarihi çok acıdır. 
1857 yılında Amerika’da 40 bin kadın grev hakkını kullanır. Günlük 12 saat çalışırlar, çok az ücret 
alırlar, doğru dürüst evlerine gidip yatacak zaman bile bulamazlar. Bu koşullarda derler ki, “eşit işe 
eşit ücret, hakkımızı istiyoruz…” Ve kadınlar grev kararı alırlar. 40 bin kadın tekstil sektöründe greve 
katılır. Fakat grevi kırmak isterler, bir fabrikada yangın çıkar, kapılarını kapatırlar 129 kadın hayatını 
kaybeder yanarak. 8 Mart 1857 tarihinde - yani her yıl kutladığımız 8 Mart’ta - 10 binlerce kişi bu 
kadınların cenaze törenine katılır ve 8 Mart ilk kez Almanya’da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. 
Daha sonra Birleşmiş Milletler ve 1921 yılında da Türkiye 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
olarak kabul eder. Arkada yaşanan büyük bir dram var, bir hak alma mücadelesi var, hayatını kaybe-
den kadınlar var, ama bugün o bedelin çok daha fazlasını kazanarak bütün dünyaya duyurmuşlardır 
kadınlar. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 8 Mart tarihinde kutlanmasının böyle bir temel özelliği 
vardır.
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KADINLARIN EKONOMİDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMASI LAZIM

O açıdan hiç kimsenin yaşanan acıları ve bugün geldiğimiz noktayı unutmaması gerekir. Hak iste-
diler. Az önce arkadaşlar da “hak, hukuk ve adalet” dediler. Bizim dünya tarihinde en geniş kapsamlı 
hak arama mücadelesi 1857’de başlamıştır ve kadınlar haklarını aramışlardır. Bugün yine kadınlar 
hak mücadelesi vermek zorundadırlar. Sayın Başkan güzel bir konuşma yaptı, dedi ki, “Biz pozitif 
ayrımcılık yapıyoruz. Eşitler arasında kadını tercih ediyoruz.” Doğru mu? Doğru. Olması gerekir mi? 
Evet olması gerekir. Bugün çalışma hayatının içinde erkekle birlikte mücadele eden, çaba harcayan, 
evine ekmek götürmek isteyen kadınlar var. Ama eğer bir kriz yaşanırsa ilk işlerine son verilenler yine 
kadınlar oluyor. O zaman kadınların ekonomide çok daha güçlü olması lazım. Hayatın her alanında 
kadınların yer alması lazım ve kadınların dişe diş, göze göz mücadele etmesi lazım. Bugün yaşa-
dığımız toplumda kadına yönelik şiddet konusunu arkadaşlarımız bir kadın muhtarımız dile getirdi, 
kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde bin 400 arttı. Ne oluyor bize? Neden kadına yönelik şiddet, 
hangi gerekçeyle oluyor bu? Çocuk evlilikler neden oluyor? Eğer kadınlar yeniden ayağa kalkabilir-
lerse, yeniden bir hak mücadelesi başlatabilirlerse biz 2019’u cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandıran 
bir yıl olarak göreceğiz. O açıdan 2019 benim için ne kadar önemliyse kadınlar için çok daha fazla 
önemlidir. Kadın hayatın her alanında görev almak zorundadır.

Kadın-erkek eşitliği konusunda medeni kanunu ilk getiren, uygulayan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’tür. Ve seçme ve seçilme haklarını da yine 5 Aralık 1934’te getiren yine Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. Onu minnetle anıyoruz.

Gazinin öngörüsüne bakınız, 5 Aralık 1934’te kadına seçme ve seçilme hakkı getirilir. Fransa’da 
ne zaman? 10 yıl sonra 1944’te geliyor. İtalya’da 1946 yılında, Arjantin ve Meksika’da 1946 yılında. 
Japonya’da 1945 yılında, Çin’de 1947 yılında, Yunanistan’da 1952 yılında, Belçika’da 1960 yılında, 
İsviçre’de 1971 yılında. Gazi Mustafa Kemal 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkını getirdi.

GELİN, SİYASİ PARTİLER YASASINI DEĞİŞTİRELİM, CİNSİYET KOTASINI EN AZ YÜZDE 
33 OLARAK PARLAMENTODAN GEÇİRELİM

Peki, kadın seçme ve seçilme hakkını yeteri kadar kullanabiliyor mu? Siz de biliyorsunuz ki kulla-
namıyor. Bizim parti olarak tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Şimdi buradan bütün siyasal 
partilere açık ve net çağrıda bulunuyorum, bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyo-
rum: Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim, cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamento-
dan geçirelim.

Sizler takipçisi olursanız bunu parlamentodan geçirebiliriz. Sizler baskın unsur olarak ortaya çıkıp 
evet seçme ve seçilme hakkını 1934’te aldık ama erkek egemen bir toplumda ben yeteri kadar parla-
mentoya giremiyorum, yeteri kadar belediye meclislerine giremiyorum, yeteri kadar belediye başkanı 
çıkaramıyorum. O zaman seçme ve seçilme hakkıyla ilgili yasada yani seçim yasasında bir değişiklik 
yapalım, en az yüzde 33 cinsiyet kotasını getirelim. El mi yaman, bey mi yaman hep beraber görelim.

Bakınız, kadın belediye başkanı, burada kadın Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Aydın’ı sa-
dece Türkiye açısından değil, dünya açısından bir marka haline getirdi. Dünyanın her tarafında eğer 
Aydın bir şekliyle konuşuluyorsa, kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyledir. Demok-
rasi kültürünü geliştiriyor, demokrasinin ne olduğunu da gösteriyor. Sadece Aydın’a, Aydınlıya değil, 
bütün Türkiye’ye gösteriyor. Düşünün büyük bir alan var, 177 dönüm bir alan. Başka belediyeler olsa, 
örneğin İstanbul olsa imara açar, örneğin başka bir yer olsa imara açar. AVM’ler yaparlar, şunu ya-
parlar, bunu yaparlar. Nefes alacak yer bulamazlar. Sonra da dönüp derler ki, biz İstanbul’a ihanet 
ettik. E niye ettin kardeşim? Ama Aydın ne yapıyor? Sandığı koyuyor, bu alana ne yapalım diyor? 
AVM mi yapalım, gökdelen mi dikelim, park mı yapalım? Aydınlı gelip oyunu kullanıyor, burayı park 
yapacağız diyor. Ne olacak? Geleceğiz ağaçların altında oturacağız, Aydınlılar burada buluşacak, 
burada sohbet edecek, burada konuşacak. Buna ne diyoruz? Katılımcı demokrasi diyoruz. Temel bir 
konuda karar alırken, bir kentle ilgili karar alırken, sandığı koyarsınız belde halkına sorarsınız burayı 
ne yapacağım diye.
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Şimdi muhtar arkadaşlarım var aramızda, muhtarsınız mahallenizde bir yeşil alan var, yeşil alan 
imara açılıyor. Sizin hiç haberiniz bile olmuyor. Biz ne düşünüyoruz? Şöyle düşünüyoruz; eğer bir 
mahalleyle ilgili belediye meclisinde karar alınacaksa mahallenin muhtarı o mahalleyle ilgili alınan 
karar sürecinde belediye meclisine katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Seçimle mi geldi muhtar? 
Seçimle geldi. Niye söz ve karar sahibi olmasın? Kendi mahallesiyle ilgili karar alınacak, muhtarın 
haberi yok. Olmaz, doğru değil. Gelsinler bunu da değiştirelim. Gelsinler bakın bütün siyasi partilere 
çağrı yapıyorum, gelsinler bunu da değiştirelim. Mahallede yeşil alan imara açılacak, niye referan-
dum yapmazsınız, mahalle halkına niye sormazsınız? Burası yeşil alan mı olsun, AVM mi olsun, baş-
ka bir bina mı yapalım buraya, kültür merkezi mi olsun, yüzme salonu mu olsun? Ne olursa olsun ama 
sonuçta belde halkı bir şekliyle demokrasinin gereği olarak katılabilmeli. İsviçre’de otoyollar yapılsın 
mı, yapılmasın mı diye referandum yapılıyor. Bizde en temel konularda referandum yapılmaz. Asıl en 
temel konularda referandum yapılması gerekir. Oturur vatandaş kararını verir.

MUHTARLARIN BİR TEMEL KANUNU OLMASI LAZIM

Değerli arkadaşlarım, muhtar olarak talepleriniz de oldu. Muhtarların bizim demokrasimizin te-
meli olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir daha söylüyorum, muhtarların, seçimle gelen muhtarların 
Türkiye Cumhuriyetinde demokrasinin temeli olduğunu, seçimlerinin demokrasinin temeli olduğunu 
kimse unutmasın. Bu topraklarda ilk seçimler 1833 yılında Kastamonu Taşköprü’de yapılan bir muh-
tar seçimidir. 1833 yılında Kastamonu Taşköprü’de yapılan bir muhtar seçimidir. Dolayısıyla demok-
rasi kültürünü bu topraklara getirenler yine muhtarlar olmuştur ve muhtarların kendi tarihlerini çok iyi 
bilmeleri lazım. Muhtarlık Kanunu, ben size bir örnek daha vereyim, 81 kanunda muhtar geçer, ne 
siz 81 kanunu bilirsiniz, ne de ben bilirim. Oysa muhtarların bir temel kanunu olması lazım, açacak 
muhtar kendi kanununa bakacak, ne var benim görevlerim nedir, hakkım nedir, hukukum nedir bunu 
görecek. Ama bugün bundan yoksun. Yine çağrı yapıyorum, bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum: 
Gelin temel bir muhtarlık kanunu çıkaralım.

Hep birlikte çıkaralım, değişik siyasi görüşlerden muhtar arkadaşlarımız var, neden muhtarların 
kendine özgü bir kanunları yok? Milletvekillerinin var, belediye başkanlarının var, belediye meclis 
üyelerinin var, herkesin var. Muhtarların niye yok? Muhtarların da olması lazım, onlar da seçimle 
geliyorlar.

Yine başka bir şey daha, muhtarların kesinlikle kalıcı bir mekanlarının olması lazım. Belediye 
binası var mı? Var, görüyoruz. TBMM var mı? Var, görüyoruz. Muhtarların kalıcı yeri, özel binaları 
yok. Olması lazım. Çünkü bugün siz muhtarsınız, yarın bir başka kişi gelecek muhtar. Ama herkes 
bilecek ki şu mekan, şu bina muhtarlığa aittir. Ve tek tip muhtarlık binalarının olması lazım. Bizim 
belediyelerimiz bunu büyük ölçüde başarıyorlar, yapıyorlar ama isteriz ki bu bir yasal görev olarak 
TBMM üstlensin ve bunu yasal bir güvenceye kavuşturmuş olsun.

DEVLETİN DAĞITACAĞI SOSYAL YARDIMLAR MUHTARLAR ARACILIĞIYLA 
DAĞITILMALIDIR

Yine bir şey daha, muhtarların sorunları var. Çok sayıda kişiyle, vatandaşla muhatap oluyorsu-
nuz. Devlet sosyal yardım dağıtıyor, sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması lazım. Diyecek-
siniz ki neden? Çünkü bir mahallede, bir köyde kim fakir, kim fakir değil onu en iyi muhtar bilir. Ve 
muhtar sosyal yardımı yaparken A partili, B partili diye ayırmaz. Der ki bu aile fakirdir, ben sosyal 
yardımı bu aileye veriyorum. Anlaştık mı? Bakın bu çağrı da vatandaşlar arasında, yoksul vatan-
daşlar arasında hiçbir ayrım yapılmasın diye bizim sözümüz ve vaadimizdir. Aksi halde efendim bu 
bizim partili ona yardım yapalım, bunlar bizim partiye oy vermiyor onlara yardım yapmayalım anlayışı 
çıkıyor ortaya, bu anlayışın kırılması lazım. Diyeceksiniz ki, siz bunu nereden öğrendiniz? Şuradan, 
Dünya Bankası Türkiye’de bir yoksulluk araştırması yapmak ister, Ortadoğu Teknik Üniversitesin-
den bir grup akademisyenle anlaşırlar, protokoller yapılır, Türkiye’de yoksulluk araştırması yapılacak. 
Fakat hocaların tamamı lojmanlarda oturuyor, yoksul kim, nasıl ulaşacaklar yoksullara? Bir arkadaş 
diyor ki, yoksullarla muhatap olmak mı istiyorsunuz, onlarla bir araya gelmek mi istiyorsunuz, onlarla 
konuşmak mı istiyorsunuz? Evet diyorlar araştırmayı yapacağız da yoksul aileleri bulmamız lazım. 
O zaman gideceksiniz muhtarları bulacaksınız, muhtarlar sizi yoksul ailelerle karşılaştıracaklar. Ya 
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muhtar bilir bunu, ya da mahallenin bakkalı bilir, ikisi bilir. Ve muhtarlarla beraber Türkiye’de yoksulluk 
araştırması yapıyorlar. O nedenle diyoruz kimin yoksul olup olmadığını en iyi muhtar bilir, dolayısıyla 
devletin dağıtacağı sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalıdır.

Sizin seçimle geldiğinizi herkes biliyor. En demokratik seçim olduğunu da herkes biliyor. Hiçbir 
siyasi partiye dayanmadan mahallenin doğrudan doğruya tercihiyle, doğrudan doğruya isim bazın-
da sizi seçtiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. En demokratik seçimler olduğunu da hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Sizin bir ara sosyal güvenlik primleriniz bile yatırılmazdı, neyse dilimizde tüy bitti, en so-
nunda bunu kabul ettiler. Şimdi bir şey daha var, sizin bir bütçenizin olması lazım muhtarlık bütçesi. 
Diyeceksiniz ki, bu bütçenin kaynağı nereden olacak? Çok basit, eski bir maliyeci olarak çok basit 
diyorum neden? Belediyeler emlak vergilerini alırlar değil mi? Alırlar... Sizin mahalledeki emlak ver-
gisini de alıyorlar, başka mahalleden de alıyorlar. Peki, sizin bulunduğunuz mahalleden alınan emlak 
vergisinin örneğin yüzde 1’i size verilse ne olur? Sizin bir bütçeniz olur. Dolayısıyla siz belki devletin 
yetişmediği sosyal yardımları kendi bütçenizden yapacaksınız. Ama bütçeniz olur derken denetlen-
meyecek anlamında değil. O bütçede size tahsis edilen paraların doğru dürüst, kaynağına uygun 
harcanıp harcanmadığını da elbette denetleyecekler. Çünkü demokrasi denge ve denetleme rejimi-
dir. Kaynak tahsis edilmeli, muhtar o kaynağı kullanmalı, amacına uygun olarak kullanmalı, o denge 
ve denetlemeyi sağlamalı. Bu neyi getirir? Bu muhtarlığın daha güçlü olmasını getirir. Bu muhtarlığın 
güçlü olması ne demektir? Demokrasinin daha güçlü olması demektir. Aslında size verilen yetki, 
demokrasiye verilen yetki demektir.

BUGÜN DEMOKRASİMİZ İŞGAL ALTINDADIR

Bir şeyin altını özenle çizmek isterim. Bugün demokrasimiz işgal altındadır. Kimse hakkını, hu-
kukunu savunamamaktadır. Yargı bitmiştir, adalet bitmiştir. Demokrasiyi en çok savunması gereken 
kadınlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar sokağa çıkıp bugünü kutlamak isti-
yorlar. Coplarla, tekmelerle, biber gazlarıyla kadınları susturamazsınız. Kadınlar kendi ülkelerinde 
demokrasi istiyorlar, kadınlar hak, hukuk ve adalet istiyorlar. Kadınlar çocuklarının daha iyi okullarda 
okumasını istiyorlar. Kadınlar bozulan eğitim sisteminin düzelmesini istiyorlar.

Kadınlara uygulanan, yapılan muameleye bakın. Gözaltına alınıyor kadın, 3 günlük çocuğu, nor-
malde kadının çocuğu emzirmesi lazım, 3 günlük çocuğu kadına verilmiyor. Kıyameti kopardık da 
çocuğu götürdüler annenin yanına. Bunun adı vicdansızlıktır. Kadın ve çocuğu birbirinden ayırmak 
hele hele o yaşta ayırmak vicdansızlıktır. Eğer demokrasimiz işgal altındaysa, bu işgalden demokra-
siyi kurtaracak olanlar sizlersiniz. Bakın, açık ve net söylüyorum, sizlersiniz.

Demokrasi ne demektir? Az önce söyledim muhtarlara kaynak tahsis edilecek, ama denetlene-
cek. Demokrasilerde denge rejimi vardır. Bütün yetkiler bir kişiye verilmez. Bütün yetkileri bir kişiye 
verirseniz Türkiye’yi felakete sürüklersiniz. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Ama bütün yetkileri bir 
kişiye verip, eğer onun hata yapmasını beklersek Türkiye’yi felakete sürükleriz. O açıdan demokrasi 
önemlidir, dengeler önemlidir. Yasama, yargı ve yürütme. Mahkemeye kimse emir ve talimat ver-
memeli. Mahkeme hukukun üstünlüğüne ve vicdanına göre karar vermeli. Kim suçludur, kim suçlu 
değildir ben belirleyemem, siz de belirleyemezsiniz. Buna kararı dünyanın her tarafında hakimler 
verir. Ama hakim kanundan değil, evrensel hukuktan değil, insan haklarından değil, siyasi otoriteden 
talimat alıyorsa orada hukuk bitmiştir. Kadın hakları bitmiştir.

BİZİM SÜRATLE BİR DEMOKRASİ DEVRİMİ YAPMAMIZ LAZIM

Hapishanelerde binlerce çocuk var şu anda anneleriyle beraber. Bu çocukların eğitimi ne ola-
cak? Suçlu veya suçsuz, ama çocukların bir günahı yok ki, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu ço-
cukları topluma kazandırmak lazım, bu çocukları eğitmek lazım, bu çocuklar iyi koşullarda okumalı, 
yazmalı, öğrenmeli. Her annenin umududur kızı, oğlu okusun en iyi makamlara gelsin diye. Eğer 
bugün binlerce kişi işsizse ve işsizliği en çok kadınlar acı olarak çekiyorlarsa, kadınlar bir demokrasi 
devrimi yapmak zorundadırlar. Nasıl cumhuriyet devrimini yaptıysanız, şimdi cumhuriyeti demokra-
siyle taçlandırmak için bir demokrasi devrimi yapmak zorundadır kadınlar. Ve kadınlar hep beraber 
demokrasiye sahip çıkmak zorundadır. Bunun muhtarı yok, A’sı yok, B’si yok. Daha güzel bir Türkiye 
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hepimizin özlemidir, daha güzel bir Türkiye’de hepimiz yaşamalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, 
kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Bayrağımızın 
altında, vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gerilen bir toplumla karşı karşıyayız. Gerilen 
toplum ne demektir? Demokrasinin askıya alındığı toplumlarda toplum gerilir. Herkes düşüncesi-
ni özgürce söyleyemeyecekse o zaman hangi demokrasiden söz edeceğiz? İnsanlar düşüncelerini 
açıklayabilmeli. İnsanlar düşüncelerini açıkladı diye hapse atılamaz. Düşüncesini açıkladı diye hapse 
atılan bir ülkede demokrasi yoktur. O nedenle diyorum demokrasi işgal altındadır diye. Binlerce kişi 
var hapishanelerde, yüzlerce, binlerce… Gazeteciler, aydınlar, yazarlar, çizerler, avukatlar var, mil-
letvekilleri var hapiste. Bunlar doğru değildir. Bizim süratle bir demokrasi devrimi yapmamız lazım 
ve birlikte mücadele etmemiz lazım. Bu mücadelenin koçbaşı başta topuklu efe kadınlar olacaktır.

Kadınların bir özelliği daha var. Kadınların müthiş bir sezgi gücü var, Allah vergisi. Riski, tehlikeyi 
önceden görürler kadınlar. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin kadınlar için nasıl bir süreç olduğunu, ne-
leri doğurabileceğini kadınların görmesi lazım, bilmesi lazım, sezmesi lazım. Çocuklarınız için müca-
dele edeceksiniz, vatanınız için mücadele edeceksiniz. Halide Edip nasıl mücadele ettiyse, her kadın 
da Halide Edip gibi mücadele edecek, Nene Hatun gibi mücadele edecek. Bu mücadele, demokrasi 
mücadelesi, kutsal mücadeledir, bireysel bir mücadele değildir. Dünyadan kopuyoruz, niye dünyadan 
kopuyoruz, neyimiz eksik bizim dünyadan? Bütün Arap halkları Türk kadınına özenirler, şimdi onlarda 
da değişim başladı. Bizim kadınlarımız okula gidecek, yazacak, çizecek sanatın her alanında, devlet 
yönetiminin her alanında, seçimle gelmiş olan her alanda, hakimden, savcısından, kaymakamından 
valisine kadar her alanda kadınlar olmalı. O nedenle dedik, yüzde 33 en az cinsiyet kotasını gelin si-
yasi partiler yasasına koyalım. Koymayanlar kadınlardan korkanlardır. Bir daha söylüyorum, cinsiyet 
kotasını en az yüzde 33 olarak siyasal partiler yasasına koymayanlar kadınlardan korkanlardır. Ve 
siz de gücünüzü gösterin, ya en az yüzde 33 cinsiyet kotasını getireceksiniz siyasi partiler yasasına 
koyacaksınız. Kim buna hayır diyorsa kusura bakmayın diyeceksiniz orada dur, sona oy vermiyorum. 
Önce sen bu sözü ver, parlamentodan geçir, sonra gel benden oy iste diyeceksiniz. Anlaştık mı?

BİR TOPLUMUN UYGARLAŞMA SÜRECİ KANININ SOSYAL YAŞAMA KATILMASIYLA 
PARALEL İLERLER

Erkek egemen bir toplumuz dedim. Evet artık bu dili değiştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirme-
miz lazım. Kadınları dışlayan, onları ikinci sınıf vatandaş sayan bir anlayışı tamamen tersyüz etme-
miz lazım. Kadın – erkek eşitliği elbette savunacağız. Yaşamın her alanında kadınlar olduğu sürece 
emin olun Türkiye normalleşir. Parlamentoda yüzde 40 kadın olduğunu düşünün, parlamentonun 
yüzde 40 kadın olduğunu düşünün, vallahi parlamentoda kavga çıkmaz. Herkes daha güzel konuşur. 
O nedenle bir toplumun uygarlaşma süreci kadının sosyal yaşama katılmasıyla paralel gider. Öyle 
bakmamız lazım. Kadını baş tacı yapmamız, kadını hayatın her alanında çalışan, üreten, emek har-
cayan, alın teri döken insan haline getirmemiz gerekiyor. Yoksa kadın çalışmayacak, kadın evinde 
oturacak. Niye çalışmasın? Siyasi hayata girmeyecek. Niye girmesin? O da girecek, o da yönetecek, 
o da çalışacak, o da emek harcayacak. Tarlada kadın çalışır, özellikle Karadenizli kadınlar neredeyse 
günün 24 saati çalışırlar. Orada çalışır kimse ses çıkarmaz, şehre gelecek devlet dairesinde görev 
alacak, efendim kadın çalışmaz. Niye çalışmaz? Tarlada çalışıyor, ahırda çalışıyor, damda çalışıyor, 
ot getirirken çalışıyor, buğday biçerken çalışıyor, şehre geldiği zaman efendim kadın çalışmasın. 
Niye çalışmasın, niye üretmesin? Her alanda kadının çalışması lazım, her alana kadının damga vur-
ması lazım, damga, biz varız diyecek, biz varız.

Kadına yönelik şiddet, evet bizim de çok şikayet ettiğimiz bir olaydır. En ağır şekilde cezalan-
dırılmalı kadına yönelik şiddet, kim yaparsa yapsın. Kamu görevlisi yapıyorsa ona da en ağır ceza 
uygulanmalı. Vatandaş yapıyorsa herhangi birisi ona da en ağır cezalar uygulanmalı. Kadına yönelik 
şiddet mi olur? İnsan insanlığından utanır. Kadına şiddet uygulayacaksınız, kadını öldüreceksiniz. 
Kadınlar bu konuda da mücadele ediyorlar. Eminim kısa süre içinde kadınlar bu konuda da mücade-
lelerinde başarıyı yakalayacaklardır. Yeter ki siz birlik olun, yeter ki birlikte hareket edin, yeter ki bir 
kadın hareketi, bir demokrasi hareketi başlatın. Dolayısıyla bu hareketi başlattığınızda, göreceksiniz 
ki milyonlar yanınızda duracaktır, milyonlar. Milyonlar sizinle beraberdir.

Kadın – erkek ayrımı yapmadan hep beraber güzel ülkemizde huzur içinde yaşamak dileğiyle 
hepinize saygılar sunuyorum.
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1.2. ZONGULDAK’TA DÜZENLENEN TAŞKÖMÜRÜ ÇALIŞTAYI KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zonguldak’ta Düzenlenen Taşkömürü 
Çalıştayı’nda Yaptığı Konuşma

(24 Mart 2018)

Efendim hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Benden 
önce kömürle ilgili düşüncelerini aktaran, önerilerini aktaran bütün arkadaşları büyük bir dikkatle 
dinledim. Soruna aslında hepimiz vakıfız. Kömürün Zonguldak için ne kadar değerli olduğunu da 
hepimiz çok iyi biliyoruz.

ENERJİ KAYNAKLARI BÜTÜN DÜNYADA STRATEJİK ÜRÜNDÜR

Bazı ürünler vardır ki dünya genelinde stratejiktir, bazı ürünler vardır ki bölge genelinde stratejik-
tir. Onlara stratejik ürün denir. Örneğin, fındık Karadeniz için stratejik üründür. Çünkü başka bir gelir 
kaynağı yok. Çay, Rize için stratejik üründür. Kömür Zonguldak için stratejik üründür. Çünkü burada 
yaşayanların temel gelir kaynağını, bölge ya doğal olarak veya insanın emeğiyle kendisi oluşturmak-
tadır. Kömür neden stratejik üründür? Çünkü ana geçim kaynağı kömür. Fındık neden stratejik ürün-
dür? Çünkü ana geçim kaynağı fındık. Çay neden stratejik üründür? Ana geçim kaynağı çay olduğu 
için. Stratejik ürünlerin şöyle bir özelliği var, stratejik ürünlerde devletler kar, zarar hesabı yapmazlar. 
Çünkü orada önemli olan insandır. İnsan geçim kaynağını sağlayabiliyorsa ve elde edilen ürün onun 
geçimi için temel unsursa devlet kar, zarar hesabı yapmaz. Tabi bu şu anlama gelmesin, sürekli 
zarar eder. Hayır. Ama kar, zarar hesabı yapmaz. Rasyonel davranmak zorundadır. Çünkü sonuçta 
dokunduğumuz kişi insandır.

Stratejik ürünler bir de Türkiye değil dünya genelinde vardır. Bor madeni gibi, petrol gibi, uranyum 
gibi, toryum gibi, onlar da dünya genelinde stratejik ürünlerdir bakıldığı zaman. Enerji kaynakları 
bütün dünyada stratejik üründür.

21.yüzyılda bir şey daha var. İnsan beyni dünyanın en stratejik ürünüdür. Çünkü yaptığınız bir 
yazılım dünya çapında kabul görüyorsa olağanüstü başarılara imza atmış oluyorsunuz. Ve şimdi 
21.yüzyılda bütün gelişmiş ülkeler en parlak beyinleri kendi ülkelerine çekmek istiyorlar. Gel diyorlar 
üniversitede hocaysan, gel diyor buluş yapacaksan her türlü imkanı sana vereceğim. Vatandaşlık 
mı istiyorsun onu vereceğim, para mı istiyorsun onu vereceğim. Dolayısıyla yetişen insanları kendi 
ülkelerine bir şekliyle çekmek istiyorlar. Bizim gibi ülkeler, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerde düşünen 
beyinler, genellikle kalkınmış ülkelere doğru gidiyorlar. Onların üniversitelerinde ders veriyorlar, ora-
larda kurulan silikon vadilerinde olağanüstü katma değeri yüksek ürün üretmede katkı yapıyorlar.

BÜTÜN SAVAŞLARIN NEDENİ ENERJİ KAYNAKLARIDIR

Enerji bütün dünya için önemlidir. Ve bütün savaşların arka perdesine baktığınızda savaşın ne-
deni aslında enerji kaynaklarıdır. Buyurun bakalım petrole, petrol yataklarını kim çalıştırıyor? Ağırlıklı 
olarak Müslüman ülkelerin yaşadığı yerlerde yeraltında olağanüstü bir zenginlik var. Ama yerin üstün-
de de felaket bir yoksulluk var. Çünkü o petrol kaynaklarını o devletlere işletmiyorlar, çalıştırtmıyorlar.

Bir örnek vereceğim, dünya savaşlarının çıkışlarına bakın enerji kaynakları yüzünden savaşlar 
çıkmıştır. Almanya’yla Fransa’nın yıllar yılı süren savaşları, Avrupa’da çıkan birinci, ikinci dünya sa-
vaşları hep enerji kaynaklarına, kim yakalayacak, kim sahip olacak diye çıkmıştır. 1951 yılında Avru-
pa bir araya gelmiş, ya biz niye savaşıyoruz, kömür için savaşıyoruz. Belli yerlerde kömür var kömürü 
kim elde edecek, kim bu stratejik ürüne sahip olacak. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
kuruluyor. Düne kadar savaşın gerekçesi olan kömür 51 yılından sonra Avrupa’da barışın gerekçesi 
oluyor. Ve bugün AB’nin varlık nedeni savaşı bitirmektir. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği olarak kurul-
du, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğuna evrildi, şimdi artık AB. Hem ekonomik, hem siyasal 
açıdan bir kaynaşma var. Biz de acaba bu kaynaşmanın, bu barış entegrasyonunun içinde nasıl yer 
alabiliriz, bizi kabul ederler mi, etmezler mi diye özel olarak çaba gösteriyoruz.
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CUMHURİYETİ KURANLAR, 1921’DE SAVAŞ DEVAM EDERKEN MADEN İŞÇİLERİNİN 
HAKLARINI KORUYAN İLK YASAYI ÇIKARDI

Enerji kaynakları konusunda en dikkatli liderlerden birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hem 
savaşı çok iyi bilir, çünkü bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiştir. En bilmediği alan ekonomidir 
ve o nedenle ilk yaptığı iş İzmir’de İktisat Kongresini toplamaktır, biz bu memleketi nasıl kalkındıraca-
ğız diye. Çünkü Gazi Mustafa Kemal bağımsızlığın ekonomik zaferlerle taçlandırılmadığı zaman ko-
runamayacağının bilincindedir. Ekonomik olarak güçlü olursanız kendi bağımsızlığınızı koruyabilirsi-
niz. Osmanlının batışı ekonomik bağımsızlığının olmamasından kaynaklanıyor. Duyunu Umumiye’nin 
kurulması, Duyunu Umumiye’de çalışan memur sayısı, Osmanlının Maliye Bakanlığında çalışan me-
mur sayısından fazladır. Osmanlının bütün gelirlerine el koymuşlardır alacakları için, kapitülasyonlar 
vardır. Bu gerçeği Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gayet yakından biliyorlar.

Az önce sendika başkanımız güzel bir konuşma yaptı Milli Mücadeleyle ilgili olarak. 10 Eylül 1921 
yılında çıkan 151 sayılı kanundan söz ettiniz. Ama 28 Nisan 1921’de bir kanun daha var o da 114 sa-
yılı kanun. O da Zonguldak ve Ereğli kömür havzasında kömür tozlarının amele yararına kullanılması, 
Amele Derneğine verilmesiyle ilgili, “Kömür tozları var, para ediyor bu tozlar, ama bu tozları ihaleyle 
satmayalım kömür işçilerine verelim” demiştir. İlk çıkan kanun budur. O 28 Nisan 1921’de. Daha 
sonra burada çalışan işçilerin haklarını güvence altına almak için Sayın Genel Başkanın söylediği 
10 Eylül 1921’de bugün Amele Birliği dediğimiz ve işçi haklarını koruyan, bizim de ilk sosyal güvenlik 
yasamızdır bu yasa. Maden işçilerinin haklarını koruyan ilk sosyal güvenlik yasasıdır ve dolayısıyla 
cumhuriyeti kuranlar 1921’de daha savaş meydanlarında askerler savaşırken, 1921’de İzmit işgal edi-
lirken düşman askerleri tarafından, TBMM kömür havzasına Zonguldak’a önem veriyor, işçiye önem 
veriyor ve işçinin haklarını güvence altına almak için 1921 yılında iki ayrı kanun çıkarıyor.

Şunun da bilincindedir cumhuriyeti kuranlar. Eğer işçi haklarını korursanız, onlara güvence 
verirseniz, bu gelecekte demokrasinin de güvencesi olacaktır. Onların haklarını korursanız en 
azından kömür bağlamında dışarıya olan bağlılığımızı büyük ölçüde gidermiş oluruz. Arkasından 
demir çelik fabrikalarının kurulması yine bu bölgede, bu havzada demir çelik fabrikalarının kurulması 
olağanüstü başarıların yolunu açmıştır.

Bir örnek daha vermek isterim. İlk uçak fabrikamızın temeli 1925 yılında Kayseri’de atılır. 9 yıl 
sonra Kayseri’den kalkan ilk uçağımız Ankara’ya iner. 1940’lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkedir. 
1936 Haliç’te kendi denizaltımızı yapıyoruz. 1930 yılına kadar devletin bankası yoktu, kullandığımız 
paralar yabancı bankalarda basılırdı. İlk kez bu topraklarda kendi paramızı 1930 yılında Merkez Ban-
kasını kurarak elde ettik ve kullandık. Kendi yakın tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. O Milli Kurtu-
luş Savaşını verenler, emperyalizme karşı mücadele edenler, Fransızlar geldi Sayın Genel Başkan 
söyledi, Fransızlar geldi buradaki kömür havzalarını işgal etmek için. Neden başka bir yere gitmiyor 
Yozgat’a veya bir başka yere? Kömür yok ki. Nerede var kömür? Zonguldak’ta var. Enerji kaynağı 
nerede? Zonguldak’ta. O zaman benim Zonguldak’a egemen olmam lazım. O bağlamda enerji bütün 
kitlelerin, bütün devletlerin üzerinde durdukları çok temel bir alandır.

DIŞA BAĞIMLI BİR ENERJİ POLİTİKAMIZ VAR

Şimdi değerli arkadaşlarım, enerjide nereden nereye geldik? Cumhuriyetin kuruluşunda birilerine 
muhtaç olmayalım diye kendi enerji kaynaklarımızı, kendi sularımızı bir şekliyle enerji elde etmek 
için kullanırken 1990’dan itibaren 2015’e. 1990 – 2015 rakamlarını vereceğim size. Enerji ithalatımız 
yüzde 301 arttı. Bakın yerli enerji üretiminin talebi karşılama oranı yüzde 48’den yüzde 24’e geriledi. 
Bu ne demektir? Dışa bağımlı bir enerji politikamız var demektir.

Şimdi daha vahim rakamları vereceğim size. Ham petrol ithalatı Türkiye’de yok, ithal edeceğiz 
mi? Evet edeceğiz başka çaremiz yok. Büyük bir kısmı Irak’tan geliyor, enerji ithalatındaki payı yüzde 
36.9. Petrolden elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı Rusya’dan geliyor yüzde 23,5 oranında. Do-
ğalgaz Rusya’dan geliyor kullandığımız doğalgazın yüzde 53’ü Rusya’dan. Yüzde 23’e de ilave edin 
petrol ürünlerini şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti enerji konusunda Rusya’ya bağımlıdır. Yüzde 
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60’a yakın bir devlet düşünün, ki dünyada örneği yoktur sadece bizde vardır, dünyada örneği yok-
tur, bir devlet enerji konusunda başka bir devlete yüzde 60 oranında bağımlı olsun. Bu da yetmedi 
nükleer santral yapıyor. Kim? Ruslar yapıyorlar. O da ilave edildiğinde yüzde 70’leri, 80’leri bulacak. 
Yani kazaen Ruslarla bir kavga etsek, Rusya doğalgazın vanalarını kapatsa hepimiz tir tir titreyeceğiz 
soğuktan.

EN FAZLA KÖMÜR İTHAL EDEN 7’NCİ,  EN FAZLA DOĞALGAZ İTHAL EDEN 5’NCİ ÜLKEYİZ

Bakın bu neyi gösteriyor? Yanlış enerji politikalarının Türkiye’yi getirdiği noktayı gösteriyor ve Tür-
kiye’nin sağlıklı ve tutarlı bir enerji politikasının olmadığını gösteriyor. Diyorum ne Amerika, ne Rusya, 
ne İngiltere, Papua Yeni Gine ne Gine, ne Sudan. Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti kadar enerji konu-
sunda bir devlete bu kadar yüksek oranda bağımlı değildir. Bu sizin egemenliğinize verilebilecek olan 
en büyük zararın kaynağıdır değerli arkadaşlarım. Doğalgaz kullanımının yüzde 99’unu ithal ediyo-
ruz. Doğru ithal edilebilir. Ama aynı ülkeden değil. Çeşitlendirmeniz gerekir. Bir başka ülkeyle sorun 
çıkarsa bir başka ülkeden alabilmelisiniz. Ama boru hatlarını döşemişseniz, buraya gelmişse, yüzde 
90 oranında bağımlıysanız, başka bir yerden sizin doğalgaz almanız için yeniden, sıfırdan doğalgaz 
boru hatları döşemeniz gerekir bu da zaman alır. Ve siz bunun faturasını millete ödemiş olursunuz. 
Dünyada en fazla kömür ithal eden yedinci ülkeyiz. En fazla doğalgaz ithal eden de beşinci ülkeyiz 
değerli arkadaşlarım. Enerji ithalatına ne kadar para ödüyoruz? Sadece son iki yılın rakamını vere-
ceğim. 2016’da 27 milyar dolar verdik. 2017 yılında 37 milyar dolar verdik. 10 milyar dolar daha bu 
milletin sırtına yıkıldı. Şimdi dolar malum aldı başını gidiyor, Avro aldı başını gidiyor 2018’de ödeye-
ceğimiz fatura bundan çok daha fazla olacak. Peki kim ödüyor bunu? Çocuk doğduğu andan itibaren 
ölünceye kadar hepimiz ödüyoruz. Doğumdan ölüme kadar aldığımız nefes hariç hepimiz ödüyoruz 
bunun parasını. Çocuğa süt alırsınız, emzik alırsınız vergi ödersiniz, su içersiniz vergi ödersiniz, 
dolmuşa, minibüse binersiniz vergi ödersiniz, işadamısınız, işyeriniz var, ayrıca beyannameyle vergi 
ödersiniz. Sanayicisiniz vergi ödersiniz, işçisiniz, asgari ücretlisiniz vergi ödersiniz. Kime, nereye 
gidiyor bu paralar? Buralara gidiyor. Ayrıca son 15 yılda yurtdışındaki bir avuç bankere ödediğimiz 
faiz 150 milyar dolar, bunların büyük bir kısmı Londra’da. İçerde devletin borçlanması karşılığında 
devlet tahvili, hazine bonosu nedeniyle ödenen faiz ise 680 milyar lira. Yani eğer siz yakayı tefeciye 
kaptırmışsanız artık onlardan emir alırsınız. Doları yükselt diyorlar, yükseltmezsen para getirmem, 
vermem sana diyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.

Başka bir açmazımız daha var değerli arkadaşlarım. Belli sektörlerde yoğunluklu enerji tüketimi-
miz var. Bu sektörleri artık batı terk etti, siz yapın diyor. Enerjiyi siz daha fazla tüketin. Biz size enerjiyi 
satarız diyor. Nedir o? Demir çelik gibi, çimento sektörü gibi sektörler. Yoğun enerji tüketen sektörler. 
Peki batı ne yaptı, bunları bize verdi onlar ne yapıyorlar? Onlar diyorlar ki, biz daha az elektrik, enerji 
tüketeceğimiz katma değeri yüksek ürün üreteceğiz ve bunları size satacağız diyor. Cep telefonu he-
pimiz kullanıyoruz hepimiz. Onlar üretiyorlar, biz 5 tır dolusu halı yaparız göndeririz, o bir çanta cep 
telefonuyla gelir bizim kazandığımızdan 3 misli daha fazla kazanır. Biz ondan daha fazla enerji tüke-
tiriz, o çok daha az enerji tüketir. Almanya, Fransa kömür ocaklarını kapattılar. Nükleer santralleri de 
2036’da falan tamamen kapatacaklar. Güneş enerjisiyle, en düşük maliyetli enerjiyi elde edecekler. 
Siz yapın diyorlar, siz üretin diyorlar, biz talep ederiz, sizden çimento alırız önemli değil. Size 50 tane 
falan malzemeden veririz sizden daha fazla para kazanırız diyorlar. Bizim peki yapacağımız nedir? 
Katma değeri yüksek ürün üretmektir. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz hem enerjide, hem 
ekonomide geriye giden bir ülke olursunuz. Katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? Üniversite-
ler bilgi üretecek. Üniversitesi bilgi üretmeyen bir toplumun katma değeri yüksek ürün üretme şansı 
yoktur. Bu gerçeği hepimizin bilmesi lazım.

Ve beni derinden vuran bir gerçek vardır. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniver-
sitelerini geçti. Dolayısıyla Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası belirlemesi lazım. Tahammülü 
yoktur bu işin. Dışarıdan kömür ithal ediyoruz, Zonguldak’ta kömür var. Stratejik ürün. Binlerce insan 
buradan geçiniyor, neden ithal ediyoruz neden? Hangi gerekçeyle ithal ediyoruz? Efendim daha 
ucuzmuş.
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TÜRKİYE ENERJİ LOBİLERİNE TESLİM OLDU

Değerli arkadaşlarım, sosyal devlet dediğimiz bir kavram vardır. Hiç çalışmayana, fakire devlet 
gider para öder değil mi? Sosyal yardım diyoruz biz buna öder. Ödesin mi? Evet ödesin, hiç kimse 
açlıktan ölmesin. Ama kişi hem çalışıyor, hem üretiyor, hem kazanıyor, Türkiye kazanıyor efendim 
dışarıda daha ucuz biz dışarıdan getireceğiz. Bunun arkasındaki yatan model şudur arkadaşlar, 
Türkiye enerji lobilerine teslim olmuş durumda. Bu gerçeği hepinizin bilmesi lazım. Peki batı neden 
enerji lobilerine teslim olmuyor da Türkiye teslim oluyor? Altında yatan gerçek şu, Türkiye’de plan-
lama yok. En son yanlış hatırlamıyorsam başlangıçta cumhuriyetin ilk yıllarında birinci sanayi planı 
vardı, ikinci sanayi planı vardı, sonra planlama teşkilatı kapatıldı, sonra tekrar açıldı Devlet Planlama 
Teşkilatı 1960’lardan sonra. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı tümüyle bitti, yok artık. Planlama nedir? 
Ben 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra nereye gideceğim, dünya nereye gidiyor, 
ben nereye gideceğim? Planlama örgütlerinin temel özelliği şudur, en çalışkan, hayatı ve geleceği 
en iyi sorgulayan bunların sayıları bir ülkede 100 tanedir, bilemediniz 150 tanedir. Bunların her birisi 
farklı sektörlerde kümelenirler. Kimisi enerji, kimisi ulaşım, kimisi kent yapılanması, kimisi su, herkes 
bir alanda, kimisi ileri teknoloji. Herkes bir alanda planlama yapar. Türkiye önümüzdeki 50 yıl sonra 
nüfusu ne olacak, tarımı ne olacak, enerjisi ne olacak, yolları ne olacak, eğitim düzeyi ne olacak, 
üniversiteleri ne olacak bunların planlamalarını yaparlar. Bu planlamaları yaptığınız zaman lobilere 
yer olmaz. Neden? Devleti yöneten hükümet der ki Devlet Planlama Teşkilatına, gelin bakayım kar-
deşim devlette süreklilik esastır, gelin bakalım şu önümüzdeki 50 yıl içinde enerji politikamız nedir, 
neleri yapacağız? Önünüze tak tak tak konur. Hükümetler değişebilir ama devletlerin belli politikaları 
vardır, ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş politikaları vardır. Gelin kardeşim enerji politikası nedir, 
gelin kardeşim ulaştırma politikamız nedir, gelin kardeşim sağlık politikamız nedir? 2050 yılında nü-
fusumuz kaç olacak? Bütün gelişmiş ülkeler bunu yaparlar. Biz yapmadığımız için iktidarı yöneten 
lobiler oluyor. Geliyor birisi diyor ki, oturuyor bakanın yanına, yanına 15 – 20 kişi daha alıyor ondan 
sonra diyorlar ki, efendim dışarıdan kömür ithal edelim, enerjiyi daha ucuza imal ederiz. Geleceği 
düşünmediği için o zaman diyor ki ya ne kadar güzel, ne kadar başarılı bir şey bu. Derhal ithal ede-
lim yabancı kömürle kuralım santrali biz bu işi hallederiz. Peki Türkiye’de çalışanlar, peki kent, peki 
Zonguldak, ne olacak buralar? Uzun vadeli düşünülmediği için, insan unsuru göz ardı edildiği için 
bu tür yanlış politikalar lobilere teslim ediliyor ve lobiler Türkiye’nin yatırım politikalarını oluşturuyor.

Şimdi bakın, bütün birikimlerimizi nereye harcadık? İnşaat sektörüne… Bina bitince? Kimse 
çalışmıyor bitti, olsa olsa bir tane binanın güvenlik görevlisi olur, hadi iki tane olsun, hadi üç tane 
olsun. Ama fabrika kurarsanız en az 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi çalışacak. İstihdam ve sürekli 
olacak ve sürekli kendisini yenilecek ve sürekli satacak ve sürekli mal ihraç edecek ve sürekli döviz 
getirecek. Bunlar olmuyor. Neden? Lobilerin yönettiği bir ülke adam olmaz, lobilerin yönettiği bir ülke 
egemen güçlerin politikalarına teslim olur. Ve dolayısıyla siz enerjide gidersiniz Rusya’ya bağımlı 
hale gelirsiniz yüzde 60’ın üzerinde.

GELECEĞİMİZ ENERJİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR RİSK TAŞIYOR

Bakın, nükleer santral kuruluyor. Kilovatsaati KDV hariç 13,5 Cent, KDV hariç, dünyanın en pa-
halı enerjisi. Bir, biz çalışmayacağız. İki, teknolojiyi bilmeyeceğiz. Üç, alım garantisi vermişiz. Dört, 
uranyum atıkları ne olacak belli değil. Kardeşim o zaman enerji, elektrik alacaksan gitsin nükleer 
santrali Rusya’da kursun oturup pazarlığımı yaparım elektriğimi belki daha ucuza alırım. Teknolojiyi 
bana öğreteceksen başımın üstüne. Ama diyor ki, ben sana nükleer teknoloji öğretmeyeceğim diyor. 
O alanda sadece Ruslar çalışacak diyor başka kimse çalışmayacak. Türkleri çalıştıramazsınız orada 
diyor. Nerede? Sözleşmede diyor. Peki itiraz eden oldu mu? Hayır. İş dünyası itiraz etti mi? Hayır. Ve 
geleceğimiz enerji açısından büyük bir risk taşıyor değerli arkadaşlarım.

Bakın, yüksek teknoloji ürün dedim üretmek zorundayız Türkiye’nin büyümesi için. Kalkınma Ba-
kanlığının verilerine bakalım. 2003 yılında bütün ihracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı 
yüzde 6,5. 2016’da yüzde 3,5 geriliyoruz. Elektrik üretim kapasitesiyle elektrik kullanımı yani üretimle 
kapasite arasında da 2009’dan itibaren makas açılıyor. Kapasite var ama üretim düşük. Hatlar bozuk, 
kontrol edilemiyor, enerji kayıpları var, enerji kaçakları var ve bu alan giderek açılıyor. Fatura kime çı-
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kıyor? Fatura gariban vatandaşa çıkıyor. Mardin’de bakın, Mardin’in köylerinde şuanda elektrik kesik, 
tarlalar sulanamıyor. İstanbul’da 1 milyona yakın ailenin elektriği ve doğalgazı kesik borcunu ödeme-
diği için. 1 milyona yakın, ödeyemiyor. Geldiğimiz nokta dramatik bir noktadır değerli arkadaşlarım.

ZONGULDAK’IN ALTINDA BİR SERVET VAR AMA ÇIKARAMIYORUZ

Şimdi bakın, Rusya’dan kömür alıyoruz, Amerika’dan kömür alıyoruz, Kolombiya’dan kömür 
alıyoruz, Güney Afrika’dan kömür alıyoruz. Amerika da seviniyor tabi Türklere satıyoruz diyor. 
Kolombiya’dan alıyoruz, burada bekliyor. Zonguldak’ın altında bir servet var ama buradan çıkarmıyoruz. 
Niçin? Efendim işçinin ücretleri çok yüksek, sendikalı. Sayın Başkan buradan söylüyorum sendikanın 
Sayın Genel Başkanına. Bizim projemiz, bizim düşüncemiz nerede bir maden işletmesi varsa orada 
mutlaka ama mutlaka sendika olmalı. Ama biz sendikacılığı şöyle düşünüyoruz. Ücret sendikacılığı 
hayır. İşyerine bakacak kar ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü o alanın bir parçası, beraber üretiyorlar 
işçisi ve işvereniyle. Firmanın zarar etmesi, kapanması işsizlik doğurur. O zaman gerekirse işçi ve 
işveren bir arada mücadele edecekler.

Geçen gün Şeker-İş’in Sayın Genel Başkanı geldi. Aynen şunları söyledi bana, “efendim şeker 
üretiminde zarar ediyorlarmış. Sendika olarak bize düşen bir görev varsa biz kendi ücretlerimizi 
gönüllü olarak indirmeye hazırız” dedi. Kendisini kutladım, işte dedim sendika budur. Niçin? Fabrika 
kapanmasın, herkes çalışıyor orada. Yani kendi çıkarını değil, memleketin çıkarını düşünüyor, bunun 
mücadelesini yapıyor bugün sendikacı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu mücadelenin bir şekliyle ka-
bulü gerekir.

İŞ KAZALARINDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Değerli arkadaşlarım, yine bir ayrımcılıktan söz edildi. Parlamentoya bir kanun geldi, Soma faci-
asından sonra 301 maden işçisi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük 
iş kazalarından birisidir. Kanun geldi o günkü sıcak atmosfer içerisinde dediler ki, biz bunları şehitler 
gibi kabul edeceğiz ve dolayısıyla her bir hayatını kaybeden maden işçisinin bir çocuğunu devlete 
sınavsız alacağız. Güzel. Biz dedik ki, “ya 2003 – 2014 diyorsunuz, ya kardeşim ayrım yapılmaz, iş 
kazası geçirip hayatını kaybedenler arasında ayrım yapılmaz, şehitler arasında ayrım yapılmaz, ga-
ziler arasında ayrım yapılmaz. Çünkü bunlar canlarını bedel olarak ödemişler.” Şimdi bakıyorsunuz 
15 Temmuz şehitleri ve gazileri için ayrı statü var, 35 – 40 derecede terörle mücadele edip hayatını 
kaybeden şehitler için daha düşük bir statü var, efendim Afrin’dekiler de benzer statü içinde Afrin’de 
şehit olanlar da. Şehitler arkadaşlar, hepimizin şehidi, hepimizin baş tacı, hepimizin onuru, hepimizin 
gururu, hepimiz acırız, hepimiz şehit ailesinin acılarını paylaşırız. Şehitler arasında ayrım olur mu, 
ayrılık gayrılık olur mu, gaziler arasında olur mu? Madende iş kazasında hayatını kaybetmiş, şu ta-
rihe kadar kaybettiysen sana imkan sağlayacağım, o tarihten sonra kaybedersen imkan sağlamam. 
Ya kabahat sende zaten, kabahat devlette. Niye kabahatler hükümetlerde? Şunun için, sen işyerini 
sağlıklı denetledin mi, kontrol ettin mi, ondan sonra işçiyi indirdin mi? Hayır. Ne zaman kaza olur, ne 
zaman işçi ölür ondan sonra devletin raporları ortaya çıkar. Efendim denetim elemanı gitmiş şu eksiği 
tespit etmiş işveren yerine getirmemiş veya hiçbir şey yapılmamış. Kardeşim sen hükümet değil mi-
sin? Hükümetsin. Rapor geldi mi önüne? Geldi. Önlemini aldın mı? Aldın. Almadıysa kapatacaksın, 
orada insanın hayatı söz konusu, işçinin hayatı söz konusu, o bedel ödüyor.

Bizimle gelişmiş ülkeler arasında şöyle bir fark var. Gelişmiş ülkeler önce risk analizi yaparlar. 
Yani bir işçiyi madene indirmeden önce gidilir bakılır bağımsız denetim kurumları tarafından. Elekt-
riği, suyu, tahkim edilmesi vs.si, aydınlatması, havalandırması, bütün bunlar var mı, yok mu kontrol 
edilir, test edilir, her şey tamamsa işçiye denir ki, buyur aşağı inebilirsin. Bizde ise işçi gönderilir, 
patlama olur, işçi öldükten sonra önlem alırız. Böyle bir devlet yönetimi olmaz arkadaşlar, böyle bir 
yönetim anlayışı olmaz. O nedenle iş kazalarında dünya birincisiyiz iş kazalarında. İnsan hayatı bu 
kadar ucuz olmamalı yazık günahtır. Yerin altında çalışan, alın teri dökenin çoluğu var, çocuğu var, 
geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var, onunla yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla ona iş güvencesi 
sağlamak lazım.

Yaşam odası, batının bütün madenlerinde vardır yaşam odası. Bir şey olduğu zaman insanlar 
yaşam odasına girerler 24 saat orada kalabiliyorlar. Geldi Plan Bütçe Komisyonuna, ya yaşam odası 
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kuralım. Pahalı diye olmadı. İnsan hayatından daha önemli başka bir şey var mı arkadaşlar, ne pa-
halısı?

Bakın, stratejik sektörlerden birisi de savunma sanayidir. Savunma sanayinde kar, zarar hesabı 
yapılmaz. Bir tank üretirsiniz; ister 15 milyon dolar olsun, isterse 50 milyon dolar olsun onu Milli Sa-
vunma Bakanlığı alır. Efendim çok pahalı oldu, bütçede para yok ben bunu alamam diyemezsiniz. 
Devletin bekası buralarda önemlidir. Peki devletin bekası insanı çalıştırmakta da önemlidir. Aç bir 
toplum, yoksul bir toplum en büyük risktir bunun aşılması lazım. O nedenle biz ayrımcılığa karşıyız. 
Yeraltında çalışıp alın teri döken, kömür tozu yutan işçinin eğer iş kazası sonunda hayatını kaybet-
mişse hangi tarihte olursa olsun devlet bir imkan sağlıyorsa herkese eşit sağlaması lazım. Ayrımcılık 
aynı zamanda toplumu ayrıştırır, toplumu böler. Oysa az öncede söyledim yeraltında çalışan maden 
işçisi hepimizin şöyle veya böyle görüp tanıdığı, konuştuğu, bakkalının, kahvecinin, eğer köyde yakı-
nı varsa akrabasının tanıdığı bir insandır, bizim insanımızdır yani. Orada siyasi ayrım yapılmaz, orada 
ilkeler konur o ilkeler çerçevesinde herkes görevini yerine getirmiş olur.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNUN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI LAZIM

Değerli arkadaşlarım, dünya nereye gidiyor enerjide? Dünya önce kömür rezervlerini tamamen 
kapatıyorlar şimdi. 2016 yılında bakın Almanya’dan bir örnek vereyim. Yüzde 40’ı termik santraller-
den gelmesine rağmen onlar da bunu büyük ölçüde kapattılar. 2022’de Almanya nükleer santralleri-
nin tamamını kapatıyor ve Almanya enerjide büyük bir dönüşüm hamlesi başlattı ve güneş enerjisi. 
Şu anda güneş enerjisinde maliyetler sürekli düşüyor, bir süre sonra göreceksiniz çok daha düşük 
maliyetlerle insanoğlu elektrik üretebilecek.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Taşkömürü Kurumunun yeniden ayağa kaldırılması lazım. Türkiye 
Taşkömürü Kurumu bir cumhuriyet kurumudur, bir vatan kurumudur, bir memleket kurumudur. Ye-
niden ayağa kaldırılması lazım, yeniden kömür üretmesi lazım, yeniden işçi istihdam etmesi lazım. 
Kesinlikle kömür ithalatının zorunlu olmadıkça yasaklanması lazım. Ne demek kömür ithalatı? Mem-
lekette kömür var. Kesinlikle yasaklanması lazım. Bizim görüşümüz budur yasaklanması lazım. Ta 
Amerika’dan buraya gelecek kömür, oradan alacaksın, gemiye yükleyeceksin, buraya getireceksin, 
yüklemesi, boşaltması var, Amerika’da yeraltında çalışan işçi bizim işçiden daha fazla para alıyor, 
daha fazla para kazanıyor. Bir de transfer fiyatlaması var, onu belki çoğunuz bilmezsiniz, transfer 
fiyatlaması şudur, dışarıdan kömürü 10 liraya alırsınız, faturayı 10 liradan kesersiniz ama gerçek 
alış bedeliniz 5 liradır. 10 lirayı yurtdışına resmen gönderirsiniz, 5 lira kömür alıcısına gider, 5 lira 
da sizin İsviçre’deki hesabınıza yatar. Bunun adı transfer fiyatlamasıdır. Bunu da eski bir maliyeci 
olarak söylüyorum, bu sadece bizim ülkemiz için değil bütün dünya için geçerli bir kavramdır transfer 
fiyatlaması. OECD’nin bütün raporlarında vardır. Dolayısıyla bu konuya da dikkat çekmek gerekiyor. 
Yani yurtdışından içerde kömür varken ben niye yurtdışından kömür getiriyim, buradan alırım, burada 
var zaten. 1,5 milyar ton mu demiştiniz bu havzada? 1,5 milyar ton kömürümüz var arkadaşlar. Bunu 
işlemek zorundayız. Önce bir bunu işleyelim, burada işçimizi çalıştıralım, Zonguldak bir büyüsün, 
Zonguldak bir gelişsin. Sonra başka şeyler yapmalıyız uzun vadede. Kömür bitecekse ne yapacağız 
bugünden onun adımını atmamız lazım. Bu havzada neler yapacağız, insanlar nasıl geçinecekler 
bunları düşünmek zorundayız. Planlama dediğimiz olayın özü bu.

Bu arada hazır Zonguldak’a gelmişken ve hazır kömürden bahsetmişken tarihimizin önemli bir 
ismi var rahmetli Bülent Ecevit. Onu da bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Geçmişte kömür çı-
karmak için alın teri döken ama hayatını kaybeden bütün kömür şehitlerine, gazilere, yine terörle 
mücadele edenler, Afrin’de hayatını kaybedenler, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, bütün gazilerimize yine şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilere bu toplum yeteri kadar değer 
vermiyor değerli arkadaşlarım, yeteri kadar değer vermiyoruz.

Bakın İngiltere’de bir gazi bir mağazaya gittiğinde anons edilir falan gazi mağazamızı onurlan-
dırmıştır diye, biz otobüste oturacak yer bile vermiyoruz. Dolayısıyla çünkü eğer biz bugün burada 
böyle bir toplantı yapıyorsak ve biz bugün ülkemizin geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi aktarıyorsak 
şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Onları saygıyla anmak hepimizin borcudur.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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2. GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

2.1. GEÇMİŞ DÖNEM MYK DEĞERLENDİRMELERİ

2.1.1. 14 Şubat 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Olağanüstü Tüzük Kurultayı ilanımızı bugün yaptık. Sayın Genel Başkanımız hızla tüzükte yeni 
dönemin ihtiyaçlarına da uygun değişiklikleri yapmak üzere 9 – 10 Mart tarihlerinde Olağanüstü 
Tüzük Kurultayı yapma çağrısını hem örgütlerimize bildirdi, hem de ilan etti. Nazım Hikmet Kültür 
Merkezinde Ankara’da 9 – 10 Mart tarihlerinde Olağanüstü Tüzük Kurultayını yapacağız. Bununla 
ilgili çalışmalar devam ediyor. Zaten örgütümüzün bu konuda daha önce yaptığı bir müktesebat var, 
çalışmalar yine örgütlerimizden ve milletvekillerimizden bu konuda ilave görüşler varsa alınacak ve 
tüzük kurultayımız tamamlanarak, artık parti yapısal anlamda da tüzükle ilgili ihtiyaçlarını gidermiş bir 
biçimde hızla yeni döneme hazırlanacak.

Enis Berberoğlu

Dün İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’yla ilgili hüküm verildi. Öncelikle şunu söylemek 
istiyoruz. Enis Berberoğlu suçsuzdur. Enis Berberoğlu ve benzeri sanıklara ilişkin MİT TIR’ları ek-
seninde açılan bu davalar, yani gazetecilere Can Dündar, Erdem Gül, Enis Berberoğlu ve diğer 
gazetecilere bu çerçevede açılan davaların hiçbirisi çağdaş bir hukuk devletinde bırakın yargılama 
yapmayı iddianameye dahi bağlanmaz, soruşturma konusu dahi yapılmaz. Enis Berberoğlu böyle bir 
siyasi dava ve rehin alma operasyonu çerçevesinde haksız bir biçimde 5 yıl hapis cezasına mahkum 
edilmiştir. Bu birinci haksızlıktır, bunu kabul etmiyoruz ve Enis Berberoğlu’nun beraat etmesi gere-
kirdi, şimdi Yargıtay’a iş düşüyor. Bu hukuksuzluğu gidermek artık Yargıtay’ın görevi olmuştur. Daha 
önce yerel mahkeme büyük bir hukuksuzlukla casusluktan ceza vermişti 25 yıl hapis cezası. Ortada 
casusluğun olmadığı çok açık, ortada suç olmadığı çok açık. Bölge adliye mahkemesi bu kararı boz-
muştu şimdi devletin sırlarını ifşa etmekten diye 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Devletin sırlarını ifşa 
etme suçu oluşmamıştır. Birincisi Enis Berberoğlu’nun bu fiilin faili olduğu ispatlanmamıştır. Böyle 
bir ispat yoktur dosyada. İkincisi, devletin terör örgütlerine silah taşıma görevi yoktur ve devletin 
böyle bir sırrı olamaz. Bu çerçevede herhangi bir biçimde ceza hükmü vermek kabul edilebilir bir 
şey değildir. Bir diğer önemli nokta, siz cümle alemin bildiği, gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğraflarının 
yayınlandığı bir bilgiyi devlet sırrı diye kabul edemezsiniz, bilinen bilgi devlet sırrı olmaz. Bu nedenle 
bu davalar hiçbir biçimde hukuki niteliği olmayan baştan sona siyasi davalardır. Enis Berberoğlu’yla 
ilgili verilen mahkumiyet kararı da siyasi bir karardır. Casusluktan tutturmaya çalıştılar artık o kadar 
ayan beyan belliydi ki, bundan hüküm veremeyeceklerini anladıklarında şimdi 5 yıl hapis cezasıyla 
devletin gizli bilgilerini ifşa etmek diyorlar. İnanıyoruz ki, Yargıtay’dan bu karar dönecek, dönmek zo-
runda. Yargıtay’dan dönmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekli kararı verecektir.

Bir başka konu, 5 yıl mahkumiyet kararı verdikten sonra Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmemiş 
olması, kesinleşmemiş bir karar nedeniyle bu miktardaki bir cezadan dolayı hala tutuklu bulunması 
hiçbir biçimde kabul edilemez. Tutukluluğun devam kararının verilmiş olması da bunun siyasi bir 
dava ve siyasi bir karar olduğunun çok açık kanıtıdır.

Tek Adam İttifakının Sözcüsü Devlet Bahçeli

Türkiye niye böyle bir tabloyu yaşıyor? Çünkü Türkiye bir tek adam ittifakının saldırısı altında-
dır. Yerli ve milli ittifak diye millete yutturmak istedikleri ittifak gerçekte bir tek adam ittifakıdır.Türki-
ye’nin demokrasisine saldırmaktadır. Türkiye’nin hukuk devletine saldırmaktadır, demokrasi ve huku-
ku hızla yok etmektedir.

Bakın, artık Türkiye’de süreç belli olmuştur, taraflar belli olmuştur. Türkiye’de ya tek adam ittifa-
kının yanında olacaksınız, ya da demokrasi, adalet ve huzur ittifakının yanında olacaksınız. Ya tek 
adamdan yana tercihinizi yapacaksınız, ya da demokrasi, adalet ve huzur isteyenlerden yana terci-
hinizi yapacaksınız. Tek adam ittifakının lideri var. Tek adam ittifakının lideri BOP Eş Başkanı, Büyük 
Ortadoğu Projesinin Eş Başkanı. Bunu ben söylemiyorum Erdoğan kendisi söylüyor, “ben BOP Eş 
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Başkanıyım” demişti. Şimdi liderinin BOP Eş Başkanı olduğu bir harekat kendisini bir ittifak yerli 
ve milli ittifak diyor. Başkanının, liderinin BOP Eş Başkanı olduğu bir ittifak milli olamaz gayri milli 
olur. Niye? Çünkü BOP Türkiye için milli bir proje değil, gayri milli bir projedir. Büyük Ortadoğu Projesi 
bölgede sınırları yeniden çizme projesidir, bu sınırlar yeniden çizilirken Türkiye’yi de bölme projesi 
vardır. Bu projenin Eş Başkanının başında olduğu bir ittifak Türkiye’yi bölme ittifakı olabilir, başka bir 
ittifak olması mümkün değil. Şimdi bu ittifakın sözcüleri var, daha doğrusu bizim bu süreçte müca-
dele etme zorunda kaldığımız sözcüler var hatırlayın yani dikkat edin. Şöyle bir bakalım, sabahtan 
akşama kadar her gün kaç tane sözcüye cevap zorunda kalıyoruz. Kim adına? Demokrasi ittifakının 
temsilcileri olarak. Demokrasi, adalet ve huzur ittifakının temsilcisi biziz. Demokrasi, adalet ve huzur 
ittifakının sözcüleri sabahtan akşama kadar her gün en az dört sözcüye cevap vermek zorunda. Birisi 
saray sözcüsü, paralel iktidarın sözcüsü. Kim? İbrahim Kalın. Ondan sonra ikinci sözcü hükümet söz-
cüsü Bekir Bozdağ. Ondan sonra üçüncü sözcü AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal. Şimdi bir yeni sözcü 
daha eklendi tek adam ittifakının sözcüsü Devlet Bahçeli. Tek adam ittifakının sözcülüğü de Devlet 
Bahçeli’ye düştü, ama bütün bunlara karşı demokrasi ittifakının sözcülüğünü yürütmeye kararlıyız. 
Demokrasiyi isteyenlerin sözcüsü olarak kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu ittifak milli ve yerli olamaz. Bu ittifak Türkiye’ye huzuru getiremez. Türkiye huzur ve adalet 
içerisinde yaşamak istiyorsa demokrasi, adalet ve huzur ittifakının etrafında toplanacak, millet bunun 
etrafında karar verecek. Çatışma ve kutuplaşma dilinden uzaklaşmak istiyorsak demokrasi, adalet ve 
huzur ittifakının etrafında toplanacağız.

Şimdi milleti bölüyorlar, milli ve yerli ittifak adı altında biraz önce söyledim, milleti bölüyorlar. Za-
ten ideolojik temelleri BOP Eş Başkanlığına dayandığı için, liderlikleri BOP Eş Başkanlığına dayan-
dığı için doğal olarak bölücü bir ittifak. Ama bu yetmiyor. Şimdi bu ittifak kendinden olmayan herkesi 
terörist diye ilan ediyor, terörist diye yaftalıyor. Kendinden olmayan herkes terörist. Bir kere milleti 
bu eksende bölmüşler. Kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. İki tane lider var. Bir tanesi PKK 
bölgede silah dağıtırken valilere “aman karışmayın, PKK’ya ilişmeyin” diye talimat vermiş. PKK böl-
gede seyyar mahkemeler kurarken, PKK bölgede sahte mahkemeler, örgüt mahkemeleri kurarken, 
terör mahkemeleri kurarken valilere “sakın ha PKK’ya ilişme” talimatı vermiş. PKK bölgede vergi adı 
altında haraç toplarken valilere “sakın ha PKK’ya ilişme” talimatı vermiş. Bunları uzatmak mümkün. 
Kim bu lider? Erdoğan. Tek adam ittifakının lideri, talimatı veren bu. Öbür tarafta bir başka lider var, 
PKK ona pusu kurmuş öldürmek için, canına kast etmiş. PKK’nın pusu kurduğu lider öldürmek için. 
Kim bu? O da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasi, adalet ve huzur ittifakının lideri, sözcüsü, o ittifak için 
mücadele eden lider.

Eğer Terör ve Destek Veren Birini Arıyorlarsa Aynaya Bakacaklar

Şimdi bu iki lider bir tanesi PKK’yla el ele vermekten çekinmemiş, kendi iktidarının idamesi için, 
devamı için. Diğeri PKK’nın hedefi olmuş ve çıkıp sıkılmadan, sabahtan akşama kadar hep beraber 
biraz önce söylediğim dört sözcü dahil her bir hep bir ağızdan çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu’na ve kendin-
den olmayan herkese terörist yaftasını yapıştıracak kadar düşkünlük içerisindeler.

Bunu milletimizin değerlendireceğinden hiç şüphemiz yok. Koyacak, milletin vicdan terazisine 
havale ediyoruz. Bir tarafta PKK’yla birlikte iş tutan birisi, öbür tarafta PKK’nın pusu kurduğu birisi. 
Onun için eğer terör ve destek veren birini arıyorlarsa aynaya bakacaklar başka bir yere değil.

Şimdi kalkmışlar Salih Müslim’i İçişleri Bakanlığının arananlar listesine koymuşlar, ihbar edilirse 
4 milyon lira ödül verilecekmiş. Komedi, fıkra gibi, karikatür gibi bir şey. Ya siz altına kırmızı halı ser-
diniz ayağına, devlet protokolüyle ağırladınız. İki tane şey var, eğer bu 4 milyonu önceden bilselerdi, 
çağırır ondan sonra da yakalatırlardı 4 milyonu almak için. Geç kalmışlar ödülü koymakta. Ya da yani 
bundan sonra herhalde Türkiye’de devlet protokolüyle çağrılanlar korkarlar yarın bir gün bizim de ba-
şımıza ödül koyarlar diye. Komedi gibi bir şey. Terör örgütleriyle iş tutanlar ondan sonra ibreyi böyle 
kaybederler. Kendi kendilerini tekzip etmek zorunda kalırlar.
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Terörle Yaptığın İttifakların Hesabını Vermedin

Tabi bu ittifak Türkiye’de huzuru bozma konusunda yetenekli, maharetli ve kararlı olduğu için 
şimdi hedef göstermeye başladı. Hedef gösteriyor. Kimi hedef gösteriyor? Sayın Genel Başkanımızı 
hedef gösterdi, bununla yetinmiyor Parti Meclisi üyelerimizi, İl Başkanlarımızı, milletvekillerimizi bir 
kampanya halinde hedef göstermeye başladılar. Havuz medyasını açıyorsunuz sabah çarşaf çarşaf 
yalan ve iftiralarla dolu. Daha şehide “kelle” dediğinin hesabını vermedi. Daha “her türlü milliyetçiliği 
ayaklar altına aldım” sözününhesabını vermedi. Daha terörle yaptığın ittifakların hesabını verme-
din. FETÖ’yü devletin bağrına yerleştirmenin hesabını vermedin. FETÖ’yü silahlı kuvvetlerin kozmik 
odasına, harim-i ismetine sokmanın ve en büyük casusluk olayına iştirak etmenin altyapısını ha-
zırlamanın hesabını vermedin. Daha IŞİD terör örgütünün Türkiye’de serpilip gelişmesi için gerekli 
altyapılara müsaade etmenin hesabını vermedin, bu hesapların hiçbirisini vermeyeceksin, ondan 
sonra bir taraftan şehitlerimizi suiistimal edeceksin, ondan sonra şehitlerin suiistimal edilmesine iti-
raz eden arkadaşlarımızın bu itirazlarını ters çevirip, sapıtıp, değiştirip başka bir şeymiş gibi kamuo-
yuna sunacaksın. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin şehitlerle ilgili herhangi bir olumsuz düşüncesi ne 
olmuştur, ne de bundan sonra olabilir. Ama bütün Cumhuriyet Halk Partililerin yürekleri şehit acısıyla 
yanar. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili şehide “kelle” dememiştir, şehidi bir sayıdan ibaret görmemiştir, 
şehidi siyasetin istismar malzemesi haline getirmemiştir. Sen şehitleri istismar malzemesi haline 
getireceksin, buna itiraz eden Cumhuriyet Halk Partilileri senin riyakarlığını ortaya koyan Cumhuriyet 
Halk Partilileri ondan sonra grup toplantılarında, şuralarda, buralarda teşhir ettiğini sanacaksın. Bu 
riyakarlık senin etrafındaki bir kesimi belki mutlu edebilir, ama millet bunun cevabını sandıkta zamanı 
gelince verecektir. Bununla ilgili hiçbir tereddüdümüz yok.

Bir de bir sorumuz var. Sayın Erdoğan, tek adam ittifakının sözcüleri bir sorumuz var size. Ne 
yapmaya çalışıyorsunuz? Toplumu 12 Eylül öncesindeki gibi herkesin birbiriyle çatıştığı bir ortama 
mı sürükleme peşindesiniz? Bu kutuplaştırma ve bu sivil çatışma alanını torpilleme ihtiyacı nereden 
kaynaklanıyor? Siz konuşuyorsunuz, arkasından bir kısım meczup çete mensubu kılıklı adam sosyal 
medyadan görüntülü paylaşımlar yapmaya başlıyorlar “Vurun, kırın, asın, kesin” diye. Kimden alıyor-
lar bu cesareti? Sizden alıyorlar bu cesareti sizden. Sizin bu sorumsuz tutumunuzdan alıyorlar bu 
cesareti. Sizin bu iktidar sorumsuzluğunuzdan alıyorlar bu cesareti ve böyle bir tutum milleti birbiriyle 
çatıştırma tutumudur. İktidar sorumluluğunu üzerinde taşıyanlar 40 kere düşünüp bir kere söz söy-
lemek zorundalar. Besleme medyanız sabah çıkıyor arkanızdan aynı iftiralarla çarşaf çarşaf, sütun 
sütun yalanlarla toplumu belli bir noktada kamplaştırmaya çalışıyor, ondan sonra da çete mensupları 
çıkıyorlar sosyal medyada kendi çektikleri görüntülü videolarla etrafı kışkırtıp toplumu birbiriyle ça-
tıştırma noktasına geliyor. Siz iktidar eliyle bunu yapma hakkına sahip misiniz? Oturun bir sorumlu 
hükümet adamı edasıyla düşünün, aklınızı başınıza alın. Türkiye bu tutumlardan çok çekti, bu kutup-
laşmanın size de faydası olmaz.

Hani Sahteydi?

Değerli arkadaşlar, geçen hafta Man Adası belgeleri soruşturmasıyla ilgili önemli bir adım atıldı. 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı bir takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kısmı ayrı bir tartışma konusu. O 
devam edecek o süreç. Ama kararın içerisinde çok önemli tespitler var. Sayın Genel Başkanımız Man 
Adası belgelerini açıkladı. 1 poundluk, 1 sterlinlik Bellway Limitet Şirketiyle AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın akraba, aileleri arasında 15 milyon liralık bir para trafiğinden bahsetti 
ve belgelerini açıkladı. “Bu belgeler sahte” dediler. Savcılığa götürdük belgelerin asıllarını teslim ettik. 
Savcılık Halk Bankasından ve ilgili bankalardan bu belgeleri sordu. Bakın tek tek sorduğu belgelerin 
dökümlerini yapmış kararda. Bizim verdiğimiz dekontlar, para hareketleri. Bunlar gerçek midir diye 
sordu, yazmış bu savcının takipsizlik kararı. Ve bu belgelerin gerçek olduğunu, sahte olmadığını 
savcılık tespit etti. Ne diyor? “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan 
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilen dekontlar üzerinde yapılan incelemede, yani 
benim teslim ettiğim dekontlar üzerinde inceleme yapmışlar, bu incelemede dekontlarda belirtilen 
para hareketlerinin- işte 15 milyon dolarlık para hareketi- para hareketlerinin Halk Bankasının 21 
Aralık 2017 tarihli yazısı ekinde gönderilen para hareketleri ile- Halk Bankasından gelen yazıdaki 
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para hareketleri ile- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 22 Aralık 2017 tarih E.34321 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketleriyle aynı olduğu görülmüştür.” Yani diyor ki, 
Halk Bankasından biz istedik para hareketlerini, bir de MASAK’tan istedik Mali Suçlar Araştırma Ku-
rulundan. Onları Bülent Tezcan’ın verdiği dekontlarla, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı dekontlarla 
karşılaştırdık bunlar aynıymış diyor. Hani sahteydi? Sahte olan bir şey varsa Erdoğan’ın söyledikle-
ridir. Erdoğan’ın bugüne kadar söylediği her şey gibi bu konuda söylediği de sahtedir, gerçek dışıdır.

Şimdi Erdoğan’a iki tane görev düşüyor. Bir, istifa etmesi gerekiyor, derhal istifa etmesi gerekiyor. 
Çünkü çıktı istifa edeceğini söyledi. İki, bu 15 milyon liralık tatlı ticareti, kendisi açıkladı biz demiyo-
ruz, “şirket sattılar” dedi, yani bir poundluk, 5 liralık Bellway Limitet Şirketi 15 milyon dolar yani 60 
milyon lira ödemiş. Kime? Erdoğan’ın yakınlarına. Ne için? Erdoğan’ın yakınları bir şirket satmış. Bu 
şu demektir? Erdoğan’ın yakınlarının 60 milyon lira, 60 trilyon lira değerinde bir şirketi varmış demek 
ki. Bir, bu şirket hangi şirket Sayın Erdoğan bunu açıklamak zorundasınız. Hangi şirket, adı ne, ne 
zaman kuruldu, malvarlığı ne kadar, sermayesi ne kadar, bilançosu ne kadar, ne kadar vergi verdi? 
Bunları millet bilmek zorunda. İki, Bellway Limitet Şirketi 5 liralık şirket, 1 poundluk şirket 60 milyon 
lirayı, 60 trilyon lirayı nasıl ödedi? Bu ticaret nasıl bir ticaret?Bunları milletin bilmesi gerekiyor. Bu 
konuda açıklama bekliyoruz.

2.1.2 21 Şubat 2018 – MYK Basın  Açıklaması 

Yine acılı bir haberimiz var, Kuzey Irak’ta iki şehidimiz var, acı haber aldık. Öncelikle şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı 
ve sabır diliyorum. Şehitlerin olmadığı bir Türkiye özlemimi tekrar ediyorum. Biran önce terörle mü-
cadelede başarıya ulaşıp Türkiye bu problemden kurtulacağı günlere kavuşsun dileklerimizi tekrar 
etmek istiyorum.

Türkiye Mirasyedi Bir Hükümetle Karşı Karşıya

Türkiye mirasyedi bir hükümetle karşı karşıya. 16 yıllık AK Parti hükümeti milletin dişinden tırna-
ğından artırılmış, alın teriyle yapılmış ne varsa sattı, sattı, sata sata doymadı. Şimdi de 14 şeker fab-
rikasını özelleştirme adı altında satıyorlar. Bundan önceki kamu kuruluşları, kamu servetleri, kamu 
iktisadi teşekküllerinde olduğu gibi burada da yandaşlarına peşkeş çekerek milletin malını satarak 
ayakta durma, iktidarda durma alışkanlıklarına devam ediyorlar.

Değerli arkadaşlar, Türkiye 6 milyon işsizin olduğu bir ülke, 16 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye 
ve böyle bir tabloda fabrika kapatan bir hükümet. Eğer ihanet arıyorsanız ülkeye en büyük ihanet 
bu. 6 milyon insanımız işsiz, 16 milyon yoksulumuz var ve bu millet bu varlıkları dişinden, tırnağından 
artırarak yaptı, yandaşa peşkeş çekerek satarak, sata sata doymadılar. Bu saltanatlarının finans-
manıdır. Milletin malını satarak, fabrikaları satarak, devletin, milletin fabrikalarını satarak saltanatları 
finanse eden bir saltanatla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bunların saraylarının bir dakikalık maliyeti 
bir asgari ücrete bedeldi. Saraylarının bir dakikasında bir asgari ücret yiyen bir canavar gibi orada 
milletin varlığını yiyen bir düzen var, bir sistem var. Şimdi bunu finanse etmek için doymadılar 16 
senede sattılar sattılar şimdi de 14 şeker fabrikasını satıyorlar. Milletimize sesleniyoruz, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarında bu satışların hesabını soracağız. Milletin satılan mallarını tekrar millete ka-
vuşturmak hepimizin görevidir, boynunun borcudur.

Hani Bitecekti Koalisyonlar Dönemi? 

Değerli arkadaşlar, siyasetin gündeminde ittifak tartışmaları var. Şimdi bugün sanıyorum AK Parti 
ve MHP temsilcileri, bu konudaki komisyon üyeleri de bir açıklama yapacak herhalde. Şimdi ilginç 
bir tablo var. 16 Nisan 2017’de referanduma giderken AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve referan-
dumu savunanlar ne diyorlardı, bu anayasa değişikliğine evet deyin diyenler millete, ne diyorlardı? 
Koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Şimdi bu yaptığınız ne? Bu ittifakla ilgili yapmaya çalıştığınız dü-
zenlemeler seçim öncesi bir koalisyon değil mi? Hani bitecekti koalisyon? Hani bitecekti koalisyonlar 
dönemi? Milleti aldatmaya doymadınız ama milleti aldatırken yüzünüz kızarmadan dün için en azın-
dan bir çıkıp özürde dilemiyorsunuz. Bu bir tek adam rejimi ittifakıdır. Bu bir tek adam koalisyonudur. 



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

30

Daha öncede söyledik, söylemeye devam edeceğiz, ortada bir tek adam koalisyonu vardır ve bu ko-
alisyonun bir tane hedefi vardır tek adam rejimini yerleştirmek, bu koalisyonun başındaki kişi AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan’ında bir tane hesabı vardır, tek bir hesabı Cumhurbaşkanı olmak. Ne olursa 
olsun ben Cumhurbaşkanı olayım diyor. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanı olayım başka hiçbir şeyin 
önemi yok. Bütün sistemi bunun üzerine kurgulamışlar, bütün çalışmaları buna odaklanmış, endeks-
lenmiş. Onun için milleti kutuplaştırmaktan çekinmiyor, benden olmayan herkes teröristtir demekten 
çekinmiyor, toplumda çatışma dilini yerleştirmekten çekinmiyor. Ben yeter ki yeniden Cumhurbaşka-
nı seçilebileyim diye millet birbirini boğazlasa umurunda olmayan bir koalisyon lideri var ve bir de o 
koalisyonun sözcüsü var. O koalisyonun sözcüsü de, tek adam koalisyonunun sözcüsü de Bahçeli.

Şimdi bakın, Cumhurbaşkanlığına giden yolun yarın bu koalisyondan değil de bugün teröristsiniz 
dedikleriyle yan yana gelmekten geçtiğine inansın, anlasın hiç şüphe yok ki Bahçeli’ye sırtını döner, 
millete de döner derki Bahçeli beni aldatmış der, bugün terörist dedikleriyle yarın oturur yeni bir ko-
alisyon ve yeni bir ittifak kurar hiç tereddüdünüz olmasın. Yeter ki, Cumhurbaşkanı olsun, her şeyin 
önünde bu hırs. Tabi iktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse o ülkede demokrasi ciddi tehlike ve 
tehdit altındadır.

Hangi Bakan Öcalan’ın Talimatını HDP’ye Getirdi?

Şimdi bu söylediklerime delil mi istiyorsunuz? Delil çok açık, ne diyordu HDP’yle ilgili? Siz 
PKK’dan talimat alıyorsunuz diyordu. HDP önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çıktı açık-
ladı, üç tane önemli haber açıkladı. Ne dedi? Bu hükümet, Erdoğan hükümeti, Erdoğan’ın bakanları, 
Erdoğan’ın siyasetçileri bana üç sefer HDP’ye mesaj getirdi dedi. Nereden? İmralı’dan. Birinci me-
saj 2010 referandumunda. 2010 referandumunda hükümetin bir bakanı Abdullah Öcalan’ın el yazılı 
mektubunu getirmiş referandumda evet deyin demiş. Bunu Sayın Selahattin Demirtaş duruşmada 
söyledi ifadesinde. Şimdi muhatapların bir şeyi açıklama borcu vardır. O bakan kim, hangi bakan ge-
tirdi? Öcalan’ın mektubunu hangi bakan getirdi? Hangi bakan İmralı’yla HDP arasında işbirliği yaptı, 
aracılık yaptı? Hangi bakan Öcalan’ın talimatını HDP’ye getirdi? Bunun açıklanması lazım. Erdoğan 
bunu açıklasın. Başka muhatapları bunu açıklasın, milletin bunu bilmeye hakkı var. Öyle ağzınızı 
açtığınız zaman HDP’den, PKK’dan, Kandil’den talimat alanlar diye herkesi töhmet altında bırakıp 
suçlarken talimatın aracısı siz olmuşsunuz. Devletin bakanını mektup taşıyıcısı yapmışsınız, postacı 
yapmışsınız, devleti postacı yapmışsınız. Bir çıkın açıklayın bakalım, hiç mi yüzünüz kızarmayacak?

İkinci haber, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yine Sayın Selahattin Demirtaş diyor ki, İmralı üze-
rinden adaylığımı çekme baskısı yapıldı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olma demişler. Beyefendi rahat-
sız sizin Cumhurbaşkanlığı adayınızdan diye haber gelmiş İmralı üzerinden bu baskı yapıldı bana di-
yor. Sayın Erdoğan bunu millete açıklama borcun yok mu? Talimatın aracısı sen miydin?

Üçüncüsü 2015 yılı 7 Haziran seçimleri. Yine ifadesinde çok açık şahitleriyle söyleyeceğim diyor 
hem de. 2015 Haziran seçimlerinde İmralı üzerinden parti olarak seçimlere girmeyin diye talimat 
geldi bize diyor. Buna rağmen girdik diyor.

Şimdi o zaman şunu söyleme hakkımız doğuyor. Eğer Öcalan’ın talimatıyla hareket eden birilerin-
den bahsediyorsanız talimatın aracısı sizsiniz. Talimatı getiren sizsiniz. Tabi o günler aşk günleriydi. 
O zamanlar şu veya bu şekilde beraber görüşülen günlerdi. Ne zamanki kendi iktidarının şu veya 
bu biçimde tehlikeye düştüğünü anladı şimdi başka bir dil oluştu başka bir dil. O zamanın dili çözüm 
diliydi kendi tabirleriyle, bugünün dili çatışma dili. Bunun hesabını millete vermeyecek misiniz? İşte 
tek adam koalisyonunun hedefi bu. Biraz önce söyledim ya yani yarın yeniden Cumhurbaşkanlığına 
gitmenin yolunu buradan geçtiğini görsün hiç tereddüt yok döner sırtını ve bir başka yeni dille dönüp 
Bahçeli’de beni aldatmış diyebilir.

Şimdi ben merak ediyorum bu işe tek adam koalisyonunun sözcüsü Sayın Bahçeli ne diyor, ne 
diyecek? Sayın Bahçeli’den böyle bir cevap bekleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz.
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Tahliyesi Doğru, Tahliye Şekli Rezalettir

Değerli arkadaşlar, Deniz Yücel. Deniz Yücel haksız yere tutuklanmış ve bugün tahliye edilmiş, 
bir sene hapis yattıktan sonra tahliye edilmiş bir gazeteci. Deniz Yücel’in bir kere çok net şunu söy-
leyelim, tutuklanması yanlıştı, tahliyesi doğru, tahliye şekli rezalettir. Tutuklanması yanlıştır. Tahliyesi 
doğrudur, tahliye şekli rezalettir. Türk yargısı için utanç tablosudur. Hukuk için utanç tablosudur. Ta-
limatla tutuklanmıştır. Devletin en tepesinde oturanlar iftiranın ve talimatın sözcüsü olmuştur, daha 
yargı iddianame bile, savcılar iddianame bile düzenlemeden casus diye Cumhurbaşkanlığı maka-
mını işgal edenler tarafından suçlanmıştır ve şimdi arkasında Merkel’in gücüyle hükümetle yapılan 
pazarlıkla serbest bırakılmıştır. Kendisi de rahatsız. Hukukla serbest bırakılmadığı için, pazarlıkla 
serbest bırakıldığı için kendisi de rahatsızdır ve ifade etmiştir bunu, kamuoyuyla paylaşmıştır. Ana-
yasa Mahkemesi kararını dinlemeyen bir yargı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki, bu gazetecilerin 
tutuklanması hukuka aykırıdır, yargıda diyor ki ben senin kararını uygulamıyorum. Ama Anayasa 
Mahkemesinin kararını uygulamayan, Merkel’in talimatıyla sarayın talimatını uygulayan bir yargı var. 
Türkiye bundan daha büyük bir utancın içerisine sokulabilir mi? Böyle bir ülkede vatandaşın güvenliği 
olabilir mi? Anlamak mümkün değil. Bu memlekete giydirilen bu deli gömleğini izah etmek mümkün 
değil. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz aklımızı başımıza almak zorundayız. Yani şimdi herkesin 
arkasında bir Merkel mi olmak zorunda tahliye edilebilmesi için? Herkes arka kapı diplomasileriyle 
mi tahliye edilecek? Yani şimdi Erdoğan talimatlı bir yargı oluşturacaksınız, ne diyordu Deniz Yücel 
meselesinde? Ajan, terörist, ben görevde olduğum sürece tahliye edilmesi, iade edilmesi, kurtulması 
mümkün değil diyordu. Ne oldu şimdi? Hangi güç sana üstün geldi? Hukukun sana üstün gelmediğini 
görüyoruz, burada ne yazık ki bağımsız Türk yargısı değil sana üstün gelen, uluslararası hangi güç 
sana üstün geldi, hangi ihtiyaçla yargıya bir yeni talimat vererek bizi bu rezilliğin içine soktunuz hu-
kuku çalıştırmayarak. Bu söylediklerimin hiçbirisi tahliyeden bir rahatsızlık değildir tam tersine başta 
söyledim tutuklanması yanlıştı, tahliyesi doğrudur, tahliye şekli rezalettir. Bu kadar açık.

Siyasetin Emri ve Talimatı Altıdaki Hakimlere ve Savcılara Sesleniyorum

Şimdi Enis Berberoğlu’na da casus demişti. Ne oldu? Mahkeme ceza vermekle, haksız bir ka-
rardır ceza bu doğru ama haksızdır bunu ifade ediyoruz. Beraat etmesi gerekirdi ve inanıyoruz ki 
Yargıtay’da beraat edecek. Ama siz casus dedin sen çıktın mahkeme dedi ki casusluk yok dedi. Ne 
yapacaksın şimdi? O söylediğin sözleri nasıl yutacaksın? Ama biz alıştık. Yani şimdi Erdoğan’ın al-
datıldık demesine alıştık, aldatılmasına alıştık, dönüp her seferinde sayısını unuttuk artık, aldatılma 
sayısını unuttuk, çocuğunuz bu kadar aldatılsa çocuğunuzun cebine harçlık koymazsınız biri aldatır 
da cebindeki harçlığı alır diye, harçlık emanet etmezsiniz ama devleti emanet etmişler aldatılan bir 
adama. Kimle oturduysa, kalktıysa aldatılmış, masasına oturduğu aldatıyor. Şimdi hakimlere sesleni-
yorum, bütün bu siyasetin emri ve talimatı altıdaki hakimlere ve savcılara sesleniyorum. Hukuka uyan 
hakimleri ve savcıları tenzih ediyorum. Bağımsız hareket eden, her şeye rağmen cesaretle bağımsız 
hareket eden hakimleri, savcıları tenzih ediyorum, siyasetin emri altındaki hakimleri ve savcıları uya-
rıyorum. Hangi konuda? Dikkat edin ha Erdoğan’ın talimatıyla iş yapıyorsunuz, Erdoğan alışıktır yarın 
döner derki bu hakimler beni aldattı, yanılmışım der kabak sizin başınıza patlar. Onun için hukuktan 
ayrılmayın, hukuktan ayrılmayın kabak yarın sizin başınıza patlamasın.

Süreç Siyasi Çözüme Odaklanmalıdır

Değerli arkadaşlar, Afrin konusu sıcaklığını koruyor. Türkiye biran önce kendi güvenliği açısından 
arzumuz, beklentimiz başta da söyledik kendi güvenliği açısından biran önce bu harekatın Zeytin 
Dalı Harekatının başarıya ulaşmasıdır. En az kayıpla başarıya ulaşmasıdır. Tabi ilk gün yaptığımız 
açıklama şöyleydi onu tekrar hatırlatmakta yarar var. Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi 
çözüm Suriye’nin toprak bütünlüğüdür, Suriye’nin egemenliğidir, bölgede devlet egemenlikleri üze-
rinden bir siyasetin kurgulanmasıdır. Devlet dışı örgütlenmeler üzerinden yürütülen siyasetin Türki-
ye’nin güvenliğine bir faydası yoktur ve olamaz. Bölgede dört önemli devlet var. Birisi Türkiye, diğeri 
İran, öbürü Suriye ve bir diğeri Irak. Bu dört önemli devletin bir araya gelip bölgede bu sorunları 
çözecek bir birliktelik oluşturması gerekir, ortak hareket etmesi gerekir.Bakın meselelerin nereye 
savrulacağını göremiyorsunuz, Esad’a Eset diyerek, ondan sonra tekrar Esad’a çevirerek, ondan 
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sonra tekrar Eset’e çevirerek bu meseleler çözülmez. Husumetle bu meseleler çözülmez. Suriye 
hükümetiyle derhal ve hızla temasa geçilmelidir, mutlaka arka kapı diplomasisi yürütülebilir bu başka 
bir şey. Ama onun ötesinde hükümetler doğrudan devletler arası ilişkiyi kurmak zorundadır. Bölgede 
Suriye rejimiyle temas şarttır, onların desteğini alarak, dört büyük devletin bölgede bu krizi çözmek 
üzere ortak hareket etmesi şarttır.

10 Yılda Çocuk İstismarı Sayısı Yüzde 700 Artmış

Bir başka gündemdeki önemli konu çocuk istismarları. Türkiye’de çok önemli bir problem değerli 
arkadaşlar. Şimdi çocuk istismarıyla ilgili bir yasal çalışma yaptığını hükümet kamuoyuna açıkladı. 
Şunun net olarak bilinmesi gerekir, çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin gecik-
meksizin yerine getirilmesi gerekir. Daha önce de bunu söyledik. Etkili bütün yasal düzenlemelerin 
yapılmasına evet diyoruz, bütün etkili yöntemlerin. Ancak bu yetmez. Mesele sadece cezai düzen-
lemelerle çözülebilecek bir mesele olmanın çok ötesindedir. İstismarı yaratan kültürü üretmemek 
gerekir. Ne yazık ki Ak Parti iktidarı dönemi istismarı yaratan kültürün tekrar tekrar üretildiği bir ortam 
yarattı. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Dolayısıyla istismar bataklığını kurutmamız gerekir. Bir taraftan 
yasal önlemler alırken, cezai önlemler alırken öbür taraftan da istismar bataklığını kurutmak zorun-
dayız. İstismar bataklığını kurutmadan bu iş olmaz. Bakın, 10 yılda çocuk istismarı sayısı yüzde 700 
artmış oran olarak.Düşünebiliyor musunuz 10 yılda istismar sayısı yüzde 700 artmış. Bataklığın en 
çarpıcı ifadesi. Bu bataklık nerede üredi, nerede türedi? Çocuk istismarına imkan veren bütün kül-
türel altyapının tahrik ve teşvik edildiği bir süreç yaşandı. Bakın kaçak yurtlar, merdiven altı eğitim 
kurumları, kaçak eğitim kurumları, sıbyan mektepleri. Bütün bunlar AK Parti döneminde potansiyel 
bir artış gösterdi, hızla fırladı, hızlı bir şekilde artış gösterdi. Biz 2013 yılında kaçak eğitim merkezle-
rinin suç olmaktan çıkarılmasına karşı çıkmıştık AK Parti kaçak eğitim merkezi açmayı suç olmaktan 
çıkardı. Ondan sonra kaçak eğitim merkezleri patladı. Kaçak eğitim merkezi ve kontrolsüz yurtlarda 
ortaya çıkan çocuk istismarının sayısını hesap etmek bile mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi 
mücadele etti bununla. O sebeple Anayasa Mahkemesine kadar götürdük ama ne yazık ki Anayasa 
Mahkemesi de görevini tam yerine getirmedi oy çokluğuyla bizim iptal davamızı reddetti. Türk Ceza 
Kanununun 263. maddesindeki ceza hükmünü kaldırdılar. Kaçak eğitim yurtlarında ceza düzenle-
mesi yapan hükmü kaldırdılar. Türkiye’de bu kültürü ortadan kaldıracak bir mutabakata ihtiyacımız 
var. Mesele ceza hükümleriyle tek başına çözülebilecek bir mesele değildir. Bu kültürü tetikleyen, 
besleyen nerede ne varsa hepsini elbirliğiyle ortadan kaldırmamız gerekiyor.

2.1.3. 28 Şubat 2018 – MYK Açıklaması

Türkiye’nin gündeminde en önemli konulardan birisi siz de biliyorsunuz ki, TBMM gündemine 
getirilen İttifak Yasası. İttifak Yasa Teklifi dün TBMM Anayasa Komisyonunda bir alt komisyon oluş-
turulması kararı verildi ve alt komisyonda görüşmeler bugün devam ediyor.

Bu Teklif Milletvekili Hırsızlığı Teklifidir

Değerli arkadaşlar, önce şunun bilinmesinde yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim 
ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Böyle bir kategorik itirazımız yok. Siyasi 
partiler seçimlerde bir araya gelebilir, ittifaklar yapabilir, seçmenin karşısına, milletin karşısına ittifak-
la gidebilir. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, çoğulculuğu artırmak, siyasi partilerin kimliklerini 
korumak ekseninde oluşturulursa yapılır. Oysa TBMM’nin gündemine getirilen teklif bir demokratik 
ittifak yolunu açan teklif değildir, çok açık. Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Hem 
siyaseti, hem milleti kimliksizleştirme teklifiyle bugün seçmenin karşısına çıkma planı vardır. Bu teklif 
tek adam rejimini tahkim etme teklifidir. Bir tek adam ittifakı oluştu. Türkiye’de bir tek adam koalisyonu 
oluştu. Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidar yapıp bütün iktidar yetkilerini Recep Tayyip Erdoğan’a verelim 
sonrası tufan diyen bir anlayış koalisyon içerisinde hareket ediyor ve bu tek adam koalisyonu Türki-
ye’de demokrasiyi tasfiye edecek, yok edecek hangi adım varsa atıyor. Bu teklif öyle bir tekliftir. Ba-
rajı sabit bırakacaksın, yüzde 10 barajı indirmeyen bir teklif. Ama hile-i şeriyye ile ittifakın içerisinde 
AK Parti’yle MHP’nin birlikte yapacağı ittifaka yüzde 10 barajını aşma fırsatı veren bir teklif. Cesaret-
liyseniz gelin sıfır barajla seçime girelim. Az oy alan partilerin baraj engeliyle uğraşmasını vicdanınız 
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kabul ediyor mu? Demokrasi ahlakı bunu kabul ediyor mu? Onlarınki ediyor. Bu teklif küçük partileri 
kimliksizleştirme teklifidir. Kendi ideolojisiyle, kendi programıyla, kendi düşüncesiyle seçmenin kar-
şısına çıkabilme imkanını ortadan kaldıran tekliftir. Dolayısıyla küçük partileri büyük partilere kuyruk 
yapma teklifidir. Bu koalisyon içerisinde birisi diğerinin kuyruğuna takılmış, bu kuyruğa takılma işini 
siyasette kurumsallaştırma hazırlığı içindeki bir tekliftir. Yani diyor ki, küçük partilere sen tek başına 
girersen yüzde 10’u geçemezsin, kendi söylemini, kendi dilini, kendi programını seçmene anlatma 
kardeşim diyor anlatma. Ya ne yap? Bul bir kendine büyük parti, çok oy alan bir parti onun arkasına 
takıl onun programıyla git, onun diliyle git, onun söylemiyle git. Bu teklif öyle bir tekliftir. Onun için si-
yaseti kimliksizleştirme ve tek tipleştirme teklifidir. Bu sebeple karşıyız. Bu sebeple bu yanlışların 
düzeltilmesi gerekir bu teklifte. Bu teklif milletvekili hırsızlığı teklifidir. Oylarını artırmadan daha fazla 
milletvekilini nasıl çalarım hesabı yapılmış. Ben oyumu artırmayım ama almadığım oyun karşılığında 
10 milletvekili, 20 milletvekili, 30 milletvekili nasıl fazla çıkarabilirim hesabı. İki partiyi blok halinde 
bölüm sistemine koyup, tek parti gibi D’Hondt sistemine soktuğun anda bugün zaten sistemin içinde 
var olan haksız temsili daha da artırma planı ve projesidir.Dolayısıyla bu kalem oyunuyla milletvekili 
hırsızlığıdır. Kalem oyunuyla yazarak iki partinin oylarını bölerek almadığı oyu milletvekiline çevirme 
imkanı veriyor. Hak etmediği milletvekilliğini kazanma imkanı veriyor. Bu siyaset, bu teklif bir baraj 
siyaseti projesidir. Baraj korkusuyla oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
yüzde 50 barajı geçme korkusu var. AK Partiyi bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır Cumhurbaş-
kanlığı seçimindeki. Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin yüzde 10 barajın altında kalma korkusu var. Orada 
da TBMM’de yasama organında yüzde 10 barajının altında kalma ve milletvekili çıkaramama korkusu 
vardır. MHP yüzde 10 barajına takılma korkusuyla, AK Parti yüzde 50 barajına takılma korkusuyla 
siyaseti kimliksizleştiren, tek tipleştiren böyle bir proje icat etmişlerdir. Bu proje demokraside çoğul-
culuğu yok etme projesidir. Bu siyaseti tek tipleştirme, kimliksizleştirme projesidir. Bu aynı zamanda 
milleti kimliksizleştirme projesidir. Hani ‘cumhur ittifakı’ diyorlar ya, diyor ki sen kimliklerini, düşünce-
lerini bir kenara bırak ve hakim olan anlayışın altında topla. Bu anlayışın dışındaki herkesi de kutup-
laştırıyorum, ötekileştiriyorum, siyasette kamplaşma ve kutuplaşmanın ittifakıdır. Dolayısıyla adına 
‘cumhur ittifakı’ da deseler bu plan cumhuru bölme planıdır, kamplara ayırma planıdır.

Tabi burada çok açık bir şey var, şunun bilinmesi gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan bütün yetkileri 
elinde toplamak için, 16 Nisan gayrimeşru mühürsüz referandumunda bir tek adam rejimi yaratmayı 
planlamıştı. O hevesle girdiği yolda baktı ki bir hendeğe doğru düşüyor; yüzde 50 barajı, çıkaramaya-
cak. Bu sefer bundan kurtulmak için yeni bir proje geliştirdi, bu da ittifak yöntemi. Bununla da yüzde 
10 altındaki partileri dağınık yakalayıp, daha çok milletvekili çıkarma hesabına düştü. Bununla yüzde 
50 barajını da garantileme imkanı aradığını sanıyor. Ama şu unutulmasın, bu iki plan AK Partinin ve 
onun ortaklarının, onun şeriklerinin sonunun geleceği planıdır. Bu kurdukları tuzağa kendileri düşe-
cekler. Bu kurdukları tuzak kendi ayaklarına dolaşacak ve bu kurdukları tuzakla o hiç terk etmeye 
tahammül edemedikleri iktidardan düşecekler. Bunu da şimdiden kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu Teklif Seçim Güvenliğini Yok Etme Teklifidir

Bu teklif seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Artık Türkiye’nin en önemli problemlerinden birisi 
güvenli seçim meselesidir. Siyasi partilerin sandık başkanı önerme yetkisini kaldırıyorlar. Siyasi par-
tilerin sandıklardaki etkisini ortadan kaldırma projesidir. Denetlemeyin sandıkları diyorlar. Denetle-
meyin, dokunmayın, biz istediğimizi yapalım. Seyyar sandıklar kuralım, sandıkları kaçıralım, güvenli 
olmayan biz oy alamayacağımız sandıkları rahat kontrol edeceğimiz alanlara götürelim teklifidir bu 
teklif. Hile-i şeriyye hazırlığıdır bu teklif. Ve bu teklif bu çerçevede özellikle polis ve jandarma de-
netiminde seçim yapma teklifidir. Sandıklara canı istediği zaman polisin ve jandarmanın girebilme 
imkanını veren bir tekliftir. Yani 2018 yılında Türkiye’de bir sopalı seçim hazırlığıdır bu teklif. Polis 
ve jandarma silahıyla beraber sandık başkanı çağırmasa bile sandık alanına girebilecek. Böyle bir 
seçimin güvenliğinden bahsetmek mümkün mü? Bir yeni sopalı seçim hazırlığıdır. Bu seçim Yüksek 
Seçim Kurulunun gayrimeşru mühürsüz seçiminin ikrarıdır. ‘Mühürsüz pusulalar geçerli olacak’ diye 
kanuna yazılmıştır. Bu gayrimeşru 16 Nisan referandumunun gayrimeşru olduğunun da kanun yo-
luyla ikrarıdır.
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Değerli arkadaşlar, onun için hele bu aşamadan sonra esaslı ve ciddi bir güvenli seçim hareke-
tinin, sivil toplum hareketinin örgütlenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu güvenli 
seçim hareketinin örgütlenmesi için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız, bunun öncüsü olacağız. 
Diğer siyasi partilerle bugünden itibaren bu konuda temasa geçiyoruz, bütün siyasi partilerle oy çal-
ma hesabında olmayan, oyu çaldırmama hesabında olan herkesle beraber bir ciddi güvenli seçim 
hareketine ihtiyaç var. Diğer siyasi partilerle de temas edeceğiz ve onlarla beraber bütün sivil toplum-
la bu hareketi başlatacağız, çağrı yapıyoruz. Oyuna sahip çıkmak isteyen herkese çağrı yapıyoruz. 
Partimizin ilgili birimleri bu konuda, Türkiye’de seçmenin bütün seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk 
Partisinin sisteminden izleyeceği bir esaslı altyapıyı kuruyor. Ama bu yetmez, hep beraber sandıklara 
sahip çıkacak bir süreci yapacağız.

Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bugün artık Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu görevi 
yapamaz, istifa etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, Ana Muhalefet Partisine dava 
açan, husumetli olan, mahkemede husumeti olan birisinin Yüksek Seçim Kurulunun Başkanı olarak 
bu seçim sürecinde görev alması yargı bağımsızlığına aykırıdır. Seçimlerin yargı denetim ve gözetimi 
altında yapılması ilkesine aykırıdır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cumhuriyet Halk Partisiyle husu-
metli durumdadır. Husumetini dava açarak ispat etmiştir, ortaya koymuştur, açık bir yasal husumet 
durumu oluşmuştur. Dolayısıyla görevinden çekilmek zorundadır.

Milletin Alın Terini Sata Sata Doymadılar

Değerli arkadaşlar, gündemde bir başka önemli konu şeker fabrikalarının satışı meselesidir. Sata 
sata doymadılar. Milletin alın terini sata sata doymadılar. Cumhuriyetin kurumlarını sata sata doyma-
dılar. Gelişmemizin, sanayileşmemizin, güçlenmemizin kurumlarını sata sata doymadılar. Mirasyedi 
gibi cumhuriyet kurumlarını onlarca yıllık, 90 yıllık birikimimizle kurduğumuz bu halkın, milletin kuru-
luşlarını sata sata, yiye yiye doymadılar. Ona doymadılar, üstüne üstlük cumhuriyete hakaret etmeye 
de doymadılar. Hem cumhuriyetin kurumlarını satıp geçiniyorlar, iktidarlarını sürdürüyorlar, hem de 
cumhuriyetin değerlerine hakaret edip küfrediyorlar. Bu ne büyük nankörlük, insan yediği ekmeğin 
bile hatırını bilir. Bunlar cumhuriyetin kurumlarını satıp onunla beslenen iktidar, cumhuriyetin değer-
lerine hakaret etmekten ve yok etmekten de geri durmuyorlar. Bu uluslararası tekellere Türk çiftçisini 
teslim etme projesidir. Amerikan şirketlerine sağlıksız şekerden para kazandırıp, onun Türkiye’deki 
ortağı olan ithalat lobisine kapı açma projesidir. 14 şeker fabrikasının satışı, bu milletin malı bu, ba-
banızın malı değil bu. 14 şeker fabrikası, orada çalışanlar, oradaki şekeri tüketenler bu milletin varlığı 
bu kadar kolay satamazsınız. Alanlara da söylüyorum dikkat edin; bunu böyle keyfe keder iktidarla 
ilişkilerinizle alıyorsunuz, yarın bu iktidar değişecek. Yarın bu iktidar değişecek ve bunu bu ilişkilerle 
alıp hukuk dışı, etik dışı biçimde milletin malına konduğunu sananlar bilsinler ki onları geri almayı 
biliriz yeniden.

Genetiği Bozuk Siyaset Genetiği Bozuk Şeker Yediriyor Millete!

Değerli arkadaşlar, 3 milyar dolar katma değeri var şeker fabrikalarının, şeker sektörünün Tür-
kiye’ye. Ve bu yapı, yabancı tekellerin mısır nişastasından şeker üretmesinin önünü açan bu yapı, 
millete genetiği bozuk şeker yediren bir yapı. Tesadüf değil. Genetiği bozuk siyaset genetiği bozuk 
şeker yediriyor millete. Bu siyasetin genetiği bozuk. Genetiği bozuk siyaset genetiği bozuk şeker ye-
diriyor millete. Tabi bu tablo yolsuzlukla ilişkisiz bir tablo değil. Bütün bunlar bir yolsuzluk hazırlığının 
altyapıları. Bütün devletin, cumhuriyetin kurumlarını yolsuzluk yaparak satmadılar mı yok pahasına? 
Tarım işletmelerini, Telekom’u, Petkim’i ne kadar kuruluş varsa yolsuzlukla yandaşlarına peşkeş çek-
mek için sattılar, şimdi şeker fabrikalarında da aynı süreç devam ediyor. Bakın, buralarda bunları 
satarken bir şeyde yükseliyoruz dünyada. Nerede yükseliyoruz? Yolsuzluk endeksinde. Yolsuzluk 
endeksinde 6 adım gerilemişiz, daha yolsuz ülkeler, yolsuzluk yapan ülkelerden olmuşuz. 180 ülkede 
81. sıraya çıkmışız. Yakındır 180.sıraya çıkarırlar bizi bunlar. Çünkü tıynetleri böyle, bunun üzerine 
şekillenmişler.
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İtibar Cellatlığı İcat Ettiler

Şimdi böyle bir tabloda ekonomiyi, toplumsal yaşamı, siyaseti böyle dizayn eden anlayış Türk 
siyasetine bir başka kötü ahlakı da yerleştirdi. AK Parti yönetiminin, Erdoğan yönetiminin anlayışı 
Türk siyasetinde bir başka kötü ahlakı yerleştirdi, o da trollük. Troller bunlar zamanında türedi. Troller 
bunların paralarıyla türedi, trolleri bunlar yarattılar. Trollere milyonlarca liralık bütçeyi bunlar ayırdılar, 
hem de kamu kaynaklarından. On binlerce kişiyi görevlendirdiler trol olarak çalıştırmak için. İtibar 
cellatlığı icat ettiler. Troller kanalıyla hazzetmedikleri, hoşlanmadıkları herkese itibar suikastı yaptılar. 
İtibar celladı bunlar. Troller bunların itibar celladı ordusu. Öyle bir ordu kurdular. Milyonlarca lira, en 
az on bin trolü var bunların. AK Parti iktidarının devlet imkanıyla beslediği en az on bin trolü var. En 
az aylık 30 milyon lira bunların gideri. Aylık 30 milyon, nerede bu bütçe, nerede bu bolluk? Ve bu-
nunla sanatçısından siyasetçisine, yalan yanlış iftirayla, sosyal medyada bir büyük trol suikastı, bir 
büyük itibar suikastı başlattılar ve bu itibar suikastıyla kendi Başbakanlarını düşürdüler. Davutoğlu 
Başbakanken bu trol ordusunun saldırısıyla önce üzerine gittiler,  ondan sonra da saray darbesiyle 
indirdiler. O zamanlar bunları görmeyen, bunları güya bilmeyen, suskun olan Erdoğan birden bunları 
görmeye başladı. Süleyman Soylu’nun istifaya ilişkin söylentilere ve kendisinin mesaj içeriği taşıyan 
açıklamalarından sonra çok ilginçtir sözüne bakın, ‘Trol ahlaksızlığı Türkiye’nin birlik ve beraberliğini 
bozma adımıdır’ demiş Erdoğan. Günaydın!  Günaydın doğru… Doğru da bu ahlaksızlığın arkasında 
sen varsın sen! Sen kurdun, bu bütçeyi sen verdin, bu imkanı sen verdin ve tarihin hazin bir tesa-
düfüdür belki bu sosyal medya ekipleri kurulurken AK Partinin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı da Süleyman Soylu’ydu. Ve Sayın Süleyman Soylu böyle bir sosyal medya kampanyası 
başlatmıştı. Acaba diyorum devreler mi karıştı, sigortalar mı attı? Nereye yöneleceklerini şaşırdılar 
mı? Yani bunu bir ahlaksızlık olarak söylemek gerçekten önemli, ama bu ahlaksızlığın arkasında ya-
tan sebebi açıklamak bize düşüyor.

Değerli arkadaşlar, son olarak bir başka önemli konu Türkiye’de siyaset yapmak tek adam reji-
minin iki dudağı arasına sokulmuştur. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir deli gömleğidir, bu deli 
gömleğini yırtıp atacağız milletin desteğiyle inşallah inanıyorum. Milletin desteğiyle bu deli gömleğini 
yırtıp atacağız. Neyi söylüyorum? Bir Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden AK Parti Genel Baş-
kanı var; anayasanın tarif ettiği, yemin ettiği tarafsızlık sıfatına zerrece uymuyor, sabahtan akşama 
kadar parti Genel Başkanı olarak devletin Cumhurbaşkanlığının imkanlarını kullanarak önüne gelene 
küfrediyor, önüne gelene hakaret ediyor, konuşmalarını çocuklarımızın dinlemesinden imtina eder 
hale geldik. Ama birisi bir başka siyasetçi, bir milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği zaman 
‘padişah bozuntusu’ dedi diye hapis cezası alıyor ve milletvekilliği düşürülüyor. Yargının geldiği du-
ruma bakın, siyasetin geldiği duruma bakın. Bu kararı veren hakim hakim değildir. Bu kararın altında 
imzası olanların hukuk vicdanı yoktur, adalet yoktur. Bu süreci yaratan siyaset demokratik siyaset 
değildir ve bunu bozmak hepimizin görevidir. Hangi partiden olduğunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 
Sen dün kalkacaksın bir şiir okudum diye kıyameti koparacaksın, bir büyük mağduriyet yaratacak-
sın, ondan sonra bütün mağduriyetlerin sebebi olacaksın, babası olacaksın, sorumlusu olacaksın. 
Böyle bir şey var mı? HDP Grup Başkanvekilliği de yapmış Ahmet Yıldırım’ın milletvekilliğini düşür-
düler. Niye? Cumhurbaşkanına hakaret etmiş diye. Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı olsun, on-
dan sonra yasanın verdiği korumadan yararlansın. Kavga bile mertçe olmalı, mücadele bile mertçe 
olmalı. Hakimlere talimat vereceksin, yargıyı kontrol altına alacaksın, önüne gelene ‘lan’ diyeceksin, 
hakaret edeceksin, ondan sonra sana bir milletvekili, bir partinin Grup Başkanvekili, mecliste grubu 
olan partinin Grup Başkanvekili çıkıp ‘padişah bozuntususun’ dediği zaman talimatın altındaki mah-
kemeler kalkacaklar hapis cezası verecekler, siyasi hakları ortadan kalkacak, milletvekilliği ortadan 
kalkacak. Böyle bir tablo Türkiye’ye yakışan bir tablo değildir. Bu tabloyu değiştireceğiz.

2.1.4. 14 MART 2018 – MYK BASIN AÇIKLAMASI 

 Yine Türkiye’nin ve dünyanın gündemiyle ilgili Merkez Yönetim Kurulumuz ayrıntılı görüşmelerini 
sürdürüyor. Tabi acı bir haber dün ve bugün şehitlerimiz var. Yine yüreğimizi yakan acı haberler al-
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dık, dün Diyarbakır ve Afrin’de, bugün Hakkari’de şehit haberi aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum.

14 Mart Tıp Bayramı

Değerli arkadaşlar, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp camiasında mesleğini icra eden büyük zor-
luklar altında görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık emekçilerine emekleri, ça-
baları, çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz ve Tıp Bayramlarını kutluyoruz.

Bugün Türkiye sağlıkla ilgili esaslı sorunların yaşandığı bir noktada ve bu süreçte özellikle hekim-
lerimiz zor koşullar altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Türkiye bu konuda ne yazık ki AK Par-
ti hükümetleri döneminde hekimlere yönelik saldırılar, hekimlerin mesleklerini yaparken haklarının 
teslim edilmesi konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyalar. Her şeyden önce bugün Türkiye’de 
bir doktora düşen hasta sayısı 572. Bu dünya ortalamalarının çok altında ve gerisinde. Bu şartlarda 
hizmet verebilmek mümkün değil. Hekimler açısından bir büyük ve ciddi yük, hastalar açısından bir 
büyük eziyete dönüşmüş durumda. Kişi başına düşen hekim sayısında dünyada en alt sıralardayız. 
Burada Endonezya, Güney Afrika gibi ülkelerle aynı sınıfta, aynı kategoride görülüyoruz. Hekimlere 
dönük saldırılar, görevlerini yapan hekimlere yönelik saldırılar, acil servislerde sağlığın paralı olma-
sından kaynaklanan yük nedeniyle ortaya çıkan yığılmalar sağlık alanının yeni baştan ele alınması 
ve bu çerçevede bir esaslı reform ihtiyacını hala gündemde tutuyor.Bu konuda İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın Sayın Tekin Bingöl’ün başkanlığında hazırladığı çok güzel 
bir rapor var. Onu kamuoyuyla da paylaşacaklar, o raporda ayrıntılarıyla hekimlerimizin ve sağlık 
çalışanlarının sorunları ele alınmış durumda.

İttifak Yasası Değil Seçim Hileleri Yasası

Değerli arkadaşlar, dün TBMM el çabukluğuyla milletten kaçırarak bir kanun geçirdi. AK Parti 
grubunun ve MHP grubunun işbirliği içerisinde el çabukluğuyla milletten gizleyerek ittifak ve seçim 
hileleri yasasını geçirdiler. Sabaha karşı Pazartesi günü televizyonların kapalı olduğu saatte sabaha 
kadar meclisi milletin göremediği, izleyemediği bir ortamda çalıştırarak.

Şimdi ben hem AK Parti, hem MHP’ye soruyorum yetkililerine. Neden milletin bu tartışmaları din-
lemesinden korktunuz? Neyi kaçırdınız? İttifak yapmalarıyla ilgili kimsenin söylediği bir şey yok ama 
bu teklifin iç yüzünü milletin öğrenmesinden niye rahatsız oldunuz?

Değerli arkadaşlar, TBMM’den geçirilen teklif, yasa bir ittifak yasası değil seçim hileleri yasa-
sıdır. El çabukluğuyla milletvekili hırsızlığı yasasıdır. Milli iradenin gasp edilmesi yasasıdır. Bütün 
plan, proje bunun üzerine kurulmuştur. Bakın, yol görünen, gidici olan iktidarlar seçim kanunlarıyla 
uğraşmaya başlarlar, seçim kanunlarıyla oynamaya başlarlar. Bir iktidar seçim kanunuyla oynamaya 
başladıysa yolun sonu onun için görünmüş demektir. O yüzden AK Parti için artık yolun sonu görün-
müştür. Onun kuyruğuna takılıp da kendisine bir ikbal ve istikbal bekleyen MHP yönetimi içinde yolun 
sonu görünmüştür.

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifi haksız temsili artırıyor. Millet bir partiye oy versin, milletveki-
lini ittifak adı altındaki bu yapı çıkarsın. Bunun üzerine kurulmuş, hileli kurgulanmış bir sistemdir bu 
sistem. Milli iradenin gasp edilmesine dönük bir yapı. Türk siyasetinin en önemli problemlerinin biri, 
başında geleni baraj sorunudur. Yüzde 10 seçim barajı siyaseti kimliksizleştiren, barajın altındaki 
partileri yok etmeyi planlayan ve hakim parti sistemi yaratmaya dönük bir uygulamadır. Türk siyase-
tinin önünün açılması, nefes alması, çoğulculaşması için barajın kaldırılması gerekir. Millet kime oy 
veriyorsa o parti mecliste temsil edilebilmelidir. Yüzde 1 oy alan partinin bile Genel Başkanı en azın-
dan TBMM’ye girebilmelidir, milletin sesi olabilmelidir. Bu teklif barajı ortadan kaldırmıyor, tam tersine 
barajın etkisini fiilen artırıyor. İttifak içerisine giren partiler ayrı ayrı milletvekili aday listesi vermesine 
rağmen oylar milletvekili çıkarma hesabına girerken, bölünürken ittifakın içindeki partiler tek parti gibi 
işlem görüyor. Bu ne demektir? Az oy alan partilerin milletvekillerini ittifak çemberi içerisinde oraya 
aktarmak, ittifak sepetine aktarmak demektir. Yani onların milletvekilliğini çalma üzerine planlanmış 
bir sistemdir. Bunun için karşı çıkıyoruz. Sayım ve dökümlerde bu tip aritmetik oyunlarla masa başın-
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da milletvekili çalma hesabıdır. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır, anayasanın temsilde adalet 
ilkesine aykırıdır. Barajın dışındaki parti yüzde 10’la yarışacak, onun önüne yüzde 10 barajını, duva-
rını öreceksin, ittifakın içindeki parti yüzde 10 duvarı problemiyle karşı karşıya kalmayacak. Onların 
oy toplamları ayrı ayrı değerlendirmeyecek oyları oy toplamları açısından bakılacak. Bu eşitsizlik 
yaratan, eşit yarışı ortadan kaldıran bir sistemdir. Yoksa hiç kimse ittifaka karşı değil, kategorik ola-
rak bizde ittifaka karşı değiliz. Ama bu ittifak siyasette partilerin kendi kimlikleri, dilleri, ideolojileriyle, 
özgüvenle bir araya gelmelerine dönük bir ittifak değil, bu ittifak partileri kimliksizleştirme üzerine 
kurulmuş bir ittifak sistemidir. Bu sebeple buna karşı çıktık.

Bir başka önemli nokta, bu yasa teklifi seçim güvenliğini ortadan kaldırmaya dönük bir teklifti. 
Yasalaştı, bu yasa şuanda seçim hilelerini meşrulaştırma yasasıdır. Mühürsüz seçimi, gayrimeşru 
olan mühürsüz seçimi şimdi yasal hale getirmeyi planlamışlardır burada. Yüksek Seçim Kurulu daha 
önce kanuna aykırı olarak mühürsüz oyları kabul etmişti, şimdi kanuna aykırı YSK kararına kanunu 
uyduruyorlar. Kanunu YSK kararına uyduruyorlar. Bu sistem 16 Nisan referandumunun gayrimeşru 
olduğunun TBMM eliyle ikrar edilmesidir.

Bu Bir Sopalı Seçim Hazırlığıdır

Değerli arkadaşlar, bu bir sopalı seçim hazırlığıdır. Jandarma ve polisi sandık başkanı çağırmasa 
dahi sandık alanına sokabilecek ve sandığa müdahale etme imkanını sağlayacak bir hazırlıktır. Bu 
bir sopalı seçim hazırlığıdır. Türkiye 21.yüzyılda böyle bir seçim uygulamasını hak etmiyor. Fiilen 
sopalı seçimi uygulayan AK Parti iktidarı şimdi bunu yasal çerçeve içerisine oturtmaya çalışmakta-
dır. Siyasi partilerin denetimini ortadan kaldırmayı, azaltmayı planlayan bir yasadır. Siyasi partilere 
sandık başkanı önerme yetkisi ellerinden alınmıştır. Bu bütün sandıkları parti devletinin memurlarına 
emanet etme teklifidir. Türkiye parti devleti rejimi altındadır, AK Parti devlet partisidir ve şuanda san-
dıklar siyasi partilerin etkisi azaltılarak parti devletinin memurlarına teslim edilme noktasına gelmiştir 
ve sandığı seçmenden kaçırma planı söz konusudur. Valinin talebiyle seçim kurulları sandıkları va-
tandaşın ayağından, önünden alacak başka yerlere götürebilecektir. Bu iktidar bloğunun tek adam 
koalisyonunun oy alamayacağı sandıklarda sandığı vatandaşın önünden kaçırıp gitmesinler karde-
şim, oy vermesinler deme teklifidir. Ya da oralarda denetim imkanını ortadan kaldırıp katakulliyle 
sandıklar üzerinde katakulli yapabilmek için sandıkları vatandaşın güçlü olduğu yerden alıp katakulli 
yapacağı bir alana çekebilme çabasıdır.

Milletin İradesini Çaldırmayacağız

Şimdi bütün bunları söylüyorum ama sonunda şunun bilinmesinde yarar var. Türkiye bir güvenli 
seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet önünden sandığını çalmaya çalışan, iradesini 
gasp etmeye çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Bu yasayı da çıkartsalar, bu 
yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve sandıkta her şeye rağmen seçim güven-
liğini sağlayacaktır. Millet el koyacak. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak 
üzere bütün bu hilelere karşı çıkan ve milletin iradesine saygı duyan siyasi partilerle beraber, demok-
rasiyi isteyenlerle beraber, tek adam koalisyonuna karşı çıkanlarla beraber, sivil toplum örgütleriyle 
beraber, halkla beraber, milletle beraber milletin iradesini çaldırmayacağız. Bu iktidara çaldırmayaca-
ğız, sandıklara sel gibi akacağız, sandıkları koruyacağız. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlar, şeker fabrikalarıyla ilgili problem hala devam ediyor. İktidar bocalıyor şuanda. 
AK Parti bocalamış durumda. Bakanlarından bir tanesi çıkıyor sattıkları fabrikaları kooperatiflere 
nasıl alırız diye açıklama yapıyor, Başbakan Tarım Bakanını tekzip etmek durumunda kalıyor. Niye? 
Çünkü yanlış yoldalar, niyetleri bozuk, kararları bozuk. Niyetleri bozuk olduğu için millete anlatamı-
yorlar. 24 şeker fabrikasını özelleştirmeye, satmaya kalktılar, yandaşlarına peşkeş çekmeye kalktılar 
21 tanesi kar ediyor. Kar eden işletmeleri satıp yandaşlarına bir taraftan peşkeş çekerken öbür taraf-
tan da Türk halkını, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı nişasta bazlı şekere, sağlıksız şekere mah-
kum etme peşindeler. Niye? Ortak oldukları ithalat lobisiyle, teslim oldukları Cargill gibi uluslararası 
tekellerle. Bunlar Türkiye çiftçisinin hizmetinde değiller. Bunlar pancar üreticisinin hizmetinde değil-
ler. Bunlar bu fabrikalarda halka hizmet veren, emek veren emekçinin hizmetinde değiller. Bunlar 
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uluslararası tekellerin hizmetindeler. Cargill’in hizmetkarı bunlar. Uluslararası şirketlerin hizmetkarı. 
Milletin, üreticinin, çiftçinin, pancar ekicisinin alın terini sömüren uluslararası tekellerin ortakçısı, şeri 
iştirakçisi bunlar. Onun için millet bunlardan en kısa sürede kurtulacak.

Sata Sata Doymadılar

Bakın, Türkiye’de halk sahip çıkmaya başladı fabrikalarına. Şeker fabrikalarına halk sahip çıkma-
ya başladı, milletvekili arkadaşlarımız Anadolu’yu, Trakya’yı, Türkiye’nin dört bir yanını adım adım 
geziyorlar. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nın Başkanlığındaki milletvekili heyetimiz her 
yerde varlar. Ne için? Pancar üreticisinin hakkını savunmak için. Ne için? Şeker fabrikalarında ça-
lışan emekçilerin hakkını savunmak için. Ne için? Milletin alın teriyle yıllardan buyana dişinden, tır-
nağından artırarak elde ettiği bu milli varlığı, milli serveti korumak için. Kimden korumak için? Gayri 
milli olanlardan korumak için. Gayri milli olanların bu kararlarına karşı. Ne yaparlarsa yapsınlar bu 
mücadelede özelleştirmeyi engellemek için, satışı peşkeş çekmeyi engellemek için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz.

Bugüne kadar bakın SEKA’yı, Telsim’i, Petkim’i, Telekom’u, bunların hepsini, daha bunun gibi 
sayamayacağımız milletin servetini sattılar oralara AVM’ler yükselttiler, işçileri çıkardılar. Şimdi bir 
kere daha aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Sata sata doymadılar, yiye yiye doymadılar. Bir babanın 
böyle evladı olsa çoktan evlatlıktan reddederdi. Bu millette bunları evlatlıktan reddedecek. Bu kadar 
milletin serveti, malı satılmaz.

Şimdi Alpu’da termik santrali getirip tarım ovasını zehirlemeye çalışıyorsunuz. Bütün kuruluşlar 
ya burada tarımı öldürürsünüz demesine rağmen, bütün ciddi kuruluşlar zararlıdır burada tarım orta-
dan kalkar, en değerli arazileri perişan edersiniz demesine rağmen bir grup çıkar ilişkisiyle Alpu’da 
termik santralle tarımı yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar çiftçi düşmanı, bunlar üretici düşmanı, bunlar 
uluslararası tekellerin dostu, çiftçinin, emekçinin, işçinin, milletin düşmanı. Böyle bir anlayış var. Bu-
nun sonucunda işte Türkiye’de 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul var. Ayıp değil mi, yazık değil mi? 
6 milyon işsiz, 16 milyon yoksulun olduğu bir yerde sen neden milletin kar eden şeker fabrikalarını 
satarsın, üreticiyi neden bir kere daha yoksulluğa mahkum edersin?

Fakat halkımıza söz veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün engelleyemeyip eğer 
satılsa dahi bu şeker fabrikalarını geri alıp yeniden köylüye vereceğiz. Milletin, emekçinin, köylünün 
emrine vereceğiz.

Hukukun Hakim Olduğu Bir Türkiye Yaratacağız

Değerli arkadaşlar, bugün İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun yine duruşması var. Huku-
kun yok edildiği ve çiğnendiği, iktidarın hoşuna gitmeyen şeyleri söyleyenlerin rehin alındığı bir sü-
reçten geçiyoruz. Enis Berberoğlu bir proje çerçevesinde özellikle rehin alınmıştır. O proje tek adam 
koalisyonunun projesidir, tek adam rejiminin projesidir ama bu proje boşa çıkacaktır. Enis Berberoğlu 
ve haksız yere tutuklu bulunan gazeteciler, siyasetçiler, milletvekillerinin Türkiye’nin utancı olmaktan 
çıkacağı bir düzene doğru hızla gidiyoruz. Bu düzen devam etmeyecek, etmez, edemez.

Bakın, Cumhuriyet Gazetesinden uzun süre haksız tutuklu olan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu 
geçen hafta tahliye oldu. Bu çok memnuniyet verici bir şeydir. Tahliye olmaları memnuniyet vericidir. 
Bugüne kadar haksız biçimde içerde tutulmuş, rehin alınmış olunmaları utanç verici bir tablodur. Ve 
işin ilginci hala Akın Atalay bugün 500. gününü doldurdu hala haksız yere rehin alınmıştır. Tutuklu 
değil, haksız yere hapishanede tutulmaktadır. Türkiye’de saray hukuku hakim olmuştur. Saray hu-
kuku sadece adı hukuk olan ama gerçekte hukukla ilgisi olmayan bir vicdansız düzenin adıdır ve 
hakimler, savcılar bugün Türkiye’de vicdanlarının sesiyle sarayın sesi arasında sıkışmıştır. Türkiye 
vicdanlarının sesiyle sarayın sesi arasında sıkışan hakimler ve savcılar ülkesi haline gelmiştir. Bir 
an önce hukukun hakim olduğu bir Türkiye yaratacağız. Davamız, kavgamız, mücadelemiz bunun 
mücadelesidir.

Değerli arkadaşlar, bu çerçevede en son Anayasa Mahkemesiyle ilgili bugün arkadaşlarımız 
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Grup Başkanvekillerimiz ve Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek Ana-
yasa Mahkemesine müracaat ettiler. Türkiye’de hatırlayacaksınız 696 sayılı kanun hükmünde karar-
namenin 121. maddesiyle sivil silahlı çete oluşturma maddesi getirilmişti. Sivil silahlı çete oluşturul-
ması kanun hükmünde kararnameye girmişti. O kanun hükmünde kararname TBMM’de görüşüldü, 
kanunlaştı. Şimdi bu iktidar tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı at-
mıştır. Buna karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtık. Biz Anayasa Mahkemesinin bütün bu 
olumsuzluklara rağmen hukuk ekseninde karar vermesini bekliyoruz, hukuk ekseninde karar vermek 
zorunda olduğunu düşünüyoruz.

2.1.5 21 Mart 2018 – MYK Basın Açıklaması 

Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı öncelikle barış, huzur, kardeşlik duygularının 
güçleneceği bir gelecek arzusuyla bütün insanlık için kutlu olsun diyorum, herkesin Nevruz Bayra-
mını kutluyorum.

Nevruz’un Birleştirici Duygusuna Her Zamankinden Daha Çok İhtiyacımız Var

Değerli arkadaşlar, ortak değerlerimizi hasretle andığımız, beklediğimiz günlerden geçiyo-
ruz. Nevruz, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan o büyük koridorda halkların kardeşliğini ifade 
eden, simgeleyen ortak değerlerimizden biri. Önemli bir gün, baharın gelişinin müjdelendiği gün, 
yeniden doğuşun müjdelendiği gün, hayatın, hayata bağlılığın, yeni bir hayatın tarif edildiği gün. Bu 
çerçevede aslında Nevruz’un biraz önce tarif ettiğimiz Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan kori-
doru kardeşlik koridoru. Her zamankinden daha fazla buna ihtiyacımız var. Kutuplaşma kültürünün 
yerleştirilmeye çalışıldığı, toplumun ayrıştırılmaya çalışıldığı bugünlerde Nevruz’un birleştirici duy-
gusuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle Nevruz Bayramının barış ve huzur 
getirmesini, gelecekte barış ve huzur içerisinde bir Türkiye’yi kurma özlemimizi bu vesileyle bir kere 
daha paylaşmak istiyorum.

Yine güzel bir tesadüf, hüzünlü bir tesadüf, büyük halk ozanı, Anadolu’nun büyük halk ozanı Aşık 
Veysel’in ölümünün, aramızdan ayrılışının, ebediyete intikalinin 45. yılı bugün. Anadolu coğrafyasın-
da Nevruz’un temsil ettiği o kardeşliği, toprağın üretkenliğini, toprağın doğurganlığını Anadolu’dan, 
Orta Asya coğrafyasından, Balkanlara kadar toprak üzerinde emekle, alın teriyle, sevgiyle, hoşgö-
rüyle ortaya çıkan kardeşlik duygusunu şiirlerine, türkülerine yansıtan büyük ozanı yitirişimizin 45. 
yıldönümü. Bu büyük buluşma Nevruz’da onun hatırasını tekrar anacağımız bu büyük buluşmada bir 
kere daha Aşık Veysel’i, büyük ozanı rahmetle, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. O duyguların ilelebet 
yaşaması arzumuzu da paylaşmak istiyoruz.

Saray Düzeni Hakim ve Savcıların İradesini İpotek Altına Almaya Çalışıyor

Değerli arkadaşlar, bu güzel duygularla başladık ama Türkiye’de tabi her şey bu çerçevede 
güzelliklerle gitmiyor. Siyasetin görevi güzel bir gelecek yaratmak. Onun için de Türkiye’nin temel 
meselelerini çözmeye odaklanmak zorundayız. Bu meselelerin başında hukuk devleti, hukukun üs-
tünlüğü, yargı bağımsızlığı geliyor.Demokrasiyi güçlendirmek için hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız 
var. Ekonomiyi güçlendirmek için hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Yatırımların artması, yoksul-
lukla mücadele etmek, işsizlikle mücadele etmek için hukuk devletinin tesis edilmesine ihtiyacımız 
var. Kişilerin, kurumların, örgütlerin, sendikaların, işverenin, işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin, 
herkesin kendisini özgür ve güvende hissetmeye ihtiyacı var. Bunun da birinci koşulu yargı bağım-
sızlığı. Ama ne yazık ki, Türkiye yargı bağımsızlığının yok edildiği, yargının ayaklar altına alındığı, 
çiğnendiği, paspas edildiği, söylemeye utanıyorum paçavraya çevrildiği bir dönemden geçiyor. Utanç 
vesilesidir, utanç meselesidir, utanç fotoğrafıdır. Hakimler ve savcılarımız mesleğe yeni adım atarken 
kura çektiler, meslek kurası çekiyorlar. Yani nerede görev yapacaklarını talihlerine kalmış, şanslarına 
kalmış, kura sarayda çekiliyor. Saray rejiminin bir kere daha yargının üzerine sıçrattığı bir lekedir 
hakim ve savcılar kurasının sarayda çekiliyor olması. Sarayda oturan zat, Cumhurbaşkanlığı maka-
mını işgal eden zat, AK Parti Genel Başkanıdır, bir siyasi partinin genel başkanıdır ve Türkiye yargı 
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tarihinde bu dönemde üst üste ayıplar yaşanmaktadır. Hakimler, savcılar, siyasi parti genel başkan-
larının önünde, bir siyasi parti genel başkanının önünde cübbe iliklemek durumunda kalmış, olmayan 
cübbelerinde delik ve düğme arar duruma düşmüş ve ayakta alkışlama ayıbının ortağı olmuşlardır. 
Böyle bir tablo.

Biz biliyoruz ki, saray düzeni hakim ve savcıların iradesini ipotek altına almaya çalışıyor. Önemli 
bir bölümünü de, bir kısmını da almıştır. Sarayda hakimlik, savcılık kurası çekilmesi demek, hakim 
ve savcıların talihlerini de ipotek altına almak demektir. Bu kirli düzen, iradesini ipotek altına aldığı 
hakim ve savcıların talihlerini de, şanslarını da ipotek altına alma düzenidir. Bakın, bu uygulamaların 
sonucu çok açık, rakamlar belli. Bin 236 hakim ve savcı atandı, tespit edebildiğimiz şu ana kadar 
113 tanesi AK Partiyle doğrudan temas halinde. Hani son dönemlerin meşhur bir sözü var ya ilti-
saklı olmak diye. Tespit edebildiğimiz 113 tanesi AK Partiyle iltisaklı. Ya ilçe başkanı, ya il başkanı, 
ya kadın kollarında, ya gençlik kollarında, ya milletvekili adayı. Yolu bir şekilde AK Partinin içinden, 
önünden geçmiş. 90’ın üzerinde puan alanlar sözlüden geçirilemezken, elenirken, 70 şartını bile 
karşılamayanlar AK Partiye iltisaklı oldukları için, saraydaki kurayla iradelerini ve talihlerini saraya 
ipotek ederek yargıçlık ya da savcılık yapmak üzere mesleğe intisap etmişlerdir. Türk yargı düzeni 
açısından utanç verici bir tablodur ve çok ilginç tabi bazıları ödüllerini aldılar. Hani bizim o büyük 
Adalet Yürüyüşümüze “Sözde Adalet Yürüyüşü” diyen bir sözde Danıştay Başkanı vardı ya, onun 
kızı Gonca Hatinoğlu kurayı çekiyor sarayda, talihini saraya emanet etmiş ya, sarayda kurayı çekiyor, 
her ne hikmetse talihinden Elazığ hakimliği çıkıyor. Ama tabi ki annesinin, sözde Danıştay Başkanı-
nın “Sözde Adalet Yürüyüşü” diyerek, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ile tartışmaya girerek, 
sarayın sözcülüğünü yaparak kazandığı bir itibar var sarayda, onun karşılığını alması lazım. “Sözde 
Adalet Yürüyüşü” sözünün karşılığını alıyor, aynı gün kızı Elazığ’a kura çekmiş olmasına rağmen aynı 
gün Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanıyor. Bu ayıp değil mi? Bu vatandaşın çocuğuna ayrımcılık değil 
mi? Elazığ vatan toprağı değil mi, Elazığ yurt toprağı değil mi? Saraya yakın olanlar oralara gitmesin, 
bir günde gelsinler kısa yoldan hakim, savcı olsunlar, kısa yoldan Ankara’da kalsınlar. Böyle bir düzen 
yarattılar.

Yargı Düzenini Rezil Ettiniz

Değerli arkadaşlar bununla kalmıyor bakın, Man Adası belgelerini biliyorsunuz. Hani bir 1 pound-
luk şirket 15 milyon dolarlık ticaret, söylemiştik ya… O ticarette de AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 
ne sattığını hala açıklayamadı. “Benim yakınlarım, akrabalarım şirket sattı” demişti. 15 milyon dolarlık 
şirket. Kime satmış? 1 poundluk sermayesi olan şirkete Bellway’e, yani 5 lira sermayesi olan bir şirket, 
15 milyon yaklaşık 70 milyon liraya tekabül ediyor, 70 milyon, eski parayla 70 trilyon liralık bir şirketi 
satın alıyor. Bu nasıl ticaret bunu açıklayamadı. Bir de bir şeyi daha açıklayamadı bekliyoruz. Hangi 
şirketi sattı yakınları? 15 milyon dolara sattığı şirketin adı ne, bilançosu ne, vergi verdi mi, kaç lira kar 
yaptı, hissedarları kimler? Bunları tek tek kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Bunu açıklayamadılar, 
açıklayamıyor, açıklayamaz. Ama başka bir şey yaptılar, Man Adasıyla ilgili Genel Başkanımızın bu 
açıklamayı yapmasından sonra Genel Başkana üç tane dava açtı. AK Parti Genel Başkanı Erdo-
ğan’ın yakınları üç tane tazminat davası açtı. Bu davalar İstanbul’da Anadolu Adliyesinde 5. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüyordu. Bu 
davalar açılır açılmaz bu üç tane mahkemenin de hakimleri Dilek Selekoğlu, Mustafa Güler, Pınar 
Daşlıçay bu mahkemelerden alındılar başka yerlere verildiler. Bu mahkemelerin hakimleri değişti. Ne 
zaman? Genel Başkana Man Adasıyla ilgili sorduğu sorular nedeniyle Erdoğan’ın yakınları tazminat 
davası açtıktan sonra. Bu mahkemeler bakacaktı, dosyalar buraya düştü bunların hakimlerini değiş-
tirdiler. Niye? Yandaş hakimler getirmek için. O kararlar lehimize çıksın diye. Bununla da yetinmedi-
ler yine İstanbul’da Bölge Adliye Mahkemesinin 4. Hukuk Dairesi tazminat davalarına bakan istinaf 
dairesini de değiştirdiler. Onun üyelerini de değiştirdiler. Niye? İstediğimiz kararları alabilelim diye.

Enis Berberoğlu dosyasında aynısını yaptılar. Enis Berberoğlu davasındaki heyeti, hakimleri de-
ğiştirdiler bir gece yarısı. Ertesi gün karar verileceği zaman hakimleri değiştirdiler ve bütün bu yap-
tıkları dünyanın gözü kör değil, dünya biliyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çıktı dedi ki, “Ana-
yasa Mahkemesi kararlarına uymak zorundasın” dedi. “Yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesinin 
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üstünde değildir” dedi. Şimdi soruyorum utanmadınız mı? Utanmadınız mı? Anayasamızda yazan 
bir hükmü gözardı ederek, mahkemelere talimat verip yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesinin 
tahliye kararlarına uymazken sizden güç alıyorlardı. Rezil ettiniz hukuku, mahkemeleri rezil ettiniz, 
yargı düzenini rezil ettiniz. Rezilliğinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çıktı söyledi. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi şimdi Anayasa Mahkemesini etkisiz bir iç hukuk yolu olarak görme tehlikesi or-
taya çıktığında derhal tahliye kararı vermek zorunda kaldınız, bir kısmıyla ilgili tamamıyla ilgili değil. 
Utanmadınız mı?

Türkiye’ye Bir “Tosuncuk Düzeni” Getirdiler

Şimdi böyle bir Türkiye yarattılar hukuk düzenini, yargıyı yok eden böyle bir Türkiye tablosu. Hu-
kukta böyle. Peki ekonomide, iş yaşamında nasıl bir Türkiye, nasıl bir düzen kurdular? Bu düzenin 
bir tane adı var arkadaşlar, “Tosuncuk Düzeni”. Türkiye’ye bir “Tosuncuk Düzeni” getirdiler. Nedir “To-
suncuk Düzeni?” Milletin çocukları bu düzenin dışındadır. Devlet milletin çocuklarını görmez. Devlet 
kimi görür, hükümet kimi görür? Tosuncukları görür. Kimdir o tosuncuklar? Bakanların çocukları, hü-
kümete yakın olanların çocukları, AK Partinin kaymak tabakasına yakın olanların çocukları, devletin, 
hükümetin kaymak tabakasına yakın olanların çocukları. Tosuncuklar holding sahibi olur. Tosuncuk-
lar gemi sahibi olur. Tosuncuklar imtiyazlı atama sahibi olurlar. Tosuncuklar 70 puanın altında puan 
alsalar bile 90 puan alanların önüne geçip hakim, savcı olarak atanırlar. Tosuncuklar Elazığ’a tayinle-
ri çıkarsa bir günde Ankara’da Yargıtay’a gelirler, Ankara’dan analarının, babalarının dizinin dibinden 
uzaklaşmazlar. Ama milletin çocuklarına gelince milletin çocukları bekler. Tosuncuklardan kendile-
rine yer kalıp kalmayacağını beklerler. Kim mesela? Mesela ataması yapılmayan öğretmenler. 500 
bine yakın, yarım milyona yakın 455 bin 119 atama bekleyen öğretmenimiz var. Yarım milyon atama 
bekleyen öğretmen milletin çocuğu bunlar. İş bekliyor iş! En düşük ücretle öğretmenlik yapabilmek 
ve çocuklarımızı okutabilmek için, hala atanmıyorlar. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri 
mühendisi, veteriner hekim, 100 binin üzerinde bu mühendisler ve veteriner hekimler. Ziraat mühen-
disleri, su ürünleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, 100 binin üzerinde atama bekliyor. Bunlar 
dirsek çürüttüler. Anaları, babaları yemedi yedirdi, içmedi içirdi bu çocukları okutmak için. Ceketle-
rini sattılar, ayakkabı giymediler üniversitede okuttular bu çocukları. Niye? Ekmek sahibi olsunlar, iş 
sahibi olsunlar, gelecekleri kurtulsun diye. Ama o çocuklar talihsizdi, çünkü onlar tosuncuk değiller.

İşte bu “Tosuncuk Düzeni”ni yıkmak bizim görevimiz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Tosuncuk-
ların değil, milletin çocuklarının geleceğinin güvence altına alındığı bir Türkiye istiyoruz. Bunun için 
siyaset yapıyoruz. Yani sizinkiler mümtaz şahsiyet, onların çocukları mümtaz şahsiyet tosuncuklar; 
gemi sahibi oluyorlar, holding sahibi oluyorlar, mümtaz atamadan talihli olarak çıkıyorlar. Ama milletin 
çocukları atama bekliyor.

Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarı döneminde yolsuzluk kurumsallaşmıştır. Milleti dolandıranla-
rın itibar kazandığı ve hükümetin gözü önünde milleti soyduğu bir soygun düzeni yaratılmıştır. Hiçbir 
dönemde bu kadar çok soygun olmamıştı. Bakın Çiftlikbank meselesi çıktı. Hükümetin gözü önünde 
banka adını kullanıyor, müdahale eden yok. Açılışlarına siyasetçiler gidiyor. Açılışlarda dualar oku-
yorlar, televizyonlarda veriyorlar, reklamını yapıyorlar. Ondan sonra milletin 511 milyon lirasını alıyor 
bir tosuncuk götürüyor. Bu da onların tosuncuğu. Ne kadar tosuncuk varsa bunların etrafında, düğün 
bayram olmuş bunlar için. Kombassan bunların dönemindeydi. Hesap soruldu mu? Sorulmadı. Deniz 
Feneri bunların dönemindeydi hesap soruldu mu? Sorulmadı. Tam tersine korundular, kollandılar, 
iktidarda güç sahibi oldular. Ve bu düzenin en sonunda millete yansıması, çiftçi mazotun parasını 
ödeyemez, bugün gene benzine 15 kuruş daha zam geldi, benzin parasını ödeyemeyecek duruma 
düşmüş vasıta sahipleri. Tosuncuk düzenini bitireceğiz kararlıyız. Tosuncuk düzenini bitireceğiz, mil-
letin çocuklarının hak ettiği yere geleceği liyakat düzenini kuracağız.

Milli Ekonomimizin Amiral Gemilerini Batırma Şampiyonu Oldular

Değerli arkadaşlar, aynı anlayış şeker fabrikalarında da devam ediyor. Bakın şeker fabrikaların-
dan milletin malını peşkeş çekme peşindeler. Önce sendikalara teşekkür ediyorum bu konuda güçlü 
ve ciddi bir mücadele yürütüyorlar. Başta Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba olmak üzere 20 
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kişilik milletvekili grubumuz karış karış Anadolu’da bu milletin alın teriyle edindiği şeker fabrikalarını 
geziyor ve milletle beraber şeker fabrikalarını koruma mücadelesi veriyorlar. Diğer siyasi partilere de, 
Saadet Partisi, İYİ Parti, diğer destek veren siyasi partilere de teşekkür ediyorum. Milletin servetini ve 
varlığını koruma konusunda bir duyarlı beraberlik oluşuyor. Anadolu’da başı örtülü analarımız, bacı-
larımız bakanların önünü kesiyor “ben pancar üreticisiyim, benim çocuğum fabrikada çalışıyor, şeker 
fabrikalarını kapatamazsınız” diye. Bu milletin tarihini bilmeyenler şeker fabrikalarını ve milli serveti 
böyle mirasyedi gibi satarlar. Hep diyoruz ya “sata sata doymadılar” diye. Şeker fabrikaları ve onun 
gibi açılan cumhuriyetin o önemli sanayi hamleleri milli ekonomimizin amiral gemileriydi. Bunlar milli 
ekonomimizin amiral gemilerini batırma şampiyonu oldular.Tabi bunların bunu bilmelerini bekleye-
meyiz. Çünkü bunların tarihi öğrendikleri yer tren istasyonlarında satılan tarih mecmuaları. Tarihimizi 
tren istasyonlarında satılan üçüncü sınıf mecmualardan okuyanların, tarihimizi kafasında fes bulunan 
delilerin ağzından dinleyenlerin milli ekonomimizin bu amiral gemilerini bilmelerini anlamalarını tabi 
ki beklemiyoruz. Ama bir şeyi hatırlatmayı da borç biliyoruz. Milli olmanın yolu bu fabrikalara sahip 
çıkmaktan geçer. Bu fabrikaları yok eden anlayış gayri milli anlayıştır. Sözle milli olunmaz. Yerli ve 
milli olmanın yolu, milletin alın teriyle bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesinde yarattığı şeker fab-
rikaları gibi önemli kuruluşları yaşatmaktan, büyütmekten ve yenilerini eklemekten geçer, bunlar gibi 
yok etmekten değil. Sata sata doymadılar. Öyle bir mirasyedi düzeni kurdular ki, bunların “Tosuncuk 
Düzeni” sata sata doymuyor, aç bir düzen.

Sarayın 13 Günlük Gideri Şeker Fabrikalarının, Zarar Edenlerin Zararlarını Karşılamaya 
Yetiyor.

Bakın sarayın 13 günlük gideri şeker fabrikalarının, zarar edenlerin zararlarını karşılamaya yeti-
yor. 13 günlük gideri. Ne doymaz bir saraymış bu. 13 günlük gideriyle zarar ediyor dedikleri şeker fab-
rikalarının zararları karşılanıyor. Kaldı ki çoğunluğu kar ediyormuş şeker fabrikalarının. Bir dakikası 
bir asgari ücret yiyor bu sarayın, bir dakikası! Bir dakikada bin 608 lira harcıyor saray, bir asgari ücret 
bin 603 lira. Böyle bir doymaz saray düzeni kurdular, şimdi bu saray düzenini başka yeni bir taraftan, 
şeker fabrikalarını satarken bir taraftan da çiftçinin sulama birliklerine göz dikerek tahkim etmeye ça-
lışıyorlar. Şimdi de komisyonda görüşülüyor TBMM’de. Sulama birliklerini köylünün elinden almaya 
çalışıyorlar. Sulama birlikleri köylünün kendi başkanını seçtiği, kendi yönetimini seçtiği, arazisini, tar-
lasını sularken kendi yöneticilerini seçerek karar verdiği yerler. Yani sulamada, tarımda çiftçinin söz, 
karar ve yetki sahibi olduğu yerler sulama birlikleri. Şimdi onların başına atanmış müdürler getirmeye 
çalışıyorlar. Meclisteki beklenen teklif, getirdikleri teklif bu. Atanmış müdürlerle sulama birliklerini çift-
çinin elinden almanın peşindeler. Başka bir şeyi daha hazırlıyorlar. Bu özelleştirmeye hazırlık. Aynı 
zamanda tarımsal sulama hizmetlerini ticarileştirip başka hangi tosuncukları yaratırız hesabı içerisin-
deler. Yani bu düzen devam ederse tosuncuklar yarın da çiftçilerin sulamasına el atacak, çiftçilerin 
bir başka önemli işini de ellerinden alıp buradan para kazanacaklar.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin gündemi yapay gündemlerle değil çiftçinin, emekçinin, emeklinin, 
işçinin, üretenin huzurla geleceği kuracağı bu esas gündemin etrafından dönmek zorunda. İktidar 
bugüne kadar yapay gündemler yaratarak kendi anlayışıyla dizayn etmeye çalışsa da milletin gün-
demi budur, bu gündeme sahip çıkacağız ve milletle beraber inşallah iktidar olup bu problemleri de 
çözeceğiz.

2.1.6. 26 Mart 2018 – MYK Basın Açıklaması

(Muharrem Erkek)

Öncelikle; Rusya’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sebebiyle şu an itibariyle 64 kişinin 
yaşamını yitirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz, Rusya’nın acısını paylaşıyoruz, yaşamını yitirenlerin aile-
lerine ve Rusya Federasyonuna başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
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Şeker Fabrikalarının Vatan Olduğunu ve Vatanın Da Satılamayacağını Hepimiz Çok İyi 
Biliyoruz

Çok değerli basın mensupları, Türkiye’nin bütün temel sorunlarında olduğu gibi Cumhuriyet Halk 
Partisi sorunların çözümü için, demokratik tavırlar için, mücadele için Türkiye’nin her köşesinde. 
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, satılması, peşkeş çekilmesiyle ilgili dün Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Başkanlığında milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz 
Trakya’daydı, Lüleburgaz’daydı. Bugün Niğde’deler, Perşembe günü Eskişehir’de olacaklar. Perşem-
be günü tam 22’nci ili ziyaret etmiş olacağız ve her gittiğimiz yerde şeker fabrikalarında çalışan 
işçilerle, sendikalarla, şeker pancarı üreticileriyle, sivil toplum örgütleriyle ve halkla birlikte önemli 
bir direniş gösteriyoruz. Çünkü şeker fabrikalarının vatan olduğunu ve vatanın da satılamayacağını 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Ayrıca nişasta bazlı şekere hayır diyoruz. Yine çocuklarımıza zehir yedi-
rilmesine hayır diyoruz. Bunun için her zaman olduğu gibi, her önemli sorunda olduğu gibi halkla 
birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz.

AK Parti Döneminde Maalesef Her Alanda Büyük Bir Dışa Bağımlılık Sağlandı

Değerli basın mensupları, sorunumuz tabi yalnızca şeker pancarında değil, tarımın her alanında 
ciddi sorunlarımız var. AK Parti döneminde maalesef her alanda büyük bir dışa bağımlılık sağlan-
dı. Yani Türkiye maalesef bağımsızlığını neredeyse kaybetti tarımda, enerjide. 24 Mart’ta kömürün 
başkenti Zonguldak’ta Enerji Politikaları Birimimiz tarafından Taşkömürü Çalıştayını gerçekleştirdik. 
Ve bu çalıştayda daha önce yaptığımız önemli konulardaki çalıştaylarda olduğu gibi konunun uz-
manlarıyla, emekçilerle, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldik. Bu çalıştay raporunda 
da vurgulandığı gibi enerjide de maalesef büyük bir dışa bağımlılıkla karşı karşıyayız. Doğalgazda 
Rusya’ya bağımlıyız, Rusya nükleer santral ihalesiyle beraber, nükleer santral projesini de gerçekleş-
tirdikten sonra enerjide Rusya’ya bağımlılığımız yüzde 70’leri aşacak. Düşünebiliyor musunuz Tür-
kiye enerjide yalnızca bir ülkeye bu kadar büyük oranda bağımlı hale gelirse acaba biz yerlilikten, 
millilikten bahsedebilir miyiz? Yarın Rusya’yla yaşayacağımız herhangi bir sorunda, herhangi bir 
krizde acaba doğalgaz vanaları kapatılırsa Türkiye’de yaşamın duracağını biliyor muyuz? Tüm bu 
gerçeklere rağmen damat Berat Albayrak milli enerjiden ve maden politikalarından bahsedebiliyor. 
Herhalde cehaletten kaynaklansa gerek.

2017 yılında enerji ithalatı için ödediğimiz rakam 37 milyar dolar. Ama Man Adasında, Malta Ada-
sında kendi ülkesinde vergi ödememek için, ya da yasadışı gelirlerini gizlemek için şirket kuranlar; 
şeker fabrikalarını cumhuriyetin kaleleri olan, vatan olan şeker fabrikalarını satmak isteyenler ülke-
mizi her alanda tarımda, enerjide dışa bağımlı hale getirenler, hiçbir zaman millilikten ve yerlilikten 
bahsetmesin, çünkü samimi olmuyor.

Ekonomi maalesef can çekişiyor demokrasimiz gibi. Dolar 4 lira, Euro 5 lira ve benzin de son 
zamlarla 6 lira oldu. Ama AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan bunları konuşmak yerine maalesef 
tuvalet için ödediğimiz paradan bahsediyor. Geçmişte 1 milyon lira ödüyormuşuz, şimdi 1 lira ödü-
yormuşuz.

Bakın, kısa vadeli borçlarımız ve cari açık nedeniyle bir yıl içinde ödememiz gereken 225 milyar 
dolar borç var. 225 milyar dolar kısa vadede ödememiz gereken. Dolar kurundaki her bir kuruşluk 
artışın maliyetini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Türkiye maalesef bir felakete sürükleniyor. AK 
Parti döneminde 2002’den bu yana işsizlik ortalamasına bakın çift hanelidir. Ve en son açıklanan da 
işte işsizlik de yüzde 11. Üniversite mezunu her 4 gençten biri işsiz ve genç işsizlik oranı maalesef 
yüzde 20.8. 2017 yılında ilk kez genç işsizlerin sayısı 1 milyonu aştı ve son 4 yılda kapanan işyeri 
sayısı tam 430 bin. Her 100 kişiden 47’si kayıt dışı. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değil her 
100 kişiden 47’si. Türkiye’nin maalesef içinde bulunduğu tablo ve gerçekler bunlar. Bu tabloda yal-
nızca ve yalnızca yandaşlar mutlu, maalesef işte son dönemde de yaşıyoruz tosuncuklar mutlu, ama 
vatandaş, işçi, memur, esnaf, kobiler, iş dünyası, işçiler, emekçiler herkes mutsuz. Çünkü özgürlük-
lerden uzaklaştık, çünkü eğitim kalitemiz çok düştü, çünkü akıl ve bilimden uzaklaştık ve her şeyden 
önemlisi adaleti, hukuk devletini ortadan kaldırdık.
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Kuzey Kore Uygulamalarıyla Karşı Karşıyayız

Dünyanın bir gerçeği var değerli basın mensupları, özgürlük yoksa, eğitim yoksa, adalet yoksa 
kalkınma da yok, ekonomik büyüme de yok. 2002 yılında iktidara geldiğinde “yasaklarla mücadele 
edeceğiz” diyenler bugün maalesef internette de OHAL’i uygulamaya koyuyorlar. İşte internette de, 
RTÜK’ün sanki artık RTÜK Recep Tayyip Erdoğan Üst Kurulu olarak çalışıyor. Bütün ülkedeki ku-
rullar, kurumlar gibi internete de yasaklar, denetimler geliyor. Sosyal medyada da özgürlükler büyük 
oranda kısıtlanıyor. Geçen hafta yargıda Kuzey Kore uygulamalarını yaşadık, şimdi de internette 
maalesef Kuzey Kore uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Yargının, mahkemelerin, yargıçların ve sav-
cıların ağır bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Her geçen gün tahkim edilen saray rejimi, tek adam 
rejimi egemenliği şahsileştirdiği ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şahıs devleti haline getirdiği için 
yargı da ciddi ve ağır bir baskı altında. İşte onun için yabancı yatırım da gelmiyor, onun için ekonomik 
verilerde her geçen gün daha olumsuz bir tabloya sürükleniyor. Onun için mutlu değiliz ve onun için 
ülkemizde huzur yok.

OHAL Bağımlısı Bir İktidarla Karşı Karşıyayız

OHAL, 20 ay oldu OHAL bağımlısı bir iktidarla karşı karşıyayız. 12 Eylül darbe hukukunun ürünü 
olan ve bir demokrasi ayıbı olan OHAL’e sarılmış ve onunla yürüyen bir iktidar adaleti de yok etti.

Değerli basın mensupları, devletin temeli adalet çürürse işte o zaman devletin bekası gerçek 
anlamda tehlikeye girer. Bin yıldır bu coğrafyada her zaman büyük sorunlarla uğraştık. 40 yıldır 
terörle mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu büyük millet bu sorunları her zaman 
aşar, her zaman bu mücadeleyi verir. Ama adalet kaybolursa, adalet temelinden sarsılırsa işte o 
zaman çocuklarımıza ileride bırakacak bir vatan ve devlet olmayabilir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de belirttiği gibi her şey adaletle mümkündür; istiklal, istikbal her şey adaletle mümkündür 
ve bugün maalesef adalet çürümüş durumda. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara 
geldiğimizde önce hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz. Yargıyı yürütmenin etkisinden kurtaraca-
ğız. Hakimler Savcılar Kurulunda Adalet Bakanı ve Müsteşar olmayacak. Hakimler Savcılar Kurulun-
da yürütmenin başkanlığı, baskısı olmayacak. Anayasada yargıç güvencesi gelecek ve hukuk devleti 
kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru olarak bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilecek. Bunu yapmak 
zorundayız. Bunu çocuklarımızın geleceği için, bu memleketin tüm güzel çocuklarının geleceği için, 
demokrasimiz için, ekonomimiz için, her şeyimiz için yapmak zorundayız. OHAL rejiminde demokra-
si ve hukuk askıda. 45 günde OHAL’i kaldıracağız diyenler bugün 20 ay bittiğinde OHAL nedeniyle 
de ekonominin can çekiştiğini görüyor. Çünkü demokrasi can çekişiyor, demokrasiyle birlikte adalet 
de, ekonomi de can çekişiyor. OHAL KHK’ları ile suçlu, suçsuz demeden binlerce insan ciddi mağ-
duriyetlere sürüklendi. 

Bir KHK da Kendileri İçin Çıkartsınlar

Başbakan Binali Yıldırım bile “OHAL KHK’ları ile hiçbir soruşturma olmadan, hiçbir inceleme 
olmadan insanlar ihraç edilirken biz yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz şu anda bilmiyoruz” 
demişti. Yaşla kuru birlikte yanıyor. Darbeye teşebbüs edenler, darbe teşebbüsüyle illiyet bağı olanlar 
devleti ele geçirmek amacıyla kadrolaşma planı içerisinde olanlar zaten en ağır cezalarla karşılaşa-
caklar. Zaten çoğu tutuklu, çoğu yargılanıyor. Ama siz insanları hiçbir soruşturmaya ve incelemeye 
tabi tutmadan sivil ölüme terk edemezsiniz. Adalet sapla samanı ayırmak zorundadır. Kimin gerçek-
ten illiyet bağı var, kimin yok bunu ayırmak zorundadır. Bugün hakkında soruşturma açılan, ancak 
takipsizlik kararı verilen yani hiçbir delil bulunmayan kamu görevlileri dahi mesleklerine, görevlerine 
iade edilmiyor. Çünkü artık bu OHAL düzeni FETÖ’yle mücadeleyi aştı tüm muhalefeti bir tasfi-
ye sürecine dönüştü. FETÖ’yle hiçbir illiyet bağı, iltisakı olmayan binlerce insan farklı düşündükleri 
için iktidar gibi, saray gibi düşünmediği için maalesef üniversitelerden, memuriyetten, görevlerinden 
ihraç edilmiş ve aileleriyle birlikte giderilmesi imkansız mağduriyetlere sürüklenmiş durumda. Siz 
FETÖ ile hukuk devleti çerçevesinde mücadele etmezseniz, o zaman işte FETÖ’nün ekmeğine yağ 
sürersiniz. Zaten mücadele edemiyorsunuz, FETÖ’yle gerçek anlamda mücadele edilse AK Parti 
kadrolarının yarısından çoğunun başka yerlerde olması gerekirdi. Bizce bir KHK da kendileri için çı-
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kartsınlar. Evet bir KHK çıkartsınlar ve sarayda oturan AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan başta 
olmak üzere kendilerini de bu görevlerden ihraç etsinler. Belki o zaman FETÖ’yle mücadelede belli 
bir noktaya gelinebilir. Bugün parası olan, dayısı olan AK Partinin tepe noktalarında, sarayda arkası 
olanlar kurtuluyorlar, garibanlar cezaevinde. Adalet tecelli etmiyor değerli basın mensupları. Bunun 
mücadelesini de ciddi bir şekilde vereceğiz.

2019’da 1919 Ruhuyla Demokrasi Kazanacak

Ve bu OHAL tablosunda maalesef iş dünyası da, emek dünyası da, esnaflar da, çiftçi de, herkes 
isyan ediyor. Çünkü bu OHAL tablosu artık ülkeyi bir uçuruma sürükler noktaya geldi. OHAL ivedilikle 
kaldırılmak zorundadır. Bu OHAL rejimine, bu demokrasiyi ve hukuku askıya alan rejime, bu keyfilik 
düzenine derhal son vermelidir. OHAL keyfi bir düzen olmamakla birlikte, bu iktidar tarafından maa-
lesef hukuk dışı keyfilik düzenine dönüştürülmüştür. Onun için bizim mücadelemiz demokrasi müca-
delesi diyoruz. Onun için bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesi diyoruz.

Nişasta bazlı şekere sevdalı olanlar, OHAL’e sevdalı olanlar, özgürlüklere düşman olanlar değil, 
demokrasi kazanacak diyoruz değerli basın mensupları. Önümüzdeki yerel seçimlerde ve genel se-
çimlerde, yani 2019’da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, 
bugün demokrasi mücadelesi veriliyor ve biz mutlaka cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. 
Bunu bu memlekette demokrasiye inanan, adalete inanan, huzura inanan milyonlarla birlikte, milleti-
mizle, halkla birlikte gerçekleştireceğiz.

2.1.7. 02 Nisan 2018 – MYK Basın Açıklaması

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam edi-
yor. Bugün acı bir haberimiz var büyük sanatçı Ülkü Tamer’i kaybettik. Tabi Türkiye’nin en karanlık 
günlerinde yüreğimizde umudu canlandıran, o dizeleri yazan çok büyük bir söz yazarı, büyük bir 
sanatçımız. Ülkü Tamer hani diyordu ya “geceleyin gökyüzünde güneş topla benim için” diye. Onu 
sonsuzluğa uğurladığımız bugünlerde Türkiye yine onun dizeleriyle umuda yolculuğuna devam ede-
cek ve güneş toplayacağımız günler yakındır. Gökyüzünden güneş toplayacağımız günler yakındır. 
Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, bütün milletimize ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Bu Büyüme Çiftlik Bank Modeli Büyümedir

Değerli arkadaşlar, bu haftanın en çok konuşulan konularından birisi büyüme oranlarıydı. Hani 
bu iktidar rakamlarla oynama, rakam cambazlığı konusunda çok maharetli bir iktidar bunu biliyoruz. 
Önce istatistikleri değiştirdiler, hesaplama yöntemlerini değiştirdiler ve hormonlu büyümeyle tanış-
tırdılar Türkiye’yi. Aslında hiçbirimizin günlük yaşamında iyiye ve olumluya dönük etkileri olmayan, 
ama rakamsal olarak büyüdüğümüzü gösteren rakamları ilan etme konusunda maharetliler. Şimdi en 
son 7.4 büyüme dendi. Bu öyle bir tablo ki, insan bu nasıl büyüme diye sormadan edemiyor. Bakın, 
7.4 büyümüşümüz, dolar 4 liraya geldi. Euro 5 liraya dayandı, işsizlik yüzde 11, enflasyon yüzde 12, 
çift haneli işsizlik ve enflasyonla boğuşuyoruz ve Türkiye’de bu büyüme tablosu içerisinde 6 milyon 
işsiz, 16 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye yarattılar. Benzin 6 liraya dayandı, mazot 5,5 liraya geldi 
dayandı. Yani şoför büyümeden pay alamamış, çiftçi büyümeden pay alamamış, emekli büyümeden 
pay alamamış, işsiz büyümeden pay alamamış, Türkiye’de yoksulluk büyümeden pay alamamış, 
yoksulluk ortadan kalkmamış, ama sözde büyüyoruz. Böyle bir tabloyla toplumu aldatmaya devam 
ediyorlar. Her 5 gençten birisi işsiz. Üniversite mezunu her 4 gençten birisi işsiz. 400 bin atanamamış 
öğretmen var. 100 bine dayanmış atanmayan Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Veteriner hekim 
var. Okulu bitirmişler atanmıyorlar. Türkiye’de çiftçinin alacağı almış başını gitmiş. 430 bin esnaf iflas 
etmiş. Açıklama yaptı kuruluş TESK açıklama yaptı, 430 bin esnaf son 4 yılda iflas etmiş, kepenk 
kapatmış ve bu tabloda 7.4 büyüdük dedikleri yerde dolar bazında baktığınızda gayri safi milli hasıla 
düşmüş, milli gelir düşmüş. 862.7 milyar dolardan 851.1 milyar dolara düşmüşüz. 851 milyar dolara 
düşmüş. Dolar bazında yüzde 1.35 küçülmüşüz. Şimdi soruyoruz bu nasıl büyüme? Bu büyümenin 
kime ne faydası oldu, bu bir gerçek büyüme mi? Herkes biliyor ki, ortada bir gerçek büyüme yoktur. 
Halüsinasyonlu büyüme dönemiyle karşı karşıyayız. Rüya gördürüyorlar millete, hormonlu bir büyü-
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me dönemiyle karşı karşıyayız. Rakamları takla attırarak masa başında yaptıkları hesap oyunlarıyla 
büyüdüğünü ilan eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Daha önce söylediğimiz gibi, son 3. çeyrekte 
yaptıkları açıklamalardan sonra söylediğimiz gibi şimdi tekrar ediyoruz…  Büyüdük mü? Büyüdük. O 
zaman gelin bu büyümeyi bölüştürelim.

Şimdi ortalama asgari ücret, o zaman büyümeden asgari ücretliye pay verelim. Şuanda 1603 
lira asgari ücret, asgari ücret en az 2 bin lira olmalı. Şimdi bu büyümede asgari ücrete bakıyorsunuz 
1603 liraya çıkardığınız zaman 425 dolardı asgari ücret 400 dolara düştü. Hem büyümüşüz, hem 
dolar bazında asgari ücretli 400 dolara düşmüş. Aralık ayı sonunda 425 dolar aylık asgari ücret alır-
ken dolar bazında şimdi 400 dolara düşmüş. 25 dolar birden düşmüş nasıl büyüme bu? Büyümeden 
asgari ücretliye gelin pay verelim, 2 bin lira olsun en az asgari ücret. Yanaşmadılar. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarını bekliyorlar, gelsin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yükseltsin diye.

Ortalama memur maaşı 2889 liraydı, 4986 liraya çıkması lazım büyümeden pay verdiğimiz za-
man memurlara. Ortalama memur maaşı 4986 lira olması lazım en az. Bağ-Kur ve SKK emeklilerinin 
ortalama aylığı 1500 lira civarındaydı, 2400 lira olması lazım büyümeden bunlara pay verdiğimiz 
zaman. Buyurun 7.4 büyüdük. O zaman SSK ve Bağ-Kurlulara hak ettiği payı verelim büyümeyi pay-
laştıralım. Kime vereceksiniz bu büyümeyi, kim alacak, vatandaş almayacak mı?

Değerli arkadaşlar, çiftçilerin 11 yıllık alacağı 102 milyar lira oldu. Hane başına 47 bin lira alacağı 
var çiftçilerin devletten. Kanun gereği alması gereken destekleme yardımı almamışlar. Büyüdük, 
verelim bunları niye vermiyorsunuz? Yani bu büyüme çiftlik bank modeli büyümedir. Hani bunlar to-
suncuk düzeni yarattılar ya daha önce söylemiştik. Yarattıkları tosuncuk düzeninden Çiftlik Banktaki 
tosuncuklar nasıl büyüdülerse, nasıl hormonlu büyüdülerse bunlar alıştılar bunların büyüme modelle-
ri böyle borçla, yalanla, kandırmayla, halüsinasyonla milleti büyüdüğümüze ikna etmeye çalışıyorlar.

Bakın, bu büyüme nasıl paylaşılmış çok çarpıcı rakamlar var. TÜİK verilerinden söylüyoruz. Bü-
yümenin emek ve sermaye arasında nasıl dağıldığına bakalım bu büyüme rakamlarından. Emek ve 
sermaye yani işgücüyle sermaye arasındaki dağılımı 2016 yılında yüzde 36,5 emek payıyken yüzde 
34,5’a düşmüş. Emeğin payı büyümeden aldığı pay düşmüş. Yüzde 36,5’tan yüzde 34,5’a düşmüş. 
Sermayenin büyümeden aldığı pay yüzde 47.1’den yüzde 49.7’ye yükselmiş. Demek ki çalışanlar 
lehine büyümeden paylaştırılan, aktarılan bir rakam yok. Büyüme adaletli paylaştırılmamış, adil pay-
laşımdan söz edemiyoruz, adaletli gelir dağılımından söz edemiyoruz. Gelir dağılımının sürekli daha 
kötüye gittiği, daha da bozulduğu bir Türkiye yaratmışlar. Hem hormonlu büyüme, hem rakamlar 
üzerinde oynayarak büyüme, hem de gelir dağılımının bozulduğu bir Türkiye. Yarattıkları Türkiye 
tablosu budur.

Şimdi bu tablo içerisinde AK Parti Genel Başkanı her zamanki yaptığı gibi milletin huzurunu bo-
zan o konuşmalarla günde iki, üç yerde çıkıp konuşarak. Şimdi çıkıp bir şey daha söylüyor diyor ki, 
sanki sorumlu başkasıymış gibi her kötülüğün anası faizdir. Faizin sorumlusu da kamu bankalarıdır 
diyor, faizlerin yüksek olması. İyi güzel. Kamu bankalarının sorumlusu kim? Yani Erdoğan diyor ki, her 
kötülüğün anası faizdir, faizin yüksek olması, bunun sorumlusu da kamu bankalarıdır. Peki kamu ban-
kalarının sorumlusu kim Ey Erdoğan, kamu bankalarının sorumlusu sensin. O zaman her kötülüğün 
anası sensin. Kamu bankalarından sorumlu sensen her kötülüğün anası sensin. Senin 16 yıllık, 17 
yıllık devri iktidarında kamu bankaları faiz olarak dışarıya, yurtdışına ödenen toplam faiz 150 milyar 
dolar. Senin dönemin faiz lobisine ödediğin para yurtdışına. İçerde ödediğin para 650 milyar lira. E 
o zaman bütün bu kötülüklerin birinci sorumlusu, baş sorumlusu kendi ifadenle sensin başkası değil. 
Başka yerde arama. Bu kötülüklerden kurtulmanın yolu da çok açıktır, mantık, akıl aynı yere gidiyor 
senden kurtulmaktan geçiyor. Memleket senin iktidarından kurtulursa bu sıkıntılardan kurtulacak.

Tosuncuk Düzeninin Araştırılmasından Korkuyorlar

Bu düzenin adını koyduk. Bu düzen tosuncuk düzenidir. Tosuncuk düzeninin araştırılmasından 
korkuyorlar. Kendi tosuncuklarına da ulaşır, belki bulaşır diye korkuyorlar. Bu araştırma kendi to-
suncuklarına gidebilir diye korkuyorlar. Çiftlik Bank diye onun gibi başka tosuncuklarda yaratmışlar, 
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hep yaratıyorlardı, bir dönem gemi sahibi oldular, bir dönem holding sahibi oldular şimdi bir dönem 
başka holdinglerle vatandaşın parasını topladılar, aldattılar şimdi de bu düzen çıktı arkadaşlarımız 
TBMM’de dediler ki gelin şu Çiftlik Bankı araştıralım, nedir ne değildir. Reddettiler. Reddettiler, soru-
yoruz ortak mısınız niye reddediyorsunuz? Milletin parası dolandırılmış, TBMM dolandırıcının peşine 
gitmeyecekse, dolandırıcıyı takip etmeyecekse, araştırmayacaksa kimi araştıracak? TBMM dolandı-
rıcılığı incelemeyecekse, ortaya çıkarmayacaksa neyi ortaya çıkaracak? TBMM gibi önemli bir kuru-
mu dolandırıcıları koruyan, araştırmaktan kaçınan bir kurum haline getirmeye utanmıyor musunuz, 
yazık değil mi bu millete? Milletin parasına yazık değil mi? Adamlar çıkıp anlatıyorlar, mağdurlar ya 
diyorlar “devletin valisi geldi kurdeleyi o kesti. İktidara yakın, onun şakşakçılığını yapan sanatçılar 
geldi, bir de imam getirdiler, dua okuttular aldandık biz de parayı verdik” diyorlar ne desin. Şimdi bunu 
niye TBMM’nin araştırmasından rahatsız oluyorsunuz? Aslına bakarsanız ilk defa değil bu rahatsız-
lıkları. Deniz Fenerini araştırttılar mı? Onu da araştırtmadılar. TBMM Deniz Feneri yolsuzluğunu da 
araştırmasın dedi bu iktidar. Üstüne üstlük bir de döndüler Deniz Fenerine TBMM’den ödül verdiler. 
Yimpaş, Kombassan, Deniz Feneri ne kadar milleti dolandıran firma, yapı varsa bunların döneminde 
çıktı. Böyle bir Türkiye yarattılar, tosuncuklarla milletin malını çalarken, milleti dolandırırken, tosuncuk 
düzeninin öbür ayağı da şeker fabrikalarını satarak, özelleştirerek milletin alın teriyle biriktirdiği mal-
varlığını yeni tosuncuklara aktarmanın peşindeler. Bir aydır Türkiye şeker fabrikalarını koruma kav-
gası ve davasının peşinde. Türkiye’de çok önemli bir milli ittifak oluştu. Öyle laf olsun diye kapı arka-
larında, localarda, kulislerde oluşturulmuş cumhur ittifakı diye millete yutturulmaya çalışılan bir ittifak 
değil. Meydanlarda, şeker fabrikalarının önünde oluşturulan ittifak gerçek anlamda bir milli ittifaktır. 
Milletin malvarlığını, alın terini bu ülkenin servetini, milletin servetini korumaya dönük bir milli ittifaktır. 
Şeker fabrikaları özelleştirilmesin diye pancar üreticisi sokağa döküldü, fabrika çalışanı sokağa dö-
küldü, aydınlar sokağa döküldü, siyasi parti ayrımı olmadan CHP’li, MHP’li, Saadet Partili, AK Partili 
hangi partiden olursa olsun parti bayraklarını bir tarafa koydular şeker fabrikalarının etrafında bir 
vatan ittifakı oluşturdular. Ey Recep Tayyip Erdoğan, millilik ve yerlilik arıyorsan burada, başka yerde 
değil. Milli ve yerli olmak Büyük Ortadoğu projesinin peşine takılıp Cargill’i zengin etmek için şeker 
pancarı üreticisini yok etmekten geçmiyor. Milli ve yerli olmak şeker fabrikalarına bu milletin varlığına 
sahip çıkmaktan geçiyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadelede gerçek anlamda 
Türkiye’de bir vatan ittifakı oluşmuştur, bir milli ittifak oluşmuştur. Bu milli ittifak, bu gayri milli iktidarı 
devirecek hiç şüphe duymuyoruz. Bu milli ittifak bu gayri milli iktidarı devirecek, koltuğundan edecek.

Bakın, şimdi satmaya başlamışlar, 10 Nisan’da şartnameyi çıkarmışlar Resmi Gazetede. Trak-
ya’da şeker fabrikalarının 21 bin 671 metrekare arazisini satılığa çıkarıyorlar. Ya bu varlık milletin 
varlığı, yazık değil mi? Tarımın yok olduğu, çiftçinin alacağını tahsil edemediği, şeker pancarı üre-
ticisinin sıkıntı içerisinde olduğu faiz kıskacında olduğu, buğday üreticisinin faiz kıskacında olduğu, 
Türk çiftçisinin zorda olduğu, tarımın çöktüğü bir yerde, şeker fabrikaları gibi bir milli servetin 21 bin 
dönüm arazisini sen niye şimdi satılığa çıkarıyorsun? Bunları önleyeceğiz. Bunun için her geçen gün, 
Türkiye’nin her bölgesinde bir büyük toplumsal muhalefet güçlenerek yoluna devam edecek ve biraz 
önce söyledim bu milli ittifak bu gayri milli iktidarı yerle bir edecek. Hiç bundan şüphe duymuyoruz.

Değerli arkadaşlar, tabi TBMM tosuncukları araştırmaz ama, TBMM’de bir başka proje döner 
bunların sayesinde, AK Parti iktidarı döneminde. Atatürk tişörtüyle TBMM’ye girmeyi yasaklamışlar. 
Fiilen yasaklamışlar yazı çıkarmamışlar fiilen. Yani sanki şimdi mesele oradaki bir polis memurunun 
kişisel kusuruymuş gibi geçiştirilmeye çalışılıyor, o sokmamış gibi. Öyle mi gerçekten? Peki kadın 
oyunculara tiyatro oyunundaki sansür niye? Türkiye Cumhuriyeti tarihte, dünyada, Avrupa’da, uygar 
dünyada, kadına seçme ve seçilme hakkını ilk veren ülkelerin başında gelmesi sebebiyle haklı bir 
övüncün sahibi. O TBMM bu haklı bir övüncün sahibi. Utanmıyor musunuz bu övünce gölge düşür-
meye? Nerden çıkmış tiyatro oyununda kadınla erkeği ayırmak. Bu kültür okullara da yansımadı mı? 
Haremlik, selamlık okullar kurma fikri, o fikri destekleyenlerin okullarda idari kadrolarda yükselmesi 
bu iktidarın eseri değil mi? Ateşle barut bir arada durmaz diye, daha küçücük ilkokul çağındaki ço-
cuklarımızı ayırmaya çalışan sakat kafaya prim veren iktidar bu iktidar değil mi, bu iktidarın anlayışı 
değil mi?

Değerli arkadaşlar, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü çıkıyor bakanlığın talimatına rağmen Atatürk pos-
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teri asma mecburiyetini genelgeden çıkarıyor, okullara gönderdiği Çanakkale anmalarından. Atatürk 
posterini asın diye bakanlık genelgeye yazmış, bu onu okullara gönderirken bunu çıkarıyor. Nereden 
alıyor bu cesareti? Bakanlığın talimatını dinlememe cesaretini nereden alıyor, bakandan daha mı 
yüksek, torpili daha yüksek bir yerden mi geliyor, sırtını neye dayıyor? Bakanlık buna karşı ne yaptı? 
Bitmedi, bu yetmezmiş gibi tepkilere rağmen oradaki il müdürleri, bazı il müdürleri destek ziyaretle-
rine gidiyorlar Bartın il milli eğitim müdürüne. Bir an için Allah için oturup vicdanı olanlar düşünsün. 
Bunu yapanlar eğer Atatürk’e hakaret etmek yerine, sosyal medya hesabından hakaret demiyorum 
Cumhurbaşkanına eleştiriye dönük, Recep Tayyip Erdoğan’a eleştiriye dönük herhangi bir kelime 
yazsalardı ya da birinin paylaşımını beğendim diye tıklasalardı o müdürün başına ne gelirdi karşılaş-
tırın. Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. Tabi onun için bunlar tesadüfi değil. O yüzden Atatürk tişörtüyle 
meclise girmenin hiçbir yaptırımının olmadığı, Atatürk’ü genelgelerden çıkarmanın itibar meselesi 
sayıldığı bir Türkiye yaratan kültür bunların kültürü. Çünkü bunlar böyle bir projenin parçaları. Şimdi 
tabi müdür bunu söyleyecek. Niye söyleyecek? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zatın, 
AK Parti Genel Başkanının iki sözünden biri cumhuriyet ve Atatürk’e saldırmak üzere camiler üzerin-
den iftira üretmek olursa, onlar da onun yolundan buradan gidecekler. İşi gücü olmayan yalanlarla, 
iftiralarla cumhuriyet dönemini karalamaya dönük tezvirat üretmek. Atatürk ve İnönü gibi iki değere 
“iki ayyaş” demekten çekinmeyen bir anlayış Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ettiği zaman,  onun 
arkasından giden il müdürü ya da TBMM’nin önündeki polis memuru böyle davranacak. Atatürk’ün 
adını ağzına almayan TBMM Başkanı orada oturduğu sürece Türkiye bu projeyle karşı karşıya de-
mektir. AK Parti Türkiye’nin bu anlamdaki bütün çağdaş kazanımlarını yok etmeye dönük bir proje 
iktidarıdır ve bunu ortadan kaldırmak, bunu bir milli beraberlik içerisinde ortadan kaldırmak hepimizin 
görevidir.

Darbenin Siyasi Ayağı Sizsiniz! 

Değerli arkadaşlar, bu tablo içerisinde darbenin siyasi ayağı tartışmaları unutturulmaya çalışılı-
yor. Olağanüstü hal hala devam ediyor. İki senesini neredeyse doldurmak üzere, ikinci seneye do-
landı. Türkiye’yi bunlar uyuşturucu bağımlısı gibi OHAL bağımlısı olarak yönetmeye alıştılar, OHAL 
şartları altında bir referandum yaptılar, OHAL şartları altında Türkiye’yi seçimlere götürmeye ça-
lışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar devrilecekler ve Türkiye ilk gün söylemiştik, söylediklerimiz bir 
bir çıkmaya başladı. OHAL darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını önlemek için kullanılıyor. 
Olağanüstü hal yetkileri darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmayı önlemek için kullanılıyor. Darbe-
nin siyasi ayağını Genel Başkanımız açıkladığında rahatsız olmuş AK Parti Genel Başkanı. Niye 
rahatsız oluyorsun? Yalan mı söylemiş Genel Başkanımız? Darbenin siyasi ayağının tepesinde siz 
yok musunuz? Bu ülkede devlete FETÖ’yü siz yerleştirmediniz mi? TSK’nın harim-i ismeti sayılan, 
namusu sayılan kozmik odaya FETÖ’cüleri, FETÖ’cü hakim, savcıları siz sokmadınız mı? Onlar eliyle 
tarihimizin devlet destekli en büyük casusluk hareketinin arkasındaki güç ve destek sizin iktidarınız 
değil miydi? Kozmik odadan çaldıkları bilgileri okyanus ötesi güçlerle paylaşanlara hem o koltukları, 
hem o odaya girme imkanını siz vermediniz mi? TSK’yı tasfiye etmek üzere oluşturulan Balyoz ve 
Ergenekon kumpası gibi kumpasların arkasındaki siyasi güç siz değil misiniz? Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunu bunlara teslim eden siz değil misiniz? Adalet Bakanlığını bunlara teslim eden siz 
değil misiniz? İçişleri Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğünü bunlara teslim eden siz değil misiniz? 
TSK’nın cumhuriyetçi, yurtsever, Atatürkçü kadrolarının tasfiye edilerek bunların yerine FETÖ’cü bu 
çetenin rütbe alıp terfi etmesinin önünü açan siz değil misiniz? Milli Güvenlik Kurulunda bunların 
soruşturmasını engelleyen siz değil misiniz? Bütün bunları yaptıktan sonra utanıp sıkılmadan dönüp 
de milletin önünde ne istediniz de vermedik diyen siz değil misiniz? Kendinizi yer makamına koyup 
terör örgütü başı FETÖ’yü de göğe yükseltip haşa gök ne verdi de yer kabul etmedi deyip kendinizi 
onun önünde naçiz bir kul görüntüsünde tarif eden Amerika yolculuğu öncesinde siz değil miydiniz? 
Şimdi kalkıp da FETÖ’nün siyasi ayağı siz deyince rahatsız olmuşlar. Evet FETÖ’nün siyasi, darbenin 
siyasi ayağı sizsiniz, siz oluşturdunuz bu şartları. Bunun önünü siz açtınız ve hesap vereceksiniz. Ne 
yaparsanız yapın bir tarafta darbeciler hesap verecek, bir tarafta çete hesap verecek, bir tarafta da 
siz hesap vereceksiniz. İştirak halinde bu suçun bütün ortakları hesabını verecekler. Hesap vermek-
ten kurtuluş yok.
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Müteahhitlik Peşinde miydiniz, Vatan Koruması Peşinde miydiniz?

Değerli arkadaşlar, son olarak dünden bu yana bir ilginç, daha doğrusu son hafta ilginç bir şıma-
rıklıkla karşı karşıyayız. Afrin harekatına ilk günden bu yana bir Türkiye’nin sınır güvenliği için önem-
lidir, terörle mücadelede önemlidir ve Afrin harekatına destek veriyoruz, bir an önce sonuçlanmalı 
ve siyasi çözüme odaklanmalıdır dedik. Ne dediğimizi tek tek ölçerek, biçerek söyledik ve arkasında 
durduk. TSK da kendi tarihine ve misyonuna yakışır bir vakar ve haysiyet ve ciddiyet içerisinde bu 
harekatı yürüttü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz, gazilerimize bir an 
önce şifa diliyoruz ve harekat önemli bir noktada başarıyla sonuçlandı.

Şimdi son dönemdeki açıklamalara bakıyoruz ve bakınca görüyoruz ki, bu harekat bir sınır gü-
venliği harekatı mı, yoksa ticaret ve siyaset aracı haline mi getirilmiş anlamakta zorlanıyoruz. Erdo-
ğan çıkmış partisindeki metal yorgunluğunun Afrin harekatıyla ortadan kalktığını söylüyor. Utanmak 
gerekir bu sözü söyleyebilmek için. Şehitlerimiz senin partindeki metal yorgunluğunu ortadan kal-
dırmak için mi can verdiler, yoksa bu vatan için mi can verdiler? Sen şahadeti bu kadar siyasi neza-
ketsizlikle ayaklar altına alma hakkını nereden buluyorsun? Bu da yetmemiş şimdi danışmanı çıkmış 
televizyonda “şehitlerimiz oldu ama biz oradaki imar, inşaat işlerini yapacağız” diyor, müteahhitlikten 
bahsediyor. Yani öyle ilginç ki, bir ihale şartnameleri eksik. Yani biz harekata giderken TSK’nın en az 
kayıp vererek başarıyla çıkmasını dilerken, temenni ederken, beklerken, talep ederken onlar sanki 
ihale şartnamesi hazırlığı içindelermiş. Bu söylenecek söz mü? Bu millete saygısızlık değil mi? Mü-
teahhitlik peşinde miydiniz, vatan koruması peşinde miydiniz? Terörle mücadele için mi orada olmalı-
yız diyorsunuz yoksa ihale kapmak için mi orada olmalıyız diyorsunuz? Ayıptır, ayıptır ayıp. Şehitlerin 
kanına ayıptır. Bu olacak iş değil.

Cumhurbaşkanlığı Makamı Şımarıklık Makamı Değildir!

Şimdi bütün bunlar olmamış gibi dün de dönmüşler bir üniformalı AK Parti Genel Başkanı... 
TSK’nın üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Bu ülkenin kurucuları 
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele, Fevzi Çakmak, onların hepsi hak ede-
rek giydiler o üniformaları hak etmeden değil. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değildir. 
Davul zurna çalarak gidip Afrin harekatında şımarık ve bu harekatın TSK’nın vakarına yakışmayan 
ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası. Orası şehitlerin kanının aktığı yerdir. Vatan için, ülke için 
bütün milletin yürek birliği ettiği yerdir. Orası temsili askeri üniformalarla şov yapılacak yer değildir. 
Onun için başta AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı makamını işgal eden Erdoğan olmak üzere 
herkese ve Genelkurmay Başkanına, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genelkurmay Başkanına 
diyoruz ki, bir an önce TSK’nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin, Afrin harekatının 
başarısına gölge düşürmeyin.
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ABD

Bu döneminde dış politikada önemli ge-
lişmeler yaşanmıştır. ABD Başkanı Trump’ın 
yönetiminde görev alan üst düzey yetkililere 
dönük twitter üzerinden yaptığı açıklamalar 
ile görevden alma ve atamalar devam etmek-
tedir. Bu durum, Trump’a dönük hem içeride 
hem dışarıda ciddi eleştiri ve güven kaybına yol 
açmaktadır. 

Eski Dışişleri Bakanı Tillerson ile Erdoğan’ın 
Kaçak Saray’da yaptığı 3,5 saatlik görüşmede 
Mümbiç başta olmak üzere, pek çok alanda va-
rıldığı iddia edilen anlaşma veya anlayış birliği, 
Tillerson’un görevden alınmasıyla birlikte suya 
düşmüş gözükmektedir. ABD ile  varıldığı iddia 
edilen mutabakatların tekrar üzerinden gidilmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. Bu konuda iki ülke Dışiş-
leri ve Güvenlik makamları arasında görüşmeler 
devam etmektedir.  ABD ile Afrin Operasyonu 
sırasında yaşanan gerginlik bir nebze olsun din-
miş görünse de, Mümbiç ve Fırat’ın doğusuna 
dönük muhtemel operasyonlarda ABD’nin tutu-
munun nasıl şekilleneceğini kestirmek hayli zor 
olmakla birlikte, koridor açısından stratejik önemi 
haiz Afrin’in PKK’dan temizlenmesinin ardından 
Munbiç’in öneminin  de azaldığını  ve ABD’nin 
çok fazla direnç göstermeyeceğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Kaldı ki  Fırat’ın Batısındaki 
yerlerin  Fıratın Doğusunda  ileride yapılacak gö-
rüşmeler için pazarlık unsuru olarak tutulduğunu 
tahmin etmekteyiz.    ABD ile S-400 – Patriot 
ekseninde süren pazarlık ve gerginlik, Suriye’nin 
geleceği, Hakan Atilla davası, FETÖ, Türki-
ye-Rusya-İran yakınlaşması hususlarındaki yak-
laşım farklılıkları devam etmektedir. ABD ile en 
büyük sorun karşılıklı güven kaybı ve iki yöneti-
min farklı önceliklere doğru yönelmiş olmalarıdır.  
Partimiz, ABD ile karşılıklı hassasiyetlere saygı 
ve ortak çıkarlar çerçevesinde ilişkilerin normal-
leşmesini desteklemektedir. Bu ülke ile ilişkile-
rin normalleştirilmesi konusunda karşılıklı yapıcı 
adımlar atılması önemlidir. Bunun için iç politika-
ya dönük açıklamalar yapmak yerine arka kapı 
diplomasiyle bir yol alınmaya çalışılması uygun 
olacaktır. İki ülkenin de birbirini gözden çıkarma 
keyfiyeti bulunmamaktadır

AB

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası döne-
me ilişkin farklı düşüncelere sahne olmaktadır. 
AB’nin şu ana kadar olduğu gibi tek halka mı, 
yoksa iç içe geçen farklı halkalardan mı oluşma-
sı gerektiği yönünde çeşitli fikirler bulunmakta-
dır.  AB’deki bu eğilim yakından izlenmektedir

AB ile ilişkilerimizde  ciddi  sorunlar yaşan-
maktadır. AKP, kendi siyasi önceliklerini  AB 
uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirdikten 
sonra,  artık pek de ihtiyaç kalmadığını düşüne-
rek AB treninden ayrılarak otokrasi trenine bin-
miş ve   geri dönüşü zor bir yolda hızla  demok-
rasiden uzaklaşmaya başlamıştır. 

Artık AB’ye katılımımız değil, maalesef ülke-
mize üyelik dışı statüler verilmesi konuşulmak-
tadır. 2018 Nisan ayında AB Komisyonu’nun ve-
receği rapor, fiilen donmuş olan müzakerelerin 
hukuken de dondurulması çağrısı yapmayacak 
olsa da, Türkiye’ye dönük ağır eleştiriler içerece-
ği aşikardır. Türkiye, demokrasi, medya özgürlü-
ğü, tutuklu gazeteci ve  milletvekilleri, işkence, 
OHAL uygulamaları ve yargı bağımsızlığı konu-
larında ciddi eleştiriler almaktadır.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin AKP ikti-
darı sırasında mümkün olmayacağı artık ortaya 
çıkmıştır. Bizim iktidarımızda bu sürecin tekrar 
rayına oturtulup, sürdürülmesi büyük önem taşı-
yacaktır. Partimiz, Ankara’daki AB Temsilciliği ve 
AB üyesi ülkelerin Büyükelçileriyle her 1.5 ayda 
düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışma kahvaltı-
larının 5’incisini yapmış bulunmaktadır. Toplantı-
da, 2019 seçim süreci, muhtemel ittifaklar, seçim 
güvenliği, Suriye, ABD, AB ve Rusya konuları  
ele alınmış, Sayın Genel Başkanımız yöneltilen 
sorulara ilişkin partimizin tutumunu açıklamıştır.  
Partimiz, AB üyeliğini desteklemekte ve bunu 
dış politikamızın  stratejik bir unsuru olarak gör-
mektedir.  

26 Mart’ta Bulgaristan Başbakanı ve AB 
Dönem Başkanı Borisov’un evsahipliğinde Var-
na’da yapılan Türkiye-AB toplantısı iki tarafın gö-
rüş alışverişi şeklinde cereyan etmiş ve somut 
bir sonuç ve uzlaşı sağlanamadan sona ermiştir. 

3. İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER

3.1. Dış Politika Dönem Değerlendirmesi

Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
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Bu toplantıda Erdoğan eli boş dönmüş ve hatta 
Kıbrıs, Ege Adaları, tutuklu Yunan Askerleri ile 
OHAL uygulamaları konusunda ciddi eleştirilere 
maruz kalmıştır. Toplantıda Türkiye’nin müzake-
relerine ve AB’ye katılımına ilişkin somut hiçbir 
adım atılmaması, iç kamuoyuna dönük yaratılan 
beklentileri boşa çıkartmıştır. 

Asya-Pasifik

ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore lideri ile 
görüşeceğini açıklaması Asya-Pasifik’teki yer-
leşik dengeleri sarsmıştır. ABD, Kuzey Kore’nin 
nükleer denemelerini durdurma gerekçesiyle 
Güney Kore-Japonya-Rusya-Çin Halk Cumhu-
riyeti (ÇHC) ekseninde temaslar yapmaktadır. 
Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi, ABD’nin Güney 
Kore ve Japonya üzerindeki etkisini daha da art-
tırmakta, bu ülkelere daha fazla yerleşmesinin 
önünü açmaktadır. ÇHC, pek tehdit olarak gör-
mediği Kuzey Kore konusunda ABD’yi doğrudan 
karşısına almamakta, ancak sorun devam ettik-
çe kendisinin de rahat bırakılmayacağı gerçeğini 
görmektedir. Rusya’nın Kuzey Kore konusunda 
ÇHC ile aşağı yukarı aynı eksende durduğu söy-
lenebilir. Rusya, bir yandan Kuzey Kore’yi hima-
ye eder görüntüsü verirken, diğer yandan ABD 
ile bu tehdide karşı ortaklaşa çalışmaktadır. Kısa 
ve orta vadede Kuzey Kore nükleer dosyasının 
Rusya, ÇHC ve ABD arasında fırsat-kriz-kayıp 
döngüsünde ilerleyeceği ve bölgeyi bu üç kuv-
vetin hâkimiyet alanına dönüştüreceği düşünül-
mektedir.

Orta Doğu 

Ortadoğu’da siyasi denklem ortaya çıkan 
yeni gelişmelerle değişmiştir. ABD’nin ‘’Şii Hila-
li’’ 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 stra-
teji tutarsa, bu ülkeler hem İran’a karşı olacak, 
hem de İsrail’e yakınlaşacaktır. Böylece, Arap ül-
kelerinin bir kısmı ezeli düşman olarak gördükleri 
İsrail’le İran tehdidine karşı yakın çizgide konum-
lanmış olacaktır. Yemen ve Lübnan’da yaşanan 
gelişmeleri bu politikadan bağımsız olarak oku-
mak 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 sür-
dürmesi 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 dünya-
nın istikrarsızlaşmasına, çatışma ortamına sü-
rüklenmesine, dış askeri müdahalelere maruz 
kalmasına bölgedeki ülkelerin ufalanmasına ve 
birbirleriyle ve diğer ülkeler ile sorunlar yaşama-
larında sebep olan etnik ve mezhebi ayrılıklar ile 
radikalleşme, kökten dincilik ve terörizmle mü-
cadele konusunda neler yapılabileceğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunmak ve çözüm öneri-
leri sunmak amacıyla Türkiye’nin öncülüğünde 
ve ev sahipliğinde;  Mısır, İran, Suudi Arabistan, 
Pakistan, Afganistan, Somali ve diğer ilgili ülke-
lerin katılımıyla bir konferans düzenlenmesi öne-
risinde bulunduk. Bu önerimize olumlu dönüşler 
almış bulunmaktayız. Bu noktada önerimizin ha-
yata geçirilmesi Türkiye’nin elini güçlendirecek-
tir. 

Irak, IKBY’nin  başarısız bağımsızlık refe-
randumu hamlesinin ardından, ülke genelinde 
egemenliğini sağlamlaştıracak adımlar atmaya 
devam etmektedir. Bütün sınır, gümrük ve  ha-
vaalanlarının denetimini almış olan Irak 12 Ma-
yıs’ta seçime gitmektedir.  Hükümetin gündeme 
getirdiği Kandil, Sincar ve Mahmur  operasyon-
ları konusunda Irak’la mutlak surette işbirliği ve 
eşgüdüm yapılması önem taşıyacaktır.  Bölgede 
Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizle Irak’ın 
toprak bütünlüğü çerçevesinde ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesi yönünde kuvvetli adımlar 
atmamız yerinde olacaktır.

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. 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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Kıbrıs ve Ege

Hükümetin GKRY’nin deniz alanlarında tek 
taraflı sondaj çalışması başlatması konusunda 
verdiği tepkiler yetersizdir. Öte yandan,  Ege’de 
işgal altında olan 156 ada , adacık ve kayalığı-
mıza dönük hükümetin sessizliği kabul edilemez 
bir şekilde  devam etmektedir. 

Kıbrıs barış görüşmeleri her başladığında ‘ 
‘ Bu son şans, bu son deneme, bu defa da ol-
mazsa bir B planı gündeme gelecek’’ şeklindeki 
içi boş açıklamaların kamuoyunu aldatmaktan 
başka işe yaramadığını görmekteyiz. Kıbrıs ko-
nusunda çok net önerilerimiz  olmuştur.  Artık 
KKTC’nin tanıtımını sağlamaya yönelmeliyiz. 
Bunun için Dışişleri Bakanlığımız bir özel tem-
silci atamalı, gerekli kaynak oluşturulmalı ve mü-
zahir ülkelerle bu işe başlanmalıdır. Her defasın-

da bırakılan yerden başlayan ve her defasında 
sadece KKTC’nin verdiği tavizlerle kalınan bu 
görüşmeler devam ettiği sürece  sadece Kıbrıs 
Türkleri ve ülkemiz kaybedecektir. Esasen süreç 
de AKP’nin aymazlığı nedeniyle hızla bu noktaya 
gitmektedir. Bu tiyatroya artık son verip, devleti 
tanıtmaya başlamalıyız. 

Öte yandan, Ege Adalarının  AKP’nin yumu-
şak karnı olduğunu bilmeliyiz. AKP işi sulan-
dırmak ve işgalin devam etmesine ses çıkar-
madığının afişe olmasını engellemek için ters 
propagandaya başlayarak,  ‘‘ Bu adaların bir kıs-
mının  Atatürk zamanında işgal edildiği’’ propa-
gandasını işlemek suretiyle konunun tartışılma-
sını engellemek istemektedir.  AKP’nin pişkinliği 
ve suçu üzerinden atma manevraları  kendi ka-
muoyunda  bile sorgulanmaktadır. Bu konunun 
kamuoyunda  işlenmesi önem taşıyacaktır.

07.02.2018 

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Cumhuri-
yet Halk Partisi Grubu adına TBMM Genel Kuru-
lunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tezkere birkaç yıldır geliyor, bizim partimizin 
bu konudaki tutumu belli, tezkereyi destekliyo-
ruz. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, özellikle, 
uluslararası etkinliklerde, uluslararası harekât-
larda yer almasını esasen bir sorumluluk, ulusla-
rarası bir yükümlülük olarak görüyoruz. Bu konu-
da da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene 
de bu tezkereye “evet” diyeceğiz.

Tabii, tezkerenin alanına baktığımız zaman 
çok riskli bir alanda cereyan ediyor. Bir tarafta 
Yemen var, iç savaşın yaşandığı bir yer, fiilî ola-
rak üçe bölünmüş durumda. El Kaide’nin bölge-
nin bir bölümünü kontrol ettiği bir ortamda, İran 
destekli Husilerin daha ziyade boğaz bölgesini 
kontrol ettiği bir ortamda bu operasyonlar devam 
ederken bu harekât da icra ediliyor. Diğer taraf-
tan, diğer yakaya baktığımız zaman, yine esa-
sen, terör örgütlerinin cirit alanına dönüşen So-
mali’de El Şebab’ın olduğu bir bölge ve Eritre’de 
de “Eritre Cihat Hareketi” olarak bilinen başka 
bir terör oluşumunun orada faaliyetleri devam 
ediyor ve bu alanda cereyan ediliyor bu operas-

yon.

Baktığımız zaman, son dönemde özellikle dış 
politikadaki sıkışıklık sadece kendi başına dış 
politikadan kaynaklanmıyor, içerideki olaylar da 
dışarıdaki olayları tetikliyor. Özellikle, 16 Nisan 
referandumundan sonra Türkiye’nin demokratik 
karakterinde önemli bir erozyon olmuş durumda. 
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı önemli öl-
çüde aşınmış, Parlamentonun etrafından dolanı-
lıyor, KHK’lerle ülke yönetiliyor ve olağanüstü hâl 
rejimi kalıcılaşmaya başladı. Böyle bir ortamda 
insan haklarında ve diğer uygulamalarda ciddi 
manada geriye düşmüş durumdayız. Hâl böyle 
olunca Türkiye’nin üyesi olduğu, üye olmak is-
tediği uluslararası kuruluşlarla da ciddi sorunlar 
yaşıyoruz, Avrupa Birliğiyle sorunlar yaşıyoruz, 
Avrupa Konseyiyle, AGİT’le, NATO’yla sorunlar 
yaşıyoruz. Elbette, bunların bir kısmı da o ülkele-
rin ve o örgütlerin bazı ön yargılarından kaynak-
lanıyor ve biz bunları biliyoruz ama Türkiye’nin 
şu andaki durumu ciddi manada eleştiri konusu 
hâline gelmiş bulunuyor dünyada.

Birkaç konuya değinmek istiyorum. Bir, Suri-
ye konusudur. Suriye’de iç savaş olanca hızıyla 
devam ediyor ve yedinci yılı dolmak üzere ve ül-
kede 11 milyon insan yer değiştirdi, 5,5 milyon 
insan mülteci hâline dönüştü, yaklaşık 500 binin 

3.2.TÜRKİYE’Yİ SADECE BİZ DÜZLÜĞE ÇIKARABİLİRİZ
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üzerinde insan hayatını kaybetti. Suriye’de hiç 
olmayan bir şey oldu, daha önce tarihin hiçbir 
döneminde tanıklık etmeyeceğimiz bir durum or-
taya çıktı, iki süper güç Suriye’ye yerleşmiş bu-
lunuyor ve ne zaman gidecekleri ve hatta gidip 
gitmeyecekleri de ciddi tartışma konusu. Bugün, 
Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde 400 bin insan 
var, orası bombalanıyor, gazla bombalanıyor. 
İnsani yardımlar ulaştırılamıyor, başka bir bölge 
keza öyle. Günbegün Suriye eriyor, bir komşu-
muz âdeta kurban ediliyor. Savaşın bütün yıkı-
cılığı, bütün acımasızlığı bizim hemen dibimizde 
kadim bir halkı yok ediyor ve bu maalesef ulusla-
rarası toplumun gözü önünde cereyan ediyor ve 
hiçbir şey yapılamıyor.

İttifak yapısında ciddi kaymalar var, onu 
söyleyeyim. Soçi’de en son yapılan toplantıda 
Hükûmetin desteklediği muhalif gruplar katılma-
dı, Kürt gruplar da katılmadı, sadece Esad, İran 
ve Rusya’nın desteklediği gruplar katıldı ve bin 
bir zorlukla bir konferans yapılabildi. Çok fazla 
şey ortaya çıkmadı, bir anayasa komisyonunun 
toplanması kararı üzerinde mutabık kalındı ama 
bunun da yapılıp yapılamayacağı bilinmiyor.

Türkiye’nin pozisyonunda ciddi bir git geller 
var, zikzak yaşıyoruz Suriye konusunda. Bu, 
herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Eğer sü-
reç Cenevre’ye taşınırsa -ki öyle görünüyor- bu 
defa biz tekrar Rusya’yla başka bir noktaya gi-
deceğiz, Amerika’yla yakınlaşma noktasına gi-
deceğiz gibi görünüyor.

Arazide ciddi sıkıntılar var. Bugün Suriye ko-
nusuna ilişkin herhangi bir bütünlükçü çözüm, 
siyasi çözüm yok. Hiç kimse Suriye konusunun 
bütünlükçü bir çözümle halledilebileceğine iliş-
kin gerçek bir kanaat taşımıyor, her şey kâğıt 
üzerinde. Alınan kararlar, Güvenlik Konseyinin 
254 sayılı Kararı’na herkes atıfta bulunuyor, top-
lantılar oluyor, çok güzel konuşmalar ama hiçbir 
şey ortaya çıkmıyor.

Suriye’nin bölünmesi -hep söyledik- en faz-
la Türkiye’ye zarar veriyor. Türkiye’nin güvenlik 
açıkları iyice artıyor. Türkiye gerçek manada Su-
riye’nin bu durumunun ağırlaşması durumunda 
Türkiye içeride de ciddi manada terör olaylarıyla 
yüzleşecek.

Afrin operasyonumuz devam ediyor. Diliyo-

ruz bir an önce başarılı bir şekilde bu operasyon 
tamamlanır. Şehitlerimiz var, Allah’tan rahmet 
diliyoruz ve gerçekten çok riskli bir alanda, çok 
riskli bir operasyon yapılıyor. Şunu hemen söy-
leyeyim: Hiç kimse hamaset çığlıklarıyla bu olup 
biteni hafife almasın, bugün Suriye resmen, fii-
len bölünüyor. Fiilen yapılan hatalar, Hükûmetin 
Suriye politikasındaki yanlışlığı ve iflası bugün 
Suriye’de geri dönülmez bir noktaya getirdi Su-
riye’yi. Bugün biz Suriye’nin kalıcı çözümünden 
bahsederken “Acaba Menbiç’ten ABD çıkacak 
mı çıkmayacak mı? Çıksa ne olacak? Fırat’ın 
doğusundan çıkacak mı çıkmayacak mı?” konu-
larına geldik. Rusya, bu çözüm olursa eğer -ki 
umarız olur, ben şahsen çözümün iyice zorlaş-
tığını düşünenlerdenim- Rusya bugün Akdeniz’e 
yerleşmiş bulunuyor, üstleri de aldı, bundan son-
ra Türkiye’nin güney komşusu Amerika Birleşik 
Devletleri ve Rusya olacak. Şimdi bölgedeki bu 
kaymaları bütünlükçü bir yaklaşımla değerlen-
direcek bir çıkış stratejisi yok. Hiç kimse Suri-
ye’de ne olacağına ilişkin düşünmüyor. Bu halk 
ne olacak? Sonuçta bu ülke bölünse -ki o nokta-
ya gidiyor- bunun kime bir faydası olacak? Peki 
birlikte tutmanın gerektirdiği ödevleri kim yerine 
getirecek? Hiçbir konuda bir egzersiz yapılmı-
yor. Dolayısıyla biz Afrin operasyonu yapıyoruz, 
Fırat Kalkanı yapıyoruz. Bu operasyonlar devam 
ediyor ama Suriye’ye çözüm gelmiyor, Suriye’de 
çözüm olmuyor, Suriye’deki çözümsüzlük ve yı-
kım kalıcılaşıyor. Ne yapmak gerekiyor bunu da 
bir düşünmek, iyice bir analiz etmek lazım. Bizim 
önerilerimiz çok açıktı. Biz hep söyledik. Suri-
ye’de toprak bütünlüğünü mü istiyorsunuz? Evet. 
Ulusal birliği mi istiyorsunuz? Evet. Suriye’nin 
bütünlüğünü mü istiyorsunuz? Evet. Peki bun-
ları isteyenlerle niye birlikte çalışmıyorsunuz? 
Suriye’yi bölenler var, bir de Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü birleştirmek isteyenler var. Neden 
biz bölenlerle hareket ediyoruz, niye birleştiren-
lerle hareket etmiyoruz? Niye önyargıları yıkmı-
yoruz? Biz mecbur muyuz, önyargılara saplanıp 
kalmak zorunda mıyız? Biz Şam’daki rejimi de 
sevdiğimizden değil, biz Şam’daki rejimin de ne-
ler yaptığını biliyoruz ama dış politikada çıkarlar 
ve pratik bakış açısı önemlidir. Biz o bakış açı-
sını yakalayamadığımız için bugün zarar görü-
yoruz. Biz neden bir irtibat kuramıyoruz? Neden 
bunları Rusya üzerinden yapıyoruz? Neden İran 
üzerinden yapıyoruz? Neden bu ülkelere bunla-
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rın hak etmediği yetkiyi ve gücü veriyoruz? Niye 
biz kendimiz yapamıyoruz?

Ayrıca, yeri gelmişken bir şey söyleyeyim: 
Irkçı ve nefret söylemlerini kınıyoruz. Bu ope-
rasyon yapılırken çeşitli marjinal gruplardan 
çok ırkçı ve küçültücü söylemler geliyor. Biz bu 
operasyonun sadece terör örgütleriyle olduğu 
için buna destek veriyoruz ve bu konudaki geniş 
perspektif sunan, nereye gideceği belli olmayan 
cümleleri kınıyoruz ve bunun sosyal medyada 
çok yapıldığını biliyoruz.

Bizim ABD’yle olan ilişkilerimiz. Esasen Su-
riye’yi konuşurken ABD’yle ilişkileri ayrı konuş-
mak yersiz. ABD’yle büyük bir güven bunalımı 
yaşıyoruz. Esasen konular belli; işte Halkbank 
konusu, FETÖ konusu, PYD, PKK konusu, baş-
ka konular ama bu güven bunalımı derinleşiyor, 
kalıcılaştı ve giderek artık sanki toparlanamaya-
cak bir noktaya geldi. ABD’deki yönetimin hata-
larını biz biliyoruz, yönetimin nasıl davrandığını 
biliyoruz ama başka bir kanal açılabilir mi, başka 
bir yol bulunabilir mi? Çünkü ABD artık yapıcı 
davranmayacaksa yıkıcı davranması bile bir so-
run hâline dönüşebilir Türkiye için, Türkiye’nin 
güvenliği için. Biz buna eğer diyorsak ki “Bize 
ne? Ne yaparsa yapsın, biz hallederiz.” Ona di-
yecek hiçbir şey yok ama yalnızlaşmak, yalnız 
kalmak ve sonuçta olabilecekleri öngörmemek, 
tahmin etmemek ve onunla gerçek manada yüz-
leşmemek bir strateji olamaz.

Bugün Türkiye’nin AB üyelik perspektifi fiilen 
bitmiştir. Hukuken kâğıt üzerinde devam ediyor 
ama fiilen bu içerideki uygulamalar, hukuksuz-
luklar ve bütün bu yaşananlar Türkiye’nin AB 
perspektifini artık konuşulmaz hâle getirmiştir. 
Batıda herhangi bir yerde konuştuğunuz zaman 
sizin karşısınıza İslamofobi, terörizmle mücade-
le, göç gibi konular geliyor. Kimse artık, Türki-
ye’nin AB tam üyelik perspektifini tam konuşmak 
istemiyor çünkü ortam zehirlenmiş durumda. 
Elbette biz AB’nin bu zamana kadar Türkiye’ye 
çifte standart uyguladığını çok eleştirdik ama 
Türkiye’de olup bitenler esasen, gerçek manada 
baktığımız zaman Kopenhag Siyasi Kriterleri’ni, 
1999 yılındaki şeyi bugün görmeye çalışsak bu-
gün belki de bizi aday bile yapmazlardı.

Rusya’yla ilişkilerde çok dengeli bir tutum 
görmüyoruz. Hep Rusya kazanıcı, biz kaybedi-

ci bir pozisyondayız. Biz enerjide ciddi manada 
bağlandıkça bağlanıyoruz Rusya’ya. Bizim şunu 
da bilmemiz lazım: Evet, ABD’ye güvenilemeye-
ceği yaşanan olaylarda ortaya çıktı. Peki, Rus-
ya’ya bu kadar güvenilebilir mi? Yani bu kadar 
enerjinizi, bu kadar güvenliğinizi bütün bu ko-
nularda Rusya’nın sepetine koyduğunuz zaman 
yarın Rusya size rest çektiği anda ne yapacak-
sınız? Türkiye’nin biraz kendi perspektifinden, 
Ankara’nın perspektifinden olaylara yaklaşması 
gerekmez mi? Rusya’nın da iyi hesaplanması 
lazım. Biz Rusya’nın özellikle Orta Asya’da vak-
tinde Türkiye’yle nasıl bilek güreşine girdiğini ve 
orada bizim alanımızı nasıl kapatmaya çalıştığı-
nı biliyoruz. Bugün tek taraflı bir şey gidiyor. Gaz 
alıyorsunuz daha fazla, Türk Akımı, daha fazla 
nükleer santral, petrol, Rusya’nın cebine giren 
konulardan bahsediyoruz hep. Türkiye’nin esa-
sen alacağı tek şey Suriye konusundaki destek-
ti, onun da sınırlı olduğunu gördük. Afrin dışında 
Rusya’nın Türkiye’ye çok fazla bir destek verme-
diğini de bilmemiz lazım.

Son bir konuya değinmek istiyorum. Önü-
müzdeki dönemde en önemli konulardan bir ta-
nesi Kıbrıs konusudur. Kıbrıs’ta, bugün, seçimler 
olmuştur, evet, bu süreç güneyde de tamamla-
nıp bittikten sonra tekrar aynı hikâyeye dönüle-
ceğini şimdiden söyleyebiliriz. “Müzakere aynı, 
bırakıldığı yerden devam” şekline dönüleceğini 
biliyoruz. Bizim bu konuda da çok dikkatli olma-
mız lazım. Eğer biz diyorsak ki Kıbrıs’ta müza-
kereyle çözüme ulaşılacak, hayal görüyoruz. 
Peki, buna inanmıyorsak devam etmek yanlış 
çünkü devam ettikçe vererek kalkıyorsunuz ve 
her verdiğiniz noktada geriye dönemiyorsunuz. 
Türkiye’nin artık bu hikâyeye son vermesi lazım. 
Türkiye’nin KKTC konusunda -bu kürsüden hep 
söyledik- KKTC’nin artık tanınmasını esas alıp 
özel bir temsilci atayıp süratli bir şekilde tanın-
ma konusunu uluslararası toplumun gündemine 
getirmesi lazım. Bizim başka bir çıkış yolumuz 
yoktur. KKTC’de giderek biz irtifa kaybediyoruz. 
Her defasında “müzakere” adı altında bir süreç 
başlıyor ve her defasında bir şeylerle ikna edili-
yor, geriliyoruz ve o gerilediğimiz noktada kesi-
liyor, sonra başlıyoruz, o gerilediğimiz noktadan 
başlayıp daha geriye gidiyoruz. Buna artık son 
vermek lazım çünkü bu egzersiz elli yıldan fazla 
zamandır yapılıyor. Türkiye’nin de hiçbir kazancı 
olmadığı gibi ciddi manada siyasi olarak kayıpla-
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rı var. Evet, tekrar, Afrin’deki operasyonumuzun 

başarılı olmasını diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetle-

rinin Aden Körfezi’ndeki bu harekâtına da destek 

verdiğimizi açıklıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=T9TXn5zigUg

19.02.2018 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 
Esed’in ordusunun Afrin kent merkezine girmesi 
planıyla ilgili olarak, “Böyle olması durumunda, 
Türkiye artık Afrin’de Esad ve ordusu ile karşıla-
şacaktır.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan 
Milletvekili Öztürk Yılmaz, Esed’in ordusunun 
Afrin kent merkezine girmesi ve buradaki PYD 
ve YPG unsurlarının kentten ayrılarak, kentin 
kontrolünü bunlara bırakmasını öngören plan 
üzerinde çalışıldığını bildiklerini ifade ederek, 
“Böyle olması durumunda, Türkiye artık Afrin’de 
Esad ve ordusu ile karşılaşacaktır.” dedi.

Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantı-
sında, Türkiye’nin dış politikası konusunda de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Öztürk Yılmaz, ABD ile ilişkilerin son dönem-
de sürdürülemez bir noktaya gerilediğini, ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyaretinden 
sonra bu gerilemenin ne kadar aşağı ineceğini 
hep birlikte göreceklerini belirtti.

ABD’nin son dönemde Suriye’de PKK, PYD 
ve YPG alanı ile ilgili tasarruflarının Türkiye’yi ra-
hatsız ettiğini vurgulayan Yılmaz, bunun ileride 
Suriye’nin bölünmesine giden süreci tetiklediğini 
söyledi.

Öztürk Yılmaz, “Tillerson ziyaretinden önce 
şöyle bir hava vardı: Sayın Erdoğan ve Hükü-
metin yetkilileri, AKP’nin il ve ilçe kongrelerinde 
yüksek perdeden ABD’yi PKK ve YPG’ye silah 
yardımı yapmakla itham etti, Osmanlı tokadın-
dan bahsedildi. Sonra, Tillerson görüşmesinin 
ya ilişkilerin düzeltilmesi ya da kopmasına yol 
açacak şekilde sonuç doğuracağını belirttiler. 
Ancak ilişkiler ne kopuyor ne de düzeliyor.” ifa-
desini kullandı.

ABD’nin, Türkiye’nin Afrin operasyonuna 
açık destek vermediğini, çekimser olduğunu, 
hatta operasyonla ilgili kaygılarını dile getirmek 
suretiyle çok fazla operasyona angaje olmak is-
temediğini dile getiren Yılmaz, Menbiç’teki PKK 
varlığının sonlandırılması konusunda Hükümetin 
talep ettiği şekilde bir uzlaşmaya da yanaşmadı-
ğını bildirdi.

 “GÜVEN BUNALIMI AŞILMADI”

Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki güven 
bunalımının aşılmadığını ve kolay aşılacak gibi 
de görünmediğini vurguladı.

CHP’li Yılmaz, ABD’nin, Suriye’de, Fırat’ın 
doğusundaki PKK yapılanmasını devlete doğru 
sürüklediğini gördüklerini belirtti.

ABD’nin Menbiç’te farklı oyunları olduğunu 
ifade eden Yılmaz, “Menbiç’i, aşağısındaki Tap 
Dağlarını, havaalanı, Deyrizor’u, ileride Fırat’ın 
doğusunda bir yapılanmaya meşruiyet kazandır-
mak ve pazarlık unsuru olarak ellerinde tutuyor-
lar. Yani bu alanları verip Fırat’ın doğusundaki 
yapıyı, federal Suriye’nin parçası olarak inşa et-
mek istiyorlar.” diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl, Menbiç’te PKK’lılar sıkıştığında ABD, 
Rusya’yı devreye soktu ve Suriye ordusunu 
Menbiç’te PKK’nın arasına soktuysa, benzer 
şeyi PKK, YPG Afrin’de sıkıştığı zaman Esad’ın 
ordusunu bir şekilde sokup o bölgeye Esad’ın 
bayrağını dikmek suretiyle, burayı himaye edebi-
lecek bir noktaya götürebileceğini söylemiştim.

Bir taraftan Menbiç’ten ve Fırat’ın doğusun-
dan PKK, YPG ve PYD unsurlarının, Esad’ın 
alanından geçip Afrin’e gittiğini biliyoruz, diğer 
taraftan da Esad’ın ordusunun Afrin kent merke-
zine girmesini ve buradaki PYD ve YPG unsur-

3.3 TÜRKİYE ARTIK AFRİN’DE ESAD VE ORDUSU İLE KARŞILAŞACAKTIR

Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
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larının kentten ayrılmasını ve kentin kontrolünü 
bunlara bırakmasını öngören bir plan üzerinde 
çalışıldığını biliyoruz. Böyle olması durumunda 
Türkiye artık Afrin’de şeklen de olsa Esad ve or-
dusu ile karşılaşacaktır.”

Bir soru üzerine Yılmaz, “PKK’nın PYD’leş-
mesinden ziyade, şunu bilmemiz lazım. PYD ve 
YPG’nin, aynı Irak’ta olduğu gibi peşmergeleş-
mesinden söz edebiliriz.” dedi.

“İTTİFAK LİDERLERİN İTTİFAKIDIR, HAL-
KIN İTTİFAKI BAŞKA OLACAKTIR”

Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında 
sarf ettiği “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın, ittifak çalışmalarında liderleri boyalı 
laflarla satın alabileceğini ama onların tabanını 
asla alamayacağı” yönündeki sözlerinin ardın-
dan, Erdoğan’ın, kendisi ile ilgili çok ağır itham, 
iftira ve hakarete varan sözler söylediğini öne 
sürerek, şöyle konuştu:

“Bunları kınıyorum. FETÖ’yü devlete yerleş-
tirenlerle ittifak kurmayı içine sindirenler, PKK 
ile Oslo’da görüşme yapanı içine sindirenler, 
milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla ittifak kur-
mayı içine sindirenler, Kobani’de sıkışan PKK’ya 
yardım etmeyi içine sindirenler ve onlarla ittifak 
kuranlar, bize zerre kadar laf söyleme hakkına 
sahip değildir. Kötü söz sahibine aittir. Bizim ne 
olduğumuz, kim olduğumuz çok açık bellidir. 
Türk milletinin iradesini bir şekilde ipotek altı-
na almak için ittifak yapanlar, şunu görecektir; 
o ittifak liderlerin ittifakıdır, halkın ittifakı başka 
olacaktır.”

CHP’li Yılmaz, “MHP İstanbul Milletvekili Ce-
lan Adan’ın kendisini istifaya davet etmesinin” 
anımsatılması üzerine, “Şimdi mi edeyim, genel 
merkeze gidince mi edeyim.” ifadelerini kullandı.

https://www.youtube.com/watch?v=7us_sXcITok

Öztürk Yılmaz, “Interpol bülteni yok, kırmızı 
bülten yok. Bu bir ihmaldir. Bu Türkiye’nin birey-
sel olarak bir ihbarı üzerine gerçekleşiyor dola-
yısıyla kırmızı bülten, Interpol bülteni henüz yok 
ortada, Interpol bülteni çıkarılmamış” dedi.

Öztürk Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklama-
da, PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim’in 
Prag’da gözaltına alınmasını değerlendirdi. 
PYD’nin mahkeme tarafından ‘terör örgütü’ ola-
rak kabul edildiğini ancak hükümetin terör örgütü 
listesine konmadığını ifade eden Yılmaz, “Bizim 
ısrarlı sorularımız ve girişimlerimiz sonucunda 
İçişleri Bakanlığı daha 11 Şubat’ta Salih Müslim’i 
kırmızı listeye almış ancak konuyu alttan alma 
nedeniyle (Uluslararası Polis Teşkilatı) Interpol 
henüz daha PYD lideri ve PYD yöneticileri hak-
kında kırmızı bülten çıkarmamıştır”dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ÇEK CUMHURİYETİ TERÖR ÖRGÜTÜ 
OLARAK GÖRMEYEBİLİR’

“Çek Cumhuriyeti PYD’yi terör örgütü olarak 
görmüyor, birincisi bu. İki, Müslim Türk vatanda-
şı değil. Üç, Çek Cumhuriyeti ile suçluların iade-
si anlaşması yok aramızda. İade ise suçluların 

iadesine dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde 
ancak olabilir. Bu da uluslararası sözleşme. Ta-
bii konu hukuki bir boyutun ötesinde siyasi bir 
değerlendirmeyi gerektirecek boyutta. Çünkü 
Çek Cumhuriyeti bunu terör örgütü olarak gör-
meyebilir. Terör örgütü, bir terörist olarak gör-
mesi durumunda elbette ona farklı bir muamele 
yapılabilecektir. Ama siyasi suçlu olarak görmesi 
halinde tamamen farklı bir muamele söz konusu 
olabilecektir. Biz elbette bir an önce iadenin ya-
pılmasını arzu ediyoruz. Çünkü Salih Müslim’i ve 
PYD’yi bu zamana kadar hükümetin terör listesi-
ne almamasına anlam verememiştik.”

‘İADENİN YAPILMASINI HERKESTEN 
DAHA FAZLA İSTİYORUZ’

Salih Müslim’in daha önce Türkiye’ye geldi-
ğini hatırlatan CHP’li Öztürk Yılmaz, “Getirilip, 
iade edilip burada yargılanması halinde kimler 
tarafından kendisinin davet edildiğini, ne konuda 
konuştuklarını hangi vaatlerde bulunulduğunu, 
hangi sözlerin verildiğini ve o dönemde Türki-
ye’ye gelip gidişlerinin mahiyetini de tam mana 
da anlamış olacağız. Dolayısıyla hükümetin 
Afrin’de PYD’ye karşı bir mücadele yürütürken 
hemen öncesinde ve esasen perde arkasında 

Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

26.02.2018
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nelerle muhatap olduğunu da görmüş olacağız. 
Onun içi iadenin yapılmasını herkesten daha 
fazla biz istiyoruz” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ DİYORSANIZ, İLAN 
EDERSİNİZ, SİZ ETMİYORSANIZ BAŞKALA-
RINDAN NASIL BEKLERSİNİZ?’

‘’Bunlar PKK’nın türevidir dolayısıyla bunları 
ayrı bir terör örgütü olarak görmeyelim’’ anlayı-
şı yanlıştır” diyen CHP’li Yılmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Terör örgütü diyorsanız çıkarırsınız hükü-
metin listesinde de onu terör örgütü olarak ilan 
edersiniz. Siz etmiyorsanız, başkalarından nasıl 
beklersiniz? Şu anda Çek Cumhuriyeti’nde bu 
serbest bırakılırsa bunun sorumlusu kimdir? Bu 
ihmal kimin ihmalidir. Bu nasıl bir terörle 

mücadeledir. Teröristle mücadele nasıl olur? 
Siz hukuki boşluklar bırakırsanız, eğer hukuki 
boşluklar yaratırsanız bu terörle mücadele nasıl 
yapılır? Eğer bu iade olmayacaksa ve bir şekil-
de PYD’nin eski lideri oradan sıyrılıp kaçacaksa 
veya serbest bırakılacaksa bu süreçte Türki-
ye’de bunu terör örgütü olarak görmeyenler de 
sorumlu olacaktır ve bu ağır sorumluluktur.”

‘‘BU TERÖRİSTTİR’ DEMEKLE OLMUYOR, 
ÖNCE İÇ MEVZUATTA PYD’Yİ TERÖR ÖRGÜ-
TÜ İLAN ETMENİZ LAZIM’

CHP’li Öztürk Yılmaz, “Salih Müslim siyasi 
suçlu olarak kabul edilirse, iadesi zorlaşır mı?” 
sorusuna ise, “Evet. Şu ana kadar PYD ile ilgi-
li hükümet kendi içerisinde bir kere terör örgütü 
ilan etmediği için dışarıya çıkıp ‘bu terör örgütü’ 
dese de bir hukuki zemin lazım. Yani şu anda 
yakalanan birisinin bir şekilde elden kaçırılması 
söz konusu olabilir. Sırf ihmaller nedeniyle, şu 
ana kadar olan ihmaller nedeniyle. ‘Bu teröristtir’ 
demekle olmuyor. Böyle bir şey yok. Sizin onu 
daha önce iç mevzuatında terörist yapmanız, 
PYD’yi terör örgütü ilan etmeniz lazımdı” yanıtını 
verdi.

 ‘SERBEST KALMASI AYIPTIR, BU, BU SÜ-
RECİ İŞLETMEYENLERİN DE AYIBIDIR’

Yılmaz, Salih Müslim’in Interpol bülteni üze-
rine yakalanmadığını, Türkiye’nin ihbarı ve giri-
şimi üzerine geçici gözaltı uygulandığını belirte-
rek, “Interpol bülteni yok, kırmızı bülten yok. Bu 
bir ihmaldir. Kırmızı bülten yok, bu Türkiye’nin 

bireysel olarak bir ihbarı üzerine gerçekleşiyor 
dolayısıyla kırmızı bülten, Interpol bülteni henüz 
yok ortada, Interpol bülteni çıkarılmamış. Bura-
da siz PYD ile mücadele ederken, bunu terör 
örgütü ilan ederken, onun yasal zeminini ve bü-
tün uluslararası ilişkilerini ve diğer ilgili ülkelerde 
de bunu terör örgütü ilan ettirme yönünde gay-
ret sarf etmeniz gerekirdi” diye konuştu. Yılmaz, 
Müslim’in yakalanmasının, bütün bu hukuki ze-
min hazırlanmış olsaydı iade ile sonuçlanabile-
ceğini ifade ederek, “İadesi de çorap söküğü gibi 
bazı olayların afişe edilmesi, deşifre edilmesi ve 
terör örgütüne önemli bir darbe vurulmasıyla so-
nuçlanabilirdi. Ama tutuklu olduğu halde serbest 
kalması ayıptır. Bu, bu süreci işletmeyenlerin de 
ayıbıdır.”

‘‘ERMENİ SOYKIRIMI’ İDDİALARI ABD 
KONGRESİNDE DE GÜNDEME GELEBİLİR’

CHP’li Öztürk Yılmaz, Hollanda Parlamen-
tosu’nun ‘Ermeni Soykırımı’ kararının da yanlış 
olduğunu ve kınadıklarını söyledi. Hiç kimse-
nin Türkiye’nin tarihini kendi siyasi konularına 
malzeme yapamayacağını kaydeden Yılmaz, 
Hollanda’nın ne olduğunu bilmediği, hiçbir şey 
bilmediği konularda ahkam kestiğini kaydetti. 
Hükümetin dış politika da iflas üzerine iflas ya-
şadığını, beylik sözlerin, kabadayı konuşmaların 
işe yaramadığını belirten Yılmaz, kimsenin bun-
ları ciddiye almadığını söyledi. Yılmaz, bir muha-
lefet sorumluluğuyla 24 Nisan ile ilgili bir uyarıda 
bulunmak istediklerini belirtti. Yılmaz, şöyle ko-
nuştu:

“24 Nisan’dan önce ABD’nin kongresinde bu 
konu gündeme gelebilir. Türkiye ile bu restleş-
meler bazı çevreleri tetikleyebilir. Onun için bu 
konunun Hollanda Parlamentosu’nda kabul edil-
mesiyle ABD Kongresi’nde kabul edilmesi aynı 
şey değildir. Hükümetin bunla ilgili tedbirler al-
ması lazımdır. 24 Nisan Türkiye’nin dış politika-
sındaki kötüleşme nedeniyle bazı çevrelerin elini 
kolaylaştırabilir ve bunu bazı parlamentolarda ve 
özellikle ABD kongresinde karara dönüştürme 
girişimlerine sevk edebilir. Hükümetin bu konuda 
da uyanık ve dikkatli olması lazım. Elbette soykı-
rımın hukuki zemini yoktur, siyasi olarak malze-
me yapılıyor ve tartışılıyor. Ama gerçekçi olalım. 
Her parlamentonun ağırlığı aynı değildir ve ola-
maz. ABD kongresine bu açıdan dikkat edelim.”
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SOYLU’NUN AÇIKLAMALARI: TÜRKİ-
YE’DE ARTIK TEK ADAM REJİMİ KURUMSAL-
LAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Öztürk Yılmaz, gazetecilerin İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun ‘veda’ olarak da yorumla-
nan açıklamalarının ‘istifa mı kabine revizyonu 
mu anlamına geldiğine’ ilişkin sorularını da ya-
nıtladı. Yılmaz, “O kadar laf konuşuluyor ki. Ben 
tabii niçin söylediğini bilemiyorum, ne amaçla 
söylediğini bilemiyorum. Ama hükümette, kabi-
nede görev alanların sabah alacakları talimatla 
bir anda görevlerini bırakabileceklerini ve hiçbir 
iradelerinin olmadığını biliyoruz. Hükümetin ka-
binesinde yer almanın hiçbir anlamı ve önemi 
de kalmamıştır esasen. Çünkü bütün işleri za-
ten Recep Tayyip Erdoğan götürüyor ve onların 

hepsi kuklalaştırmış durumda. Yani olsa ne olur 
olmasa ne olur, ne değişir yani. Ne iradesi var 
ki kabinedekilerin, değişseler ne olacak? Türki-
ye’de artık tek adam rejimi kurumsallaştırılmaya 
çalışılıyor. Zaten bir iradesi yoktur hükümetin, 
kabinenin. Dolayısıyla değişse de olur kalsa 
da olur, çünkü zaten bir iradesi yoktur. Kalırsa 
maaşını alır, makam aracından yararlanırlar, gi-
derlerse de bunları kaybederler. Biz başka bir 
irade görmedik hiçbir hükümet üyesinden” diye 
konuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=JdZF3E-
SiEQs

08.03.2018

Öztürk Yılmaz Türkiye’nin, KKTC’yi tanıtma-
dığını, özel temsilci atamadığını, Maraş’ı yerleşi-
me açmadığını belirtti. Yılmaz, “Siz bunları yap-
mayınca elin oğlu Akdeniz’de gaz, petrol arıyor, 
bütün alanları işgal ediyor. KKTC ve Kıbrıs’ın 
deniz alanlarının taşeronların, petrol baronları-
nın eline geçmesi, buradaki çözüm perspektifini 
tamamen zayıflatacak, Türkiye’nin aleyhine dön-
dürecektir.” dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadar en açık 
ve net tutum belirleyen bir parti olduklarını belir-
ten Yılmaz, müzakerelerin geçen yıl Rum Yöne-
timi’nin hataları ve uzlaşmazlığı nedeniyle çök-
tüğünü, Kıbrıs’ta müzakere edilmiş bir çözümün 
kolay kolay olmayacağının da ortaya çıktığını 
söyledi.

Yılmaz, Türkiye’de hükümetin, “Bu artık son 
seçenek. Biz B planımızı uygulamaya koyaca-
ğız. Siz merak etmeyin.” dediğini ifade ederek, 
Kıbrıs konusunda geçen süre içinde hükümetin 
hiçbir somut adım atmadığını, vaat ettiği sözleri 
yerine getirmediğini belirtti.

Yılmaz, Kıbrıs konusunda Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin uzlaşmaz tutumunun, Kıbrıs’ı lime 
lime etme, Kıbrıs’taki Türkleri azınlık görme an-
layışının bitmeyeceğini dile getirdi. Rumların, 
Kıbrıslı Türklerle eşit ortak olarak çözüme ya-

naşmayacaklarını söylediklerini anlatan Yılmaz, 
söylediklerinde de haklı çıktıklarını belirtti.

Yılmaz, hükümetin sürekli işi alttan alması, 
sanki ileride bir çözüm perspektifi ortaya çıkarsa 
ona da razı olacak görüntüsü vermesinin, ulus-
lararası toplumda da “İşte bu sondur, bundan 
sonra B seçeneğini uygulayacağız” sözlerinin 
inandırıcılığını zedelediğini vurguladı.

Kimsenin, Türkiye’nin yakın vadede bir B pla-
nının olmadığını gördüğünü iddia eden Yılmaz, 
şöyle devam etti:

“Önümüzdeki günlerde, Kıbrıs’ta yeniden 
müzakerelerin başlaması, kaldığı noktadan yü-
rümesi yönünde seslenişler gelecektir. Böyle 
olunca da iş bırakıldığı yerden tekrar başlaya-
caktır. Kıbrıs konusu, tekrar Türkiye’nin ve Kıbrıs 
Türklerinin manevra alanını daraltarak devam 
edecektir. Zaten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Yunanistan’ın istediği budur. Plan harfiyen, onla-
rın istediği şekilde tıkırında işlemektedir.”

Yılmaz, kapalı Maraş bölgesinin, uluslararası 
toplum tarafından hayalet şehir olarak günde-
me getirildiğini, alay konusu yapıldığını, Türki-
ye’nin işgali ve zorlaması nedeniyle bu şekilde 
bırakıldığı algısının yaratıldığını bildirdi. Yılmaz, 
Maraş’ı, KKTC’nin iradesinde belli bir plan çer-
çevesinde yerleşime açabileceklerini belirterek, 
KKTC ile Türkiye arasında zaman zaman farklı 

3.4. TÜRKİYE DEDİĞİNİ YAPIP B PLANINI DEVREYE SOKMAZSA ELİN OĞLU 
İSTEDİĞİNİ YAPAR
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gerekçelerle gündeme gelen bazı olumsuz uy-
gulamaların, tansiyonu artırdığını, KKTC’deki 
yönetimde bile tam anlamda uyum sağlayamaz 
bir görüntü ortaya çıktığını belirtti.

“ELİN OĞLU AKDENİZ’DE PETROL ARI-
YOR”

Türkiye’nin, KKTC’yi tanıtmadığını, özel tem-
silci atamadığını, B planı dediği şeyi devreye 
sokmadığını, Maraş’ı yerleşime açmadığını öne 
süren Yılmaz, “Siz bunları yapmayınca elin oğlu 
Akdeniz’de gaz, petrol arıyor, bütün alanları işgal 
ediyor. KKTC ve Kıbrıs’ın bütün çevreleri, petrol 
ve doğalgaz aramalarına konu oluyor. Ulusla-
rarası şirketler, buraya yöneliyor, gaz arıyorlar.” 
dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Mısır, İsrail, 
Lübnan ile anlaşmalar yaptığını, deniz alanlarını, 
tek taraflı olarak Kıbrıs Türklerinin onayını alma-
dan araştırmaya, sondaja açtığını vurgulayan 
Yılmaz, bunun devam edeceğini, burada ekono-
mik bir rant olduğuna değindi.

“Bunu engelleyemeyeceğiz. Çünkü ulusla-
rarası petrol baronları, siyaset tezgâhçıları artık 
Akdeniz’e ve Akdeniz’deki bu alanlara yöneliyor. 
Biz adım atmazsak, KKTC’yi tanıtmasak, sa-
dece onlar aramaya başladığında durdurmaya 
yönelik, pasif politika takip edersek hiçbir sonuç 
elde edemeyiz. ABD’nin gemileri Akdeniz’e ge-
liyor. Yarın burası enerji savaşlarının yaşana-
cağı bir alana dönüşecek. Enerji Ortadoğu’nun 
karasında vardı, şimdi Akdeniz’in dibinde aranı-
yor. Türkiye, kendi deniz alanlarında, tartışmalı 
bölgelerde arama, sondaj faaliyetlerine girişmi-
yor, başkası yaparsa engelleyebileceğini söylü-
yor ancak çoğu da engellenemiyor. Bu proaktif 
politikayla çözülebilir. KKTC ve Kıbrıs’ın deniz 

alanlarının, hidrokarbon kaynaklarının bu taşe-
ronların, petrol baronlarının eline geçmesi, bura-
daki çözüm perspektifini tamamen zayıflatacak, 
Türkiye’nin aleyhine döndürecektir. Bu şirketler, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin verdiği izinlerle 
geliyorlar. Bunların bağlı olduğu ülkeler, Rum 
Yönetimi’nin tezlerini destekliyor. Bu iş birliği de-
rinleştikçe bu şirketler üzerinden Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, kendi versiyonu olan Kıbrıs pla-
nını, Türkiye’ye empoze edip dayatacaktır, daya-
tıyor da.”

Yılmaz, Ege’de ada, adacık, kayalıkların tek 
tek işgal edildiğini, işgalin devam ettiğini, Akde-
niz’de deniz alanlarının uluslararası petrol ba-
ronları tarafından araştırıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl-
maz, şirketlerin bölgeye yerleşmeden, manevra 
alanını daraltmadan, arkasındaki ülkelerle sıkış-
tırmadan Türkiye’nin adım atmasını istedi.

“Eğer bunlar olmazsa BM Genel Sekreteri, 
adadaki iki tarafa mektup gönderecek, tekrar 
müzakereleri başlatacak. Yine bir oyalama tak-
tiği, biz oyalanırken bu şirketler aramalarını hız-
landıracak, başka şirketler gelecek. Göz göre 
göre Kıbrıs, KKTC ve Türkiye’nin hakları erozyo-
na uğramaya devam edecek. Bu şirketlerin ar-
kasında Güvenlik Konseyinin önemli ülkeleri var. 
Bunlar Kıbrıs sorununu bir taraftan da masada 
görüşmek istiyorlar. Bunlar Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ile petrol pazarlığı yapıyor, araştırma 
yapıyorlar. Siz yol yakınken, bölgenin yeni bir 
Suriye, Irak olmasını, Akdeniz’in böyle olmasını 
istemiyorsanız, gücünüzü, kuvvetinizi bölgede 
kaybetmek istemiyorsanız adım atın, atarsanız 
desteğiniz tamdır.”

https://www.youtube.com/watch?v=SBJMLb6yrCI

12.03.2018 

İngiltere’de 3 Nisan’ı, “Bir Müslüman’ı ceza-
landır” kampanyasına dönüştürmek isteyen ırk-
çıların, İslamifobiklerin, faşistlerin bu çağrısını 
kınadı, İngiltere hükümetinin de bunlara ilişkin, 
yargı sürecini başlatması gerektiğini ifade etti.

Avrupa genelinde son dönemde sirayet eden 
Müslüman ve Türklere karşı bu kampanyaların, 
Avrupa’nın değerlerine aykırı bir davranış, tutum 
olarak ağırlaşarak devam ettiğini vurgulayan Yıl-
maz, Türkiye’nin de bu dönemde, yeterli duyarlı-
lığı gösterip kendi yurttaşına sahip çıkmasını ve 
haklarını korumasını istedi.

3.5. BUNLAR SİYASETİN TAŞERONU HALİNE DÖNÜŞMÜŞ
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“YEREL MECLİS OLUŞTURULMALI”

Yılmaz, Afrin kuşatmasının başlamak üzere 
olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili 
algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak, hatta 
Güvenlik Konseyi marifetiyle Türkiye’nin oradaki 
operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevre-
lerin, özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir 
dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışa-
bileceklerini beklemek sürpriz olmaz. Kuşatma 
başlatmadan, Afrin’deki bütün uluslararası kon-
jonktürü de dikkate alarak, burada yerel meclisin 
acilen oluşturulması, yerel halkın temsilinin sağ-
lanması önemli. Zira buradaki KCK ve kanton 
yapılanmasının yıkılması ve akabinde oluşacak 
kaos ortamı, Türkiye’nin pozisyonuna eleştirel 
bakmak isteyen çevrelerin, eline malzeme vere-
cektir. Daha şehre girilmeden, kent meclisi veya 
başka bir şey diyebilirsiniz; sivil yapılanmanın, 
bir an önce devreye sokulması, olacak eleşti-
rilerin engellenmesinde önem taşıyor. Kentin 
sağlıklı yönetimi ve orada bizim ordumuza karşı 
mukavemet olmaması için süreci meşrulaştıra-
cak kent konseyi olabilir. Teröre bulaşmamış, 
Türkiye ile iyi geçinen, Türkiye’ye müzahir, Suri-
yeli ama PKK’ya karşı olan, onun yapılanmasını 
reddeden unsurlar bu oluşumda yer alabilir.”

“DAVUL, ZURNAYLA DUYURMASI...”

Devlette sorumsuz , devlet ciddiyetiyle bağ-
daşmayan açıklamaların yapıldığını savunan 
Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 
Irak’ta sınır ötesi operasyon olacağını, Irak ile 
görüş birliği bulunduğunu, PKK’ya karşı operas-
yonun 12 Mayıs’taki Irak seçimleri sonrası yapı-
lacağını açıkladığını aktardı.

Çavuşoğlu’nun, PKK’ya karşı yapılacak sınır 
ötesi operasyonu “davul, zurnayla” ilan etmesin-
den hicap duyduklarını belirten Yılmaz, bu şe-
kilde TSK’nin o bölgeye yapacağı operasyonun, 
PKK’ya ihbar edildiğini öne sürdü.

“ÖNCE KENDİ KAFALARINI GÜNCELLE-
MELİLER”

Öztürk Yılmaz, son günlerde gündeme gelen 
“İslam’ın güncellenmesi” tartışmalarına ilişki so-
ruyu ise şöyle yanıtladı:

“Güncellenme isteyenlerin önce kendi ka-
falarını güncellemesi gerekiyor. O kafada gün-
celleme olmadığı için sonuçları ne kadar gün-
cellesek de sebepler güncellenmeyince durum 
değişmiyor. 

9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği 
fetvası verenler, asansör halvetinden bahseden-
ler, bu çarpık zihniyet bu dönemde güç kazandı. 
Bunlara yönelik hiçbir şey yapılmadı. Din istis-
marcılığı ve din kisvesi altında kadınlar, çocuk-
lar aşağılandı. Adeta kadına, çocuğa düşman 
bir anlayış oluşturuldu. Şimdi tehdit yaratıldı, o 
tehditten rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar, 
konuyu Diyanete havale ediyorlar. Bu fetvayı 
veren de Diyanet. Siz önce Türkiye’yi 16 yıldır 
yönetenlerin kafasında güncelleme yapmanız 
lazım, daha modern, çağdaş, yaşanabilir hayat 
tasavvur edecek düşünce oluşturmanız lazım o 
kafada. O kafa dini, siyaseti, seçimi, demokrasiyi 
kullanarak kendi versiyonunu oluşturma yönün-
de gayret sarf ediyor.

Diyanet 7,2 milyar lira harcamış. Toplumun 
gelişmesine, aydınlanmasına, kadın-erkek eşitli-
ğine, çocukların güvenliğine harcanmamış bun-
lar. Bu paraları harcayanlar, fetva yayınlıyorlar, 
’Kız çocukları 9 yaşında evlenebilir’ diyor. Bunlar 
siyasetin kuklaları haline dönüşmüşler. Dinin, Al-
lah’ın emirlerini yaymıyorlar, bunlar siyasetin ta-
şeronu haline dönüşmüş. İktidarın söylediklerini 
yayıyorlar. Siyaset ne diyorsa, bunlar onu oynu-
yor. Emir aldıklarında konuşuyorlar, ’sus’ denildi-
ğinde hepsi susuyorlar.”

https://www.youtube.com/watch?v=QOD2LUqF570

12.03.2018

Öncelikle, kritik bir aşamaya geliniyor, Afrin 
kuşatması başlamak üzere, bununla ilgili olarak 
uluslararası tablonun nasıl olduğuna da bakmak 
gerekir çünkü Fırat Kalkanı alanı ile Zeytin Dalı 
Harekâtının başladığı alan uluslararası toplumun 

bakışı açısından farklı. 

Biliyorsunuz, Şam’ın doğusundaki Doğu 
Guta bölgesindeki insan haklarıyla alakalı ola-
rak Güvenlik Konseyinin bir kararı oldu. O ka-
rarın Suriye geneline teşmil edilmesi konusunda 
bir iradenin olduğunu görüyoruz. Bunu gündeme 
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getirenlerin, esasen Afrin’i de bu alana alıp ateş-
kes kapsamına sokmak istediklerini biliyoruz ve 
kuşatma başladığında da kente girilmeden önce 
bazen uluslararası toplumun duyarlılığı açısın-
dan birkaç şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Bir kere her şeyden önce kentin güvenliği, iki; 
kentte kentin yerel, gerçek sahipleriyle doğru-
dan bir ilintisinin kurulması gerekir. 

Yani kent meclisi veya kent konseyi şeklin-
de bir yapılanmaya acilen gidilmesi lazım çün-
kü kentin düşmesi hâlinde, o kentte uluslararası 
meşruiyet açısından hem gelebilecek eleştirile-
rin bertaraf edilmesi hem ordumuzun güvenliği 
ve hem de diğer olabilecek yansımalar açısın-
dan bir an önce oranın sakinleri tarafından oluş-
turulmuş bir meclisin varlığı ve görüntüsü bazı 
meşruiyet tartışması açmak isteyenlerin önünü 
kesebilecektir. 

Bu önemlidir, bunu unutmayalım. 

Fırat Kalkanı alanıyla burayı karıştırmayalım 
çünkü Fırat Kalkanı alanında IŞİD’e karşı bir mü-
cadele vardı, burada PKK’ya karşı bir mücade-
le var ve onun yandaşlarına karşı bir mücadele 
var. Dolayısıyla aynı uluslararası toplumdan Tür-
kiye’ye dönük eleştirilerin kaynağına baktığımız 
anda ikisi aynı tonda gelmiyor. Bunu öncelikle 

belirtmek isteriz. 

Bu, en önemli konulardan bir tanesi esasen, 
buraların güvenliğiyle alakalı; yerel halkın nasıl 
tutulacağı, yerel halkla ilişkiler ve burada oluşa-
bilecek yapı, güvenlik yapısı, kentin yönetimi ve 
kentin idaresiyle alakalı unsurlar. Bunlar genelde 
kentin içerisine girilmeden önce yapılması gere-
ken husustur. Kent düştükten sonra olabilecek 
bir kaos ortamı ve ortaya çıkabilecek çevrelerin 
eleştirisi bundan sonra meşru olabilecek bir şeyi 
de alıp götürebilir. O nedenle esasen bunun he-
men, acilen yapılması lazım. 

Bunun adına “kent meclisi” denebilir veya 
“kent konseyi” denebilir. Bunun meşruiyet açı-
sından ve uluslararası toplumun bakışı açısın-
dan önemli olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü “yerel sahipler” dediğimiz anda yerel 
sahiplerin ne olduğunun da ortaya çıkması, bu 
konuda olabilecek duyarlılıkları ve eleştirileri ge-
çiştirebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=z727SMsip10

19.03.2018 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl-
maz, TSK ve ÖSO’nun Afrin kent merkezine 
girmesiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, 
“TSK’nın kanıyla canıyla kazanmış olduğu Afrin 
mücadelesinin iç politikaya malzeme yapılması-
nı asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadele-
sidir” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TSK 
destekli ÖSO’cuların Afrin merkeze girmesini 
değerlendirdi. Öztürk Yılmaz, “Afrin mücadelesi-
nin iç politikaya malzeme edilmemesi gerektiği-
ni” vurgulayarak şöyle konuştu:

“TSK’nın kazanmış olduğu Afrin mücadele-
sini iç politikaya malzeme yapmasını asla kabul 

etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir. Hüküme-
tin bir şekilde askere göndermemek için çürük 
raporu alıp yırttırdığı akrabalarının mücadelesi 
değildir. ‘Acaba biraz daha oydevşirebilir miyiz’e 
kalkışırlarsa karşısında oluruz. Böyle bir yakla-
şım, ordumuzun başka alanlarda yapacağı ha-
reketin esasen başka alanlarda önünü keser. 
Afrin’de PKK uzaklaştırıldı orada KCK kanton 
yapılanmasına son verildi. Ama yerel halkla iliş-
kilerin iyi götürülmesi önem taşıyor. Azami has-
sasiyetin gösterilmesi Türkiye’nin yumuşak gü-
cünün yayılması açısından önem taşıyacaktır.”

ÖNEMLİ OLAN PKK’NIN ORADAN TEMİZ-
LENMESİDİR

Geçmişte Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile il-
gili uyarılarının geçerliliğini koruduğunu belirten 
Öztürk Yılmaz şöyle devam etti:

3.6. AFRİN’İN İÇ POLİTİKAYA MALZEME YAPILMASINI KABUL ETMEYİZ

Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
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“Afrin’in PKK unsurlarından temizlendiği or-
tamda, bu unsurların yerel halkla ilişkilerinde 
sıkıntı çıkabilir. Afrin kent merkezinin PKK’dan 
temizlenmesi bizim memnuniyet duyacağımız 
bir konudur. Afrin’e girerken PKK’nın stratejisi-
ne baktığımız zaman, TSK’yı daha sınırımızın 
dibinde durdurabilmek ve orada zayiat verdirip, 
ilerlemesini engellemekti. Bunu başaramayınca 
terk etmek durumunda kaldılar. Şunun bunun 
yardımına gitmesi ikinci önemdedir. Önemli olan 
PKK’nın oradan temizlenmesidir. Oradaki Kürt 
kardeşlerimiz de kurtulmuştur o zulümden.”

MÜNBİÇ AFRİN KADAR KOLAY OLMAYA-
CAKTIR

Olası Münbiç harekâtı ile ilgili de konuşan 
Yılmaz, “Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacak-
tır. PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu 
yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın 
doğusunda önemli bir yığınak yapacağını bi-
liyoruz. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay 
vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada 
IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye 
yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçült-

mek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada 
bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık. 
Her taraf bunu biliyor. Münbiç konusundaki etnik 
yapının iyi incelenmesi lazım. Atılacak adımlar-
da mutlaka bölgesel ittifaklarla hareket edilme-
si önem taşıyacak. Bir ABD’nin himayesi var ve 
silahlandırdığı terör unsurları var. Ayrıca perde 
arkasında kabul etmeseler de Rusya ile örtülü 
götürülen bir uzlaşı var. Zor olacak ama yolu da 
söylüyoruz.”

İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ

Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesine ilişkin açıkla-
malarının anımsatılması üzerine şöyle dedi:

“Ne yapmak istiyor, İstiklal Marşı’nın bestesi-
ni ‘Dombra’ ya da ‘Beraber Yürüdük’ şarkısını mı 
beste yapmak istiyor? Öyle bir şey yaparsa sa-
dece AKP’ye oy verenler ayağa kalkabilir ve top-
lumun büyük bir bölümü bunu reddeder. Ayrıca 
sıkıysa yapsın. O kaçak sarayı başına yıkarız.”

https://www.youtube.com/watch?v=1kyKpI_nM78

3.7. TÜRKİYE-AB TOPLANTISINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMENİN ÖTESİNDE SOMUT 
ADIM YOK

Dış İlişkiler – Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

28.03.2018 

Türkiye-AB toplantısını değerlendiren Öztürk 
Yılmaz, “Herhangi bir konuda bir uzlaşma yok. 
Fotoğraf çektirme dışında, onun ötesine geçen 
Türkiye’nin AB süreciyle ilgili somut bir adım yok” 
dedi. Yılmaz, ABD’nin İncirlik’ten ve diğer strate-
jik alanlardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini 
düşünmenin de fazla abartılı bir hayal olacağını 
söyledi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl-
maz, TBMM’de yaptığı açıklamada Bulgaristan’ın 
Varna şehrinde düzenlenen Türkiye-AB toplantı-
sını değerlendirdi. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
motivasyonunun hemen hemen bitmiş durumda 
olduğunu kaydeden Yılmaz, işin bu noktaya gel-
mesinin baş sebebinin AB’deki ırkçı, İslamifobik 
ve marjinal çevrelerin Avrupa’da güç kazanmala-
rı, içeride de AK Parti’nin fütursuz uygulamaları 
olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu ikisinin birleşmesi 
Türkiye’nin AB sürecini önemli ölçüde bitme nok-
tasına getirmiştir” dedi.

ZİRVE DEĞİL TOPLANTI

Varna’daki toplantıya ‘zirve’ dendiğini ifade 
eden CHP’li Öztürk Yılmaz, AB’nin bunu ‘zirve 
değil toplantı’ olarak nitelendirdiğini ve ‘zirve’ 
olarak görmediğini belirtti. Zirvenin liderler sevi-
yesinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz’a 
göre bu toplantıdan çıkan somut bir adım da yok.

“Öncelikle herhangi bir konuda bir uzlaşma, 
bir başarı yok. Fotoğraf çektirme dışında onun 
ötesine geçen Türkiye’nin AB süreciyle ilgili so-
mut bir adım yok. Baktığımız zaman bu zirve-
den tamamen AB’nin Türkiye’den beklentileriyle 
AKP’nin AB’den beklentilerinin sayılması, sıra-
lanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunul-
masının ötesinde somut bir durum söz konusu 
değil.

AB SÜRECİ AKP’NİN UYGULAMALARIYLA 
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİTMİŞTİR

Esasen AB süreci AKP’nin uygulamalarıy-
la da önemli ölçüde bitmiş durumdadır. İçeride 
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demokrasiyi kurumsal olarak yıkan, hukukun üs-
tünlüğüne son veren, yargı bağımsızlığını bitiren, 
içeriye gazetecileri ve parlamenterleri atan ve 16 
Nisan referandumu ile Saray rejimini ihdas eden 
bir anlayışın AB’ye zaten girmek istemediğini 
açıkça anlamış olmamız gerekir. Bizim açıkça 
bir şeyi daha tespit etmemiz gerekiyor. AKP iki 
yüzlü bir siyaset izliyor. Bir taraftan Haçlı ittifakı 
diyor, bakıyorsunuz bir toplantı olduğunda tıpış 
tıpış gidip görüşüyorlar. ABD’ye teröristleri hima-
ye ediyor diyor, bakıyorsunuz bir başka belgede 
hemen stratejik ortak, model ortak diyebiliyorlar. 
Bu iki yüzlülük ve pişkinlik dış politikada bizim 
alışık olmadığımız bir lisan ve AKP zamanında 
tavan yapmış durumda.

TÜRKİYE’Yİ MÜLTECİ ÇÖPLÜĞÜNE ÇE-
VİRMİŞ OLMALARI

AB Komisyon Başkanı’nın yapmış olduğu bir 
açıklama var; ‘Türkiye ile 18 Mart 2016 tarihinde 
yapılan göç anlaşmasından sonra AB’ye gelen 
mülteci sayısında yüzde 70 azalma olmuştur’ di-
yor. Bir tek bunu övüyorlar. Yani göçmenleri bi-
zim sırtımıza yıkmış olmalarını, esasen Türkiye’yi 
bir mülteci çöplüğüne çevirmiş olmaları onlar için 
Türkiye konusunda övünç duyulacak bir konu. 
Onun dışında Türkiye ile ilgili hiçbir konuda vaat-
te bulunmuyorlar.”

TAM ÜYELİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR 
CÜMLE KURULMUYOR

CHP’li Öztürk Yılmaz, Varna’daki toplantıda 
Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin, müzakerele-
rin açılımına ilişkin herhangi bir vaatte bulunul-
madığını da söyledi. Yılmaz, “Türkiye, AB’nin AB 
tam üyeliği dışında yer almasını istediği ülkelere 
reva gördüğü stratejik ortak veya ortak şeklinde 
değerlendiriliyor. Yani tam üye olmasına ilişkin 
herhangi bir cümle kurulmuyor. Türkiye AB ile o 
zaman bu süreci niçin yapıyor, niçin bu git geller, 
niçin bu görüşmeler? Eğer sizin gittiğiniz zirvede 
AB, Türkiye’nin katılımına bağlıyız, yeniden teyit 
ediyoruz diyemiyorlarsa siz niçin oradasınız, neyi 
tartışıyorsunuz o zaman?” diye konuştu.

ABD’NİN ÇEKİLMEK İSTEYECEĞİNİ DÜ-
ŞÜNMEK ABARTILI HAYAL

CHP’li Öztürk Yılmaz, gazetecilerin soruları 
üzerine ABD’nin başta İncirlik olmak üzere Tür-
kiye’deki üslerinden çekilip çekilmeme konusunu 
da değerlendirdi. ABD ile sorunlar gündeme ge-
lince içeride İncirlik, Kürecik gibi ABD açısından 
stratejik öneme haiz konuların bir şekilde günde-
me geldiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ABD’nin İncirlik’ten ve diğer stratejik alan-
lardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini düşün-
mek biraz fazla abartılı bir hayal olur. Şunu bili-
yoruz. ABD, özellikle Suriye’nin kuzeyinde PKK 
alanında ve Irak’ta kullanabileceği alanlar inşa 
etti. Buna tam manada büyük bir üs diyemesek 
de uçaklarını indirip kaldırdığı alanlar inşa etti. 
ABD’nin stratejisi de dünyanın her tarafına üs 
yapmak ve konuşlanmak istiyor. Türkiye gibi gü-
venli ve stratejik bir alandan böyle çekileceğini 
düşünmek bence hayalciliktir. Bunu söyleyenler 
ne kadar gerçek bilgiye dayalı bir yorum yapıyor-
lar onu bilemem ama ben şahsen bu yorumların 
abartıldığını düşünüyorum.

İleride Suriye bölünür Fırat’ın doğusunda bir 
yapı çıkar ABD orayı himaye ederse Kuzey Irak’la 
ayrı bir devlet yapılanması ortaya çıkarsa zaten 
ABD’nin Türkiye’ye olan bağımlılığı ve ihtiyacı gi-
derek azalacak, ABD’nin belki başka alanlarda 
üs kurması ve oradan Ortadoğu’ya dönük bazı 
operasyonların oradan yapması mümkün ola-
bilecek. Biz o bölgelerin bölünmesini asla iste-
meyiz. İncirlik konusunda da özellikle hükümete 
yakın çevrelerin bazı şeyleri oluyor ama gördü-
ğünüz gibi bunların hepsi boş şeyler. Hükümet şu 
ana kadar ABD’ye sayıp sövüyor ama hiçbir şey 
yapmadı. ABD için söz mü önemlidir eylem mi 
önemlidir derseniz eylem önemlidir. ‘Nasıl olsa 
bunlar konuşuyorlar bırakalım konuşsunlar, bir 
şey yapmıyor’ diyorlar.”

https://www.youtube.com/watch?v=UXuxutNgEVY
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4. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER

4.1. Türkiye’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

4.1.1. 2017 yılının özeti: çift haneli enflasyon ve çift haneli işsizlik.

2017 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 11 oranındaki büyüme oranının açıklanmasından sonra 
2017 yılının ortalama büyüme hızının yüzde 6-7 aralığında gerçekleşeceği çeşitli çevrelerde dillen-
dirildi. 

Derdimiz TÜİK’in çarpıttığı verileri yeniden ve yeniden eleştirmek değil, açıklananın ardında gizli 
kalanları ortaya çıkarmak olmalı. 

Dolar kurunun geçtiğimiz günlerde bir kritik eşiği daha aşarak 4 TL ve üzerini görmesi ile birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in 
2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2018 yılında enflasyonun düşeceğine dair iddiaları boşa düştü. 4 
TL’nin üzerini gören dolar kurunun yurt içi fiyatlara etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

Ortalama yüzde 7 büyüdüğümüzü varsayalım. Asgari ücrete bizim zorlamamızla yapılan yüzde 
23 oranındaki zammın etkisi son iki yıllık enflasyonun yüzde 21,5 olarak gerçekleşmesiyle birlikte 
neredeyse sıfırlandı. Ekonomi büyüdü ama asgari ücretli milyonların gelirleri yerinde saymış oldu. 
Hanehalkının yaşamsal ihtiyaçları için yapmak zorunda olduğu tüketim harcamaları 2016 ve 2017 
yılının 3. çeyrekleri arasında yüzde11,7 artış varken ücretlilere yapılan ödemeler reel olarak sadece 
yüzde2,4 artmıştır. Bunun yansıması yurttaşlarımızın bankalara olan borcunun son 1 yıl içinde yüzde 
16 artarak 503 milyar TL’ye yükselmesidir. Yurttaşlarımız en yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için 
borçlanmak zorunda kalmaktadır. Son 1 yıl içinde 1 milyon 293 bin yurttaşımızın borçları bankalarca 
takibe alınmıştır. 

Türkiye’nin cari açık veriyor olması elbette AKP ile başlamamıştır. Ancak AKP Türkiye ekonomisi-
ni öyle bir yapıya sokmuştur ki Türkiye artık daralma döneminde olsa bile cari açık vermektedir.  2018 
yılı Ocak ayı itibariyle cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak 7 milyar dolara 
yükseldi. Dış ticaret açığındaki yükseliş de bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 146,5 oldu ve dış 
ticaret açığı 9 milyar dolara çıktı. 12 aylık cari açık ise 51,5 milyar dolar olarak kaydedildi. AKP hü-
kümetleri cari açık finansmanındaki kalitesizlikte hiçbir gelişme gösteremedi. Halihazırda cari açığın 
yüzde 53’ü sıcak para ile finanse edilmekte. 

Türkiye’nin net yatırım pozisyonu Ocak ayı sonunda 481 milyar dolar açık verdi. Yani elde edilen 
her 1 dolar milli gelirimizin neredeyse yarısını yurt dışına olan yükümlülüklerimiz oluşturuyor. Türki-
ye’nin 12 ay içinde çevirmesi gereken dış borç miktarı 177 milyar dolara ulaşmıştır. Buna 51 milyar 
cari açık da eklenirse önümüzdeki 12 ay içinde 226 milyar dolar bulunmak zorundadır. Sayın Mehmet 
Şimşek’in yurtdışı ziyaretlerinde sermaye çevrelerine mavi boncuk dağıtmasının nedeni budur. 

Varsaydığımız yüzde7 büyüme kalıcı bir istihdam da yaratamamıştır. “Seferberlik koşullarında 
istihdam artışının 1 milyonun altında kalması, bunca teşvik ve krediye rağmen ekonomideki güven-
sizlik halinin devam ettiğini ortaya koyuyor. 

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. İstihdam seferliği altındaki temaşa kayıtlı istihdam yaratma ko-
nusunda da bir yol katedemedi. İşe başlayan her üç kişiden birisi sosyal güvencesi olmaksızın ve her 
an işten atılabilecek şekilde istihdam ediliyor. 2016 ve 2017 yılında işsizlik oranı % 10,9 olmuştur; 
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yani, 2016’ya göre 2017’de % 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye ekonomisi işsizliği düşüreme-
miştir. İşsiz sayısı ise 2016’da 3 milyon 330 bin kişiyken, 2017’de 3 milyon 454 bin olmuştur. 
AKP’nin % 7 büyümesi, oransal olarak işsizliği düşürememiş; sayısal olarak da 124 bin yeni 
işsiz yaratmıştır. AKP’nin “istihdam yaratmayan büyümesi” artık “işsizlik yaratan büyüme” 
vasfını kazanmıştır.

2017 yılı içinde toplam işsizlik oranı yerinde saydı ama gençler arasındaki işsizlik oranı son 4 yılın 
en hızlı artışını gerçekleştirdi. Bölgesel düzeyde gençlerimizin işsizliğine baktığımızda bu tablonun 
vahameti daha da derinleşiyor. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te 15-24 yaş aralığındaki her 5 genci-
mizden 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.

Özetle: Türkiye ekonomisi büyürken yarattığı değeri, borçlandığı faiz lobilerine ve ithalat yaptığı 
ülkelere aktarırken; Türkiye’deki istihdamı artırıp işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat ya-
pılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürmektedir. 

Tek haneye inmeyen enflasyon, son iki yıldaki asgari ücret artışını da sıfırlamak üzere
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5 Mart’ta açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 10,26 oldu. 
Aylık bazda tüketici fiyatları endeksi yüzde 0,73 arttı. 

Tüketici fiyat endeksi, Şubat 2018[2003=100]

Mevsimlik ürünler, işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki artış hızının azalmasına karşın karşın 
enflasyon tek haneli rakamlara inmediği gibi beklentilerin üzerinde çıktı. Mevsimlik ürünlerde yıllık 
enflasyon yüzde 7,51’e, işlenmemiş gıda ve tütün ile alkollü içecekler sepetinde yüzde 4,54’e geri-
lerken, bunların kapsam dışı bırakıldığı çekirdek enflasyon verileri yüzde 10’un üzerinde seyretmeye 
devam etti. 

Enflasyondaki yaygın bozulmaya dair bu durum, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Er-
tem ve Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında defaatle söylemiş 
oldukları, enflasyonda düşüşün 2018 başında gerçekleşeceği iddiasını kısmen boşa düşürdü. Enf-
lasyondaki son derece sınırlı düşüş, 2017’deki yaygın bozulmayı telafi etmekten halen uzak. Üstelik 
FED (ABD Merkez Bankası) faiz artışı kararı ve merkez ülkelerdeki zayıf toparlanmanın devamıyla 
gelebilecek başka faiz artışlarının kura olumsuz etkide bulunmasıyla, Türk Lirası’nın değer kaybının 
hızlanması ve bunun enflasyona olumsuz etkide bulunması ihtimali devam ediyor. 

Son iki yıllık enflasyon ile asgari ücrete yapılan zamma bakıldığında ücretlerdeki erime daha net 
bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Asgari ücret temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla 
geçinen milyonlarca ücretliyi ilgilendiriyor. 2016’da CHP’nin bastırmasıyla asgari ücret 974 TL’den 
bin 375 TL’ye çıkmıştı. 2017’de bu ücreti bin 405 TL’ye çıkaran hükümet yaklaşan seçimler 
nedeniyle ve yine CHP’nin etkisiyle bu ücreti bin 603 TL’ye çıkardı. Yani son iki yılda CHP’nin 
zorlamasıyla asgari ücrete yüzde 23 oranında zam yapıldı. Son iki yıllık enflasyon ise yüzde 21,5 
olarak gerçekleşti. (Ocak 2016-Şubat 2018 arasındaki 25 ay için) Bu rakamları göz önüne al-
dığımızda en geç iki ay içinde asgari ücret ve bu ücretin baz alındığı tüm ücretlere yapılan zamlar 
enflasyon karşısında sıfırlanmış olacak.

Diğer yandan, Merkez Bankası’nın yıl sonunda yüzde 7.9 olarak tahmin ettiği enflasyon oranının 
gerçekleşmesinin mümkün değildir. Kurlardaki artış önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı doğru 
tetikleyecektir. Firmalar üretim maliyetlerindeki artışı ister istemez fiyatlara yansıtacaktır. Hükümet 
fiyatlar düşsün diye kırmızı etten nohuta, canlı hayvana kadar ithalatının önünü açıyor ama ithalat 
fiyatları düşürmediği gibi üreticiyi perişan ediyor. Hükümetin enflasyonla baş edemediği ortada. 

TÜFE’nin düşüş eğiliminde olmadığının esas göstergesi ise, Yurt içi üretici fiyat endeksi’nin 
Ocak 2017’den beri çift haneli olarak seyretmesidir. Üretici fiyatlarındaki artış ya da azalış belirli bir 



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

68

süre sonrasında TÜFE’ye yansımaktadır. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi, orta-uzun vadede 
TÜFE’deki düşüş, Yİ-ÜFE’deki yüksek oranlı seyir nedeniyle artık neredeyse imkânsız denebilir.   

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Şubat 2018 [2003=100]

 

Türkiye’nin Kredi Notu Seyri ve Bildik AKP Mızıkçılığı

Moody’s geçtiğimiz hafta açıkladığı Türkiye kredi notundaki düşüş AKP tarafından bir kez daha 
“yok hükmünde” sayıldı. AKP’nin resmi haber ajansına dönüşmüş olan Anadolu Ajansı’nda “Ekono-
mik göstergeler Moody’s kararının ‘siyasi’ olduğunu kanıtlıyor” 1 başlıklı değerlendirmeler yer alırken 
Maliye Bakanı Naci Ağbal “Moody’s’in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Bugün 
piyasaların Moody’s’in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır. Moodys’in raporunun kendisi sıfır almıştır. 
Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu 
büyüme hikayesini devam ettiriyor”2 açıklaması ile hükümetin en üst makamlarından birini işgal eden 
bir kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir firma ile karşı karşıya getiren bir tutum içine girdi. 
Bu değerlendirmeleri takiben bilhassa sosyal medyada Türkiye’ye ‘operasyon çekildiğini’ iddia eden 
mesajlar yayımlanmaya başladı. Özetle, AKP bir kez daha olguları kendi seçmen tabanına komplo 
teorileri ile filtreleyerek sunma ve seçmen tabanını manipüle etme çabası içine girdi.

1  https://aa.com.tr/tr/ekonomi/ekonomik-gostergeler-moodys-kararinin-siyasi-oldugunu-kanitliyor/1083242

2  https://www.ntv.com.tr/ekonomi/maliye-bakani-agbaldan-moodys-aciklamasi,aqQRfUHyDkSAP4NhqDfw6Q
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Veriler Mızıkçılığı Ortaya Koyuyor 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı & Moody’s

Yukarıdaki grafik son on sene içerisinde üç kredi notu değerlendirme şirketinin Türkiye’ye ver-
diği notların ortak bir skalada bütünleştirilmesi neticesinde Türkiye’nin not seyrini özetlemektedir. 
Görüleceği üzere Türkiye 2008-2013 döneminde 2008 Krizi’nin etkilerine rağmen not artışı ile 
ödüllendirilmiştir. Bu dönemde, AKP ve yandaş basından bu şirketlerin değerlendirmelerine ilişkin 
olumsuz görüşler bildirilmemiştir. Dolayısıyla, kötü not alan öğrencinin öğretmeni suçlamasına benzer 
bir durum söz konusudur.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası
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Aynı dönem içinde yakın zamanda kredi notu açıklayan Moody’s’in verdiği notların seyri ile Tür-
kiye’nin büyüme oranlarındaki değişime göz atıldığında “mızıkçılığın” ne denli haksız olduğu daha 
açık biçimde ortaya konabilir. Yukardaki grafikte görüleceği üzere, 2008-2016 döneminde, Türkiye 
ekonomisinin büyüme hızı 2009 ve 2012’de düşmesine rağmen Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 
arttırmıştır. Öte taraftan, 2011’den bu yana Türkiye’nin büyüme oranı (şişirilmiş yeni GSYH serisine 
göre bile) düşmekteyken, Moody’s kredi notunu ancak 2013 sonrasında düşürmüştür. Diğer bir de-
yişle, “küresel operasyon” ya da bir “mağduriyetten” ziyade son yıllarda AKP’ye iltimas geçildiği iddia 
edilebilir. 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası

Yukarıdaki grafik Türkiye’ye kredi notu veren şirketlerin AKP’ye geçtiği iltimasın son yıllarla da 
sınırlı kalmadığını ortaya koymaktadır. Moody’s Türkiye’yi 1992 yılından beri notlamaktadır. Grafikte 
görüleceği üzere 1990’lı yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizen büyüme oranlarına tezat şekilde Türki-
ye’nin kredi notunda bu onyılda güçlü bir düşme eğilimi söz konusudur. Öte taraftan grafikteki kesikli, 
dik, yeşil renkli çizginin sağ tarafında AKP döneminde Moody’s’in Türkiye’ye verdiği notların seyri 
görülmektedir. Anlaşılacağı üzere, 2005-2009 döneminde Türkiye’nin büyüme oranları kesintisiz 
biçimde küçülmesine rağmen Türkiye’nin kredi notu düşürülmemiş ve hatta büyümenin “yere 
çakıldığı” 2009 yılında Türkiye’nin notu arttırılmıştır. 
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Kaynak: S&P ve Dünya Bankası

Bu tabloya, bahsedilen üç firma içinde Türkiye’ye en düşük notları veren S&P’nin diğer ülkelere 
ve Türkiye’ye verdiği notların mukayesesi üzerinden bakıldığında da AKP döneminde Türkiye’ye bir 
haksızlık yapıldığını iddia etmenin ne denli güç olduğu görülecektir.

Grafikte, Türkiye’nin büyüme oranı ile S&P’nin Türkiye’yle aynı notu alan ülkelerin o seneki 
ortalama büyüme oranı arasındaki fark, S&P’nin Türkiye’ye verdiği not ile kıyaslanmaktadır. Grafikte 
görüleceği üzere, büyüme oranları açısından Türkiye’nin “kendi sınıfı” ile farkı ile kredi notu arasında 
güçlü bir bağlantı söz konusudur. Özetle, AKP döneminde Türkiye’nin kredi notlama şirketlerince 
mağdur edildiği söyleminin içi boştur. 

Evet, Siyasi Mülahazalar Kredi Notları Üzerinde Etkili

Yukarıdaki değerlendirme kredi notlama şirketlerinin AKP’ye “operasyon çektiği” söyleminin 
mesnetsizliği ortaya koymaktadır. Öte taraftan, büyüme gibi makroekonomik göstergelerin ülkelere 
verilen kredi notunu belirleyen tek belirleyici olmadığı da açıktır. Bu bağlamda, siyasete ilişkin üç 
mülahaza kredi notlarının verilmesinde önem taşımaktadır.

1. Notlanacak ülkedeki siyasi istikrarsızlık ülkeye kaynak getirecek yatırımcının dikkate aldığı 
bir husustur ve siyasi istikrarsızlığın makroekonomik göstergelerle ölçülmesi imkânsız olmasa da, 
son derece güçtür. Bir seneyi aşkın bir süredir OHAL’le yönetilen, şirketlerin müsadere edildiği, temel 
hukuk devleti işleyişinin askıya alındığı bir ülkenin büyüme rakamları ne olursa olsun ülkenin yatırıma 
uygunluğunu değerlendiren her bağımsız gözlemci risklerin de altını çizmek durumundadır. Nitekim, 
kredi notlama şirketlerinin bu bağlamda da Türkiye’ye son derece anlayışlı davrandığı da iddia edile-
bilir çünkü örneğin Fitch 2015’e kadar Türkiye’nin notunu düşürmemiştir.

2. Ülkenin üretim ilişkilerine dair alt yapısındaki kofluğun finansal etkileri 2010’lu yıllarda kendini 
göstermeye başlamıştır. Bu kapsam içindeki parametreler de makroekonomik göstergelerce tarif 
edilmeye müsait değildir. AKP döneminde Türkiye kirli ve ilkel bir sanayii ile kör topal büyümüştür. 
Bu sürdürülemez büyüme de bu sürecin 2010’larda tıkanması da AKP’nin siyasal perspektifinin bir 
ürünüdür çünkü AKP’liler yaratıcı bireyler değil ara elemanlarından oluşan bir toplum tahayyül et-
mektedirler. Bu kısır yaklaşımın en nihayetinde kredi notlarına yansıması notlama yapan şirketlerin 
değil, AKP’lilerin siyasi perspektiflerinin bir ürünüdür.

3. Komplo teorilerinin mesnetsizliğini ortaya koyan tüm bu saptamaların yanı sıra devam eden 
bir “küresel operasyonun” olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu küresel operasyon, “Geziciler” ya 
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da “Türkiye’nin iyiliğini istemeyen şer odakları” tarafından değil, bizzat AKP’nin de bir enstrümanı 
olduğu finans kapital tarafından gerçekleştirilmektedir ve bu operasyonun iki temel hedefi vardır: 

a. Özelleştirmelerin, özelleştirilecek kamu kaynağı ve işletmesi kalmayana kadar devam etmesi

b. Yurtdışına yüksek faiz ödemeleri ile kaynak aktarımının devam etmesi

AKP, bu her iki hedefe erişilmesi için gerekli adımları atarak, bu “küresel operasyonun” komp-
rador ortağı olma görevini başarıyla ifa etmektedir. Bu nedenle, kredi notlama şirketleri, Türkiye’nin 
notundaki düşüşte olması gerekenden çok daha tutumlu davranmış ve, özü itibariyle, AKP’ye ifa 
etmesi gereken görevi hatırlatmıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecini de bu bağlamda ele 
almak doğru olacaktır. 

Moody’s’ in Tuttuğu Ayna ile Yüzleşememek

Moody’s 7 Mart Perşembe akşamı Türkiye’nin kredi notunu, Ba1’den Ba2’ye düşürdü ve not gö-
rünümünü “Durağan” olarak belirledi. Hükümet yetkilileri, bekleneceği gibi, bu kararın haksızlık ol-
duğunu hatta kasıtlı olduğunu söylediler. Bazıları kararı, ABD’nin AKP rejimine bir oyunu, daha çok 
basınç yaratmak üzere Moodys’i kullanması, olarak da yorumladı. Oysa, bu tür kredi derecelendirme 
kuruluşlarının değerlendirmelerine tepki göstermek yerine, soğukkanlılıkla eleştirileri ve algılamaları 
anlamaya çalışmak, gerektiği yerlerde de ayna ile yüzleşmek gerekirdi. Ama AKP iktidarı, ekşi ay-
ranına ekşi diyecek bir samimiyet ve gerçekçilik içinde hiç olmadığı için, bu kez de bekleneni yaptı. 

Enflasyon kaygısı

Moody’s’in Türkiye notunu düşürmesinin ilk gerekçesi: “Para politikasının etkinliğinde 
yaşanan önemli aşınmalar ve temel yapısal ekonomik reformların uygulamaya sokulmasında ortaya 
çıkan ciddi gecikmelerin de kanıtladığı kurumsal güç kayıpları.” 

Metinde yer alan, “…para politikasının etkinliğinde yaşanan önemli aşınmalar…” ifadesini Moody’s 
açıklamanın sonraki bölümünde daha net bir hale getiriliyor ve “hükümetin kısa dönemli önlemlere 
odaklanarak etkin para politikasına ve temel ekonomik reformlara zarar verdiğini” vurguluyor. 
Bu gidişle enflasyonun 2020’ye kadar sürdürülebilir bir biçimde tek haneye düşmesinin mümkün 
görünmediğinin altını çiziyor.

Moody’s’ öncelikle, Merkez Bankası’nın temel amacı olan enflasyonu düşürmede uyguladığı para 
politikasının yeterince sıkı olmadığını ve hatta bu uygulamanın giderek zayıfladığını ifade ediyor. 
Merkez Bankası’nın yüzde 5’lik hedefte ısrarı, kimseye inandırıcı gelmiyor, hele ki Saray odaklı  faiz 
indirimi çağrılarının Merkez’i pasifleştirdiği, Moodys’in de gözlediği bir gerçek. 

Moody’s’in kararına Türkiye’nin 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüdüğünü öne sürerek karşı çı-
kanlar, bu büyümenin bedelini, madalyonun arka yüzünü görmemekte ısrar ederlerken, Moody’s 
gibi kuruluşlar madalyonun öteki yüzüne daha çok dikkat çekiyorlar. Moody’s de bu büyümenin enf-
lasyonda kontrolü kaybetmenin sonucunda oluştuğu kanısında. Hızla açılan kredi muslukları, bol 
kepçe kamu harcamaları ile gelen iç talep coşkusunun büyümenin yanı sıra enflasyonu iki hanede 
neredeyse kemikleştirdiği açık. Şubat enflasyonunda iki haneli enflasyon gerçeğine rağmen, Merkez 
Bankası, parasal sıkılaştırmada geçen Perşembe günü de bir yol almadı ve sadece faizi indir diye 
beklenti içinde olanlara savunmada bulundu.

Moody’s, de aynı gün, muhtemelen Merkez Bankası’nın kararını bekledi ve Merkez Bankası’nın 
bu denli yüksek bir enflasyon oranının varlığında faizi artırmama kararı karşısında, (adet olduğu üze-
re, piyasalar etkilenmesin diye, Cuma akşamını da beklemeden) Türkiye’nin notunu düşürdüğünü 
açıkladı. 
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Dış kırılganlıklar

ÖZEL SEKTÖR 147,49
FİNANSAL KURULUŞLAR 84,273
REEL SEKTÖR 63,214
KAMU 29,3
GENEL YÖNETİM 5,723
Kamu Bankaları 23,39
KİT'ler 187
TCMB 663
Toplam 177,45
Kaynak: TCMB

12 ay içinde Çevrilmesi Gereken Dış 
Borçlar (Milyon $), 2017 Aralık

 “Artan siyasal riskler ve yükselen dış finans-
man faizleri çerçevesinde ülkenin büyüyen cari 
açığı, yüksek dış borçları ve yüksek dış borç çe-
virme oranının ortaya çıkardığı dış şok riskinde-
ki yükseliş.” Moodys’in not indirmedeki bir diğer 
önemli gerekçesi. 

Moody’s, kamu kesiminden çok özel kesim 
borçlarının döndürülmesinin riskine dikkat çe-
kiyor. Bu gerekçenin altında yatan nedenlerden 
birisinin de artan jeopolitik riskler olduğu, açık-
lamada vurgulanıyor. Bu risklerin artması ha-
linde ülkenin dış kaynak bulmakta zorlanacağı 
ve dolayısıyla dış borç çevirmede ciddi sorunlar 
yaşayacağına işaret ediliyor. Nitekim, Merkez 
Bankası’nın son dış borç verileri, bu endişeye 
haklılık kazandırıyor. 

Türkiye’nin 12 ayda çevrilmesi gereken dış 
borç tutarı 177,5 milyar dolara yaklaşırken bu-

nun yüzde 83’ünün özel kesime ait olduğu görülüyor. 147,5 milyar dolarlık dış yükümlülüğün yüzde 
43’ü özel kesim firmalarına, yani reel sektöre ait. 

Bunun yanı sıra, 2017’nin tamamında 47 milyar doları bulan ve tahminen GSYH’nın yüzde 5,6’sına 
ulaşmış bulunan cari açık, Moody’s in Türkiye’yi kırılgan ya da direnç eksiği olan ülke olarak değer-
lendirmesinde ana etken. Türkiye’nin bu cari açık/GSYH oranı, hiçbir yükselen ülkede yok. 

Son ayların dış ticaret açıkları ve ihracatın ithalatı karşılama gücündeki erime de, bu kırılganlık 
kanısını pekiştiriyor ve bu durumun dışarıda değişen iklime ayak uydurmada zorluk çıkaracağına 
kanıt oluşturuyor. 

Son ayların dış ticaret verileri, ithalatın ihracattan daha hızlı artarak, ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yüzde 58’e kadar indiğini gösteriyor. 

Çok değil, 12 ay önce Türkiye’nin dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar iken, 2017’deki büyüme 
çarklarının hızlanması ile 2017 Aralık ve 2018 Ocak’ta  9 milyar doların üstüne çıktı. Dış ticaret açı-
ğında bu ölçüde sıçrama, sonuçta cari açığın da büyümesini getirdi. 

İthalattaki hızlı tırmanışta, artan enerji fiyatları da etkili oldu ama, ne amaçla yapıldığı hala net 
olmayan külçe altın ithalatı da bu tırmanışta rol oynadı. Sonuçta, hızla tırmanan ithalat, ihracatın çok 
üstüne çıktı ve 2017 başında ihracat ile ithalatın yüzde 76’sı karşılanabilirken bu oran, Ocak 2018’de 
yüzde 58’e kadar düştü. 

Kredi hacminde yavaşlama çok kaygı verici

Ekonomideki gidişatı ölçmenin önemli bir aracı da kredi hacmi. Kredilerin yavaşlaması 1-2 çeyrek 
ara ile ekonomik faaliyetin de yavaşlayacağı anlamını taşıyor. Kredi hacmi, 2017’deki hızlı genişleme-
nin ardından vites küçültmüş görünüyor. 
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Kaynak:TCMB

İmalat sanayiinden gelen işletme sermayesi ve yatırım kredisi talebi ile kurumsal krediler, hala 
reel olarak genişliyor, fakat o cephede de ivmenin kaybolduğu gözleniyor. 

2017’de AKP rejimi,  bol keseden Hazine kefaletleriyle Kredi Garanti Fonu’nu devreye sokarak 
kredilerde darboğazı aşmıştı. Bu kez nasıl bir tedbir alacak bilinmiyor, ama Fed’in faiz artırdığı ve 
TL’nin çok oynak seyrettiği bir ortamda, bankalar kredileri sıkılaştırmaktan, arzdan kaçınırlarken za-
ten yukarı seyreden mevcut faizlerle kredi talebi de geriliyor. Bu da ekonomiyi yavaşlatacak bir etken.  

Kredi arzında daralma…

2018 yılı Şubat ayı ortalamalarına göre, TL üzerinden 
açılan ticari kredi faizleri yüzde 18’e yaklaştı. Yine şu-
bat ortalaması olarak konut kredisi faizi yüzde 15 e 
yaklaşırken, hanehalkının kullandığı ihtiyaç kredileri-
nin faiz oranları ise yüzde 20’yi aştı. 

Ticari kredi faizleri 2015’de yüzde 14, 2016’da 
yüzde 15 idi. 2018’in ilk 2 ayının sonunda yüzde 18’e 
yaklaşması, bankaların kaynak maliyetlerinin çok yük-
selmiş olmasının sonucudur. 

Bankalar kredi vermek için gerekli olan finansma-
nı ya yurt içi mevduatlardan ya da yurt dışı kaynaklar-
dan elde ediyorlar.

Mevduat faizinin düzeyini belirleyen ise tüke-
tici enflasyonu. Çünkü tasarruf sahibini parasını 
TL mevduatta tutmaya ikna edebilmek için en az 
enflasyon oranında faiz ödemek gerekiyor ki paranın 
alım gücü erimesin. Bu durumda enflasyon yüksek 
olursa mevduat faizi, mevduat faizi yükselirse de kredi 
faizi yükseliyor. 
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Tasarruf sahibi, başka bir güvenceli yol daha seçiyor; kendisini enflasyona karşı dövize yönelerek 
de koruyor. Nitekim bankalardaki toplam mevduatın yüzde 43-44’ü döviz mevduatından oluşuyor. 

Bankacılık verileri, 2017’deki iktidar kefaletli kredi genişlemesi politikasının sonunda bankaların 
mevduatlarına göre kredi kullandırma sınırlarını fazla zorladıklarını gösteriyor. 2017 Aralık itibariyle 
bankaların kullandırdıkları nakdi krediler, 2 trilyon 229 milyar TL’ye ulaştı ve 2016’daki 1 trilyon 841 
milyar TL’yi yüzde 21 aştı.

Bankaların kredileri, topladıkları mevduatın 26,4 puan üstüne çıktı. Bankalar bu farkı temin için 
dış piyasalardan da kaynak bulmaya yöneliyorlar. 

Bankalar, dışarıdan kaynak temin etmeye kalktıklarında, yurt dışı piyasalardan borçlanırken iki 
faktör devreye giriyor: ABD tahvil faizi ve ülke riskini yansıtan risk primi. Borçlanma faizi belirlenirken 
ABD tahvil faizi üzerine ülke riskini yansıtan risk primi ekleniyor. Uzun bir süredir sakin seyreden 
ABD tahvil faizlerinin Şubat ayında ani bir yükseliş yaşadı. Türkiye’nin risk primi ya da CDS i ise son 
dönemde artan jeopolitik risklerle şubat ayı içerisinde yükseldi ve 172’yi buldu. Bu sayı Brezilya’da 
160, G. Afrika’da 140’larda. 

Enflasyonda, ülke risk priminde ve ABD tahvil faizle-
rinde yaşanacak düşüşler kredi faizleri üzerinde aşa-
ğı yönlü bir baskı yaratır, tersi durum, dışarıdan kay-
nak kullanımının faturasını artırır. Gelişmeler, 
enflasyonda bir gerileme vadetmezken ABD tahvil 
faizlerinde artma ve Türkiye’nin risk priminde de 
önemli bir yükselme ihtimali artıyor. Dolayısıyla ban-
kaların dışarıdan borçlanma maliyetli ve bu borcun 
içerideki kullanıcıya kredi olarak sunulmasının mali-
yeti de daha yüksek olacak.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin 12 
ayda çevirmesi gereken dış borç yükü 177 milyar do-
ları, cari açık için gerekli finansman yükü de en az 
40 milyar dolar olacaksa, temini gereken dış kaynak 
217 milyar dolardan az olmayacak ve bu kaynak da 
yükseltilen faizlerle bulunmaya çalışılacaktır. 

Bütün bunlar, 2018’in kredi temini ve kredileri 
döndürme konusunda sıkıntılı bir yıl olacağına işaret 
etmektedir. 

Kaynak maliyetlerinin arttığı, kredi temininin pa-
halılaştığı bir döneme girildiği söylenebilir. Bu durum-
da bankaların riskten kaçtıkları ve kredi kullandırma 

şartlarını ağırlaştırarak arzı daralttıkları gözleniyor. Buna “kredi sıkılaştırma” deniliyor ve sıkılaştırma 
koşullarında, daha önce kredi alabilen firmalar bile kredi almakta zorlanıyor, ekonomi bu duruma 
bağlı olarak yavaşlama sinyalleri veriyor. 

Kredi risklerinin göz ardı edildiği ve hızlı kredi büyü-
mesinin yaşandığı 2017 sonrasında sorunlu krediler 
ve temerrütlerin gerçekte ne kadar arttığı bilinmiyor. 
Bankalar Birliği risk merkezi bu oranı yüzde 3,2 (74 
milyar TL) olarak açıklasa da, resmiyete dökülme-
miş gecikmiş alacak kısmının daha yüksek olduğu 
ve bu durumu hisseden bankaların, kredi arzını kı-
sarak “sıkılaşmayı” tercih ettikleri gözleniyor. 
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Takipteki krediler

Takipteki kredi oranı tüketici kredilerinde yüzde 2,7 olarak görünürken kredi kartlarında yüzde 
6,6 olarak gerçekleşti. Böylece toplamda batık oranı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Oranın 2017’de 
düşmesinde, borçluların, kredi genişlemesinden yararlanmaları etkili oldu denilebilir de. Sonuçta 
borcunu zamanında ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 300 bin dolayında seyrediyor

Konut satışında düşme eğilimi devam ediyor

21 Mart’ta açıklanan Konut Satış İstatistikleri, 2018 yılı Şubat ayında konut satışlarının bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 gerilediğini gösterdi. Türkiye genelinde 95953 konut satışı gerçekleş-
ti. Böylece toplam konut satışı rakamlarında geçen sene aylık ortalamasının oldukça altında kalındı 
(yüzde 18).

Toplam konut satışlarındaki düşüş, ipotekli konut satışlarındaki düşüş nedeniyle gerçekleşti. İpo-
tekli konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalma gözlendi ve bu 
yolla satılan konut sayısı 27916 oldu.

Dar gelirli yurttaşların konut ihtiyacının giderilmesine dönük planlı yatırımlarla değil, tapu har-
cındaki indirim ve konut kampanyaları ile desteklenen konut sektöründe Temmuz ve Eylül aylarında 
görülen canlılık yerini durgunluğa bıraktı. Faizlerin yüksekliği nedeniyle ipotekli satışlarda görülen 
düşüş ise son derece belirgin. 

2017 yılı Şubat ayında gerçekleşen 101 bin satışın yüzde 38’i ipotekli satışken, 2018 yılı şubat 
ayında gerçekleşen 95 bin satışın yüzde 29’u ipotekli. Toplam konut satışı Ocak 2017’den sonra en 
düşük seviyesine gerilerken, 2018 yılı Şubat ayı da bu oranlarla 2015 yılı Kasım ayından bu yana 
ipotekli satışların payının en düşük olduğu ay olarak kaydedildi.

Türkiye’de yabancıların yatırımlarında gayrimenkulün artan payı cari açığın finansman kalitesin-
deki bozulmanın göstergelerinden birini oluşturuyor. Bu eğilimi doğrulayan bir gösterge olarak ya-
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bancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 arttı. Ülke uyruklarına 
göre Şubat ayında en çok satış sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Rusya ve İran vatandaşlarına yapıldı. 

Kaynak: TÜİK

   

Kaynak: TÜİK

Konut Fiyatları ve Ev Sahipliği

TCMB tarafından üretilen Hedonik Konut Fiyat Endeksi, yani konut fiyatının konut kalitesi etkisin-
den arındırılmış fiyatını ölçen fiyat endeksi Aralık ayı verisi açıklandı. Endeksin Türkiye ortalamasının 
değişimine bakıldığında 2017 yılı içinde %9,4 artış görülür (sarı satır). Bölgelere göre değişime ba-
kıldığında ise inşaat ve konut sektörü ile ilgili olası paradigma değişikliklerini konuşmanın zamanının 
geldiği söylenebilir. 

Türkiye’nin inşaata dayalı büyüme stratejisinin merkezini oluşturan İstanbul endeksin en yüksek 
seyrettiği il olma özelliğini koruyor ancak fiyat artış oranı sıralamasına bakıldığında OHAL’in en yakıcı 
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şekilde hissedildiği Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yer aldığı bölgelerden 
sonra üçüncü sırada. İstanbul’a ek olarak Türkiye’nin Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde 
fiyat artışı ortalamanın çok altında kalmıştır.

En dikkat çekici artış İzmir, Aydın Denizli, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde görülüyor. 
Bu durumun iki sebebi olduğunu düşünüyoruz: Birincisi maddi durumu daha iyi ve daha eğitimli bir 
grup yurttaşın çeşitli sebeplerle bu illere göç ederek buradaki konut talebini arttırarak konut fiyatlarını 
arttırmasıdır. İkinci sebep ise İstanbul’un kentsel rantlarında bir doygunluk noktasına ulaşmış olma 
olasılığı ve inşaat sektörünün yeni rant alanları arayışıdır. 

Hedonik konut Fiyat Endeksi 2017, % değişim
TR B1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) 17,3
TR 31 (İzmir) 16,7
TR 21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) 16
TR 32 (Aydın, Denizli, Muğla) 15,2
TR 83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) 14,8
TR 22 (Balıkesir, Çanakkale) 14,5
TR 41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 13,4
TR 81 (Zonguldak, Bartın, Karabük) 12,8
TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) 12
TR 52 (Konya, Karaman) 9,8
TR 71 (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir) 9,6
TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 9,6
Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 9,4
TR A1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 9,3
TR 33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 9,3
TR 62 (Adana, Mersin) 9
TR B2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) 8,9
TR 61 (Antalya, Burdur, Isparta) 8,5
TR 82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) 8,3
TR 42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) 8,2
TR 51 (Ankara) 6,4
TR 63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 5,9
TR A2 (Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) 5,4
TR C1 (Kilis, Adıyaman, Gaziantep) 5,1
TR 10 (İstanbul) 4,8
TR C3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) 4
TR C2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 2,2

Kaynak: TCMB

Konut fiyatlarındaki değişim 
konut-mesken sahipliği açısın-
dan ne ifade eder?

Konut inşaatları devam eder-
ken konut sahipliği oranı düşmek-
tedir. 2003 yılında her 4 haneden 
birisi konut sahibi değilken 2015 
yılına gelindiğinde her 3 haneden 
birisi konut sahibi değildir.  2015 
yılı itibariyle kendine ait bir konutu 
olmayan hanelerin oranı %36 ol-
muştur. 2015 yılında işsiz hanele-
rin %50’sinin bir evi yoktur. 

Toplumsal Sınıflar içinde Ev 
Sahibi Olmama Oranı (%)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü 
Anketleri, Gelir ve Yaşam Koşulları 
Anketi, Bütçe Anketleri

Konut fiyatlarındaki artışın or-
talama mevduat faizlerinden ve 
diğer yatırım araçlarının getiri ora-
nından yüksek seyrettiği durumda 
konut barınma değil, spekülatif bir 
yatırım aracı haline gelmiştir. 
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4.1.2. İstihdamda ve İşsizlikteki Gelişmeler

Hükümetin 2017 İstihdam Seferberliği Başarısız Kaldı

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 artışla-
rından 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 kre-
diye 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. Bu-
rada başarı bir yana kötüye gidiş var. Sigortalı ücretli-yevmiyeli istihdamı artışı 2017’de sa-
dece 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 is-
tihdamında 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 artı-
şının 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 bir-
den artarak yüzde 26,11’e fırladı. Genç kadın işsiz sayısı ise 52 bin kişi ve yüzde 12,26 gibi 
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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 sayı-
sının artması. 

• Okur-yazar olmayan gençler arasında boşta gezenlerin sayısı 2017’de 20 bin, ilk veya ortao-
kul 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 öğre-
nim 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 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 uyum-
suzluğu 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 de-
rinleşiyor. 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.

Gerçek işsizlik yüzde 17’ye dayandı

TÜİK’in açıkladığı işgücü istatistiklerine göre Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 291 bin kişi. 2018 yılı 
Ocak ayına ait resmi işsizlik oranı da yüzde 10,4.

Ancak gerçek işsiz sayısına ulaşmak için iş bulma ümidi olmayanları, mevsimlik çalışanları ve 
iş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenleri hesaba katmak gerekli. Bu rakamlar dikkate alın-
dığında Türkiye ekonomisindeki gerçek işsiz sayısının TÜİK verilerine göre 5 milyon 756 bin kişi 
olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de gerçek işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puandan fazla artarak yüzde 16,9 olmuş-
tur. Bir ay içinde gerçek işsiz kişi sayısı 171 bin artmıştır. 

AKP, Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğünü ileri sürmektedir ancak istihdam rakamları bu iddi-
ayı çürütmektedir. 

TÜİK’in işgücü verileri AKP’nin istihdam seferberliği politikalarının başarısız olduğunu ve 
hükümetin bizzat sorumlusu olduğu kalıcı işsizlik sorunuyla baş edemediğini göstermektedir. 

Ayrıca Türkiye’de kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artmıştır. Her üç ça-
lışandan biri halen kayıt dışı çalışmaktadır. 
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AKP’nin istihdam politikaları genç nüfusa bir umut, iş ve aş da sunmamaktadır. Ne eğitimde ne 
de istihdamda olan gençlerin toplam genç nüfusa oranı yüzde 23,1’dir. Her dört gencimizden biri 
üretim faaliyetlerinin içinde olmadığı gibi, bir eğitim kurumuna da kayıtlı değildir. Toplamda her beş 
gencimizden biri iş aramakta ancak iş bulamamaktadır. 

TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 13,1, tarım dışı kadın işsizliği 16,8, genç işsizliği 19,2, 
kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler 
katılınca işsiz sayısı (geniş tanımlı işsiz sayısı) 6 milyonu geçti. 

Buna karşın TÜİK verileri işsiz sayısını sadece dar tanımlı olan işsizliği sunarak düşük göstermek-
te. Üstelik stajyer ve kursiyer artışı kaynaklı olarak yapılan makyajlamayla işsiz sayısının olduğundan 
daha az gösterildiğini inkâra da devam etmekte. 2 Mart’ta yapılan açıklamada işsizlik verilerinin 
hesaplanmasında ILO tanımlarının kullanıldığı, stajyer ve kursiyer sayısındaki artışın mevzuattan 
kaynaklandığı ve bunun istihdama bir yansımasının olmadığı belirtildi: “Stajyerlik veya çıraklığı es-
nasında ayni veya nakdi geliri olmayan veya sadece sağlık ve iş kazasına karşı okulu veya eğitim 
gördüğü kurumca sigortalananlar istihdamda sayılmamaktadır.” Ancak hanehalkı anketlerinde staj 
karşılığında gelir beyan edenlerin oranı değişmemiş olsa da stajyerlere ücret ödendiği, İşsizlik Fonu 
kaynaklarının eğitim harcaması kalemiyle bu ödemeler için kullanıldığı gerçeği TÜİK’in anketiyle 
çelişmekte. Stajyerlerin çok önemli bir kısmı aslında istihdamda (işgücüne dahil durumda) ve ucuz 
işgücü deposu olarak kullanılıyor. 

Bin Kişi 
(2017 yılı 
verileri) İşgücü İşsiz

İşsizlik 
Oranı

İş Bulma 
Ümidi 

Olmayanlar Diğer
Mevsimlik 
Çalışanlar

Gerçek 
İşgücü Gerçek İşsiz 

Gerçek 
İşsizlik 
Oranı

Ocak 30658 3985 13,00 718 1 790  139 33305 6632 19,91
Şubat 30855 3900 12,64 715 1 774  120 33464 6509 19,45
Mart 31131 3642 11,70 650 1 683  92 33556 6067 18,08
Nisan 31444 3287 10,45 600 1 593  63 33700 5543 16,45
Mayıs 31713 3225 10,17 574 1 613  62 33962 5474 16,12
Haziran 31954 3251 10,17 586 1 640  75 34255 5552 16,21
Temmuz 32200 3443 10,69 612 1 646  77 34535 5778 16,73
Ağustos 32233 3404 10,56 634 1 521  66 34454 5625 16,33
Eylül 32215 3419 10,61 609 1 444  68 34336 5540 16,13
Ekim 31932 3287 10,29 600 1 506  71 34109 5464 16,02
Kasım 31790 3275 10,30 621 1 598  91 34100 5585 16,38
Aralık 31579 3291 10,42  656 1 677  132 34044 5756 16,91

Kaynak: TÜİK

İşgücü Maliyeti İstatistikleri CHP’nin Yüksek Ücret Mücadelesini Haklı Çıkarıyor!

7 Mart 2018 tarihinde TÜİK Ekim-Aralık 2017 dönemi için işgücü maliyeti endeksi verisini açıkla-
mıştır. TÜİK, işgücü maliyetini “işveren tarafından ücretli çalışan istihdamına ilişkin olarak referans 
yılında katlanılan maliyet” olarak tanımlamakta ve ölçmektedir.3 Bu maliyet “işverenin ücretli çalışan-
lara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti 
ödemelerini” de kapsamaktadır.4 Dolayısıyla, işgücü maliyeti endeksi çalışanların istihdam neticesin-
de elde ettiği kazancın ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemelerin toplam değişimini görebilmemiz için 
faydalı bir göstergedir. 

Aşağıdaki grafik, işgücü maliyeti endeks değerlerinin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değerleriyle 
enflasyondan arındırılması suretiyle son 11 yıl içindeki değişimini göstermektedir. Grafiğin ortaya 
koyduğu üzere, reel (yani enflasyondan arındırılmış) işgücü maliyetlerinde 2007 ve 2010 arasında 
önemli bir artış gerçekleşmemiştir. 2010’den itibaren ise işgücü maliyetlerinde yüzde 33’e varan 

3  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008

4  Ibid.
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biri büyüme gerçekleşmiştir. 2010 yılından bu yana CHP’nin gelir dağılımındaki adaletsizliğe yaptığı 
vurgunun bu neticede önemli bir payı olduğu gerçeğinden hareketle, CHP’nin yürüttüğü mücadele-
nin çalışan kesimin esenliğine yaptığı katkının altı çizilmelidir. Nitekim 2016 yılında CHP’nin konuyu 
gündeme getirmesiyle asgari ücrette sağlanan yüksek artış son 11 sene içinde çalışanların refahtan 
aldığı payın artmasına yol açmıştır.

İşgücü maliyeti değişimin Türkiye’nin iktisadi seyri içerisinde nereye oturduğu sorusunun cevabını 
kestirme şekilde verebilmek için bu göstergenin kişi başı gelir/GSYH ile olan ilişkisine bakmak faydalı 
olacaktır. Lakin işgücü maliyetlerindeki büyüme kişi başı geliri yakalayamıyorsa, çalışanlar refaha 
sunduğu katkının karşılığını alamıyor demektir. Benzer şekilde, bu tür bir seyir, kâr, kira ve faiz elde 
eden kesimlerin iktisadi büyümeden toplam değeri üreten ücretli çalışanlara kıyasla daha büyük bir 
pay aldığını gösterir. Kısacası, eğer işgücü maliyetlerindeki büyüme kişi başı geliri yakalayamıyorsa, 
üreten kesimlerden üretmeyen kesimlere kaynak aktarılmış olur.

Kaynak: TÜİK5

Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere, her ne kadar CHP’nin mücadelesi neticesinde 2010’lu yıl-
larda işgücü maliyetlerinde önemli bir büyüme gerçekleşmişse de bu büyüme kişi başı gelirdeki 
büyümenin altında kalmıştır. Diğer bir deyişle, refah adil paylaşılmamış ve bilhassa rantiye kesimi 
büyümeden çalışanlara göre daha büyük bir pay elde etmiştir. CHP’nin “refahtan eşit pay” vaadi bu 
yönüyle seçmene anlatılması gereken önemli bir sorunu çözümünü sunmaktadır.

Grafik, aynı zamanda, işgücü maliyeti ve kişi başı gelir arasındaki çalışanlar aleyhine devam 
eden seyrin 2016’da nasıl değiştiğini de ortaya koymaktadır. CHP’nin “1500 TL asgari ücret” vaadinin 
AKP’ye kabul ettirilmesi neticesinde 2010’dan beridir ilk defa işgücü maliyeti seviyesi kişi başı gelirin 
üstüne çıkabilmiştir. 

Öte taraftan, Mart ayında açıklanan verinin gösterdiği üzere, bu büyüme 2017 yılında durmuştur. 

5  http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1221
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1535
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2329
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işgücü maliyeti 2011 yılından beri ilke defa 2017 yılında sabit kalmıştır. Bir yönüyle, CHP’nin kampan-
yasına boyun eğen AKP 2017 yılında çalışandan intikam almıştır. 

İşgücü maliyeti içinde en büyük pay “kazançlara” aittir. TÜİK kazanç kavramını “işveren tarafından 
referans döneminde ücretli çalışana yapılan; temel ücret ödemeleri, düzenli ödemeler, düzensiz 
ödemeler ve ayni yardım ödemelerinin toplamı” olarak tanımlamakta ve ölçmektedir.6 Diğer bir de-
yişle, kazanç istatistikleri sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsama-
maktadır.

Emek Odaklı Teknolojik Atılım İhtiyacı 

Türkiye’nin Sanayi 4.0 atılımını yüksek verimlilik ve vasıflı emek hedeflerine ulaşarak uygulaması 
için ekonomik olarak güçlü olunan sektörlerde daha yüksek katma değer elde edilmesini sağlayacak 
bir programa ihtiyacı var. Sermaye yoğunluğunun hızlı artışının görüldüğü sektörlerde, katma değe-
rin çıktı değerine oranının 2002-2011 yılları arasında artmamış ve hatta gerilemiş olması, Türkiye’de 
katma değerin artışını özendirecek bir ortamın mevcut olmadığını teyit ediyor. 

Özellikle kimyasallar, ana metaller, makine ve teçhizat sektörlerinde Türkiye’de katma değer oranı 
diğer ülkelere nazaran daha fazla geriledi ya da diğer ülkeler katma değer oranlarını yükseltirken 
Türkiye yerinde saydı. Bu sektörlerde Türkiye ekonomisinin yeterince rekabetçi bir nitelik arz etmemesi 
ve yeterli üretimin gerçekleşmemesi, aynı zamanda ihracatın ithalata bağımlılığını ve Türkiye’de ara 
malı ithalatının yüksekliğini de açıklıyor.

Seçilmiş 
sektörlerde 
katma değerin 
çıktı değerine 
oranında 
değişim 
(2002=100)

Gıda, 
içeçecekler 

ve tütün 
ürünleri

Tekstil, 
giyim 

eşyası, deri 
ve ayakkabı

Kereste, 
ağaç 

ürünleri ve 
mantar 
ürünleri

Kok, rafine 
petrol 

ürünleri ve 
nükleer 

yakıt

Kimyasallar 
ve kimyasal 

ürünler

Başka yerde 
sınıflandırıl

mamış 
imalat İnşaat

Konaklama 
ve yiyecek

Gayrimenkul 
hizmetleri

Arjantin 105,94 106,03 133,32 90,19 109,80 107,42 108,74 91,80 95,28
Brezilya 88,78 103,79 87,32 96,31 82,43 94,61 105,91 98,94 98,54
Bulgaristan 89,51 109,70 119,75 32,53 88,71 104,21 76,93 112,95 90,27
Çin 62,03 77,25 81,67 109,07 68,74 118,20 111,79 102,37 82,52
Kolombiya 102,47 97,80 115,96 101,23 100,47 88,52 114,63 117,45 100,15
Kosta Rika 100,65 106,31 111,36 37,49 102,88 102,51 91,59 99,49 95,04
Hırvatistan 97,59 90,92 100,44 83,56 98,61 92,21 97,24 100,78 101,08
Malezya 81,70 88,65 124,59 118,28 78,05 85,30 89,40 109,13 90,47
Meksika 96,49 106,90 106,19 69,69 88,75 99,76 101,71 100,51 100,93
Romanya 108,37 137,14 116,49 84,31 72,44 112,25 78,74 101,04 114,30
Rusya 97,19 116,78 99,06 69,01 125,54 82,77 91,82 100,18 101,03
G. Afrika 113,73 57,62 85,68 91,26 108,83 119,23 117,79 119,39 91,40
Tayland 91,95 91,15 83,81 76,16 98,07 84,55 79,60 92,20 90,59
Türkiye 64,42 74,54 79,75 87,25 72,17 65,89 101,28 100,19 100,16

Kaynak: OECD Girdi Çıktı Tabloları Veri Tabanı (son veri yılı 2011’dir, sektörler kendi aralarında renkli biçimlendiril-
miştir)

Türkiye’de imalat sanayii sektörlerinden orta-düşük ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde yer alan 
bütün alt sektörlerde katma değer oranında gerileme gözlendi. Kimyasallar ve kimya ürünleri, meta-
lik olmayan mineral ürünler, ana metaller, makine ve teçhizat, diğer ulaşım araçları ve başka yerde 
sınıflandırılmamış imalat sanayii alt sektörlerinde görülen katma değer oranının gerilemesinin önüne 
geçmek ve bu sektörlerde vasıflı emek ve teknolojinin birlikte kullanımıyla verimi artırmak Türkiye’ye 
özgü bir Sanayi 4.0 programının öncelikleri arasında yer almalı. 

6  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008
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Katma değerin çıktı değerine oranının gerilemiş olması, Türkiye’de derinleşen ara malı ithalatına 
bağımlılığın semptomlarından da birisi. Genel olarak Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlere yönelik 
bir imalat yapısı geliştirmekte yetersiz kaldığını ifade etmek mümkün. Türkiye’nin başka ülkelerle kar-
şılaştırılması durumunda, orta-yüksek teknolojiye doğru dönüşümün de yetersiz olduğu görülüyor. 
Ancak planlı ve yönlendirici müdahalelerle ülke içinde bir katma değer zinciri yaratmak, toplamda 
ekonomik verimliliği ve katma değer oranını artırmak, üretim bazlı bir atılım sergilemek mümkün.

35,1 23,9

3,5 24,4
33,1 36,7
28,3 15

Yüksek
Ortanın Üstü
Ortanın Altı

Düşük

Teknoloji Yoğunluğu Türkiye Dünya 
İmalat Sanayiinin İhracat Yapısı (2016 yılı - Yüzde Pay)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018 Yılı Programı. Yüksek teknolojili ihracat payına ilişkin verilerde 
Kalkınma Bakanlığı’nın sunduğu paylarla Dünya Bankası verileri arasında farklılık bulunmaktadır. 

2017’de İş Cinayetlerinde 2006 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivil bir inisiyatif olan ve iş cinayetleri ve 
iş kazalarına ilişkin düzenli olarak ra-
porlama yapan İşçi Sağlığı ve İşçi Gü-
venliği Meclisi (İSİG), www.guvencelica-
lisma.org adresli web sitelerinde, 2017 
yılına ait raporunu yayınladı. Bu rapora 
göre 2017 yılında 2006 işçi iş cinayetle-
rinde hayatını kaybetti. İSİG’in 2016 yılı 
raporuna göre iş cinayetlerinde 1970 
işçi hayatını kaybetmişti. Buna göre 
2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
1,8’lik artış gözlendi. 

Rapora göre, iş cinayetlerinde ölüm sebepleri yüzde 22 oranında trafik-servis kazası, yüzde 17 
oranında ezilme-göçük, yüzde 16 oranında düşme şeklinde gerçekleşti. İç cinayetlerinin sektörlere 
göre dağılımı ise 2016 ve 2017 yıllarında şu şekilde gerçekleşti: 

2016 ve 2017 Yıllarında İş Cinayetlerinin Sektörlere Göre Dağılımı

    Kaynak: www.guvencelicalisma.org
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İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin 116’sı kadın, 
60’ı çocuk ve 88’i ise göçmen. İş cinayetlerinde 14 
yaşın altında 18 kişi, 15-17 yaş dilimindeyse 48 kişi 
hayatını kaybetti.  

Yine İSİG’in verilerine göre 2018’in Ocak ayında 
ise 141 işçi iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti. 
Hayatını kaybedenlerden 5’i çocuk ve bu çocuklar-
dan 2’si 14 yaşın altında. Hayatını kaybeden işçilerin 
130’u (yüzde 92’si) sendikasız olarak çalışmaktaydı.

4.1.3. Reel Sektöredeki Gelişmeler

TÜİK sanayi üretimi endeksini de milli gelir serileriyle “uyumlu” hale getirdi.

Son açıklanan verinin yanı sıra TÜİK tarafından yapılan revizyon da tartışma konusu oldu. Sanayi 
üretimi endeksi verisi üretiminde AKP döneminde yapılan 3. revizyon oldu. Daha önceki revizyonlar 
2005 ve 2010 sabit yıllarına göre yapılmıştı. Aşağıdaki şekilden de izlenebileceği gibi 2005 ve 2010 
revizyonundaki büyüme oranları arasında dikkat çeken bir sapma görülmezken 2015 yılına göre 
yapılan revizyonda önemli sapmalar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın revizyon değerlendirmesi sırasında bu revizyonun, büyüme-
yi öngörmede daha fazla yardımcı olacağını ifade etmesi yine soru işaretlerinin oluşmasına neden 
oldu.

2017 Revizyondan önce sanayi üretimi verileri ve açıklanan büyüme verileri arasındaki ilişki tu-
tarsızdı; TÜİK son revizyonuyla buna kılıf hazırladı. Neredeyse bütün alt sektörlerde büyüme oranları 
çift hanelere ulaştı. Toplam sanayi üretim endeksinin yıllık değişim oranlarında ise büyük farklılıklar 
ortaya çıktı. 
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Eski ve Yeni Sanayi Üretim Endekslerindeki Yıllık Değişim, %

Eski SÜE Yeni SÜE

2011 10,06 15,37 
2012 2,54 4,33 
2013 3,05 6,56 
2014 3,61 5,89 
2015 3,17 6,11 
2016 1,86 3,41 
2017 6,29 8,92 

Kaynak: TÜİK

Bu revizyonun sorunlu yanı TÜİK’in yeni sanayi üre-
tim endeksi ve diğer ciro endeksi verilerindeki sıra dışı 
artış veya azalmalardan kaynaklı değil kuşkusuz. Hatır-
lanacağı gibi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde milli gelir 
serilerinde yapılan revizyonun yöntemine dair tartışmalar 
hala nihayete ermiş değil. TÜİK milli gelir revizyonunda 
süregelen ankete dayalı bilgi toplama yöntemine son 
verip idari kayıtları, yani Maliye Bakanlığı’na sunulan 
beyannameleri esas alarak yeni bir seriyi tedavüle soktu. 

Sorun bu yöntemi diğer veri setlerinin üretimine de yerleştirme isteğinden kaynaklanıyor. Türkiye 
gibi kayıtdışılığın bu denli yüksek olduğu bir ekonomide idari kayıtlara dayalı istatistikler ne denli gü-
venilir olacaktır? TÜİK yetkilileri bu yöntemin EUROSTAT yönergesi ile uyumlu olduğunu iddia ede-
bilir ancak AB ülkelerindeki kayıtdışılık oranının Türkiye ile kıyaslanamayacak derecede az olduğu 
bilgisini gizleyerek.

2017-Ocak 2018-Ocak ayı arasında imalat sanayiindeki kapasite kullanım oranı son 1 yıl içinde 
1.2 puan artarken imalat sanayi üretim endeksinde %13 oranında değişim ya da 2014 yılında ka-
pasite kullanım oranında 1,71 puan düşüş varken yeni seriye göre imalat sanayi üretiminde %6,5 
oranında artış da açıklamaya muhtaçtır. 

Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün üretme kapasitesinin sınırlılıkları ortadayken bu kalemde bir yıl 
içinde gerçekleştiği iddia edilen %13 artış ve ekonominin görece küçüldüğü 2016 yılında ise %25,8 
artış da tartışılması gereken konulardan bir diğeridir. 

Örneğin kayıtdışılığın görece yaygın olduğu madencilik sektörüne bakalım: 
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ESKİ SÜE YENİ SÜE

2011 6,59 15,23
2012 2,11 1,86
2013 -3,62 0,09
2014 7,43 -2,67
2015 -4,74 1,80
2016 1,01 -0,63
2017 -0,04 8,88

 Kaynak: TÜİK

2015 ve 2016 arasında imalat sanayi istihda-
mı %1 azalırken sanayi üretimi %5 artmıştır. İzle-
yen yılda da istihdam artışı sınırlı kalırken sana-
yi üretimi %6 büyümüştür. Acaba bu iki yıl içinde 
muazzam bir emek verimliliği artışına yol açacak 
bir teknolojik gelişme mi yaşanmıştır? Türkiye’nin 
imalat sanayinin yapısal sorunlarına sihirli değnek 
mi dokunmuştur?

Eminiz ki TÜİK bir sonraki revizyonunda bu tu-
tarsızlıkları da giderecektir. Ancak yayınladığı veri ile Türkiye gerçekliğini tahrifata uğratmak paha-
sına. 

Kârlılıktaki Düşüş AKP’yi İmtiyaz Dağıtımına Zorluyor

TC Merkez Bankası (TCMB) senelik Sektör Bilançoları yayınlıyor. Bu bilançoların hazırlanma 
sürecinde, “reel sektör firmalarından bankalar nezdinde kredi bakiyesi bulunanların ve milli gelir 
(GSYİH) hesaplamalarında finansal verileri kullanılanların her çalışma dönemi için mümkün olan en 
yüksek düzeyde temsil edilmesine dikkat ediliyor. Firma belirleme sürecinde herhangi bir istatistiksel 
örneklem belirleme yöntemi kullanılmıyor. Belirlenen firmalardan bankalarla kredi ilişkisi olanların, 
verileri bankalar aracılığıyla dolaylı, diğerleri ise, firmalardan doğrudan talep ve temin ediliyor”.7 

Veri seti için toplamda 7.000 ila 9.000 firmaya ilişkin veri derleniyor. Bilanço kapsamında NACE 
Rev 2’ye göre tekil sektör detayında işletmelerin öz kaynak ve net kârına ilişkin veri sunuluyor.  1989 
yılından itibaren aynı yöntemle veri toplanmış olması nedeniyle bu veri seti, Türkiye’de işletmelerin 
kârlılığına ilişkin değişimleri takip etmemize müsaade ediyor.

7  http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/
Sektor+Bilancolari/Metaveri , s. 3
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Kaynak: TCMB

Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere, AKP döneminin geneli itibariyle firmaların öz kaynak kârlı-
lığı düşme eğilimi içinde. Bilhassa 2012 yılından itibaren bu eğilim süreklilik arz ediyor. 2016 yılında, 
AKP döneminin 2008’yi takiben kârlılıkta en düşük ikinci dip noktasına ulaşıldı. Türkiye’de ekonomi-
nin temel taşıyıcısı sanayi ve bilhassa imalat sanayii. İmalat sanayiindeki genel seyir, bu sektörün 
çıktısını kullanan diğer sektörlerin büyüme ve kâr oranlarını da belirliyor. Bu nedenle, bu sektör kap-
samında incelenen yaklaşık 2.800 firmanın kârlılığındaki değişimi, firmaları ölçeklerine ayırarak ele 
almak kârlılığa ilişkin önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak durumu öngörmemize yardımcı olacak.

 Kaynak: TCMB

Yıllık net satışı 50 milyon avronun üstünde olan ve veri setine dahil edilen yaklaşık 500 firmanın 
öz kaynak kârlılığı AKP döneminde büyüme eğilimi sergiledi ve bu şirket grubunun ortalama kârlılığı 
son üç yıl içinde 2008 Krizi öncesindeki seviyeyi yakaladı. 
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Kaynak: TCMB

Yıllık net satış hacmi 10 ila 50 milyon arasında kalan inceleme kapsamındaki 800 ila 1.000 şirke-
tin de öz kaynak kârlılığında bir büyüme eğilimi gözlemleniyor fakat bu şirket kümesinin kârlılığı son 
üç senedir hızlı bir düşüş sergiliyor. 2016 için derlenen öz kaynak kârlılığı yüzde 4. 

                Kaynak: TCMB

Senelik net satışı 10 milyon avro altında olan inceleme kapsamındaki 1.400 ila 2.000 küçük öl-
çekli imalat sanayii şirketinin öz kaynak kârlılığında da, orta ölçekli şirketlere benzer şekilde, son üç 
senedir gözle görülür bir küçülme söz konusu. Rakamlara yansıyan çarpıcı olgu ise, bu şirket küme-
sinin ortalama kârlılığının AKP dönemindeki en küçük değerini 2016 yılında almış olmasıdır. Diğer bir 
deyişle, küçük ölçekli firmalar açısından 2016, AKP döneminin en kötü yılı.

Erdoğan Kliğinin Kritik Müttefiki: KOBİ’lere İlişkin Uzlaşma ve Çatışmayı İçeren Bir Strateji 
İhtiyacı

Bu bağlamda küçük ölçekli işletmelerin ekonomideki ağırlığının altını çizmek elzem. TÜİK’in Yıllık 
Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine göre, Türkiye’de 2015 yılında 2,7 milyon tarım-dışı iktisadi işletme 
faaliyet gösteriyor. TÜİK’in bu veri seti işletmeleri istihdam kapasitesine göre sınıflandırıyor ve her 
istihdam grubu için toplam yıllık ciroyu sunuyor. Buna göre, 2015 yılında Türkiye’de yıllık ortalama 
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cirosu 10 milyon avro altında olan işletmeler, tüm işletmelerin yüzde 99,4’ünü oluşturdu. Cirosu 10 ila 
50 milyon avro arasında kalan işletme sayısı 13.000, cirosu 50 milyon avronun üstünde olan işletme 
sayısı ise, aynı yıl için, 2.000 civarında tahmin ediliyor.

Aynı veri setine göre, imalat sanayii alanında faaliyet gösteren girişim sayısı 2015 yılı için 335.311. 
Bu işletmelerin yüzde 98,3’ünün yıllık ortalama cirosu 10 milyon avrodan düşük. Cirosu 10 ila 50 mil-
yon avro arasında kalan işletme sayısı 5.000, cirosu 50 milyon avronun üstünde olan işletme sayısı 
ise 2015 için 700 civarında tahmin ediliyor.8

Her ne kadar ciro veya satış hacmine ilişkin bilgi sunmasa da, SGK İstatistik Yıllıkları’na göre 
4a (“SSK”) kapsamında çalışan istihdam eden firma sayısı, 2015 yılı için, 1.740.187 ve 2016 yılı 
için 1.749.240. 2016’da bu işletmelerin yüzde 86’sı 10 kişiden ve yüzde 98’i 50 kişiden az istihdam 
sağlamıştı. Bu çerçeveden bakıldığında da, TCMB Sektör Bilançoları’nda küçük ölçekli kapsamında 
değerlendirilen (yani yıllık net satışı 10 milyon avro altında kalan) girişimlerin, ülkedeki toplam 
işletmelerin yüzde 90 ila 95’ini teşkil ettiğini düşünebiliriz.

Bu tablodan çıkarılabilecek iktisadi sonuç, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) cevap verdiği ihtiyaca 
ilişkin. KGF, AKP medyasının ve akademisinin üstünü örttüğü, AKP döneminde görülmemiş ölçekte-
ki bir krize pansuman işlevi görüyor. Erdoğan kliği, kamuoyuna açık olmayan verilere hâlâ ulaşabilir 
olmanın avantajıyla bu krizi gördü; krizin farkında. Bununla birlikte, öncelikle ulusal istatistikleri bu 
krizi görünmez kılacak şekilde tahrif etti, sonrasında krizin yükünü en önemli yurtiçi müttefiki olan kü-
çük ölçekli müteşebbisin sırtından almak için, bu müteşebbislere sonrasında kamunun yükleneceğini 
öngörebileceğimiz para dağıtmaya başladı.

Dibe vuran kâr oranlarına ilişkin siyasi sonuç ise, Partimizin bu müteşebbislerle ne tür bir ilişki 
kuracağını kapsamlı şekilde tartışma mecburiyeti. Bu müteşebbislere sunulan 200 milyar TL’lik kay-
nak, Erdoğan kliğinin bir sonraki seçimde elindeki en önemli enstrüman olacak. Bu kaynak ile an 
itibariyle yaklaşık 250.000 KOBİ, lazım olsun olmasın, imtiyazlı krediye erişebildi. Sanayide 300.000 
ve toplamda 1,7 milyon müteşebbis bu ve benzeri kaynaklarla borcunu çevirebildiği ölçüde, istihdam 
ettikleri kişileri ve nemalandırdıkları çevreleri Erdoğan kliğine destek vermeye zorlayacak. 

Bu kesim içinde bu imtiyazlı kredi ve kaynaklara erişemeyenler ise, borç yükü altında devam 
eden “hayalet krizin” pençesinde mücadele ediyor. Partimizin bu müteşebbis nüfusun içindeki farklı 
kesimlere dönük uzlaşmayı önceleyen, fakat istenen sonucu verdiği ölçüde çatışmadan da kaçınma-
yan bir yaklaşım benimsemesi elzem.

Şirketlerin Borç Yükü

Küresel krizden bu yana, özellikle Türkiye gibi çevre ülkelerde şirketler hızla borçlanarak bü-
yüdü.  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 değişti-
riyor. Bol kepçe kredi kullanım devri sona ererken artık her şirket halka arzlar 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.

8  http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1405
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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 müm-
kün. TBB’ye göre 2016’da 
27,4 milyar TL’lik karşılıksız 
çek verilmiş ve bu toplam çek 
tutarının yüzde 3,7’sine te-
kabül 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 geli-
yor.
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4.1.4. Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

AKP, Borç Faizi için Borçlanmaya Doğru Gidiyor

Bütçede faiz ödemelerinin payını azaltmakla övünen AKP hükümeti 2017 yılında borçlanma limiti-
ni aşmış, bütçe hakkını gasp ederek torba yasayla bütçede öngörülenden fazla borçlanmış ve Türki-
ye’de faizlerin daha da yukarı çıkmasına neden olmuştu. Daha uzun vadeli bir bakış AKP’nin bütçede 
aslında dikiş tutturamadığını gösteriyor. AKP hükümetinin hazırladığı 2018 bütçesinde 696 milyar 
TL’lik bütçe gelirine karşın 762 milyar TL’lik bütçe gideri öngörülürken, faiz dışı dengenin iyice bozul-
duğu fark ediliyor. 2018 yılı bütçe hedefi 5,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmesi. Hedeflerinin tutması 
halinde hükümet son 15 yılda kriz yılı olan 2009 bütçesinden sonraki en düşük faiz dışı fazlayı vermiş 
olacak. Orta Vadeli Programda 2019 ve 2020 yıllarında da GSYH’nin yüzde 1’inden daha az faiz dışı 
fazla vermeyi hedeflediğini beyan eden hükümet, hedeflerinden kısmen şaşması durumunda faiz 
ödemelerini gerçekleştirmek için yüksek faizle yeni borç almak (borcu borçla çevirmek) ya 
da vatandaşın sırtına daha fazla vergi yükü bindirmek seçenekleri ile karşı karşıya kalacak. 

Kaynak: BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosu

2017 Yılı Bütçe Açığı 47 Milyar TL

Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2017 yılı içinde 630 milyar liraya ulaşarak yüzde 13,8 arttı. Bu 
dönem zarfında bütçe giderleri yüzde 16 arttı ve bütçe açığı 47,3 milyar lirayı geçti.

Taşınır ve taşınmaz satış gelirleri ile özelleştirme gelirlerinin toplamından oluşan Sermaye Ge-
lirleri kaleminde, 2017 yılında yüzde 18,7’lik bir reel düşüş gözlendi. KİT’lerin ve kamu bankalarının 
gelirlerinin büyük yer kapladığı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde de reel gerileme oranı yüz-
de 25,7’yi buldu. Sermaye ve temettü gelirlerindeki azalışa karşın bütçe açığının artışının reel olarak 
yüzde 41’de kalmasının nedeni, kaynaktan vergi gelirlerinin toplamda 536 milyar liraya ulaşması oldu. 
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milyon TL
2016 OCAK-

ARALIK
2017 OCAK-

ARALIK Fark Nominal 
Değişim

Reel 
Değişim

Bütçe Giderleri 584.071 677.722 93.651 16,0 3,7
Faiz Hariç Giderler 533.825 621.011 87.186 16,3 4,0

Personel Giderleri 148.864 162.139 13.275 8,9 -2,7
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 24.699 27.267 2.568 10,4 -1,3
Mal ve Hizmet Alımları 54.100 63.470 9.369 17,3 4,8
Cari Transferler 224.847 270.962 46.115 20,5 7,7
Sermaye Giderleri 59.677 70.541 10.864 18,2 5,6
Sermaye Transferleri 8.881 13.341 4.460 50,2 34,2
Borç Verme 12.756 13.291 534 4,2 -6,9

Faiz Harcamaları 50.247 56.712 6.465 12,9 0,9
Bütçe Gelirleri 554.140 630.349 76.210 13,8 1,7
Genel Bütçe Gelirleri 533.203 607.215 74.012 13,9 1,8

Vergi Gelirleri 459.002 536.048 77.046 16,8 4,4
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 23.748 19.755 -3.993 -16,8 -25,7
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 1.122 2.163 1.041 92,8 72,3
Faizler, Paylar ve Cezalar 34.910 35.432 522 1,5 -9,3
Sermaye Gelirleri 12.828 11.673 -1.155 -9,0 -18,7
Alacaklardan Tahsilat 1.594 2.145 551 34,6 20,3

Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 17.012 18.932 1.920 11,3 -0,5
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 3.925 4.202 277 7,1 -4,3
Bütçe Dengesi -29.932 -47.373 -17.441 58,3 41,4
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) 20.315 9.339 -10.976 -54,0 -58,9

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Kaynak: Maliye Bakanlığı, TÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel değişim oranı he-
saplanmıştır. 

2017 yılında Bütçe’nin en ağırlıklı harcama grubu olan Cari Transferlerde reel artış yüzde 7,7 
olarak gerçekleşti. Artışın yarıdan fazlasının gerçekleştiği Hazine Yardımları alt kalemindeki artış 
esasen işveren sigorta primi 5 puan indirimi, sosyal güvenlik açık finansmanı ve devlet sosyal gü-
venlik katkısından kaynaklandı. Bu üç kalemdeki artış 26,7 milyar TL’lik Hazine Yardımları artışının 
19 milyar TL’den fazla bir kısmına tekabül etti.  Bu dönemde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 
de reel olarak yüzde 26,3 arttı. 

milyon TL 2016 2017 Fark Nominal (%) Reel (%)
Cari Transferler 224.847 270.962 46.115 20,5 7,7

 Görev Zararları 5.832 7.371 1.539 26,4 12,9
 Hazine Yardımları 116.763 143.525 26.761 22,9 9,8
 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 7.202 10.175 2.973 41,3 26,3
 Sosyal Amaçlı Transferler 10.814 12.226 1.411 13,0 1,0

Kaynak: Maliye Bakanlığı, TÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel değişim oranı he-
saplanmıştır. 

Örtülü Ödenek Harcamalarında 2017’de Yüzde 50 Artış

2006-2013 yılına ait örtlü ödenek harcamalarının toplamı, sadece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı 
olduğu 3 yılda harcanan ödeneğin çok daha altında kaldı. 2014 yılından itibaren hem Cumhurbaş-
kanı hem de Başbakanlığa ayrı ayrı sunulan örtülü ödenek harcamaları son 3 yılda bir önceki 7 yılın 
toplam harcamasının  yüzde 30 üzerinde gerçekleşti. Sadece 2017 yılında, örtülü ödenekteki artış 
oranı  yüzde 50’ye vardı. 

Bu, OHAL rejimi altında denetimsizliğin ve kamusal kaynakları harcama keyfiliğinin en net fotoğ-
raflarından birisini sundu. 
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        Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Hazine Borçlanması Zirve Yaptı. Hazine’nin Net Borçlanması 78 Milyar TL

2017 yılı Hazine verileri, Hazine’nin 78 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdiğini ve borçlanmaya 
Hazine kasasında 23,2 milyar TL’lik artışın eşlik ettiğini ortaya koydu. 2017 bütçesi açık miktarının 
47,4 milyar TL olarak gerçekleşmesiyle, Hazine’nin net borçlanması bütçe açığını kapatmak için ge-
rekli miktar olandan 30,6 milyar TL daha fazla borçlanılmış oldu. 

2017 YILI HAZİNE NAKİT 
GERÇEKLEŞMELERİ (milyon TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

1. GELİRLER 51.470 37.784 49.842 51.217 56.010 45.977 49.661 63.686 46.886 53.066 63.050 55.167 623.816
2. GİDERLER 46.237 58.074 61.911 58.034 50.990 59.301 50.302 61.621 57.258 57.674 57.893 77.835 697.129
   FAİZ DIŞI GİDERLER 40.869 52.407 54.559 55.036 47.497 57.817 45.022 55.968 48.697 54.497 53.112 76.174 641.654
   FAİZ ÖDEMELERİ 5.369 5.667 7.352 2.998 3.493 1.485 5.280 5.652 8.562 3.176 4.781 1.661 55.475
3. FAİZ DIŞI DENGE 10.601 -14.623 -4.717 -3.819 8.513 -11.840 4.639 7.718 -1.811 -1.431 9.938 -21.007 -17.839
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ 4.265 109 162 3.141 534 676 471 855 503 101 495 1.550 12.861
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) 9.497 -20.181 -11.907 -3.677 5.555 -12.649 -170 2.920 -9.870 -4.507 5.652 -21.117 -60.453
6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11) -9.497 20.181 11.907 3.677 -5.555 12.649 170 -2.920 9.870 4.507 -5.652 21.117 60.453
7. BORÇLANMA (NET) 12.532 3.639 4.199 7.402 8.775 8.272 506 8.091 13.948 6.120 4.512 384 78.380
   DIŞ BORÇLANMA (NET) 7.862 -1.505 -432 3.832 5.504 3.168 -8.774 -514 3.697 -689 800 -551 12.398
   Kullanım 8.465 4.651 0 4.593 6.182 3.905 0 0 5.996 0 1.556 2.737 38.085
   Ödeme 602 6.157 432 761 678 737 8.774 514 2.298 689 756 3.289 25.687
   İÇ BORÇLANMA (NET) 4.669 5.145 4.631 3.570 3.271 5.104 9.280 8.606 10.250 6.809 3.712 935 65.982
   Kullanım 12.212 7.302 17.832 3.745 5.429 15.157 16.448 10.276 11.904 18.471 4.809 2.742 126.327
   Ödeme 7.542 2.157 13.201 175 2.158 10.053 7.168 1.670 1.654 11.661 1.097 1.807 60.344
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 79 501 1 83 0 125 3 0 131 2 0 0 926
10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ 
DÖNÜŞLERİ

64 4 100 111 866 164 63 0 98 872 81 212 2.637

11. BANKA KULLANIMI -(5+7+8+9+10) -22.172 16.037 7.607 -3.920 -15.196 4.088 -403 -11.012 -4.306 -2.488 -10.246 20.521 -21.489
12. KUR FARKLARI 1.326 -1.220 306 -67 -12 -115 451 -56 346 477 593 -316 1.715
13. KASA/BANKA NET  (11-12) -23.498 17.256 7.300 -3.853 -15.184 4.203 -853 -10.956 -4.652 -2.965 -10.839 20.837 -23.204

    Kaynak: Hazine

Hazine İçeride Ödediğinden Fazla Borçlandı

İç borç çevirme (ya da servisi) oranı, Hazine’nin ilgili yıl içinde gerçekleştirdiği iç borçlanmanın 
o dönemdeki anapara ve faiz ödemelerine bölünmesiyle bulunur. İç borç çevirme oranı (iç borç 
servisi) yüzde 100’ün üstüne çıktığında, ilgili dönemde ödenenden daha fazla borçlanıldığı anlaşılır. 
2017 yılında Hazine’nin iç borç çevirme oranı da AKP döneminin en yüksek oranına ulaştı ve yüzde 
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125,6 olarak gerçekleşti. Hazine’nin açıklamış olduğu 2018 hedefi de yüzde 110. Hazine’nin bu se-
naryosunda genel devlet bütçe açıklarının GSYH’ye oranının 2018 yılında yüzde 2 altında tutulması 
gerekiyor. 

 Kaynak: Hazine

2018 boyunca Hazine’nin iç borç piyasasında gerçekleştireceği ödemeden daha fazla borçlan-
mayı planladığı anlaşılıyor. Söz konusu durum ise, dış finansman yetersizliğinde ya da beklenildiği 
üzere finansal koşulların sıkılaşması altında faizler üzerinde tekrar yukarı yönlü bir baskı yaratacak. 

Bu durumun telafisi için, Hazine geçen yıllarda olduğu gibi, dış finansman programının gereği 
olan borçlanmayı erken bir tarihte gerçekleştirmeyi planlıyor. Nitekim geçen hafta gerçekleşen tahvil 
ihracı ile Hazine 2018 yılı için planlanan 6,5 milyar dolarlık uluslararası sermaye piyasalarından borç-
lanma planının 2 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Buna karşın 2017 yılı için de benzer bir hedef 
koyan Hazine, yine Ocak ayında önemli tahvil ihraçları gerçekleştirmiş, ancak 2017 yılında toplamda 
38 milyar TL dış borç kullanmış ve net dış borçlanma 12,8 milyar TL ile tavan yapmıştı. 2017 yılı için-
de Hazine’nin iç borçlanma maliyeti de yüzde 10,63’ten yüzde 13’ün üzerine çıktı.

  Kaynak: Hazine
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AKP’nin 2003-2017 Arasındaki Özelleştirme Gelirlerinin Yarısı 10 Tane İşlemden 
Kaynaklandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2003-2017 yılları arasında satış veya devir işlemi tamamlanmış 
olan, halka arz ve borsada satış yöntemleri dışında kalan yöntemlerle (blok satış, bedelli devir, tesis 
veya varlık satış veya devri gibi yöntemlerle yapılan 2276 adet özelleştirme uygulamasından toplam 
53 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi.

Bu özelleştirmelerden elde edilen gelirin yüzde 51’i 10 tane varlığın satışıyla ilgili olup toplamda 
10 şirket veya konsorsiyumla yapıldı. AKP iktidarları döneminde, 2017 sonu itibariyle elde edilen 
53 milyar dolarlık özelleştirme gelirinin 27,1 milyar doları 10 tane özelleştirmeden kaynaklanırken 
bu rakamın da 25,3 milyar doları (ya da 10 özelleştirmenin 9’u) enerji alanındaki özelleştirmelerden 
kaynaklandı. İlk 10 büyük özelleştirme uygulamasından Tekel’in sigara işletmesinin özelleştirilmesi 
dışında kalan diğer 9 özelleştirme de enerji alanında oldu.

    Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

2003-2017 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinde sermayenin tabana yayıl-
ması bir yana, kamunun varlıkları imtiyazları ile birlikte sınırlı sayıda sermaye sahibine devredildi. 
2276 adet özelleştirme uygulamasından elde edilen toplam 53 milyar dolarlık gelirin yüzde 90’ı ise 
51 kamu varlığının 51 tane şirkete veya konsorsiyuma satışından kaynaklandı. Satın alanlar arasında 
adı sıklıkla AKP’yle birlikte anılan tanıdık firmaların olduğunu görmek şaşırtıcı değil.



97

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

          Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin ve Kredi Garanti Fonu’nun yarattığı riskler

Moody’s not düşürme kararında çift haneli enflasyon ve devasa cari açık gibi iki ana sorun ala-
nına dikkat çekmenin yanı sıra, bunlarla dolaylı ya da doğrudan ilişkili başka noktalara da değiniyor. 
Bunlardan birisi bütçe dışında yaratılan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin ve Kredi Garanti Fo-
nu’nun yarattığı riskler.  

KÖİ projeler, kamuoyundan saklı sözleşmeleri, kamunun bilinmeyen yükümlülükleri ile tam bir 
kara kutu. Şeffaflıktan uzak bu durum, kamu maliyesinde gizli-saklı birçok riski de içeriyor. 

Örneğin, 2018 Ocak raporu gösterdi ki, KÖİ’deki 3 ana projenin 3 milyar dolarlık borcu daha Ha-
zine tarafından “üstlenime tabi kredi” hanesine eklendi. Böylece Avrasya Tüneli, 3. Köprü ve çevre 
otoyolları ile Gebze –İzmir otoyolu projelerinin 14,5 milyar dolarlık dış kredilerinin yaklaşık 12 milyar 
dolarlık kısmı, Hazine’ce üstlenilebilir borç durumuna geçirildi. 
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ARALIK 2017

OCAK 2018

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Kredi Tutarı (ABD 
Doları)

Avrasya Tüneli Projesi

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri -
Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi

Proje Adı KÖİ Modeli Borç Üstlenim 
Anlaşması Tarihi

Toplam Proje 
Maliyeti (ABD Doları)

960.000.000

3.456.244.239
2.318.000.000
420.000.000

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez 
Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu

Yap-İşlet-Devret

Yap-İşlet-Devret

Yap-İşlet-Devret

13.05.2014
11.03.2016

11.12.2012

5.06.2015

Toplam 11.008.499.286 8.654.312.328

Borç Üstlenilmesine Tabi Kredi Anlaşmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez 
Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu

Yap-İşlet-Devret 5.06.2015 6.312.392.047

11.03.2016

Borç Üstlenilmesine Tabi Kredi Anlaşmaları

Proje Adı KÖİ Modeli Borç Üstlenim 
Anlaşması Tarihi

6.312.392.047 4.956.312.328

1.239.863.000

Toplam Proje 
Maliyeti (ABD Doları)

Kredi Tutarı (ABD 
Doları)

Avrasya Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret 11.12.2012 1.239.863.000 960.000.000

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri -
Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi

Yap-İşlet-Devret
13.05.2014

3.456.244.239
2.318.000.000
420.000.000

Toplam 14.555.517.585 11.328.312.328

Kuzey Marmara Otoyolu Kınayolu-
Odayeri Kesimi

Yap-İşlet-Devret 22.12.2017 1.334.675.727 1.040.000.000

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı 
Kesimi

Yap-İşlet-Devret 23.12.2017 2.212.342.572 1.634.000.000

4.956.312.328

KÖİ’deki bilinmezlikler, kamu maliyesini makyajlayan durumun, Moody’s gibi kuruluşların gözle-
rinden kaçmadığı anlaşılıyor ve kamunun artan risklerinde KÖİ’lerin payı her geçen gün biraz daha 
ortaya çıkıyor. 

Moody’s metninde şeffaflıkla ilgisi olmadığı öne sürülen Varlık Fonu’nun, elindeki varlıkları temi-
nat göstererek borçlanma çabası da bir başka sorunlu alan olarak değerlendiriliyor. Varlık Fonu’nun 
henüz ne tür bir icraatı olduğu anlaşılabilmiş değil, ama TVF üzerinden yapılması tahmin edilen 
işlemlerin kredi derecelendirme kuruluşlarınca sorunlu görüldüğü ortadadır. 

Moody’s, Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan çıktığının da farkında olmalı ki,  Anayasa Mahke-
mesi kararının alt mahkemece uygulanmadığını, referandumla kabul edilen Anayasa değişikliğinin 
siyasal sistemin denetim ve denge mekanizmalarını sınırlandırdığına metinde yer ayırmış bulunuyor. 
Bunlar da yatırımcıları uyarı niteliği taşıyan önemli ögeler.



99

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

4.1.5. Dış Ticaret Açığı – Cari Açık

Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor

28 Şubat’ta açıklanan Ocak ayı dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 108 artarak 9,06 mil-
yar dolar olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 81,5 milyar doları aştı ve dış ticaret 
açığındaki artış eğilimi devam etti. 

Kaynak: TÜİK

Geniş ekonomik gruplar sınıflandırılmasına göre dış ticaret verileri, ihracat ve ithalat kompozis-
yonunda 2016 ve 2017 yılındaki bileşime nazaran bir farklılaşmanın görülmediğini, bununla birlikte 
ithalatta ara malının payının artma eğiliminde olduğunu gösteriyor. 2016 yılı ithalat verilerinde ara 
mallarının payı yüzde 67,6 iken bu pay 2017 yılında yüzde 73,3’e yükselmişti. 2018 yılı ilk ay verilerin-
de ara malı ithalatının payı yıl ortalamalarına göre daha da artarak yüzde 77,7’ye yükseldi.

 Değişim
Değer (%) Değer (%)

   Toplam 11 248 475 100,0 12 456 839 100,0 10,7

Sermaye (yatırım) malları 1 112 844 9,9 1 195 132 9,6 7,4
Ara (ham madde) malları 5 352 161 47,6 6 006 584 48,2 12,2
Tüketim malları 4 721 233 42,0 5 222 655 41,9 10,6
Diğerleri  62 238 0,6  32 468 0,3 -47,8

   Toplam 15 591 899 100,0 21 523 951 100,0 38,0

Sermaye (yatırım) malları 2 134 578 13,7 2 700 657 12,5 26,5
Ara (ham madde) malları 11 888 704 76,2 16 720 339 77,7 40,6
Tüketim malları 1 520 530 9,8 2 047 471 9,5 34,7
Diğerleri  48 086 0,3  55 483 0,3 15,4
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2018

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre dış ticaret, 2017, 2018                     (Bin ABD $)

İthalat 

İhracat

Ocak
2017 2018

Sektörler 
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2018 yılı Ocak ayında da Türkiye ekonomisinin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerinde ih-
racat ve ithalat rakamları arasındaki fark bir önceki yıl ortalamalarında seyretti. Başka bir deyişle, 
Türkiye’nin ihracatçı sektörlerinin başarısı ithalat bağımlılığıyla birlikte gerçekleşmeye devam etti. 

2018 Yılı Ocak ayında ihracatçı sektörlerde 
dış ticaret dengesi (milyon dolar) İhracat İthalat Fark 
Motorlu kara taşıtları 1827,22 1119,29 707,93
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 1159,96 2288,15 -1128,19
Kıymetli, yarı kıymetli taşlar 859,04 2373,08 -1514,04
Demir ve çelik 729,94 1537,82 -807,88
Elektrikli makina ve cihazlar 616,79 1750,66 -1133,87

Kaynak: TÜİK

Dış Ticaret Dengesindeki Kötüye Gidiş 2018 Yılında Devam Ediyor

AKP’nin iktidarda olduğu dönemin iktisadi gelişmelerinin başat özelliklerinden biri neoliberal yak-
laşımla uyumlu biçimde Türkiye ekonomisi içinde dış ticaretin payının artmış olmasıdır. Her ne kadar 
dışa açılma eğilimi 24 Ocak 1980 Kararları ile başlamış olsa da aşağıdaki grafikte görüleceği üzere 
bu yönelim AKP döneminde güçlenerek devam etmiş ve dış ticaret hacmi bu dönemde GSYH’den 
daha hızlı büyümüştür.

Kaynak: UN Comtrade & Dünya Bankası

Öte taraftan, AKP döneminin 1980-2002 döneminden ayırt edici tarafı, dış ticaretin ithalata 
bağımlılığının artmış olmasıdır. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere ticaret açığı AKP’nin iktidara 
geldiği 2003 yılında ihmal edilebilir bir seviyedeyken büyüme oranlarının ehven-i şer bir seviyede 
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olduğu 2003-2008 döneminde hız kesmeden büyümüştür. Diğer bir deyişle, bu dönemde ticaret 
açığına bağımlı bir büyüme seyri söz konusudur. 2013-2016 yıllarında ithalatta bilhassa akaryakıt 
fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan bir küçülme söz konusu olmasına rağmen, 2016 Ocak ayından 
itibaren ithalat hacminde yeniden bir büyüme başlamıştır.

Yukarıdaki grafik 2018 Ocak ayında Türkiye’nin ithalatının 43, ihracatının ise 25 milyar dolar oldu-
ğunu göstermektedir. Grafikte dikkat edilmesi gereken husus ise Türkiye ekonomisinin ihracat 
kapasitesinin 2008 yılından beridir sabit kalmış olmasıdır. 

Diğer bir deyişle, Türkiye ekonomisi son on yıldır 2008’de ulaştığı aylık 25 milyar dolarlık ihracat 
hacmi seviyesinin altına düşmekte fakat üstüne çıkamamaktadır. 2008 Krizi’nden sonra ihracattaki 
düşüş ancak 2013’de telafi edilebilmiş ve son beş yıldır bu hacim kabaca sabit kalmıştır.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dış Ticaret Açığı 
En Yüksek Ülkeler 
Sıralamasında 
Türkiye'nin Konumu

5 13 5 5 5 7 5 5 6 6 6 5 5

Veri Setindeki Ülke 
Sayısı 174 173 174 80 113 134 142 146 148 149 151 146 117

https://comtrade.un.org/

Nitekim AKP döneminde Türkiye dış ticaret açığı açısından (2005 haricinde) her yıl ilk onda yer 
almıştır. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Türkiye son beş yıldır sıralamada 5 ila 6’ıncı sırada yer 
almaktadır.

İhracat hacmindeki bu tıkanma AKP dönemindeki “ithalata bağımlı üretim paradigmasının” en 
somut göstergelerinden biridir. Her ne kadar “yerlilik ve millilik” söylemiyle olguların üstü örtülmeye 
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çalışılsa da AKP iktidarı fiilen Türkiye’de yerli ve milli iktisadi altyapının çöküşünün temellerini ha-
zırlamıştır. Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere, Ocak 2018’de Türkiye ekonomisi 9 milyar dolarlık 
ticaret açığı vermiştir. 2003 Ocak ayından bu yana geçen 15 yıllık dönem içinde dış açığı en yüksek 
olduğu ay 10,5 milyar dolarlık açıkla Eylül 2011’dir. Mevcut seyrin devamı hâlinde dış ticaret açığında 
yeni bir “rekor” gerçekleşmesi muhtemeldir. 

Kaynak: TÜİK

2011/09 -10.451.268

2013/04 -10.343.945

2011/06 -10.238.894

2011/05 -10.157.497

2013/05 -9.987.385

2011/03 -9.952.244

2013/07 -9.924.002

2013/12 -9.922.863

2017/12 -9.294.989

2011/07 -9.190.091

2018/01 -9.090.128
Kaynak: TÜİK

 2003 Ocak Ayı'ndan Bu 
Yana En Yüksek Dış 
Ticaret Açığı Verilen 
Aylar (Bin ABD Doları)

 Nitekim yandaki tabloda görüleceği üzere 2003 Ocak-2018 
Ocak ayına kadar geçen dönem itibariyle 2017 Aralık’ta bu 181 ay-
lık dönemin en yüksek 9. ve 2018 Ocak ayındaki 11. ticaret açığı 
verilmiştir. Listede bu iki aydan daha fazla verilen açıklar 2011 ve 
2013 yıllarında gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığına ilişkin bu kırılganlığın nedeni ise AKP dö-
neminde düşük katma değerli ve hammadde işlemeye dönük sek-
törlerden müteşekkil “ilkel ve kirli sanayiinin” diğer sınai sektörleri 
görece küçültmesidir. Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere AKP 
döneminde hammaddelerde ticaret açığı ticaret dengesini bozan 
temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte taraftan tüketim 
mallarında her ne kadar ticaret fazlası veriliyor olsa da bu büyüme 
hammaddede verilen açığı kapatmaya yetmemektedir. AKP döne-
minde küresel ekonomide Türkiye’ye hammaddeye düşük katma 
değer ekleyerek ve ülkenin doğasını tarumar ederek ihraç eden bir 
“ara istasyon” rolü biçilmiştir. Bu dönemde, düşük katma değerli ih-
racata yönelen ülke sayısındaki artışa mukabil, hammadde fiyatları 
bu ülkelerin ürettiği tüketim malı fiyatlarını aştığı nispette Türkiye bir 
dış ticaret açığı sarmalına girmiştir.

Aşağıdaki grafik bu sürecin son sekiz senelik neticelerini ortaya 
koymaktadır. “Dış ticaret hadleri endeksi” ihracatın ithalata oranının 
değişimini gösterir. Dolayısıyla, endeks değerinin büyümesi dış ti-
carette Türkiye lehine bir değişim olduğuna dair emare sunar. Yu-
karıdaki ticaret açığı grafiğindeki veriyle uyumlu biçimde 2011-2016 
döneminde hammaddede dış ticaret hadlerinde olumlu bir seyir de-
vam etmiştir. Türkiye ekonomisi tüketim mallarında ticaret fazlası 
verdiğine göre, bu olumlu seyrin hangi sektörlerdeki ticaret hadle-
rine olumlu etki yaptığı sorusu AKP’nin 2008 Krizi sonrasında bu 
krizden ders çıkarıp çıkarmadığını anlayabilmemiz için önemli bir 
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done sunmaktadır. Grafikte görüleceği üzere hammadde ticaretindeki seyrin olumlu yansıma yaptığı 
sektör grubu 2012-2015 yıllarında (düşük ve orta düşük teknolojili) gıda, içecek ve tütün ürünleri ol-
muştur. Öte taraftan, bu sektörler haricindeki imalat sanayii sektörlerinde ise dış ticaret hadlerindeki 
küçülme devam etmiştir. Benzer şekilde hem hammadde hem gıda, içecek ve tütün ürünlerinin dış 
ticaret hadlerinde 2015 yılından itibaren dramatik bir küçülme gerçekleşmiştir. 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Dış Ticaret Hadleri ve Türkiye’de İktisadi Dönüşüm

Göreli hammadde fiyatlarındaki artış Türkiye’nin genel ticaret açığını büyütürken bu fiyatlardaki 
bir düşüş sadece düşük ve orta düşük teknolojiyle üretim gerçekleştiren sektörlere fayda sağlamak-
tadır. Bu ürün kompozisyonunda bir dönüşüm gerçekleşmediği sürece Türkiye’nin kronik dış ticaret 
açığını kapatmak mümkün gözükmemektedir. Bu bağlamda da kritik iki meseleye işaret etmek ge-
rekmektedir:

1. Petro-kimya başta olmak üzere stratejik hammaddelerin Türkiye’de üretiminin temi-
ni: Bu girdilerin üretimi için gerekli yatırım hacmi büyüktür ve dünya ekonomisinin seyrinde 
2000’li yılların aksine belirsizlikler artmıştır. Bu nedenle, bu tür yatırımların kamu tarafından 
gerçekleştirilmesinin tartışılması fayda arz etmektedir.

2. Tüketim mallarında katma değerin arttırılması: Yüksek katma değerli üretim Türkiye’den 
hemen tüm siyasi partilerinin üzerinde uzlaştığı bir erektir. Fakat stratejik tercihler yapılmadığı 
müddetçe bu amaca ulaşmak güçtür. Bu bağlamda, nihai ürün itibariyle yüksek katma değerli 
üretim gerektiren (bilgisayar donanımı gibi) sektörler kadar Türkiye’nin geleneksel olarak 
güçlü olduğu emek yoğun sektörlerde üretilen katma değerin arttırılması da tartışılabilecek 
seçeneklerden biridir. Göreli olarak düşük katma değerli ürün üreten sektörlerde vasıflı 
emeğin istihdamı yine göreli olarak üretilen katma değerin arttırılmasına katkı sunacaktır.

Kısa vadeli seyre ilişkin ise şu olguları vurgulamak faydalı olabilir:

1. Türkiye’nin ihracat hacmi 2008’den beri yerinde saymaktadır.

2. Son iki aydır dış ticaret açığındaki büyümenin rekor seviyelere erişmesi, AKP iktidarının eko-
nomik açıdan en kırılgan bir dönemine girdiğine dair güçlü bir sinyal vermektedir. 

3. Ticaret hadlerindeki bozulma Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu gıda vb. sektörlerde de ger-
çekleşmektedir. 

AKP temsilcileri birkaç seneden beridir iktisadi durağanlığı  “Türkiye üzerinde oynanan büyük 
oyun” gibi ifadelerin merkezinde bulunduğu mesnetsiz komplo teorileriyle anlatma refleksini geliş-
tirmişlerdir. Bu nedenle, AKP, toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyebilecek bir iktisadi buhranı 
siyaseten bir şovenizm dalgasına çevirmek için çaba sarf etmektedir. Bu nedenle, Halk Partisi’nin 
AKP’nin yarattığı mevcut tabloyu ve kriz ihtimalini kamuoyuyla AKP’nin iktidarda bulunduğu 15 yıllık 
dönemin genel bir bilançosu dahilinde paylaşması iletişim stratejisi açısından üzerinde tartışılması 
faydalı olabilecek bir seçenektir. 

Cari açık finansman kalitesinde bozulma devam ediyor

12 Mart’ta açıklanan ödemeler dengesi verileri 2018 yılının Ocak ayında cari açığın bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak 7 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Dış ticaret açığındaki 
yükseliş de bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 146,5 oldu ve dış ticaret açığı aylık bazda 7,6 mil-
yar dolara çıktı. Parasal olmayan altın ithalatındaki muazzam artış da dikkat çekti. 

2018 yılı Ocak ayı itibarıyla 12 aylık cari açık 51,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam bir 
önceki yılın 12 aylık verileriyle kıyaslandığında cari açıkta yüzde 53,5’lik bir artışa denk düşüyor. 
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Cari açığın artışıyla birlikte finansman kalitesindeki çarpıcı bozulma nedeniyle tehlike çanları çal-
maya devam ediyor. Geçen yıl Ocak ayında 639 milyon dolar olan net dış kaynak girişi, bu yıl büyük 
bir artış göstererek 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu kaynak girişi esasen yabancıların getirdiği dövizden 
kaynaklanmakla birlikte cari açığın finansman kalitesinde bir iyileşme söz konusu olmadı. 

Doğrudan yatırım ve uzun vadeli kredi -47,14

Cari Açık 53,59
Dış Ticaret Açığı 53,46
Kısa Vadeli Finansman 207,76

Dış Ticaret Açığı 146,50
Kısa Vadeli Finansman 77,02

Cari açık ve finansman kalitesi (Yıllıklandırılmış veride değişim, %)

Cari açık ve finansman kalitesi (2017 Ocak - 2018 Ocak değişim, %)
Cari Açık 163,40 Kaynak: TCMB

Dışarıdan gelen kaynağın artışına 
karşın ekonominin finansmanı çok bü-
yük ölçüde kısa vadeli olarak gerçekleş-
ti. Yılın ilk ayında kısa vadeli krediler ile 
yabancıların hisse senedi alımları, bono 
alımları ve mevduatlarından oluşan kısa 
vadeli finansman rakamı 9 milyar dolara 
ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı ayı-

na göre kısa vadeli finansmanın yüzde 77 oranında artış sergilediğini gösteriyor. 

Doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli kredilerden oluşan uzun vadeli finansman kalemlerinin topla-
mı bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yerinde saydığı için ekonominin finansmanının artan 
oranda kısa vadeli bir şekilde gerçekleştiğini söylemek mümkün görünüyor. 

Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlarla ilgili olarak eklenmesi gereken bir diğer nokta, gayri-
menkul yatırımları dışarıda tutulduğunda bu kalemde de düşüşün görülmesi. Başka bir ifadeyle, 
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doğrudan yatırımlar içinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarının payı artmaya devam ediyor. Ay-
lık oynaklıklardan arındırmak için yıllıklandırılmış veriye baktığımızda yabancıların net gayrimenkul 
yatırımlarının 2018 Ocak ayı itibarıyla son 12 aylık doğrudan yatırımın yüzde 43’ünü oluşturduğu 
görülüyor.  

Cari açığın finansman kalitesindeki bozulma ekonomide kısa vadeli düşünmenin yaygınlaşma-
sına işaret ediyor. Buna karşın dış kaynak girişi sürüyor. Baskının sıradanlaştığı otoriter rejim, artan 
krediye erişim sorunlarına ve yoğunlaşan risklere karşın yüksek faiz sayesinde finanse ediliyor. 

Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı milli gelirin yarısına denk geliyor

2018 Ocak ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkla-
rı, 2017 yılsonuna göre yüzde 2,1 artışla 232,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin yükümlülükleri ise bir 
önceki yılsonuna oranla yüzde 4,7 artışla 713,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 
açığı, bir ay içinde 453,5 milyar dolardan 481 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte Türkiye’nin 
GSYH’sindeki artış nedeniyle net açığın GSYH’ye oranının halen yüzde 50 civarında seyrettiğini 
söylemek mümkün. 

2016 Net UYP (milyar dolar) GSYH (milyar dolar) UYP /GSYH
Türkiye -356,148 863,39 -41,2
Meksika -482,209 1046,925 -46,1
Rusya 226,953 1238,162 18,3
Güney Afrika 11,318 294,9 3,8
Endonezya -320,957 932,448 -34,4
Brezilya -716,566 1798,622 -39,8

Bazı G-20 Ülkelerinde NET UYP rakamları ve GSYH'ye Oranları

Kaynak: IMF

Bu oran 10 yıl önceki oranın iki katı 
olup Türkiye ekonomisinin dış yü-
kümlülüklerinin ne denli artış göster-
diğini ifade etmektedir. Türkiye’nin 
Net UYP açığı benzer kategoride 
yer aldığı çok sayıda ülkeden daha 
yüksektir. GSYH’ye oranla 2016 yı-
lında yüzde 42 (IMF verilerine göre 
yüzde 41,2) olan Net UYP açığı 
2017’de milli gelirin yarısının üstüne 
çıktı. 

Türkiye’nin yükümlülüklerinin 
GSYH’ye oranı ise 2003’te yüzde 57’den 2017’de yüzde 75’in üzerine yükseldi. Başka bir ifadeyle 
yabancı sermayenin Türkiye’deki varlıklarında hızlı bir artış gerçekleşti. AKP hükümetinin yerli ve 
milli bir cephe oluşturma iddiasıyla Türkiye’de mülkiyetin yabancılaşması ve yatırım pozisyonunda 
net açık oranındaki artış eğilimi arasındaki tezat son derece çarpıcı.   

Kaynak: TCMB (2018 Ocak ve 2017 yılı oranları Kalkınma Bakanlığı 2018 Yılı Programı esas alınarak hesaplanmıştır)
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Cari açık ve altın ithalatı

Cari açığın geldiği seviyeler iç karartıcı. 2017 Ocak’ında 2,6 milyar dolar olan cari açık 2018 
Ocak’ta 4,5 milyar dolarlık artışla 7,1 milyar dolara yükseldi. Böylece bir yıl önce 33,6 milyar dolar 
olan toplam 12 aylık cari açık da yüzde 54 artışla 51,6 milyar dolara çıktı. 2017 GSYH’nın 850 mil-
yar dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da cari açık/GSYİH oranının yüzde 6’yı bulması 
demek. Yüzde 6 oranı, yükselen hiçbir ülkede yok. O nedenle bu, Moody’s gibi kuruluşların öne 
çıkardıkları bir gösterge. 

Cari açığı bu boyutlara çıkaran önemli bir öge, dış ticarette altın kalemi. Türkiye son 12 ayda 19,3 
milyar dolar altın ithalatı ve 10,3 milyar dolarlık da ihracat yapmış görünüyor. Kısaca, bu fasıldaki cari 
açık 9 milyar dolarla tek başına milli hasılanın yüzde 1,1’ine tekabül ediyor. 

Reza Zarrab vesilesiyle, önceki yıllarda bu ticaretin önemli bir kısmının İran’a olan enerji ödeme-
lerinden kaynaklandığını, yani arkasında gerçek bir mal ticareti olduğu biliniyordu. Ancak, bu ödeme 
yönteminin yasaklanmasıyla birlikte son 3-4 yıldır bu türden bir ticaret söz konusu değil. Altında böy-
le yüksek bir cari açık vermenin ana sebebi Merkez Bankası ve bankaların ellerinde tuttukları altın 
rezervlerini artırmaları olarak açıklanıyor. 

Son bir yıl içerisinde altın rezervlerini Merkez Bankası 110 ton, bankalar ise 65 ton artırmış bulu-
nuyor. Bunun ithal değeri ise (son 12 ay ortalama altın fiyatlarıyla) yaklaşık 8 milyar dolar. 27 Ocak 
2017’de 15 milyar 315 milyon dolar olan TCMB’nin altın rezervleri, 25 Şubat 2018 itibarıyla 25 milyar 
084 milyon dolara yükseldi.

Sonuçta, altındaki dış ticaret açığının ana sebebinin altın rezervlerindeki artış olduğu ifade edili-
yor. Dünyada yatırımcılar gibi merkez bankaları da “güvenilir liman” olarak görülen altına yönelirken, 
2011’de altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, dünya altın rezervi ülke sıralamasında ilk 
10’a girdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünya altın rezervi sıralamasında uzun yıllardır ilk 15 
içerisinde yer alan Türkiye, Merkez Bankası’nın son dönemde hızla artan rezervleri sonucu Hindis-
tan’ı geçti. WGC’nin IMF ve AMB (Avrupa Merkez Bankası) hariç ülkeler sıralamasına bakıldığında, 
Türkiye’nin altın rezervi Şubat 2018 itibarıyla 564,8 tona ulaştı ve  10. sıraya geldi.  

Türkiye, ithal ettiği altının çoğunu işlenecek veya kullanılacak bir mal olarak değil, bir tasarruf ara-
cı olarak ithal ediyor. Bu nedenle, altınların herhangi bir ithalat malıymış gibi, Ödemeler Dengesi’nin 
Cari İşlemler Hesabı’nda yer almasını yanlış bulanlar da var. İthal edilen altının herhangi bir “ithal 
mal” gibi değil de bir tasarruf aracı gibi sınıflandırılması ve cari denge hesaplarının böyle yapılması-
nın, cari açığı daha doğru ifade etmeye yarayacağı savunuluyor. 
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Kaynak: TCMB

Kaynak: Dünya Altın Konseyi(WGC)

Ancak bir türlü yanıtı bulunamayan şöyle bir soru da var: 2017’de  16,6 milyar dolarlık külçe altını 
ithal edildi. Ancak bunun  6,6 milyar dolarlık kısmı  ihraç edildi. Bu miktarın 5,4 milyar doları da Birle-
şik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ihraç edildi.  BAE’nden 4,9 milyar külçe altın da ithal edilmiş ve yeniden 
oraya ihraç edilmiş. Bu dış ticaretin ne amaçla yapıldığının açıklaması bulunamıyor.  
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Açıklığa kavuşturulması gereken 150 tonluk, 6,5 milyar dolarlık bir altın bilmecesi var.

Türkiye’nin Dış Yatırımları Finans Alanında

Her ne kadar benzer ülkelerle kıyaslandığında seyri daha yavaş olsa da Türkiye’nin dış yatırım 
stoku 2008 sonrasında hızlanarak büyüdü. 2008 yılında yaklaşık 18 milyar dolar olan dış yatırım hac-
minin, düzenli artışlarla 2016’da 31 milyar doları bulduğu anlaşılıyor. Türkiye’nin dışa yatırımlarının 
dörtte üçünden fazlası Avrupa’ya gerçekleştiriliyor. Dışa yapılan yatırımların yüzde 68’i finansla ilgili. 
Bankalar çoğunlukla Avrupa’da şube açarak kredi bulmak ve dış ticaret işlemlerine aracılık etmek 
için dış yatırımlarda öncü oldu. İmalat sanayi dahil olmak üzere sanayinin toplam dış yatırımlarda 
payı yüzde 15’te kalıyor. Bu ana sektördeki büyük yatırımcılar arasında Arçelik, Şişecam, Anadolu 
Efes, Ülker, TPAO, Tosyalı Demir Çelik yer alıyor.

Dış yatırım, kapitalist üretim biçiminin dünyaya yayılması ve kendi iç dönüşümü neticesinde hem 
hacimce genişledi, hem de nitelik değiştirdi. Özellikle bugün “Merkez” olarak adlandırdığımız Avru-
pa’nın önde gelen ülkeleri, (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Hollanda, giderek Avusturya - Maca-
ristan, İtalya) 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu toprakları başta olmak üzere Çin, Hindistan, Latin 
Amerika, Asya ülkelerine yatırım sermayesi götürdü. 19. yüzyılda sermaye yatırımları ağırlıklı olan 
yatırımlar, 2. Dünya Savaşı sonrasında imalat sanayiinde yoğunlaştı. 

1980’li yıllara kadar Cumhuriyet döneminde de ülkemize yapılan yatırımlar ekseriyetle imalat sa-
nayiine dönüktü. 1980 sonrasında ise doğrudan dış yatırımın mahiyeti değişti ve bu dönemde dış 
yatırım, özellikle özelleştirme furyası içinde yatırım daha çok kamunun yatırımlarına avantajlı koşul-
larda sahip olma saikiyle ülkemize geldi. Sonraki yıllarda ve özellikle AKP döneminde birçok altyapı 
yatırımında da kamu-özel işbirliği adı altında aynı zihniyet devam ettirildi ve yabancı sermayenin 
kolay kâr elde etmesini sağlayacak usuller ile dış yatırım hacmi büyütülmeye çalışıldı.

Fakat tüm bu çabalara rağmen Türkiye’ye 1984-2017 döneminde gelen sermayenin sadece yüz-
de 26’sı doğrudan yatırım. Gelen kaynağın yüzde 74’ü kısa ve uzun vadeli finansal enstrümanlara 
yatırıldı. Diğer vurgulanması gereken husus ise bu dönemdeki yabancı sermaye girişlerinin yüzde 
92’sinin AKP döneminde gerçekleşmiş olması. Bu genişlemeye rağmen Türkiye 2017 yılı itibariyle 
(Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Polonya, Endonezya gibi ülkeleri içeren) yükselen piyasalar için-
de çektiği yatırım hacmi itibariyle son sırada. 

2008 yılında 18 milyar dolar civarında olan Türkiye’nin dış yatırımları ise son on yıl içinde büyüye-
rek 31 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dışa yatırımlarının 4’te 3’ünden fazlası Avrupa’da yer alıyor 
ve yatırımların yüzde 68’i finans sektörüne gerçekleştiriliyor. Bunun nedeni, yıllardan beri dış yatı-
rımdaki temel saikin sınai ve hizmet faaliyetleri neticesinde kazanç elde etmek değil, dışarıdan kredi 
bulmak ve dış ticareti kolaylaştırmak olması. Nitekim Türkiye’nin ilk dış yatırımları da Lüksemburg gibi 
finans merkezlerinde para bulmak için gerçekleştirildi. 2016 yılı itibariyle sanayi yatırımları Türkiye’den 
gerçekleştirilen dış yatırımın hacimce sadece yüzde 15’ine denk düşüyor. Aynı sene yurtdışına 
gerçekleşen 4,7 milyar dolarlık yatırımın 2,7 milyar doları imalat sanayii, 1,7 milyar doları ise petrolle 
ilgili sektörlere aktarıldı. İmalat sanayii içinde ise 2016 yılında 528 milyon dolarlık dışarıya yatırımla 
tekstil ve hazır giyim başı çekerken, sırasıyla ana metal, gıda, kimyasallar, kauçuk ve makine üretimi 
diğer büyük sektörleri oluşturdu. Tekstil ve hazır giyimdeki dışarıya yatırım portföyünü irili ufaklı çok 
sayıda firma oluştururken, ana metal gibi sermaye-yoğun sektörlerde Sarkuysan ve Tosyalı gibi az 
sayıda firma ön plana çıkıyor. Örneğin, Tosyalı’nın Cezayir’deki çelik ve hadde yatırımı bu ülkenin 
ana metal sektöründeki en büyük tesisi oldu. 

Dış yatırım hacmi açısından ön plana çıkan diğer firmalar arasında dünyanın en büyük üçüncü 
bisküvi üreticisi konumuna gelen Ülker, bira satış hacmi açısından dünyanın en büyük 14. firması 
olan Anadolu Endüstri Holding, cam ev eşyasında dünyada üçüncü olan Şişecam, beyaz eşyada 
Avrupa’da birinci olan Koç, havalimanı işletmeciliği yapan TAV ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Orta Asya’ya iletişim altyapısı kuran Turkcell yer alıyor. İmalat sanayiindeki bu firmaların yanı sıra 
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) komşu ülke ve bölgelerde akaryakıt arama ve çıkarma 
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amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu firma, örneğin, Bakü -Tiflis - Ceyhan petrol hattında 
yüzde 6,5’lik paya sahip. 

Dış müteahhitlik hizmetleri, sermaye ihracı tutarı olarak düşük olsa da, dışarıda aldığı işler dikka-
te alındığında önemli bir hacme ulaşmış durumda. 1970’li yılların başlarında atılan ilk adımlar özellik-
le 2000’li yıllarda yüksek meblağlı projelerle büyüdü. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre; 2005 yılında 
toplam üstlenilen proje bedelinde ilk defa on milyar doları aşan dış müteahhitlik sektörü, 2006 yılın-
dan beri yirmi milyar doların üstüne çıktı, 2012 yılında üstlenilen otuz milyar dolarlık proje bedeli ula-
şılan en yüksek rakam oldu. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalan-
malar ile petrol fiyatlarının düşük seyrine rağmen, 2016’da 13,8 milyar ve 2017’de 15 milyar dolarlık 
yeni proje üstlenildi. 1972 yılından günümüze kadar müteahhitlik firmalarınca yurt dışında üstlenilen 
projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya Federasyonu yüzde 19,4’lük oranı ile lider konumdadır. 
Rusya’yı Türkmenistan takip ederken, ilk onda yer alan ülkelerin dördünün Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (BDT) ülkeleri, diğer altı ülkenin ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğu görülüyor. 

2017 yılında dış müteahhitlik firmalarınca üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ise Tan-
zanya yüzde 16,8 ile öne çıktı. Tanzanya’da gerçekleştirilen demiryolu projesi yaklaşık 3,2 milyar 
dolarlık bir bedelle Doğu Afrika’yı Hint Okyanusu’na bağlayan önemli bir ulaşım hattı işlevi görecek. 
Dış müteahhitlikte alınan işlerin dağılımı açısından sırasıyla konut, yol, ticaret merkezi, havalimanı ve 
enerji santrali inşaatları ağırlık taşıyor.

Yoğun işsizlik yaşayan Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı varken firmaların yatırım yeri olarak yurt dışını 
seçmeleri, firmalar açısından anlaşılır bulunsa da ülkedeki iş bekleyen kitleler açısından olumsuz. 
Ayrıca, yatırımlardan yararlanan yan sanayiden ileri-geri bağlantılı alt sektörlere, tedarikçilere kadar 
bir dizi kesim açısından da yatırımların dışa akmasının negatif etkileri göz önünde tutulmalı. Özellikle 
ülkedeki politik iticiliğin, artan risklerin etkisiyle verilmiş yurtdışı yatırım kararlarından cayılması için 
ülkede OHAL uygulamasının hızla kaldırılması demokratik normların hakim kılındığı bir parlamenter 
düzene ve hukuk devletine yeniden dönülmesi şart.

Enerjide Dışa Bağımlılık ve Artan Maliyetler

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 Rus-
ya’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 ya-
pısını 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 
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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 artı-
rıyor. Kurulu güç ile elektrik üretimi arasındaki makas 2009 yılından bu yana açılıyor. Arızaların gide-
rilmemesi, bakım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle kurulu güç etkin kullanılmıyor. Türkiye’nin santralla-
rında 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 ma-
liyetleri 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 fizibi-
lite 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 dönüştürül-
müş, 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 Avru-
pa’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 ge-
çerli olmak üzere yüzde 27’ye varan zam yapılmıştır. 

4.1.6 Uluslararası Raporlarda Türkiye’ye İlişkin Tespitler

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

Kırılganlık Göstergelerinde Türkiye Alarm Veriyor

Uluslararası Finans Enstitüsü, yükselen piyasa ekonomileri için kırılganlık göstergelerinden olu-
şan Alarm Haritasını açıkladı. 

Bu harita üzerinde, uluslararası düzeyde uzlaşılmış kırılganlık göstergelerinin ülkeler arası bir 
karşılaştırması sunuluyor. Sözü edilen kırılganlıkların üç boyutu var: birincisi dış finansmana bağım-
lılık, ikincisi yurt içi reel sektör ve finans sektörünün kırılganlıkları ve üçüncüsü ise makroekonomik 
uyumun kapsamını etkileyebilecek siyasi inandırıcılık ve istikrar. Aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerin 
her biri, her bir kırılganlık göstergesi için bir sıralamaya tabi tutulmuş ve her birine bir renk atfedilmiş. 
Kırmızı en kırılgan iken, koyu yeşil en az kırılgan olan göstergeye işaret ediyor. 

Arjantin, Brezilya, Kore, Hindistan, Güney Afrika, Rusya, Polonya, Ukrayna, Meksika ve Çin’in 
de yer aldığı ülkeler arasında Türkiye, dış finansman kırılganlık endeksinde, cari açığın milli gelire 
oranında, reel efektif döviz kurundaki oynaklıkta, yurtiçi finansal kırılganlık endeksinde, özel sektö-
rün kredi genişlemesinde, nominal yurtiçi fiyatların değişiminde, geçerli reel faiz oranında “alarm” 
veriyor. 

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye 21 göstergenin 10’unda “alarm” vererek diğer ülke-
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lerden ayrışıyor. Türkiye’ye en yakın durumda olan ülkeler ise Arjantin ve Ukrayna. 
Arjantin Brezilya Çin Hindistan Kore Meksika Polonya Rusya Güney Afrika Ukrayna Türkiye

Dış Finansman Kırılganlık Endeksi 0,83 0,22 0,27 0,22 0,2 0,5 0,53 0,33 0,56 0,67 0,89
Cari Açık/GSYH (%, 2017) -4,3 -0,7 1,5 -1,1 5,8 -2 -1,1 3 -2,5 -4,1 -4,6
(Cari Açık-Net DYY)/GSYH, (%, 2017) -2,5 2,7 3,4 0,8 6,7 0,2 0,8 4,3 -2 -0,2 -3,3
Rezerv Yeterlilik Oranı 0,4 2,8 3,8 2,2 2,6 1,5 0,8 3 1 0,5 0,5
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku/Toplam Borç Stoku 3,6 9 48 17 28 15 15 11 20 14 24
Dış borç/GSYH (%, 2017) 38 32 14 22 28 40 73 34 45 119 53
Reel Efektif Döviz Kuru (% sapma) 29,3 6 -8,6 -7,6 -4,7 13,5 5,9 10,9 7,6 21,5 21,2

Yurt içi Finansal Kırılganlık Endeksi 0,28 0,48 0,5 0,43 0,48 0,71 0,48 0,48 0,52 0,28 0,67
Finans-dışı şirketlerin borcu/GSYH (%, 2010-2017 deişim) -4 3 35 -4 -1 57 26 22 21 -1 83
Hanehalkı borçları/GSYH  (%, 2010-2016 değişim) 2,1 2 19 1,4 18 3 3 6 -7 -13 3
Özel SektörReel Kredi genişlemesi (2010-16 ortalama) 13 7 15 6 4 8 6 7 2 -6 17
Dış yükümlülükler/Yurt içi Kredi 25 16 5 15 10,9 74 61 12 41 21 52
Yabancıların elinde bulunan yerel para birimi cinsinden hükümet tahvilleri (%) 13 2 4 11 34 34 31 40 18
Borsadaki yabancı payı (%) 9 29 9 21 26 28 18 18 26 36 19
Nominal yurt içi fiyatlar (2010-16  değişim) 7 3 18 3 5 -1 -0,6 6 14

Siyasi Kırılganlık Endeksi 0,72 0,83 0,5 0,56 0,22 0,39 0,39 0,5 0,61 0,83 0,56
2017 yılı enflasyon tahmini (Merkez Bankası Hedef) 22,7 3,1 3,4 4,2 2,3 6,2 1,7 2,5 4,4 14 11,2
Geçerli Reel Faiz Oranı 6,1 3,9 1 1,8 -0,8 0,8 -0,2 5,8 2,4 -0,5 -3,2
Bütçe Açığı/GSYH -6,6 -7,8 -3,8 -6,2 1,5 -2,8 -3 -2 -3,4 -3,9 -3,6
Kamu Brüt Borç Stoku/GSYH 53 83 48 69 38 53 54 17 53 86 28
Dünya Bankası Küresel Yönetişim Göstergeleri -0,03 -0,15 -0,42 -0,19 0,75 -0,26 0,74 -0,73 0,19 -0,75 -0,46
Dünya Ekonomi Foumu Rekabetçilik Endeksi 3,81 4,06 4,95 4,3 5,03 4,41 4,56 4,51 4,47 4 4,39

Kaynak: Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF)

Türkiye, dış finansmanın kırılganlığı, cari açığın milli gelire oranı, rezerv yeterlilik oranı, reel efek-
tif döviz kurundaki oynaklık, yurt içi finansal kırılganlık, finans dışı şirketlerin yükümlülüklerinin milli 
gelire oranı, özel sektörün kredi genişlemesi ive nominal yurt içi fiyatların değişimi kategorilerinde, 
yani 10 göstergenin 8’inde birinci sırada yer alıyor. 

World Economic Forum 2017-18 Raporunun mesajı: Hakkaniyet ve büyüme birlikte tesis 
edilmeli

Dünya ekonomisinde toparlanma emareleri olduğu iddiasıyla başlayan World Economic Forum, 
Global Competitiveness Report 2017-18, Dünya ekonomisine ilişkin bazı eğilimler ve muhtemel zor-
luklardan bahsetmektedir. 

WEF Raporuna göre Dünya ekonomisindeki büyümenin daha kapsayıcı bir nitelik arz etmesi 
gerekmektedir: “Ortaya çıkan uzlaşı ekonomik büyümenin bir kez daha insan refahına odaklanması 
gerektiğidir. İnsan merkezli ekonomik gelişme doğası gereği çok boyutludur – halkın çoğunluğunun 
yararına işlediği için geniş tabanlıdır, çevresel olarak sürdürülebilirdir ve gelecek nesilleri dezavan-
tajlı kılmadan herkes için fırsatlar yaratma bağlamında hakkaniyetlidir.” (s. vii)

Teknolojik gelişmeler sonucu refahın belirli ellerde toplanması, orta vasıf gereksinen işlerde dü-
şüş ve emek piyasasında kutuplaşma gibi tehlikeler karşısında etkili devlet müdahaleleri gerekli ola-
bilir. Bu anlamda WEF Raporu artan eşitsizliklerin daha adil ve kapsayıcı büyüme önünde engel 
oluşturabildiğinin, ancak buna karşın politika tercihleriyle adalet ve büyüme terazisinin sağlanabile-
ceğinin altını çizmektedir. Rapor uluslararası finansal kriz sonrasında tekrar krizlerin yaşanmaması 
için devlet müdahalesi ve piyasaları yönlendirme gerekliliğinin altının çizildiği bir hattın takipçisidir. 
Bu anlamda temel bir vurgu, rekabetçi ekonomilerin toplumsal eşitlikten daha fazla feragat etmeden 
ve adil bir paylaşım hedefleyerek güç kazanabileceğidir (Bölüm 1). 

Raporda 12 alanda performans ölçümü yapılarak 137 ülke rekabet açısından sıralanmıştır. Rekabet,-
raporda üretkenlik düzeyini belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörler toplamı olarak tanımlanmak-
tadır. Performans değerlendirmesi yapılan alanlar, kurumlar, altyapı, makroekonomik ortam, sağlık 
ve temel eğitim, yükseköğrenim, ürün piyasası verimliliği, emek piyasası verimliliği, finansal piyasa 
gelişimi, teknolojik hazırlık, pazar büyüklüğü, iş kapsamlılığı ve yeniliktir.     
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Raporun bulguları kısaca şöyle özetlenmektedir: 

• Uluslararası finansal kriz geride kalmıştır ancak finansal sektör kırılganlığı devam etmektedir. 
Yeni bir ekonomik daralma durumunda çok sayıda ülkenin 10 yıl öncesine oranla daha az 
müdahale alanı kalmıştır. 

• Yenilik ve atılım konusunda çok daha fazla ülke söz sahibidir ancak teknolojik yeniliklerin 
faydaları yaygın kullanım ve uygun politika eksiklikleri nedeniyle toplumsal faydaya dönüş-
memektedir. 

• Endüstri 4.0 dönemi için emek piyasası esnekliği ve işçi haklarının korunması bir arada 
değerlendirilmelidir. İşçi haklarının korunduğu ülkelerde daha az toplumsal eşitsizlik 
görülmektedir. Aktif emek politikaları gündemi işçi haklarının korunması ile birleştirildiğinde 
ekonomik ve toplumsal çalkantılarla başa çıkılabilir.

53
60
71
53
50
84
51
48
53

127
80
62
14
66
67
69

    10- Pazar büyüklüğü
Alt endeks: Yenilik ve kapsamlılık 
    11- İş kapsamlılığı
    12- Yenilik
Kaynak: WEF Global Competitiveness Report 2017-18

Alt endeks: Verimlilik artırıcılar
     5- Yükseköğrenim ve eğitim
     6- Ürün piyasası verimliliği
     7- Emek piyasası verimliliği
     8- Finansal piyasa gelişimi
     9- Teknolojik hazırlık

Alt endeks: Temel gereklilikler
     1- Kurumlar
     2- Altyapı
     3- Makroekonomik ortam
     4- Sağlık ve temel eğitim

Sıra/137
Küresel Rekabet 

Raporda Türkiye ile ilgili olarak şu tespitlere yer 
verilmiştir:

Türkiye, küresel rekabet endeksinde 2017-18 rapo-
runda daha önce bulunduğu sıranın 2 kademe üstüne 
çıktı ve 53. sırada yer aldı. 

• Ancak bu değişim bir iyileşmeye işaret etmiyor, 
çünkü Türkiye örneğin 2012-13 raporunda 144 ülke ara-
sında 43. sırada yer almaktaydı. 

• Raporda Türkiye’nin sıralama açısından en ge-
ride bulunduğu alanlar finansal piyasa gelişimi, emek 
piyasası etkinliği ve kurumlardır.

• Yerel rekabet ve pazar büyüklüğü gibi göster-
gelerde öne çıkan Türkiye ekonomisi bununla birlikte 
eğitim göstergelerinde dahi kötü bir performans sergi-
lemektedir. İş kapsamlılığı, emek piyasası verimliliği gibi 
başlıklar altında da Türkiye en iyi yorumla vasat bir eko-
nomi olarak resmedilmiştir. 

Türkiye ile ilgili olarak dikkat çeken ve eleştirel 
bir gözle değerlendirilmesi gereken hususlar şu 
şekildedir: 

Gelir adaletsizliği aslında ağırlaşıyor

• World Economic Forum uzmanlarının ellerindeki son gini katsayısı verisini 10 yıl önceki kat-
sayı ile karşılaştırarak hazırladıkları grafikte Türkiye’nin gelir dağılımı adaletsizliğinde kayda 
değer bir iyileşme sergilediği izlenimi çıkmaktadır (s. 5). 

Ancak böyle bir yorum iki açıdan hatalı olacaktır. Öncelikle 2014 yılı gini katsayısının 2004 ile arasın-
daki fark üzerinden yapılan gösterimde Türkiye’de gini katsayısı düşmüş görünmekle birlikte 2015 ve 
2016 yıllarında gini katsayısı yükselmiş ve tekrar 2007 seviyesine çıkmıştır.

İkincisi ise gini katsayılarının hesaplanmasında dağıtılmamış şirket karlarının görünmemesi ne-
deniyle olduğundan daha düşük seviyede bir gelir adaletsizliği olduğu sonucuna ulaşılmasıdır. Şir-
ketlerin dağıtılmamış karları dikkate alındığında Türkiye’deki gelir dağılımı radikal bir şekilde kötüleş-
mektedir.
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71
67
94
38
70
53

103
82
__
67
91

103
42

120
72
72
72
88
83
48
80
21

Kaynak: WEF Global Competitiveness Report 2017-18

Polis hizmetlerinin güvenilirliği
Firmaların etik davranışı

Denetleme ve raporlama standartlarının gücü
Şirket kurullarının etkililiği

Azınlık hisse sahiplerinin çıkarlarının korunması
Yatırımcının korunmasının gücü

Anlaşmazlıkların çözümünde mevzuatın etkinliği
Düzenlemelere karşı çıkmada mevzuatın etkinliği

Hükümetin karar alma sürecinde şeffaflık
Terorizmin işletmelere maliyeti

Suç ve şiddetin işletmelere maliyeti
Organize suç

Halkın siyasetçilere güveni
Düzensiz ödemeler ve rüşvetler

Yargı bağımsızlığı
Hükümet yetkililerinin kararlarında kayırmacılık

Hükümet harcamalarının etkililiği
Resmi düzenlemelerin yükü

1- Kurumlar
Mülkiyet hakları

Fikri mülkiyetin korunması
Kamu fonlarının kullanımı

Endeks Bileşeni Sıra/137  Bu veriler dikkate alınmasa dahi Türki-
ye, örneğin AB ortalamalarına kıyasla son 
derece derin bir gelir adaletsizliği sorunuy-
la karşı karşıyadır. 

Yatırımcıya demokrasi, halka OHAL 

• Türkiye rekabet göstergelerinde ku-
rumlar bölümünde 137 ülke arasında 71. 
sırada gösterilmektedir. Bu alanda bütün 
göstergelerde oldukça kötü performansa 
karşın “yatırımcının korunmasının gücü” 
göstergesinde Türkiye 21. sıradadır. 

Yargı bağımsızlığı açısından ise Türki-
ye 103. sıradadır. Türkiye’de yargı bağım-
sızlığının bulunmadığı World Economic 
Forum tarafından teyit edilmektedir. 

Türkiye’de ekonomik büyümenin ve 
göreli fiyat istikrarının sermaye girişlerine 
olan bağımlılığı, AKP hükümetinin sürek-
li olarak uluslararası yatırımcılara hesap 
vermesini zorunlu kılıyor. Ancak durum 
yargının bağımsız olmasını gereksinecek 
bir kurumsal düzenlemeyi bu konjonktürde 
beraberinde getirmiyor. Başka bir ifadeyle 
raporun teyit ettiği bir husus, AKP hükü-
metinin demokrasiden anladığının aslında 
“yatırımcı demokrasisi” olduğudur. Malum 
olduğu üzere halka vaat edilense beka 
kaygısından türetilmiş bir OHAL rejimidir.

Dünya Bankası Küresel Yönetişim Göstergeleriyle Türkiye

Dünya Bankası tarafından açıklanan Küresel Yönetişim Göstergeleri (Worldwide Governance 
Indicators) yönetişime dair altı farklı kategoride ve 200 ülke üzerinden endeksler üretiyor. Bunlar Söz 
Söyleme Hakkı ve Hesap Verebilirlik, Siyasi İstikrar ve Şiddetin Olmama Hali, Kamunun Etkinliği, Dü-
zenleyicilik Niteliği, Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluğun Kontrolü alanlarındaki endeksler. Bu katego-
ride üretilen endekslerde ülkeler 0 ve 100 arasında sıralanıyor. Bu sıralamalar ülkelerin sıralamasını 
belirliyor. Sıralamada 0 en kötü, 100 ise en iyi durumu ifade ediyor.  

Söz hakkı ve hesap verebilirlik alanındaki sıralamada 1990’ların koalisyon dönemlerindeki düze-
ye 15 yıllık iktidarında hiç erişemeyen bir yapı görmekteyiz. Buradaki bozulma, aşağıdaki göstergele-
rin aksine, 2011 yılından itibaren başlamış. Bu veri seti, iktidarın en çok diline doladığı istikrar ve terör 
söylemini de çürütüyor. Verinin bu kategorisinin sağ eksende ifade edilen değerleri 5-30 aralığında 
değişiyor. Bu alandaki ilerleme ortalama 50 puanın üzerine bile çıkamamış. Türkiye’nin içinde bulun-
duğu istikrarsızlık ve şiddet durumu 1990’lardan daha kötü durumda. 

Hukukun üstünlüğü kategorisindeki iyileşme AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım’ından daha 
önce başlamış. Aldığı en yüksek değer 2003 yılında 59 puan. Geçen 15 yıl içinde 60 puanın üzerine 
çıkmamış. 2007 yılında ılımlı bir azalma, yani hukukun üstünlüğü göstergesinin yavaşça kötüleşmesi, 
2014 yılından itibaren ise hızlıca kötüleşmesi söz konusu. 
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Yolsuzluğun kontrol edilmesi ile ilgili ikinci gösterge, koalisyon hükümetlerinin yolsuzlukla anıldığı 
yakıştırmasını da çürütüyor. 1996-2002 arasında yolsuzluk kontrolü ile ilgili sıralama 52-50 puanla 
ifade ediliyor. 2013 yılından itibaren bu göstergedeki hızlı kötüleşme de Türkiye’yi 1990’ların sonla-
rındaki durumuna geri getirdi. 2016 yılı itibariyle Türkiye’nin bu kategorideki puanı 50. 

Yolsuzluğun kontrolü ile ilgili ikinci bir karşılaştırma kamu harcamalarının etkinliği kategorisi ile 
yapılabilir. Aşağıdaki şekle bakıldığında şöyle bir yorum yapmak mümkün: Kamu harcamalarının 
etkinliğinde görülen iyileşme, yolsuzluk kontrolünü benzer şekilde iyileştirmekten uzak. Bu alanda da 
2013 sonrasındaki hızlı bozulma dikkat çekici. 
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OECD Daha İyi Bir Yaşam Endeksinde Türkiye 

Emek piyasasının güvencesizliği ile ilgili göstergede Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan sonra 
üçüncü sırada bulunuyor. Bu gösterge işsizlik sürecinde daha önce kazanılan gelirlerin ne kadarının 
kaybedileceğine dair ortalama bir beklenti ile hesaplanıyor. Bu kayıp, işsiz kalma beklentisine, işsiz 
kalınması beklenen süre ve işsizlik boyunca yapılacak işsizlik sigortası gibi koruyucu politikalara 
dayalı olarak değişiyor. 

OECD ülkeleri ortalamasında işsiz kalan bir kişinin daha önce kazandığı gelirinin yüzde 4,9’unu 
kaybedeceği tahmin edilirken Türkiye için bu oran yüzde 13 seviyesinde. Türkiye bu oran ile krizde 
olduğu bilinen Yunanistan ve İspanya’dan sonra 3. sırada yer alıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de bir 
çalışan işsiz kaldığında, işsiz kalma süresinin uzunluğuna ve işsizlik sigortası ödeneğinden yarar-
lanma oranının düşüklüğüne bağlı olarak daha önce elde ettiği gelirinin yüzde 13’ünü kaybediyor. 

Son 1 yıl içinde OHAL’in de etkisiyle Türkiye OECD sıralamasında 3 basamak birden gerileyerek 
güvencesizlik kategorisinde 6. sıradan 3. sıraya yükseldi. 

Diğer bir gösterge uzun süreli işsizlik ile ilgili. Uzun süreli işsizlik oranı 1 yıl ya da daha uzun sü-
redir işsiz olanların toplam işgücüne oranı ile hesaplanıyor. Türkiye, bu göstergede de OECD üyesi 
ülkeler arasında OECD’nin periferisi konumundaki ülkelerle, yani Yunanistan, İspanya, İtalya, Porte-
kiz, Slovakya, Macaristan ile aynı ligde bulunuyor. Türkiye için bu oran yüzde 2,24. Ancak bu oranın 
düşüklüğünde, işsizlerin iş bulma ümidini yitirerek 1 yıldan sonra iş aramaktan vazgeçmesinin de 
rolü var. 

İş yaşamı açısından önemli göstergelerden birisi uzun çalışma saatleri. Türkiye 10 yıl boyunca 
bu kategoride birinciliği kimseye kaptırmadı. Türkiye’de emekçiler haftada ortalama 47 saat çalışıyor. 
İstihdam edilen her 100 kişiden 33’ü haftada 45 ve üzeri saatlik sürelerde çalışıyor. 

Türkiyeli çalışanlar OECD içinde haftada en fazla süre çalışan durumunda olduğu için en az din-
lenme zamanına sahip. Türkiyeli çalışanlar OECD ülkeleri içinde haftada en fazla süre çalışan ve en 
az dinlenen, kendisine en az zaman ayırabilenler.
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Türkiye’de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Hızla Artıyor

Türkiye’de gelir dağılımındaki bozulma henüz Dünya Eşitsizlik Raporu’nda üzerinde özellikle du-
rulan coğrafyalardaki kadar uçurumlar yaratmasa da, güncellenen Dünya Servet ve Gelir Dağılımı 
Veri Tabanı’nda yaptığımız incelemeye göre, Türkiye’de özellikle 2013 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
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Ayrıca, Türkiye’de en üstteki yüzde 10’luk kesimin vergi öncesi gelirleri, en alttaki yüzde 10’un 
53 katına ulaşmış durumdadır. En üstteki yüzde 1’lik kesim toplam gelirin yüzde 23,1’ini, en üstteki 
yüzde 10’luk kesim ise toplam gelirin yüzde 53,9’unu almaktadır. 

Türkiye’deki politika yapımı ve vergi sistemi göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler daha da 
çarpıcı hale gelmektedir. Türkiye’de sosyal yardım sistemi yoksul vatandaşların yoksulluklarının sona 
ermesine neden olacak etkiye sahip değildir. Aynı zamanda vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i 
dolaylı vergilerle temin edilmektedir. Devletin vergi politikası iyi tasarlanmış bir artan oranlı vergilen-
dirme anlayışına dayanmadığı için gelir vergisinin bu adaletsizliği hafifletmesi söz konusu değildir. 
Dolaylı vergilerin vergi yükü içindeki ağırlığının bir sonucu olarak vergi sonrası gelir dağılımında ada-
letsizliğin arttığı görülmektedir.  

Vergi politikasının, bir bütün olarak bu adaletsizliği ağırlaştırıcı etkisi nedeniyle de, yoksulların 
sırtındaki vergi yükünü hafifletecek bir vergi reformu acil ihtiyaçtır. 

Türkiye’yi bir yılda 6 bin milyonerin terk ettiği tahmin ediliyor

New World Wealth Danışmanlık ekibinin Küresel Refah Göç Raporu’na göre Türkiye’de 2016 yılı-
nı takiben 2017 yılında da “net değeri yüksek” 5 binden fazla birey (HNWI) ülkeyi terk etti ve bunların 
çoğunluğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Ülke nüfusuna ve milyoner sayısına oranlandı-
ğında en fazla “net değeri yüksek birey” göçü veren ülke Türkiye oldu. 

“Net değeri yüksek birey” kategorisi genellikle banka mevduatı olarak 1 milyon dolardan fazla 
serveti olan bireyler için kullanılıyor. Bu bireylerin ülkeyi terk etmesi ülkedeki toplam servetin artışının 
yavaşlamasına etkide bulunduğu gibi yeni yatırımlar için gerekli kaynaklara daha zor erişimin semp-
tomlarından birisini teşkil edebiliyor. 

Rapora göre, gelir dağılımı adaletsizliğinin son derece yoğun yaşandığı ülkemizde, net değeri 
yüksek bireylerin elindeki servet ülke servetinin yüzde 52’si olarak duruyor. Bu haliyle de gelir adalet-
sizliğinin en yüksek deneyimlendiği beşinci ülke olan Türkiye’yi 2017 yılında 6 bin milyonerin terk etti-
ği tahmin ediliyor. Bu rakamlar ülkeyi gerçekten terk etmiş ve yaşamının büyük kısmını yeni yerleştiği 
ülkede geçiren insanları dikkate aldığı için sadece servetini başka bir ülkeye taşıyanlar kapsam dışı 
bırakılıyor. Ülkede bulunmakla birlikte servetlerini vergi cennetlerine kaçıran ya da yurtdışına götüren 
bireyler bu resme eklendiğinde Türkiye’deki sorunun daha ağır seyrettiği ileri sürülebilir. 

Net değeri yüksek bireyin terki ya da gelişine göre

Moskova - Rusya
Paris - Fransa
Sao Paulo - brezilya

Auckland - Yeni Zelanda
Dubai - BAE
Melbourne - Avustralya
Los Angeles - ABD
Sydney - Avustralya
Toronto - Kanada
Seattle - ABD

En fazla göç veren şehirler En fazla göç alan şehirler (seçki)
İstanbul - Türkiye
Cakarta - Endonezya
Lagos - Nijerya
Londra - Birleşik Krallık

Net değeri yüksek bi-
rey sayısının azalma-
sının ülkedeki istikrar-
sızlığın bir yansıması 
olarak görülebileceği 
ve beklentilere dair 
son derece olumsuz 
sinyaller sunduğu da 
ifade ediliyor. Türki-
ye’de toplam servetin 
2016-2017 yıllarında 
yüzde 6 azaldığını 
kaydeden rapor, Türk 
Lirasının değer kaybı 

ve yatırımların duraksamasını bu olgunun nedeni olarak gösteriyor. Genel olarak net değeri yüksek 
bireylerin ülkelerini terk etmesinin nedenleri güvenlik, yaşam tarzı kaygıları, finansal kaygılar, eğitim 
ve iş olanakları, vergiler, sağlık hizmeti, dini gerginlikler ve yaşam Kaynak: Global Wealth Migration 
Report 2018 standardı olarak kaydedilirken, bu bireylerin ülkelerini tek etmesinin o ülkenin çöküş sü-
recinin başlangıcına işaret edebildiğinin altı çiziliyor. 
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4.1.7. AKP Sağlığı Ticarileştirdi

Ekonomi Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı sağlık harcamaları istatistikleri, AKP’nin sağ-
lıkta dönüşüm adı altında 2005 yılında başlattığı programın, sağlığı ticarileştirdiğini ortaya koyuyor. 
TÜİK’in sağlık harcamaları istatistiklerine göre 2016 yılı verilerini 2004 yılı verileri ile karşılaştırdığı-
mızda hem sağlık harcamalarını üstlenen kesimlerin yüklerinin dağılımında, hem de sağlıkta sektö-
ründen 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) sır-
tına 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 azala-
rak 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 yüz-
de 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 gerçek-
leşti.

Cari sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf has-
taneler 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 gös-
terdi. 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 al-
dığı 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.

Buna karşın hastanelerin cari sağlık harcamalarından aldığı pay 13.52 puanlık bir sıçrama ya-
parak 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 harcama-
sı, 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 
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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 mey-
dana 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.  

   

  



121

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

Türkiye Sosyal Korumada Avrupa’nın Çok Gerisinde

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 har-
camalarında 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 kap-
samındaki bireyler tarafından yapılan katkılar gelirlerin yüzde 26,5’ini oluşturdu. Sosyal koruma yar-
dımlarının yüzde 8,4’ü şartlı olarak bireylere ve hane halklarına verildi. 
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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 ülke-
lerin gerisinde kalmaya devam etti. 

Avrupa’nın Kişi Başına Sosyal Koruma Harcaması Türkiye’nin 6 Katı

Kişi başı sosyal koruma harcaması rakamları arttıysa da, Avrupa ülkeleriyle karşılaştı-
rıldığında, kişi başı harcama sadece Romanya ve Bulgaristan’la benzer rakamlar sergile-
di. Türkiye’de kişi başı sosyal koruma harcaması 2016 yılında 1200 avroyu aşarken bu rakam 
AB-28 ortalamasında (eldeki son tarihli resmi veri 2014 yılına aittir) 7300 avro düzeyindeydi.

     Kaynak: Eurostat ve TÜİK
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4.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak

Büyümede 2016 yılı boyunca görülen yavaşlama, alınan çeşitli tedbirler ve olumlu dışsallıklar so-
nucunda 2017 yılında yerini hızlı bir büyümeye bırakmıştır. Ancak, büyümeye cari açığın artışı ve yıl-
sonu enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi eşlik etmiş ve aynı zamanda ekonominin 
aşırı ısınıp ısınmadığı konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Bu durum ülkemizin küresel ekonomik 
gelişmelere karşı kırılganlığını arttırmış ve bu kırılganlığa karşı önlemler alınmasının önemini daha 
da artırmıştır. 

Kırılganlıkların azaltılması için parasal sıkılaştırma ve mali politikaların sıkı kontrolü gereklidir. An-
cak, içinde bulunduğumuz düşük yoğunluklu savaş hali ve seçim dönemlerinin yaklaşması nedenle-
riyle bu konuda pozitif bir beklentiye girilmesi mümkün değildir. Nitekim Ekonomi Bakanı (08.03.2017) 
açıklamada parasal sıkılaştırma olmadan (!) enflasyona mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Finansal istikrarın korunması için sistemik riskleri azaltacak politika ve tedbirler üretilmelidir. An-
cak bu tür tedbirler büyüme oranını düşürdüğü için hükümetin bu alandaki tutumu takip edilecektir.

Büyüme yavaşlayacak: 2017 yılında gerçekleşen büyümenin başlıca kaynakları kredi garantileri 
(KGF) gibi mali politika araçları ile TL’nin hızlı değer kaybı ve dış talepteki artış sonucunda ihracatımı-
zın artmasıdır. Büyümenin çeşitli nedenlerle 2018 yılında yavaşlaması beklenmekte, %4 oranı sıkça 
telaffuz edilmektedir. 

Enflasyon çift hanelerde kalacak: TL’nin değer kaybına paralel olarak yüksek seyretmekte olan 
enflasyonun, kısmi talep artışı, artan maliyet baskıları ve enflasyon beklentilerinin yükselişi sebep-
leriyle bu seyrine devam etmesi beklenmektedir. 2017 içinde faizler MB tarafından toplam 500 baz 
puan artırılsa da enflasyon ve beklentiler frenlenememiştir. Yılsonunda enflasyonun %10-12 bandın-
da gerçekleşmesi beklenmektedir.

Cari açığın azalması zor: İhracatımız yüksek seyretse de geçen yıl içerisinde, döviz cinsinden 
borçlanmanın, petrol fiyatlarının ve altın ithalatının artışı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
düşüşünden kaynaklanan cari açığımız 2017 yılında 43,7 milyar dolara ulaştı (GSYH %5,5i). 2017 
itibariyle Türkiye, Cari İşlemler Dengesinde en çok açık veren gelişmekte olan ülke oldu. Açık, Ocak 
2018’de geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Oysaki 15 yıldır Cari İşlemler Açığı veren bir ekonominin sonunda bunların meyvesini toplaması 
ve Cari İşlemler Dengesinde Fazla (Cari Fazla) vermesi beklenir. 2018 yılında turizm sektöründeki 
olası bir toparlanmaya rağmen, iç talep ve yüksek petrol fiyatları kaynaklı olarak açığın daha da 
artacağı beklenmektedir. Mevcut döviz rezervleri yıllık dış finansman ihtiyacımızın ancak yarısını 
karşılayabilecek düzeydedir. Kamu maliyesi açısından harcamalarında tasarrufa gidilerek bütçe sı-
kıntılarının azaltılması öncelikli hedeflerden olmalıdır.

Kredi notumuz düşürüldü: Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1”den “Ba2”ye düşürdü, not 
görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Moody’s tarafından yapılan açıklamada temel yapısal 
reformlardaki gecikme ve para politikasının etkinliğindeki erozyona bağlı olarak kurumsal yapıdaki 
güç kaybı ve yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen küresel faizler ve politik riskler çerçevesinde 
dış şokların yarattığı artan risklere dikkat çekildi.

Cazibe Merkezleri Programı bir fiyasko: Malumları olduğu üzere hükümet tarafından binbir 
tantanayla reklamı yapılan ve 28.11.2016 tarihinde BKK ile yürürlüğe giren program, daha uygula-
maya geçilemeden, 02.01.2018 tarihinde yeni bir BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle, başta 
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küçük ve orta ölçekli yatırımcının da desteklenmesini sağlamayı amaçlayan program, gerek prog-
ramdan faydalanma önkoşullarından olan “sabit yatırım tutarlarının artırılması” gerekse de tüm des-
teklerin kaldırılarak sadece enerji desteğine indirgenmesiyle, Cazibe Merkezleri Programı sadece 
büyük yatırımcıyı destekleyecek, verimsiz ve aslında yürürlükte bulunan yatırım teşvik sistemine 
fazladan hiçbir “cazibe” katmayan bir düzenleme olmaktan öteye geçmemiştir. 

Yeni Cazibe Merkezleri Programı hem yatırımcılar hem de Hükümet açsından büyük bir fiyasko-
dur. Bu nedenle, Hükümetin 2017 yılı boyunca her fırsatta anlattığı bu programdan artık hiç bahse-
dilmemektedir. Bunun yerine Proje Bazlı Teşvik Sistemiyle bu başarısızlık unutturulmaya çalışılmak-
tadır.

Kurulan şirket sayısı azalıyor: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-
kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre 
yüzde 25,6 azaldı ve 7 bin 94 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 71,91 azalışla 621›e 
geriledi. Kurulan şirket sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artarken, kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 18,5 azaldı.

Oda Seçimleri: Hükümet baskısı ve kararıyla tüm oda ve borsaların Ekim-Kasım 2017 tarihinde 
tamamlanması gereken seçimleri Nisan 2018›e ertelenmişti. Bu kararın arka planında, Hükümete 
yakın MÜSİAD’lı bazı adayların başta İTO olmak üzere Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerin-
deki önde gelen birkaç odanın, mevcut muhalif yönetimini değiştirmek ve AKP’ye yakın daha fazla 
kişinin oda ve borsa yönetimlerine girmesini sağlamak için hükümetten zaman istemesi vardır. 

Pek çok oda ve borsada seçim takvimi belirlendi. Mevcut başkanlardan birçoğu yeniden aday 
olurken, yarışta yeni isimlerin yanı sıra, kurulan platformların desteğini alarak mevcut yönetimlerin 
karşısına çıkan adaylar da olacak.

KDV Kanun Tasarısı Komisyonda: KDV Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 
edildi. 

Tasarıda özetle;

• 2019 yılı başından itibaren, oniki aylık sürede indirim konusu yapılamayan KDV’nin, izleyen 
altı ay içinde talep edilmesi halinde iade edilmesi,

• 2018 sonu itibariyle devreden KDV’nin Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek takvim ve esaslar 
çerçevesinde iadesi veya gider yazılması öngörülüyor.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na geniş yet-
kiler veriliyor. Mevcut düzenleme çerçevesinde, istisnai durumlar hariç, yüklenilen katma değer ver-
gisi, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılında indirim konusu yapılabiliyor.

Turizm hedefleri gerçekçi değil: Turizm Bakanı 2018 yılında “38 milyon turist” beklendiğini 
ve turistlerin kişi başı harcamasının “1000” dolar olmasının hedeflendiğini açıkladı. Açıklanan turist 
sayısı beklentisi gerçekçi olsa da, Kuzey Suriye ve Irak’ta yapılabilecek olası askeri müdahaleler bu 
hedefin yakalanmasını engelleyebilir. 1000 dolar hedefi ise gerçekçi değildir. 2001’den bu yana ula-
şılabilen en yüksek tutar 828 dolar, 2018 Ocak ayı gerçekleşmesi ise 650 dolardır.

Tarımsal sulama özelleştiriliyor: 6200 sayılı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun”da yapılacak değişikliklerle, 6172 sayılı “Sulama Birlikleri Kanunu” ile 
düzenlenmiş bulunan Sulama Birlikleri feshedilmektedir. İlgili tasarı Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu’nda görüşülmektedir. 

Sulama Birlikleri sulama sahasında arazisi bulunan ve sulama faaliyetlerinden faydalanan çift-
çilerin bir araya gelerek oluşturdukları kurumlardır. 378 Birliğin yaklaşık 15 bin üyesi bulunmakta ve 
1.450.000 çiftçiye ve kırsalda her hanede ortalama 5 kişi bulunduğu varsayıldığında 7 250 000 kişiye 
ve 20 milyon dekardan fazla alana sulama hizmeti sunulmaktadır. 
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Yapılacak olan düzenlemeyle Birliklerin işletme hizmetlerinin ve tesislerinin üçüncü kişilere devri 
söz konusu olacak, yani hizmetlerin özelleştirilmesi kapısı açılacaktır. Düzenleme su kaynaklarını 
devralan özel şirketlerin ücret belirleme ve bu ücreti istediği zaman tahsil etme yetkisine herhangi bir 
sınırlama getirmemektedir.

Önerimiz birliklerin feshedilmesi değil özellikle dış denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve belirli 
bir sisteme ve takvime oturtulmasıdır. Aksi halde, hâlihazırda yüksek gübre ve mazot fiyatlarıyla 
ektiği ürünün bedelini bile karşılamakta zorlanan çiftçimiz, tarımsal sulama amaçlı kullanmış olduğu 
suyun özelleştirilmesinden de olumsuz etkilenecektir. 

REFORM YAPILMASI GEREKEN ALANLAR

İşgücü piyasası reform yapılması gereken alanların başında gelmektedir. Resmi verilere göre,  
Türkiye’de 3 milyon 291 bin kişi işsizken, bu rakamın 847 binini üniversite mezunları oluşturuyor. 
Üniversite mezunlarının toplam işsizlere oranı ise %26. Bu çerçevede görülüyor ki ülkemizin genç 
ve eğitimli kesiminin işgücü piyasası tarafından emilmesinde sıkıntı mevcut ve hep bahsedilen genç 
nüfus avantajı değerlendirilemiyor.  

Benzer bir problem kadınların işgücüne katılımında da gözlenmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı kadınların iş gücüne katılım oranının %33,5 olduğunu açıkladı. Bu oran OECD ve AB ortala-
malarının çok altında. 

Bu alanda, mesleki eğitimin desteklenmesi, yarı zamanlı ve esnek çalışma olanaklarının artırıl-
ması, anaokulu kreş gibi olanakların ve tazminat imkânlarının, işgücüne katılımı teşvik edecek şekil-
de düzenlenmesi gibi adımlar atılmalıdır. 

Ülkemizde sanayi alanında da dönüşüm şarttır. Üretim ve ihracat arttığında, aramalı ithalatı da 
arttığından, net fayda düşük kalmaktadır. İçerde aramalı üretimini artıracak ve dışa bağımlılığı azal-
tacak çözümler üretilmelidir; kümelenme ve kooperatifleşme bu alandaki başlıca çözümlerdir. 

Sanayimizin dijital dönüşümünün (Endüstri 4.0) Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılmasın-
da kaderini belirleyici faktörlerden biri olacağı açıktır. Bu dönüşüm, üretim ortamında her bir verinin 
toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş mo-
delleri ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede, UNDP tarafından Ankara Organize Sanayi’de yürütülmekte 
olan “Model Fabrika” projesi önemlidir. 

Tarım alanında da çöküşün eşiğindeyiz. Girdi maliyetleri çok yüksek ve üretici, aracıların insafına 
terkedilmiş durumda. Yüksek katma değerli tarım ürünleri üretimi ve ihracat kapasitesinin artırılması 
için, iyi tarım uygulamaları, soğuk zincir ve yüksek kaliteli paketleme yatırımlarının ülke geneline ya-
yılması gerekmektedir.

4.3 TURİZMDE KRİZ YILLARI

İşveren Sendikaları ve Odalar – Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak

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 tu-
rizmde 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. 
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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 An-
talya 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. 

İstanbul’da 2016’da yüzde 26 oranında bir kayıp ortaya çıkarken, turist sayısı 12,4 milyon düze-
yinden, 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 ucuzla-
masına 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 çık-
masına 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 sigor-
tası yapmadığı bildirilmektedir. Bu tablonun sürmesi durumunda turizm gelirlerinin daha da düşeceği 
açıktır. 

2018 Ocak ayı itibariyle, kişi başı harcamalar 650 dolar düzeyindedir. Turizm Bakanı tarafından 
açıklanan hedefler ise 38 milyon turist ve kişi başı 1.000 dolar harcamadır. Turist sayısı hedefi ula-
şılabilir olsa da, kişi başı gelir hedefi mevcut koşullar altında gerçeklikten uzak, erişilmesi imkânsız 
bir hedeftir. 

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
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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)

REHAVET VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASI

Uzun yıllardır Türkiye’yi tercih eden turistlerin, 2015 yılından itibaren başka ülkelere yönelme-
sinde; terör saldırılarının yanı sıra, Türkiye’nin imajında yaşanan bozulma etkili olmuştur. Özellikle 
Türkiye’nin olgunlaşmış pazarları olan Avrupa’dan yaşanan kayıpların, demokrasi, hukuk ve özgür-
lüklerdeki gerilemelerle ilgili olduğu ifade edilmektedir. 

“OHAL altında bir Türkiye, rejim değişikliği dayatmasıyla kutuplaşan bir Türkiye, şiddet dilinin hâ-
kim olduğu bir Türkiye, gazetecilerin, akademisyenlerin, bilim adamlarının hapiste olduğu bir Türkiye, 
çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi için kanun çıkarmayı planlayan bir Türkiye, sanat evlerinin 
kundaklandığı bir Türkiye” imajıyla Avrupa pazarının yeniden kazanılması mümkün görülmemektedir. 

Hükümetin bir turizm politikası bulunmadığı, sektörün tamamında kabul gören bir değerlendirme-
dir.  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. 

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 seviye-
lere 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. 

Türkiye’nin imajı ile ilgili; özellikle olgunlaşmış pazar olarak tanımlanan Avrupa pazarında sıkın-
tılar yaşanırken, ciddi bir tanıtım atağının Hükümet eliyle yürütülmemesi büyük bir eksikliktir. Ayrıca 
belediye başkanlarına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi, özellikle turizm kentleriyle ilgili tanıtım et-
kinliklerini 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 dü-
zenlenen “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 sürdü-
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rülebilir 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 yatı-
rımlar sayesinde daha fazla turistin gelmesiyle turizmden sağlanan gelirin artmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak, turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. Bu açıdan devletin bu 
alandaki yatırımları teşvik edici ve destekleyici politikalar uygulamasının yanında ekonomik büyüme-
nin de istikrarlı bir şekilde sağlanması gerektiği ortadadır. 

Turizm sektörünün; bugün yaşanan krizi doğru okuyan “Kısa Vadeli”, ülke ekonomisine ve refahı-
na çok yönlü katkısının sürdürülebilmesine yönelik “Orta Vadeli Planlar”a ihtiyacı vardır.

Kısa Vade;

• Olağanüstü hal (OHAL) kaldırılmalı, 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 büyü-
kelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalı,

• Reuters, BBC, ARD, ZDF, Rusya 1, NTV Rusya gibi dünya genelinde etkin haber ajansları, 
televizyon kanalları ve radyolarda tanıtım ve imaj kampanyası yürütülmeli, 

• Türkiye’ye gelecek turistler için kent merkezlerinde harcayacakları 20-30 euro’luk hediye çek-
leri 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,
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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,

• 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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4.4. 2017 YILI İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİKTE YAŞANAN GELİŞMELER

Sosyal Politikalar – Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖZTRAK

Sosyal demokrat bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde tüm toplumsal sınıflar ara-
sında sosyal dengeyi ve fırsat eşitliğini sağlamayı, refahın paylaşımında adaleti tesis etmeyi ve kal-
kınma sürecinde kimseyi arkada bırakmamayı kendine ilke edinmiştir. Bu ilke çerçevesinde çalışmak 
isteyen herkesin nitelikli ve güvenceli işlere kavuşmasına, kadınlarımızın iş yaşamında daha fazla yer 
almasına ve etkin rol oynamasına, mukayeseli üstünlük olarak gördüğümüz genç nüfus avantajımı-
zın en iyi şekilde kullanılmasına önem verilmektedir.  Bu nedenle, işgücü piyasasında ve istihdamda 
yaşanan gelişmelerin yakından incelenmesi, sıkıntı ve tıkanıkların belirlenmesi bu kapsamda gelişti-
rilecek politikalara da ışık tutacaktır.

2017 Yılı İşgücünde Gelişmeler:

Türkiye’de 2017’de çalışma çağındaki (15 yaş ve üzeri) nüfus 1 milyon 174 bin kişi artarak 59 
milyon 894 bin kişi olmuş, işgücüne dâhil olanların sayısı ise 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 
643 bine ulaşmıştır. 

2017’de çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 52,8’e ulaşarak mevcut işgücü 
ve istihdam serileri içinde en yüksek seviyesine gelmiştir. Bu olumlu olmakla beraber iş gücüne ka-
tılımda cinsiyetler arasındaki uçurum halen çok büyüktür. 2017’de erkeklerde işgücüne katılım oranı-
nın yüzde 72,5, kadınlarda işgücüne katılım oranının ise yüzde 33,6 olduğu görülmektedir.

Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı

Rakamlar, kadınların işgücüne katılım oranının, Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinin çok 
gerisinde olduğuna işaret etmektedir. OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 63, 
erkeklerin işgücüne katılımı ise yüzde 80 civarındadır. OECD’de toplam işgücüne katılım oranı ise 
yüzde 72 civarında gezinmektedir. Türkiye’nin kadınları diğer OECD ülkeleri kadar işgücüne kata-
maması ve istihdamla buluşturamamasının ekonomik maliyeti ise sadece 2017 için 282 milyar dolar 
civarındadır.
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2017’de İstihdamda Gelişmeler:

2017’de istihdam edilenlerin sayısı önceki yıla göre 984 bin kişilik artışla 28 milyon 189 bin kişiye 
ulaşmış; istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 47,1 olmuştur. Son bir yılda yaratılan istihdamın 
kadınlar ve erkekler arasında dağılımına bakıldığında ise her 100 kişilik istihdam artışının 58’inin 
erkeklerin, 42’sinin ise kadınların istihdamındaki artıştan geldiği anlaşılmaktadır.

Son bir yılda yaratılan istihdama sektörler itibariyle bakıldığında 631 bininin hizmet, 108 bini-
nin inşaat, 86 bininin sanayi, 159 bininin ise tarım sektöründen geldiği görülmektedir. Ekonominin 
yüzde 7 civarında büyüdüğü söylenen bir yılda, sanayi istihdamındaki artışın sınırlı kalması 
düşündürücüdür. 

Tablo.1: İstihdamın Sektörlere Dağılımı

Kaynak: TÜİK

2017’de istihdam artışının lokomotifi yine hizmet sektörü olmuştur. Hizmet sektöründeki istihdam 
artışı mercek altına alındığında, bu artışa katkı veren en önemli alt sektörlerin “toptan ve perakende 
ticaret (176 bin)”, “idari ve destek hizmet faaliyetleri (154 bin)”, “insan sağlığı ve sosyal hizmet faali-
yetleri (64 bin)” olduğu görülmektedir. 

İstihdamla ilgili bir diğer önemli gösterge ise kayıt dışı istihdam edilenlerin sayısıdır. 2017’de kayıt 
dışı istihdam olağanüstü boyuta ulaşmıştır. 2017’de işe kavuşan 984 bin kişinin 464 bin kişi herhangi 
bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan çalışmıştır. Bu son bir yılda yaratılan istihdamın nite-
liğinin son derece zayıf olduğuna işaret etmektedir. 
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Kaynak: TÜİK

2017’de İşsizlikte Gelişmeler:

2017’de işsiz vatandaşlarımızın sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bine ulaşmıştır. İş-
sizlik oranı ise 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 olmuştur. Böylece üst üste üç yıl işsizlik 
çift hanelere yapışıp kalmıştır. İstihdam için olağanüstü teşviklerin verildiği bir yılda işsizliğin tek 
hanelere inmemesi dikkat çekicidir.

2017 ile beraber Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 15 yıllık işsizlik karnesi de netleşmiştir. 
1980-2002 arasında Türkiye’de ortalama işsizlik oranı yüzde 8,3 iken, Adalet ve Kalkınma Partisi 
iktidarında geçen 15 yılda ortalama işsizlik oranı yüzde 10,2 olmuştur. 
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Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı (2005 öncesi Kalkınma Bakanlığından alınmıştır)  

İşsizlik cinsiyetler arasında da dengeli bir seyir izlememiştir. Kadınlar ile erkekler arasındaki işsiz-
lik makası 2017’de açılmıştır. Nitekim 2017’de kadın işsizliği, 0,4 puan artarak, yüzde 14,1’e çıkarken; 
erkek işsizliği bir önceki yıla göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 9,4 olmuştur. Erkek ve kadınlar ara-
sındaki işsizlik makası 2017’de 4,7 puana ulaşmıştır.

Kaynak: TÜİK

TÜİK işsiz sayısı hesaplarını yaparken kullandığı yöntem gereği, “çalışmaya hazır olduğu halde 
iş bulma ümidini yitirmiş olanları” veya “çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçmiş olanları” işgücüne 
dahil etmemekte ve bu kişileri işsiz olarak değerlendirmemektedir. 2017 yılında, işgücü piyasasıyla 
bağı zayıflamış bu kişilerin de hesaba katıldığı “geniş tanımlı işsiz sayısı” 5 milyon 718 bin kişiye 
ulaşmış, “geniş tanımlı işsizlik oranı” ise yüzde 16,9 olmuştur.
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Kaynak: TÜİK, Kendi hesaplamamız

2017’de 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlerin sayısı 84 bin kişi artarak ilk kez yıllık 1 mil-
yon sınırını aşmıştır. Genç işsizlik oranı da aynı dönemde 1,2 puan artarak yüzde 20,8 olmuştur. 
Bu, mevcut seri içinde en yüksek yıllık genç işsizlik rakamıdır. Sadece gençlerimizi eğitimde veya 
istihdamda değerlendirme konusunda değil, eğitimli nüfusumuzu istihdamla buluşturma konusunda 
da ciddi sorunlarımız bulunmaktadır. 2017’de üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı 102 bin kişi 
artarak 930 bin kişiye çıkmıştır. 2017’de işsiz olan her 100 vatandaşımızdan 27’si üniversite 
mezunudur.

15-29 yaş arasında ne eğitimde ne stajda ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise 2017’de 
yüzde 27,5 olmuştur. Bu durumdaki gençlerin sayısı ise 4 milyon 941 bindir. Türkiye, tüm OECD ül-
keleri içinde gençlerini eğitimle, stajla veya işle buluşturma konusunda en kötü performansı 
sergileyen ülkedir. 

 

Kaynak: OECD, TÜİK, OECD ülkeleri 2016, Türkiye 2017 itibariyledir.
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İşsizlikle mücadelede bir diğer önemli konu ise işsizliğin bölgesel boyutudur. İşsizliğin hangi böl-
gelerde hangi nedenlerle arttığını ya da azaldığını tespit etmeden bu bölgelerde istihdamı artırıcı, 
işsizliği azaltıcı politikalar oluşturmak mümkün değildir. 

Bu kapsamda, 2017’de Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik oranına sahip bölgelerimiz yüzde 
17 ile Güneydoğu Anadolu’dur. İşsizlik oranında Güneydoğu Anadolu’yu, İstanbul (yüzde 13,9), Orta 
Anadolu (yüzde 11,7) ve Akdeniz (yüzde 11,4) bölgeleri izlemektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesi 
içinde bulunan TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) alt bölgesi yüzde 26,9’luk işsizlik oranı ve yüzde 
30’un üzerindeki tarım dışı işsizlik oranıyla dikkat çekmektedir.  

Tablo.3: Bölgeler İtibariyle İşgücü ve İstihdam Göstergeleri (Bin Kişi) 

Kaynak: TÜİK, Düzey 1 Bölgeleri işsizlik oranına göre sıralanmıştır  

Bölgeler itibariyle işsizliğin gelişimine bakıldığında ise 2017’de tarım dışı işsizliğin en fazla arttığı 
bölgenin Ortadoğu Anadolu bölgesi olduğu dikkati çekmektedir. Ortadoğu Anadolu bölgesinde tarım 
dışı işsizlik 2017’de 1,7 puan artarak yüzde 14,8’e çıkmıştır. Bu bölgedeki yüksek işsizliğe ise özellik-
le “Van, Muş, Bitlis, Hakkâri” illerinden oluşan alt bölgedeki işsizliğin neden olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim 2017’de bu illerimizi kapsayan TRB2 bölgesinde tarım dışı işsizlik 5,3 puan artarak yüzde 
19,7’ye çıkmıştır. 

2017’de işsizliğin hızlı arttığı bir diğer bölge ise Orta Anadolu’dur. Orta Anadolu bölgesinde tarım 
dışı işsizlik 1,2 puan artarak yüzde 15,2’ye çıkmıştır. Özellikle “Kayseri, Sivas, Yozgat” illerini kapsa-
yan TR72 bölgesinde tarım dışı işsizlik 2017’de 3,9 puan artarak yüzde 15,3 olmuştur. 

Batı Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 
2017’de işsizlik gerileme göstermiştir. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan 
TRC1 bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) tarım dışı işsizlik, 2017’de, 0,7 puan artarak yüzde 
16,5’e çıkmıştır.



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

136

Tablo.3: Bölgeler İtibariyle İşsizlik (%)

 

 Kaynak: TÜİK, Düzey 2 Bölgeler Tarım Dışı İşsizlik Artışına Göre Sıralanmıştır
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4.5. EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN KALKINMA VE 
İLERLEMEDEN SÖZ EDİLMEZ

 Eğitim Politikaları – Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık

Eğitim sistemi öğrencisiyle, öğretmen ve akademisyenleriyle, eğitim kurumlarıyla bir bütündür. 
Ne yazık ki Türkiye’de mevcut siyasi iktidarın eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak görülmesi sebe-
biyle farklı bir gerçeklik yaşanmaktadır. Eğitim, geleceğimizi şekillendiren ve demokrasimizin gele-
ceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz 
için en önemli unsurdur. Eğitim sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmadan kültür, bilim, teknoloji 
vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemez. Bir ülkede eğitim politikaları ne kadar siyasetten 
uzak, öğrenciyi merkezine alan, çağdaş ve eğitim çıtasını yükseltme hedefiyle yapılırsa, o ülkenin o 
kadar kalkınacağı unutulmamalıdır. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
olarak yaptığımız tüm çalışmalar ve açıklamalar, eğitimin siyasetten arındırılmasının altını çizer nite-
liktedir.

Bu konudaki önceliğimiz; standart öğretime karşı öğrenci merkezli, yenilikçi ve yaratıcı bir eğitim 
modelinin geliştirilmesi, sözleşmeli öğretmenlik sistemi yerine kadrolu atamaların yapılması, atama 
bekleyen öğretmenlerin atanarak göreve başlaması, atamalarda mülakat sisteminin kaldırılması ve 
atamaların liyakate göre yapılması, eğitimde nitelik ve nicelik farklarının ortadan kaldırılması, birleş-
tirilmiş sınıflarda eğitimin önüne geçilmesi ve okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesidir.

Türkiye’nin geleceği için, bilgili, sorgulayan, araştıran öğrenciler yetişecek eğitim sistemine aci-
len ihtiyaç vardır. İdeolojik çıkar ve siyasi kararları değil, çocukların ve gençlerin maksimum yararını 
temel alacak bu eğitim sistemi için ilk olarak Milli Eğitim Şurası’nın toplanacak ve eğitim sistemi ile 
ilgili kararları eğitimciler, öğrenciler, veliler, okul aile birlikleri, STK’lar ve eğitim çalışanları verecektir. 

Bu sorumlulukla, geçmiş dönem eğitimci milletvekilleri, milli eğitim müsteşarları, akademisyen-
ler ve eğitimcilerden oluşan “CHP Eğitim Çalışma Grubu” ile haftalık olarak sürdürülen çalışmala-
rımızın yanı sıra, alanında uzman akademisyenler ve STK yöneticileriyle genel merkezimizde bir 
araya gelerek, ülke genelinde yaptığımız araştırmalara yönelik tespitlerimiz raporlanarak değer-
lendirmelerimiz doğrultusunda hatalı uygulamaları ortadan kaldıracak ve doğru uygulama ve yön-
temleri devreye sokacak tüm girişimlerde bulunulmuştur. Söz konusu girişimler TBMM boyutunda 
da basın açıklamaları, verdiğimiz soru ve araştırma önergeleri ile devam etmektedir. Ayrıca, öğ-
retmenliği diğer memurluklardan ayırmak, öğretmenlere akademik, bilimsel özgürlük sağlamak, 
görevin önemini vurgulamak, öğretmenlerin hakça bir statüden yararlanmasını ve hak ettiği kamusal 
saygınlığı kazanmasını sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlıkları-
mız sürmektedir. 

21 Şubat 2018: - Çarşamba

AKP’nin Eğitim Alanındaki Tahribatının Son Dönemde Yasal Düzenlemelere Yansıması 
Raporu

Türkiye’nin Uluslararası Alanda Eğitim Karnesi 

	Eğitime Katılım

2015 yılı verilerine göre OECD ülkeleri arasında ortalama 14 yıl olan bireylerin en az 
%90’ının okulda geçirdiği eğitim süresi, Türkiye’de 10 yıldır.

o Örgün öğretimde kalma:

OECD ülkelerinde nüfusun yaklaşık %90’ı 18 yaşına kadar örgün öğretimde 
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kalıyor

Türkiye’de nüfusun yaklaşık %90’ı 14 yaşına kadar örgün öğretimde kalıyor.

	Türkiye (ve Meksika), OECD ülkeleri arasında örgün eğitimden ayrılma yaşının en 
düşük olduğu ülkelerdir. 

o 15-19 yaş aralığında genç nüfusun örgün eğitime katılım oranı:

OECD ülkeleri genelinde %85

Türkiye’de %70’tir. 

o 15-16 yaş aralığında ortaöğretim programlarına kayıtlı olan öğrenci oranı:

OECD ülkelerinde ortalama %95

Türkiye’de ise %80’in altındadır.

	Türkiye’nin 15-16 yaş aralığında ortaöğretim programlarına kayıtlı olan öğrenci oranı 
OECD ülkeleri arasında ikinci en düşük değerdir.

	Temel Eğitimde Zorunlu Öğretim Süresi

o Zorunlu öğretim süresinin ortalaması :

OECD ülkelerinde 7.538 saat

Türkiye’de 6251 saattir.

	Eğitim Harcamaları

o Üniversite eğitimine yapılan yaklaşık harcama:

OECD ülkelerinde erkekler için 60.900 dolar, kadınlar için 55.000 dolar 

Türkiye’de erkekler için 14.600 dolar, kadınlar için ise 14.100 dolardır. 

	 Öğrenci Başına Yapılan Harcama
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o Okul öncesi eğitim kademesinde öğrenci başına düşen yıllık harcama miktarı:

OECD ülkelerinde ortalama 8.858 dolar

Türkiye’de 2.500 doların altındadır.

	Türkiye OECD ülkeleri arasında Güney Afrika ve Endonezya ile beraber en düşük 
harcama miktarına sahiptir. 

o İlkokuldan üniversiteye kadar geçen eğitim süresinde öğrenci başına yapılan 
yıllık harcama:

OECD ülkelerinde ortalama 10.7591 dolar

Türkiye’de 4.259 dolardır. 

	Türkiye, yıllık eğitim harcamasıyla öğrenci başına yapılan yıllık harcamanın en düşük 
olduğu iki ülkeden biridir. (En düşük 3.703 dolar ile Meksika)

o Öğrenci başına ilkokuldan üniversiteye kadar yapılan yıllık eğitim harcamaları 
kişi başına düşen millî gelirin: 

OECD ülkelerinde ortalama %27’sine

Türkiye’de %18’ine karşılık gelmektedir. 

	OECD ortalamasında bir ortaokul öğrencisi için gerçekleştirilen yıllık eğitim 
harcaması Türkiye’deki harcamanın 3,5 katıdır. 

o 6-15 yaş arası geçen sürede bir öğrenci için toplam harcama:

OECD ülkeleri ortalamasında 90.348 dolar

Türkiye’de 33.309 dolardır. 

	Bu konu, ülkelerin öğrenci başına yaptıkları eğitim harcamaları ve uluslararası 
değerlendirmelerdeki başarıları arasındaki ilişki açısından oldukça önemlidir; çünkü 
öğrenci başına gerçekleştirilen toplam eğitim harcamalarının 50.000 doların altında 
olduğu ülkelerde bu ilişki oldukça net bir şekilde görülmektedir. 

	Öğrenci Başına Yapılan Harcamanın Yıllar İçinde Değişimi

Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci başına yapılan yıllık eğitim 
harcamaları incelendiğinde 2010 yılına kıyasla %30, üniversite düzeyinde ise %52 
artış görülmektedir. Ancak, toplam eğitim harcamalarının GSYİH’ye oranlarına 
2011-2014 yılları aralığında bakıldığında, Türkiye için bir artıştan bahsetmek 
mümkün değildir; 2014 yılında Türkiye için %4,9 olan bu oranın %3,9’u kamu, 
%1’i ise özel eğitim harcamalarına aittir.

	Özel Eğitim Harcamaları 
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Kamu harcamaları, pek çok ülkede üniversite öncesi dönemde eğitim harcamalarının 
%85’inin üzerinde bir oranını oluşturmaktadır. 

o Üniversite öncesi dönem için özel eğitim harcamalarının tüm eğitim harcamaları 
içindeki payı:

OECD ortalamasında %9

Türkiye’de %20’dir.

	Türkiye, Kolombiya’dan sonra tüm eğitim harcamaları içinde özel eğitim harca-
malarının payının en yüksek olduğu ülkedir. 

o Üniversite düzeyinde ise özel eğitim harcamalarının tüm eğitim harcamaları 
içindeki payı:

Türkiye’de %25

OECD ortalamasında %30’dur.

o Öğrenci Başına Düşen Öğretmen Maaşı Maliyeti, öğrencilerin sınıfta geçirdiği 
zaman, öğretmenlerin öğretime ayırdıkları süre, öğretmen maaşları ve sınıf 
mevcudu baz alınarak hesaplanır. 

Bu maliyetler incelendiğinde, Türkiye’de, öğrenci başına düşen öğretmen ma-
aşı maliyetleri OECD ülkeleri ortalamasına kıyasla oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Pek çok ülkede eğitim kademesi arttıkça öğrenci başına düşen 
öğretmen maaşı maliyeti artmaktadır. Ancak Türkiye’de bir eğitim kademesinden 
diğer eğitim kademesine öğrenci başına düşen öğretmen maliyetleri karşılaştırıl-
dığında 100 dolardan daha düşük bir fark olduğu göze çarpmaktadır.

	Yetişkinlerin Eğitim Düzeyi

OECD ülkeleri genelinde 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin eğitim düzeyleri in-
celendiğinde, yıllar içinde artan bir eğilim görülmektedir; Türkiye’de ise yetişkinlerin 
eğitim düzeyleri OECD ortalamasının oldukça gerisindedir. 

OECD ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda lise altı eğitim düzeyine sahip genç yetişkin-
lerin oranı yıllara göre azalırken, Türkiye’de bu oran %45’in üzerindedir. 

o 2005-2016 yılları arasında lise altı eğitim düzeyine sahip genç yetişkinlerin oranı:

OECD genelinde %21’den %16’ya 

Türkiye’de ise %63’den %45’e gerilemiştir. 

	Bu oran diğer ülkelere kıyasla hala en yüksek değerler arasındadır.

o Üniversite eğitimi almış 25-34 yaş aralığındaki genç nüfus:

OECD ülkeleri ortalamasında %43

Türkiye’de %30’dur. 

Japonya, Kore, Kanada gibi ülkelerde ise bu oran %60’ın üzerindedir. 
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o Yalnızca ilkokul eğitimi almış yetişkin nüfus oranı:

OECD ülkeleri ortalamasında %6

Türkiye’de %43’tür.

	Türkiye, OECD ülkeleri arasında yalnızca ilkokul eğitimi almış yetişkin nüfus oranı 
en yüksek olan ülkelerden biridir. 

	Eğitim Düzeyi ve Bireylerin İstihdam Durumları

o 25-64 yaş aralığında üniversite eğitimi almış yetişkinlerin istihdam oranı:

OECD ülkelerinde ortalama %84

Türkiye’de  %75’tir. 

	Yani Türkiye’de bu yaş aralığında üniversite eğitimi almış her dört bireyden biri 
işsizdir.

Bireylerin istihdam durumları ve eğitim düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, Türki-
ye’de OECD ülkelerinde görülen genel eğilimden farklı durum yaşanmaktadır. OECD 
ülkelerinin büyük bir kısmında eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranları düşmektedir.

o İlkokul mezunu bireylerin işsizlik oranları ile üniversite mezunlarının işsizlik oran-
ları arasında: 

OECD ortalamasında %10’luk bir fark bulunmaktadır.

Türkiye’de lise altı eğitim düzeyine sahip bireylerde işsizlik oranı %12, lise mezu-
nlarında %12 ve üniversite mezunlarında %13’tür.

Okuldan İşe Geçiş

OECD ülkelerindeki 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun:

-  %53’ü eğitim hayatına devam etmekte,

- %32’si istihdamda yer almakta, 

- Geri kalan %15’i ise ne eğitim ne de istihdamda yer almaktadır. 

Türkiye’de bu yaş aralığında eğitime katılım oranı %39,5’tir. 

	Bu oran, OECD ülkeleri arasındaki en düşük katılım oranlarından biridir. Ayrıca, 
Türkiye’deki 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yarısından fazlası eğitim hayatı son-
rasında istihdam problemi ile karşı karşıya gelmektedir. 

	Türkiye, ne yazık ki, %33’lük bir oran ile 18-24 yaş aralığında hem eğitim hem 
istihdam dışında kalan genç nüfus oranı en yüksek olan OECD ülkesidir.

	Türkiye’de kadınların eğitim ve istihdam dışında kalma oranları %4

	6’lara kadar çıkmaktadır. Türkiye’de kadınlar, erkeklere göre üç kat daha fazla eği-
tim ve istihdam dışında kalma riskiyle karşı karşıyadır. 
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TEOG Değişikliği ve 14.02.2018 Yönetmeliği:

Temel eğitimden orta öğretime geçişte yapılan ve üzerinden aylar geçmesine rağmen kafa 
karışıklıklarının ve bilinmezliklerin giderilemediği son değişiklik, bakanlığın asıl amacının sağlıklı, 
herkesin memnun olacağı bir ortaöğretim sisteminin oluşturulması olmadığını açıkça göstermektedir.

Maalesef bu sistemle ülke, nitelikli okula gidenler ve diğer liselere gidenler olarak ikiye ayrılmıştır. 
Ardından, 14/02/2018 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu ayrım güçlenmiştir. Liseler sınavla 
öğrenci alanlar ve sınavsız öğrenci alanlar şeklinde ikiye ayırılmıştır.

Yönetmeliğe göre;

Genel olarak Bakıldığında liseler;

1. Merkezi sınavla öğrenci alan,

2. Sınavsız öğrenci alan,

3. Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınav puanı ile öğrenci alan şeklinde üçe 
ayrılmıştır.

•	 Ortaöğretim kurumlarına (Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim 
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları) girmek 
için merkezi bir sınav getirilmiştir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim 
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarının MERKEZİ 
SINAV PUANIYLA, diğer liselerin ise sınavsız öğrenci alması öngörülmüştür. 

•	 Sınavsız öğrenci alacak liseler için Ortaöğretim kayıt alanı tanımlaması yapılmıştır. Sonraki 
süreçte il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ortaokul ve liseleri birbirleri ile eşleştirecektir. 
Ülke genelinde 8457 resmi lise, 16.397 ortaokul, bulunmaktadır. 16.397 ortaokulda ki 
öğrenci 8457 liseye yerleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yerleştirme işlemleri için il ve ilçelerde 
komisyonlar kurulacak, bu komisyonlar öğrencileri tercihe bağlı olarak dengeli bir şekilde 
yerleştirecek. “dengeli bir şekilde yerleştirir” ifadesi belirsizlik içermektedir. Komisyona 
keyfi uygulamalar yapma fırsatı verecektir. Kendi kayıt alanına yerleşemeyen öğrenciler 
yine komisyon marifetiyle başka KAYIT ALANINDAKİ liselere boş kontenjanı baz alınarak 
yerleştirilecek. Yerleştirmede tek ölçünün tercih olması ve yerleştirme yetkisinin komisyonda 
olması sınavla yerleşemeyecek sessiz ve çaresiz çoğunluğun yaşayacağı belirsizliği 
artırmaktadır.

Bu okullarda kontenjan olmaz ise öğrencilerinin durumu ne olacak? Hangi okula kayıt 
yaptıracak? 

Liselere yerleştirme işlemlerinin bu şekilde yapılması halinde çocuklarımızın evlerinden çok 
uzak bölgelerdeki okullara yerleşme ihtimali yükselecektir. 

•	 Ayrıca, sınavla öğrenci alacak okulların sınıf mevcutları 30, diğerleri 34, ihtiyaç halinde 40 
olabilecektir. Sınavla öğrenci alan okullarda 30 kişi ile ders işlenirken diğer liselerde 40 
öğrenci ile ders işlenecektir. Sınavsız geçiş yapılan liselerdeki sınıflar kalabalık olacaktır. 
Bunun sonucu olarak da okullar arasındaki nitelik farkı artacaktır.  

•	 Ayrıca yönetmeliğe eklenen Geçici Madde içerik açısından kaosa neden olacak niteliktedir. 
Geçici madde 9 da “….yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim 
ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 
tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.” İfadesi, yapılan 
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değişikliklerin bu yıl mezun olacak öğrencileri kapsayıp kapmadığı hususunda çelişkiye 
neden olmaktadır. 

Yapılan yönetmelik değişikliği sorunları çözmemiş eğitim sistemine yeni sorunlar eklemiştir. Oysa 
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda; her öğrenciye kapasitesinin en üst düzeyinde eğitim fırsatının 
verilmesi üzerinde önemle durulmuştur. Zaten eğitimde adalet ve fırsat eşitliği konusuna girdiğinizde 
adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin olduğunu ve her geçen gün özellikle de yeni sistem ile fırsat 
eşitsizliği yaratıldığını görüyoruz.

Bu ülkede okullar arasında bu kadar nitelik ve nicelik farklılığı varken, bunları 15 yılda iyileştirmek 
yerine, giderek farkı açmak ve son sistemle de “yoksulsun sen yoksul kal” anlayışıyla öğrencileri 
ikiye bölmek hiçbir vicdana sığmaz.
Yönetmelik değişikliğinin  yarattığı tartışma ve buna bağlı olarak bu yıl 8. Sınıfta okumakta olan 1 
milyon 250 bin öğrenci ve velisinin yaşadıkları kabul edilebilir bir durum değildir. Eylül ayından itibaren 
devam eden tartışmalar ve oluşan belirsizlik her geçen gün yaşanan mağduriyetleri artırmaktadır. 

Sözleşmeli Öğretmen Atamaları:

•	 Milli Eğitim Bakanlığı 5 bini ücretli öğretmenler arasından olmak üzere toplam 25 bin 
SÖZLEŞMELİ öğretmen alımı yapacaktır. Öncelikle öğretmenler sözleşmeli değil KADROLU 
atanmalıdır. ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ öğretmen olmaz, öğretmen KADROLU olur. Bakanlığın 
resmi rakamlarına bakıldığında 109 bin öğretmen ihtiyacının olduğu görülmektedir. OHAL 
süreci ile birlikte kamuda iş güvencesi fiilen kaldırılmış, atamaların sözleşmeli yapılması 
uygulaması rutin hale gelmiştir. Mevcut 38 bin sözleşmeli öğretmenin yaşadığı hak gasplarını 
yaşayacak 20 bin öğretmen alımı daha yapılması sorunları çözmeyecektir.

•	 Ücretli öğretmenler arasından 5 bin alım yapılması 455.119 öğretmen için hayal kırıklığıdır. 
Ayrıca Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu 
alımlar tüm ataması yapılmayan öğretmenler içerisinden yapılmalıdır.

•	 Mülakat (sözlü sınav) uygulaması eğitimde hakkaniyeti ortadan kaldırmakta, liyakatin adım 
adım terk edildiğini göstermektedir. Mülakatla öğretmen alımından derhal vazgeçilmelidir.

•	 Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona yaklaşmış, kapatılan köy okulu sayısı 17 
bine ulaşmış, MEB bütçe raporunda öğretmen ihtiyacı 109 bin olarak açıklanmış olmasına 
rağmen yapılacak 20 bin öğretmen ataması; eğitim sistemine verilen değersizliğin başlı 
başına bir kanıtıdır.

Artan İstismar Vakaları

Son dönemlerde yaşanan cinsel istismar olayları eğitim sistemine yeni bir toplumsal sorun olarak 
girmiştir. Taciz ve cinsel istismar kavramları eğitimle, okulla, öğretmenle, yurtla anılır hale gelmiştir. 
Özellikle Karaman’da yaşanan cinsel istismar olayı kamu vicdanını harekete geçirmiştir. Kamu 
vicdanına ve toplumun nefretle takibine rağmen, bu türden cinsel istismar vakalarının yaşandığı vakıf 
ya da cemaat yurtlarının iktidar tarafından korunduğu bir gerçektir. Bu türden vakaların yaşandığı 
cemaat yurtları hükümet üyeleri tarafından ziyaret edilmekte, açılışlarına ya da toplantılarına 
başbakan ya da bakan düzeyinde katılım sağlanmaktadır. Hatta kimi örneklerinde bu ziyaretler 
istismar vakalarının soruşturmaları sürerken bile devam etmektedir. Hükümet tarafından her türlü 
istismar vakasına rağmen desteklenmeye devam eden vakıf ve cemaat yurtları aynı zamanda siyasi 
desteğin verdiği nüfuzla da denetlenemez bir hal almışlardır. 

Savcılar yer yer açılan adli soruşturmaları kapatmaya çalışmakta, müfettişler idari soruşturmaları 
baskı nedeniyle savsaklamak zorunda kalmaktadır. 

Kamuoyunun önüne çıkarılabilenlerde ancak ısrarla sivil toplumun takip edebildiği örnekler ceza 
almakta, takip edilemeyenler tahkikatlardan da muaf tutulmaktadır. 
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En çok da bu nedenle her geçen gün cinsel istismar vakalarında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır.

2013 yılında Türk Ceza Kanununun 263.maddesini yürürlükten kaldırarak,  Kanuna Aykırı 
Eğitim Kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis 
cezasını ortadan kaldırmıştır. Bu durum AKP döneminde vakıf/dernek ve şahısların kaçak eğitim 
merkezi açmalarını kolaylaştırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi TCK’nın 263.maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasını Anayasa Mahkemesine götürmüştür. 4 karşı oya rağmen Anayasa Mahkemesi iptal 
kararı vermemiştir. 

TCK 263 ün kaldırılması sonrasında merdiven altı okullar çoğalmıştır. Çoğunluğu İstanbul, Siirt, 
Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa 
olmak üzere 800’ün üzerinde faal medrese bulunmaktadır. Üstelik büyük şehirlerde kaç apartman 
medresesinin faaliyette olduğu ise tam olarak bilinmemektedir. Çoğunluğu kız çocuklarına yönelik 
açılan apartman medreselerinde 12-18 kişi kalmaktadır.1

Ayrıca, vakıf ve derneklere ait yasal/yasadışı en az 10 bin ev ya da yurt olduğu, 3-6 yaş grubu 
öğrencilerine yönelik açılan KONTROLSÜZ binlerce SIBYAN MEKTEBİ olduğu bilinmektedir. 
Çocukların bu yaşta medreselere alınması, ana ve temel eğitimlerinin yani kişiliklerinin ilk 7 yılda 
oluştuğu dikkate alındığında, eğitim öğretim açısından son derece tehlikelidir. 

Öğretmenlerle yapılan araştırmalarda;

•	 “Yöneticiler ya da çalışma arkadaşlarım tarafından doğrudan, telefon ya da internet 
aracılığı ile cinsel istismara maruz kaldım” ifadesine Öğretmenlerin %33’ü kısmen de olsa 
cinsel istismara maruz kaldığını,

•	 “Öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını biliyorum” ifadesine öğretmenlerin %48’i 
hiç, %24’ü kısmen, %28’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.2

Anayasanın 174. Maddesi ile teminat altına alınan devrim kanunlarının korunması hükmü ile alternatif 
eğitim kurumları açılamayacağı, eğitim-öğretimin Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini uygun olacağı 
güvence altına alınmıştır. Buna karşın MEB, protokol yaptığı çeşitli vakıf ve dernekleri eğitimin asli 
unsuru haline getirmiş, yetkilerinin bir kısmını da devretmiştir.

Ülkemiz, çocukların cinsel istismar da dahil olmak üzere şiddetin ve sömürünün her türlüsünden 
korunması için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Avrupa Konseyi Çocukların 
Cinsel Sömürü Ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlemelere 
taraf olmuştur. Aynı doğrultuda Anayasa’nın 41. maddesinin son fıkrası uyarınca da devlet, her 
türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almak zorundadır.  

Öğrenci ve öğretmenlerin maruz kaldığı cinsel istismar vakaları, bazı kurumları koruma adına 
görmezden gelinmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu yaşananların takipçisidir. AKP iktidarı 
çocuklarımıza yönelik istismar vakaları ile ilgili ciddi tedbirler alınmaz ise Cumhuriyet Halk 
Partisinin tutumu çok sert olacaktır.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen ve kabul edilen 2/2099 sayılı 
Kanun Teklifi ile İlgili Rapor

(Yasa ile Getirilen Değişiklikler, CHP Olarak İtirazlarımız ve Verdiğimiz Önergeler)

	Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasıyla İlgili Olarak; 

Cumhurbaşkanının 2017 yılının Temmuz ayında yardımcı doçentlikle ilgili yaptığı açıklamaların 

1  Balcı Esergül, 2018

2  AES, 2016
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ardından, YÖK hemen bir komisyon marifeti ile konu üzerinde çalışılmaya başlandığını kamuoyuna 
duyurmuştur. Ancak bu husus ile ilgili hiçbir ön çalışmanın yapılmadığı, Cumhurbaşkanının 
açıklamalarından sonra bir komisyon kurularak bazı çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. 

Cumhurbaşkanı farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda özetle “…Yardımcı doçentliğin sadece 
bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kal-
dırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük 
ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik 
olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek.»  ifadelerine yer vermiştir. 

Ancak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geçen kanun teklifine genel olarak 
bakıldığında yardımcı doçentliğin sadece kadro unvanının değiştirildiği görülecektir. Cumhurbaşkanının 
söylemleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen kanun teklifinin getirdikleri 
bu yönü ile tamamen çelişmektedir. Yardımcı doçentlik görünürde kaldırılmış olsa da sadece unvanın 
adı değiştirilmiştir. Yine akademik yaşamın ilk aşaması olarak adı değiştirilen “Doktor Öğretim Üyesi” 
kavramı yer bulmuştur. Mevcut düzenleme ile yardımcı doçent, uzman, okutman, çevirici, eğitim 
öğretim yardımcısı kadrosunda bulunanların “Doktor Öğretim Üyesi/görevlisi” kadrolarına atanmaları 
öngörülmüştür.

Kaldı ki yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine “doktor öğretim üyeliği”nin getirilmesi, yükseköğre-
timde yaşanan sorunların çözümünde, eğitimde, bilimsel yayın ve araştırmalarda kalitenin artırılma-
sında belirleyici hiçbir bir etkiye sahip değildir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının rektörlüklerce ilan edilmesi ve rektör tarafından atamaların 
yapılması yine bu kadroların siyasallaşmasına ve sadece siyasi iradeye yakın olduğu düşünülen 
bireylerin atanmasına neden olacaktır. 4 üncü madde ile Yükseköğretim kurumlarına, “Doktor Öğretim 
Üyeliğine” alımlarda EK KOŞULLAR” belirleme yetkisi şaibeli alımları arttıracaktır. Bilindiği gibi 
rektörler seçimle değil Cumhurbaşkanının ataması ile iş başına gelmektedir. Son yıllarda yaşananlar 
atama ile iş başına gelen rektörlerin siyasi baskıların etkisi altında kalacağını göstermektedir.

	Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Yabancı Dil Şartının Kaldırılmasıyla İlgili Olarak;

Mevcut durumda, yardımcı doçent olarak atanmak için, adayın yabancı dil sınavında başarılı olması 
aranmaktayken, Kanun Teklifinde “doktor öğretim üyesi’ atanmak için böyle bir koşul aranmamaktadır. 
Bilim evrensel olduğu için, genel olarak bir yabancı dilin bilinmesinin, uluslararası düzeyde nitelikli 
bilimsel çalışma ve yayınların yapılmasında önemli/zorunlu olduğu dikkate alınarak; “doktor öğretim 
üyesi” atanmak için de, doçentlik başvurusunda aranan asgari yabancı dil puanı şartı aranmalıdır. 
Ayrıca bilim insanlarının uluslararası alanda inceleme ve araştırma yapabilmesi için iyi düzeyde dil 
bilmeleri hayati önem taşımaktadır. Dil şartının kaldırılması eğitimin niteliğini, kalitesini ve sürekliliğini 
tartışmalı hale getirecektir.

	Doktor Öğretim Üyesi Atama Süresi Belirsizliği;

İlan edilen “doktor öğretim üyesi” kadrosuna, en çok 4 yıl süre ile atama yapılabilecektir. Adayın, 
asgari ne kadar süreyle “doktor öğretim üyesi” olarak atanabileceği şeklinde bir düzenlemeye Kanun 
Teklifindeki ilgili hükümde yer verilmemiştir. Mevcut durumda ise, yardımcı doçentler her seferinde 
ikişer veya üçer yıllık sürelerle atanabilmektedir. Bu düzenleme, gerek ilk atamada gerek yeniden 
atamalarda, atamayı çok kısa sürelerle yaparak “doktor öğretim üyeleri”ne baskı yapılmasına yol 
açabilecektir.

	Doktor Öğretim Üyelerine Kadro Güvencesi Sağlanmalı;

Üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir kısmını yerine getiren, bir yandan da akademik 
anlamda gelişimi için çaba harcayan yardımcı doçentlerin, yukarıda belirtilen iş güvencesine-daimi 
kadroya kavuşturulması, belirli sürelerle yeniden atama/sözleşmesinin yenilenmesi zorunluluğunun 
ortadan kaldırılması gerekir. Kanun Teklifiyle getirilmek istenilen düzenlemede, bu yönde esaslı bir 
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iyileşme sağlayacak hiçbir hükmün yer almadığı görülmektedir.

	Üniversitelerarası Kurul Yetkilerini Yönetim Kuruluna Devretmektedir. Bu durum demokratik 
değildir; 

Teklif metninin 3 üncü maddesinde üniversitelerarası kurul içerisinden 11 kişiden oluşan bir yöne-
tim kurulu oluşturuluyor. Yönetim kuruluna Üniversitelerarası Kurulun Yükseköğretim Kuruluna üye 
seçme yetkisi dışındaki tüm yetkilerini devredebilmesi öngörülüyor. Yetki devri işlere pratik çözüm 
bulmak gibi görünse de Üniversitelerarası Kurulun nispeten demokratik yapısına aykırıdır. Özellikle 
doçentlik kriterlerini belirlemek, sınav jürilerini belirlemek gibi önemli konular şaibeli hale gelecektir. 
Üniversitelerarası Kurulun nerdeyse tüm yetkilerinin devredilmesi üniversitelerarası Kurulun oluşum 
yapısına aykırıdır.

	Doçentlik Ataması Ön Koşulundaki Dil Barajı Düşürülmektedir;

Teklifin 5. Maddesi ile Doçentlik ve Atama sistemi düzenlenmiştir. Getirilen yeni sistemde doçentlik 
sözlü sınavının kaldırılması ve yabancı dil barajının 55’e çekilmesi önemli değişikliklerin başında 
gelmektedir. Teklifte doçentlik jürisinin tek görevi adayın yayınlarını incelemek ve bu hususta rapor 
hazırlamak olarak tanımlanmıştır. Adayı görmeden sadece yayınları üzerinden değerlendirerek bir 
yargıya varmak doğru bir yöntem değildir. Ayrıca yayınların başkaları tarafından hazırlanma ihtimal-
leri ve intihal olaylarının yaşanma olasılığı artacaktır.

	Doktor Öğretim Üyesi Maaşını İyileştirme Yönünde CHP’nin Verdiği Önerge;

Teklif metninin 14 üncü maddesi ile yardımcı doçentlikten “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosuna geçiş 
yapacakların maaşlarına aylık yaklaşık 103 TL iyileştirme yapılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi teklif 
metninin komisyon aşamasında görüşülmesi esnasında tüm akademisyenleri kapsayan (ortalama 
800 TL) iyileştirme önergesi vermiştir. Bu öneri kapsamında Doktor Öğretim Üyeleri için ise 1200 
TL iyileştirme teklif edilmiştir. Tarafımızca verilmiş bu önerge AKP’li üyelerin oyları ile reddedilmiştir.

	ÖYP ile İlgili CHP’nin Verdiği Önerge;

15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 
yetişmiş öğretim üyeleri KHK’lar ile ciddi haksızlığa uğramış ve süreç içinde haksızlığa uğradıkları 
neredeyse tüm eğitim kamuoyu tarafından kabul görmüştür. TBMM gündemine gelecek olan bu 
düzenleme ile ÖYP’lilerin uğradığı haksızlıkları giderme fırsatı ortaya çıkmıştır. Teklif metni 
komisyonda görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisinin öncülük ettiği bir önerge verilmesine rağmen 
bu husus AKP’li üyelerin oyları ile reddedilmiştir. ÖYP hususunda, Cumhuriyet Halk Partisinin amacı, 
olabildiğince mağduriyetin giderilmesi, yıllarca emek ve bütçe harcanan kaliteli insan sermayemizin, 
her biri ayrı değer olan genç akademisyenlerin bir şekilde akademik ortama kazandırılmasıdır.

	Öğrenci Affı ile İlgili CHP’nin Verdiği Önerge;

Bu kanun teklifinin komisyonda görüşülmesi aşamasında yine CHP tarafından lisans, yüksek lisans 
ve doktora aşamasında sağlık, yoksulluk, ailevi sorunlar, mobbing, FETÖ yapılanmasının baskı ve 
yıldırmaları ile eğitim yaşamına son veren, ülkenin kaotik düzenlemeleri ve yaşanan karmaşalar 
nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler için (disiplin suçu ve mahkeme kararı ile atılanlar 
hariç) ÖĞRENCİ AFFI önergesi verilmiştir. Tüm taraflarca haklı görülen ve tespit edilen bu mağduriyet 
için maalesef komisyonda AKP’li komisyon üyelerince red oyu verilmiş ve mağdur öğrencilerin 
beklediği ÖĞRENCİ AFFI kanun içinde yer bulamamıştır.
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28 Şubat 2018: - Çarşamba

Ailelerin Eğitim Harcamaları Raporu

Ailelerin Eğitim Yükü Artıyor

Eğitim Harcamalarının   %74.36’sı Devlet

      %18.79’u Aileler

     %6.85’i Özel ve Tüzel Kişiler (Vakıf ve Dernekler)

      tarafından karşılanmaktadır.

	2011 yılından bu yana ilkokul düzeyinde devlet harcamalarında %79.99, aile 
harcamalarında ise %316 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

	Ortaokul harcamalarında ise ailelerin yükü 2011’den bu yana %143 oranında artmıştır. 

Ortaöğretimde eğitim harcamalarından daha büyük bir pay aileler tarafından 
karşılanmaktadır. (%26) 

4+4+4 sonrasında Anayasal bir hak olan temel eğitim, parasız olmaktan çıkmıştır; 
özel okul sayısında %204 artış meydana gelmiştir: 

	Öğrencilerin %15’i özel öğretim okullarında öğretim görmektedir.

	4+4+4 öncesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 4664 özel okulda 535.788 öğrenci eğitim 
görürken, 2017’de 9555 özel okulda 1 milyon 174.409 öğrenci eğitim görmektedir.

	Öğretmenlerin dahi %37’si çocuklarını özel okula göndermektedir. (Öğretmenlerin 
beğenmediği bir sistemi velilerin beğenmesi zaten olanaksızdır.)

Atanamayan Öğretmenler ve Kapanan Köy Okulları:

- Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona ulaştı. 

- MEB bütçe raporunda öğretmen ihtiyacı 109.000 olarak belirlenmesine rağmen 20.000 + 
5.000 atama yapılıyor. 

- Kapanan köy okulu sayısı 13.000’e ulaştı. 

•	 Milli Eğitim Bakanlığı 5 bini ücretli öğretmenler arasından olmak üzere toplam 25 bin 
SÖZLEŞMELİ öğretmen alımı yapacaktır. Öncelikle öğretmenler sözleşmeli değil 
KADROLU atanmalıdır. ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ öğretmen olmaz, öğretmen KADROLU 
olur.

•	 OHAL süreci ile birlikte kamuda iş güvencesi fiilen kaldırılmış, atamaların sözleşmeli yapılması 
uygulaması rutin hale gelmiştir. Mevcut 38 bin sözleşmeli öğretmenin yaşadığı hak gasplarını 
yaşayacak 20 bin öğretmen alımı daha yapılması sorunları çözmeyecektir.

•	 Ücretli öğretmenler arasından 5 bin alım yapılacak olması, ataması yapılmayan 455.119 
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öğretmen için hayal kırıklığıdır. Ayrıca Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen Kanun 
önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu alımlar tüm ataması yapılmayan öğretmenler içerisinden 
yapılmalıdır.

•	 Mülakat (sözlü sınav) uygulaması eğitimde hakkaniyeti ortadan kaldırmakta, liyakatin adım 
adım terk edildiğini göstermektedir. Mülakatla öğretmen alımından derhal vazgeçilmelidir.

•	 Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona yaklaşmış, kapatılan köy okulu sayısı 
13 bini aşmıştır. MEB bütçe raporunda öğretmen ihtiyacı 109 bin olarak açıklanmış olmasına 
rağmen yapılacak 25 bin öğretmen ataması; eğitim sistemine verilen değersizliğin başlı 
başına bir kanıtıdır.     

07 Mart 2018: - Çarşamba

16 Yıllık AKP İktidarının Eğitim Alanındaki Tahribatı Raporu

1- 6 BAKAN DÖNEMİNDE EĞİTİM SİSTEMİNİN TAHRİBATI

Erkan MUMCU

19.11.2002-17.03.2003

• Göreve geldikten hemen sonra, 
yaklaşık 1300 bakanlık yöneticisi bir 
gecede görevden alındı.

Hüseyin ÇELİK

17.03.2003-03.05.2009

• Öğretim programları değişikliği yapıldı. 

• Temel Dik Yazı uygulamasından Birleşik Eğik Yazı 
uygulamasına geçildi. 

• Lise eğitimi 4 yıla çıkarıldı.

Nimet ÇUBUKÇU

03.05.2009-07.07.2011

• Fatih Projesi başladı.

• Genel liseler Anadolu liselerine 
dönüştürülmeye başlandı.

Ömer DİNÇER

07.07.2011-25.01.2013

• 652 sayılı KHK yayımlandı.

• MEB görev tanımı değiştirildi.

• TCK Madde 263 değiştirildi.

• 4+4+4 Eğitim modeline geçildi.

• Ulusal bayramların statlarda kutlanması yasaklandı.

• MEB'in Kuran kurslarını denetim görevine son verildi. 
Kurslardaki yaş sınırı kaldırıldı.
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Nabi AVCI

25.01.2013-23.05.2016

• 6528 Sayılı Dershaneler Kanunu 
çıkarıldı.

• Öğrenci Andı kaldırıldı.

• 12.420 MEB merkez, yaklaşık 40 
bin taşra yöneticisi görevden alındı.

• Proje Okulu uygulamasına geçildi.

• Eğitim Öğretim Desteği uygulaması 
başladı.

• Teftiş sisteminde sayısız değişiklik 
yapıldı. 

Ders denetimi kaldırıldı.

İsmet YILMAZ

23.05.2016- Günümüz

• Türkiye Maarif Vakfı kuruldu, 

• Öğretim Programları değiştirildi. 

• Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi. 

• Vakıf ve Derneklerle etkili protokoller imzalandı.

• Öğretmen Strateji Belgesi yayımlandı. 

• Birleşik Eğik Yazı uygulamasından Temel Dik Yazı 
uygulamasına geri dönüldü.

• Proje okulu olan İmam Hatip Liselerinin TEOG haricinde 
öğrenci almasının önü açıldı. 

• Ortaokul düzeyinde özel yurt açılması için yasal 
düzenleme yapıldı.

• Etüt Merkezleri kapatıldı. Belediyelere sosyal etkinlik 
merkezi açma hakkı tanındı.

• Okullara mescit zorunluluğu getirildi.

• Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği çıkarıldı.

• Kamu Taşınmazları üzerinde Eğitim Ve Yurt Faaliyetleri 
İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine ilişkin Yönetmelik çıkarıldı.

• TEOG kaldırıldı. 

• Üniversite giriş sistemi değiştirildi. 

• 10 üniversite Araştırma Üniversitesi kapsamına alındı.

• Yardımcı Doçentlik kaldırılacak dendi; ancak sadece adı 
değiştirildi. 

• Doçentlik sözlü sınavı kaldırıldı.

• Üniversiteler Arası Kurulun yapısı değiştirildi.

• Öğretmen Performans Sistemi getirildi. Dört yılda bir 
sınav yapılması öngörüldü.
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Türk Eğitim Sistemi 2002-2017 Yılları Arasında

•	 AKP Teşkilatlarının,

•	 Tarikatların, cemaatlerin ve vakıfların,

•	 Yandaş sendikanın,

•	 FETÖ yapılanmasının,

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oyuncağı haline geldi.

2- Eğitim Bütçesi ve Eğitim Yatırımları

2002-2018 EĞİTİM BÜTÇESİ

•	 Eğitim bütçesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları, ÖSYM ve Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu) toplamı 2018 yılı için 134.265.129.000 TL belirlenmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesi 92.528.652.000 TL, YÖK ve Üniversitelerin bütçesi 27.299.665.000 
TL, ÖSYM’nin bütçesi 537.550.000 TL, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi 
13.899.262.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Eğitim Bütçesinin (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları, ÖSYM ve 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) GSYH ve Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı

Yıllar

Merkezi Yön.Büt.İçindeki 
Payı(%)

GSYH oranı (%)

2003 9,18 3,79
2004 10,98 3,86
2005 12,87 4,14
2006 13,77 *3,05
2007 14,54 *3,39
2008 14,52 *3,25
2009 14,74 *3,87
2010 14,11 *3,49
2011 15,72 *3,52
2012 16,13 *3,61
2013 16,92 *3,78
2014 18,13 *3,86
2015 18,59 *3,76
2016 19,24 *4,21
2017 18,98 *4,03
2018 17,66 *3,90

*2009 Bazlı Yeni Milli Gelir Serisine Göre Hesaplanmıştır.

Merkezi Yönetim Bütçesinden 2018 yılında eğitime 134 milyar 265 milyon lira ödenek ayrıldı. 
Ayrılan bu ödenek 762 milyar 753 milyon lira olan Merkezi Yönetim Bütçe ödeneklerinin 
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yüzde 17,60’ı kadar bir büyüklük oluşturdu. Eğitime bütçeden ayrılan payın, bir önceki yıla 
göre Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde 1,32, GSYH içerisinde ise 0,13 puan azaldığı 
görülmüştür. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Tablo 2: Milli Eğitim Bakanlığı Bütçelerinin Merkezi Yönetim Bütçesi İçindeki Payı ve 
Milli Gelire Oranı

Yıllar MEB Bütçesinin 
Merkezi 

Yönetim Bütçesi 
içindeki Payı 

(%)

MEB Bütçesinin 
GSYH’ye Oranı (%)

2003 6,91 2,24
2004 8,21 2,21
2005 9,50 2,23
2006 9,47 *2,10
2007 10,42 *2,43
2008 10,30 *2,30
2009 10,47 *2,75
2010 9,84 *2,43
2011 10,91 *2,45
2012 11,16 *2,50
2013 11,76 *2,62
2014 12,81 *2,72
2015 13,11 *2,65
2016 13,38 *2,93
2017 13,18 *2,80
2018 12,13 *2,69

*2009 Bazlı Yeni Milli Gelir Serisine Göre Hesaplanmıştır.

Tabloda, MEB bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payının önceki yıla göre 1,05, 
GSYH içerisindeki payının ise 0,11 puan azaldığı görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin rakamsal büyüklüğünün nedeni personel giderleri, sosyal 
güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler ve zorunlu cari ödemelerden kaynaklanmaktadır.

Asıl ölçü olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan paya bakmak 
daha doğru olacaktır. 
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Grafik 1: MEB Yatırım Bütçesi

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 
% 17,18 iken, 2018 yılı itibariyle bu oranın % 8,36’ya geriletilmesi öngörülmüştür.  Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay AKP iktidarı döneminde sürekli azalma 
eğilimi göstermiştir. Eğitim yatırımlarına ayrılan pay AKP’nin gerçek eğitim politikasını ortaya 
koymaktadır. Son 15 yılda özel okullara sürekli destek verilirken, devlet okullarına gerekli ilgi 
gösterilmemiştir. Veriler Kamusal eğitimden uzaklaşıldığını ortaya koymaktadır.

3- İMAM HATİP OKULLARI GERÇEĞİ

(2006-2018)

AKP iktidarı ile eğitimde dinselleşme olgusunun tüm okullarda genel bir politika 
haline getirildiğini söylemek mümkündür. Özellikle 2006 yılından sonra İmam Hatip 
Liselerinde ciddi bir artış gerçekleşmiştir. 4+4+4 ile İmam Hatip Ortaokulları açılmış, 
liselerdeki artış hızlanmıştır. 2016 yılına gelindiğinde okul sayısındaki artışın tersine 
öğrenci sayısında azalma meydana gelmiştir.

Her türlü ayrıcalık ve imkan tanınan İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı son iki yılda 
yüzde 10 oranında azalmıştır. Bu azalış İmam Hatip Liselerinin akademik anlamda 
başarısının düşüklüğü ile doğrudan ilintilidir.

2017 LYS lise türlerine göre TM puanı ortalamalarına bakıldığında Fen Lisesi öğrencilerinin 
340, Sosyal Bilimler Lisesi 318, Özel Lise 241, Anadolu Lisesi 234, Sağlık Meslek Lisesi 
199, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ise 180 ortalama puan aldıkları ortaya çıkmıştır.3 

Yurttaşlarımızın genel olarak beklentileri, nitelikli eğitim alarak çocuklarının gelecekte iyi iş ve 

3  ÖSYM, 2017
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yaşam imkanlarına kavuşmalarını sağlamak olarak açıklanabilir. Üniversite giriş sınavlarında 
İmam Hatip Liselerinin puan olarak gerilerde kalması son iki yıldır öğrenci sayısındaki azalışı 
önemli ölçüde anlamlandırmaktadır. Eğitim alanında siyasal ideolojiler çerçevesinde 
politika geliştirmek, bireylerin nitelikli eğitime erişim hakkını kısıtlamaktır. Ayrım 
yapılmadan tüm okullarda aynı olanaklarda nitelikli eğitim imkanı sağlamak sosyal Devlet 
olmanın gereğidir. 

Ayrıca, AKP bireylere din eğitimi sunmak yerine, eğitimi dinselleştirme politikası izlemiştir. 
Din eğitimi ile eğitimin dinselleşmesi politikaları bir biri ile bağıl olmayan politikalardır. 

Din eğitimi hizmeti, laiklik temelinde bireylerin özgürce, çağdaş din insanlarından, 
istediği dinin eğitimini alması, eğitimin dinselleşmesi ise laik eğitim politikasının 
tersine dinsel öğretilerin tüm derslere etki yapmasıdır.

 

•	 2006-2007 eğitim öğretim yılında 455 olan İmam Hatip Lisesi sayısı 2017-
2018’e gelindiğinde 1452’ye yükselmiştir. Son iki yılda okul sayısında 26,37 
artış olmasına rağmen öğrenci sayısında yüzde 9,34 azalma gerçekleşmiştir.

•	 2006-2007 eğitim öğretim yılından 2015-2016 eğitim öğretim yılına kadar Anadolu İmam 
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Hatip Liselerinin öğrenci sayılarında ciddi oranlarda artış gerçekleşmiştir. 2015-2016 eğitim 
öğretim yılı sonrasında ilk yıl yüzde 6,97, 2017 Eylül ayı itibarı ile 2015-2016 eğitim 
öğretim yılına göre ise (son iki yılda) yüzde 9,34 oranında azalma meydana gelmiştir.

•	 İmam Hatip Ortaokulu sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılına göre yüzde 36,20 artmıştır. 
2017-2018 eğitim öğretim yılında önceki yıla göre %3,18 azalma meydana gelmiştir.

•	 İmam Hatip Ortaokulu öğrenci sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılına göre yüzde 24,34 
oranında artmış, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise önceki yıla göre yüzde 0,77 oranında 
azalmıştır.

Tablo 1. Okul Türlerine Göre Okul Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Okul Türü Okul Sayısı Öğrenci 
Sayısı

Okul Başına 
Öğrenci 
Sayısı

İmam Hatip 
Ortaokulu

2326 589638 253

Ortaokul 16474 5089203 309
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Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi 
Bünyesinde 
İmam Hatip 
Ortaokulu

345 62316 181

Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi 

1452 506516 349

Anadolu 
Lisesi

2943 1553817 528

Tabloda okul türlerine göre okul başına düşen öğrenci sayıları verilmiştir. 

•	 Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokullarında okul başına 181 
öğrenci düşerken, Ortaokullarda ise 309 öğrenci düşmektedir. Sonuç olarak normal 
ortaokulların Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokullarından % 70 
daha kalabalık olduğu ortaya çıkmaktadır.

•	 Ayrıca, tabloda Anadolu Liselerinin Anadolu İmam Hatip Liselerinden %51,28 
oranında daha kalabalık olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tablo 2.Türlerine Göre İkili Eğitim Öğretim Yapan Öğrenci Sayıları(Resmi okullar)

OKUL TÜRÜ TOPLAM 
ÖĞRENCİ SAYISI

İKİLİ EĞİTİM 
KAPSAMINDAKİ 
ÖĞRENCİ SAYISI

İKİLİ EĞİTİM 
YÜZDESİ

ANAOKULU 336245 303704 90,32

İLKOKUL 4.756.977 2328640 48,95

ORTAOKUL 5.089.203 1919391 37,71

İMAM HATİP 
ORTAOKULU

589.638 113577 19,26

GENEL 
ORTAÖĞRETİM

1.553.817 17771 1,14

ORTAÖĞRETİM 
DİN ÖĞRETİMİ

506.516 1865 0,36

MESLEKİ TEKNİK 
EĞİTİM

1.655.143 203588 12,30

TOPLAM-
ORTALAMA

14.487.539 4888536 33,74

Tabloda okul türlerine göre iki eğitim-öğretim yapan okul, öğrenci sayıları ve oranları 
verilmiştir.

•	 Tabloda Anaokullarında eğitim öğretim gören öğrencilerin yüzde 90,32’si, İlkokulların 
48,95’i, Ortaokulların 37,71’i, İmam Hatip Ortaokullarının 19,26’sı, Genel Liselerin 1,14’ü, 
İmam Hatip Liselerinin 0,36’sı, Mesleki ve Teknik Liselerin 12,30’unun ikili eğitim öğretim 
kapsamında olduğu ortaya çıkmaktadır. İmam Hatip Ortaokulları ile normal ortaokullar ve 
İlkokullar arasında ciddi fark olduğu görülmektedir.
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4- Atanamayan Öğretmenler ve Kapanan Köy Okulları

2002 yılında AKP’nin iktidara geldiği günlerde ülkemizde sadece 72.000 ataması 
yapılmayan öğretmen bulunmaktaydı. 

MEB Strateji belgesinde, son beş yılda eğitim fakültelerinin sayısının 63’ten 92’ye, 
öğrenci sayısının ise 141.000’den 228.000’e çıktığı, bu nicel artışın beraberinde nitelik 
sorunu oluşturduğu, mevcut sorunlara yenilerini eklediği, ÖSYM verilerine göre, alan bilgisi 
testi uygulanmayan öğretmenlik alanları da dikkate alındığında 455,119 kişinin sınava 
girdiği, bu mezunlar dışında 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek amacıyla halihazırda 
yalnızca eğitim fakültelerinde okuyanların sayısının 228,279 olduğu, fen fakülteleri, fen 
edebiyat fakülteleri insan ve toplum bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan 
öğrencilerinde dahil edilmesiyle öğretmen olmayı bekleyen 653.899 lisans öğrencisi 
olduğu, MEZUNLARLA BİRLİKTE 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ÖĞRETMEN OLMAYI 
BEKLEDİĞİ TESPİTLERİNE YER VERİLMİŞTİR.4

AKP Genel Başkanı 2002 İzmir Mitinginde, milletten oy isterken: “Ülkede 72 bin öğretmen 
açığı var. Sen sınavla öğretmen seçiyorsun. Bırak da öğretmenler okul seçsin. Önüne 
neden engel koyuyorsunuz? Biz gelince hepsini işe başlatacağız.” 2002 Gaziantep 
Mitingi: “Yahu, bir sürü bölüm öğretmenleriniz boşta geziyor, resim öğretmeni 
matematiğe, müzik öğretmeni beden eğitimi dersine giriyor. Niye? Öğretmen ihtiyacı 
var. Bir de sınavla öğretmen alıyorlar. Yazık değil mi bu öğrencilere? Almayacaksan 
okumasınlar boşuna. Biz iktidar olunca inşallah boşta öğretmen adayı kalmayacak” 
demiştir.

Eğitim planlamasının doğru ve tutarlı yapılmaması, ataması yapılmayan öğretmen sayısının 
en az 455,119’a yükselmesine neden olmuştur. 

KÖY OKULLARININ KAPATILMASI

34.247 olan köy sayısı Büyükşehir yasasından sonra 18.335’e düşmüştür. Mevcut 
durumda 18.335 köyden 6.845’inde okul bulunmaktadır. AKP döneminde 13.800 köy okulu 
kapatılmıştır.5 Köy okullarının kapatılması ile kırsalda yaşayan nüfus din adamlarına teslim 
edilmiş, taşımalı eğitim artmıştır. Köy okullarının yeniden açılması halinde yaklaşık 40 bin 
öğretmene istihdam alanı sağlanmış olacaktır.

2018 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen ihtiyacı 109.000 olarak açıklanmasına rağmen 20.000 + 5.000 atama yapılıyor. 

•	 Milli Eğitim Bakanlığı 5 bini ücretli öğretmenler arasından olmak üzere toplam 25 
bin SÖZLEŞMELİ öğretmen alımı yapacaktır. Öncelikle öğretmenler sözleşmeli 
değil KADROLU atanmalıdır. ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ öğretmen olmaz, öğretmen 
KADROLU olur.

•	 OHAL süreci ile birlikte kamuda iş güvencesi fiilen kaldırılmış, atamaların sözleşmeli 
yapılması uygulaması rutin hale gelmiştir. Mevcut 38 bin sözleşmeli öğretmenin 
yaşadığı hak gasplarını yaşayacak 20 bin öğretmen alımı daha yapılması sorunları 
çözmeyecektir.

4  MEB Öğretmen Strateji Belgesi

5  Bilgi Edinme
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•	 Ücretli öğretmenler arasından 5 bin alım yapılacak olması, ataması yapılmayan 
455.119 öğretmen için hayal kırıklığıdır. Ayrıca Anayasanın 10 uncu maddesinde 
belirtilen Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu alımlar tüm ataması yapılmayan 
öğretmenler içerisinden yapılmalıdır.

•	 Mülakat (sözlü sınav) uygulaması eğitimde hakkaniyeti ortadan kaldırmakta, liyakatin 
adım adım terk edildiğini göstermektedir. Mülakatla öğretmen alımından derhal 
vazgeçilmelidir.

5- YURT SORUNLARI

Eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak, herkesin ırk, cinsiyet, etnik ya da sosyal köken, din 
ya da politik görüş, yaş ya da engellilik haline bakılmaksızın parasız zorunlu temel eğitimden 
yararlanılmasıdır. Sosyal Hukuk Devleti olabilmenin gereği de tüm yurttaşların nitelikli 
eğitime eşit erişim imkanı sağlamaktır. Anayasanın 42 nci maddesinde ilköğretimin devlet 
okullarında zorunlu ve parasız olduğu açıkça belirtilmiştir. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması 
ile zorunlu eğitim devlet okullarında “zorunlu ve parasız” olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 
Anayasanın 42 nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” 
denmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Devlet, eğitim hizmeti yanı sıra eğitim hakkına 
erişim amaçlı yurt, burs vb. gibi hizmetleri de sağlamakla yükümlüdür.

Ancak, 2002 yılında iktidara gelen AKP, Sosyal Hukuk Devleti ilkesini göz ardı ederek 
eğitim politikaları geliştirmiştir. Yoksul ailelerin çocuklarının gittiği Yatılı İlköğretim Bölge 
Okullarının sayısı azaltılmış, 13.800 köy okulu kapatılmıştır. Bunun yanı sıra vakıf, dernek 
ve cemaatlerin eğitim merkezi açmalarını kolaylaştırmak için iktidara geldiği günden bu yana 
bir takım çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi 2013 yılında Türk Ceza Kanununun 
263.maddesini yürürlükten kaldırarak,  Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu açan, çalıştıran ve bu 
merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını ortadan kaldırmıştır. 

Köy okullarının kapatılması,( İlkokul ve ortaokul kademelerinde 43.959 okulsuz 
yerleşim birimi ve işlevsel olmadığı için taşınan okul bulunmaktadır) Yatılı İlköğretim Bölge 
Okullarının, Yatılı Bölge Ortaokullarına dönüştürülerek sayılarının ve kapasitelerinin 
azaltılması özellikle yoksul aile çocuklarının vakıf, dernek ve cemaatlerin ideolojisine 
teslim olmalarına neden olmuştur. Köyünde ya da yakın bölgesinde okul bulamayan 
aileler, çocuklarını ilçe ve il merkezlerine göndermiş, Karaman’da ki gibi kaçak açılmış 
yurtlarda da barınmasını sağlamıştır. 

Köy okulları kapatılmamış, YİBO’lar kuruluş misyonuna uygun işletilmiş olsa idi, yoksul 
aile çocukları vakıf dernek ve cemaatlerin yurtlarında yaşananlara maruz kalmayacaktı. 

Aşağıdaki  tabloda Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının sayısal durumu verilmiştir. 

Tablo 1: Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Sayısal Durumu

O k u l /
Öğrenci

        2002         2006         2016           2017

Okul          521           603          341            325

Öğrenci      278.448        282.134        94.455         89.979

Kaynak: MEB, istatistik
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2002 yılından buyana Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının sayısında %37,62 öğrenci 
sayısında ise %67,68 oranında azalma meydana gelmiştir. 

Pansiyonlu Okul Sayıları

Tablo 2: Pansiyonlu Okul Sayıları

Öğretim Dairesi

Pansiyonlu Okul sayısı Pansiyonda Kalan 
Öğrenci sayısı

Okul Artış/
Azalış 

oranı %

Doluluk 
Oranı %

2015-2016 2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

Temel Eğitim 343 322 60.473 53.646 -6,12 57,47
Ortaöğretim 932 1027 139.837 108.116 10,19 55,48

Mesleki ve Teknik 
Eğitim

703 767 80.734 60.215 9,10 49,50

Din Öğretimi 532 829 52.988 46.124 55,82 37,42
Özel Eğitim ve 

Rehberlik
81 34 2.579 1426 -58,02 44,74

Tabloya göre, Temel Eğitimde yurt sayısında yüzde 6,12, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetlerinde 58,02 azalış, Ortaöğretimde 10,19, Mesleki ve Teknik Eğitimde 9,10, Din 
Öğretiminde 55,82 artış gerçekleşmiştir.

Pansiyonların doluluk oranlarının ise, Temel Eğitim yüzde 57,47, Ortaöğretim 55,48, Mesleki 
ve Teknik Eğitim 49,50, Din Öğretimi 37,42, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinde 44,74 
olarak gerçekleştiği görülmüştür. Din Öğretimindeki pansiyon sayısındaki artışa oranla 
doluluk oranı çok düşük çıkmıştır. 

YÜKSEKÖĞRETİM YURTLARI

Tablo 3. Yükseköğretim Yurtları

Yurt Sayısı Öğrenci Sayısı Yurt ve Öğrenci 
Sayısındaki Artış

2006 2017 2006 2017 Yurt Öğrenci
Toplam 1197 2404 262.772 718.399 %100,83 %173,39

Resmi 216 748 198.945 612.022 %246 %207,63

Özel 981 1656 63.827 106.377 %68,80 %66,66

2006 yılında üniversitelerin birinci ve ikinci öğretimlerinde 2.407.330 öğrenci var iken, 2017 
yılana gelindiğinde bu sayı 3.800.310’a ulaşmıştır. Artış oranı %57,86 gerçekleşmiştir. 
Yükseköğretim öğrencilerinin resmi+özel 718.399’una barınma hizmeti sağlanabilmiştir. 
Sonuç olarak yükseköğretimde birinci ve ikinci öğretim kapsamındaki öğrencilerin %18,9’una 
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barınma olanağı sağlanabilmiştir.

ÖNERİLER

•	 Ülke genelinde öncelikle kırsal bölgelerde yoksul aile çocuklarının ihtiyacı olan yurt binalarının 
yapılması gerekmektedir.

•	 Yatılı Bölge Ortaokullarının sayısı arttırılmalıdır.

•	 Pansiyonlu ortaöğretim kurumu sayısı arttırılmalıdır.

•	 Cemaat ve tarikatların yurt açmalarına izin verilmemelidir. Vakıf, dernek, tarikat ve şahısların 
özellikle ortaokul düzeyinde yurt açma izni iptal edilmelidir. Aksi halde yaşanan sorunlara 
yenileri eklenecektir.

•	 Kuran Kurslarının denetim yetkisi Milli Eğitim Bakanlığına devredilmelidir. 

•	 Aladağ’da yaşanan yangın olayına benzer olayların yaşanmaması için ilgili alan mezunu 
olmayan kişilere yurt açma ve işletme yetkisi verilmemelidir.

Kamu Yatırımlarında Yüklenici Firmalar İle Yapılan Sözleşmeler Nedeniyle 
Kamunun Ödediği Paralarla Ne Kadar Yurt Yapılabilirdi?

• Kamu Yatırımları Programında bir öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt 
yapımı için 45.238 TL kaynak ayrılmıştır. Referandum için yaklaşık 15 milyar TL 
kamu kaynağı kullanılmıştır. Sadece Referandum için harcanan para ile 331.579 
kişilik yurt yapılabilirdi.

• Osman Gazi köprüsünden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği para 
yaklaşık 1,75 milyar TL’dir. Bu para ile yılda 38.794 kişilik yurt yapılabilirdi.

• Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği 
para yaklaşık 421 milyon TL’dir. Bu para ile yılda 9.309 kişilik yurt yapılabilirdi.

• Avrasya Tünelinden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği para yaklaşık 
186 milyon TL’dir. Bu para ile yılda 4.133 kişilik yurt yapılabilirdi.

6- Dünden Bugüne Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sınavları ve Gelinen Nokta

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVLARI

Ülkemizde ortaöğretime giriş sınavları 1964’te Fen Liselerine giriş ile başlamıştır.

	Sekiz yıllık eğitime geçilmesinden sonra Liselere Giriş Sınavı (LGS) getirildi. (1999-
2004)

	2004 yılından itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 
uygulamaya sokuldu.  (2004-2008)

	2008 yılından itibaren 6, 7 ve 8.sınıflara Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulanmaya 
başlandı.

	2009’dan sonra SBS sadece 8.sınıflara uygulandı.

	2012-2013 te SBS tamamen kaldırıldı.
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	2014 yılından buyana Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulanmaya 
başlandı. 

	2017 yılında TEOG kaldırıldı. Merkezi tek sınav getirildi.

TEOG’un kaldırılması ülke kamuoyunu uzun süre meşgul etmiştir. Yeni modelin de sorunları 
çözebilecek nitelikte olmadığı açıktır. Maalesef yeni sistemle ülke, nitelikli okula gidenler ve diğer 
liselere gidenler olarak ikiye ayrılmıştır. 14/02/2018 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu ayrım güçlenmiştir. 
Liseler sınavla öğrenci alanlar ve sınavsız öğrenci alanlar şeklinde ikiye ayırılmıştır.

Yönetmeliğe göre;

Genel olarak Bakıldığında liseler;

1.Merkezi sınavla öğrenci alan,

2.Sınavsız öğrenci alan,

3.Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınav puanı ile öğrenci alan şeklinde üçe 
ayrılmıştır.

•	 Ortaöğretim kurumlarına (Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim 
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları) girmek 
için merkezi bir sınav getirilmiştir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim 
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarının MERKEZİ 
SINAV PUANIYLA, diğer liselerin ise sınavsız öğrenci alması öngörülmüştür. 

•	 Sınavsız öğrenci alacak liseler için Ortaöğretim kayıt alanı tanımlaması yapılmıştır. Sonraki 
süreçte il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ortaokul ve liseleri birbirleri ile eşleştirecektir. 
Ülke genelinde 8457 resmi lise, 16.397 ortaokul, bulunmaktadır. 16.397 ortaokulda ki 
öğrenci 8457 liseye yerleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yerleştirme işlemleri için il ve ilçelerde 
komisyonlar kurulacak, bu komisyonlar öğrencileri tercihe bağlı olarak dengeli bir şekilde 
yerleştirecek. “dengeli bir şekilde yerleştirir” ifadesi belirsizlik içermektedir. Komisyona 
keyfi uygulamalar yapma fırsatı verecektir. Kendi kayıt alanına yerleşemeyen öğrenciler 
yine komisyon marifetiyle başka KAYIT ALANINDAKİ liselere boş kontenjanı baz alınarak 
yerleştirilecek. Yerleştirmede tek ölçünün tercih olması ve yerleştirme yetkisinin komisyonda 
olması sınavla yerleşemeyecek sessiz ve çaresiz çoğunluğun yaşayacağı belirsizliği 
artırmaktadır.

Bu okullarda kontenjan olmaz ise öğrencilerinin durumu ne olacak? Hangi okula kayıt 
yaptıracak? Liselere yerleştirme işlemlerinin bu şekilde yapılması halinde çocuklarımızın 
evlerinden çok uzak bölgelerdeki okullara yerleşme ihtimali yükselecektir. Yapılan 
yönetmelik değişikliği sorunları çözmemiş eğitim sistemine yeni sorunlar eklemiştir. 
Oysa Milli Eğitim Temel Kanunu’nda; her öğrenciye kapasitesinin en üst düzeyinde 
eğitim fırsatının verilmesi üzerinde önemle durulmuştur.  Yeni sistem nitelikli eğitime 
erişimde ki eşitsizliği çoğaltacaktır.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI
	 Ülkemizde 1974 yılına kadar üniversiteler kendi öğrencilerini kendileri alıyordu. 1974 
yılında, bu karışıklığın önlenmesi amacıyla sınavların tek merkezden yapılması kararı alındı.

	 1974 ve 1975 tarihlerinde üniversite sınavları sabah ve öğlen olmak üzere iki 
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oturumda, 1976-1980 yılları arasında aynı günde tek oturumda uygulanmış. 1981 yılında 
itibaren ise iki basamaklı sınav sistemi uygulamaya koyulmuştur. İki basamaklı sınavın ilk 
ayağı Nisan ayında ÖSS ikinci ayağı ise Haziran ayında ÖYS olarak uygulandı. 

	 1987 yılında ise testlerin hepsini değil, girmek istediği bölüme göre gereken testleri 
çözme hakkı verildi.

	 1999 yılında ÖYS kaldırıldı, ÖSS adıyla tek sınava dönüştürüldü. Aynı yıl OBP 
uygulamasıyla, öğrencilerin lise alanlarına göre yüksek öğretime geçişi sağlandı. Bu arada, 
sistemde birçok küçük düzeltme yapıldı.

	 2006 yılında tek sınav ancak iki bölümlü bir sınav uygulaması şeklinde oldu. Bu 
değişiklik sonucunda adaylar, ortak alan ve alan testleri olarak iki bölümden oluşan testlere 
yanıt vermeye başladı.

	 2007’de YÖK, üniversiteye girişte 2009’da uygulanmak üzere iki sınavlı bir sistem 
önerdi. 

	 2010 yılından itibaren uygulanacak yeni üniversiteye giriş sistemiyle ÖSS rafa 
kalktı. 1999 öncesinde uygulanan iki basamaklı sınav sistemine geçildi. Yeni sistemde 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) adı verilen birinci basamak sınavı ile Lisans Yerleştirme 
Sınavları (LYS) adıyla ikinci basamak sınavları yapılmaya başlandı. 

	 2017 yılında iki basamaklı sınavdan vazgeçilerek, üç oturumlu tek basamaklı 
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) getirildi. 

AKP iktidarının sınavlarla ilgili genel politikası ölçme değerlendirmeyi “SIRALAMA SINAVI” 
olarak görmektir. Sınav mutlaka yapılacak ise ölçme içerikli sınav türleri uygulanmalıdır. 
Sıralama sınavları ile öğrencilerin başarı ve yeteneklerini ölçmek mümkün değildir. 
Ortaöğretime ve üniversiteye giriş işlemleri tüm paydaşların katılımı ile yapılacak çalışmalar 
sonucunda eğitimcilerin ortak akılla bulacakları çözümler üzerine inşa edilecek bir modelle 
yapılmalıdır.

7- FATİH PROJESİ (FIRSATLARI ARTTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ)

YAŞANAN SORUNLAR ÖNERİLER

KONU BAŞLIKLARI

I. Fatih Projesinin Başlaması

II. Fatih Projesi Kapsamında Neler Yapıldı?

III. Fatih projesinde yaşanan Sorunlar ve Usulsüzlükler

IV. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Önerileri
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I. Fatih Projesinin Başlaması

FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi 
iyileştirmek amacıyla 2010 yılında Dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
başlatılmıştır. Başladığı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında tamamlanacağını duyurmuş, 
2014 yılına gelindiğinde 2015 yılında tamamlanacağı söylenen projenin bitim süresi daha 
sonra 2017’ye uzatılmış, sonrasında ise 2018’de tamamlanacağı belirtilmiştir. Son dönemde 
Fatih Projesi kapsamında Tablet dağıtımına son verildiği, Tablet yerine klavyeli bilgisayarların 
dağıtılacağı bilgileri basında yer almıştır.

Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından desteklenen bir projedir. 2010 yılında 4 yılda tamamlanması planlanmıştır. Ancak 
proje kapsamında yapılan işlerin neredeyse tamamı zamanında bitirilemedi.

PROJE KAPSAMINDA NELER OLDU?

Fatih Projesi kamuoyuna aşağıdaki hedeflerle duyuruldu.

	Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise 
ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, 
e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi 
eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması,6

	Okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD 
Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanması, aynı zamanda her öğretmene ve 
her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmiştir.

II. 2013 Yılına Kadar Fatih Projesi Kapsamında Neler Yapıldı?

	3.362 Okulun Yerel Alan Ağı Alt Yapı İşleri tamamlandı.

	Öğrencilere 600.995 adet Tablet Bilgisayar dağıtımı yapıldı.

	Öğretmenlere 130.505 adet Tablet Bilgisayar dağıtımı yapıldı.

	84.921 adet Etkileşimli Tahta dağıtımı yapıldı.

	3.657 adet Doküman Kamera ve Çok Fonksiyonlu Yazıcı dağıtımı yapıldı.

2017 Yılına Kadar Neler Yapıldı?

	Proje kapsamında 2017 Kasım ayına 79 ihale, 131 doğrudan alım yapılmış, kadar toplam 1 
milyar 691 milyon 202 bin TL para harcanmıştır. 2010-2017 arası toplam 1 milyon 437 bin 

6  http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
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800 tablet dağıtımı yapılmıştır.7 Tablet bilgisayar dağıtımı üzerinden değerlendirildiğinde 
hedeflenen kitlenin sadece %7,69’una ulaşılabilmiştir.

III. Fatih Projesinde Yaşanan Sorunlar ve Usulsüzlükler

11 Nisan 2012 tarihli 6287 sayılı kanunla, Fatih Projesi Kapsamında, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı 
sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden 
yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Proje kapsamında Tablet Bilgisayarların eğitime etkisi üzerine MEB tarafından 
en az 6 araştırma yapılmış, bu araştırmaların sonuçları kamuoyu ile 
paylaşılmamıştır. 

2018 yılına gelindiğinde MEB Tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtım 
hazırlıklarına başlamıştır.

Usulsüzlükler

1. Fatih Projesinin başlamasının hemen ardından Projenin yürütüldüğü YEĞİTEK Genel 
Müdürlüğünde 2 milyon TL’ye 4 toplantı odası yapılıyor.

2. Milli Eğitim Bakanlığında yirmiden fazla avukat varken 2013 yılının ilk altı ayında kurum 
dışından tutulan 4 avukata 955 bin TL ödeme yapılıyor.

3. 13.02.2013 tarihinde MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğünde görevli alanında uzman 142 
öğretmenin görevine son veriliyor. Bu öğretmenlerin yerine TÜRKSAT’tan 36, TÜBİTAK’tan 
20 personel 4000-6000 TL arası maaşla MEB’e görevlendiriliyor.

4. Fatih Projesi kapsamında yapılan usulsüzlüklerin bir kısmı 23/7/2013 tarihinde CHP 
Milletvekilleri tarafından açıklanıyor. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI bazı 
bürokratları görevden alıyor ve usulsüz kullanılan makam araçlarını merkeze çektiriyor. 
Merkeze çekilen araçların yerine 2014 yılında 3 adet Renault Fluence marka makam 
aracı alınıyor.

5. Fatih Projesinin başlaması ile MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğündeki 7 makam odası 
tadilata alınıyor. Bu tadilattan 2 yıl sonra aynı makam odaları tekrar tadilata alınıyor.

6. Şaibelerle dolu 34 milyon 102 bin TL’ye ORACLE ürünü olan “Kullanıcı ve Profil Yönetim 
Projesi Kimlik Yönetim Donatım ve Lisans” alımı yapılıyor.

7. 84.921 Etkileşimli Tahtanın Access pointlerinin arızalı olması nedeniyle Tablet 
Bilgisayarları algılamadığı tespit ediliyor. Projenin Milli Eğitim Bakanlığının 

7  Engin ALTAY, Bilgi Edinme
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açıklamalarının aksine hiçbir okulda uygulanamadığı anlaşılıyor. Kısacası Milli 
Eğitim Bakanlığı Etkileşimli Tahta alımında aldatılıyor.

Sayın Nabi AVCI’nın Bakanlığı döneminde Projenin başında YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa 
KOÇ bulunmaktaydı. Mustafa KOÇ’un ayrılmasının ardından projenin başına Dinçer ATEŞ 
görevlendirildi. Sonrasında Dinçer ATEŞ YEĞİTEK’ten sorumlu Müsteşar Yardımcılığına 
atandı. YEĞİTEK Genel Müdürlüğüne ise Bakan Danışmanı görevinde bulunan Sayın Nabi 
AVCI’nın yeğeni ile evli olan Ahmet Onur AK atandı. 

Sayın İsmet YILMAZ’ın Bakanlık koltuğuna oturmasından 22 gün sonra Ahmet Onur AK 
görevden alınarak Bilal TIRNAKÇI YEĞİTEK Genel Müdürlüğüne getirildi. 

Hülasa; Fatih Projesi Milli Eğitim Bakanlığının dibi olmayan kör kuyusu olmuş durumdadır. 
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle özdeşleşmiştir. Harcanan onca bütçeye rağmen hedeflerin 
hiç birine ulaşılamamış, hatta yaklaşılamamıştır. Proje kapsamında birçok kişi ve kurumun 
yolsuzluk batağına saplandığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. 2010 yılında AKP Genel 
Başkanı tarafından gösterişli bir törenle başlatılan proje çökmüştür. AKP Genel Başkanı bu 
kez de MEB tarafından kandırılmıştır.

Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı “Atılması gereken çok adım olduğunu, bazılarının Fatih 
Projesi’nin sona erdiğini, tablet bilgisayar dağıtımı yapılmayacağını iddia ettiğini, 
bugünkü 700 bin bilgisayara ne diyeceksiniz? Gelecek yıldan itibaren dağıtılacak 
10 milyon 600 bilgisayarın ihalesi yapıldı. Buna ne diyeceksiniz?” şeklinde ifadeler 
kullanmıştır. MEB’den alınan bilgilere göre bu ihalenin hala yapılmadığı ortadadır. AKP 
Genel Başkanı bu ihalenin yapılıp yapılmadığına, 10 milyon 600 bin tabletin mi, yoksa 
klavyeli bilgisayarların mı? dağıtılacağı hususuna açıklık getirmelidir. Yine kandırılmış olma 
ihtimali yüksektir.

IV. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Önerileri

Görüldüğü gibi Fatih Projesi siyasi bir rant ve yolsuzluk projesine dönüşerek çökmüştür. 
Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı ve kamuoyu ile paylaşmadığı araştırmalarda Fatih 
Projesinin başarısız olduğu yönündedir. AKP iktidarı Eğitim kurumlarının fiziksel 
eksikliklerini gidermeden Tablet Bilgisayar balonu ile tüm öğrenci ve velileri kandırmıştır. 
Eğitim, elbette çağdaş yaşamdan ve teknolojiden ayrı düşünülemez. Teknoloji tüm gelişimi 
ve ilerlemesi ile eğitimin içerisinde olmalıdır. 

Öncelikle Ülkemizdeki eğitim sisteminin sorununun teknoloji eksikliğinden kaynaklanmadığı 
bilinmelidir. Eğitim kurumlarımızın fiziksel eksiklikleri sistemin başarısızlığının ana 
nedenidir. 

Fatih Projesinin bütçesi 8 milyar 500 milyon TL’dir. 
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Bu bilgiler ışığında CHP iktidarında;

1. Fatih Projesi yeniden yapılandırılacaktır.

2. Tüm okullarda “Akıllı Okul Projesi” hayata geçirilecektir. Fatih Projesi kapsamında 
öğrenci başına ayrılan 480,14 TL “Akıllı Okul Projesi” için harcanacaktır. 
Örneğin, 1000 öğrencisi olan okula 480,140 TL bütçe ayrılacaktır.

Akıllı Okul Projesi

	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul standartları bilimsel temelde belirlenecek 
tüm okullara belli alanlarda standartlar getirilecektir. 

	Derslik, yönetim odası, öğretmenler odası, spor salonu, kütüphane, 
laboratuvar, tuvalet, koridor, okul bahçesi, çevre düzenlemesi vb hususlarda 
standartlar getirilecektir. 

	Çok katlı okul uygulamasından vazgeçilecektir.

	Modern okul yerleşkeleri oluşturulacaktır.

	Akıllı Okul Projesi ile okul güvenliği tam olarak sağlanacaktır.

	Fiziksel şartlar modernize edilecektir. 

	Öğretim materyalleri teknoloji ile uyumlu hale gelecektir.

	Akıllı Okulların tam gün eğitim vermesi sağlanacaktır.

	Tüm okullarda, yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturulacaktır.

	Her okula Bilgisayar Teknolojileri Öğretmeni atanacaktır.

	Tüm öğrenci ve öğretmenlerin Teknoloji Okuryazarı olması sağlanacaktır.

	Etkileşimli Tahta uygulamasına devam edilirken Tablet Bilgisayarlar dağıtımına 
son verilecektir.

19 Mart 2018: - Pazartesi

Okullardaki Cemaatleşme Hakkında Çalışma:

Okul öncesi eğitimden başlayarak, üniversitelere ve öğrenci yurtlarına yayılan ve milyonlarca 
öğrenciyi kıskacına alan cemaat örgütlenmelerinin araştırılması ve bu örgütlenmelere karşı 
sürekli ve somut önlemlerin alınması, eğitim sistemimizde acilen atılması gereken adımların 
başında gelmektedir. Bu amaçla, TBMM Başkanlığına, konuyla ilgili bir Meclis Araştırması 
açılmasını teklifi sunulmuştur. 
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Bu teklif: 

“Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur. Demokrasimizin geleceği, toplumsal 
sorunların çözüme ulaşması, bilgi ve birikimimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için hayati 
bir öneme sahiptir. Eğitim sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmadan kültür, sanat, 
bilim, teknoloji vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemez. Ancak mevcut duruma 
bakıldığında eğitim sistemimizin ciddi sorunlarla yüz yüze olduğu görülmektedir. 

Yap-boz tahtasına çevrilen eğitim sistemi ile birlikte binlerce öğrenci, ne yazık ki mağdur 
olmuş, Milli Eğitim Bakanlığına tüm kademelerde sızan cemaat mensupları sebebiyle 
öğrenciler tarikatların, cemaatlerin ve benzer yapıların eline terkedilmiştir. Yapılan 
araştırmalar Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu olduğunu ortaya 
koymuştur. Sadece İstanbul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdürmektedir. Çoğunluğu 
İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Muş, 
Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 800’ün üzerinde faal medrese bulunmaktadır. 
Üstelik büyük şehirlerde kaç apartman medresesinin faaliyette olduğu ise tam olarak 
bilinmemektedir. Çoğunluğu kız çocuklarına yönelik açılan apartman medreselerinde 12-18 
kişi kalmaktadır. MEB verilerine göre medreselerin yoğunlaştığı iller okulöncesi eğitimde 
Türkiye ortalamasının altındadır. Çünkü medreselere kaydolma yaşı, bazı bölgelerde 3’e 
kadar düşmektedir. Çocukların bu yaşta medreselere, sibyan mekteplerine alınması, ana ve 
temel eğitimlerinin yani kişiliklerinin ilk 7 yılda oluştuğu dikkate alındığında, eğitim öğretim 
açısından manidardır. Büyükşehirlerde yaşayan yoksul aileler “hiç değilse çocuğumuz 
parasız eğitiliyor” düşüncesiyle çocuklarını bu kurumlara gönderiyor. Devletin boş bıraktığı 
eğitim alanları yasal ya da yasa dışı açılmış kurumlarla doldurulmuştur. Sosyal Hukuk Devleti 
olmanın gereği tüm çocuklarımıza ücretsiz, eşit eğitim imkanı sağlanmalıdır.

Tüm bu sorunlar yaşanırken, Milli Eğitim Bakanlığı ise görev ve sorumluluğu olan çağdaş 
bir eğitime vermek, bu ortamı sağlamak ve güvenli bir barınma imkanı yaratmaktan gün 
geçtikçe uzaklaşarak kapısını tarikat ve cemaatlere açmıştır.

Okul öncesi eğitimden üniversitelere kadar uzanan tüm kademelerde bilimi referans alması 
gereken eğitim politikaları, cemaat örgütlenmelerinin etkisiyle eğitim sistemini tehdit eder 
hale gelmiştir. Yönetici atamalarında tarikat ve cemaatlere yakınlık esas alınmış, devletin 
yurt açma ve denetleme görevini yerine getirmemesi nedeniyle, tarikat ve cemaat yurtlarının 
çoğalmasına giden yol açılmıştır. Bu nedenlerle istismar vakaları artmıştır.

Araştırmalar, eğitim sistemimizin cemaat, tarikat ve derneklerin eline bırakıldığını 
göstermektedir. Tarikat okullarında 210 bin dolayında öğrenci eğitime devam etmektedir. 
4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılı olduğunu bilinmektedir. 
Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesinin 380 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.” 
gerekçesini taşımaktadır. 

26 Mart 2018: - Pazartesi

Öğretmenlik Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Raporu

Öğretmenlik Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı, geleceğimiz olan 
çocuklarımızı emekleri ile donatan öğretmenlerimizin son dönemde yaşadığı sorunlardan 
yalnızca biri olsa da, öğretmenlerin işini huzurla yapmasının önünde büyük bir engeldir.
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Milli Eğitim Bakanlığı yandaş sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte hazırladığı 
ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNİ 09/06/2017 tarihinde 30091 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlamıştır.

Mevcut belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak 
“öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve 
istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin 
statüsü ve sürekli mesleki gelişim” olmak üzere 6 bileşen üzerinde durulmuştur. 3 temel 
amaç, 8 Hedef ve 35 Eylem Planı söz konusudur. 23 Ekim - 31 Ekim 2017 Tarihleri Arasında 
12 İlde ve 132 Okulda öğretmen performans değerlendirme pilot uygulaması yapılmıştır.

Öğretmen Strateji Belgesinin yayımlanmasından 8 ay sonra ÖĞRETMENLİK PERFORMANS 
DEĞERLENDİRME YÖNETMELİK TASLAĞI bir haber sitesi tarafından yayımlanmıştır.

Taslağa göre;

•	 Öğretmenlerin performansı, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, zümresi dışındaki diğer 
öğretmenler, kendisi, veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan değerlendirilecek.

•	 Öğretmenler 4 yılda bir sınava tabi tutulacak.

•	 Değerlendirme sonucunda öğretmenler;

A 90-100

B 76-89

C 60-75

D 0-59 şeklinde sıralanacak. 0-59 aralığında puan alan öğretmenler hizmetiçi eğitime tabi 
tutulacak. Son 8 yılın 4 yılında “A” başarı düzeyini yakalayan öğretmene UZMAN,  son 14 
yılın 7 yılında “A” başarı düzeyini yakalayan öğretmene BAŞ ÖĞRETMEN unvanı verilecek.

•	 Kurum müdürü, zümre öğretmenleri, zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi, veli ve 
öğrenci değerlendirmelerinin ağırlıkları farklı olacak. Veli ve öğrencinin değerlendirmeye 
etkisi %30 (15+15) olacaktır.

•	 Ülkemizde şu anki tabloya bakıldığında okul yöneticilerinin yaklaşık %75’i yandaş BİR 
EĞİTİM sendikasına üye olduğu görülmektedir. Bu yöneticilerin öğretmenleri objektif olarak 
değerlendirmeyeceği ortadadır. 

•	 Ortaya çıkan bu taslak yandaş çoğaltma hedefindedir.

•	 Okulların nicelik ve niteliği eşitlenmeden öğretmenlerin değerlendirilecek olması tarihi bir 
hatadır. Okullarda kaos yaratacaktır. 
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•	 Öğretmenlerin birbirini değerlendirmesi okulda çalışma barışına zarar verecektir.

Sonuç olarak;

Öğretmen eğitimin temelidir fakat daha öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının ulusal 
olması, siyasi değil ulusal hedeflerin ön plana çıkarılmasıdır.

Bugün ülke genelinde eğitimde verilen kararların tamamen siyasal olduğu, kariyer ve 
liyakatin hiçe sayılarak yandaşlık temelli kadrolaşmanın hakim olduğu, okulların ihtiyaca ya 
da talebe göre değil siyasi iktidara, siyasetçilere, vakıflara, derneklere göre dönüştürülüp 
şekillendirildiği, tarihsel ve başarı yönünden eğitim sistemimizin temel taşı olan köklü 
okullarımızın proje okulu adı altında içlerinin boşaltıldığı, eğitimin temel unsurlarından olan 
müfredatın dahi içinin boşaltıldığı, en temel değerimiz olan Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silinmeye çalışıldığı, Atatürk, Cumhuriyet ve kazanımlarının 
unutturulmaya çalışıldığı, ulusal bayramların dahi bayram gibi kutlanmasına engel konulduğu, 
öğretmen alımında bile sözlü sınavların hakim kılındığı, öğretmen yer değiştirmesinde 
adaletin sağlanamadığı bir anlayışın terk edilmemesi halinde başarının yakalanması 
mümkün değildir.

Ayrıca öğretmen yeterliliğinin, performansın ölçülmesi gibi uygulamaların öğretmeni okula, 
öğrenciye değil yeterlik sınavına, performansa odaklayabileceği sürekli bu sürecin stresine 
maruz kalabileceği, olası yeterlik sınavı başarısızlığında “bu öğretmen başarısız sınavı 
geçemedi” algısının her şeyi alt üst edebileceği mutlaka tartışılmalı ve değerlendirilmelidir.
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4.6. AKP İKTİDARINDA DOKTOR OLMAK

İnsan Hakları – Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl

14 Mart 2018 tarihli “AKP İktı̇darında 
Doktor Olmak” başlıklı rapor:

16 yıllık AKP iktidarı ile sağlık sistemi birçok 
dönüşümden geçmiş, iktidarın yaptığı “sağlıkta 
reform” gibi iddialı açıklamalar ise sağlık siste-
minde yaşanan çöküşün ve doktorların yaşadığı 
zorlukların ve hak ihlallerinin üstünü kapatmaya 
yetmemiştir.

Doktorların AKP iktidarı ile yaşadıkları açık 
ihlaller ve kayıplar aşağıda verilerle açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Verilerle Doktorluk

- Tıp Fakültesi ve Öğrenci Sayıları

Türkiye’de, 2006 yılından itibaren üniversite 
sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. 2006 yılın-
dan önce, en son 1992 yılında 23 devlet üniver-
sitesi kurulmuşken, 2006-2015 yılları arasında 
56’sı Devlet ve 51’i Vakıf olmak üzere 107 yeni 
üniversite kurulmuştur. 

Türkiye’de 2017 itibariyle toplam 100 tıp 
fakültesi vardır fakat bunların 84’ü aktif halde-
dir. İstatistiklerine bakıldığında, bu fakültelerde 
okuyan 38.725 bin erkek, 37.231 bini kadın, 
toplam 75.956 tıp fakültesi öğrencisi olduğu 
görülmektedir.

Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli 
öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, 

bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor 
adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden ol-
maktadır. Türkiye’deki mevcut tıp fakültelerinde 
toplam 13 bin öğretim üyesi mevcuttur. Fakülte 
sayılarında ve fakülte kontenjanlarında artışa gi-
dilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların 
yeterliliğinin sağlanamaması tıp eğitiminin niteli-
ğinde düşüşe neden olmaktadır. 

- Doktor ve Kişi Başına Düşen Hasta 
Sayıları

Türkiye’de 141 bin 259 doktor görev 
yapmaktadır. Bu doktorların 28 bin 384’ü özel 
hastanelerde çalışmaktadır. 80 milyonu aşan 
Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece 
1 doktora 572 kişi düştüğü görülecektir. Bu 
rakam OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok 
aşağılarda kalmaktadır. Türkiye’de 10 bin kişi-
ye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam 
OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim ci-
varındadır. Türkiye, kişi başına düşen hekim sa-
yısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle 
birlikte en alt sıralarda kalmaktadır. 

Uzun Çalışma Saatleri, Artan Nöbet 
Sayıları

Son yıllarda hekim intiharları haberleri her 
geçen gün artmaktadır. İntihar eden hekimlerin 
bir kısmı arkalarında bıraktıkları mektuplarda 
çalışma koşulları ve çalışma saatlerinin uzunlu-
ğundan, nöbet sayılarının fazlalığından şikayet 
etmektedirler.

Uykusuzluk ve yorgunluk ile azalan dikka-
tin tıbbi hatalara neden olduğu ve doktorların 
yaşamlarına mal olduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda bu durumun halk sağlığı açısından 
yarattığı sorunlar da görülecektir.

Doktor başına düşen hasta sayısının çok yo-
ğun olduğu Türkiye’de bir hekim bir yılda yak-
laşık 3 bin 316 muayene gerçekleştirmektedir. 
Bu hastaların çoğu ise acil servislerden başvu-
ru yapmaktadır. Sağlık sistemi normal ülkeler-
de yüzde 5-6 olan acil servislere başvuru oranı 
ülkemizdeki sağlık politikaları nedeniyle yüzde 
otuzlardadır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. 
maddesi uyarınca haftalık çalışma süresi 40 
saattir. Kamuda görev yapan hekimlerin günlük 
çalışma sürelerine yönelik bir üst sınır belirtilme-
miştir. Çalışma üst sınırına yönelik mevcut olan 
belirsizlik hekimlerin dinlenme haklarını ortadan 
kaldırmaktadır. AKP ile sağlık politikalarında 
yaşanan dönüşüm ile, uzun çalışma saatleri ve 
artan nöbet sistemi ile halk sağlığı riske atılırken 
doktorların da sağlık ve yaşam hakkı gasp 
edilmektedir.

Sağlık Çalışanlarına Şiddet 

Sağlık alanında yaşanan şiddet haberleri her 
geçen gün artmakta, hekimlere ve sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddet artık “olağan” hale geti-
rilmektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları, şiddet 
olaylarının en önemli hedefi ve kurbanı olmak-
tadırlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşire-
ler Birliği (ICN)’nin 2002 yılı “Sağlık Sektöründe 
İşyeri Şiddeti” başlıklı ortak raporuna göre; sağ-
lık çalışanlarının %50’sinden fazlası, meslekle-
rini uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete 
maruz kaldıklarını bildirmektedir. Rapora göre, 
sağlık alanında hizmet verenler diğer iş alanla-
rında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırı-
ya uğramaktadırlar. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sadece 
2015 yılında günde ortalama 33 sağlık çalışanı-
na şiddet vakası kayıtlara geçmiştir. Bu şiddet 
vakalarının 10’u fiziksel, 23’ü ise sözel şiddettir. 
Sağlık Bakanlığına ulaşmayan, ya da kayıtlara 
geçmeyen şiddet vakaları da düşünüldüğünde 
bu rakamın artacağı açıktır.

AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri ha-
line getirdiği ve sağlık sistemini dönüştürdüğü 
için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmış-
tır. “Beyaz Kod”a yapılan son 5 yıllık başvurula-
ra bakıldığında sağlık çalışanlarına yönelik 46 
bin 361 başvuru yapılmıştır. Bunlardan 12 bin 
489’unun fiziksel, 31 bin 513’ünün sözel saldırı 
olduğu belirlenmiştir. 

Performans Sistemi

2003 yılında Uluslararası Para Fonu, Dünya 
Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün katkısı ile 
uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Prog-

ramı’nın sürdürülmesi için “performans” kriterleri 
uygulanmaya başlamıştır. 

Bu çerçevede sağlık sektörünün yeniden ya-
pılandırılması kapsamında hastaneler işletme 
haline getirilmiş, sağlığın finansmanı özel sağlık 
sigortasından karşılanması öngörülmüş, sağlık 
hizmetine ayrılan bütçede özel sektörün payı 
arttırılmıştır. 

Örnek gösterilen ve tüm kamuda uygulan-
mak istenen performans sistemi hem hekimle-
rin haklarını hem de halkın sağlığını görmezden 
gelmektedir. Nitelikten çok niceliğe önem veren 
ve fazla hasta muayene eden hekimin perfor-
mansının fazla olduğu ve döner sermayeden 
daha fazla para alacağı anlamına gelen bu sis-
tem hekimler arası rekabete sebep olmuştur.

Performans sistemi sebebiyle hastaneye ge-
len hastaların işlemleri yeni hasta için gereğin-
den kısa tutulmaya çalışılmakta, hastaya ayrılan 
süre azalma ve doktorların mesleklerini yapar-
ken ilk plana “halk sağlığı”nı almalarının önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır. 

Örgütlenme

Yukarıda detaylandırılmaya çalışılan Sağlık-
ta Dönüşüm Programı ve performans sistemi 
hekimler arası rekabet yaygınlaştırılmış, her 
sektörde yaygın olan güvencesiz çalışma biçimi 
hekimler açısından da ciddi bir sorun olarak var 
olmaya başlamıştır. 

Doktorların emek sürecinde yaşanan bu 
dönüşüm ve sendikal örgütlenme üzerindeki 
baskılar hekimlerin örgütlenme oranlarını aşağı 
çekmekte ve dayanışma kültürünü yok etmektedir.

OHAL Döneminin Mesleğe Etkileri

- TTB’ye Saldırı

AKP hükümeti uzattığı OHAL dönemini 
ve çıkardığı KHK’ları toplum içerisinde “be-
ğenmediği” kesimleri ötekileştirmenin aracı 
haline getirmiştir. Meslek odaları ise AKP’nin 
yeni hedefi olmuştur. Türk Tabipler Birliği’ne 
gözaltılar ile başlayan süreç söz konusu mes-
lek kuruluşlarının adlarındaki “Türk” ibaresi-
nin çıkarılması, mesleği yapanların üye olma-
sı zorunluluğunun kaldırılması ve kamudan 
kaynak almalarının önlenmesi ile sürmektedir.  
 AKP, söz konusu meslek kuruluşlarının 
farklı ve muhalif sesler çıkarmasını engellemeye 
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çalışmakta, meslek kuruluşlarını da kendi organı 
haline getirmeye çalışmaktadır.

 - Güvenlik Soruşturmaları

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 soruş-
turması ve arşiv taraması yapılmış olması” ko-
şuluna 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 me-
mur atamalarına getirilen bu zorunluluk doktor-
ları da etkilemiş,  yüzlerce doktor haklarındaki 
güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını ve 
kamu personeli olarak çalışmalarına engel olup 
olmadığının açıklanmasını beklemektedir.

OHAL döneminde tıp fakültesini bitirip iki yıl-
lık zorunlu hizmete başlayabilmek için hakkında 
yürütülen güvenlik soruşturması henüz sonuç-
lanmayan doktorlar tebligatlarını bekledikleri 
süre içinde market kasiyerliği, inşaat işçiliği ve 
eczane çıraklığı gibi asgari ücretli işlere başvur-
maktadır.

Sağlık Bakanı Demircan, yürütülen güvenlik 
soruşturmalarına ilişkin olarak “Şu anda güvenlik 
soruşturması, arşiv araştırması yapılıp Bakanlı-
ğımıza bildirilen 19 bin 270 personelden 16 bin 

305’inin ataması tamamlanmıştır. Geriye kalan 
bin 571 personelin Bakanlığımız güvenlik soruş-
turması değerlendirme komisyonunda değerlen-
dirmesi devam etmekte, 173 personelin ise ata-
ma şartlarını taşımadığından dolayı atamasının 
yapılmayacağı kendilerine bildirilmiş” demiştir. 

Güvenlik soruşturmaları AKP’nin hem dok-
torların çalışma hakkına hem de halkın en temel 
hakkı olan sağlığa ulaşma hakkına engel teşkil 
ettiğinin en açık kanıtlarındandır.

Sonuç

AKP iktidarı, 16 yıl boyunca toplumu yurttaş-
lık temelinden müşteri temeline sürüklemiş, sağ-
lık gibi temel bir hakkı dahi piyasalaştırmaktan 
ve hastaları müşteri haline getirmekten çekin-
memiştir. “Sağlıkta reform” diye sunulan sistem 
aslında halk sağlığını hiçe sayarken, doktorların 
hem yaşam hem çalışma hem de sosyal hakları-
nı ihlal etmektedir.

 Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri 
haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekim-
ler de güvencesizlik kıskacına itilmiştir. AKP’nin 
sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını 
hiçe saymaktadır. 

*Verilerin hesaplanmasında basında yer alan 
haberler, YÖK, TTB, Türk Sağlık Sen, Sağlık Ba-
kanlığı, TÜİK ve OECD’den yararlanılmıştır.



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

172

23 Mart 2018 tarihli “Kandırılan AKP” 
başlıklı rapor:

Eyüplü Halit’den Çiftlikbank’a Türkiye’de 
“Dolandırıcılık”

Türkiye Çiftlikbank olayı ile beraber dolandı-
rıcılık hikayelerini tartışmaya başladı. İktidar ola-
yın kendisinin ihmaliyle olmadığını iddia eder-
ken, geçmişte yaşanan onlarca dolandırıcılık 
hikayesinden ders çıkarılmamış olması, uzman-
ların uyarılarına rağmen denetimlerin eksikliği 
ve devlet desteği yapılmış olduğu iddiaları her 
fırsatta kandırıldığını söyleyen AKP’nin vatan-
daşların da kandırılmalarına göz yumduğunun 
açıkça kanıtı. Türkiye’de dolandırıcılık AKP ile 
öyle bir hal aldı ki sadece 2015 yılında 48 milyon 
liralık bir hasılattan söz ediliyor. 

Sülün Osman’dan Jet Fadıl’a, Titan Ke-
nan’dan Raki’ye onlarca dolandırıcılığa tanıklık 
eden Türkiye şimdi de Çiftlikbank’la on binler-
ce insanın mağduriyetini tartışıyor. 17-25 Aralık 
Operasyonu, Yimpaş mağdurları, Deniz Feneri 
ve şimdi de Çiftlikbank örneği. Hepsinin temel 
ortak noktası denetimsizlik ve iktidarın devlet 

“yandaş”larına hibe etmesi. 

AKP Öncesi Ünlü Dolandırıcılık Hikayeleri

- Eyüplü Halit (Halit Keskiner)

Tarihimizin isim yapmış ilk dolandırıcısı olan 
Eyüplü Halit, İstanbul’un işgal altındaki günlerin-
de kendi karakolunu kurması ile tanınıyor. Kendi-
sini komiser olarak tanıtıp, karakoluna çağırdığı 
kişileri ihbarcılıkla suçlayan Eyüplü Halit, daha 
sonra rüşvet isteyip bu insanları soyuyordu. (Os-
manlı ve Cumhuriyet Dönemi)

- Sülün Osman (Osman Ziya Sülün)

Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı’nı 
İstanbul’a yeni gelmiş Anadolu’nun saf tüccarla-
rına satmaya çalışan Sülün Osman’ın, İstanbul’a 
yeni gelenlerden şehir meydanındaki saate bak-
ma parası bile aldığı rivayet edilir. ( 1923 - 1984)

- Raki (Ahmet Güney Zobu)

Genelde yasa dışı işler yapanları dolandır-
dığı için şikayet edilmediği iddia edilen 1980’li 
yılların ünlü dolandırıcısı Raki, azınlıkları dolan-
dırmasıyla ünlü. Raki’nin, dolar taşımanın suç 
olduğu yıllarda döviz satma vaadiyle çok kişiyi 
dolandırdığı söyleniyor. (1980’li yıllar)

- Banker Faciaları

1980’lerde banka faizlerinin serbest bırakıl-
masıyla bankerlerin sayısı hızla artmıştı. Ban-
ker furyasında yıldızı parlayan Banker Kastelli 
(Cevher Özden / 19933-2008) bankaların ban-
kerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla if-
las etti ve yurt dışına kaçtı. Bir diğer ünlü banker 
ise 1980’lerde binlerce kişinin parasını batırarak 
üne kavuşan Bako’ydu (Baki Cengiz Aygun). 
Bankalardan kredi alırken imza yerine papatya 
resmi yapan ve bu yüzden Papatyalı Banker is-
miyle anılan Bako, dolandırıcılık suçundan yıllar-
ca hapis yattı.

- Selçuk Parsadan 

Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde, “ör-
tülü ödenek dolandırıcılığı” ile gündeme gelen 
Parsadan’ın, Aralık 1995 seçimlerinden önce, 
emekli orgeneral Necdet Öztorun’un adını kul-
lanarak, örtülü ödenekten 5.5 milyar lira aldığı 

4.7. KANDIRILAN AKP

İnsan Hakları – Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl
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basına yansıdı. Afyon Cezaevi’nde, tek kurşunla 
yaralandı. 25 Temmuz 2006’da İstanbul’da omu-
rilik kanseri nedeniyle öldü. (1952-2006)

- Jet Fadıl (Fadıl Akgündüz)

Türkiye’nin en ünlü dolandırıcılarından Fa-
dıl Akgündüz, 2000’lerin başında yerli otomobil 
yapacağı vaadiyle kurduğu ‘JetPa Holding’in 
hisselerini sattığı yüzlerce kişi parasını kaybe-
dince gündeme geldi. 2003 yılında 15 ay hapis 
yatıp çıktı. Sonrasında adı “Jet Fadıl”a çıkan 
Akgündüz daha sonra da çeşitli müteahhitlik 
projelerinde çok sayıda kişiyi mağdur etti. Ve-
killik de yapan Akgündüz, 2013-2014’te cübbe 
giyerek İsmailağa Cemaati’yle birlikte Bayram-
paşa’da inşa ettiği ‘Caprice Gold’ tanıtımının ar-
dından milyonlarca lira daha toplamayı başardı.  
22 Aralık 2015’te tutuklandı. Geçen yıl serbest 
kaldı. (1956 -)

- Titan Kenan (Kenan Şeranoğlu)

Wikipedia kaynaklarına göre Titan Saadet 
Zinciri (TİTAN Uluslararası Bilgi İşlem ve Mate-
matiksel Kazanç Sistemler Ticaret Danışman-
lık Hizmeti), 1990’lı yıllarda varlık göstermiş ve 
Ponzi sistemine dayalı bir gruptur. Bir katılım 
ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son 
derece yüksek kâr oranları(sisteme kattıkları 
her üyeye 300 Mark) sunan Titan Saadet Zin-
ciri, katılımcılarına zincire dahil ettikleri her 
yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri 
de vadetmiştir. 1998 yılında Kenan Şeranoğlu, 
babası ve ortakları ile kurduğu Titan zinciri 35 
bin üyeye ulaşmıştı. 19 Ocak 1998’de Kenan 
Şeranoğlu›nun ultra lüks doğum günü partisi 
ulusal basına yansıyınca olaylar patlak vermeye 
başladı. Titan Saadet Zinciri kurulduğu günden 
itibaren dönemin parası ile 10 trilyon Türk lira-
sı toplamıştı. Şeranoğlu›nun son güne kadar 35 
bin kişiyi saadet zincirine kattığı ve kişi başına 2 
bin 450 mark olmak üzere toplam 10 trilyon lira 
(85 milyon 750 bin mark) dolayında para topla-
dığı anlaşıldı. Bu paradan Şeranoğlu›na düşen 
ise yaklaşık 3 trilyon olduğu belirlendi. Yargılama 
süreci sonunda 25›er yıl hapis cezası kararı 
verildi. Yargılama sürecinde cezaları da artan 
sanıklar için «dolandırıcılık”tan 25’er yıl hapis, 
24.6’şar milyar da para cezası verildi. Şeranoğlu 
ve tutuklanan diğer yöneticiler 10 yıl sonra ser-
best kaldılar. (1990’lar)

AKP Dönemi 

- Yimpaş Mağdurları

Ne olmuştu?

Yozgat’ta, Dursun Uyar’ın öncülüğünde bir 
grup işadamı tarafından kurulan Yozgat İhtiyaç 
Maddeleri Anonim Şirketi (YİMPAŞ), 1990’lı 
yıllarda İslami sermayenin önde gelen şirketle-
ri arasındaydı. Şirket, 2001’den itibaren Avru-
pa’daki Türkler arasında “helal kazanç” adı al-
tında binlerce kişiden topladığı milyonlarca lirayı 
zimmetine geçirmekle suçlandı. 

YİMPAŞ Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Dursun Uyar hakkında Yimpaşzede-
lerin açtığı davada 2002 yılında hapis cezası 
kararı çıktı. Davayı gören Yozgat Asliye Hukuk 
Mahkemesi, Uyar’ın binlerce kişiden hukuka 
aykırı biçimde milyarlarca Euro toplaması 
nedeniyle Uyar’a 2 yıl hapis cezası ve 10 bin 
TL para cezası verdi. Uyar’ın kararı Yargıtay’a 
götürmesi üzerine başlayan yargı süreci, yargının 
yavaş işlemesi ve Uyar’ın hukuksal boşluklardan 
yararlanması nedeniyle uzadıkça uzadı. Temyiz 
mercii olan Yargıtay, Uyar’ın savunma hakkını 
kullanamadığını gerekçe göstererek kararı boz-
du. Davayı yeniden gören Yozgat Asliye Ceza 
Mahkemesi, hapis ve para cezası kararında di-
rendi. Uyar, bu kararı da temyiz etti ve dava dos-
yası yeniden Yargıtay’a gitti. Yargıtay 7’nci Ceza 
Dairesi’nde yaklaşık 6 ay bekleyen dava bir türlü 
sonuçlandırılamadı. Böylece 5 yıllık zamanaşımı 
süresinin dolması ve Uyar’ın cezadan kurtulma-
sı olasılığı gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve 
izinsiz halka arz suçundan mahkum olan ancak 
aldığı sağlık raporlarıyla infazı iki kez üçer ay sü-
relerle ertelenen Dursun Uyar, 2007 yılında Ka-
rabük’ün Eskipazar İlçesi’nde yakalandı. Dursun 
Uyar, sivil polis aracından inip İlçe Emniyet Amiri 
ile birlikte şirketine ait lüks otomobille Karabük’e 
gitti.

İlk mahkumiyet kararı 2002 yılında verilen 
ancak temyiz aşaması ve diğer nedenlerle hapis 
cezası bir türlü infaz edilemeyen Dursun Uyar, 
çarptırıldığı cezanın infazını sağlık sorunlarını 
gerekçe göstererek iki kez üçer aylık süreyle er-
teletti ve yasal olarak bir daha erteletme olana-
ğı bulunmadığı, son erteleme süresinde teslim 
oldu. Dursun Uyar, cezasını çekmek istediği ce-
zaevine kelepçesiz olarak götürüldü. Uyar, ceza-
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evinden 9 ay 19 gün sonra tahliye edildi. 

- AKP’nin Tavrı

O dönem Almanya’nın en büyük gazeteleri 
YİMPAŞ tarafından toplanan paraların AKP’nin 
seçim kampanyasında harcandığını iddia etti. 
Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan 
Dursun Uyar, AKP Yozgat Milletvekili İlyas Ars-
lan’ın cenaze töreninde dört bakanla namaz kıl-
dı. Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek konuyla 
ilgili, “Bizim savcılara talimat verme hakkımız 
yok. Savcılar yayınları ihbar kabul edip işlem 
yapabilirler” demişti. Recep Tayyip Erdoğan ise 
mağdurlara “Para vermeden önce bana mı sor-
dunuz?” demişti. 

1990’lı yılların sonunda Reşat Petek, Asya 
Finans’ın en büyük ortağı olarak gazetelerde 
reklamı yapılan Yimpaş Holding A.Ş.’nin yönetim 
kurulu üyesiydi. Yimpaş ile FETÖ/PDY arasındaki 
bu ilişki 20 yıl öncesinde Yimpaş ve Asya Finans 
arasındaki ortaklık ilişkisi ile de örtüşüyor. Reşat 
Petek’e göre kendisi FETÖ/PDY tarafından 
kandırılanlardan biri. Bugün kendisi milletvekili 
ve Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri 
olan darbeyi soruşturacak komisyonun üyesi. 

- Deniz Feneri Davası: “Yüzyılın 
Dolandırıcılığı”

İktidar partisinin CHP’yi Almanya ile işbirli-
ği yapmakla suçladığı, Almanya’yı ise Ergene-
kon’la işbirliği yapmakla itham ettiği “yüzyılın 
dolandırıcılığı” diye anılan Deniz Feneri Davası 
AKP’nin denetimsizliklerinden sadece biri.

- Ne Olmuştu?

Süreç 2007 yılında Frankfurt savcılığının, 
Frankfurt’ta merkezi bulunan Deniz Feneri e.V 
derneğini, “kara para aklama ve dolandırıcılık” 
soruşturması kapsamında basmasıyla başladı. 
Frankfurt Savcılığının hazırladığı iddianamede, 
dernekle birlikte Euro 7 televizyonunun, rek-
lamlar, internet ve gazete gibi yollarla derneğe 
bağış çağrısında bulunduğu belirlendi. Yardıma 
muhtaç insanların gösterilmesi ve onlara yardım 
için para toplanması ihtiyacı üzerinden ilerleyen 
dernek, bağışların banka havalesi ile veya nakit 
verilerek yapılacağını açıklıyordu.

Derneğin gösterdiği hesap numaralarına 
toplam 41 milyon 400 bin avro bağış havale edil-
di. İddiaya göre, toplanan bu paraların yalnızca 
yüzde 40’ı bağış için kullanıldı, geri kalan paralar 

ise dernekle ilişkili şirketlere aktarıldı.

Eylül 2008’de derneğin muhasebe sorumlu-
su Firdevsi Ermiş yardım için toplanan paralarla 
gayrimenkul alındığını ve şirketler kurulduğunu 
itiraf etti. Dernek yöneticilerine dolandırıcılık ve 
haksız kazanç elde etmek suçundan hapis ceza-
ları verildi. Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet 
Taşkan 2 yıl 9 ay, Firdevsi Ermiş ise 1 yıl 10 ay 
hapis cezası aldı. Mahkeme derneğin mal varlı-
ğına kamu adına el koyarak bunların yönetimini 
kayyuma devretti.

- Türkiye’deki Süreç: AKP’nin Tavrı

Almanya’daki yargılama son bulurken, mah-
keme Mehmet Gürhan’ın yardım paralarını bir 
sermaye aracı olarak kullandığını, paraların 
Türkiye’deki Kanal 7 televizyonuna aktarıldığını, 
paraların nasıl kullanılacağına karar verenlerin 
aralarında Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, 
Mustafa Çelik ve bazı zamanlar da Zahid Ak-
man’ın bulunduğu kişiler olduğuna hükmetti. 
Almanya’daki davanın hakimi, 5 yıl hapis ceza-
sı alan Mehmet Gürhan’ın aslında bir kukla ol-
duğunu, asıl faillerin Türkiye’de bulunduğunu, 
bunların da Türkiye’deki Kanal 7 televizyonu yö-
neticileri olduğunu açıkladı. Yapılan soruşturma-
da, toplanan 41 milyon avronun 17 milyonunun 
Tükiye’ye gönderildiği, bunun 8 milyon avroluk 
kısmının Türkiye›deki Deniz Feneri Derneği›ne 
verildiği, geri kalan paraya ne olduğunun ise 
bilinmediği belirtildi. 

Almanya’daki davanın başlayıp sonuçlan-
ması üzerine Deniz Feneri konusu ancak Tür-
kiye’nin ilgisini çekti. Savcılığın soruşturması, 8 
Eylül 2008 tarihinde İşçi Partisi’nin suç duyuru-
sunda bulunmasıyla birlikte başladı. 

26 Eylül’de Başsavcılık, Adalet Bakanlığı’na 
bir yazı göndererek, soruşturma dosyası ve 
mahkeme kararının Almanya’dan istenmesini 
talep etti. Başvuru için Almanca bir dosya ha-
zırlandığı öğrenildi. 6 Ekim’de, Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, Ankara Başsavcılığı’nın talebi 
doğrultusunda Almanya’daki Deniz Feneri dava-
sının dosyası ve mahkeme kararının istenmesi 
için Frankfurt Başkonsolosluğu’na yazının gön-
derildiğini açıkladı.

İlk dosyanın gelmesi, 2009’un Şubat ayını 
buldu. Almanca metin, daha sonra tercüme 
edilmeye başlandı, fakat tercümede yavaşlık 
vardı ve şubat ayında gelen dosya Mayıs ayında 
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Türkçe’ye çevrildi. Çeviriden sonra bazı şüp-
heliler gözaltına alındı, Mali Suçları Araştırma 
Kurulu (MASAK) yolsuzluk yapıldığına dair kimi 
verilere ulaştı. MASAK, Deniz Feneri Derneği 
soruşturmasını yürüten Ankara Başsavcılığının 
talimatı ile soruşturmada adı geçen kişilerle ve 
şirketlerle ilgili raporunu 18 ay sonra tamamladı 
ve hesaplarda şüpheli hareketleri tespit etti.

2011’in Ocak ayında, Türkiye’den üç savcı 
belgeleri incelemek ve 12 kişinin ifadesini almak 
üzere Almanya’ya gitti. 6 Temmuz günü, RTÜK 
eski Başkanı Zahit Akman, Kanal 7 Genel Yayın 
Yönetmeni İsmail Karahan, Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Çelik ve Finans Müdürü Erdo-
ğan Kara ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı 
ve ortaklarından Zekeriya Karaman gözaltına 
alındı.

Soruşturma sürecinde yaşanan ilginç bir ge-
lişme, Mehmet Gürhan’ın kasasından Akif Beki 
ve Zahit Akman’ın da isminin yer aldığı Kanal 7 
ve Deniz Feneri yöneticileriyle ortaklık belgesinin 
çıktığı iddiasıydı. Yeni Özgür Politika ve ANF’nin 
ulaştığı ilişkiler zincirinde, Erdoğan, Karaman ve 
Akman arasındaki yakın ilişkinin uzun bir süre 
öncesine dayandığı anlaşılırken Yeni Dünya İle-
tişim A.Ş.’de birlikte iş yapan Karaman ve Ak-
man’ın ayrıca İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına 
göre 5 Ocak 1999’da kurulan Nehir Medya Ya-
yıncılık A.Ş.’de de yönetim kurulu üyeleri olarak 
yer aldıkları görülüyordu. Karaman ve Akman ile 
birlikte aynı şirkette yöneticilik yapan bir başka 
isim de eski İçişleri Bakanı, yeni Başbakan Yar-
dımcısı Beşir Atalay idi. Tayyip Erdoğan’ın eski 
basın danışmanı Akif Beki de, şirketin Ankara 
temsilcisi olarak görülüyordu.

O zamanki Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 
özellikle CHP’nin “savcılara baskı yapılıyor” iddi-
ası üzerine, “Falan ülkede, falan dernek yönetici-
leri suistimal yapmış. Bunun sorumlusu da sizsi-
niz diyorlar. Bana ne ya. Bana ne. Almanya’daki 
bir derneğin yöneticileri yanlış yapmışlarsa, 
yargılanmışlarsa, benim iktidarımdan buna ne?” 
açıklamasını yapmıştı. Fakat daha sonra, “Türki-
ye’deki uzantıları ciddiye aldıklarını” söylemişti.

AKP’nin Deniz Feneri ile ilgisi olduğu iddi-
aları ortaya dökülünce, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, AKP’nin Deniz Feneri derneğinden 
para yardımı aldığı yönündeki iddialar üzerine 
soruşturma başlattı Soruşturmaya ilişkin döne-
min Adalet Bakanı Şahin, “Endişemiz yok, he-

sabımız açık, yurt dışından da yardım almamız 
söz konusu değil”  derken, Başbakan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı ise “AKP ile dava arasında hiçbir 
alaka olmadığını herkes biliyor. Sanırım Başsav-
cı meraklı bir kişi” dedi.

Tartışmalar sürerken CHP lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Mehmet Gürhan’ın Kanal 7 Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a tüm işlerini 
takip etmesi için vekalet verdiğini açıkladı. Kılıç-
daroğlu’nun gösterdiği belge İstanbul 10. Noter-
liği’nde Mayıs 2007’de düzenlenmişti. Belgenin 
ortaya çıkması üzerine İstanbul 10. Noteri hak-
kında soruşturma başlatılmıştı.

AKP, CHP’nin dava dosyasını Almanya’dan 
rüşvetle satın aldığını iddia etmişti. Dönemin 
AKP Grup Başkanvekili Ergün, “Bu ilişkiler bize 
şunu göstermektedir ki CHP veya CHP’li bazı 
yetkililerle bazı Alman yetkililer arasında, Türki-
ye ve AK Parti aleyhine önemli bir işbirliği söz 
konusudur” demişti. AKP’liler ve AKP’ye yakın 
köşe yazarları, Deniz Feneri davasına dönük il-
ginin, “Ergenekon” ile ilgisi olduğunu ve Alman-
ya’nın da Türkiye’deki Ergenekon’un tasfiyesine 
karşı harekete geçerek bazı çevrelerle ilişki kur-
duğunu ima etmişlerdi.

Soruşturmayı yürüten üç savcı, sanık avu-
katlarının HSYK’ya şikayeti sonrasında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ağustos 
2011’de görevden alındı ve davanın 22 Kasım 
2011’de görülen duruşmasında Karaman ve Ak-
man’ın da aralarında olduğu altı sanık tahliye 
edildi.

Ancak 13 Mayıs 2015’te karara bağlanan da-
vada, mahkeme 20 sanıktan hiçbirine ceza ver-
medi. Almanya’da Deniz Feneri e.V derneğinin 
devredildiği Alman kayyum heyeti, İstanbul 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, ‘asıl fail-
ler‘ olarak görülen Zahid Akman ve Zekeriya Ka-
raman dahil 20 sanık hakkında verilen beraat ve 
zamanaşımı kararına itiraz etti. Kayyum heyeti, 
gurbetçilerden bağış adı altında toplanan, ancak 
Türkiye’ye aktarılarak amaç dışı kullanıldığı iddia 
edilen derneğin 41 milyon avro parasının peşine 
düştü. 

Vergi Cennetleri: Man Adası Olayı

- Ne Olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 
Kasım 2017 tarihindeki CHP grup toplantısın-
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da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eniştesi, kardeşi, oğlu, dünürü ve eski özel ka-
lem müdürünün vergi cenneti olarak anılan Man 
Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladı-
ğı iddiasında bulundu ve belgelerle birlikte süre-
ci açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 
Man Adası belgelerini açıklamasının ardından 
soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı 
dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcı-
lık, ‘kara para yoktur’ diyerek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniş-
tesinin arasında bulunduğu beş şüpheli hakkın-
da takipsizlik kararı verdi.

Şüphelilerin Man Adası’ndaki Bellway şirketi-
ne para göndermedikleri belirtilirken, bu şirketin 
Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nden 15 mil-
yon doların şüphelilerin hesaplarına gönderildiği 
aktarıldı. Ancak soruşturmada, 15 milyon doların 
kaynağının araştırılmayıp, yani hangi ticari işlem 
sonucu kazanıldığının belirlenmeden, ‘kara para 
yoktur’ denilmesi dikkat çekti. 

Kararda, 2011-2012’de aktarılan paralarla il-
gili vergi cezasının beş yıllık zamanaşımı oldu-
ğuna işaret edildi. 

Telefon Dolandırıcıları

AKP ile ülkede yaratılan korku iklimi telefon 
dolandırıcılığının yaygınlaşmasına sebep olmuş-
tur. Kendisini polis, savcı, hakim diye tanıtan ve 
karşı tarafı suçlayan kimseler ülkedeki her ke-
simden insanı kandırmış ve dolandırmıştır. 

Özellikle son bir yılda telefonda kendisini 
polis olarak tanıtan kişilerin “FETÖ şüphelisisin” 
diyerek vatandaşları korkutup dolandırma 
vakaları artmıştır.

Ve Nihayet Çiftlikbank Vurgunu

Ne Olmuştu?

Kurduğu sanal sistemle yüksek kar vaadi 
karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çift-
lik Bank önce Bursa’da olan şirket merkezini 23 
Ekim’de İstanbul’a taşıdı.

Ardından şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın şir-
ketin 15 milyon TL sermayesine tek başına hakim 
olduğu ortaya çıktı. Aydın, 22 Aralık’ta elinde tut-
tuğu şirket hisselerini Fame Game Hayvancılık 

Sanayi isimli şirkete devretti. Bu şirketin sahibi 
olarak ise merkezi Kıbrıs’ta bulunan Famegame 
Software LTD görünüyor. Şirketin tek sahibi ve 
CEO’su olan Aydın’ın tüm hisseleri devretmesi-
nin ardından yönetici müdürlüğü de bitmiş oldu.

İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon 
TL›den fazla para topladığı belirtilen Çiftlik Bank 
hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında 
şirket yöneticileri için yakalama kararı çıkartıldı. 
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın sırra kadem 
basarken, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak 
(35), İstanbul Üsküdar›daki evinde yakalandı. 
Yurtdışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın 
(20), savcılığa giderek teslim oldu.

Sakarya’nın Gevye ilçesinde emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ca-
fer Çolak ve Sıla Aydın “nitelikli dolandırıcılık” su-
çundan tutuklandı. Eşinin Çiftlik Bank’ı tanımadı-
ğı biri ile 2016 yılında kurduğunu ifade eden Sıla 
Aydın, “İlk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım 
yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında 
olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söyle-
mişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in 
şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire gün-
lük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de 
şahit oldum” diye konuştu. Bu arada, paralarını 
geri alamayan çok sayıda, Çiftlik Bank üyesi de 
eylemlere başladı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde 
Çiftlik Bank mağduru çiftçiler, şirketin Sunpurpa-
şa Mahallesi’ndeki tesislerini kamyonlarla bastı. 
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik 
tedbirleri aldı. Ekipler, hayvanlarını geri almak is-
teyen çiftçileri uzaklaştırdı.

Yurtdışına milyonlarca lira aktardığı öne sü-
rülen Aydın’ın Latin Amerika ülkesi Uruguay’a 
yerleştiği öne sürüldü. Arjantin ve Uruguay’da 
inşaat işleri yaptığı bildirilen Aydın’ın Uruguay 
vatandaşlığı elde ettiği de öğrenildi.

Konuyla ilgili düzenleme hazırladıklarını 
açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci,  “Sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane daha 
birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve 
temel mantığı da bir müşterinin bir başka müş-
teriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem 
oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi 
ve vatandaşı mağdur eden yönünü ve cezai yö-
nünü de düzenlemek lazım” dedi.

Çiftlik Bank›ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 
kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 
kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı öne sürüldü. 
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113.4 milyon liranın Kıbrıs’a aktarıldığı belirtilir-
ken, farklı ödeme sistemlerinden yaklaşık 120 
milyon liranın daha adaya gönderildiği ifade edil-
di.

- Çiftlikbank Olayındaki Skandallar

Denetimsizlik

Çiftlikbank olayı iktidarın denetimsizliğinin 
faturasının vatandaşlara kesilmesinin en açık 
örneklerinden birisidir. Uzmanların Çiftlik Bank 
hakkında defalarca  yaptığı ‘dolandırıcılık’ uya-
rısına rağmen, iktidarın konunun üzerine git-
memesi ve gereken denetlemeleri yapmaması 
mağduriyetleri bu noktaya taşımıştır. Yaşanan 
mağduriyette sadece Mehmet Aydın’ın değil ik-
tidarın sorumluluğu ve hataları vardır. Denetim-
sizlik buradaki en büyük ihmallerden birisidir.

Törenlere Katılan Bürokratlar ve 
Sanatçılar

Çiftlikbank’ın törenlerine, tanıtımlarına 
bürokratlar ve sanatçılar katılmıştır. Yani AKP 
bir kere daha kandırılmış ve her defasında 
olduğu gibi kendisi kandırılırken vatandaşın da 
kandırılmasına engel olamamıştır. Bürokratların 
törenlere ve açılışlara katılması Çiftlikbank’ın va-
tandaşların gözünde inandırıcılığını arttırmıştır.

Devlet Desteği

Üye sayısı 500.000›e çıkan bu şirket vergi 
vermemek için merkezini Kuzey Kıbrıs’a taşımış-
tır. Akrabalarının vergi ödememesi için her yolu 
deneyen iktidar sahipleri, tıpkı Man Adası örne-
ğinde olduğu gibi yolsuzluğu, rüşveti ve vergi 
kaçırmayı bu ülkede olağan hale getirmişlerdir. 
2017’de bir projesinde “devletten yüzde 30 teş-
vik ve hibe kullandığını” duyuran Çiftlikbank her 
anlamda devletin olanaklarını kullanmıştır.

İhmaller Zinciri

Çiftlikbank olayındaki ihmaller iktidarın va-
tandaşın dolandırılmasına karşı kayıtsız ve ilgi-
siz kaldığını göstermektedir. Olayın patlamış ol-
masına rağmen Çiftlikbank’ın önündeki 34 araca 
vatandaş ihbarı üzerine el koyulmuştur. Sorum-

lular olaya kayıtsız kalırken, vatandaşlar tek tek 
kendi haklarını aramaya çalışmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, “Ocak ayında biz ‘Çiftlik Bank’ta 
vatandaşlar kandırılıyor’ diye savcılığa dilekçe 
vermişiz” demiştir. Ocak ayında fark edilen bu 
olay üzerine harekete geçilmemesi ve bu dolan-
dırıcılığın sürmesi belki de yaşanan ihmallerin 
en büyüğüdür. 

İktidar sorumluluğunu yapmadıkça bu tür 
skandalların artacağı ise yeni dolandırıcılık ha-
berleriyle kanıtlanır bir hal almaktadır. Çiftlik 
Bank›ın ardından bir vurgun haberi de Anadolu 
Farm isimli uygulamadan gelmiş, Kayseri 
merkezli bir firmanın bünyesinde bulunan 
Anadolu Farm’ın 44.000 üyeden bir yılda 200 
milyon lira topladığı ortaya çıkmıştır. 

İnanç Sömürüsü

AKP, geçmişteki bunca dolandırıcılık olayın-
dan ders çıkarmamıştır. AKP vatandaşların dini 
inançlarını sömürüp onları da politik olarak “al-
datırken”, Çiftlikbank’ta tıpkı AKP gibi, insanların 
inançlarını sömürmüş, bunu yaparken de açıkça 
devleti ve imkanlarını kullanmıştır.

Özürleri Kabahatlerinden Büyük

Kendisine muhalif olan herkesi tutuklama-
yı kendinde hak gören iktidar, Mehmet Aydın’ın 
kaçışına adeta göz yummuştur. Çiftlikbank ola-
yıyla ilgili bakanların yaptığı açıklamalar ihmali 
ve denetimsizliği kanıtlar niteliktedir. Özrü ka-
bahatinden büyük açıklamalarla 77 bin kişinin 
kandırılmasında payları yokmuş gibi davranan 
iktidar sahipleri, 11 tane daha Çiftlikbank ben-
zeri kuruluş olduğu hiç çekinmeden söylemekte 
ama önlemi kimin alacağını, sorumluluğun kime 
ait olduğunu söyleyememektedirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
“Çiftlik Bank” benzeri 11 organizasyonun daha 
Türkiye’de faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. Ön-
lem alınmazsa o 11 organizasyon insanları do-
landırmaya, Türkiye’yi kandırmaya devam ede-
cektir. 
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4.8. SEÇİM KAMPANYALARI VE SOSYAL MEDYA

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

 “Cambridge Analytica Skandalı”

Son dönemde özellikle ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump’a verdiği danışmanlık hizmeti 
ve İngiltere’deki Brexit referandumunda yürüttüğü kampanya ile adından söz ettiren Londra merkezli 
veri analiz şirketi Cambridge Analytica, bugünlerde Facebook’ta 50 milyon kullanıcının profiline ait 
verileri usulsüz kullanmak suçlamaları ile karşı karşıya. Şirketin eski çalışanlarından Christopher 
Wylie, Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz bir şekilde 
topladığını ifade ederken, bu verilerin seçmenlerin siyasi tercihlerini etkilemek amacıyla kişiye özel 
hazırlanmış siyasi propaganda mesajları için kullanıldığına da dikkat çekti. Şirkete yöneltilen diğer 
suçlamalar arasında ise, siyasitçilere yönelik rüşvet ve şantaj iddiaları yer almaktadır.

Öte yandan, AKP’nin 2019 seçimlerine yönelik söz konusu şirketle anlaştığına yönelik iddialara 
ilişkin olarak, tarafımızdan Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle soru önerge-
si verildi. Cambridge Analytica’nın Türkiye ile bağlantısının olup olmadığının ivedilikle araştırılması 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, patlak veren skandal öncesinde, AKP’nin 
2019 seçimleri için Cambridge Analytica ile anlaştığı yönünde çeşitli platformlarda yer alan haberler 
ve iddialar göz önünde bulundurulduğunda, iktidar partisinin bu iddialara yanıt vermesi kamuoyunun 
aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.

“Facebook’ta Kişisel Veri Skandalı”

Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait verilerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası 
için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın eline geçtiğinin ortaya çıkmasının 
ardından zor günler geçiriyor. 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin söz konusu şirket 
tarafından ele geçirildiği ve bu şekilde seçimin sosyal medya kanadında çeşitli manipülasyon ça-
lışmaları yürütüldüğü iddia edildi. Fakat daha sonra ortaya atılan iddialar, Cambridge Analytica’nın 
kişisel verileri Facebook’tan çalmadığı, aksine Facebook’un 50 milyon kişinin kişisel bilgilerini direkt 
olarak para karşılığında bu şirkete sattığı yönünde oldu. Mark Zuckerberg, konu hakkında net bir 
açıklama yapmasa da kullanıcılardan özür diledi. Zucherberg’in önümüzdeki günlerde, ABD Kongre-
si’nde ifade vermesi bekleniyor. 

“Sosyal Medya ve Demokrasi Tartışmaları”

Özellikle Cambridge Skandalı’nın patlak vermesi ile birlikte seçmenlerin oy seçimlerinin sosyal 
medya aracılığıyla manipüle edilmesine yönelik tartışmalar dünya kamuoyunda büyük yankı 
uyandırdı. Ana misyonu “Bilgiyi herkese ulaşılabilir hale getirmek” olan Facebook, Google ve Twitter 
gibi platformların seçimlerin manipüle edilmesine yönelik kullanılması, sosyal medya ve demokrasi 
tartışmalarını da beraberinde getirdi. 
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4.9. TÜRKİYE’DE İNTERNET SANSÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

“Vikipedi 11 Aydır Erişime Engelli”

Türkiye’de özellikle son dönemde internete erişim hakkı, iktidar eliyle sistematik bir şekilde ihlal 
edilmektedir. Keza Freedom House’un “İnternette Özgürlük 2017” raporunda, 2015 yılında internet 
özgürlüğünde “kısmen özgür” olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, 2016 yılından sonra 2017’de de 
“özgür olmayan” ülkeler arasında yer aldı. İnternete yönelik sansürün en güncel örneği ise, 29 Nisan 
2017 tarihinde erişime engellenen Vikipedi. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı, 28 Mart 2018 tarihi itiba-
riyle dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi’ye erişim sağlayamamaktadır. 

Öte yandan, Ocak – Haziran 2017 tarihlerini kapsayan verilere göre; Twitter’daki içerik kaldırma 
taleplerinin %45’i Türkiye’den. Bu dönemde Twitter’a Türkiye’den gelen toplam içerik kaldırma 
talep sayısı 2.710 iken, bunların 715’ini mahkeme kararları, 1.995’ini ise devlet kurumları, polis ve 
diğerlerinden gelen talepler oluşturmaktadır. 

“Sosyal Medya Operasyonları” 

İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden “Basın Açıklamaları ve Tekzipler” alt başlığı 
altında haftalık yayımlanan verilere bakıldığında; 1 Ocak – 26 Mart 2018 tarihleri arasında 9.459 
sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 3.283 kişi hakkında ise yasal işlem 
yapıldığı görülmektedir.

“İnternete RTÜK Denetimi”

Kamuoyunda “İnternete RTÜK Denetimi” olarak bilinen ve Resmi Gazete’de 27 Mart 2018 
tarihinde yayımlanması ile birlikte yürürlüğe giren VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN tasarısında yapılan değişiklik ile birlikte internet sansüründe yeni bir dönem başladı. 
Buna göre; internette yayınlanan ve kaynağı resmi yayıncı kuruluşlar olan içerikler RTÜK 
denetimine tabi olacak. 

Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle düzenlemenin ayrıntıları şu şekildedir: 

MADDE 82- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanuna 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiştir.

“Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu

MADDE 29/A- (1) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet 
sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını bu Kanun ve 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Müca-
dele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak internet ortamından da sunabilirler. Radyo, 
televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hiz-
met sağlayıcılar Üst Kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform 
işletmecileri de Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

(2) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak ve/veya li-
sansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiğinin Üst Ku-
rulca tespiti halinde Üst Kurulun talebi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından internet ortamındaki söz 
konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu 
karar, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Sulh ceza hâkimi, Üst 
Kurulun talebini en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 
Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı hakkında 5651 
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sayılı Kanunun 8/A maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.”

(3) İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf 
olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı 
yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağ-
layıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet 
ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte 
Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında 
da ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilme-
leri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın 
lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunludur.

(4) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, bireysel ile-
tişim bu madde kapsamında değerlendirilmez ve radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini 
internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ile radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın 
hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler bu maddenin uygulanmasında platform 
işletmecisi sayılmaz.

(5) İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, bu hiz-
metlerin iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletme-
cilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurul ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

“Sıra VPN’de Mi?”

Bilgi ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘yasaklanmış haber sitelerine’ VPN (Sanal Özel Ağ) ile giril-
mesinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar kamuoyuna yansıdı. BTK yetkilisinin “Bununla ilgili ça-
lışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi 
önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz” 
şeklindeki ifadelerinin kamuoyu ve medyaya yansıması, iktidarın internete yönelik yeni bir sansür 
dalgası içinde olduğu şeklinde yorumlandı. 

Öte yandan, bu örnekler çoğaltılabilmekle birlikte, Türkiye’de internete yönelik sansür boyutunun 
yalnızca erişim engellemeleri ile ölçülemeyeceği ortadadır. Türkiye’deki internet kullanıcılarının karşı 
karşıya olduğu sorunların, “doğrudan” ve “dolaylı” sansür olmak üzere iki ayrı başlık altında incelen-
mesi gerekmektedir. Bu kapsamda, kamuoyunda ve medyada fazla tartışılmayan, buzdağının görün-
meyen kısmı olan altyapı sorunlarına özellikle değinilmesi gerekmektedir.
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4.10. İNTERNETE ERİŞİMDE ALTYAPI SORUNLARI

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

“E-devlet’te Güvenlik Açığı”

Medyaya yansıdığı üzere Netsparker, e-Devlet dahil olmak üzere devlete ait “gov.tr” uzantılı res-
mi web sayfalarına güvenlik testi uyguladı. Şirketten yapılan açıklamada, 81 milyon vatandaşın tüm 
bilgilerinin yer aldığı e-Devlet’te güvenlik açıklarının bulunduğu kaydedildi.

“Fiber Altyapı Sorunu”

Hükümet temsilcilerinin iddialarının aksine Türkiye’de ciddi bir fiber altyapı sorunu mevcuttur. 
Fibere gereken yatırımın yapılmamasını bir nevi internete dolaylı erişim engeli olarak görmek ge-
rekmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Pazar Verilerine ilişkin 2017 3. Çeyrek 
raporunda ise, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde fiber altyapının 311.214 km’ye ulaşmış olduğuna dikkat 
çekilmektedir. Yine aynı raporda alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu ise 65.394 km, Türk 
Telekom’un ise fiber altyapısı 245.820 km olarak ifade edilmektedir. Bunun yaklaşık 123.011 km’si 
omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanıldığı belirtilmektedir. Bu noktada, Türkiye’nin sahip olduğu 
bu fiber altyapı ile iktidarın iddia ettiği gibi 5G teknolojisine geçmesinin hayal olduğu konunun uz-
manları tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.
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5. BİRİM FAALİYET RAPORLARI

5.1. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan

19.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY (TÜZÜK 
KURULTAYI)

Partimizin 19. Olağanüstü Kurultayı  9-10 
Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Tüzüğümüzü hazırlama aşamasında, 2016 
yılında örgütlerimizden yeni Tüzükte yer almasını 
istedikleri hususlar sorulmuş ve gelen görüşler 
derlenmiştir. 

19. Olağanüstü Kurultayımız öncesinde de 
örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve Parti Meclisi 
üyelerimizden önceki gönderilenlere ek fikirle-
rinin gönderilmesi istenmiş ve bunlara göre bir 
tüzük taslağı hazırlanmıştır.

 Hazırlanan taslak yine örgütümüze, milletve-
killerimize, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kuru-
lu üyelerimize gönderilmiş, Parti Meclisi, Yüksek 
Disiplin Kurulu, TBMM grubu ve İl Başkanları-
mızla yapılan toplantılarla görüşleri alınmış ve 
yeni bir taslak oluşturulmuştur. 

Bu taslakla 19. Olağanüstü Kurultayımız ön-
cesinde Kurultay Hazırlık Komisyonu toplanmış 
ve Tüzük ve Kurultay Yönetmeliği taslakları üze-
rine çalışmıştır. 

Hazırlık komisyonunca hazırlanan tüzük tas-
lağına Kurultay Tüzük Komisyonunca son şekli 
verilmiş, 9-10 Mart 2018 tarihinde yapılan kurul-
tay ile yeni Tüzüğümüz kabul edilmiştir.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan 
kamuoyunda “ittifak teklifi” olarak nitelenen 26 
maddelik “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 
21 Şubat günü TBMM Başkanlığı’na sunulmuş-
tur. Teklifin,  seçim güvenliğini ihlal eden hüküm-

lerine ilişkin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Bülent Tezcan,Grup Başkanvekili Öz-
gür Özel,Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabı-
yık,Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan 
oluşan heyet, 2-6 Mart tarihleri arasında, 8 siyasi 
partiye ziyarette bulunmuştur.

Heyet, 2 Mart Cuma günü İYİ Parti,5 Mart 
Pazartesi günü Büyük Birlik Partisi, Demokra-
tik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve De-
mokrat Parti,

6 Mart Salı günü ise Saadet Partisi,Halkla-
rın Demokratik Partisi ve Vatan Partisi genel 
merkezlerine giderek, görüşmeler gerçekleştir-
miştir.

Yapılan görüşmelerin ardından diğer siyasi 
partilerin de kaygı ve hassasiyetleri göz önüne 
alınarak teklife ilişkin 11 öneri ve seçim mevzu-
atına ilişkin 7 ayrı talebi içeren sonuç raporu ha-
zırlanmış, teklif sahibi Adalet ve Kalkınma Parti-
si’ne 8 Mart 2018 tarihinde iletilmiştir. 

Seçim güvenliğini ortadan kaldıran teklifte 
değişiklik yapılmamış, seçim hilelerini meşrulaş-
tıran teklif yasalaşmıştır. 

 Güvenli seçim hareketine ilişkin çalışmaları-
mız sürmektedir.

DENETLEME BÖLGELERİ

36.Olağan Kurultayımız sonrasında yeniden 
oluşan Parti Meclisi üyelerimiz ve  milletvekilleri-
mize, önümüzdeki süreçte örgütlerimizle beraber 
çalışma yapacakları iller belirlenerek, kendileri-
ne ve il örgütlerimize bildirilmiştir. Parti Meclisi 
üyelerimiz ve milletvekillerimizin çalışmalar ya-
pacakları iller aşağıdadır.
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ADANA ALİ ÖZTUNÇ LEVENT GÖK

ADIYAMAN ERBİL AYDINLIK ŞERAFETTİN TURPCU

AFYONKARAHİSAR BURHAN ŞENATALAR KEMAL ZEYBEK

AĞRI ZEKİ KILIÇASLAN ALİ YİĞİT

AKSARAY HAKKI SUHA OKAY NAMIK HAVUTÇA

AMASYA SEVDA ERDAN KILIÇ ÜNAL DEMİRTAŞ

ANTALYA HAYDAR AKAR TUFAN KÖSE

ARDAHAN ZEKİ KILIÇASLAN BARIŞ YARKADAŞ

ARTVİN HAYDAR AKAR GÜLAY YEDEKCİ

AYDIN YUNUS EMRE MURAT BAKAN

BALIKESİR AYÇA TAŞKENT ÖMER SÜHA ALDAN

BARTIN GAYE USLUER TANJU ÖZCAN

BATMAN BÜLENT ECEVİT TATLIDİL MEHMET TÜM

BAYBURT GÖKAN ZEYBEK ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER

BİLECİK YAŞAR SEYMAN TUR YILDIZ BİÇER

BİNGÖL YÜKSEL TAŞKIN ÖZKAN YALIM

BİTLİS YÜKSEL TAŞKIN NİYAZİ NEFİ KARA

BOLU EMİNE GÜLİZAR EMECAN CANDAN YÜCEER

BURDUR GAMZE TAŞCIER İRFAN BAKIR

BURSA YAŞAR SEYMAN UTKU ÇAKIRÖZER

ÇANAKKALE GAMZE PAMUK ATEŞLİ KADİM DURMAZ

ÇANKIRI GÜL ÇİFTCİ DURSUN ÇİÇEK

ÇORUM ALİ ÖZTUNÇ ERDİN BİRCAN

DENİZLİ OĞUZ KAAN SALICI AKİF EKİCİ

DİYARBAKIR NECATİ YILMAZ FİKRİ SAĞLAR

DÜZCE EMİNE GÜLİZAR EMECAN MELİKE BASMACI
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EDİRNE GÖKÇE GÖKÇEN MURAT EMİR

ELAZIĞ ALİ ŞEKER M.RIZA YALÇINKAYA

ERZİNCAN ORHAN SARIBAL MAZLUM NURLU

ERZURUM HALUK PEKŞEN HAYATİ TEKİN

ESKİŞEHİR MEHMET ALİ ÇELEBİ MEHMET GÖKER

GAZİANTEP ALİ HAYDAR HAKVERDİ BİROL ERTEM

GİRESUN SELİN SAYEK BÖKE CEMAL OKAN YÜKSEL

GÜMÜŞHANE GÖKAN ZEYBEK AKIN ÜSTÜNDAĞ

HAKKARİ YILDIRIM KAYA İLHAN CİHANER

HATAY ALİ HAYDAR HAKVERDİ ZEYNEL EMRE

IĞDIR EREN ERDEM HÜSEYİN ÇAMAK

ISPARTA GAMZE TAŞCIER NİHAT YEŞİL

KAHRAMANMARAŞ SEVDA ERDAN KILIÇ MEVLÜT DUDU

KARABÜK SELİN SAYEK BÖKE YAKUP AKKAYA

KARAMAN FATMA GÜNER MEHMET GÖKDAĞ

KARS ZEKİ KILIÇASLAN M.HÜSNÜ BOZKURT

KASTAMONU SELİN SAYEK BÖKE ATİLA SERTEL

KAYSERİ AYÇA TAŞKENT SELİNA DOĞAN

KIRIKKALE GÜL ÇİFTCİ MUSTAFA AKAYDIN

KIRKLARELİ PINAR UZUN MAHMUT TANAL

KIRŞEHİR GAYE USLUER TURABİ KAYAN

KİLİS GÜLÇİN TİMUR CEYHUN İRGİL

KOCAELİ AYŞE ESER DANIŞOĞLU KAMİL OKYAY SINDIR

KONYA GÖKHAN GÜNAYDIN OKAN GAYTANCIOĞLU

KÜTAHYA MEHMET ALİ ÇELEBİ KAZIM ARSLAN

MALATYA SİBEL ÖZDEMİR TACETTİN BAYIR

İLLER DENETMEN PM ÜYELERİ DENETMEN MİLLETVEKİLLERİ
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MANİSA GAMZE PAMUK ATEŞLİ HÜSEYİN YILDIZ

MARDİN BÜLENT ECEVİT TATLIDİL BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU

MERSİN S.SERA SÜTLÜ SERKAN TOPAL

MUĞLA OĞUZ KAAN SALICI GÜRSEL EROL

MUŞ BÜLENT KUŞOĞLU SERDAL KUYUCUOĞLU

NEVŞEHİR HAKKI SUHA OKAY ÇETİN ARIK

NİĞDE HAKKI SUHA OKAY EMRE KÖPRÜLÜ

ORDU YUNUS EMRE MUSA ÇAM

OSMANİYE HALUK PEKŞEN METİN LÜTFÜ BAYDAR

RİZE BÜLENT KUŞOĞLU FATMA KAPLAN HÜRRİYET

SAKARYA HAYDAR AKAR AHMET AKIN

SAMSUN GÖKHAN GÜNAYDIN DİDEM ENGİN

SİİRT YILDIRIM KAYA ALİ ÖZCAN

SİNOP SİBEL ÖZDEMİR ÖMER FETHİ GÜRER

SİVAS ORHAN SARIBAL ŞENAL SARIHAN

ŞANLIURFA ERDAL AKSÜNGER ELİF DOĞAN TÜRKMEN

ŞIRNAK YILDIRIM KAYA DEVRİM KÖK

TEKİRDAĞ S.SERA SÜTLÜ NURETTİN DEMİR

TOKAT SEMRA DİNÇER MUSTAFA TUNCER

TRABZON EREN ERDEM TAHSİN TARHAN

TUNCELİ ALİ ŞEKER HİLMİ YARAYICI

UŞAK BURHAN ŞENATALAR BURCU KÖKSAL

VAN ERDAL AKSÜNGER ZEYNEP ALTIOK

YALOVA TURHAN HANÇERLİ ERKAN AYDIN

YOZGAT SEMRA DİNÇER ALİ AKYILDIZ

ZONGULDAK GÖKÇE GÖKÇEN MUSTAFA BALBAY
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DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

1. PLANLANAN ÇALIŞMALAR

- 27-28 Nisan  Kayseri’de il başkanları top-
lantısı düzenlenmesi planlanmıştır.

4 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman’da, 5 Ni-
san 2018 tarihinde Mersin’de, Parti Örgütü ve 
Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Bülent Tezcan ile Yerel Yönetim Po-
litikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun’un katılımıyla il binasında, il milletve-
killerimiz, il başkanımız, il yönetim ve il disiplin 
kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye 
başkanlarımızın katılacağı bir toplantı düzenle-
necektir. Toplantıda bölgenin sorunları, seçim 
planlaması ve sandık güvenliği konuları ele alı-
nacaktır. Toplantıların ardından bu illerimizde 
saha çalışmaları yapılacaktır.

2. YURTDIŞI ÖRGÜTLERİ

Yurtdışı örgütlerimizin bu yıl yapılması plan-
lanan genel kurullarının planlanan tarihleri aşa-
ğıdadır. İngiltere Birliğimizin genel kuruluna ka-
tılınarak, yurtdışındaki seçmenlerimizle buluşma 
planlanmaktadır.

İngiltere Birliği: 15 Nisan 2018

Avusturya Birliği : 28 Nisan 2018

Danimarka Birliği: 20 Mayıs 2018

3. YURTDIŞI BİRLİKLERİMİZLE 
BULUŞMA  (12-13 MAYIS 2018 -  İSTANBUL)

12-13 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’ da yapıl-
ması planlanan “Yurtdışı Birliklerimizle Buluşma” 
toplantısında; iki gün boyunca yurtdışı örgütlen-
me modeli, yurtdışı örgütlerimizin tüzüklerinin 
uyumlulaştırılması, yurtdışı birlikler yönetmeliği,  
ortak sosyal medya ve web sayfaları projeleri ile 
katılım oranı arttırma projeleri  tartışılacaktır.

ÖRGÜTTE MEYDANA GELEN 
DEĞİŞİKLİKLER

1. İstifalarla boşalan Burdur İli Tefenni İlçe 
Örgütüne, Ali İhsan YILDIZ Başkanlığın-
da İlçe Geçici Kurulu’nun atanmasına, 
Merkez Yönetim Kurulu’nun 21 Şubat 
2018 tarihli toplantısında karar verildi.

2. Ankara İli Evren İlçe Başkanı Vesalet 
MUTLU’nun 19 Şubat 2018 tarihinde is-
tifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı gö-
revine, İlçe Yönetim Kurulu’nun       28 
Şubat 2018 tarihli toplantısında İsmail 
ALPASLAN seçildi.

3. Boş olan Kayseri İli Hacılar İlçe Örgü-
tüne, Ali ADANIR başkanlığında İlçe Yö-
netim Kurulu’nun atanmasına, İl Yönetim 
Kurulu’nun 03 Mart 2018 tarihli toplantı-
sında karar verildi. 

4. İzmir İli Konak İlçe Başkanı Mehmet Şa-
kir BAŞAK’ın 05 Mart 2018 tarihinde isti-
fa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı gö-
revine, İlçe Yönetim Kurulu’nun              05 
Mart 2018 tarihli toplantısında Osman 
Çağrı GRUŞÇU seçildi.

5. Boş olan Çankırı İli Atkaracalar İlçe 
Başkanlığı görevine, İl Yönetim Kuru-
lu’nun 13 Mart 2018 tarihli kararı ile Yunis 
ORAL atandı. 

6. Boş olan Çankırı İli Korgun İlçe Baş-
kanlığı görevine, İl Yönetim Kurulu’nun 
13 Mart 2018 tarihli kararı ile Ömer KAY-
MAK atandı.

7. 25 Mart 2018 tarihinde yapılan İstanbul İli 
Bahçelievler İlçe Kongresinde, İlçe Baş-
kanlığı görevine Özgür ÇELİK seçildi. 
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YAZILI BASIN
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BASIN TOPLANTILARI

1. 21 MART 2018

https://www.youtube.com/watch?v=T-_dkU-
utWn0

2. 14 MART 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ntNYrd-
04GhA

3. 11 MART 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-pr3lj-
mAeL4

4. 8 MART 2018

https://www.youtube.com/watch?v=_0XC-
BG-Lh4k

5. 28 ŞUBAT 2018

https://www.youtube.com/watch?v=L9uu-
bwUmoMA

6. 21 ŞUBAT 2018

https://www.youtube.com/watch?v=WUA4s-
p3AR3c

7. 14 ŞUBAT 2018

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=W4X3MW8ih_c

8.10 ŞUBAT 2018

https://www.youtube.com/watch?v=lHmKza-
GWM-U
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ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ 

13 ŞUBAT 2018 İstanbul Milletvekilimiz Enis 
Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nde ziyaret edil-
miştir. 

13 ŞUBAT 2018 İstanbul Milletvekilimiz Enis 
Berberoğlu’nun MİT Tırları Davası Karar Duruş-
masına katılım sağlanmıştır.

16 ŞUBAT 2018 Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yap-
tığı konuşmasında, Türkiye Barolar Birliği’nin is-
minin önündeki “Türkiye” ibaresinin kaldırılması 
gerektiğine yönelik ifadesinin ardından, Genel 
Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan, Yüksek 
Disiplin Kurulu (YDK) Başkanımız Uğur Bay-
raktutan, Milletvekillerimiz Murat Emir ve Tu-
fan Köse ile birlikte Türkiye Barolar Birliği’ne 
destek ziyaretinde bulunulmuştur.

24 ŞUBAT 2018 Türkiye Barolar Birliği’nin 
düzenlediği “Türkiye Barolar Birliği ve Barolar 
Türkiye’dir” başlıklı avukatlar buluşmasında 
hazır bulunulmuştur. Baroların hukuk mücade-
lesine ve kanunla düzenlenmiş olan isimleri-
ne, yetkilerine yönelik siyasal saldırılara karşı 
gösterdiğimiz dayanışma bu toplantıda kendi-
sini yoğun biçimde hissettirmiştir.

2 MART 2018 Seçim güvenliği gündemiyle 
siyasi partilere gerçekleştiren ziyaretlerde İYİ 
Parti ile görüşülmüştür.

5 MART 2018 Seçim güvenliği gündemiyle 
siyasi partilere gerçekleştiren ziyaretlerde Büyük 
Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti ile görüşül-
müştür.

6 MART 2018 Seçim güvenliği gündemiyle 
siyasi partilere gerçekleştiren ziyaretlerde Saa-

det Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan 
Partisi ile görüşülmüştür.

22 MART 2018 Çanakkale Baro Başkanı 
Bülent Şarlan ile birlikte, Çanakkale Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Karişit’e nezaket ziyaretinde 
bulunulmuş, ardından yeni adliye binası içinde-
ki Çanakkale Baro Ofisinde meslektaşlarımız ile 
görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

25 MART 2018 İstanbul-Bahçelievler İlçe Ör-
gütümüz ziyaret edilmiştir. 

25 MART 2018 İstanbul-Bahçelievler İlçe Ör-
gütümüzün gerçekleştirdiği İlçe Kongresinde Di-
van Başkanlığı görevi yapılmıştır.

28 MART 2018 KESK’e bağlı Büro Emekçileri 
Sendikası Genel Başkanı Serpil Akpınar, Genel 
Sekreteri Aziz Özkan, Genel Örgütlenme ve Eği-
tim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer ve Genel TİS 
ve Hukuk Sekreteri Şenol Köksal, OHAL KHK’la-
rı ile yaşanan keyfilik, yaratılan mağduriyet ve 
ihraç edilen üyelerine ilişkin bir raporu sunmak 
üzere kabul edilmiştir. 

29 MART 2018 Silivri Cezaevinde tutuklu bu-
lunan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı 
Akın Atalay ve iş insanı Osman Kavala ziyaret 
edilmiştir. 

ÖNEMLİ KABULLER

21 ŞUBAT 2018 Ankara Baro Başkanı Hakan 
Canduran ve Baro Yöneticileri Genel Merkezi-
mizde kabul edilmiştir.

23 ŞUBAT 2018 Çanakkale Baro Başkanı 
Bülent Şarlan ve Denizli Baro Başkanı Müjdat İl-
han Genel Merkezimizde misafir edilmiştir.

1 MART 2018 Belçika Büyükelçiliği Müste-
şarı Joren Vandeweyer kabul edilerek, kamuo-
yunda İttifak Teklifi olarak bilinen yasa teklifi ve 
güncel siyasi konular hakkında bir görüşme ger-
çekleştirilmiştir.

6 MART 2018 Singapur Büyükelçiliği Politi-
kadan Sorumlu Başkatibi Jeremy Low kabul edi-
lerek, ülke gündemi üzerine bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. 

5.2. Hukuk Politikaları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
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BASIN TOPLANTILARI

14 ŞUBAT 2018 İstanbul Milletvekilimiz Enis 
Berberoğlu’nun MİT Tırları Davası’nda çıkan ka-
rar sonrası yapılan basın açıklaması aşağıdaki 
bağlantıda sunulmuştur:

https://www.chp.org.tr/Haberler/13/genel-bas-
kan-yardimcisi-muharrem-erkek-enis-berberog-
lu-sucsuzdur-casusluk-iddiasi-cokmustur-67923.
aspx

19 MART 2018 CHP Çanakkale İl Başkan-
lığı’nda yapılan, 18 Mart Çanakkale Deniz Za-
feri’nin 103. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 
Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan 
ile Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanımız M. 
Mustafa Özacar’ın törenlere alınmayışları konu-
sunda partimizin tepkisine ilişkin basın açıkla-
ması aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur:

https://www.facebook.com/muharrem.erkek/
videos/10213134285404286/?hc_ref=ARQpvXyS-
TIyFH6V_6ZiS62LjBLJRuJ8pRU9TStN7-VtCFYKy-
RUPd1km0bt9m8TdCU7s

26 Mart 2018 MYK Toplantısı gündemine 
ilişkin basın açıklaması aşağıdaki bağlantıda su-
nulmuştur:

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/chp-ge-
nel-baskan-yardimcisi-muharrem-erkekin-basin-a-
ciklamasi-26-mart-2018-69458.aspx

TELEVİZYON PROGRAMLARI

14 ŞUBAT 2018 Halk TV Ana Haber Bülte-
ninde Oya Lale Özan Arslan’ın konuğu olarak, 
Tüzük çalışmalarımıza, İstanbul Milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun MİT Tırları Davası Kararına ve 
son güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunulmuştur. Program aşağıdaki 
bağlantıda sunulmuştur:

ht tps: //w w w.youtube.com/watch?v=Jud-
jApFW1hY&t=388s 

22 ŞUBAT 2018 Artı TV Ankara Temsilcisi 
Sibel Hürtaş’ın Ankara Gündemi Programında, 
Tüzük çalışmalarımıza, AK Parti ve MHP’nin 
birlikte hazırladığı İttifak Teklifine ve son güncel 
siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunulmuştur. Program aşağıdaki bağlantıda su-
nulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=gQXv1x7az-
gs 

23 ŞUBAT 2018 Halk TV’de Uğur Dündar 
İle Halk Arenası Programına katılım sağlanarak, 
Tüzük çalışmalarımıza, AK Parti ve MHP’nin 
birlikte hazırladığı İttifak Teklifine ve son güncel 
siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunulmuştur. Program aşağıdaki bağlantıda su-
nulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=1L-hEBRJCCs 

27 ŞUBAT 2018 CNN TÜRK’te Şirin Payzın 
İle Ne Oluyor? Programına katılım sağlanarak, 
İttifak Teklifine, partimizin teklife bakışına ve tek-
life dair izleyeceği yola, Tüzük çalışmalarımıza 
ve son güncel siyasi gelişmelere ilişkin değer-
lendirmelerde bulunulmuştur. Program aşağıda-
ki bağlantıda sunulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=qJSx0xrt47c 

28 ŞUBAT 2018 HABERTÜRK TV’de Didem 
Aslan ile Akşam Haberleri Programına katılım 
sağlanarak, İttifak Teklifi üzerine değerlendirme-
lerde bulunulmuştur. Program aşağıdaki bağlan-
tıda sunulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=YVR0H8B-
cWvk 

13 MART 2018 Halk TV Ana Haber Bülte-
ni’nde Oya Lale Özan Arslan’ın konuğu oluna-
rak, İttifak Teklifine ve güncel siyasi gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Prog-
ram aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=w27fORN-
NkP8 

18 MART 2018 Fox TV’de İlker Karagöz ile 
Çalar Saat Programına konuk olunarak, İttifak 
Teklifine ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
103. yıldönümüne ilişkin görüşler paylaşılmıştır. 
Program aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur: 

https://www.youtube.com/watch?v=JRdaJQ-
z93aU 
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19 MART 2018 CNN TÜRK’te Ahmet Hakan 
ile Tarafsız Bölge Programında canlı yayın konu-
ğu olunarak, İttifak Teklifi, Afrin Operasyonu, 18 
Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü 
kapsamında gerçekleştirilen törenlerde ve 1915 
Çanakkale Köprüsü temel atma törenlerinde be-
lediye başkanlarımıza uygulanan antidemokra-
tik tutum hakkında değerlendirmelerde bulunul-
muştur. Partimizin bu konulara ilişkin görüşleri 
paylaşılmıştır. Program aşağıdaki bağlantıda su-
nulmuştur: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UXLi00Nt-
SA&t=25s 

TÜZÜK ÇALIŞMALARI 

14 ŞUBAT 2018 09-10 Mart 2018 tarihinde 
yapılacak Tüzük Kurultayı için İl Başkanlıklarına, 
Parti Meclis üyelerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grubuna tüzük değişikliği önerileri için 
yazı gönderildi.   (Ek-1 )

1 MART 2018 Anayasa Hukuku alanında uz-
man akademisyenler, Grup Başkanvekillerimiz 
ve bazı MYK Üyelerimiz ile birlikte “Anayasa Hu-
kuku” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

2 MART 2018 Partimizin 19. Olağanüstü 
Kurultayı’nda görüşülecek Tüzüğümüzün taslak 
metnine dair Parti Meclisi Üyelerimiz, Milletve-
killerimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle 
Genel Merkezimizde değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

4 MART 2018 Partimizin 19. Olağanüstü 
Kurultayı’nda görüşülecek Tüzüğümüzün taslak 
metnine dair İl Başkanlarımızla Genel Merkezi-
mizde değerlendirme toplantısı gerçekleştiril-
miştir.

8 MART 2018 Partimizin 19. Olağanüstü 
Kurultayı’nda görüşülecek Tüzüğümüzün Parti 
Meclisi, TBMM Grubu ve illerden gelen temsilci-
leriyle oluşan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir.  

9-10 MART 2018 Partimizin 19. Olağanüstü 
Kurultayı gerçekleştirilmiş ve bu Kurultay’da yeni 
Tüzüğümüz kabul edilmiştir. Hukuk Politikaların-
dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 
sorumluluk alanımız içerisinde çalışmalar yapıl-
mıştır.

26 MART 2018 Tüzük ve Kurultay Yönetme-
liğimizin son hali Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığına gönderilmiştir.

TOPLANTILAR 

21 MART 2018 Çanakkale Bayramiç İlçe 
Başkanlığımızın düzenlediği “Bayramiç Muhtar-
lar Buluşması”nda muhtarlarımızın sorunları din-
lenerek partimizin bu sorunların çözümüne iliş-
kin çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 
son güncel siyasi gelişmeler, özellikle koalisyon 
görünümlü İttifak Teklifi hakkında ayrıntılar anla-
tılmış, görüşler alınmıştır. 

23 MART 2018 Çanakkale Ayvacık İlçe Baş-
kanlığımızın düzenlediği “Ayvacık Muhtarlar Bu-
luşması”nda muhtarlarımız ile bir araya geline-
rek sorunları dinlenmiş, partimizin bu sorunların 
çözümüne ilişkin çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme yapılmıştır. Son güncel siyasi gelişmeler 
ilişkin detaylar paylaşılmış, karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunulmuştur.

DİĞER ÇALIŞMALAR

7 MART 2018 ODTÜ Sosyal Demokrasi Top-
luluğu’nun daveti üzerine, Grup Başkanvekilimiz 
Özgür Özel ile birlikte “2019’a Giderken Yakın 
Türkiye Siyaseti” başlıklı panelde konuşma ya-
pılmıştır.

14 MART 2018 OHAL Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’ların 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 
“15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile 
bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırıl-
ması kapsamında hareket eden sivillere doku-
nulmazlık” getiren maddesinin iptali için Anaya-
sa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Başvurunun 
ardından Anayasa Mahkemesi önünde konuya 
ilişkin görüşlerimizin paylaşıldığı bir basın açık-
laması gerçekleştirilmiştir. 
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HUKUK BİRİMİ
19. Olağanüstü Kurultayımızda kabul edilen 
Tüzüğümüze uyumlu Yönetmeliklerimizle 
ilgili yazım çalışmalarına başlanmıştır. 

29.11.2017 tarihinden sonra parti 
tüzelkişiliğine karşı kişilik haklarını zedeleyici 
söylem ve davranış içinde bulunan 7 kişi 

hakkında manevi tazminat davası açılmış 
ve bu kişilerin sosyal medya paylaşım 
içeriklerinin kaldırılması sağlanmıştır. Bu 
konuda hali hazırda 38 adet derdest dava 
bulunmaktadır.

Partimiz aleyhine açılan davalar ve icra 
takipleri takip edilmektedir.

ÇEŞİTLİ GAZETE HABERLERİ
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EK 1

Sayı  : 2018/                  …./…./2018

Konu: Tüzük Önerileri hk. 

 

İL BAŞKANLIKLARINA

 

Tüzüğümüz 10 Mart 1993 tarihinde kabul edilmiş, o günden bu yana geçen sürede ortaya çıkan 
ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler sırasında bir taraftan Tü-
züğün iç bütünlüğü bozulmuş, birbiriyle çelişik hükümler ortaya çıkmış, diğer taraftan alt mevzuat 
metinleriyle yapılması gereken düzenlemeler getirilerek Tüzük gereksiz ayrıntılar içerisinde boğul-
muştur. Ayrıca siyasi yaşamdaki değişiklikler yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Belirtilen gerekçelerle yeni 
duruma uygun olarak yeni bir Tüzük yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla olağanüstü tüzük 
kurultayı yapılacaktır. 

Bu çerçevede Tüzükte yer almasını istediğiniz düzenlemelerin 23 Şubat 2018 tarihine kadar hu-
kuk@chp.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İşlemlerin gecikmeden yürütülmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

    Muharrem ERKEK     Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Genel Başkan Yardımcısı                                            Genel Sekreter     
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Sayı  : 2018/                        …./…./2018

Konu: Tüzük Önerileri hk. 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

TBMM GRUBUNA

 

Tüzüğümüz 10 Mart 1993 tarihinde kabul edilmiş, o günden bu yana geçen sürede ortaya çıkan 
ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler sırasında bir taraftan Tü-
züğün iç bütünlüğü bozulmuş, birbiriyle çelişik hükümler ortaya çıkmış, diğer taraftan alt mevzuat 
metinleriyle yapılması gereken düzenlemeler getirilerek Tüzük gereksiz ayrıntılar içerisinde boğul-
muştur. Ayrıca siyasi yaşamdaki değişiklikler yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Belirtilen gerekçelerle yeni 
duruma uygun olarak yeni bir Tüzük yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla olağanüstü tüzük 
kurultayı yapılacaktır. 

Bu çerçevede milletvekillerimizin Tüzükte yer almasını istediği düzenlemeleri hazırlaması ve bu 
çalışmaların TBMM Grubumuz tarafından Genel Sekreterliğimize 23 Şubat 2018 tarihine kadar gön-
derilmesi önem arz etmektedir. 

Saygılarımızla

   Muharrem ERKEK          Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Genel Başkan Yardımcısı                                         Genel Sekreter   
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Sayı  : 2018/                 …./…./2018

Konu: Tüzük Önerileri hk. 

 

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNE

Tüzüğümüz 10 Mart 1993 tarihinde kabul edilmiş, o günden bu yana geçen sürede ortaya çıkan 
ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler sırasında bir taraftan Tü-
züğün iç bütünlüğü bozulmuş, birbiriyle çelişik hükümler ortaya çıkmış, diğer taraftan alt mevzuat 
metinleriyle yapılması gereken düzenlemeler getirilerek Tüzük gereksiz ayrıntılar içerisinde boğul-
muştur. Ayrıca siyasi yaşamdaki değişiklikler yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Belirtilen gerekçelerle yeni 
duruma uygun olarak yeni bir Tüzük yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla olağanüstü tüzük 
kurultayı yapılacaktır. 

Bu çerçevede Tüzükte yer almasını istediğiniz düzenlemelerin Genel Sekreterliğimize 23 Şubat 
2018 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir. 

Saygılarımızla

  

   Muharrem ERKEK        Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Genel Başkan Yardımcısı                                         Genel Sekreter   
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3. GEÇMİŞ DÖNEMDE GELİŞMELER VE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

12 ŞUBAT – 30 MART 2018 ETKİNLİK 
PROGRAMI:

26 Şubat 2018 

Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin 
mücadelelerini desteklemek üzere Etimesgut 
İlçe Örgütüyle birlikte Ankara Etimesgut Şeker 
Fabrikasında Şeker-İş yöneticileri ve üyeleri 
ziyaret edildi. Şeker fabrikalarının sadece şeker 
üreten tesisler değil, milyonlarca köylümüzün, 
çiftçimizin kutsal emeğini üretime dönüştüren 
çok değerli tesisler olduğu ve AKP ile birlikte 
Türkiye’de artık millî değerlerimizin yok sayıldığı 
vurgulandı.

28 Şubat 2018 

Halkevleri’ne düzenlenen operasyon ve 11 
kişinin sabah saatlerinde evlerine düzenlenen 
baskınlarla gözaltına alınması sonrasında An-
kara Adliyesinde ilgili davalara katılım sağlandı. 
Gözaltına alınan Halkevleri yöneticilerinin ser-
best bırakılmalarının ardından Halkevleri ziyaret 
edilerek hak ihlalleri ile ilgili geniş bir değerlen-
dirme yapıldı.

14 Mart 2018 

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında “AKP İktı̇-
darında Doktor Olmak” başlıklı bir rapor hazır-
lanarak MYK ve basınla paylaşıldı. Performans 
sisteminin hem halk sağlığını hem hekim hak-
larını hiçe saydığı belirtilerek Türkiye’nin, kişi 
başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, 
Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda 
kaldığı vurgulandı.

[“AKP İktı̇darında Doktor Olmak” başlıklı bu 
rapor “EKLER” bölümündedir.]

16 Mart 2018

Taşeron İşçiler ile Genel Merkezde görüşül-
dü. Taşeronluk sistemiyle ilgili sorunlar ve çö-
züm önerileri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

17 Mart 2018

CHP Tarsus İlçe Örgütünün Danışma Top-
lantısına katılım sağlandı.

5.3. İnsan Hakları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl
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23 Mart 2018 

ÇiftlikBank›ta binlerce insanın dolandırılma-
sı sonrasında Türkiye’de dolandırıcılığın tarihi 
üzerine “Kandırılan AKP” başlıklı bir rapor hazır-
lanarak MYK ve basınla paylaşıldı. Devletin ku-
rumlarının dolandırıcılığı önlemedeki zayıf tavrı 
ve dolandırıcılığın AKP döneminde hız kazandı-
ğı vurgulandı.

[“Kandırılan AKP” başlıklı bu rapor “EKLER” 
bölümündedir.]

Diğer Etkinlik, Açılış ve Ziyaretler

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen 
çeşitli etkinlik ve açılışlara katılım sağlandı. Ay-
rıca aralarında BirGün, Cumhuriyet, Milliyet, Va-
tan, Fox Tv, NTV ve HalkTV’nin de bulunduğu 
medya kuruluşlarına ziyaretler yapılarak günde-
me dair değerlendirmelerde bulunuldu.

7. BASIN TOPLANTILARI VE 

AÇIKLAMALARI

23 Şubat 2018 tarihinde yapılan 
Halkevleri’yle ilgili basın açıklaması:

 “AKP daha dün Akil adam olarak ülkede 
terörü bitireceğiz diye görevlendirdiği 78’liler 
Vakfı sözcüsü Celalettin Can’ı terörden tutuk-
ladı.  Halkevleri eş başkanı dahil olmak üzere 
çok sayıda kişi gözaltına alındı. Halkevleri bu 
ülkede hep demokrasi, özgürlük ve insan hak-
ları savunuculuğu yapmıştır. Sosyal medyada 
AKP aleyhinde en demokratik hakkı kullananlar 
gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Bunun 
adı terör rejimdir. Kendisine muhalif olan herkesi 
terörist ilan eden bir parti ve zihniyet en büyük 

terör üreticisidir. Kadim bir sözdür “HERKESİ 
KORKUTMAYA ÇALIŞANLAR, HERKESTEN 
DAHA FAZLA KORKUYORLARDIR”. AKP kor-
kuyor. Korkmakta haklılar çünkü son seçimlerine 
gidiyorlar. O yüzden kendisine muhalif herkesi 
korkutarak, sindirerek seçime gitmek istiyorlar. 
Bu korkuları akıllarını esir almış durumda. Ken-
dilerinden bile korkar hale geldiler. Büyük usta 
Nazım’ın:

 “Görmekten, duymaktan, dokunmaktan kor-
kuyorlar

Sevmekten korkuyorlar bizim Ferhad gibi 
sevmekten

Tohumdan ve topraktan korkuyorlar

Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar

Ümitten korkuyorlar Robson, ümitten

Korkuyorlar kartal kanatlı kanaryam

Türkülerimizden korkuyorlar...   

Hiç kimse korkmasın, ne derlerse desinler, 
ne yaparlarsa yapsınlar korkacaklar. Bu yüzden 
herkese saldıracaklar ama Türkiye’nin özgür, 
eşit, demokratik bir ülke olmasını asla 
engelleyemeyecekler.”

27 Şubat 2018 tarihinde yapılan İttifak 
Yasasına yönelik basın açıklaması:

“İnsan hak ve özgürlükleri ancak ve ancak 
demokratik bir rejimde garanti altına alınabilir ya 
da yaşama geçirilir. Demokratik rejimin olmazsa 
olmazı ise milletin iradesinin hiçbir baskı, zor ve 
dayatma olmadan sandığa yansıması ve sandık-
tan çıkmasıdır. İnsan hakları ve demokrasi mü-
cadelesinin temelinde seçme ve seçilme irade-
sinin özgür bir biçimde hayata geçirilmesi ilkesi 
yatmaktadır. AKP’nin bugün Türkiye’yi getirdiği 
nokta bütün hak ve özgürlüklerin temel zemini 
olan seçme, seçilme hakkının, halk iradesinin 
ortadan kaldırılmasıdır. Kaybetme korkusu yaşa-
yan 2 siyasi parti, siyasi duruşlarını, düşüncele-
rini bir tarafa bırakarak bu yasa tasarısını hazır-
layabilmekteler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
insan hak ve özgürlüklerini, demokratik yaşamı 
ve milli iradeyi sonuna kadar savunacağız. San-
dıktan çıkamayacağını gören AKP ve MHP san-
dığa el koyup milletin iradesinin gerçek anlamda 
sandığa yansımasını engelleyerek sonuç alma-
ya çalışmaktalar. 
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Bu yasa teklifini hazırlayanların demokrasi-
den, insan haklarından, milli iradeden bahset-
meye hakları yoktur. Keyfi düzenlemelerle, ayak 
oyunlarıyla, çağ dışı yasal düzenlemelerle bu 
ülkenin demokratik birikimini, düzenini ortadan 
kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. OHAL 
ile yaptıkları yetmiyormuş gibi AKP-MHP bütün 
demokratik süreçleri ortadan kaldıracak bir yasal 
düzenlemeyi meclisten geçirmeye çalışıyorlar. 
İstedikleri kadar yasalarla oynasınlar, istedikle-
ri kadar sandığı milletten kaçırmaya çalışsınlar. 
Mutlaka o sandığa gömülecekler. 21. Yüzyılda 
en temel insan haklarına, demokratik rejime, mil-
let iradesine dönük bu saldırıyı halkımız unutma-
yacaktır ve hesabını soracaktır. Bu ülkeye Çok 
Partili Demokratik Rejimi getiren parti olarak 
özgürlük ve demokrasi devrimini mutlaka ger-
çekleştireceğiz. Milli irade hırsızlarına asla geçit 
vermeyeceğiz.”     

5 Mart 2018 tarihinde yapılan Ankara’da 
ve Çorlu’da kadınlara yönelik polis 
müdahalesiyle ilgili basın açıklaması:

CHP’Lİ BİNGÖL: SALDIRILAR BİR KEZ 
DAHA GÖSTERMİŞTİR Kİ AKP EMEĞİN 
DE KADINLARIN DA KARŞISINDADIR

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bin-
göl, dün Ankara’da ve Çorlu’da kadınlara yönelik 
polis müdahalesini eleştirerek, “Bu müdahale 
AKP emriyle, onayıyla yapılmıştır ama kadınlar 
AKP’den hesap soracaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü öncesi yaşanan 
saldırılara tepki gösterdi. Yaşanan bu şiddetin 
AKP’nin kadının ve emeğin karşısında olduğu-
nu bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Bingöl, 
“Hak arayan kadınlara yönelik yaşanan bu şiddet 
AKP iktidarda oldukça kadınların asla şiddetten 
ve emek karşıtı politikalardan kurtulamayacağı-
nın en açık göstergesidir” dedi.

Ankara ve Çorlu’da 8 Mart nedeniyle açık-
lama yapan kadınlara yapılan müdahalenin 
AKP’nin zihniyetinin ve baskıcı politikalarının en 
açık göstergesi olduğunu belirten CHP’li Bingöl, 
“OHAL bahane edilerek yapılan müdahale in-
san haklarına ve en temel özgürlüklere aykırıdır” 
dedi.

CHP’li Bingöl açıklamasına şu şekilde de-
vam etti:

“Dün yapılan müdahale bir kez daha ortaya 
koymuştur ki AKP iktidarı kadınlara ölümden ve 
zulümden başka bir seçenek sunmamaktadır. O 
yüzden bütün kadınlar AKP’ye karşı birleşmeli 
ve mücadele etmelidir. AKP iktidarı Cumhuriyet 
tarihinde kadınların ve emekçilerin tanık olduğu 
en karanlık dönemdir. Sadece 2017 yılında 409 
kadın erkekler tarafından öldürülmüş, 387 çocuk 
cinsel istismara uğramış ve 332 kadına cinsel 
şiddet uygulanmıştır. Türkiye’de kadınların işgü-
cüne katılım oranı yüzde 33,8 gibi oranla OECD 
ülkelerinin yarısı düzeyinde kalmıştır. AKP ikti-
darında kadınlara hem fiziki, hem de sembolik 
şiddet doruğa çıkmıştır. Kadınların nasıl yaşa-
yacağını, nasıl giyineceğini, ne konuşacağını, 
nerelerde gezeceğini kısacası yapıp ettiklerini 
belirleme derdi aslında AKP’nin emek ve kadın 
karşıtı politikalarının en temel göstergesi olmuş-
tur.”

8 Mart 2018 tarihinde yapılan Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili basın 
açıklaması:

-“KADIN EMEĞİ GÜVENCESİZLİK KISKA-
CINDA: EN FAZLA İŞSİZLİK VE KAYITDIŞILIK 
ORANI KADINLARDA”

-“KADINLAR ŞİDDET VE İŞSİZLİK SAR-
MALINDA: İŞ VE EŞ CİNAYETLERİ ARTIYOR”

-“OHAL EN ÇOK KADINLARI VURDU: 100 
KADINDAN SADECE 30’U İŞGÜCÜNE KATILI-
YOR”

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. 
CHP’li Bingöl yaptığı açıklamada kadınların son 
16 yılda AKP iktidarıyla, özellikle işgücü alanın-
da yaşadığı zorluklara, işsizliğe ve son zaman-
larda sayısı günden güne artan kadın cinayetleri 
ve kız çocuklarının maruz kaldığı istismarların 
dikkat çeken boyutuna değindi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü için gerçekleştirdiği açık-
lamada AKP ile kadınların hem çalışma hem de 
sosyal yaşamının birçok zorlukla karşılaştığına 
dikkat çekti.
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Türkiye’de çalışan kadınların yarısının kayıt 
dışı olarak çalıştığını belirten Bingöl, kayıt dışı 
çalışmanın güvencesizliği tetiklediğini ve çalış-
ma yaşamında kadınları güvencesizlik kıskacına 
ittiğinin altını çizdi. Son iki yılda sigortalı çalışan 
40 bin kadının işten çıkarıldığını ve OHAL ile bir-
likte kadın istihdamında ciddi gerileme yaşandı-
ğını vurgulayan Bingöl, “Türkiye’de kadınların iş 
gücüne katılma düzeyi, AB ve OECD ülkelerinin 
çok altında. 2016 yılında kadınların iş gücüne ka-
tılma oranı ülkemizde yüzde 32,5 oranındayken; 
bu oran AB ve OECD’ye üye ülkelerde neredeyse 
bunun iki katı. Yani ülkemizde 100 kadından 
sadece 30’u çalışıyor ve çoğu da güvencesiz, 
kayıt dışı şekilde istihdam ediliyor” dedi.

AKP’nin şiddet sarmalı ve erkek egemen 
toplum yapısını beslemesinin yanı sıra, neolibe-
ral ekonomi politikaları ve muhafazakar toplum 
yapısını pekiştiren politikalarıyla kadınları eve 
hapsettiğine değinen Bingöl, “Kadınların iş gü-
cüne katılım verileri AKP’nin kadın istihdamına 
yönelik politika üretemediğinin en açık örneğidir. 
Kadınları eve hapseden; çalışan, üreten kadın 
emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara 
sadece ‘anne’ rolünü vermekte, toplumun diğer 
tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı 
politikalar izlemektedir” dedi.

CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK AKP’NİN 
ÖTEKİLEŞTİREN POLİTİKALARININ SONU-
CU

40 milyonluk kadın nüfusunun 20 milyonu-
nun iş gücüne katılamadığını belirten Bingöl, 
emek politikalarında sürdürülen bu anlayışın ka-
dınların sosyal yaşamında da etkileri olduğuna 
ve kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı-
na dikkat çekti. “Kadınlarını istihdam edemeyen 
ve şiddete teslim eden AKP, kız çocuklarını da  
istismarlardan ve çocuk evliliklerinden maalesef 
koruyamamaktadır. 2016 yılında 328 kadın er-
kekler tarafından katledilirken bu sayı 2017 yı-
lında 409’a çıktı. OHAL en çok kadınları vurdu. 
AKP iktidarı ile kadınlar ya “iş” ya “eş” cinayet-
lerine kurban gitmekte; cinsiyete dayalı ayrım-
cılık AKP’nin ötekileştiren politikalarının sonu-
cu olmaya devam etmektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, kadınların toplum, aile, çalışma ve 
siyasal hayattaki yerinin güçlendirilmesi için ça-
lışmak partimizin tarihsel rolüdür.”

14 Mart 2018 tarihinde yapılan Enis 
Berberoğlu’yla ilgili basın açıklaması:

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 
tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret 
etti. Enis Berberoğlu’nun siyasi tutuklu olduğunu 
ve CHP milletvekili olduğu için hala tutuklu kal-
dığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Bingöl açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, hukuk, 
yasa, insan hakları, uluslararası sözleşmeler 
hiçe sayılarak rehin olarak tutulmaktadır. Bu ül-
kenin kaynaklarını yabancılara peşkeş çekenler, 
Deniz Yücel örneğinde olduğu gibi kapalı kapı-
lar ardında pazarlıklar yapanlar halkın vekiline 
mahkeme tarafından geçersiz sayılmış casusluk 
suçunu atfetmektedir. 

Yerel Mahkemenin verdiği kararı bozan, üst 
mahkemenin kararını baskıyla yok sayan ve 
yerel mahkemenin kararını uygulamayarak mil-
letvekilimizin tahliyesini engelleyenlerin bütün 
baskılarına, iftiralarına karşı vekilimiz halkın vic-
danında masumdur, suçsuzdur.

MİT Tırları Davalarında yargılananların bir 
kısmı beraat etmiş, yargılamaları devam edenle-
rin diğerleri ise tutuksuz yargılanırken, bu dava-
nın tek tutuklusunun Milletvekilimiz Enis Berbe-
roğlu olması davanın nasıl bir dava olduğunun, 
hukukun nasıl ayaklar altına alındığının ve yar-
gının tarafsızlığının ortadan kalktığının en açık 
örneğidir. 

Milletvekilimiz siyasi baskıyla tutuklanmış 
ve siyasi baskıyla rehin tutulmaya devam edil-
mektedir. Enis Berberoğlu’nun tutukluğu iktidar 
partisinin muhalefete tahammül edemediğinin 
ve muhalefetten korktuğunun kanıtıdır. Berbe-
roğlu’nun tutukluğu ile partimizin ve bizlere oy 
veren vatandaşlarımızın cezalandırılacağı dü-
şünülmüştür fakat her ne düşünülürse düşünül-
sün, ne yapılırsa yapılsın ne halkımız ne biz ne 
de milletvekilimiz Enis Berberoğlu yılmayacak-
tır. Bu utancı ülkemize yaşatanlar mutlaka tarih 
önünde hesap vereceklerdir. Kim ne yaparsa 
yapsın yurttaşlarımızın demokrasiye, insan hak 
ve özgürlüklerine dönük mücadelesini engel-
leyemeyecektir. Enis Berberoğlu’nun tutukluğu 
aynı zamanda bir gazetecinin, halkın vicdanının 
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ve halkın oy verme özgürlüğünün de tutsaklığı 
anlamına gelmektedir”.

15 Mart 2018 tarihinde yapılan “polisin 
“dur” ihtarına uymadığı için öldürülen Güven 
Oğurol” ile ilgili basın açıklaması:

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Tekin Bingöl, Samandağ’da poli-
sin “dur” ihtarına uymadığı için öldürülen Güven 
Oğurol hakkında basın açıklaması yaptı. Yaşa-
nan olayın yargısız infaz olduğunun altını çizen 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Polise 
verilen uçsuz bucaksız yetkiler 24 yaşında bir 
gencin canına mal olmuştur. Olayla ilgili olarak 
kamuoyu bir an önce aydınlatılmalı, sorumlular 
cezalandırılmalı ve artık anneler yargısız infaz 
yüzünden ağlatılmamalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl açık-
lamasına şöyle devam etti:

“Polisin görevi suçluyu yaşam hakkını ihlal 
etmeden adalete teslim etmektir. ‘Dur’ ihtarına 
uymadığı için bir gencin öldürülmesi Türkiye’de 
yaşam hakkının kaybolduğunun en açık örnek-
lerinden birisidir. AKP ile Türkiye adaletsizliğin 
olağanlaştığı bir yere doğru hızla sürüklenmek-
tedir.

Geçtiğimiz Ocak ayında 16 yaşında bir genç 
yine aynı şekilde öldürüldü. Şimdi ise Hatay’da 
bir gencimiz yargısız infaz ile can verdi ve so-
rumlular hakkında henüz ortada hiçbir cezalan-
dırma yok. Devletin görevi gençlerini okutmaktır, 
eğitmektir, yaşatmaktır. AKP, gençlerimizi, yurt-
taşlarımızı yaşatamamaktadır. Bu olayın derhal 
aydınlatılması ve sorumluların yargıya havale 
edilmesi gereklidir. AKP’nin denetimsiz ve kont-
rolsüz politikaları bir anneyi daha ağlatmış, bir 
yuvaya daha acı düşürmüştür. 

Sadece 2016 yılında 451 kişi yargısız infaz 
sonucu hayatını kaybetmiştir. AKP’nin güvenlik 
ve yönetim anlayışı ülkedeki tüm güven ortamını 
ortadan kaldırmıştır. Sürdürülen bu politikalar ile 
yurttaşlarımızın can güvenliği ve yaşam hakkı 
ciddi tehdit altındadır. 

CHP olarak en önemli görevlerimizden birisi 
AKP eliyle normalleştirilen orantısız güç kullanı-
mını engellemektir. Yargısız infazlar olağan de-
ğildir ve OHAL ile olağan hale getirilemeyecektir. 
Polisin ‘dur’ ihtarına ve AKP’nin normalleştirme-
ye çalıştığı orantısız güç ve baskı ortamına ‘dur’ 
demek hepimizin; tüm sivil toplum kuruluşları-
nın, kamuoyunun, basının ve bizlerin görevidir.”
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19.02.2018 – PAZARTESİ

Hayvan hakları savunucuları ile bir araya ge-
lindi. Eskişehir-Alpu, Tekirdağ Termik santral di-
renişi için yetkililerle görüşüldü.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Hayvan Hak-
ları Komisyonu ile toplantı gerçekleştirildi.

Hayvan Hakları ve Ceza Kanunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hakkında çe-
kinceler ve öneriler hazırlandı.

22.02.2018 – PERŞEMBE

Çorum İl Başkanlığı tarafından ‘Adalet ve 
Cesaret’ ormanı ağaç dikim etkinliğine katılım 
sağlandı.

Parti Meclisi Üyemiz Ali Öztunç ile beraber 
Çorum’u ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret 
kapsamında ilk olarak Kalehisar köyünde şehit 
Mustafa Eker’in ailesi ile görüştük. Ardından bu-
rada doğanın önemine dikkat çekmek için Tar-
han Köyü’ndeki ağaç dikim törenine katıldık.

22.02.2018 – PERŞEMBE

Alanımızla alakalı olarak İl Başkanlarına ve 
milletvekillerine bölgelerindeki doğa ihlallerinin 
tespiti istemli yazı gönderildi.

28.02.2018 – ÇARŞAMBA

Doğa hakları alanında yapılacak çalışmala-
rımıza katkı sağlamak amacıyla il başkanlıkları-
mız nezdinde, yönetici veya yönetici olmayan bir 
partilimizin doğa hakları sorumlusu olarak görev-
lendirilmesini talep ettiğimiz yazıyı tüm il başkan-
lıklarına gönderdik ve 07.03.2018 tarihine kadar 
bize bildirim yapmalarını talep ettik.

03.03.2018–CUMARTESİ

ESKİŞEHİR TERMİK SANTRALE HAYIR 
YÜRÜYÜŞÜ

Eskişehir ‘de termik santral 112 STK ve Be-
lediye Başkanlarımız,İl ve ilçe örgütlerimizin ka-
tılımı ile  basın açıklaması ve yürüyüşle santrali 
protesto eylemi gerçekleştildi.

 Yürüyüş ve basın açıklamasına 
milletvekillerimiz Ali Akyıldız, Okan Gaytan-
cıoğlu, Ali Şeker ,Mehmet Tüm ,Hüseyin Yıldız, 
Ahmet Akın, Orhan Sarıbal ,Mahmut Tanal, 
Kadim Durmaz, Utku Çakırözer ,PM üyelerimiz; 
Ali Özgün, Sevda Ergen Kılınç, Gamze Taşcıer, 
Gül Çiftçi, Fatma Güner, Ayça Taşkent, Emre 
Çam ,Erbil Aydınlık, Pınar  Uzun, Odunpazarı 
Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti baş-
kanları, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri 
ve ben kömürlü termik santrale hayır yürüyüşü 
yaptık.

Eskişehir girişindeki polis kontrol noktasında,  
İl Başkanımız Sayın Sinan ÖZKAR önderliğinde 
partililerimizle AFRİN’de şehit düşen Jandarma 
Uz. Çvş. Recep ÇETİN’in ailesine taziye ziyareti 
gerçekleştirildi.

Taziye ziyaretimizin ardından bizlerde Büyük-
şehir Belediye Başkanlığımıza geçerek Başkanı-
mız Yılmaz BÜYÜKERŞEN ve ekibinden konuyla 
alakalı brifing aldık.

Saat 13:15 sularında mitingin yapılacağı ala-
na doğru yola çıktık. Elimizde 10-15 civarında 
“Eskişehir Kıymetlidir, Eskişehir’de Termik Sant-
ral İstemiyoruz vb.” yazılı şablonlarla yürüyüşe 
geçtik.Basın açıklamasında ilk olarak Gündüzler 
Köyü (Termik Santralin kurulacağı Alpu Ovasında 
bir köy) sakini çiftçi Fehime BABADAĞ isimli 
vatandaşımızın samimi konuşmasından sonra 
destek veren tüm siyasi parti temsilcileri ve STK 
temsilcileri fikirlerini platform üzerinden beyan 
ettiler. Son olarak ise şahsım partimizin konuyla 

5.4. Doğa Hakları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
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alakalı duygu ve düşüncelerini aktararak 
protestomuzu sorunsuz bir şekilde bitirdik. 

Mitingin ardından Tepebaşı Belediye Başka-
nımız Sayın Ahmet ATAÇ önderliğinde Gündüz-
ler Köyüne giderek vatandaşlarımızla fikir alış-
verişinde bulunduk. Köy sakinlerinden genç bir 
arkadaşımızın yardımıyla Lületaşı Ocaklarının 
da bulunduğu Alpu Ovasına sınır olan Beyazaltın 
Köyünde santralin zehirlik atıklarının toplanması 
plananlanan noktaya giderek incelemelerde bu-
lunduk ve ardından programımızı sonlandırdık.

16.03.2018 – CUMA

a)’Doğa hakları Sorumlusu’ olarak il baş-
kanlıklarımızda görevlendirilmesini   talep etti-
ğimiz yazıya istinaden , 47 ilden  doğa hakları 
sorumlusu olarak görevlendirilen kişilerin yazı-
ları tarafımıza ulaştı.  Konuyla ilgili geribildirim 
alamadığımız il başkanlıklarıyla iletişim kurulup, 
bu bilgilendirmenin en kısa süre içinde yapılma-
sı gerektiği bildirildi.

b)Kahramanmaraş , Samsun ve Tekirdağ il-
lerinden doğa ve çevre sorunları ile ilgili raporlar 
tarafımıza gönderilmiştir.

c)2002-2017 AKP iktidarı döneminde doğa 
hakları ihlallerinden kaynaklı açılan davalarla il-
gili envanter toplamak amacıyla Adalet  Bakanlı-
ğı ,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ve 81 il valilik-
lerine Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorular 
sorulmuştur.

Bakanlıklara sorulan sorular;

• 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl va-
lilikleri uygulama ve kararları nedeniyle 
2002-2017 yılları arasında her yıl için ayrı 

ayrı olmak üzere Çevre Kanununa Muha-
lefet nedeniyle kaç dava açılmıştır?

• 2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafın-
dan hazırlanan  ÇED Yönetmelik ve deği-
şikliklerine ilişkin olarak 2002-2017 yılları 
arasında her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 
ÇED yönetmelik değişikliği iptali için kaç 
dava açılmıştır?

• 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
İl valilikleri tarafından verilen “ÇED 
OLUMLU-OLUMSUZ”,”ÇED GEREK-
LİDİR-GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları, 
”ÇEVRESEL ETKİLERİ ÖNEMLİDİR-Ö-
NEMSİZDİR” kararları, lisans ve ön li-
sansları için 2002-2017 yılları arasında 
her yıl için ayrı ayrı olmak üzere açılan 
dava sayısı nedir?

81 il valiliklerine sorulan sorular;

• 1-Valilik  uygulama ve kararları nedeniyle 
2002-2017 yılları arasında her yıl için ayrı 
ayrı olmak üzere Çevre Kanununa Muha-
lefet nedeniyle kaç dava açılmıştır?

• 2-Valiliğinizce  2002-2017 yılları arasında 
her yıl için ayrı ayrı olmak üzere  “ÇED 
ÖNEMLİDİR” YA DA “ÇED ÖNEMLİ DE-
ĞİLDİR”  kararı verilmiştir?

• 3-Verilen bu kararlara ilişkin olmak üzere 
2002-2017 yılları arasında her yıl için ayrı 
ayrı olmak üzere  açılan İPTAL davası 
sayısı nedir?

• 4-Açılan davalar sonucunda verilen iptal 
kararları uygulanmış mıdır?

d)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılı enerji yatırımları maliyetleri
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Tabloda görülen  oldukça yüksek maliyet 
rakamları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
2017 yılı enerji yatırımları maliyetleridir.

Risklerini, radyasyon sızıntılarını ve hala çö-
zülemeyen atık problemlerini, telafi edilemeyen 
kazalarını bir yana bırakırsak, nükleer santrallar; 
dünyanın en pahalı, hatta gelişmekte olan ülkele-
ri batıran bir enerji tercihidir. Dünyanın en borçlu 
ülkelerinden olan Türkiye, aynı yolu bizden önce 
deneyen ve nükleer enerjiye kucak açtırılan en 
borçlu diğer ülkeler (Meksika, Çin, Hindistan, G. 
Kore, Brezilya, Arjantin, Rusya) gibi, adım adım 
iflasa doğru sürükleniyor.

NÜKLEER VE KÖMÜRLÜ TERMİK 
SANTRAL ÜRETİMİ PAHALI

Enerji Bakanlığı’nın ortaya koyduğu bu çalış-
mada bir tek nükleer eksik. Onun maliyeti içler 
acısı. Eğer bakanlığın sayfasındaki verileri kulla-
nırsak nükleerin 1 kilowatt’ ının maliyeti yaklaşık 
4 bin 500 dolar. Bu durumda Türkiye için veriler 
en pahalı nükleer, sonrasında linyitin geldiğini 
gösteriyor. Üstüne yakıt da eklerseniz ne nükle-
er ne kömür ne de doğalgaz yanına bile yaklaşı-
lamayacak bir bedel oluşturuyor.

Çok açık ki Enerji Bakanlığı verileri ‘ Nükleer 
santrali pahalı’ diyor.

Yatırım maliyetlerindeki gibi üretim maliyet-
lerinde de benzer bir resim var.Sonuçta Rus-
ya’dan uranyum, doğalgaz ve kömür bedava-
ya gelmiyor.O yüzden ister yerli kömür olsun 
ister ithal kömür ya da doğalgaz olsun ,hepsi 
devletten alım garantili fiyatla imtiyazlı elektrik 
satışı yapıyorlar ve bundan hiç rahatsız olmuyor-
lar.Çünkü bu parayı halk veriyor ve bu projeler 
sıkılmadan bu parayı alıyor.

Belki onların üretim maliyetlerini bilmiyo-
ruz ama geçen hafta fosil yakıtların ana vatanı 
olan ABD ‘de yapılan bir çalışma ,üretim mali-
yeti açısından resmin aynı olduğunu ortaya ko-
yuyor. Çalışmaya göre 1 megawatt saat için en 
pahalı nükleer ,sonra kömür ve doğalgaz geliyor.
En ucuz olan ise rüzgar ve güneş. Rapora göre 
2017’de 1 megawatt saat elektrik için nükleer 
yaklaşık 150 dolar, kömür yaklaşık 100 dolar, 
doğalgaz ise yaklaşık 60 dolar. Rüzgar ve güneş 
ise düşen maliyetleri ile yakında 40 doların altına 
düşecek gibi. 

Bakanlık, bu raporuyla insan sağlığı, 
doğa ve çevre için oldukça zararlı olan nük-
leer santraller, hidroelektrik santraller için 
yüksek tutarlarda harcamalar yaptığını itiraf 
etmiş oldu.

18.03.2018- PAZAR

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldö-
nümü dolayısıyla Denizli Valiliği tarafından Asri 
Mezarlık Şehitliği’nde tören düzenlendi.Törene il 
başkanımız ,ilçe başkanlarımız ve milletvekilleri-
miz ile katılım sağlandı. Şehir aileleri ile şehitle-
rimizin mezarları ziyaret edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından dü-
zenlenen Şeker Fabrikalarının satışının protesto 
edilmesi amaçlı basın açıklaması ve imza kam-
panyasına destek verildi.

22.03.2018 – PERŞEMBE

DÜZCE İL ÇALIŞMASI:

Düzce İl başkanımız Zekeriya Tozan’ın daveti 
üzerine Düzce ilinde Doğa Hakları ihlallerinin ye-
rinde tespiti, ihlaller karşısında halkın direnişine 
destek vermek, haklı direnişlerini kamuoyunun 
bilgisine sunmak ve çözüm noktasında CHP’nin 
politikalarını vatandaşlara anlatmak amacıyla, 
22 Mart 2018 Perşembe günü PM üyemiz Ayça 
Taşkent’in de katılımı ile Düzce Kabalak Köyü, 
Düzce-Yığılca ilçesi Hecinler Köyü, Melen Çayı 
çevresinde çalışma yürütülmüştür.

KABALAK KÖYÜZİYARETİ

Düzce-Kabalak ve Subaşı Köyleri sınırların-
da Düzce Valiliği tarafından Sokak Hayvanları 
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Rehabilitasyon Merkezi kurulmak istenilmek-
tedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü tarafından seçim vaadi olarak sunulan bu 
projeye Kabalak Köyünde yaşayan vatandaşlar 
ciddi tepki vermiş ve direnişe başlamışlardır. 
Merkezin yapılacağı alan yıllık 70 ton civarında 
kestane balı üretilen kestane ormanı içinde yer 
almaktadır. Ayrıca Melen çayını besleyen, aynı 
zamanda Kabalak Köyü ve Düzce’nin içme suyu 
olarak kullandığı 9 su kaynağı ile 50 metre me-
safede kurulmaktadır.

Bu konuda Düzce Valiliğine Bilgi Edinme Ya-
sası çerçevesinde sorulan sorulara verilen yanıt-
lar gerçekle bağdaşmamaktadır.

Vatandaşların İtiraz Nedenleri ve Yerinde 
Yapılan Tespitler:

-Merkez 16.000 m2 lik alana yapılacak olup 
ancak Orman Bakanlığınca 566,746 m2 alan 
tahsis edilmiştir. 550.000 m2 alanın fazladan 
tahsis nedeni cevaplanamamaktadır.

- Tahsis edilen alan kestane ve fındık üretim 
alanı olup alanda 300 civarında kestane ağacı 
kesilmiştir. Aynı zamanda kayın ormanıdır. Kayın 
ağaçlarının su toplama konusunda doğal bir su 
kaynağı olduğu bilinmektedir.

- Doğal su kaynakları içinde yer almaktadır.

-Kabalak Köyünün içinden geçen Melen Ça-
yının küçük kolu olan dere İSKİ tarafından su 
havzası olarak koruma altına alınmıştır.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 
olarak kurulması planlanan tesis için orman, su 
ve toprağa zarar vermeden yapılacak alternatif 
alanlar bulunmaktadır.

Köy, Akp seçmeninin yoğun olduğu bir 
yerleşim yeri olup bugüne kadar tepkilerini 
iletmek için Akp ve Mhp temsilcileri ile ile-
tişime geçmeye çalışmış olmalarına rağmen 
muhatap bulamamışlardır.  Sorunları dinlemek 
ve yerinde tespit amaçlı yaptığımız Kaba-
lak Köyü ziyaretinde 200-250 vatandaş alanda 
toplanmış, özellikle kadınların mücadelesi dikkat 
çekici bir unsur olmuştur.

HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU 
(HAYTAP) DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ

Ziyaret ekibimize, projeye başlangıçta des-
tek veren HAYTAP Düzce Yetkilisi de alınmış, 
çalışma sonrasında MERKEZ İÇİN ALANIN UY-
GUN OLMADIĞINI, VATANDAŞLARIN TEPKİ-
SİNİN VE İTİRAZLARININ HAKLI OLDUĞUNU 
görmüş ve bu konuda başka bir yer tespiti için 
çalışmalara katkı vermeyi kabul etmiştir.

HECİNLER KÖYÜ ZİYARETİ

Kabalak Köyünün ardından Hecinler Köyün-
de çöp ayrıştırma tesisleri için mücadele eden 
vatandaşlarımız ziyaret edilmiştir.

Önceki mücadeleye Genel Başkanımız 
ve CHP Milletvekillerimiz tarafından destek 
verilmiştir. Bu sürecin ardından açılan dava 
kazanılmış, alanda planlanan tesis projesinin 
iptaline karar verilmiştir. MAHKEME KARARININ 
UYGULANMASINI SAĞLAMAYAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI VATANDAŞLARIN DİRENİŞİ 
SONRASINDA KARARI UYGULAMAK 
ZORUNDA BIRAKILMIŞTIR.

Ancak mahkeme kararından sonra yö-
netmelikte yapılan bir değişiklikle SU HAV-
ZALARI TANIMI İÇİNDEN “DERE” kelimesi 
çıkarılmış ve yeniden ÇED raporu verilmiştir. 
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Bu rapor ile ilgili olarak yeniden dava açılmış 
olup vatandaşlar mahkeme heyetinin yapa-
cağı keşif için yeniden nöbet eylemine baş-
lamıştır.

Referandum öncesi vatandaşları ziyaret 
eden AKP Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü “bir daha projenin yapılmayacağını, 
kesinlikle iptal edildiğini” ifade etmiştir. Ancak 
TBMM’de yaptığı konuşmanın vatandaşlarımı-
zın büyük tepkisine neden olduğu gözlenmiştir. 
CHP olarak verdiğimiz desteğin farkında olan 
vatandaşlarımızın, referandumda bakana inana-
rak verdikleri oy nedeniyle açıkça pişmanlıkları 
izlenmektedir.

SONUÇ: Her iki köyde vatandaşlarımızın 
mücadelesinde verilen desteğin önemli ol-
duğu, önümüzdeki süreçte CHP olarak İl ör-
gütümüzün destek ve ziyaretlerinin devamı 
ile siyasi sonuçları CHP için olumlu olacak-
tır. Ayrıca her iki köyde direnen KADINLA-
RIN GRUP TOPLANTISINA KATILIMLARININ 
SAĞLANMASI VE GENEL BAŞKANIMIZIN 
KADINLARIMIZI SELAMLAYARAK MÜCADE-
LELERİNİ DİLE GETİRMESİ önerilmektedir ve 
bununla alakalı gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

23.03.2018 –CUMA

AYDIN İLİ JEOTERMAL SANTRAL 
TOPLANTISI:

Aydın Valiliği tarafından 01.03.2018 tarihinde 
GÜRİŞ firmasına yapılan ihale nedeniyle il baş-
kanımız ALİ ÇANKIR tarafından yapılan basın 
açıklaması sonrasında 30 gün süreyle AYDIN 
İLİNDE YAPILACAK OLAN BASIN AÇIKLA-
MALARI, BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI,  
YÜRÜYÜŞ, MİTİNG, SOKAK EYLEMLERİ, 
KAPALI SALON TOPLANTILARI OHAL BA-
HANESİYLE YASAKLANMIŞTIR.

23 Mart 2018, Cuma günü Düzce İli çalışma-
sının ardından Aydın İl Başkanlığı tarafından dü-
zenlenen STK temsilcileri, CHP Aydın Milletveki-
limiz Hüseyin Yıldız ve CHP örgüt temsilcilerinin 
katıldığı Jeotermal Enerji Üretiminin Aydın 
ilindeki tarım, sağlık, doğa, su kaynakları ve 
hava üzerindeki etkileri konulu toplantıya katı-
lım sağlanmıştır.

Toplantıya katılan AYÇEP(Aydın Çevre Plat-
formu) sözcüsü Mehmet Vergili, Av.Akın Yakan, 
Dr.Metin Aydın, Ziraat Yüksek Mühendisi ve 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Nedim Ba-
rış ve Av.İsmail Türkbay tarafından Jeotermal 
Santrallerin Aydın ilindeki bugüne kadar verdiği 
zararlar ve gelecekte vereceği zararlar, bu 
zararların ortadan kaldırılması konusundaki 
görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

BİLGİ NOTLARI:

--Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
14.08.2017 tarihinde Valiliklere gönderilen Ge-
nelge ile GEDİZ HAVZASINDA YAPILAN ÇA-
LIŞMALARDA JEOTERMAL FAALİYETLERİN 
YOĞUN OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ ARAMA-
LARDA ARSENİK BAŞTA OLMAK ÜZERE 
METAL VE YARI METAL İÇİN YÜKSEK KON-
SANTRASYONLARA RASTLANDIĞINDAN 
(ARSENİK ORANI NORMAL DEĞERLERİN 
%300 ORANINDA ÜZERİNDE ÇIKMIŞTIR) 
NORMAL DEĞERLERE ULAŞINCAYA KA-
DAR JEOTERMAL VE MADENCİLİK FAALİ-
YETLERİNE İZİN VE RUHSAT VERİLMEMESİ 
bildirilmiştir. Değerler normale dönmediği için, 
genelge halen geçerli olduğu halde Aydın Valili-
ği ihale ve ruhsat işlemlerine devam etmektedir.

--Yapılan ihale şartnamesinde (yasa gere-
ğince jeotermal kaynağın ancak %6 sının  enerji 
üretimi için kullanılabileceği kısıtlaması bulun-
maktadır), Çiftlik bölgesindeki jeotermal kayna-
ğın tamamında sadece enerji üretileceği şartını 
içermektedir.Bu ihale ile Aydın ilindeki toplam 
jeotermal kaynağın %95’inin enerji üretimine 
tahsis edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu du-
rumda yer altı ve yer üstü su kaynaklarında,ta-
rım alanlarında ve havada olağanüstü bir kirlilik 
ve yaşamsal riskler yaratacağı raporlanmıştır.
Yine  şartnamede haleye katılacak kurum ve 
kuruluşların kısıtlanması sonucunda jeotermal 
kaynağın ısınma ve seracılıkta kullanımı amaçlı 
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işletme ve yerel yönetimlerin ihaleye girişi de 
engellenmektedir.Böylelikte adrese teslim ihale 
gerçekleştirilmeye çalışmaktadır.

--Jeotermal Enerji üretim sahası yerleşim 
yeri içinde,1.sınıf tarım arazilerinde yer almakta-
dır.

--Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından 2010 ve 2016 yıllarında bilim insanlarına 
hazırlatılan jeotermal kaynakların içerikleri-
nin su kaynakları, tarım toprakları ve kültür 
bitkileri üzerindeki etkileri içerikli raporlarda 
Aydın ilinin büyük bir risk altında olduğu belirtil-
miştir.

--Yukarıda açıklanan her iki rapora kaynak-
lık eden inceleme, Güriş firmasının jeotermal 
işletmelerinin kurulu olduğu alanlarda yapıl-
mıştır. Rapor konusu numuneler, Güriş firma-
sının tesisleri çevresindeki toprak, su ve bitki-
lerden elde edilmiş ve bu numunelerde normal 
değerlerin üzerinde zehirli kalıntılar, suda yüklü 
miktarda arsenik ve bor tespit edilmiştir.

--01.03.2018 tarihinde aydın valiliği ihale-
yi, sabıkalı olduğu bilimsel raporlarla tespit 
edilen güriş firmasına vermiştir.

-- Jeotermal kaynakların aydın halkının sağ-
lığı üzerindeki olumsuz etkileri ve kanser ve 
solunum yolu hastalıklarına ilişkin açıklamaları 
nedeniyle doktor metin aydın merkezden Didim 
İlçesine sürgün görevlendirmeye tabi tutulmuş-
tur.

-- Ayçep tarafından yapılan çalışmalar 
nedeniyle Ayçep’e ait tüm evraklara  güven-
lik güçleri tarafından el konulmuştur.

AYDIN VALİLİĞİNİN 30 GÜNLÜK YASAK 
KARARININ ARDINDAKİ AMACIN  BU GER-
ÇEKLERİ AYDIN HALKINDAN GİZLEMEK 
İÇİN OLDUĞU AÇIKTIR. OHAL; DOĞA, HAVA, 
TARIM, SU KAYNAKLARININ RANTA PEŞKEŞ 
ÇEKİLMESİNİN ÖRTÜSÜ OLARAK KULLA-
NILMAKTADIR.

CHP olarak, jeotermal kaynakların öncelik-
le vatandaşın ısınmasında kullanılarak, UCUZ 
ISINMA sağlanması, seracılıkta kullanılmasının 
teşvik edilerek TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİ-
MİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE TARIMSAL 
ÜRÜNLERİN ÜRETİM ARTIŞI SAĞLANMASI, 
ÇİFTÇİNİN ÜRETİM YOLUYLA KAZANCININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ konularında program ha-

zırlanması uygun olacaktır.Jeotermal kaynakla-
rın elektrik üretiminde kullanımının da yasal boş-
luklar yeniden düzenlenerek, gerekli tedbirlerin 
alınması ve sıkı denetim ile üretimin desteklene-
ceği yönünde açıklamalar yapılması uygun ola-
cak, siyasi söylemimizi güçlendirecektir.

2- PARTİ ÇALIŞMALARI, ÖRGÜT 
ZİYARETLERİ VE ÖNEMLİ KABULLER:

-TBB Çevre ve Hayvan Hakları Komisyon 
üyeleri ziyaret edildi.

-Çorum il örgütü ziyaretinin ardından es-
naf ziyaretleri gerçekleştirildi.

-Aydın İl Danışma Kurulu Toplantısına ka-
rılım sağlandı.

-Düzce İl Örgütümüz,Yığılca İlçe Örgütü-
müz ziyaret edildi.

-Denizli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu kabul edildi.

-Sinop Nükleer Karşıtı Platformu yöneti-
cileri kabul edildi.

-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı ile 
TBMM de komisyonda görüşülmekte olan 
orman köylülerinin ve kooperatiflerin yetki 
alanlarının kısıtlanmasına ilişkin yasa deği-
şikliği ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.

-Ayçep,Türçep,Ekoloji Platformu temsil-
cileriyle görüşüldü.

-HAYTAP temsicileriyle Hayvan Hakları 
ihlalleri ve yerel yönetimlerde yaşanan so-
runlar hakkında görüşme yapıldı.

3-PLANLANAN ÇALIŞMALAR

• Sinop ilinde yapılması planlanan nükleer 
santral ile alakalı 22.04.2018 tarihinde 
sivil toplum örgütleri ile beraber ortak ey-
lem yapılması planlanmıştır.

• Mersin ilimizde yapımı devam eden nük-
leer santral ile alakalı eylem hazırlığına 
başlanmıştır.

• Tekirdağ ilimizde yapılması planlanan 
termik santral ile alakalı bölge yönetici-
lerimiz ve milletvekillerimizle beraber yol 
haritası hazırlanmaktadır.

• Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesine 
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bağlı Kosova Mahallesi’nde yapılması 
planlanan elektrik santrali Yalıntaş Ma-
hallesi’nde yaşanan orman katliamı ve 
Kömürcükadı, Şapcı Mahalleri civarında 
siyanür ile altın aranması konusunda ge-
len şikayetler üzerine bölge yöneticileri-
miz ve milletvekillerimiz ile gerekli çalış-
malar için planlamalar yapılmaktadır.

• 5 Haziran Dünya Çevre Gününe yönelik 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğa hakları 
strateji belgesinin açıklanması, aynı gün 
çevre ve doğa çalıştayı yapılması için  
ciddi bir organizasyon planlanmaktadır.

• 2002-2017 yılları arasında Akp 
hükümetlerinin doğa tahribatına ilişkin 
envanter oluşturulması için gerekli çalış-
malar yürütülüyor.

• 2002-2017 yılları arasında Akp 
hükümetlerince yapılan ya da yapılması 
planlanan doğa ve çevreye ilişkin planlara 
açılan davaların envanterinin oluşturul-
ması için gerekli çalışmalar yürütülüyor.

4-BASIN TOPLANTILARI VE BASIN 
AÇIKLAMALARI

22.02.2018 – ÇORUM BASIN AÇIKLAMASI

2002’de bu hükümet iktidara geldiğinde bir 
tek PKK vardı. Bugün birçok terör örgütü var. 
PKK ile masaya oturdukları dönemde bize ‘siz 
barışa karşısınız’, ‘siz anaların ağlamasını isti-
yorsunuz’ demişlerdi. Biz de CHP olarak terö-
rün ortak bir sorun olduğunu ve çözüm yerinin 
de TBMM olduğunu söylemiştik. Bunun üzerine 
‘Hayır, çözüm süreci ile terörü bitireceğiz’ de-
diler. 7 Haziran seçimlerinin hemen akabinde 
ülkenin her yerinde yurttaşlarımız terörün kanlı 
yüzüyle tanıştı. Ülkede yaşanan terör olaylarının 
sorumlusu CHP’nin önerilerine kulaklarını kapa-
tarak ‘tek başına ben yaparım’ diyen, kanlı terör 
örgütü IŞİD için ‘öfkeli çocuklar’ diyen bu iktidar-
dır.

“2019’da demokrasi, huzur ve adalet müca-
delemizi mutlaka ve mutlaka zaferle iktidarla 
taçlandıracağız. Bu süreçte demokrasi müca-
delemizin asıl kahramanı kadınlarımız olacaktır. 
Çorum’dan kadınlarımızı, 2019’da yazacağımız 
kahramanlık hikayesinin birer neferi olmaya da-
vet ediyorum.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kö-
yüne dönene 300 koyun” projesine değinen Ka-
raca, koyunları alacak kişilerde birtakım şartlar 
arandığını ancak bunları yerine getirmenin zor 
olduğunu savundu.

Çiftçilere herhangi bir şart gözetmeksizin 
30›ar koyun dağıtılmasının daha uygun olacağını 
anlatan Karaca, «Bu sayede Türkiye et ithal 
etmek durumunda kalmayacak. Madem iktidar 
partisi sürekli milli ve yerli vurgusu yapıyor, 
o zaman çiftçilerimize 30›ar koyun dağıtılsın. 
Böylelikle hem Türkiye et ithalatından kurtulur 
hem de halkımızın et ve süt ihtiyacı yerli ve milli 
imkanlarla karşılanmış olur. Ayrıca çiftçimiz de 
alın terinin karşılığını almış olur.”

“BİR TEK FABRİKA AÇMAYANLAR, ŞİMDİ 
DE ŞEKER FABRİKALARINI KAPATIYOR” 

“Bir tane bile fabrika açmayan iktidar şimdi 
de şeker fabrikalarını kapatıyor” diyen Karaca, 
Cumhuriyet’in kurumları olan işletmelerin teker 
teker kapatıldığını söyledi. İktidarın Cumhuriyet 
ile hesaplaşma adı altında bu hamleleri attığını 
belirten Karaca, ülkenin geleceğinin karartıldığı-
nı dile getirdi. Karaca, şeker fabrikalarının kapa-
tılmaması için CHP olarak ellerinden geleni ya-
pacaklarını bildirdi.

03.03.2018- ESKİŞEHİR BASIN 
AÇIKLAMASI

Eskişehir’in sesini Türkiye’ye duyurmaya 
geldik. Neden Alpu Ovası seçildi diye araştır-
ma yaptım. Üzerinden bir yıl bile geçmedi, Alpu 
Ovası tarımsal sit alanı ilan edildi. Bu hükümet 
tarafından ilan edildi. Alpu Ovası ne ekersen yüz 
veren oldukça verimli tarım arazisiydi. Bir yılda 
ne değişti de termik santral kurmaya kalktılar. 
Tüm gelişmiş ülkeler kömürlü termik santralle-
ri kapatıyor, vazgeçiyor. Çünkü insana doğaya, 
havaya zehir saçan santralleri gelecekleri ve ço-
cukları için geri dönülmesi zor zararlar açacağı 
için kapatıyorlar. Hükümet neden ısrar ediyor. 
Önce bunu cevaplasınlar.Enerji fazlamız oldu-
ğu söyleniyor. Neden kömürlü termik santral için 
halk bu şekilde perişan ediliyor. Termik santral-
ler hep verimli tarım arazileri üzerine kuruluyor. 
Kredi alabilmek için verimli topraklara ihtiyaç 
var. Bu iktidar bu santrali kurduğunda vatanda-
şın kanser hastalığının artacağını bilmiyor mu? 
Havanın toprağın zehirleneceğini bilmiyor mu? 
Bence hepimizden daha iyi biliyorlar.
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22.03.2018 – DÜZCE BASIN AÇIKLAMASI

Düzce’de yapılması planlanan Sokak Hay-
vanları Rehabillitasyon Merkezi konusunda 
olumsuz bir düşüncemiz yoktur.

Parti Meclisi Üyemiz Ayça Taşkent ile Kaba-
lak köyünde yapılacak olan Sokak Hayvanları 
Rehabillitasyon Merkezi konusunda vatandaşla-
rımızı dinlemek üzere bugün Düzce’deyiz.

Yapılacak rehabilitasyon merkezinin yakın 
çevresinde bulunan vatandaşlarımız tarafımıza 
ulaştılar.Düzce’nin doğal sorunlarının yerinde 
tespiti hem de Kabalak köyündeki vatandaşları-
mızın bu konudaki kaygılarını dinlemek ve soru-
nun kaynağını tespit edip buna göre CHP olarak 
yol haritası belirlemek için buradayız. Biz CHP 
olarak hayvan haklarının korunması ve bu an-
lamda yapılacak olan rehabilitasyon merkezinin 
Düzce halkı için öneminin farkındayız. Bunu biz 
de destekliyoruz.

Vatandaşların kaygısı rehabilitasyon merkezi 
değil, vatandaşımız merkezin dışında kalan ala-
nın nasıl değerlendirileceğinden kaygılanılıyor.

Tesis için 566 dönüme yakın alan Orman Ba-
kanlığından tahsis edilmiş, 16 dönümü bina ya-
pımı için kullanılacak. Vatandaşlarımızın kaygısı 
geriye kalan 550 dönümlük ormanlık alanın ne 
olacağıdır. O bölgede kestane balı üretimi, Tür-
kiye’deki üretimin yüzde 80’ini oluşturuyor. Ora-
da kestane ağaçları var, arıcılık ciddi bir geçim 
kaynağı. Vatandaşlarımızın esas kaygısı kalan 
550 dönümlük alanın ne olacağı ve nasıl kulla-
nılacağıdır.

Rehabilitasyon merkezinin yapılmasına, so-
kak hayvanlarının bakımı ve rehabilitesinin sağ-
lanmasına ve toplumsal yaşama dair riskin or-
tadan kaldırılmasına yönelik böyle bir amaç için 
yapılacak tesise asla CHP olarak karşı duruşu-
muz söz konusu değildir.

CHP olarak üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğiz.

22.03.2018 – DÜNYA SU GÜNÜ BASIN 
AÇIKLAMASI

Bir doğal varlık ve insan hakkı olan su, insan-
lığın temel gereksinimlerini karşılamakla birlikte 
aynı zamanda tarım, enerji üretimi, endüstri, ula-
şım ve turizmin yanı sıra gelişmenin de kaynağı-
dır. Su tarım ve endüstri için bir üretim girdisidir. 

Su aynı zamanda bir enerji kaynağıdır. Bu ne-
denle su gelişmeyi belirleyen stratejik bir özellik 
taşımaktadır.

Yılda kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su 
miktarı 5.000 m3 ten fazla olan ülkeler su zen-
gini kabul edilebilir. Kişi başına yıllık su tüketi-
mi 1000 m3 den az olan ülkeler su fakiri olarak 
kabul edilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen 
yıllık kullanılabilir su miktarı 1600 m3 tür. Türkiye 
kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından 
su fakiri ülkeler arasında görülebilir. 2023 yılında 
nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörülmekte-
dir. Bu durumda 2023 yılı için kişi başına düşen 
yıllık kullanılabilir su miktarı 1125 m3 civarında 
olacaktır. Ayrıca tüm bu tahminler mevcut kay-
nakların tahrip edilmeden aktarılması durumun-
da olacaktır.

 Rakamların da gösterdiği gibi, Türkiye›nin 
gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su 
bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, 
akılcı kullanılması gerekmektedir.

Ülkemizin su potansiyelinin %59 luk büyük 
bir kısmı geliştirilmeyi beklemektedir. Küresel 
çok uluslu şirketler gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkelerdeki suyun geliştirilmesine talip 
olmuşlardır. Bu durum kamunun elinde bulunan 
su kaynaklarının sermayenin eline geçmesine 
neden olacaktır. Yani insanlığın ortak malı olan 
su ticari bir mala dönüşecektir. Ülkemizde suyun 
her alanda özelleştirilmesi süreci hızla devam 
etmektedir. Su gibi toplumsal bir değerin, küresel 
su şirketlerinin kar hesabına terk edilmesi kabul 
edilemez, edilmemelidir.

Sonuç olarak, canlıların temel yaşam 
hakkı olan temiz ve yeterli miktarda suya ka-
vuşabilmeleri için;

 -Su toplumsal bir değer olarak kabul 
edilmeli, toplumsal değeri ticari değerden üstün 
tutulmalıdır.

- Su hizmetlerinin özelleştirilmesi ile su ge-
lirlerini kamu finansman döngüsünden çıkararak 
piyasa-borsa finansman döngüsüne girmesi en-
gellenmelidir.

-İklim, toprak, topografya şartları elverişli 
olan tüm alanlarda yağmurlama ve damla sula-
ma yöntemlerinden biri seçilmelidir.

-Tarımda toprağın nemini muhafaza edici 
yöntemler kullanılmalıdır.
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-Su havzaları, yerleşim ve sanayi tesisleri ile 
işgal edilmemeli, su kaynakları kirletilmemeli, te-
miz su kaynakları ve doğal baraj olarak görev 
yapan mera ve ormanlar azaltılmak yerine ço-
ğaltılmalıdır.

Sağlıklı ve temiz suya sahip olmak, her 
insanın hakkıdır.

23.03.2018 – AYDIN BASIN AÇIKLAMASI

“BUNDAN DAHA DOĞAL NE VAR?

İl Başkanlığımız jeotermal çiftlik sahasıyla 
ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamanın 
ardından Aydın Valiliği, 30 gün süre ile 
Aydın’da her türlü basın açıklamasını, direnişi, 
bilgilendirme çalışmalarını ve ardından kapalı 
alanlarda yapılacak olan toplantıların içeriliği 
konusunda kendisinin bilgilendirilip izin alınması 
kaydıyla toplantı yapılabileceğine yönelik sıkı yö-
netim ilan etti. Jeotermal kaynakların Aydınlılar 
için kullanılması faydalı ve önemli. Jeotermalin 
öncelikle ısınmada, ardından seracılıkta ve sa-
dece yüzde 6’lık bir kesiminin de ancak enerji 
üretiminde kullanılabileceği kanun hükmüdür. 
Aydınlıların doğasını, toprağını, incirini, narenci-
yesini ve her şeyden önce çocukların geleceği-
nin tehdit altına girebileceği ana muhalefet par-
tisinin il başkanı olarak vatandaşı İl Başkanımız 
bilgilendirdi. Bundan daha doğal ve doğru anla-
yış olabilir mi?

“EN BÜYÜK İHANETİ YAPTINIZ”

Sayın Valim İl Başkanımızın burada yapmış 
olduğu açıklamada sorduğu sorular var. Dedi ki, 
‘Tarıma ne kadar zarar verecek? Çevreye zararı 
ne olacak? Üretime, havaya, suya zararı ne ola-
cak? Bu araştırıldı mı?’ dedi. Bunu sormaktan 
daha doğal ne olabilir? Çünkü biz önce insan 
dedik. Biz yaşanacak Türkiye hayali ile yola çık-
tık. Sayın Valim neyi örtmek istiyorsunuz? Neyin 
üstünü örtmek için 30 gün süreyle iktidarın ken-
disine tanıdığı 20 Temmuz sivil darbesinin gereği 
OHAL’i kullanarak Aydın halkının göreceği zararı 
öğrenmesine, jeotermal elektrik üretiminin Aydın 
tarımına, insanına, geleceğine hangi zarar vere-
ceği hakkında bilgi edinmesinin neresi kötü de 
bu yetkilerinizi kullanarak 30 gün süreyle Aydınlı 
vatandaşlara en büyük ihaneti yapacak bu ka-
rarı aldınız? Her türlü bilgilendirme toplantısını, 
basın açıklamasını, sokakta broşür dağıtılması-
na varıncaya kadar yasaklayarak ‘demokratik bir 
anlayış sergiliyorsunuz”

“SESİMİZİ KISMAYA GÜÇLERİ 
YETMEYECEK’’

15 yıl sonra çoraklaşmış bir Aydın ovası ile 
karşı karşıya kalmak istemiyorsak, çocuklarımı-
zın çok genç yaşta önemli ve ciddi sağlık sorun-
ları ile karşı karşıya kalmasını istemiyorsak jeo-
termal enerji üretimine dur demek için halkamızı 
bilinçlendirmek için üzerimize düşen görevi yeri-
ne getirmeliyiz. Gerekirse bu satıştan dönülmesi 
için toplumsal refleksin hayata geçirilmeli. Bizim 
sesimizi ne Aydın Valisi kesebilecek ne onun 
güç aldığı odaklar kesebilecek. Yaşanabilir bir 
Türkiye için biz mücadelemizi sonuna kadar sür-
düreceğiz. Sesimizi kısmaya hiç birisinin gücü 
yetmeyecek.

6- BASINDA YER ALAN HABERLER

 19.02.2018

19.02.2018
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22.02.2018- ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET 22.02.2018
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Cumhuriyet Halk Partisi Halkla İlişkilerden 
sorumlu Genel Başkanlığı önceki dönemde 
“Halkla İlişkiler Birimi” ve “tanıtım” olmak üzere 
iki ana dalda faaliyet göstermiştir.

Tanıtım Birimi; parti broşürlerinin ve genel 
başkan yardımcılıkları tarafından hazırlanan ra-
porların basım ve dağıtım işlerini üstelenmiştir. 

Bununla birlikte BİTEM ile koordineli olarak 
Sayın Genel Başkanımızın Grup Konuşması ve 
katıldığı TV programlarına ait video içeriği ile 
konuşma deşifreleri mail olarak servis edilmiş-
tir. Bu doğrultuda haftalık çalışmalar; gençlik ve 
kadın kolları, il ve ilçe başkanları, belediye baş-
kanları, milletvekilleri, YDK üyeleri, PM üyeleri, 
MYK üyeleri, Genel Başkanlık, il örgütlerimizden 
gelen listelerin dışında ayrıca sivil toplum kuru-
luşları, akademisyenler, yurt dışı örgütlenmele-
rimiz, yabancı temsilcilikler, muhabirler, yerel ve 
ulusal basın mensupları ve köşe yazarlarından 
oluşan 1.000.000 kişilik e-posta listemize gön-
derilmiştir. 

Halkla İlişkiler Birimi ise; partimizi arayarak 
ya da Genel Merkezimize gelerek iletişime geç-
mek isteyen vatandaşlarımızın ilk başvuru nok-
tası olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda;

1. E-mail, 

2. Mektup,

3. Telefon yoluyla gelen başvurular eksiksiz 
yanıtlanmış ve konularına göre ilgili Baş-
kan Yardımcılıklarına sevk edilmiştir. 

36. Olağan Kurultayın ardından oluşan 
MYK’da, “tanıtım” faaliyetlerine ilişkin görevler 
ilgili Başkan Yardımcılıklarına devredilmiş olup, 
Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcılığına 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 seçmenler üzerinde iyi algı yarat-
mak, yurttaşlarımızın sorun, öneri ve isteklerini 
ilgili birimlere iletirken zorlukla karşılaşmaması 
adına görev yapmaktadır. Bu bakımdan partimi-
ze ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı 
olmak, yol göstermek, telefon, mail ve mektup-
larını cevapsız bırakmamak, ziyaretçileri en iyi 
şekilde ağırlamak öncelikli hedefimizdir. 

Bu sorumluluk içerisinde; Genel Merkezimiz-
de tüm ziyaretçiler girişte karşılanmakta, tanıtım 
broşürleri ve bildirgeler ile bilgilendirilmektedir-
ler. 

Birimimiz, çeşitli konularla ilgili olarak eleştiri, 
yorum, katkı, değerlendirme, teşekkür, destek, 
yerel yönetimlerle veya gündemle ilgili konular, 
sorunlar ve çeşitli taleplerle ilgili olarak gönde-
rilen e-mail, mektup ve telefonları yanıtlamakta, 
tamamına dönüş yapmaktadır.

Tüm iletiler, ilgili başlıklar altında kategorize 
edilerek kayıt altına alınmakta, istatistikleri çıka-
rılmakta, haftalık olarak MYK ve iki aylık Parti 
Meclisi toplantılarında rapor olarak sunulmak-
tadır. Birimimize gelen talep, şikayet ve istekle-
rin ilgili Genel Başkan Yardımcılığına ve Grup 
Başkan Vekillerine iletilmesini sağlamak üzere 
bir takip çizelgesi oluşturulmuş olup bu şekilde 
karşılıklı imza ile konunun/sorunun tamamlan-
masına giden sürecin takibinin yapılması sağ-
lanmaktadır. 

Hedefimiz; şikayet, destek ve önerilerin mil-
letvekillerine iletilerek vatandaşlara dönüşlerin 
sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlar üzerinden 
gündemin tespit edilmesi yoluyla propaganda 
hazırlığı yapmaktır.

5. Halkla İlişkiler Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
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HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ ANALİZ RAPORU

21 Şubat - 21 Mart 2018 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin, İleti 
Şekillerine Göre Dağılımı

İleti Şekilleri Toplam %
e- mail 3.360 50,80%

Telefon 3.256 45,40%

Ziyaretçi 118 1,70%

Mektup 146 2,10%

İleti Toplamı 6.880 100,00%

21 Şubat - 21 Mart 2018 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin 
KONULARINA GÖRE Dağılımı

Konular Toplam %
Gündem 5.862 85,20%

Yerel Yönetimler 642 9,30%

İş ve Maddi Yardım Talebi 376 5,50%

İleti Toplamı 6.880 100,00%
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21 Şubat - 21 Mart 2018 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin 
GÜNDEM KONULARINA Göre Dağılımı

Gündem Konuları Hakkında Toplam %

Afrin Operasyonu ile ilgili gelen iletiler 867 14,80%

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haftalık grup 
toplantıların da yaptığı konuşmalara gelen tebrik mesajları 643 11,00%

Cumhurbaşkanı ve AKP politikaları hakkında gelen eleştiriler 941 16,10%
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda gelen eleştiriler 826 14,10%

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ile ilgili gelen 
eleştiriler 319 5,40%

UBER ve Taksiciler ile ilgili gelen iletiler 671 11,40%
Çocuk İstismarlarına gelen tepkiler 772 13,20%
Mardin'deki elektrik kesintisi ile ilgili gelen tepkiler 137 2,30%
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dilekleri 529 9,00%

TV programlarına katılan milletvekillerimizin konuşmalar da yetersiz 
olduğuna dair gelen tepkiler 157 2,70%

İleti Toplamı 5.862 100,00%
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PARTİ KÜTÜPHANESİ

Parti kütüphanemizde Atatürk, CHP, Broşür-
ler, Süreli yayınlar, Afişler köşeleri ile Arşiv der-
mesi olmak üzere toplam yedi (7) farklı derme 
oluşturulmuştur. Dermede yer alan materyallere 
erişimi kolaylaştırmak amacıyla üzerinde CHP 
amblemi ve genel olarak konuları içeren yönlen-
dirme tabelaları kullanılmıştır.

ATA ve CHP dermesi oluşturmadaki amaç 
Atatürk ve CHP ile ilgili yayınların hepsinin bir 
arada olmasını ve erişim kolaylığını sağlamaktır.

CHP tarafından yayınlanan çeşitli konular-
daki broşürler, Broşürler dermesinde konusal, 
tarihsel ve görsel olarak ayrıntılı düzeyde nite-
lenmiş, etiketlenip kutulara yerleştirilmiştir. Kü-
tüphanemizde 511 adet broşür kaydı bulunmak-
tadır. Broşürler dermesinde; CHP birimlerinin 
çeşitli rapor ve broşürleri, CHP’nin tüzükleri, 
parti programları, yönetmelikleri, seçim bildirge-
leri, seçim kılavuzları, PM albümleri vb. yayın-
lar broşürler dermesinde yer almaktadır. Ayrıca 
Broşürler köşesinde konusuna göre ayrılan 40 
kutu SHP yayınları vardır.

Kütüphane içerisinde arşiv odası olarak ad-
landırdığımız odada tamamıyla CHP’ye ait olan 
ve özel olarak hazırlanmış çeşitli raporlar yer al-
maktadır. Raporlar konulara göre ve her bir konu 
klasör-kutulara ayrılmıştır. 

Afişler ve süreli yayınlar da arşivde bulun-
maktadır. Ayrıca bu bölümde kutular içerisinde 
broşürler kısmında yer alan broşürlerden birer 
kopya ve partinin çeşitli konulardaki raporları ve 
çalışmaları da bulunmaktadır. Arşiv dermesi bü-
tün kullanıcılara açık değildir. Sadece kütüpha-
nemiz üyelerine açıktır.

Kütüphane sistemimizde 184 adet süreli ya-
yın (gazete ve dergi) kaydı mevcuttur. Süreli ya-
yınların kütüphanedeki mevcut sayıları tek tek 
kaydedilmiştir. 

166 adet afiş, takvim, poster vb. türden ma-
teryal yapıt adı, konusu ve kopya sayısı ile bir-
likte 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) ka-

taloglama işlemi tamamlanmıştır. Kataloglama 
işlemleri henüz tamamlanmamış yaklaşık olarak 
1500 kitap bulunmaktadır. Bu kitapların kayıt/ 
kataloglama işlemleri devam etmektedir.

Kütüphanenin bibliyografik mevcudiyetine 
7/24 erişim sağlayan kütüphane sistemi inter-
net ortamına açılma işlemleri devam etmektedir. 
Şuan www.chp.milasweb.com adresinden kü-
tüphanemize erişim sağlanmaktadır.

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

2019 yılında 2 büyük seçim yaşayacağız. 
CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı 
olarak, etkili bir halkla ilişkiler çalışmasıyla, parti 
örgütlerimizi bu seçimlere hazırlamak öncelikli 
hedefimiz olacak.

Birbirini destekleyecek ve besleyecek faali-
yetler, örgütsel verimliliği artıracaktır. İlgili Baş-
kan Yardımcılarıyla iş birliği içinde, parti poli-
tikalarının geniş halk kesimlerine ulaşmasını 
sağlamak, birinci önceliğimiz olacak.  

Partimizin geniş kalabalıklarla buluşması ve 
kurulan ilişkilerin kalıcı hale getirilmesi için çalış-
malar düzenleyeceğiz

Örgüt içi iletişimi düzenli ve sürekli hale ge-
tirmenin yanı sıra örgüt kültürünü yerleştirmek, 
yaygınlaştırmak da faaliyetlerimizin eksenine 
oturacak. Bu bakımdan kısa, orta ve uzun vade-
de çalışmalarımızı “Örgüt İçi”, “Örgüt Dışı” ve “di-
ğer Genel Başkan Yardımcılarımızla koordineli” 
olarak gerçekleştirileceğimiz ÜÇ ANA BAŞLIK 
altında sürdüreceğiz.

Örgüt İçi Çalışmalarımızı, Genel Merkezimiz 
ile yurt içi ve yurt dışı örgütlerimize yönelik ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz. 

Bu kapsamda Genel Merkezimizi; özlemi-
ni duyduğumuz Türkiye gibi aidiyet duygusunu 
sıkılaştıracak bir mekân haline dönüştüreceğiz. 
Bunun için ana girişte yer alan Fuaye alanın 
Revizyonu da dâhil olmak üzere, milletvekilleri-
miz tarafından yazılmış; Cumhuriyeti ve CHP’yi 
anlatan kitapları da içeren bir okuma köşenin 
oluşturulmasını, Danışma Biriminin Revizyonu-
nu, ziyaretçilerin ağırlanmasına daha fazla özen 
gösterilmesini hedefliyoruz.

Kurumsal Organizasyon’umuzun eksiksiz 
hale getirilmesi için; Organizasyon şemasının 
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çıkartılarak, kurum içi görev tanımlarının yapıl-
masını, bütün birimler arasında etkin koordinas-
yonun sağlanmasını, Genel Merkez Personeline 
(destek hizmetler personeli, yönetici asistanı, 
güvenlik görevlisi vb.) halkla ilişkiler eğitimlerinin 
verilmesini, e-mail ve posta yoluyla gelen talep, 
öneri ve şikâyetlerin ilgili başkan yardımcılarına 
doğrudan iletilmesini, web sayfasında bulunan 
iletişim formunun revize edilerek, öneri, şikâyet 
ve taleplerin hızla ilgili genel başkan yardımcılık-
larına yönlendirilmesini amaçlıyoruz.

Etkin Halkla İlişkiler için İnteraktif bir yeni 
dönem hedefliyoruz. Bu kapsamda “Kılıçdaroğ-
lu Konuşuyor” projesi ile Facebook vb. sosyal 
medya mecraları üzerinden Genel Başkanımızı 
ayda 1 kez gerçekleştireceğimiz interaktif yayın-
larla halkımızla buluşturmak istiyoruz. 

Kısa vadede, bütün il ve ilçe örgütlerimizde 
Halkla İlişkiler Birimlerinin kurulmasını ve eği-
timlerin zaman yitirilmeden gerçekleştirilmesini 
hedefliyoruz. Bu kapsamda her ilde; Halka İlişki-
lerden sorumlu 3 yönetici belirlenecek. Söz ko-
nusu üç yöneticinin; 1’i İl Yönetiminden, 2’si de 
İl Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri arasından 
seçilecek. 

Türkiye genelinde seçilen bütün il sorumlu-
larına, Parti Okulumuzun da desteğiyle “Halkla 
İlişkiler Eğitimi” verilecek. 

Eğitimini başarıyla tamamlayan sorumlular, 
tıpkı illerde olduğu gibi ilçelerde de üçer kişilik 
birimler oluşturacak ve eğitim çalışmalarını ger-
çekleştirecek. 

Böylece halkla ilişkiler alanındaki saha ça-
lışmalarının raporlanmasını, ziyaret edilen hane 
sayısının, görüşülen Muhtar sayısının, katılım 
sağlanan asker uğurlamalarının, cenazelerin, 
düğünlerin, yaşlı ziyaretlerinin ve dernek temas-
larının bir merkezde toplanmasını öngörüyoruz. 
Böylece örgüt üyeleri arasında bir dil ve söylem 
birliğinin oluşturulmasını, partimizin kurumsal 
imajının güçlendirilmesini ve seçmen desteğinin 
artırılmasını planlıyoruz.

Örgüt Dışı Halkla İlişkiler çalışmalarımız kap-
samında, 2017 Nisan Referandumu öncesinde 
ortak bir hedef doğrultusunda buluşturduğumuz 
ANNELER PLATFORMUNUN önümüzdeki dö-
nemde de önemli görevler üstlenecek şekilde tüm 
Türkiye sathında örgütlenmesini hedefliyoruz. 

Partiler üstü bir yapı olan Anneler Platformu, 
kapı kapı dolaşarak, ev toplantılarında bir araya 
gelerek, yeni Anayasa’nın neler getirdiğini anlat-
mış, İstanbul birinci bölge genelinde 200 kadın, 
3611 cadde ve sokakta, 269 bin 800 haneye 
ulaşmıştı. Amacımız 2019 seçimlerine, kuraca-
ğımız yeni gönül köprüleri aracılığıyla halkımızın 
vicdanı olarak gitmek.

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı olarak, muhtarlarımızla da etkin bir 
işbirliği sürdürmeyi hedefliyoruz. 1 Kasım se-
çimlerinin ardından 2.691’i mahalle, 3.000’i köy 
olmak üzere 5691 yerleşim biriminde partimize 
hiç oy çıkmadığını tespit etmiştik. Biri referan-
dum öncesinde, diğeri referandum sonrasında 
olmak üzere, CHP’li olmayan muhtarımızla İs-
tanbul’da iki toplantı gerçekleştirmiştik. 400’den 
fazla CHP’li olmayan muhtarın katılımıyla ger-
çekleştirilen bu toplantıları yaygınlaştırmayı he-
defliyoruz. 

İl örgütlerimizin bünyesinde “Kadın Danış 
Merkezleri” kurmayı hedefliyoruz. Bu merkez-
ler aracılığıyla, kadınlara başta sağlık, hukuk ve 
eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışman-
lık hizmeti vereceğiz. 

Bu merkezlerde, o ilimizde bulunan üyeleri-
miz arasından gönüllülük esasına göre çalışacak 
olan, yeteri miktarda Doktor, Avukat, sosyolog, 
psikolog ve eğitimci görevlendireceğiz. Kadınla-
rı kuşatan bütün sorunlarda onlara profesyonel 
destek sağlayacağız.   

Kadın Danışma Merkezlerinin haricinde bir 
diğer önemli faaliyet alanımız da, engelli vatan-
daşlarımız olacak. Bu ailelere dokunmak demek, 
Türkiye’ye dokunmak demektir. Bizler de ilgili 
Genel Başkan Yardımcılarımızın eşgüdümünde 
engelli yurttaşlarımıza yönelik sosyal projeleri-
mizi hayata geçireceğiz.

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER 
VE PROJELER

13.02.2018 – TBMM “Sağlıkta Dönüşüm”

Genel Kurul’da söz alınarak, “Sağlıkta Dönü-
şüm Sistemi”nde yaşanan sorunlar dile getirildi:

“Sağlıkta dönüşüm sistemi çöktü, kâr odak-
lı sistemde hasta hekim ilişkisi bozuldu, sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet vakalarında patlama 
yaşanıyor. Kanser ilaçları karaborsaya düştü, 
organ nakli bekleyen yurttaşlarımız ölüme yürü-
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yorlar. Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nde tam 
bir kaos yaşanıyor; Alo 182’yi arayanlar muha-
tap bulamadığını, randevu alamadığını söylüyor. 
Randevu alamayan insanlarımız hastanelerin 
acil servisinde dertlerine derman arıyor, derman 
bulamayanlar ise evlerinde ölümü bekliyorlar. 
Hastalardan ilave ücret almak çözüm değildir, 
faturayı yoksula ve biçareye kesmek çözüm de-
ğildir, sağlıkta özelleştirme çözüm değildir, acil 
servisleri vatandaşlara kapatmak çözüm değil-
dir, doktorları ve sağlık çalışanlarını uzun süre 
çalıştırmak çözüm değildir; aksine çözüm, halkın 
sağlığını savunan, halkçı sağlık politikalarında-
dır.”

14.02.2018 - TBMM  “Türkiye’nin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi karnesi kırıklarla 
dolu”

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İs-
tanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin talebi 
üzerine, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine yapılan başvuru sayısını ve öde-
nen tazminat miktarını açıkladı. Veriler, iktidarın 
insan hakları konusunda sınıfta kaldığını ortaya 
koydu. 

Rekor Türkiye’de

Adalet Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı kay-
naklarından derlediği verilere göre açıkladığı 
rakamlar, Türkiye’nin özellikle son yıllarda hak 
ihlalleri konusunda rekor kırdığını ortaya koydu. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 1959-
2011 yılları arasında AİHM’e Türkiye aleyhine 
yapılan ve bir karar organına havale edilen baş-
vuru sayısı 42.549 iken, 1 Ocak 2012- 31 Aralık 
2016 tarihleri arasında yapılan başvuru sayısı 
24.724 olarak açıklandı.  2017 ise Türkiye açı-
sından kara bir yıl oldu.  AİHM’e yapılan 63.369 
hak ihlali başvurusunun, 25.987’inde Türkiye’nin 
mahkûm edilmesi istendi.     

AKP Döneminde yüzde 571 Artış

2003-2017 yıllarını kapsayan veriler, AKP 
iktidarının hak ihlallerini önleme konusunda ye-
tersiz kaldığını gösteriyor. Bununla birlikte 2017 
yılı verileri de göz önüne alındığında hak ve öz-
gürlük konusunda kaygı verici bir gerilemenin 
olduğu da görülüyor. 

AİHM tarafından açıklanan verilere göre 
2002 yılında Türkiye aleyhine yapılan başvuru 
sayısı 3.871 iken, bu sayı 2017 yılı sonu itibariy-
le 25.987’ye ulaştı. Buna göre Türkiye’de son 13 
yılda Türkiye aleyhine AİHM’e yapılan başvuru 
sayısında yüzde 571 artış yaşandı.   

Yıl Başvuru Sayısı Yıl
Başvuru 
Sayısı

2003 3.588 2011 8.702
2004 3.679 2012 8.986
2005 2.489 2013 3.505
2006 2.330 2014 1.584
2007 2.830 2015 2.212
2008 3.706 2016 8.308
2009 4.474 2017 25.978
2010 5.821 Toplam 88.192

AKP'NİN AİHM KARNESİ

Hak İhlallerinde Türkiye İlk Sırada

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 
1959-2016 yılları arasında Türkiye aleyhine 
toplam ihlal kararı verilen başvuru sayısı 2.889 
oldu. AİHM’in internet sitesinde yer alan 2017 
yılı verileri de eklendiğinde, Türkiye’nin mahkûm 
olduğu dosya sayısı 2.988’e ulaştı. Türkiye böy-
lece 47 Avrupa ülkesi arasında ilk sırada yer aldı. 
Türkiye’yi bu alanda, Rusya (2.127 mahkûmiyet), 
İtalya (1.819 mahkûmiyet), Romanya (1.202), Uk-
rayna (1.188) ve Polonya (958 mahkûmiyet) takip 
etti. 

2017 Karnesi

Türkiye, 2017 yılında, aleyhine açılan 116 
davanın 99’unda, “en azından bir hak ihlalinde 
bulunulduğu” gerekçesiyle mahkûm edildi. AİHM 
verilerine göre Türkiye 2017 yılında adil yargılan-
ma hakkının ihlali nedeniyle 46 dosyada suçlu 
bulundu. Kişi güvenliği ve özgürlüğünün ihlal 
edildiği gerekçesiyle verilen mahkûmiyet sayısı 
19 olarak açıklanırken, Türkiye 16 dosyada ise 
düşünce özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nede-
niyle mahkûm oldu. 2017 verilerine göre Türkiye, 
293 kez mahkûm edilen Rusya’nın ardından ikin-
ci sırada yer aldı. Öte taraftan AİHM’in Türkiye’yi 
suçsuz bulduğu dosya sayısı ise sadece 4 ola-
rak kayıtlara geçti.       
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16.02.2018 “Helin Palandöken Davasında 
Skandal”

Bireysel Silahlanmanın ulaştığı korkunç bo-
yutlarının en acı örneği olarak kayıtlara geçen 
Helin Palandöken cinayetinde mahkemeye yan-
lış sanığın getirilmesi üzerine, Adalet Bakanı Ab-
dülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru öner-
gesi verildi.  Adalet Bakanına şu sorular soruldu: 
“17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 
13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle katledil-
mişti. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülecek dava, katil zanlısı M.Y’nin yerine başka 
sanığın getirilmesi nedeniyle duruşma ileri bir 
tarihe ertelenmiştir. Bu durum akıllara sanığın 
cezaevinde olup olmadığı sorusunu getirmekte-
dir. Zira biliyoruz ki, kadınları katledenler bir ta-
kım elbise giyiyor, tıraş oluyor, “Pişmanım” diyor-
lar ve iyi hal indiriminden yararlanarak, TAHLİYE 
oluyorlar. Bu bağlamda,

1.Helin Palandöken’in katil zanlısı duruşma-
ya neden getirilmemiştir? Gerçekten bir karışık-
lık mı olmuştur yoksa katil zanlısı cezaevinde 
değil midir?

2.Kontrolün “en üst seviyede” olduğu hapis-
hanelerde, yanlış sanığın, yanlış davaya götürül-
mesi bir güvenlik zafiyeti değil midir?

3.Katil zanlısı yerine başka sanığın getirilme-
si ile ilgili görevliler hakkında soruşturma başla-
tılacak mıdır?

4.Sanığın cezaevinde olup olmadığı ile ilgili 
kamuoyunu inandıracak ve kamu vicdanını ra-
hatlatacak bir açıklama yapmayı düşünüyor mu-
sunuz?”

21.02.2018 “Çocuğa Yönelik Cinsel 
Şiddetin Sebepleri”

Türkiye Psikiyatrlar Derneği’nden, alınan ya-
sal önlemlere rağmen, Türkiye’de cinsel suçların 
ve çocuğa yönelik taciz ve tecavüz vakalarının 
son yıllarda artmasının nedenlerine yönelik sos-
yal, kültürel, ekonomik ve psikolojik boyutları-
nın detaylı olarak incelendiği rapor talebinde 
bulunuldu. Konuyla ilgili olarak Türkiye Psiki-
yatri Derneği Genel Başkanı Timuçin Oral ve                                                                      
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şahut Duran ile tema-
sa geçildi. 

22.02.2018 “İŞKUR İmamları”

Kamuoyunda İŞKUR İMAMLARI olarak bi-
linen ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
imam-hatip olma vaadiyle işe alınan ancak te-
mizlik ve destek hizmetler kadrosunda görevlen-
dirilen kişilerin mağduriyetlerine ilişkin TBMM 
Dilekçe Komisyonuna bireysel başvuruda bulu-
nuldu.   

23.02.2018 – TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 
– “Engelli Raporunun kendisi Engel”

AKP iktidarının yıllardan beri en iyi “Sosyal 
Devlet” uygulaması olarak gündemde tuttuğu 
engellilere yönelik evde bakım hizmeti ve engelli 
raporu uygulamasının haksızlık ve eşitsizliklerle 
dolu olduğuna dair Dilekçe Komisyonuna mağ-
dur vatandaşlar adına başvuru yapıldı. Söz konu-
su başvuruda, farklı hastaneler tarafından başta 
kanser hastaları olmak üzere sağlık sorunlarıyla 
boğuşan vatandaşlara ağır engelli olmalarına 
rağmen, bakım parasından yararlanamamaları 
için “ağır engelli olmadıkları” yönünde raporlar 
verildiğine ilişkin bilgi ve belgeler sunuldu.   

26.02.2018 “Bakan Kaya’ya Sevgi 
Evlerinden Kaçan Çocuklar Sorusu”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Be-
tül Sayan Kaya, Koğuş tipi yetiştirme yurtlarının, 
“Çocuk Evleri”ne dönüştürülmesi için yürütülen 
çalışmalarda sona gelindiğini açıklamıştı. Bakan 
Kaya, “beş-altı çocuğun bir arada bulunabilece-
ği apartman dairelerinin hazır olduğunu” belirte-
rek, “Evde yetişen çocukların hayalleri bile de-
ğişiyor. Yeni dönüştürdüğümüz sistemde, ev tipi 
modelde daha özel bir bakım alıyorlar. Sıcak ye-
mekleri mutfaklarında piştiği, alışverişlerini ken-
dileri yaptığı ve daha özel ilgi gördükleri evlerde 
yaşıyorlar. Çocuklarımız geleceğimiz, bütün hiz-
metlerimizi çocuklarımızın üstün yararı üzerine 
kuruyoruz. En büyük hizmetleri çocuklarımız için 
yapmaya devam ediyoruz.” demişti.

Ne var ki, bir annenin, yetiştirme yurdundan 
kaçan kızının Ataşehir’deki bir çiftlikte zorla alı-
konulduğu ihbarı üzerine polis iki ayrı adrese 
baskın düzenlemiş, gerçekleştirilen operasyon 
sonucunda 17 yaşındaki H.K.K. kurtarılırken çok 
sayıda kıza ait cinsel istismar görüntüleri de ele 
geçirilmişti. Konu Meclis gündemine taşınarak, 
Bakan Kaya’ya şu sorular soruldu:
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1-) Ataşehir’de meydana gelen olayda istis-
mara uğradığı tespit edilen çocuklarımız, 5-6 
çocuğun bir arada kaldığı, ev tipi modelde özel 
bakım alan çocuklarımız mıdır? 

2-) İstismara uğrayan çocuklarımız, Bakan-
lık açıklamasına göre mutfağında sıcak yemek 
pişen ve daha özel ilgi gördükleri evlerde kalan 
çocuklarımız ise, bu evlerden kaçma gereğini 
neden duymaktadırlar? 

3-) Ataşehir’de meydana gelen olay çocuk 
evleri ve yurtlarına ilişkin bir güvenlik açığı oldu-
ğunu göstermektedir. Çocuk Evlerinin ve Çocuk 
Sitelerinin güvenliği nasıl sağlanmaktadır? 

4-) Bu Evlerde görev yapanlar arasında sabı-
ka kaydı bulunan, daha önce istismar ve şiddet 
olayına karıştığı tespit edilen görevli var mıdır? 
Ev tipi Çocuk bakım modelinde görevlendirilen 
sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve çocuk 
gelişimcisi sayısı nedir?

5-) Çocuklarımızın “milli ve manevi duygula-
rı”nı geliştirmek adına Çocuk Evlerinde ve Ye-
tiştirme Yurtlarında hangi çalışmalar yapılmak-
tadır? 

6-) Söz konusu çalışmalar için hangi dernek 
ve vakıflarla işbirliği protokolü imzalanmıştır? 
Protokol imzalanan dernek ve vakıflara mensup 
kişiler arasında şiddet, taciz ve istismar olayına 
karıştığı tespit edilenler var mıdır? Bu kişiler hak-
kında adli makamlara başvuru yapılmış mıdır?    

7-) Bakanlık kayıtlarına göre çocuk evlerinde 
ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklardan kaçı 
kayıptır? Kayıp olan çocuklarımızın, çocuk evle-
rine ve yetiştirme yurtlarına göre dağılımı nedir? 
Bu çocuklarımızın kaçı bulunmuştur?

8-) Bakanlığa bağlı Çocuk Evlerinde ve Ye-
tiştirme Yurtlarında Kalan çocuklarımızdan inti-
har edenlerin sayısı nedir?

9-) Bakanlığa bağlı Çocuk Evlerinde ve Ye-
tiştirme Yurtlarında kalan çocuklarımızdan taci-
ze, tecavüz ve istismara uğradığı tespit edilen 
çocuk sayısı nedir? İstismara uğrayan çocukla-
rımızın yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı 
nedir?

26.02.2018

Türkiye Psikiyatrlar Derneği’nin cinsel suçlar 
ve çocuk istismarı ile ilgili CHP için hazırladığı 
rapor ve Cinsel Eğitim Araştırma Merkezi, Adli 
Tıp Uzmanları, Türkiye Tabipler Birliği ve Türkiye 
Psikiyatrlar Derneği’nin cinsel suçlara ilişkin gö-
rüşü Sayın Genel Başkan’a iletildi.

TPD’NİN CİNSEL ŞİDDET RAPORU

Türkiye’de cinsel suç oranları artmaktadır. 
Bu durum sadece cinse suçların bildirimindeki 
artış ile açıklanamaz. Cinsel suçlar çoğunlukla 
bir erkek tarafından çocuklara (kız ya da erkek), 
genç ya da erişkin kadınlara, nadiren de diğer 
erişkin erkeklere yönelik cinsel saldırı, cinsel 
zorlama ya da fiziksel-sözel- manevi saldırgan-
lık/zorlama ile istenmeyen cinselliğe razı etme 
şeklinde olmaktadır. 

Bu suç sonrası başvurular sınırlı olmaktadır. 
Başvuru olsa da yeterli delil olmadığı gerekçesi 
ile sonuçlanamamaktadır. 

Suç sonrası kadar suç öncesi önemlidir. Ye-
terince güçlü toplumsal duyarlılık oluşmamıştır. 
Çocuk anne sorunu dahi çözülememektedir. 

Cinsiyetçi eğitim sistemi, cinselliğin güçlü ol-
ması gereken erkek ve itaat etmesi beklenen ka-
dın kimliğine indirgenmesi sağlık cinsel gelişimi 
engellemekte, pornografik erkek şiddet kültürü-
nü egemen kılmaktadır. 

Bu durumun uzun değerlendirmesi yapılabi-
lir ancak aşağıda ilgili sorunuza istinaden daha 
çok somut öneriler üzerinde yoğunlaşılmıştır.

RIZA KAVRAMININ TEKRAR ELE 
ALINMASI

Mahkemelerce tanımlanan cinsel saldırı ile 
psikiyatri tarafından tanımlanan rıza arasında 
fark olduğu öncelikle ele alınmalıdır. 

Adli yargılamada “rızası bulunduğu” kavra-
mının gerçekte rızayı tam yansıtmadığı, örneğin 
yukarıda belirtilen “cinsel zorlama ya da fizik-
sel-sözel- manevi saldırganlık/zorlama ile isten-
meyen cinselliğe razı etme” Dünya Sağlık Örgü-
tün tarafından cinselliğe zorlanma olarak kabul 
edilmektedir. Örneğin bir kişinin cinsel eşini aksi 
durumda başka biri ile birlikte olacağını söyleye-
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rek ya da ima ederek; maddi olanaklarını daral-
tacağını söyleyerek; kimliğine, bedenine, sosyal 
konumuna yönelik manevi yaralayıcı- sözler ile 
cinselliğe razı etmesi aslında bir zorlamadır. 

Bu gözden kaçmaktadır. Ayrıca hukuki açı-
dan fiziksel direnmeyi göstermeyen bir kadın 
cinselliğe razı olmuş gibi algılanmakta, fiziksel 
direnme kanıtları aranmaktadır.

Üç durumdan dolayı mutlaka düzenlemeye 
gidilmesi gerekmektedir.

1) Ani tehdit durumunda insan zihni ve bede-
ni iki tür tepki gösterir. Bunlardan biri mücadeleyi 
artıran ve kaçma-savaşma yanıtı olarak tanımla-
nan kan basıncının ve fiziksel gücün arttığı tepki 
şeklidir. 

Diğeri ise kurtulmanın imkânsız algılandığı 
çaresizlik durumlarında ortaya çıkan kişinin is-
temi dışında otonomik olarak gerçekleşen kan 
basıncının ve fiziksel tepkiselliğin düştüğü, hare-
ketsizlik ve hissizlik durumudur. 

Kişi tehlike anında tepkisi birinci yanıt ile 
başlayıp tehdidin sürmesi ile ikinci hareketsizlik 
yanıtına da dönüşebilir. Bu hareketsizlik ya da 
karşı koyamama durumu travmanın ya da teh-
didin sıradan değil şiddetli olduğunun gösterge-
sidir. Kişinin karşı koymaması rızasından değil, 
şiddeti çaresizlik durumunun insan zihninde ya-
rattığı sonuçtur.

2) Cinsel saldırı insanın en karmaşık davra-
nış örüntülerinden biri olan cinselliğin sınırlarına 
yöneliktir. Toplumsal cinsiyet öğretileri ile belir-
lendiğinden toplumun sessiz kaldığı bir alandır 
cinsellik. Bu sessizlik saldırı sırasında çaresizlik 
suskunluğuna dönüşebilir. Çünkü bu travma ile 
karşılaşınca ne yapılacağı öğretilmemiştir. Tek 
bilinen hayatın eskisi gibi olmayacağıdır.

3) Cinsel saldırı sırasında ve sonrasında kişi-
nin sadece dehşet, çaresizlik gibi duygu-düşün-
celeri olmaz aynı zamanda sosyal kayıpları ve 
onların sonuçları ile baş etme zorluğu ile de kar-
şı karşıya kalır. Eski güzel yaşam bitecektir. Bu 
durum ağır ruhsal belirtilere, özellikle olaydan 
sonra zamanında başvurmamaya yol açabilir.

BAŞVURU ZORLUKLARI

Olay anındaki zorlanma gibi başvuru ve son-
rasında da suskunluk devam edebilmektedir. 
Nedenleri hem travmanın biyolojik etkileri hem 

de sosyal sonuçları ile ilgilidir. Aşağıdaki neden-
lerden dolayı kişiler başvurmakta zorlanmakta-
dır. Bu travmanın kaybet-kaybet sarmalıdır. Bu 
mutlaka dışarıdan destek ile kırılmalıdır.

Travmanın biyolojik belirtileri: beş ana küme-
de toplanır.

1) Yeniden yaşantılama: Olayı sürekli ye-
niden yaşar, film şeridi gibi gözünün önünden 
geçer. Başvuru ya da hukuki takip bu belirtileri 
alevlendirebilir.

2) Artmış uyarılmışlık: Olayı anımsatan bir 
durumla karşılaşıldığında aşırı bedensel ve ruh-
sal tepki oluşması

3) Kaçınmalar: Olayı anımsatan her türlü 
uyaran, yer, kişi, konudan kaçınma

4) Depresif belirtiler: İçe çekilme, izolasyon, 
duygularda küntleşme, karamsarlık, çözümsüz-
lük, çaresizlik, ilişki sorunları, suçluluk

5) Dissosiyatif belirtiler: Kimliğin ya da belle-
ğin konfüzyonu, anımsamama, başka bir şekilde 
algılama

Bir de diğer belirtileri vardır ki bunlar öfke, 
ilişkilerde bozulma vs. hepsi uygun tepki verme-
yi zorlaştırır. 

Travmanın sosyal sonuçları:

İyi insan kavramı yıkılmış olur.

Toplum tarafından damgalanır.

Yakınları tarafından dışlanabilir

Saldırgan aileden biri ise yalan söylemekle 
itham edilebilir ya da saldırganın tarafı tutulabilir.

Mevcut ilişkisi bozulabilir, terk edilebilir

Yoğun suçluluk duyguları olur ki sanki kendi-
si neden olmuş gibi kendini suçlayıcı bir muha-
sebe yapar.

İhanete uğramışlık hissi ile herkesi tehlikeli 
görür

Adalete olan inancını yitirir.

Bu biyolojik belirtiler ve sosyal sonuçlar adli 
başvuruyu güçleştirebilir. Başvuru olsa da sırf 
olay uzamasın diye ve tekrar saldırgan ve olay 
ile karşı karşıya kalmamak için kişi haklarından 
feragat edebilir.



239

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

BAŞVURULAR İLE İLGLİ CMK ve USULE 
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ:

a) Başvuru sırasında hukuki delil tespiti 
önemli. Ancak başvurunun sosyal bedelleri var 
(afişe olma, sosyal desteği kaybetme, damga-
lanma, yakın birinden ise inanılmama ya da ha-
yati tehdit ile karşı karşıya olma)

Delillerin tespit edilebildiği ve ileride kullanı-
labileceği adli tıp poliklinikleri içeren Cinsel Sal-
dırı Sonrası Destek Merkezleri olmalı. Kişi adı 
gizli tutulmalı, Tüm deliller ileride kullanılmak 
üzere saklanılabilmeli. (Halen İstanbul Tıp F. Adli 
Tıp Anabilim Dalı’nda yapılabilmekte)

b) Ruh sağlığı kliniklerine bazen mahkemeye 
çıkamayacağına yönelik başvurular olmaktadır. 
Bu durumdaki kişiler için ruh sağlığı profesyoneli 
ile ifade alınması, mahkemede görüntülü sistem 
ile başlangıçta saldırgan ile karşılaşmaması, 
kimliğinin basından gizlenmesi hakkına saygı 
gösterilmesi ya da ek tedbir alınması gibi düzen-
lemeler yapılabilir. 

c) Cinsel Saldırı Sonrası Destek Merkezle-
ri (İsimleri farklı olabilir, mevcut kadına yönelik 
şiddet merkezleri bünyesinde olabilir): Tamamen 
cinsel saldırı ve suçlar üzerine uzmanlaşmış sü-
pervizör psikiyatristi olan psikolog, sosyal çalış-
macı, avukat ve kolluk gücü irtibat görevlisi bulu-
nan başvuru, izlem ve destek merkezleri

ÇOCUKLARDA DURUM:

Çocuğun maruz kaldığı cinsel saldırılar ço-
ğunlukla tanıdık konumdaki bir tarafından ol-
maktadır. Bu kişiler çocuğun güç ilişkisi içinde 
hiyerarşik olarak üst konumda olanlardır. Bunlar 
akraba (amca, dayı, kuzen, baba, ağabey, çok 
yakın komşu), tanıdık biri (komşu, komşunun ak-
rabası, aile dostu, mahalleden tanıdık biri) ya da 
hiyerarşik ilişkideki tanıdık (öğretmen, okutman, 
yurt sorumlusu, kurs sorumlusu, kreş-okul çalı-
şanı, iş yeri ustası ya da kıdemlisi vb). Çocuklar 
tanıdık olmayanların da saldırısına maruz kal-
maktadırlar.

Çocukların travmaya tepkisi biraz daha faklı 
olmaktadır. Erişkinlerde görülen tepkiler olabile-
ceği gibi anımsamama, unutma ya da yok say-
ma ile sonuçlanan karmaşık bir zihinsel süreç 
de olabilir. Geç anımsanır. Çocuklar açısından 

baş edilemeyecek bu stres beynin dissosiasyon 
denilen bir mekanizması ile geçici olarak bilinçli 
belleğin dışına çıkabilir. 

Çocuğa saldıran aile içinden biriise çocuğun 
yaşadığı durum ailenin diğer fertlerince yok sa-
yılmaktadır. Çocuk izlem merkezlerinin varlığı bu 
açıdan önemli bir fayda sağlamaktadır.

Çocuk ile çalışan tüm meslek mensuplarının 
bilgilendirmeleri yapılmalı çocuğun nasıl bir baş-
vuru ve izlem sisteminde olduğu bilgisi paylaşıl-
malıdır.

Son dönemde kontrolsüz açılan kreş, anao-
kulu, dini kurs, yurtlarda ve kaçak çocuk çalış-
tıran yerlerde saldırlar artmaktadır. Ceza evleri 
bir risk ortamıdır. Tüm bu merkezlerin denetime 
tabi tutulması, koşulları sağlamayanların derhal 
kapatılması uygun olacaktır.

ÇOCUK ANNELER:

Çocuk evlilikleri göz ardı edilen bir diğer 
önemli sorundur. Çocuk evliliğini, çocuk anne-
liğini kabul etmek aslında çocuğun cinselliğini 
kabul etmek anlamına gelmektedir. Türkiye’de 
yapılan tek olumlu davranış kız çocukların adet 
dönemi ile ilgili bilgilendirilmeleridir. 

Geriye dönük çalışmalar ülkemizdeki kadın-
ların yarıdan fazlasının ergenliklerinde adet ka-
namasından habersiz olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte çocuklara cinsellik ile ilgili başka 
bir eğitim verilmemekte, kendini nasıl tanımlaya-
cağı, nasıl koruyacağı, nasıl sınır çizeceğine iliş-
kin fikri olmamaktadır. 

Cinsel soruna ve cinselliğe sadece yasak te-
melinde bir yaklaşım geliştirilmiştir. Oysa cinsel-
liğe yönelik yasakçı yaklaşımların olduğu kültür-
lerde cinsel suçlar daha fazla olmaktadır. Çünkü 
insanlar cinsel haklarını bilmemekte, saldırgan 
ise mağdurun zaten konuşamayacağını bilip 
daha cüretkar olabilmektedir.

ÇOCUK ANNELERİN İHBARI

Bu konu hala muallaktadır. Mevcut genel-
geler 18 yaş altı gebeliği zorunlu bildirime tabi 
tutmaktadır ancak uygulamada ihmal ve görevi 
kötüye kullanmalar bulunmaktadır. Aile sağlığı 
üniteleri erişkin gebelerin ailelerini ararken ço-
cuk gebeler yok sayılmaktadır.
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CİNSEL SUÇLARDA KİMYASAL 
KASTRASYON

Bu konuda derneğimizin görüşlerini içeren 
bilgilendirme metinleri bulunmaktadır. Hekimin 
ve tıbbın görevi ceza değil iyileştirmedir. 

Ceza sistemini bir tıbbi girişim ile destekle-
mek yanlışı başka bir doğruyu bozarak düzeltme 
çabasıdır ki şiddet dilini artırdığından dolayı uy-
gun bir tutum olmayacaktır.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

• Evlilik yaşı kesinlikle 18 ve üzeri olmalıdır. 

1)Dünya sağlık otoriteleri insan zihninin 18 
değil 25 yaşında olgunlaştığını belirtmektedir. 18 
yaş aslında tam bir olgunluğu göstermez.

2)Evlilik ve çocuk sahibi olma bir iş yerinde 
çalışmaktan çok daha zor ve beceri ister.

• Evlilik yaşı ile topluma cinselliğin ancak 18 
yaşından sonra kişi rızası ile olduğu mesajı ve-
rilebilir.

• Anne olma yaşı 18’den büyük olmalı, 18 yaş 
öncesi gebelikler mutlaka bildirimi zorunlu olma-
lıdır.

• Çocukta rıza kavramı aranmamalıdır.

• Erişkin cinsel haklarına saygı gösterilmeli, 
cinselliğin değil cinsel suçların yasaklanmasına 
gidilmelidir

• Cinselliğe yönelik yasakçı yaklaşımların ol-
duğu kültürlerde cinsel suçlar daha fazla olmak-
tadır

• Okullarda cinsel haklar insan hakları gibi 
anlatılmalı, ergenlikte okullarda haklar dersi gibi 
bir içerikle sunulmalıdır. Cinsel haklar bildirgesi-
nin tanınırlığı artırılmalıdır.

• İster dinsel ister başka gerekçeler ile cin-
sel saldırıyı meşru gösterenlere yönelik (Kıyafe-
tin şehveti artırdığı, karşı tarafında suçu olduğu 
gibi) caydırıcı tedbirler ve cezalar getirilmeli, 
kamu spotları hazırlanmalıdır.

• LGBTİ bireylere yönelik nefret suçları ceza-
landırılmalıdır.

• Cinsel suçların kovuşturma, soruşturma ve 
yargılamasında iyi ve etkili yargılama, suçu yok 
saymama, iyi hal indirimi gibi suçluyu koruyan 

yaklaşımlardan kaçınma, ruhsal desteğin olduğu 
izlem süreci, hukuki ve psikososyal destek sağ-
lanır.

• Cinsel suçlar ise öncelikle eğitim, cinsiyet-
çi tutumların ve yüceltilmiş erkek kimliği üzerine 
kurulu tüm kültürel, sosyal ve bilgi sistemlerinin 
ayıklanması ve eşitlikçi hale getirilmesi, top-
lumun cinselliğe bakışının düzeltilmesi, insan 
haklarına saygı, adalet sistemine olan güven ile 
engellenecektir.

27.02.2018

TBMM Başkanlığına cezaevinde eğitim hak-
kı elinden alınan gençlerle ilgili araştırma komis-
yonu kurulmasına dair bir araştırma önergesi 
verdi. Söz konusu önergenin gündeme alınma-
sına ilişkin Genel Kurul’da konuşma yapıldı. 

Konuşmada özetle; “235 bin mevcutlu ceza-
evi nüfusunun yüzde 35’ini öğrenciler oluşturu-
yor. Adalet Bakanlığı kayıtları her 3 mahpustan 
1’inin öğrenci olduğunu gösteriyor. Bunlardan 
36.033’ü lise ve üniversitelere kayıtlı, 33.268’i 
ise açık öğretim programlarında öğrenim görü-
yor. Bu öğrencilerin kazanılmış eğitim hakları 
cezaevi yönetimlerince kısıtlanıyor, okullarına 
gidemeyen, devamsızlıktan kalan ve kayıt ye-
nileyemeyen öğrenciler hak kaybına uğruyorlar. 
Hukuk devletinde bu uygulamanın adına keyfiyet 
denir ve bu keyfiyet açık bir hak ihlalidir. Üstelik 
bu öğrencileri sadece ceza infaz sistemi değil 
üniversite yönetimleri de mağdur ediyor. Tutuk-
lanan öğrencilere disiplin ve uzaklaştırma ce-
zası vererek kendilerini mahkeme yerine koyan 
yöneticiler var ne yazık ki. Böylece belki de suç-
suzluğu ispat edilecek birçok öğrencinin eğitim 
hakkı göz göre göre ihlal ediliyor.” denildi.

28.02.2018

MYK toplantısına katılım sağlandı. 

05.03.2018 “Kadına Şiddeti Protesto 
Ederken Şiddete Uğradılar”

İçişleri Bakanlığı’nca verilen cevaplardan ha-
zırlanan “Kadına Şiddet Raporu” 24 Ocak 2017 
tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu 
raporda 2016 yılının ilk 11 ayında “Hayatî tehli-
kesi bulunduğu gerekçesiyle”, 54 bin 484 kadın 
hakkında koruyucu tedbir kararı alındığı, aynı 
zamanda koruma kararı olduğu halde 12 kadının 
erkek şiddeti sonucunda öldürüldüğü belirtilmiş-
ti. 
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2017 yılında 409 kadınının erkekler tarafın-
dan katledildiği, 387 çocuğun cinsel istismara 
uğradığı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandığı 
bilinmektedir. 2018 yılı Ocak ayında 28 kadın 
öldürülürken şubat ayında ise 47 kadın katle-
dilmiştir. Şubat ayında katledilen 47 kadın, son 
ayların en yüksek kadın cinayetinin yaşandığı ay 
olmuştur. 

Kadına şiddetin her geçen gün arttığı ülke-
mizde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kut-
lamaları için sokağa çıkan kadınlara, güvenlik 
güçleri sert müdahalede bulunmuş ve çok sayı-
da gözaltı yaşanmıştır. Söz konusu şiddet ile ilgi-
li olarak Başbakan Binali Yıldırımın yanıtlaması 
istemiyle soru önergesi verildi. 

07.03.2018

Engelli İstihdamına ilişkin sorunlar ile ilgili 
TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuru yapıldı.

08.03.2018

Etkin ve verimli bir Halkla İlişkiler strateji-
si geliştirmek adına 81 İl ve İlçe örgütlerimizde 
görev yapan yöneticilerimizin meslek bilgilerinin 
belirlenmesi için yazı yazıldı. 

12.03.2018

Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı 
koordinasyonunda bu ülkenin şanlı geçmişi ve 
şerefli geleceği için gözünü kırpmadan toprağın 
bağrına düşen şehitlerimiz ile ilgili 81 ilimizde 
yapılacak olan çalışmalar için ilinizde bulunan 
şehitlerimizin kıymetli ailelerinin iletişim bilgileri-
nin temini için il ve ilçe örgütlerimize yazı yazıldı.

14.03.2018

Partimizin kurumsal imajının güçlendirilerek, 
dil ve söylem birliğinin oluşturulması amacıyla İl 
ve ilçe örgütlerimiz bünyesinde; ana kademe yö-
neticilerinden 1, İl Gençlik Kolları yöneticilerin-
den 1 ve Kadın Kolları Yöneticilerinden 1 kişi ol-
mak üzere, 3 kişiden oluşan il temsilcilerimizin, 
aynı şekilde her bir İlçe örgütümüzden de, aynı 
yöntemle seçilecek 3’er temsilcinin belirlenerek 
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcılığına bildirilmesi hususunda yazı yazıldı.  

16.03.2018

Kurtuluşumuzun mayası olan Çanakkale za-
ferimizin 103. Yıldönümünde, başta Büyük Ön-
der Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ba-

ğımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve müdafaa 
eden bütün şehitlerimizi anmak için, 81 il örgütü-
müz tarafından, eş zamanlı olarak, 18 Mart Pa-
zar günü saat 11’00’da basın açıklaması yapıl-
ması hususunda, il başkanlıklarına yazı yazıldı.    

ÖRGÜT, TEMSİL ZİYARETLERİ VE 
ÖNEMLİ KABULLER

Yer: İstanbul

Tarih: 13 Şubat 2018

Açıklama: İstanbul Milletvekilimiz Enis Ber-
beroğlu›nun süren davası için Kartal İstinaf Mah-
kemesi›ndeki duruşmasına katılım sağlandı.

Yer: İstanbul

Tarih: 16 Şubat 2018

Açıklama: Pendik’te lise öğrencisi Helin Pa-
landöken’in silahla öldürülmesine ilişkin görülen 
ilk duruşma öncesi Kartal’daki Anadolu Adalet 
Sarayı önünde basın açıklamasına katılım sağ-
landı. Mahkeme salonuna yanlış sanığın getiril-
mesiyle büyük bir skandala sahne olan duruşma 
izlendi.

Yer: İstanbul

Tarih: 17 Şubat 2018

Açıklama: Anneler Platformu ile bir toplantı 
gerçekleştirilerek, olası bir seçime nasıl hazırla-
nacağımıza ilişkin görüş alışverişinde bulunul-
du.  Anneler Platformu’nun yurt çapında yay-
gınlaşmasına ilişkin yapılması gerekenlerle ilgili 
öneriler toplandı. Pilot iller belirlendi. 

Yer: İstanbul

Tarih: 19 Şubat 2018

Açıklama: CHP İletişim Platformu kurulması 
için ön görüşmeler yapıldı.

Yer: Ankara

Tarih: 20 Şubat 2018

Açıklama: TBMM Genel Kurulu’nda yasama 
çalışmalarına katılım sağlandı.

Yer: Ankara 

Tarih: 21 Şubat 2018

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.
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Yer: Ankara

Tarih: 22 Şubat 2018

Açıklama: Türkiye Psikiyatrlar Derneği Ör-
gütlenme Sekteri ile bir toplantı gerçekleştirildi. 
Cinsel Suçlar ve Çocuk İstismarı ile ilgili, partinin 
görüşlerini besleyecek yorumlar talep edildi. 

Yer: Ankara

Tarih: 22 Şubat 2018

Açıklama: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gö-
reve aldığı ancak Mart ayı itibariyle işsiz kala-
cak 4.995 genç imamın temsilcileri ile bir toplantı 
gerçekleştirildi. Sorunları dinlendi. Sayın Genel 
Başkana konu ile ilgili bilgi notu hazırlandı.

Yer: İstanbul

Tarih: 25 Şubat 2018

Açıklama: Eyüp İlçe Başkanlığımız ziyaret 
edildi.

Yer: İstanbul

Tarih: 25 Şubat 2018

Açıklama: OHAL ve KHK’larla gerçekleşti-
rilen insan hakları ihlalleri ve partimizin konuyla 
ilgili görüş ve değerlendirmeleri, Eyüp İlçe Örgü-
tümüzün gerçekleştirdiği toplantıda çoğunluğu 
gençlerden oluşan partililere aktarıldı.

Yer: Ankara

Tarih: 27 Şubat 2018

Açıklama: Cezaevlerinde öğrenimlerine de-
vam etmek isteyen 69 bin 301 mahpus öğrenci-
nin eğitimleri önündeki engellerin kaldırılması ve 
sorunlarının araştırılması için TBMM Genel Ku-
rulu’nda araştırma komisyonu kurulması yönün-
deki vermiş olduğum önerge üzerine konuşma 
yapıldı.

Yer: Ankara 

Tarih: 28 Şubat 2018

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.

Yer: Ankara 

Tarih: 28 Şubat 2018

Açıklama: Türkiye Psikiyatrlar Derneği’nin 

hazırladığı “Cinsel Suçlar ve Çocuk İstismarı” 
ile birlikte Cinsel Eğitim Araştırma Merkezi, Adli 
Tıp Uzmanları, Türkiye Tabipler Birliği ve Türki-
ye Psikiyatrlar Derneği’nin cinsel suçlara ilişkin 
görüşleri raporlaştırılarak Sayın Genel Başkan’a 
sunuldu.

Yer: Adana 

Tarih: 1 Mart 2018

Açıklama: Adana Milletvekilimiz Elif Doğan 
Türkmen, İstanbul Milletvekillerimiz Sibel Özde-
mir ve Selina Doğan, Bursa Milletvekilimiz Nur-
hayat Altaca Kayışoglu, Manisa Milletvekilimiz 
Tur Yıldız Biçer ve Kadın Kolları Genel Başka-
nımız Fatma Köse’den oluşan heyetle birlikte 
Adana ve Osmaniye’de bir dizi temaslar gerçek-
leştirildi.

• Ceyhan ilçemizde Muhtarlarımızla bulu-
şup, bölge sorunları dinlendi.

• Ceyhan Ticaret Borsası ziyaret edildi. 
Ceyhan İlçemizin ve bölge üreticisinin 
sorunlarını değerlendirildi.

• Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni 
ziyaret edildi. Şehit ve gazi ailelerinin ev-
latlarına ait eşyaların sergilendiği müze 
ziyaret edildi. 

• Ceyhan İlçesi İstiklal Mahallesi’nde, Şe-
hidimiz Uzman Çavuş Uğur Şahin’in aile-
si ziyaret edildi.

• Kozan İlçesi Hacılar Köyü’nde şehidimiz 
Uzman Çavuş Bülent Alp’in ailesi ziyaret 
edildi.

• Kozan Pekmezci Köyü’nde Şehit Polisi-
miz Bircan İlhanlı’nın ailesi ziyaret edildi.

• Kozan Pekmezci Köyü’nde Şehit Polisi-
miz Tekin Kuru’nun ailesi ziyaret edildi.

• Kozan Pekmezci Köyü’nde Şehit Polisi-
miz Ercan Günay’ın ailesi ziyaret edildi.

• Adana Kozan Pekmezci Köyü’nde kahve 
ziyareti yapıldı.

• Kozan Asri Mezarlığı’nda Garnizon ve 
Polis şehitlikleri ziyaret edildi.

• İmamoğlu İlçemizde Afrin’de şehit olan 
askerimiz Halis Koca’nın ailesi ziyaret 
edildi.
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• DSİ’de memur olarak görev yapıp Afrin’e 
mühimmat götürürken şehit olan Mahmut 
Pakyürek’in ailesi ziyaret edildi.

• Adana İl Başkanlığımız ziyaret edildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 2 Mart 2018

Açıklama: Parti Meclisi toplantısına katılım 
sağlandı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 3 Mart 2018

Açıklama: Genel Merkezimize kurulması 
düşünülen Call Center için 4 firma ile görüşme-
ler yapıldı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 5 Mart 2018

Açıklama: Konya Milletvekilimiz Hüsnü Boz-
kurt’un annesinin cenaze törenine katılım sağ-
landı.

Yer: Trabzon 

Tarih: 6 Mart 2018

Açıklama: Ani bir kalp krizi sonucu aramız-
dan ayrılan CHP Trabzon eski il başkanımız ve 
Parti Meclisi Üyemiz Yavuz Karan’ın cenaze tö-
renine katılım sağlandı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 6 Mart 2018

Açıklama: Maltepe Kadın Kollarımızın dü-
zenlediği “Kadın ve Siyaset” konulu panelde; ka-
dının siyasetteki yeri, partimizin kadın politikaları 
ve Cumhuriyetle birlikte kadının kazanımlarıyla 
ilgili görüşler ve OHAL’in kadın politikalarına et-
kileri ile ilgili görüşler aktarıldı.

Yer: Ankara 

Tarih: 7 Mart 2018 

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.

Yer: Ankara 

Tarih: 7 Mart 2018

Açıklama: TBMM İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu toplantısına katılım sağlandı. Komis-
yonda, alt komisyon olarak görev yürüten Mülte-
ci Hakları Komisyonunun adının Göç ve Uyum 
Komisyonu olarak değiştirilmesi önergesi yapı-
lan oylama sonucu kabul edildi. Ardından Göç 
ve Uyum Komisyonunun, uluslararası ve geçici 
koruma faaliyetleri ile Suriyeli sığınmacılara yö-
nelik raporunun görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 7 Mart 2018

Açıklama: Ordu Mesudiye Kadın Gücü ve 
Emeği Derneği ile Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de görüşme gerçekleştirildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 7 Mart 2018

Açıklama: Singapur Büyükelçiliği’nden si-
yasi konulardan sorumlu başkatip Jeremy Low 
ve beraberindeki diplomatik heyet ile görüşme 
gerçekleştirildi. Jeremy Low, partimizin Adalet 
Yürüyüşü ile başlattığı süreci ilgiyle izlediklerini 
ve CHP’nin farklı toplum kesimlerini kucaklayan 
yürüyüşünü takdirle karşıladıklarını aktardı. Ayrı-
ca Adalet Yürüyüşü sonrasında partimizin halk-
la daha fazla iç içe olduğu izlenimi edindiklerini 
söyledi. Heyete, partimizin süreçle ilgili değer-
lendirmeleri ve görüşleri aktarıldı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 8 Mart 2018

Açıklama: Atlas Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü için düzenlediği “Kadınız Güçlüyüz” etkin-
liğinde daha önce hiç konsere ve tiyatroya git-
memiş dört yüz kadınla bir araya gelindi. Parti 
adına bir konuşma gerçekleştirilerek, partinin 
kadına ve kadın sorununa bakışı anlatıldı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 8 Mart 2018

Açıklama: “Uçurtmayı Vurmasınlar” filminin 
gösterimi öncesi yönetmen Tunç Başaran, oyun-
cular Nur Sürer ve Ozan Bilen(Barış) ile birlikte 
cezaevlerindeki kadın ve çocukların yaşadıkları 
sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Toplantıda annesi ile birlikte ha-
pishanede kalan 0-6 yaş çocukların durumu ile 
ilgili bilgi verildi.  Partimizin bu konuda yaptığı 
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çalışmalar anlatıldı.  Ayrıca son 14 yıldır yaşa-
nan insan hakları ihlalleri ve OHAL’le ilgili bir ko-
nuşma gerçekleştirildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 9-10 Mart 2018

Açıklama: Partimizin 19. Olağanüstü Tüzük 
Kurultayı’na katılım sağlandı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 11 Mart 2018

Açıklama: Ataşehir İlçe Örgütümüzün, köy 
dernekleri ve sivil toplum örgütleri için düzenle-
diği kahvaltıda İstanbul Anadolu Yakası’nda ör-
gütlü olan 36 köy derneği ve vakfın aralarında 
bulunduğu sivil toplum kuruluşları ile buluşma 
gerçekleştirildi. 

Köy derneklerinin ağırlıklı olarak temsil edil-
diği buluşmaya; 

Artvinliler Derneği, Bayburtlular Derneği, 
Çankırılılar Derneği, Çorumlular Derneği, Di-
yarbakır Vakfı, Erzurumlular Vakfı,  Erzincanlılar 
Derneği,  Gümüşhaneliler Derneği, Kastamo-
nulular Derneği, Kastamonu Araç Federasyo-
nu, Kastamonu Susuz Derneği, Çankırı Çerkeş 
Birliği, Kastamonu Pelitovası Derneği, Mardin 
Vakfı, Niğde Federasyonu, Nevşehir Derneği, 
Malatyalılar Derneği, Kütahyalılar Derneği, Or-
dulular Derneği, Giresunlular Derneği, Sivaslılar 
Derneği, Sinoplular Derneği, Konya Bozkır Der-
neği, Tokatlılar Derneği, Muş Vartolular Derneği, 
Yozgat Çekerek Derneği, Tunceli Nazımiyeliler 
Derneği, Serhat İlleri Kafkas Kültür Derneği, 
Sivas Yıldızeli Doğanlar Köyü Derneği, Vanlılar 
Derneği, Kastamonu İhsangazi Derneği, Bar-
tınlılar Derneği, Ardahanlılar Derneği, Karslılar 
Derneği, Sivas İmranlı Federasyonu, Tüm Çan-
kırılılar Derneği katıldı.  

Ataşehir İlçe Yönetimimiz tarafından gerçek-
leştirilen kahvaltılı toplantıda Ataşehir Gönüllü-
leri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet 
Kadınları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Ataşehir Kent Konseyi, 17 mahalle muhtarı, Ata-
şehir Amatör Spor Kulübü, Selçuklar Cami Ho-
cası ve cami derneği yönetimi, Kayışdağı imamı 
da hazır bulundu. 

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı toplantıya par-
timizi temsilen katılım sağlandı. Her bir dernek 

ve STK ile ayrı ayrı görüşülerek, önümüzdeki 
dönem saha çalışmalarının zemini oluşturuldu.  

Yer: Ankara 

Tarih: 13 Mart 2018

Açıklama: İzmir Bayraklı İlçe Başkanı Ce-
malettin Alper ve beraberindeki parti yöneticile-
rimiz ve örgüt emekçilerimizle TBMM’de görüş-
me gerçekleştirildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 13 Mart 2018

Açıklama: YÖN FM İstanbul temsilcisi Erdal 
Emre ile TBMM’de  görüşüldü.

Yer: Ankara 

Tarih: 13 Mart 2018 

Açıklama: Sancaktepe Sarıgazi Mahalle 
Muhtarı Göker Göktaş ile TBMM’de biraya gelin-
di, mahallenin sorunlarını konuşuldu.

Yer: Ankara 

Tarih: 13 Mart 2018 

Açıklama: Ataşehir Kent Konseyi ile 
TBMM’de görüşüldü.

Yer: Ankara 

Tarih: 14 Mart 2018 

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 15-16 Mart 2018 

Açıklama: 18 Mart Şehitler ve Çanakka-
le Deniz Savaşının yıldönümü nedeniyle Sayın 
Genel Başkanımızın sosyal medya hesaplarında 
yayınlanan videonun metin ve görsel içerik ça-
lışması yapıldı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 16 Mart 2018 

Açıklama: Anadolu Yakası Dersimliler Da-
yanışma Ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Do-
ğan ve yönetim kurulu ile görüşme yapıldı.

Yer: Kahramanmaraş 
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Tarih: 17 Mart 2018 

Açıklama: Kahramanmaraş İl Danışma Ku-
rulu toplantısına divan başkanı olarak katılım 
sağlandı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda Maraş 
özelinde, CHP’nin bölgedeki durumu ve yakla-
şan seçimler için hayata geçirilmesi planlanan 
stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulunul-
du.

Yer: İstanbul 

Tarih: 17 Mart 2018 

Açıklama: Anadolu Yakası Dersimliler Da-
yanışma ve Kültür Derneği’nin dayanışma gece-
sine katılım sağlandı.

Yer: İstanbul 

Tarih: 17 Mart 2018 

Açıklama: CHP Zara İlçe Başkanlığımızın 
İstanbul’da düzenlediği “Zara Gurbette Buluşu-
yor” etkinliğine katılım sağlandı. İstanbul’da ya-
şayan Zaralıların yoğun ilgi gösterdiği gecede 
bir konuşma yapılarak, birlik ve dayanışma duy-
guları vurgulandı.  

Yer: İstanbul 

Tarih: 18 Mart 2018 

Açıklama: Ordulular Derneği’nin birlik ve 
dayanışma kahvaltısına katılım sağlandı. Ordu 
Dernekler Federasyonu, Aktaş Seferli Derneği, 
Dayılı Derneği, Arıkmusa Derneği, Kışlacık Der-
neği, Fatsa Geyikçeli Derneği, Güzelyurt Der-
neği, Mesudiye Kadın Gücü Derneği, Ordulular 
Derneği Kadın Kolları Yönetimi, Ünye Yenikent 
Derneği, Fatsa Kumrular Derneği, Ezeltere Der-
neği, Topçam Derneği üyelerinin katıldığı top-
lantıda, ülkemizin içinde bulduğu durum ve par-
timizin çalışmaları anlatıldı. Katılımcıların önemli 
bölümünün muhafazakâr ve AKP’ye yakın in-
sanlardan oluştuğu toplantıda özellikle Kara-
deniz’deki doğa tahribatı konusunda partimizin 
yaklaşımı ilgiyle dinlendi.

Yer: İstanbul 

Tarih: 19 Mart 2018 

Açıklama: Ataşehir Belediyesi’nin 9. Tiyatro 
Festivali’nin galasında sanatçılarla bir araya ge-
lindi. Sanatçılar, sanatın ve sanatçının üzerinde 
oluşturulan baskı ve sorunlarını dile getirdiler. 
Kendilerine partimizin her anlamda yanlarında 

olacağı iletildi.

Yer: Ankara 

Tarih: 20 Mart 2018 

Açıklama: Türk Dişhekimleri Birliği tarafın-
dan organize edilen 4. Ağız ve Diş Sağlığı Par-
lamentosu›nda hekimler ve sağlık emekçileri ile 
bir araya gelindi. Sorunları dinlendi, partimizin 
her alanda kendilerinin yanında yer alacağı iletil-
di. Türk Dişhekimleri Başkanı ile ortak çalışma-
lar yapılması kararı alındı.

Yer: Ankara 

Tarih: 20 Mart 2018 

Açıklama: Ataşehir İlçe Örgütümüz ve parti 
yöneticileri ile TBMM’de görüşüldü, Sayın Genel 
Başkanımız ile görüşmeleri sağlandı.

Yer: Ankara 

Tarih: 20 Mart 2018 

Açıklama: Kastamonu Konfederasyonu yö-
neticileri ile TBMM’de bir araya gelindi, Sayın 
Genel Başkan ile görüşmeleri sağlandı. İstanbul 
ve Kastamonu’da partimiz adına yapılacak çalış-
malar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Yer: Ankara 

Tarih: 21 Mart 2018 

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.

Yer: Ankara 

Tarih: 21 Mart 2018 

Açıklama: Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Osman Gürün ve Muğla İl Baş-
kanımız Sayın Mürsel Alban ile genel merkezde 
görüşme yapıldı.

Yer: İstanbul  

Tarih: 22 Mart 2018 

Açıklama: İl federasyon ve dernek yönetim-
leri ile görüşmeler yapıldı. Sayın Genel Başka-
nımızın katılımı ile yapılacak toplantı planlandı.

Yer: İstanbul  

Tarih: 23 Mart 2018 
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Açıklama: Derince İlçe Örgütümüzün dü-
zenlediği Adalet ve Demokrasi için Birlik ve Da-
yanışma Gecesine katılım sağlandı. Partimizin 
çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme ya-
pıldı.

Yer: İstanbul  

Tarih: 24 Mart 2018 

Açıklama: 

• Sultanbeyli İlçe Başkanlığımız ziyaret 
edildi, parti emekçilerimizle 2019 yılında 
yapılacak seçimler ile ilgili fikir alış veri-
şinde bulunuldu. Sultanbeyli İlçe Örgütü-
müzün çalışmaları hakkında bilgi alındı.

• Sancaktepe İlçe Başkanlığımız ziyaret 
edildi, üyelere kısa bir konuşma yapıldı. 
Yerel ve genel seçimler ve çalışmalar 
üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

• Sancaktepe İlçe yöneticilerimizle birlikte 
Doğa Yaşlı Bakım Merkezi’ndeki yaşlılar 
ziyaret edildi, sorunları dinlendi.  

• Çekmeköy İlçe Başkanlığımız ziyaret 
edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı. 
Partimizin meclis çalışmaları hakkında 
bilgi verildi. 2019 yılındaki yerel ve genel 
seçim çalışmaları için yöntemler konu-
şuldu.

Yer: İstanbul  

Tarih: 25 Mart 2018 

Açıklama: Beykoz İlçe Örgütümüzün dü-
zenlediği dayanışma gecesine katılım sağlandı, 
2019 seçimleri ile ilgili yapılması gereken çalış-
malar ile ilgili konuşma yapıldı.

Yer: Ankara 

Tarih: 26 Mart 2018 

Açıklama: MYK toplantısına katılım sağlan-
dı.

Yer: Ankara 

Tarih: 27 Mart 2018 

Açıklama: TBMM Genel Kurulu’nda “Uyuş-
turucu Nedeniyle Suça Sürüklenen Çocuklar 
Hakkında” konuşma yapıldı.

Yer: Ankara 

Tarih: 27 Mart 2018 

Açıklama: Proje 365 Halkla İlişkiler Yöneti-
mi ve Danışmanlık yetkilisi Soner Anafarta tara-
fından yapılan sunuma katılım sağlandı. İşbirliği 
olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulunul-
du.

Yer: İstanbul 

Tarih: 28 Mart 2018 

Açıklama: Sayın Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 70 hemşehri dernek/fe-
derasyonların başkanlarının buluşması sağlan-
dı. Basına kapalı yapılan toplantıda başkanların 
eleştiri ve önerileri alındı.  

BASIN TOPLANTISI VE BASIN 
AÇIKLAMALARI

16 ŞUBAT 2018 – İSTANBUL

HELİN PALANDÖKEN’E SÖZÜMÜZ VAR: 
KADINA ŞİDDETİN İYİ HALİ OLMAZ!

“Bireysel silahlanma nedeniyle, erkek şid-
detine kurban verdiğimiz Helin Palandöken için 
buradayız. O şiddet kurbanlarından sadece biri. 
Çünkü Helin’in katili ceza almadan, EN AZ 100 
kadın daha şiddetin kurbanı oldu.

Çünkü kadınları ezen, ötekileştiren, yok sa-
yan ve eve hapseden zihniyet; bireysel silahlan-
mayı ve erkek şiddetini ödüllendiriyor.

Çünkü erkekler; “Çok seviyordum. Başka-
sına baktı. Gülüyordu. Namusum için” diyorlar, 
Öldürüyorlar…

Ve bir takım elbise giyiyorlar, tıraş oluyor, 
“Pişmanım” diyorlar. İyi hal indiriminden yararla-
nıyorlar ve yine öldürüyorlar… 

Yani ÖLEN; öldüğüyle kalıyor. ÖLDÜREN 
ise cezasızlıkla ÖDÜLLENDİRİLİYOR! 

Biz KADINLAR bu “kaderi” KABUL ETMİ-
YORUZ. 

“Namus cinayetleri” olamasın diye, “ADA-
LET” istiyoruz. Şiddetin, tacizin, tecavüzün, ci-
nayetin İYİ HALİ OLMAZ diyoruz. Kanun eliyle 
koruma yetmez, bir zihniyet devrimi gerekli di-
yoruz.
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HELİNLERİN anısına, onların acılı ailelerine 
sözümüz var: Adalet için, eşit biçimde yaşamak 
için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.”

1 MART 2018 PERŞEMBE - ADANA 

ŞEHİTLERİMİZİ ANMA

Terör olaylarının başladığı 1994 yılından 
2017 yılının sonuna kadar 6 bin 105’i askerimiz, 
805’i polisimiz ve bin 440’ı güvenlik korucumuz 
olmak üzere toplam 8 bin 350 şehidimiz var. Fı-
rat Kalkanı ve Afrin Operasyonlarında şehit sa-
yımız ne yazık ki arttı. Milletvekillerimiz ve Ka-
dın Kolları Başkanlarımızdan oluşan CHP heyeti 
olarak 28 Şubat – 1 Mart 2018 tarihleri arasında 
Adana ve Osmaniye illerimizde, terörle mücade-
le esnasında şehit olan güvenlik kuvvetlerimizin 
ailelerine dayanışma ve taziye ziyareti esnasın-
da aşağıdaki basın açıklaması yapıldı: 

“Adana, terör ateşinin içimizi en fazla yaktığı 
illerin başında geliyor. 1984’ten günümüze, te-
rörle mücadele esnasında, 450’ye yakın evladı-
mızı kaybettik. Yüzlerce gazimiz var.

Biz ne dersek diyelim, ateş düştüğü yeri ya-
kıyor. Vatan uğruna toprağa düşen, bütün aziz 
şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz.

Biliyoruz ki, bizler ne yaparsak yapalım, siz-
lerin evlat hasretiyle geçirdiğiniz her bir dakikayı 
asla telafi edemeyiz. 

Elbette, geceler boyunca döktüğünüz göz-
yaşlarını dindirmeyiz. Her geçen gün büyüyen 
evlat özleminizi gideremeyiz.

Bugün Şehit ve gazilerimiz için bugüne ka-
dar yapılanlar, onların göstermiş olduğu kahra-
manlık ve fedakârlığın yerini, elbette, tutamaz. 

Fakat yüreğinizin en özel yerinde taşıdığınız 
evlatlarınıza ve onların hatıralarına hak ettikleri 
değeri vermek de bizlerin görevi ve sorumlulu-
ğu… 

Bu bakımdan sağlık yardımlarına yönelik 
sınırlamaları kaldırmak, kamuda istihdam ola-
naklarının artırılması, erken emeklilik hakkının 
sağlanması, eğitim yardımının artırılması gibi 
düzenlemeler elbette sizlerin acısı yanında çok 
önemsiz kalıyor. 

Ancak, bu düzenlemeleri hayata geçirmek 
için çalışmak da bizlerin size olan vicdani ve si-
yasi sorumluluğumuzun bir parçası. 

Onların bize bıraktıkları kutsal emaneti; vata-
nı, bayrağı ve güzel ülkemizi korumak artık bizim 
görevimiz.

Onların yazdığı onurlu tarihi öğrenmek, öğ-
retmek ve hafızalarda canlı tutmak geleceğimi-
zin güvencesi… 

Bu vesileyle, nice isimsiz kahramanımızı, 
gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ile anıyorum. 
Mekânları cennet olsun.” 

6 MART 2018 SALI - ANKARA

Türkiye’nin önde gelen çatı örgütlerinden 
MESAM’a kayyum atanması üzerine aşağıdaki 
basın açıklaması yapıldı:

MESAM, SANAT VE SANATÇI 
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR 
KALEDİR!

“Ülkemizde kurulmuş olan ilk dört meslek bir-
liğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk mes-
lek birliği olan MESAM, 1986 yılından beri 32 
senedir eser sahiplerinin mali haklarının takibi 
ve toplu temsili amacı ile kurulmuş bir meslek 
birliğidir. 

MESAM kurulduğu günden bugüne, sanatçı-
lar 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.  

Telif hakları alanında, ülkemizin hafızası, 
arşivi ve öncüsü olan MESAM’ın son aylarda 
kamuoyuna hedef olarak gösterildiğini üzüle-
rek izliyoruz.  Bu bakımdan, 5 Mart 2018 günü, 
Kültür Bakanlığı tarafından MESAM’a kayyum 
atanmasını da, siyasi bir operasyon olarak yo-
rumluyoruz.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, MESAM’ın 
hâlihazırda hesap verebilir, şeffaf ve meşru yol-
larla seçilmiş bir yönetimi varken, bu yönetimin 
görevden alınması ve yerine kayyum atanması 
kabul edilemez.

MESAM’ın meşru yönetimince, 11 Mart tari-
hinde Kongre çağrısı yapılmasına karşın, kong-
reye bir hafta kala, olağan kongrenin ertelenmesi 
ve üç ay içinde olağanüstü kongre yapılmasının 
istenmesin akıl ve mantıkla izah edilebilecek 
yönü yoktur. 
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Böylesi bir tutumun ardında yatan mantık, 
basitçe, sanatı ve sanatçıları da kamplara ayır-
maya çalışmakla izah edilebilir. “Benim sanatçım 
iyi, senin sanatçın kötü” yaklaşımı, toplumda var 
olan kutuplaşmayı daha da derinleştirir.  Oysa 
sanatçı her şeyden önce düşünerek üreten, üret-
tiğini yorumlayan, dünyayı ve çevresini baskı al-
tında kalmadan sorgulayandır.

Sanat ise sanatçının en güçlü mesajıdır. Zira 
sanat toplumun hem yaratıcı gücünü geliştirir, 
hem de insani niteliklerini yüceltir. 

Biliyoruz ki, sanat, her şeyden önce özgür 
bir ortam ister. Bu yüzden, büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Sanatsız kalmış 
bir milletin, hayat damarlarından birisi kopmuş” 
demektir. Çünkü sanatçı; özgürlüğün var olduğu 
bir ülkede düşünebilir, düşündüğünü üretebilir, 
ürettiğini toplumun hizmetine sunabilir. 

Bu yüzden sanat özgürlüğün bulunduğu, sa-
natçının özgürce düşünüp, eserini yaratabildiği 
toplumlar özgür ve gelişmiş toplumlardır.

Bu bakımdan MESAM, Türkiye’de sanat ve 
sanatçı özgürlüğü için vazgeçilmez bir kaledir. 

Sonuç olarak, MESAM, sanata karşı bir hu-
kuk darbesi olarak gördüğümüz bu kayyum ka-
rarına karşı, binlerce duyarlı üyesi ile direnecek 
ve bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 
boyun eğmeyecektir.

Türkiye’nin aydınlık sanatçıları bu hukuksuz-
luğu da tarihin karanlığına mahkûm edecek güç-
te ve dirençtedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

9 MART 2018 – CUMA

“CEZASIZLIK, KADINA ŞİDDETİ 
KÖRÜKLÜYOR”

“Allah (kadına) vur dediyse vardır bir hikmet” 
diyen Nurettin Yıldız hakkında basın açıklaması 
yapıldı.

Açıklamada sadece 2017 yılında en az 409 
kadınının erkekler tarafından katledildiği, 387 
çocuğun cinsel istismara uğradığı ve 332 kadına 
ise cinsel şiddet uygulandığı belirtilerek, “kadına 
ve çocuğa yönelik işlenen suçlarda karşılaştığı-
mız cezasızlık algısı, şiddeti besliyor ve cesaret-
lendiriyor” denildi. 

Nurettin Yıldız’a ait “6 yaşındaki çocuklar 
evlendirilebilir”, “Kadınlar kocalarından dayak 
yedikleri için şükretmeli” gibi sözlere de yer veri-
lirken kamu vicdanını rahatsız eden söz konusu 
açıklamaların, tüm hukuki ve ahlaki ilkeler ile in-
san haklarına saldırı amacı taşıdığı belirtildi.  

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan 
Yıldız hakkında yapılan başvuruların neticesiz 
kaldığı ve şüpheli hakkında defalarca takipsizlik 
kararı verildiği anımsatılarak,  “Halkı kin ve düş-
manlığa tahrik ettiği gibi, kadına karşı şiddeti de 
meşru göstermektedir.” denildi.

“Şiddete hayır” demenin, şiddeti doğuran si-
yasi, sosyolojik, ekonomik ve psikolojik etkenler-
le mücadele konusunda yeterli olamayacağına 
vurgu yapılan açıklamada, “Yasa çıkartmak yet-
miyor. Çıkartılan yasaların, ‘âmâsız, fakatsız ve 
ceza indirimsiz’ arkasında durmak da gerekiyor” 
ifadeleri kullanıldı.

14 MART 2018 ÇARŞAMBA - ANKARA

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla aşağıdaki 
açıklama yapıldı:

“HALKIN SAĞLIK HAKKI İÇİN; İŞ BARIŞI 
İÇİN; PARASIZ, EŞİT, ADALETLİ BİR SİSTEM 
İSTİYORUZ     

14 MART TIP BAYRAMINI; OHAL koşulla-
rında, sağlık emekçilerine artan şiddetin gölge-
sinde, halkın sağlık hakkını budayan politikalar 
nedeniyle KUTLA(YA)MIYORUZ! 

Çünkü Hükümet, “reform” adı altında, şaşaalı 
reklam kampanyaları eşliğinde, son on beş yılda 
parasız kamusal sağlık hizmetlerinden tamamen 
çekildi. 

Çünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı›yla Tür-
kiye›de hastaneler ticarethaneye, hastalar müş-
teriye, doktorlar müşteri temsilcisine dönüştürül-
dü. 

Performans sistemine geçildi. Bu sistem has-
tasını göz ucuyla süzen reçete hekimleri üretti. 

“Ne kadar hasta, o kadar para.” anlayışıyla 
hasta ve hekim arasında ticari bir ilişki kuruldu. 

Bu düzeni kabul etmeyen hekimler sürgün 
edildi. İstifaya zorlandı.

Çünkü sağlığın yönetimi özelleştirildi. 

Kamu hastanelerinin başına sağlıkla, hekim-



249

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

likle ilgisi olmayan, liyakatten öte siyasi iktidarla 
bağı olan yöneticileri atadılar.

Sağlık sektöründe taşeronlaşmanın önünü 
açtılar. İş barışına darbe vurdular! 

Çünkü Hekimlerin de, hastaların da insan ol-
duğunu unuttular. 

Doktorlardan günde 100-150 hastaya bak-
maları istendi. Muayene süresi beş dakikanın al-
tına indi. Hastalara verilen hizmet kalitesi düştü. 

Hekimlere “Herkes hasta olabilir ama sen 
olamazsın.” Dediler. Hekimler için senelik izni 
lüks hâle getirdiler. 

Çünkü sağlık hizmetlerinde katkı, katılım 
payı, fark ücreti getirildi. 

İktidar, kamu ve üniversite hastanelerini özel 
muayenehanelere çevirdi. Sağlık kurumlarının 
kâr amacı gözeten ticarethanelerden hiçbir farkı 
kalmadı. Böylece iş hacmi artan özel sektör ka-
zanırken parasız olan halkımız kaybetmiş oldu.

Çünkü “Ödediğin sosyal güvenlik primin ka-
dar sağlık hakkın var.” denildi. 

Eşdeğer ilaç uygulamasıyla devlet ilaç öde-
melerinden çekildi. Fatura cebinde parası olma-
yan vatandaşın sırtına yüklendi.

“Parasız sağlık” hayal, “Paran kadar sağlık” 
anlayışı gerçek oldu. 

Çünkü sağlıkta şiddet arttı. Günde en az 30 
sağlık çalışanın şiddete maruz kalması, mazur 
görünür oldu!

Unutanlara hatırlatmak isterim ki; sağlığa ke-
sintisiz ulaşım bir kamu hizmetidir. 

Parasız ve kaliteli sağlık hizmeti sadaka de-
ğil, temel bir haktır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmanın ölçüsü 
yatırılan prim miktarı ya da kişinin cüzdanında-
ki para olmamalıdır. Vatandaştan alınan katılım 
payları, bütçe açığını kapatmak için kullanılma-
malıdır.

Dolayısıyla sağlığa ayrılan kaynakları verimli 
kullanmak yerine, sağlık emekçilerinden zor ko-
şullar altında daha fazla çalışmalarını beklemek, 
iş barışı kadar, toplumsal sağlığa da vurulan en 
büyük darbedir. Sağlıkta şiddetin temel sebebi-
dir.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, Sağlık ala-
nını ticarileştiren, hizmeti taşeronlaştıran, çalı-
şanları güvencesizliğe mahkûm ederek, yoğun, 
esnek ve kuralsız çalıştırmaya zorlayan sisteme 
karşı çıkacağız.”  

18 MART 2018 PAZAR 

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde 
şehitlerimizi anmak için 81 il ve ilçe örgütlerimiz-
ce aşağıdaki açıklama eş zamanlı yapıldı:

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Bağımsız, özgür ve demokratik bir Türki-
ye’nin temellerini atan uzun yürüyüşün en önem-
li duraklarından biri olan Çanakkale Deniz Sa-
vaşı’nın 103. yıldönümünde, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. 

Bu topraklarda güvenle yaşamamız için eşi-
ne az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını feda 
eden Çanakkale Şehitlerimizi ve büyük bir ka-
rarlılıkla terör odaklarıyla mücadele ederken top-
rağa düşen fedakâr evlatlarımızı ebediyen kalbi-
mizde taşıyacağız.

Ocaklarına düşen ateşi “vatan sağ olsun” 
diyerek kucaklayan şehit yakınlarımıza, büyük 
zaferin yıldönümü nedeniyle bir kez daha tüm 
milletim adına şükranlarımı sunarken, toprağın 
bağrına emanet ettiğimiz şehitlerimizi minnetle 
anıyoruz.

Tüm şehit yakınlarımızı, şehitlerimizin bize 
bıraktığı, “Ya İstiklal ya Ölüm” bilinciyle selam-
lıyoruz.”

21 MART 2018 ÇARŞAMBA - ANKARA

İstanbul Çağlayan Ziyapaşa İlköğretim Oku-
lu’nda öğrenim gören 7 yaşındaki erkek öğren-
ciye yönelik taciz iddiası ile ilgili soru önergesini 
yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı, “taciz olayının 
okulun yoğun olması nedeniyle güvenlik görev-
lilerinin diğer velilerle meşgul olduğu bir anda 
gerçekleştiğini”  belirterek, okulda gerçekleşen 
tacizi kabul etti. Söz konusu cevap basınla pay-
laşıldı.

BAKANLIK, TACİZİ KABUL ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Çağlayan Zi-
yapaşa İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 7 
yaşındaki erkek öğrenciye yönelik taciz iddiasını 
kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş-
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kan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru 
önergesini yanıtlayan Bakanlık, taciz olayının 
okulun yoğun olması nedeniyle güvenlik görev-
lilerinin diğer velilerle meşgul olduğu bir anda 
gerçekleştiğini açıkladı. 

“Güvenlik meşguldü, şahıs izin almadı” 

Bakanlık tarafından verilen cevapta skandal 
gibi ifadeler yer aldı. 7 Yaşındaki erkek öğrenci-
nin tacize uğradığını kabul eden Milli Eğitim Ba-
kanlığı, “şahıs tuvalete izinsiz girdi” dedi. 

Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bakanlık, “Bahsi geçen öğrenci velisine öğ-
renci tuvaletlerine giriş izni verilmediği, ancak 
okulun yoğun olduğu bir zamanda güvenlik gö-
revlilerinin diğer veliler ile ilgilendiği bir anda 
izinsiz bir biçimde içeriye girdiğinin kamera ka-
yıtlarından tespit edildi” yanıtını verdi.

Öğrenci istemedi, ailesi kaydını sildirdi!

Olayın ortaya çıkmasından sonra mağdur 
olan erkek öğrencinin başka bir okula nakledildi-
ği iddialarına da yanıt veren Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, “Söz konusu çocuğun okuldan kaydını sildir-
mediği, ancak öğrenci velisinin kendi arzusuyla 
seçtiği bir okula nakil yaptırıldığı, öğrenciye Psi-
kolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tara-
fından gerekli desteğin verildiği belirtilmektedir” 
dedi. 

Kaymakamlık 5 aydır soruşturuyor!

Taciz olayının üzerinden 5 ay geçmesine 
rağmen Milli Eğitim Bakanlığı verdiği yanıtta 
Kağıthane Kaymakamlığı tarafından başlatılan 
inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini, in-
celeme ve soruşturma kapsamında konuyla ilgili 
olan sorumlu kişilerin ifadelerinin alınmasına de-
vam edildiğini açıkladı.

27 MART 2018 SALI – ANKARA

Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle aşağıdaki 
basın açıklaması yapıldı:

“DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNÜ 
HÜZÜNLE KUTLUYORUZ!

İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin yok 
edildiği, tiyatroların baskı altına alındığı, tiyatro 
oyunlarının sansüre uğradığı, sanatçıların sustu-

rulduğu bu günlerde, tiyatro sanatçılarının, tiyat-
ro çalışanlarının ve tiyatro sevdalılarının Dünya 
Tiyatrolar Günü’nü hüzünle kutluyorum.

Oysa tiyatro, insanlık tarihi kadar eski bir sa-
nat dalı. 

Var olduğundan beri de aydınlanma, diren-
me ve ilerlemenin pusulası. Bizleri güldürüp hü-
zünlendiren, tüm bunları yaparken düşündüren 
tiyatro hep iyiden, doğudan, güzelden yani hep 
insandan yana. 

Dünyaya ayna tutarken, iyilerin iyiliklerini, 
kötülerin kötülüklerini gösteren tiyatro tam da 
bu niteliklerinden dolayı bugün ülkemizde pek 
çok kurum gibi tehdit altında. Sanatın her dalına 
yönelik baskıcı ve yasakçı zihniyet, diğer sanat 
dalları gibi tiyatroyu da yok etmek için büyük bir 
çaba içinde. 

Tiyatro salonları, devletin yıllardır destekledi-
ği sanat kurumları birer birer yok edilirken, en 
inanılmaz sansür yöntemleri işletiliyor. Yaşanan 
olumsuzluklara itiraz eden çok değerli sanatçı-
larımız hapis cezalarıyla terbiye edilmeye çalı-
şılıyor.

Gericiliğin, tutuculuğun,  eşitsizliğin, insana 
ve doğaya karşı saygısızlığın karşısında ilerle-
menin, aydınlanmanın, gelişmenin ve kardeşçe 
yaşamanın pusulası olan tiyatroyu tahrip etmeye 
çalışanlar onun muhalif ve yaşama müdahale 
etme gücünden korkuyorlar. Tiyatronun yarattığı 
aydınlık, karanlıktan beslenenleri rahatsız edi-
yor. 

Büyük önder Atatürk’ün “Sanatsız Kalan Bir 
Ulusun, Yaşam Damarlarından Biri Kopmuştur” 
sözlerine, bugün her zamankinden daha çok ku-
lak vermemiz gerekiyor. 

Bizlere, yaşamı yeniden var etme gücü veren 
sanatı ve sanat içinde çok özel bir yere sahip 
olan tiyatroyu yaşatma ve yüceltme gibi büyük 
bir görev düşüyor. Tiyatro sahnelerinden yükse-
len sesin,  susmaması için mücadele edeceğiz. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sanatın 
ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha 
hatırlatırken, çağdaş, demokratik ve laik cumhu-
riyetimizi korumak ve yaşatmak için tiyatrodan 
yükselen aydınlık sesin susturulmaması için mü-
cadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum.” 
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BASINDA YER ALAN BAZI HABERLER

Birgün – 12.01.2018

Evrensel Gazetesi – 12.01.2018

Habertürk – 17.01.2018

Yurt Gazetesi – 17.01.2018

Cumhuriyet – 19.01.2018



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

252

Cumhuriyet – 21.01.2018

Birgün – 26.01.2018 Birgün – 03-02-2018
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Cumhuriyet – 08.02.2018

Cumhuriyet – 09.02.2018

Cumhuriyet - 10.02.2018

Cumhuriyet – 17.02.2018

 



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

254

Birgün – 18.02.2018

Milliyet – 20.02.2018



255

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

Cumhuriyet – 06.03.2018 Karar – 18.03.2018

 

Birgün – 21.03.2018
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Habertürk – 21.03.2018

 

Cumhuriyet – 22.03.2018
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Faaliyetler ve Projeler

CHP Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardım-
cılığı, görev alanı kapsamında Türkiye’deki işsiz-
lik ve yoksulluk verilerinin düzenli takibi, sorun-
ların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması 
için “İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni” adı altında yeni 
bir bülten hazırlamaya başlamıştır. Bültenlerin ilki 
2018 yılı Şubat ayında, ikinci ve üçüncü bültenler 
ise Mart ayında yayımlanmıştır.  

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni No:1 (Şubat 
2018)

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni’nin ilk sayısında 
2017 Kasım ayına ait işgücü, istihdam ve sigor-
talı istatistikleri ile TÜİK’in 2017 Yaşam Memnu-
niyeti Araştırması sonuçları değerlendirilmiştir. 
Bültende yer alan bazı tespitler şu şekildedir:

Türkiye’de 2017’nin son üç ayında, çalışma 
çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 
52,8 olmuştur. Türkiye bu oranla, OECD ülkeleri 
içinde işgücüne katılım oranının en düşük oldu-
ğu ülkedir. Bunun gerisinde özellikle kadınların iş 
yaşamına düşük katılımı bulunmaktadır. Nitekim, 
Türkiye aynı zamanda OECD ülkeleri içinde ka-
dınların işgücüne katılım ve istihdam oranının en 
düşük olduğu ülkedir. 

2017’nin son üç ayında, önceki yılın aynı dö-
nemine göre istihdam 1 milyon 448 bin kişi art-
mıştır. Bu dönemde bulunan işlerin meslek grup-
ları itibariyle dağılımına bakıldığında ise yaratılan 
her üç istihdamdan birinin çok fazla nitelik ge-
rektirmeyen ve bununla paralel olarak ücreti de 
nispeten düşük olan mesleklerde ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

Bültende istihdamdaki artışla stajyer ve kursi-
yer sayılarındaki artış arasındaki ilişki de ayrı bir 
bölümde detaylı olarak incelenmiştir. İktidar par-
tisinin, istihdamdaki artışın “stajyer ve kursiyer” 
sayısındaki artışa bağlanamayacağı yönündeki 
ifadelerine karşın, TÜİK, hanehalkı işgücü an-
ketinde stajyerlerin istihdamda sayıldığını açıkça 
belirtmektedir. Son bir yılda yaratılan istihdamda 
“stajyer ve kursiyerlerin” çok büyük katkısının bu-
lunduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki 2017’nin son üç 
aylık dönemi itibariyle son bir yılda aktif olarak 
sigortalanan ve sigorta sistemine prim ödeyen 

neredeyse her 2 kişiden 1’i “stajyer ve kursiyer-
lerden” oluşmaktadır. Bunların ücretleri ise büyük 
ölçüde devlet tarafından karşılanmaktadır.

Stajyer ve kursiyer tanımını genişleten ve 
bunlara verilen ücretlerin belirli bir kısmını dev-
let desteğiyle ödemeye dönük düzenlemeler, 
aktif sigortalı sayısını suni olarak şişirmektedir. 
Bu, aynı zamanda sosyal sigorta sisteminin sür-
dürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olan 
ve sigorta sistemine para ödeyenler ile sigorta 
sisteminden kaynak çekenler arasındaki orana 
işaret eden “aktif/pasif (bakan/bakılan) oranına” 
da suni bir katkı yapmaktadır.

2017’nin son üç ayında, işsizlik oranı yüzde 
10,3 olarak görünmektedir. Buna karşın, Türki-
ye’de işgücü piyasasıyla çeşitli nedenlerle bağı 
zayıflamış kişiler de dikkate alındığında 2017’nin 
son üç ayında geniş tanımlı işsiz sayısının 5 mil-
yon 494 bine çıktığı, geniş tanımlı işsizlik oranı-
nın ise aynı dönemde yüzde 16,2 olduğu görül-
mektedir. 

Açılan kredi musluklarına ve yüzde 7 büyüdü-
ğü söylenen bir ekonomide özel kesimin istihdam 
yaratma iştahı devletin desteklerine bağımlı hale 
gelmiştir. Verilen tüm bu desteklere rağmen ya-
ratılan istihdamın niteliği ise zayıftır.

Bültende ayrıca TÜİK’in 2017 yılına ait “Ya-
şam Memnuniyeti Araştırması” sonuçları da in-
celenmiştir. Buna göre 2017’de vatandaşların 
genel mutluluk algısı düşmüştür. 2016’da mutlu-
yum diyenlerin oranı yüzde 61,3 iken; aynı oran 
2017’de 3,3 puan gerileyerek yüzde 58’e inmiştir.

2017’de vatandaşlarımızın umudu da azal-
mıştır. 2017’de gelecek için umutluyum diyenle-
rin oranı 3,4 puan gerilemiş ve yüzde 73,4 ’e in-
miştir. Bu, 2010’dan bu yana en düşük düzeydir. 
Ekonominin yüzde 7 büyüdüğü söylenen bir yıl-
da vatandaşlarımızın umudunun azalması izaha 
muhtaçtır. 

İzah edilmesi gereken bir diğer husus da 
TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması çerçe-
vesinde daha önce araştırmayla birlikte yayımla-
dığı “son bir yılda ekonomik gelişmelerin bireyler 
üzerindeki etkisi” tablosunu bülten ekinde yayım-
lamamasıdır. Hükümet ekonomide işlerin iyi git-

5.6. Sosyal Politikalar Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
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tiğine dönük algı yönetimi yaparken, vatandaşın 
ekonomik gelişmeler konusunda algısını ölçme-
ye dönük yanıtların bülten ekinde yayımlanma-
ması düşündürücüdür.

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni No:2 (Mart 
2018)

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni’nin ikinci sayısın-
da 2017 Aralık ayı işgücü, istihdam ve sigortalı 
istatistikleri ile Birleşmiş Milletler’in “2018 Dünya 
Mutluluk Raporu” sonuçları değerlendirilmiştir. 
Raporda şu tespitlere yer verilmiştir: 

İşgücüne dahil olmayan nüfus 2017 Aralık 
dönemi itibariyle son dört dönemdir kesintisiz 
artmaktadır. Aralık ayında da işgücüne dahil ol-
mayanların sayısı son bir yılda 110 bin kişi ar-
tarak, 28 milyon 716 bine ulaşmıştır. İşgücüne 
dâhil olmayanların en büyük bölümünü (yüzde 
39) ise sayıları 11,2 milyona ulaşan “ev işleriyle 
meşgul olan kadınlar” oluşturmaktadır.

Dikkat çeken bir diğer husus da ev işleriyle 
meşgul oldukları için işgücüne dâhil olmayan ka-
dınların sayısının 2015 Temmuz ve 2017 Haziran 
ayları arasında, 24 ay boyunca sürekli geriler-
ken, 2017’nin ikinci yarısında bu eğilimin tersine 
dönmesidir. 2017 Aralık ayı itibariyle ev işleriyle 
meşgul olan kadın sayısı son bir yılda 131 bin 
kişi artmıştır.   

Yaratılan istihdamın nitelik ve kalitesi açı-
sından önemli bir gösterge olan kayıt dışı istih-
dam rakamları ise istihdamda kalite sorununun 
giderek ağırlaştığını göstermektedir. Kayıt dışı 
istihdam 2017 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre, 700 bin kişi artmıştır. Bu, mevcut se-
ride en yüksek kayıt dışı istihdam artışıdır. Ara-
lık 2017 itibariyle herhangi bir sosyal güvenceye 
sahip olmadan çalışanların sayısı 9,4 milyon ki-
şiye ulaşmıştır.  

2017 Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 10,4 
olmuştur. Bununla birlikte iş bulmaktan ümidini 
kesen ya da herhangi başka bir nedenle iş ara-
maktan vazgeçen fakat “iş bulsam çalışırım” di-
yenlerin de hesaba katıldığı “geniş tanımlı işsiz” 
sayısı 5 milyon 624 bin olmuş, geniş tanımlı iş-
sizlik oranı ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşmiş-
tir.

Bültende ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürü-
lebilir Kalkınma Çözümler Ağı’nın “2018 Dünya 
Mutluluk Raporu da değerlendirilmiştir. Dünya 

Mutluluk Endeksi kişi başına gelir, sosyal destek, 
sağlıklı yaşam beklentisi, yaşamda seçimlerini 
özgürce yapabilme, cömertlik, yolsuzluk algısı 
gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanmakta-
dır. Bu çerçevede 2015-2017 dönemini kapsa-
yan 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nda göre kişi 
başına düşen gelir sıralamasında Türkiye 45. 
sırada yer almaktadır. Aynı dönemde sağlıklı ya-
şam beklentisi kriterinde Türkiye 64. sıradadır. 
Sosyal destek kriterine göre 58. sırada yer alan 
Türkiye, bir diğer kriter olan yaşamda seçimlerini 
özgürce yapabilme kriterinde ise 123. sıradadır. 
Türkiye, cömertlik kriterinde 80. sırada yer alır-
ken, yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülkeler 
sıralamasında 49. sıradadır.

Raporun veri setinde, 2015-2017 dönemine 
ait ortalama verinin yanı sıra, alt endekslerde 
tek yıllara ait verilere de ulaşılabilmektedir. Buna 
göre Türkiye’nin son üç yılda özellikle “yaşam-
da seçimleri özgürce yapabilme” konusunda gi-
derek gerilediği görülmektedir. Bu alt endekste 
2015 yılında 140 ülke içerisinde 106. sıradayken, 
2017 yılı itibariyle 117. sıraya düşmüştür.

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni No:3 (Mart 
2018)

İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni’nin üçüncü sayı-
sında TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılına ait 
yıllık işgücü ve istihdam verileri değerlendirilmiş-
tir. 

Raporda yer alan tespitlere göre 2017 yı-
lında kadın işsizlik oranı ve erkek işsizlik oranı 
arasındaki makas giderek açılmaktadır. Son bir 
yılda yaratılan istihdamın sadece yüzde 9’u sa-
nayi sektöründedir. Buna karşın hizmetler sektö-
rü istihdam artışında yine aslan payını almıştır. 
İşsizlik ise üst üste üçüncü yılı da çift hanede 
tamamlayarak çift hanede katılaşıp kalmıştır. İs-
tihdamdaki artışın yarıya yakını bu dönemde de 
kayıt dışı istihdamdan gelmektedir.   

2017 yılında üniversiteli işsizlerin ve genç 
işsizlerin sayısında da dikkat çekici artışlar ya-
şanmıştır. 15-24 yaş aralığını kapsayan genç 
işsizlerin sayısı ilk kez yıllık 1 milyonu aşmıştır. 
Üniversiteli işsizlerin sayısı da artmaya devam 
etmektedir. Buna göre 2017’de işsiz olan her 100 
vatandaşımızdan 27’si üniversite mezunudur.

İşsizlikle ilgili Düzey 1 ve Düzey 2 analizlerin 
de yer aldığı bültene göre 2017’de işsizliğin en 
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yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu böl-
gesi olmuştur.   

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Anketiyle 
İlgili Soru Önergesi (01 Mart 2018)

TÜİK’in, 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştır-
ması bülteninden ‘ekonomik durumun vatandaş-
lar üzerinde etkisini’ gösteren tablonun çıkarıl-
ması TBMM gündemine taşınmıştır. Ekonominin 
yüzde 7 büyümesinin beklendiği 2017 yılında, 
vatandaşın mutlu ve umutlu olma düzeylerindeki 
düşüşe dikkat çekilmiştir. Ekonominin bu kadar 
büyümesinin beklendiği bir yılda ekonomik geliş-
melerin bireyler üzerindeki etkisini gösteren ve-
rilerin, 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’yla 
yayımlanan tablolar arasından neden çıkarıldığı 
sorulmuştur. 

Stajyer ve Kursiyer Sayılarıyla İlgili Soru 
Önergesi (01 Mart 2018)  

Soru önergemizde, iktidarın istihdamda-
ki artışla stajyer ve kursiyerlerin ilgisi olmadığı 
yönündeki açıklamasına karşın, TÜİK’in stajyer 
öğrencileri gelir, sosyal güvence, yol parası, cep 
harçlığı gibi herhangi bir kazanç sağlaması du-
rumunda istihdam kapsamında saydığına dikkat 
çekilmiştir. SGK verileriyle stajyer ve kursiyer 
sayısındaki son dönem artışlarını da ortaya ko-
yarak, “Stajyer ve kursiyer sayılarındaki olağa-
nüstü artışlar hariç tutulduğunda Türkiye’nin ger-
çek işsizlik oranı nedir?” diye sorulmuştur.   

Büyük Veri Analizi Soru Önergesi (23 
Mart 2018)

Soru önergemizde, sosyal paylaşım sitesi 
Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin, bir 
‘büyük veri analiz şirketi’ tarafından, ABD’deki 
seçimlerde ve İngiltere’deki AB’den ayrılma re-
ferandumunda, seçmen tercihlerini etkilemek 
amacıyla kullanıldığı hatırlatılmıştır. Büyük veri 
analizi şirketleriyle Türkiye’deki kamu kurumla-
rı arasında herhangi bir anlaşma olup olmadığı 
sorulmuştur.

Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli 
Kabuller

Tekirdağ İl ve İlçe Örgütlerini Ziyaret (24-
25 Şubat 2018):

İki günlük Tekirdağ ziyaretimizin ilk gününde 
Şarköy, Malkara ve Hayrabolu örgütlerimizle, 
ikinci gününde ise Muratlı, Ergene, Çorlu, Çer-

kezköy, Saray ve Kapaklı ilçe örgütlerimizle bir 
araya geldik. 

Kırklareli ve Edirne’de Belediyelerini ve 
Örgütlerini ziyaret (26 Şubat 2018): 

Kırklareli ve Edirne illerinde belediyelerimiz 
ve örgütlerimizle bir araya geldik. Partililerimizle 
Trakya’nın sorunlarını değerlendirdik. 

Trakya Belediye Başkanları Toplantısı (26 
Şubat 2018):

Alpullu Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi 
hususunda yerel yönetimlerin neler yapılabile-
ceğini değerlendirmek üzere Trakya illerimizdeki 
Belediye Başkanlarımızla bir araya geldik.  

Kırklareli Ziyareti (03 Mart 2018)

Kırklareli Belediyemizin yaptığı yatırımla-
rın toplu temel atma ve açılış törenlerine Genel 
Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Seyit Torun’la 
birlikte katılım sağladık.    

TÜM BEL SEN Yetkilileriyle Görüşme (15 
Mart 2018)

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetle-
ri Emekçileri Sendikası başkanı ve yetkilileriyle 
CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldik. Beledi-
ye emekçilerinin çalışma şartları ve talepleriyle 
ilgili konuları değerlendirdik.   

Sn. Genel Başkan’ın Gazilerle Görüşmesi 
(16 Mart 2018)

Sn. Genel Başkan’ın gazileri kabulünde Sos-
yal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı olarak 
hazır bulunduk. CHP’nin gazilerle ve şehit yakın-
larıyla ilgili politikalarını anlattık, şehit yakınları 
ve gazilerin taleplerini dinledik.   

Kafkas Dernekleri’nin Ziyareti (19 Mart 
2018)

Kafkas Dernekleri’nin temsilcileriyle, önü-
müzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan 
sempozyum programı hakkında görüş alışveri-
şinde bulunduk.

Tekirdağ İl ve Süleymanpaşa Merkez İlçe 
Örgütlerini Ziyaret (19 Mart 2018)

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Bu-
dak’la beraber Tekirdağ İl ve Süleymanpaşa 
Merkez İlçe Örgütlerimizi ziyaret ettik. 
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Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası’nı 
Ziyaret (19 Mart 2018): 

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Bu-
dak’la beraber Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı ziyaret ederek iş insanlarıyla görüş alışveri-
şinde bulunduk.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde Bazı 
Belediye Ziyaretleri (20 Mart 2018)

Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve 
Çetin Osman Budak’la beraber Tekirdağ, Edir-
ne ve Kırklareli illerindeki belediyelerimizi ziyaret 
ettik. 

Sn. Genel Başkan’ın Ahıskalı Türkleri 
Kabulü (22 Mart 2018)

Sn. Genel Başkan’ın Türkiye’de yaşayan 
Ahıskalıların dernek temsilcilerini kabulünde ha-
zır bulunduk.

Konya Altı Nokta Körler Derneği 
Yetkilileriyle Görüşme (22 Mart 2018)

Konya Altı Nokta Körler Derneği Yetkilileriyle 
CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldik. Engel-
lilere yönelik politikalar hakkında görüş alışveri-
şinde bulunduk. 

Singapur Büyükelçiliği Yetkilisiyle 
Görüşme (22 Mart 2018)

Nezaket ziyareti kapsamında Singapur Bü-
yükelçiliği’nden gelen yetkiliyi CHP Genel Mer-
kezi’nde kabul ettik. Son gelişmeler hakkındaki 
görüşlerini dinledik. 

Basın Toplantıları ve Basın Açıklamaları:

Tekirdağ İl Başkanlığı’nda Basın 
Toplantısı (24 Şubat 2018):

TBMM’ye sunulan seçim ittifakı yasasıyla 
ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, getirilen 
düzenlemenin seçim adaleti ve güvenliği açısın-
dan ciddi riskler içerdiğini anlattık. “Seçimlerde 
oyu kimin verdiği değil, kimin saydığı önemlidir” 
sözünü hatırlatarak, devletle iktidar partisi ara-
sında mesafenin kalmadığı bir ortamda sandık 
kurulu başkanlarının devlet memuru olmasının, 
herkese sandık başına polis çağırma hakkı ta-
nınmasının seçim adaletini ve seçim güvenliğini 
zedeleyeceğine dikkat çektik. Düzenlemeyle bir 
taraftan da mühürsüz oyların yasal hale getiril-

diğini hatırlatarak önümüzdeki döneminde ciddi 
bir mücadele dönemi olduğunu kaydettik. 

Alpullu Şeker Fabrikasının satılmasıyla ilgili 
şunlara dikkat çektik:

“Nişasta bazlı şekerin sağlığa zararları ka-
nıtlanmıştır. Mısır şurubu olarak da bilinen bu 
maddenin diyabetten pankreas kanserine kadar 
uzanan pek çok hastalığa neden olduğu yapı-
lan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Bu neden-
le Fransa nişastadan üretilen şeker kullanımını 
yasakladı, ABD ise kısıtladı. Bizim şeker fabri-
kalarımız ise şekeri pancardan üretirler. Pancar 
şekeri nişasta şekerine göre pahalıdır, üretmek 
için devlet desteği gerekir. Pancardan şeker üre-
timinin önünü kapatmak, sağlığa zararlı nişasta 
bazlı şekerin önünü açmak demektir. Bu neden-
le şeker fabrikalarının kapatılması, öncelikle bir 
halk sağlığı sorunudur.

Fakat şeker fabrikalarının Türkiye açısın-
dan ayrı bir önemi daha vardır. Cumhuriyetin 
1925’te temeli atılan Alpullu Şeker Fabrikası ve 
tüm şeker fabrikaları, aslında Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Modern Türkiye Cum-
huriyeti projesinin en önemli araçlarındandır. Al-
pullu Şeker Fabrikası, aynı zamanda Trakya’da 
sosyal hayatı düzenleyen bir rol oynamıştır. Hem 
üretime katkısı ve refah getirmesiyle hem sos-
yal tesisleri, spor salonları, konferans salonlarıy-
la… Şimdi iktidardakiler ne yapıyor? Çetelerle, 
darbecilerle mücadele etmek üzere çıkarıldığı 
söylenen Olağanüstü Hal Kararnamelerinden 
biriyle Şeker Kurumu’nu kapattılar. Arkasından 
bu özelleştirmeler gündeme geldi. Dolayısıyla 
Alpullu Şeker Fabrikası aynı zamanda Cumhu-
riyetin bizlere bıraktığı, sahip çıkmamız gereken 
bir mirastır.”

Çorlu’da Basın Toplantısı (26 Şubat 2018): 

Çorlu’da düzenlediğimiz ve yerel basınımızın 
mensuplarıyla bir araya geldiğimiz basın toplan-
tısında, ekonomideki ve siyasetteki gelişmeleri 
değerlendirerek, “Ülkede son 16 yılda uygula-
nan politikalar zengini daha zengin ederken, 
yoksulluğu da adeta bir kader haline getirdi. Biz 
vatandaşımıza biçilen bu dar elbiseyi yırtıp ata-
cak proje ve politikaları geliştireceğiz” dedik. 

Ayrıca, yerlilik ve millilik tartışmalarıyla ilgili 
olarak şunları söyledik:



261

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

“Bize yerlilik ve millilik dersi verenlerin önce 
geçmişte Habur’da oynadıkları komediyi, Os-
lo’da kiminle masaya oturduğunu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin şerefli mensupları kumpaslarla 
içeri atılırken bu kumpasların yapılmasına nasıl 
izin verdiklerini açıklaması lazım. Bu cemaatin 
yaptıkları konusunda önlerine gelen bilgileri, bu 
cemaatin durdurulması gerektiği yönündeki ta-
leplere veto koyanların kalkıp bize verecekleri 
yerlilik ve millilik dersi yoktur. Bu memlekette 
Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti yerine 
keşke Yunanlılar olsaydı, diyen Fesli Kadir’in ya-
nından çıkmayacaksınız, okullara tarikatları, ce-
maatleri hem de protokolle sokacaksınız, sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne yerlilik ve millik dersi 
vermeye kalkacaksınız. Kimse kusura bakmasın, 
burası Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”   

Halk TV Ana Haber (01 Mart 2018):

Ekonomideki ve siyasetteki son gelişmelerin 
değerlendirildiği programda, ittifak yasasının se-
çim adaleti ve güvenliği açısından sakıncalarını 
anlattık. Devletle iktidar partisi arasındaki mesa-
fenin daraldığı OHAL şartlarında seçim yapılma-
sının ciddi sorunlara neden olacağını ifade ettik. 
Programda özetle şunları belirttik: 

“Türkiye bu şartlar altıdan milli iradenin san-
dığa girdiği gibi çıkması konusunda ciddi risk-
lerle karşı karşıyadır. Sandıkların kontrolünden, 
mevcut sıkıntı yaratan hukuki çerçevenin değiş-
tirilmesine kadar CHP üzerine düşeni yapacak-
tır. Yurttaşlarımız bu gibi endişelerle sandığa git-
mekten vazgeçmemelidir. Şu an odaklanmamız 
gereken yer seçim adaleti ve seçim güvenliği 
meselesidir. 

Eğitimde yapılan hatalardan ders alınmıyor. 
Okullarda yapılan etkinliklerle cemaatler okul-
lara sokuluyor. Eğitim konusundaki uluslararası 
eğitim sınavları gösteriyor ki çocuklarımız bu 
eğitim sistemiyle dünyadaki akranlarının gerisin-
de kalıyor. 

Şeker özellikli bir üründür ve büyük dışsal 
faydası vardır. Sadece fiyatla değerlendirilemez. 
Önce şeker piyasasını düzenleyen ve denetle-
yen Şeker Kurumu bir KHK ile kapatıldı. Sonra 
ABD Dışişleri Bakanı’yla yapılan zabıtsız görüş-
menin ardından fabrikalar satılıyor. Türkiye’de 
pancardan üretilen şekerin alternatifi nişasta 
bazlı şeker. Bunun sağlığa ciddi zararları var. 
Şeker fabrikalarının devletin elinde kalması 
iki açıdan önemlidir. İlk olarak gıda güvenliği, 

ikincisi ise sosyal önemi. Ayrıca bu fabrikalar 
Cumhuriyetin aydınlanma projesinin en önemli 
araçlarından biridir. Her yönden kıymetli şeker 
fabrikaları özelleştirilmemelidir.

Ülkemizde gelir dağılımı son derece bozuk. 
Üyesi olduğumuz OECD içinde gelir dağılımının 
en bozuk üçüncü ülke. En zengin yüzde 20 ile 
en yoksul yüzde 20 arasındaki fark 7,8 kat. Bu 
ölçüyle de OECD içinde gelir dağılımı en bozuk 
dördüncü ülkeyiz. Göreli yoksulluk oranında ise 
yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülkeyiz. 
Gelir dağılımı bu kadar bozukken ultra zenginle-
rin sayısı artıyor. 2016 yılında 500 milyon dolar 
ve üzerinde parası olan 64 kişi varken 2017’de 
76’ya çıktı.”    

Çorlu’da Basın Toplantısı (20 Mart 2018)

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Bu-
dak, Tekirdağ il ve Çorlu ilçe örgütü yönetimimiz 
ile Çorlu Belediye Başkanımızın da katılımıy-
la düzenlediğimiz basın toplantısında, Çorlu’da 
Çanakkale Zaferi için yapılan “Şehitlere Saygı 
Yürüyüşü” afişlerinden Atatürk’ün resminin yır-
tılmasını kınadık, konunun her boyutta sonuna 
kadar takipçisi olduğumuzu vurguladık. “Üç Ke-
maller Diyarı” Tekirdağ’da böyle bir provokas-
yona gelmeyeceğimizi fakat bunun da peşini 
bırakmayacağımızı, faillerin en kısa sürede ya-
kalanarak yargı önüne çıkarılması gerektiğini 
belirttik. 

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin acilen öncelikli 
sorunlarının çözümlerine odaklanması gerek-
tiğini, ekonomideki sıkıntıların her geçen gün 
arttığını, işsizliğin çift haneli rakamlardan düş-
mediğini, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı-
nın şirketlere kur farkı zararı olarak döndüğünü 
vurguladık. 

Kanal D Röportaj (26 Mart 2018):

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un 50 mil-
yon kullanıcısının kişisel verilerinin, bir ‘büyük 
veri analiz şirketi’ tarafından izinsiz şekilde kul-
lanıldığı ve bu yolla ABD’deki seçimlerde ve 
İngiltere’deki AB’den ayrılma referandumunda, 
seçmen tercihlerinin etkilendiği iddiaları üzerine 
verdiğimiz soru önergesi hakkında Kanal D’ye 
röportaj verdik. Dünyanın konuştuğu skandalda 
bahsi geçen büyük veri analiz şirketlerinin Tür-
kiye’deki kamu kurumlarıyla ticari bir ilişkisi olup 
olmadığı sorusu yeniden gündeme getirdik.   
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Geçmiş Dönem Gelişmeleri ve 
Gerçekleştirilen Çalışmalar

E-Belediye Sistemine Geçiş

Yatırım ortaklığının iyileştirmesi tasarısı 14 
Şubatta TBMM’de kabul edilmiştir. İlgili tasarı 
5393 sayılı Belediye Kanununda ‘Belediye Kanu-
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MAD-
DE 3- Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen 
görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar 
tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılma-
sı amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldü-
ğü e-Belediye bilgi sistemini kullanır.

e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, 
veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili 
politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esas-
larını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezî 
bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri 
Bakanlığı yetkilidir.” Hükmünü getirmiştir. 

Bu düzenlemeyle birlikte tüm belediyelerin 
verilerini ortak bir veri tabanı üzerinde toplayan 
ve bu verileri merkezi bir otomasyon üzerinde 
kullanıma açan bir sistemdir. Bu sistem 60 mo-
dülden oluşacak, bunların 41 adedi içişleri bakan-
lığı tarafından ve Coğrafi bilgi sistemi tarafında 
kullanılacak, 19 modülde ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafında geliştirilecek hizmete sunula-
caktır. Bu proje 2018 yılı sonuna kadar tamamıy-
la devreye alınması planlanmaktadır. Bu merkezi 
otomasyonun desteği bakanlıklar tarafından ku-
rulacak çağrı merkezleri tarafından verilecektir. 
Beleyeler tarafında yerinde bir destek planlan-
mamaktadır.

1. Belediye sistemindeki mevcut verilerin, 
e-belediye sistemine aktarım sürecinde 
karşılaşılacak güçlükler ve aktarmanın 
zaman alması sebebiyle işlemlerin aksa-
ması.

2. Oluşabilecek tehdit ve siber saldırı duru-
munda, tüm belediyelere ait verilerin gü-
venliğinin sağlanamayacağı düşünülmek-
te olup böyle bir durumda oluşacak veri 
kaybının ülke çapında çok büyük boyutla-
ra ulaşması.

3. E-belediye sistemine geçildiğinde, be-

lediyelerin (mevcut 1397 belediye) talep 
ettikleri güncellemeler ve değişiklikler için 
ilgili teknik desteğin tek merkezden yapılı-
yor olmasının; değişikliklerin uygulanma-
sında zaman alması/gecikmesi ve sistem 
yöneticilerinin destek taleplerine yetişe-
memesine sebebiyet vermesi.

4. Herhangi bir aksaklık durumunda (inter-
net bağlantısının kesilmesi vb.), tüm bele-
diyelerin aynı anda ulaşılamaz ve çalışa-
maz duruma gelmesinden kaynaklı işleyiş 
aksaklığından ötürü vatandaş mağduriye-
tinin oluşması.

5. Belediyelerin mevcutta kullandığı sistem-
ler için kullanılacak e-belediye sistemine 
geçiş süresi boyunca kendine özel uygu-
lamalarında sisteme entegre edemediği 
sürece bakım sözleşmeleri ve lisanlar için 
ücret ödenmeye devam edilmesi ve mali-
yetler artması.

6. Belediyelerdeki mevcut sistemlerin local-
de çalışması sayesinde hızlı ve güvenli 
işlem yapılabilmektedir. Fakat online çalı-
şacak e-belediye sisteminin internet bağ-
lantıları nedeniyle zaman zaman yavaş 
çalışma olasılığı ve güvenlik açıklarının 
oluşabileceği.

7. Belediyelerin kendi işleyişlerine/ihtiyaç-
larına yönelik kullanılan farklı modüllerin 
kullanılacak e-belediye uygulamasında 
bulunmaması.

8. Rekabet ortamı ortadan kalkıp farklı çö-
züm ortakları olamayacağından araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerinin yavaş iler-
lemesi, gelişen teknolojik koşullara uyum 
sağlayamaması.

9. İlave modüllere ihtiyaç duyulması duru-
munda e-belediye uygulamasında yer 
alması için değerlendirme yapılıp yapıl-
mayacağının ve uygulanabilirliğinin öngö-
rülememesi.

10. Belediye ihtiyaçlarına özel yapılan yazı-
lımlar, belirli bir prosedür ve yasal düzen-
lemelerle çalışmadığından her belediye 

5.7. Yerel Yönetim Politikaları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı  Seyit Torun
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için ayrı bir modüle ihtiyaç duyulması.

11. Belediyelerin Kent Bilgi Sistemi anlamın-
da yapılan yatırımların atıl durumda kal-
ması.

12. E-belediyeciliğin pilot olarak kullanıldığı 
belirtilen belediyelerin (Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi) e-belediye sistemleri ince-
lendiğinde halen özel firmaların yapmış 
olduğu sistemin kullanıldığı görülmekte-
dir.

Aydın Kadın Muhtarlar Buluşması

7-8-9 Mart 2018 tarihlerinde Aydın Büyük-
şehir Belediyemizin düzenleyip, ev sahipliğini 
yaptığı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçda-
roğlu’nun, bölge Milletvekillerimiz, Parti Meclisi 
Üyelerimiz, bölge Belediye Başkanlarımız ve 
bölge örgütümüzün de katılım sağladığı, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 246 kadın muhtarımız-
la buluşulmuştur. Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığımızca, Aydın ilimiz-
de bulunan kadın muhtarlarımız dışında etkinli-
ğe katılan kadın muhtarlarımızın lojistik desteği 
sağlanmıştır. Yerelin yapı taşını oluşturan Muh-
tarlık Kurumu ile ilgili olarak Sayın Genel Baş-
kanımızın açış konuşmasını yaptığı buluşmada, 
hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutla-
ması yapılmış, hem de kadının tüm alanlarda se-
sinin daha çok yankı bulması adına Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak verdiğimiz önem ve destek 
vurgulanmıştır. 2019 iktidar yolunda, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak Muhtarlık Kurumu için öngör-
düğümüz düzenleme ve iyileştirme çalışmaları 
anlatılıp, kadının rolünün daha aktif olması adına 
görüşmeler sağlanmıştır. 

Adana Muhtarlar Toplantısı

Genel Başkanımızın katılımıyla 18 Mart ta-
rihinde Adana İli Çukurova İlçe Belediyemizin 
toplu temel atma ve açılış töreninden sonra, Çu-
kurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merke-
zi’nde 400’ü aşkın Adana İli Muhtarlar Toplantısı 
düzenlenmiştir. Basına kapalı olarak düzenlenen 
toplantıya Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçda-
roğlu’nun yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, İnsan 
Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
mız Tekin Bingöl, Parti Meclisi Üyelerimiz, Ada-
na İl Başkanımız ve Karataş, Seyhan, Çukurova 
Belediye Başkanlarımız da hazır bulunmuşlardır. 
Muhtarlardan gelen tüm talep ve şikâyetleri din-
lenmiş olup bizzat Genel Başkanımızca çözüm 
konusunda gerekli talimatlar ilgili görevlilere 
iletilmiştir. Ayrıca toplantımıza katılım sağlayan 
tüm muhtarlara Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Birimimiz tarafından hazırlanmış olan ‘Gerçek 
bir Demokrasi için Muhtarlık Sistemi ve Muh-
tarlarımız’ isimli kitapçık dağıtılmıştır.

Sosyal Belediyeler Ağı – SOBA 
Belediyelerimizin sosyal medya ekipleri arasın-
daki iletişimi ve eşgüdümü sağlamak için 1 yılı 
aşkın bir süre önce kurulan Çalışma Grubumuz 
6. Çalıştayı’nı Hatay Büyükşehir ve Samandağ 
Belediyelerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 
9-10 Şubat tarihlerinde yapılan çalıştay çeşitli 
alanlarda sunum ve pratikler üzerinde yoğunlaş-
tı. Dijital İletişim, Markalaşan Şehirler, Destinas-
yon Pazarlaması ve Şikayet yönetme stratejileri 
üzerinde durulan sunumlar belediyelerimizin 
temsilcileri tarafından da beğeniyle karşılandı.  
Sosyal Belediyeler Ağı – SOBA partimizin ku-
rultayı sonucu oluşan yeni MYK’mız ile birlikte 
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcımız olan Sn. Tuncay 
Özkan ile de eşgüdümü artırmak ve partimizin 
sosyal medya politikasına katkı sunmak adına 
toplantılar düzenlemiştir. Önümüzdeki dönemde 
iki Genel Başkan Yardımcılığımızın koordine-
sinde Beylikdüzü’nde büyük bir sosyal medya 
çalıştayı yapılması düşünülmektedir. Bu Çalış-
tay partili bütün belediyelerimizin katılmasının 
isteneceği ve sosyal medyadaki stratejimize su-
nacağı katkılar açısından önem arz etmektedir. 
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SOBA Geçtiğimiz dönem içinde bazı sosyal 
medya çalışmalarına imza atmıştır. Bunlardan 
bazıları kendi yarattığı gündemler olup bazıları 
da belediyelerimizin yerellerinde ortaya çıkan 
gündemlere müdahale şeklindedir. İstiklal Mar-
şımıza sahip çıkılan Twitter çalışması, Sosyal 
Belediyecilik tanıtım çalışması, Şeker Fabri-
kaları ile ilgili çalışma ve Dünya saati uygula-
ması ile ilgili genel çalışmalar yürütülmüştür. 
 

 

 

Belediyelerimize Gönderilen Yazılar

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ma-
kamı olarak belediyelerimize değişen mevzuat 
hakkında güncel bilgi vermek, belediyelerimiz 
arasındaki eşgüdümü sağlamak, çalışmalarını 
yakından takip etmek ve parti politikaları hakkın-
da bilgi vermek amacıyla belediyelerimizle yazılı 
iletişim kurmaktayız. 

Bu hususta 36. Olağan Kurultayımızdan son-
ra göreve geldiğimiz günden itibaren belediye-
lerimizle aşağıdaki konularda iletişime geçmiş 
bulunmaktayız.

Özellikle Kurultayımızdan sonra Belediyele-
rimizden, Genel Merkez Yerel Yönetimler Biri-
mi’nde çalıştığını belirterek taleplerde bulunan 
telefonlar geldiğine yönelik şikâyetler gelmiş-
tir. Bu hususta 27 Şubat 2018 tarihli yazımızda 
Yerel Yönetimler Birimi çalışanlarının isim ve 
iletişim bilgileri Belediyelerimize iletilmiş,  farklı 
isimlerden gelen taleplerin ivedilikle Genel Mer-
kezimize iletilmesi istenmiştir.

2019 iktidarına yönelik stratejilerimizin ve 
yol haritamızın belirlenmesinde büyük bir önem 
teşkil eden ve 9-10 Mart 2018 tarihleri arasında 
Cumhuriyet Halk Partisi 19. Olağanüstü Tüzük 
Kurultayımız, kurultay delegelerimizin katılımıy-
la gerçekleşmiştir. Her bir delegemizin görüşü-
nün alındığı ve oylarına sunulan tüzük maddeleri 
üzerinde tartışılarak gerçekleştirilen kurultayı-
mız öncesinde yerelden genele Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı şiarı ve bilinciyle Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız 
tarafından Belediye Başkanlarımıza mail aracı-
lığıyla taslak tüzük maddeleri gönderilerek katı-
lımcı ve demokratik bir tüzük belirlenmesi adına 
öneri ve görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda, ta-
rafımıza gelen görüş ve öneriler dikkate alınıp; 
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Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcılığımızca yürütülen ilgili komisyona 
bildirilmiştir. 

5 Mart 2018 tarihli Belediyelerimize gön-
derdiğimiz yazımızda, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin 
basılı yayın organlarına verecekleri reklamlarda 
yayın hayatını baskı altında ve zor koşullarda 
sürdüren basın yayın organlarına destek verme-
leri konusunda görüşümüz iletilmiştir.

OHAL sürecine girmemizle beraber, 16 Ni-
san Başkanlık Referandumu sonrası, ülkemizin 
KHK’lar ile yönetildiği, Parlemento’nun devre 
dışı ve işlevsiz bırakıldığı bir yönetim anlayışıyla 
karşı karşıyayız. Halkın iradesini gasp eden bu 
yönetim biçimi yerelde de baş göstermiş, seçil-
miş Belediye Başkanlarına önce kayyum yoluy-
la, daha sonra istifa ve el çektirmelerle akabinde 
AKP Hükümeti, Cumhuriyet Halk Partili Belediye 
Başkanlarımızı yıpratmak adına devletin kurum-
larını, suç ortağı niteliğinde kullanarak İçişleri 
Bakanlığınca görevden almalarla toplum üzerin-
de olumsuz algı yaratma yoluna girmiştir. Öyle 
ki, çeşitli yollarla ve operasyonlarla Cumhuriyet 
Halk Partili Belediyelerimiz üzerinde oluşturulan 
baskılar; çalışmalarını güçleştirmekte ve seçim-
le göreve gelen CHP’li Belediye Başkanlarının 
halk nazarında sürekli görevden alınabileceği 
kaygısı yaratılmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Danış-
manı Seyfullah Turan’ın hazırlamış olduğu ‘Be-
lediyelerin Özerkliği ve Denetim’ başlıklı çalışma 
mevzuat ve uygulamaları hakkında pratik ve yol 
gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle Be-
lediyelerimize ilettiğimiz değerlendirme, özellikle 
son dönemde yaşadıkları hükümet baskısı karşı-
sında izleyecekleri yöntem ve hakları konusunda 
bilgilendirme sağlanmıştır.

14 Mart tarihli Belediyelerimize iletilen yazı-
mızda bir yılı aşkın süredir Yerel Yönetimler Bi-
rimi’nin koordinatörlüğünde devam eden SOBA 
(Sosyal Belediyeler Ağı) çalışma grubunun işle-
yişine ve veri toplamaya yönelik belediyelerimiz-
le temasa geçilmiştir. Sosyal Belediye Ağı’nın 
çalışması bundan sonraki dönemde Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
ve Basınla İlişikler ve Kurumsal İletişimden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinatörlü-
ğünde ilerleyecektir.  

19 Mart tarihli belediyelerimize gönderilen 
yazıda Yerel Yönetimler Birimimizin toplamış 
olduğu proje verilerini güncel tutabilmek adına 
belediyelerimizin verilerini güncellemeleri isten-
miştir. Belediyelerce daha önce belirlenen irtibat 
noktalarına iletilen yazımıza cevaplar halen gel-
mekte olup, çalışma tamamlandığında ilgili bi-
rimlerle paylaşılacaktır.

22 Mart tarihli Belediyelerimize iletilen yazı-
mızda 13 Nisan’da Konya ilinde yapılacak Bele-
diye Başkanları toplantısında gündeme alınması 
istedikleri konuları Yerel Yönetimler Birimimize 
iletmeleri talep edilmiştir. Gelen görüşler ilgili 
Genel Başkan Yardımcılığınca değerlendirilip 
toplantı gündeminde yer bulması sağlanacaktır.

26 Mart tarihli Belediyelerimize iletilen ya-
zımızda Belediyelerimizin ulusal basında yer 
almasını istedikleri başarılı projelerini tarafımı-
za iletmeleri istenmiştir. Bu hususta vatandaş 
memnuniyetinin yüksek olduğu projelerimizin 
Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği algısı 
yaratmak için, ulusal basında daha görünür kı-
lınması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı yazımız-
da Belediyelerimizin haftalık çalışmalarını takip 
edebilmek ve çalışmalar hakkında Genel Başka-
nımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulmak üze-
re, belediyelerden haftalık raporlar istenmiştir.  
İstenilen raporlar 2 Nisan 2018’den itibaren her 
hafta MYK’ya Yerel Yönetimler Birimimiz aracılı-
ğıyla ulaştırılacaktır.

Birim Şikayet ve Talepler

5 Şubat-27 Mart 2018 tarihleri arasında Ge-
nel Merkez Yerel Yönetimler Birimimize ulaşan 
448 adet şikâyet, iş ve diğer talepler, birimimiz 
tarafından değerlendirilmiş, kayıtları alınmış ve 
girişimde bulunulması gerekenlerle ilgili işlemler 
yapılmıştır.

Detaylı bilgileri birimimizde bulunan başvu-
rularla hizmet yönelimli şikâyet/talep ve iş talep-
leri olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

Raporlama dönemi boyunca ulaşan başvu-
ruların 201 adedini iş talepleri oluştururken; 247 
adedini çeşitli yerel yönetim faaliyetleri konusun-
da şikâyet, öneri ve taleplerden oluşmaktadır.

Gelen tüm talepler ve şikâyetler belediyeleri-
mizin ilgili birilerine aktarılmış, vatandaşlarımıza 
geri dönüşler Genel Merkezimizce veya ilgili be-
lediyemizce yapılması sağlanmıştır.



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

266

Gelen başvuruların 190 adedi Genel Başkanlık Makamı tarafından birimimize yönlendirilmiş olup, 
diğer başvurular e-posta, telefon veya yüz yüze doğrudan Yerel Yönetimler Birimimize ulaşmıştır.

Gelen Şikayetlerin Konularına Göre Dağılımı

Şikayet Konusu Şikayet Sayısı Şikayet Konusu Şikayet Sayısı
Halkla İlişkiler 25 Alt Yapı 29
Fen İşleri 36 Veterinerlik 19
İmar 32 Ruhsatlandırma 13
Öneri 12 Ulaşım 58
Sosyal Yardım 23 Toplam  247

Devam Eden Çalışmalar

8 Nisan ROMAN BULUŞMASI LOJİSTİK DESTEK

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım sağlayacağı, 8 Nisan 2018 
tarihinde, İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purçu tarafından düzenlenecek olan Roman 
Buluşması’na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından lojistik 
destek verilecektir. 1000 Roman vatandaşımızın katılımının hedeflendiği organizasyona, 
Tekirdağ Büyükşehir, Sarıyer, Şişli, Maltepe, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, 
Çatalca, Beşiktaş, Silivri, Konak, Buca, Edremit, Kırklareli, Çanakkale, Nilüfer, Edirne 
Belediyelerimizin katkılarıyla 50 otobüs desteği sağlanacaktır. Etnik köken, din, dil, ırk 
ayrımı gözetmeyen parti ideolojimiz doğrultusunda yapılacak olan buluşma sonrası Sayın 
Genel Başkanımızın Roman Eylem Planı açıklaması yer alacak. 

İli İlçesi Adet (otobüs) Temin Eden
İzmir Konak 1 Konak
İzmir Buca 1 Buca
Balıkesir Edremit 1 Edremit
Çanakkale Merkez 1 Çanakkale
Kocaeli-Sakarya Sarıyer 1 Sarıyer
Bursa Nilüfer 1 Nilüfer
Edirne Merkez 3 Edirne

Tekirdağ Merkez(2)-Malkara- Muratlı 
Uzunköprü 1'er adet 5 Tekirdağ BŞB

Kırklareli Merkez 1 Kırklareli
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İli İlçesi Adet (otobüs) Temin Eden
İstanbul Beylikdüzü 1 Beylikdüzü
İstanbul Avcılar 2 Avcılar
İstanbul Büyükçekmece 2 Büyükçekmece
İstanbul Çatalca 1 Çatalca
İstanbul Arnavutköy-Hadımköy 3 Beşiktaş
İstanbul Çekmeköy-Ataşehir 1 Beşiktaş
İstanbul Silivri 2 Silivri
İstanbul Zeytinburnu 1 Beylikdüzü
İstanbul Gaziosmanpaşa 1 Beylikdüzü
İstanbul Fatih 1 Beylikdüzü
İstanbul Şişli 2 Şişli
İstanbul Sarıyer 1 Sarıyer
İstanbul Maltepe-Kadıköy 2 Maltepe

Strateji Belgesi

2019 yılında yapılacak seçimler,  Türkiye 
Cumhuriyeti’nin geleceğine yön verecek haya-
ti bir önem taşımaktadır. Özellikle 2017 Nisan 
Referandumunda ortaya çıkan tablo bize gös-
termektedir ki, bu seçimlerin kaderini belirleye-
cek olan aktör Cumhuriyet Halk Partisidir. Hayır 
bloğunun bir arada tutabilecek yegane güç olan 
partimiz Cumhuriyet sevdası milyonların da tek 
umududur. Baraj ve iktidar kalabilme kaygısıyla  
seçim sisteminde yapılan değişiklikler, halkımı-
zın karşına oy hırsızlığı ve sandık güvensizliği 
gündemleri olarak gelmektedir. AKP iktidarı ve 
‘Cumhur’ ittifakının diğer unsuru MHP toplumu 
iyi/kötü- siyah-beyaz olarak kutuplaştırıp diğer 
siyasi aktörleri sistemin dışına atma çabasına 
girişmişlerdir. Türkiye’yi gerçekten temsil eden 
‘demokrasi’ ittifakı ise; toplumu geren, bölen, da-
yatmacı yaklaşımlara cevabını 2019 Mart yerel 
seçimlerinde verecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Makamı ola-
rak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. 
Hedefimiz mevcut belediye yönetimlerimize ek 
olarak 2017 Refarandumu’nda hayır oyunun yük-
sek olduğu kent yönetimlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi bayrağını dalgalandırmaktır. Bu bağlamda 
göreve geldiğimiz günden itibaren daha görünür 
hale getirmeye çalıştığımız Sosyal Demokrat Be-
lediyecilik anlayışını toplumun umut bulacağı bir 
alternatif halinde ilerliyoruz.

Raporlama dönemi boyunca hedeflerimiz 
doğrultusunda birçok çalışma başlatmış durum-
dayız. İlk olarak birçok kesiminin de içinde bulun-
duğu komisyonca hazırlanan Yerel Seçim Strate-
ji Belgemiz Nisan ayı içerisinde açıklanacaktır. 
Temel olarak toplumun gerçekliğinden, kopuk 
oy kaygısıyla hazırlanmış, farklı ölçekteki 
belediyeleri aynı kanunla yönetmeye çalışan, 
uygulamada birçok sorun barındıran Yerel 
Yönetimler mevzuatında köklü bir değişiklik 
önerisidir. Kent sosyolojisinden bihaber sadece 
nüfus kriterine bakılarak, daha fazla belediye 
alma amacıyla hazırlanmış kanunlara Kır ve 
Kent Belediyeciliği kavramlarını sokmaktır. 

Kır ve Kent Belediyeciliği düzenlemesi ülke-
miz için elzem bir noktaya gelmiştir. Üreten değil 
tüketen, tarımda dışa bağımlı hale gelen, kırsalda 
iş bulma olanağının kalmadığı, kent nüfuslarının 
aşırı şiştiği bir ülke haline geldik. Merkezi tarım 
politikaları bu başarısızlığı bize göstermektedir 
ki; yerel dinamiklerle kent yönetimlerinin öncülü-
ğünde hazırlanacak yerel kalkınma planları tek 
çözüm adresidir. Yönetimde bulunduğumuz be-
lediyeler özellikle kooperatifleşme yoluyla birleş-
tirdikleri üreticileri piyasa simsarlarının ellerinden 
kurtarıp doğrudan tüketiciyle buluşturma nokta-
sında önemli bir başarı sergilemişlerdir. Farklı öl-
çeklerde kazandığımız bu deneyimleri açıklaya-
cağımız Strateji Belgesi ile tüm Türkiye’ye yayma 
amacındayız.

Ayrıca açıklanacak stratejik belgemizle birlik-
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te ilk olarak yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’nde 
olmayan Belediyelerin Belediye Başkan adayları 
belirlenecektir. Belediye Başkan adaylarının be-
lirlenmesine yönelik çalışmalar Genel Başkan 
Yardımcılığımız Makamında başlatılacak  olup, 
gerekli saha yoklamaları yapılacaktır. Yapılacak 
çalışmaların çıktıları parti örgütlerimizin görüş-
leriyle birlikte değerlendirilecektir. Bu sayede 
belirlenen adayların çalışmaları için yeterli süre 
sağlanacaktır. Genel Merkez’den belirlenen po-
litikalar yerel halka daha ayrıntılı anlatılacak, 
belediyelerimizin başarılı örnekleri seçmenlere 
doğrudan aktarılacaktır.

Farklı ölçekteki Belediyelerin aday belirleme 
sürçleri de farklı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi 
ile Belde Belediyesi Başkan adayları aynı yön-
temle belirlenmeyecektir.

Başta Belediyelerimizin kırsal alana yöne-
lik projeleri olmak üzere başarılı projeleri ulusal 
medyada daha görünür kılınacaktır. Bu husus-
ta Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden so-
rumlu Genel Başkan Yardımcılığımızla birlikte 
14.3.2018  tarihte belediyelerimize yazı gönde-
rilmiş olup, istenilen kriterdeki projelerini Genel 
Merkezimize iletmeleri istenmiştir. 1

Proje Kitapçıkları

Belediyelerimizin ses getiren, halkta karşı-
lık bulan ve hizmet odaklı projelerini daha geniş 
kitlelere ulaştırabilmek adına geçmiş dönemde 
başlatmış olduğumuz ‘Proje Kitapçıkları’ çalış-
mamız güncellenerek devem etmektedir. Strateji 
Belgemiz açıklanması akabinde yayınlanacak 
olan proje kitapçıkları sayesinde, yerelde başarı 
yakalamış projelerimizin ulusal seviyede de gö-
rünür kılmak amacındayız. Ulaşımdan dezavan-
tajlı gruplara, spordan kültüre 20 farklı kategoride 
hazırlanan kitapçıklarımız sayesinde Cumhuri-
yet Halk Partili Belediye Başkan Adaylarımıza 
da saha çalışmalarında merkezden hazırlanmış, 
yol gösterici bir kaynak oluşturacaklardır.

Yenilenebilir Enerji Çalışmaları

Konusunda uzman akademisyenler ve Genel 
Başkan Yardımcılığımız ile birlikte devam eden 
başka bir proje de Enerji Politikalarına dairdir. 
Bu hususta Sürdürülebilir Gelişme odaklı, ken-
dini yenileyebilen ve kendine yeterli Cumhuriyet 

1  14.3.2018 tarihli Genelge

2  Ek-1

Halk Partili örnek kentler oluşturmak hedeflen-
mektedir. Merkezi hükümetin Enerji politikaları 
yüzünden fosil yakıtlara dayanan, tamamıy-
la dışa bağımlı bir hale getirilmiş olan kentleri; 
Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerimizin 
uygulamaları sayesinde merkezden bağımsız, 
‘yeşil enerjiyle’ kendine yetebilen kentler haline 
dönüştürmek amaçlanmaktadır.

Planlanan Çalışmalar 

-Proje Havuzu ve Belediye Dosyası

Hazırlayacağımız kitapçıklarda kullanılmak 
üzere, 2014 yerel seçimlerinden bu yana bele-
diyelerimizin hayata geçirmiş oldukları projeler 
daha önce belediyelerimizden toplanıp, ilgili uz-
manlarca değerlendirilmiştir. Gelen projeler, be-
lediyelerin mali göstergeleri, belediye başkanla-
rının seçimden önce vermiş olduğu vaatleri ve 
gerçekleştirme oranları, ilgili belediye hakkında 
gelen şikayet ve talepler, kamuoyu yoklamala-
rıyla birlikte değerlendirilerek yönetiminde bu-
lunduğumuz belediyelerimize ait dosyalar ha-
zırlanmaktadır. Bu dosyaların aday belirleme 
sürecinde yol gösterici olabilmesi amaçlanmak-
tadır. 

Belediye Başkanları Toplantısı 

13 Nisan 2018 tarihinde, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Konya 
İli, Grand Konya Otel’de Belediye Başkanları 
Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıyla ilgili da-
vet yazısı tüm belediyelerimize iletilmiştir.2 Top-
lantımızın gündemi henüz kesinleşmemiş olup, 
yerel seçim stratejimiz, reklam-tanıtım ve PR 
çalışmalarının, belediyelerin denetimi hakkında 
değerlendirmelerin yer alması planlanmaktadır.

Örgüt Temsil Ziyaretleri ve Önemli 
Kabuller

21 Şubat 2018 Çarşamba

CHP Yenimahalle İlçe Örgütü Yönetimini 
Makamda Kabul.

Tezk-Koop İş Sendikası Toplu Sözleşme 
Daire Başkanı Sn.Mehmet Babadağ’ı makamda 
kabul.
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23 Şubat 2018 Cuma

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyelerini Makamda Kabul.

27 Şubat 2018 Salı

Sosyal Belediyeler Ağı Yürütme Kurulu Üye-
lerini Makamda Kabul.

Ordu Topçam Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyelerini Makamda Kabul.

28 Şubat 2018 Çarşamba

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyelerini Makamda Kabul.

12 Mart 2018 Pazartesi

SODEM Üyesi Belediye Başkanlarımızı Ma-
kamda Kabul.

15 Mart 2018 Perşembe

CHP Mamak İlçe Örgütü Yönetimini Makam-
da Kabul.

CHP Altındağ İlçe Örgütü Yönetimini Ma-
kamda Kabul.

19 Mart 2018 Pazartesi

Rumeli Kafkas Dernekleri Federasyon Baş-
kanını Makamda kabul

21 Mart 2018 Çarşamba

Türkiye Pazarcılar Odası Birlik Bşk. Sn.Ser-
dar Ayrancı’yı Makamda Kabul

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Sn Erdoğan 
Çolak’ı Makamda Kabul

Rumeli Kafkas Dernekleri Federasyonu Yö-
netim Üyelerini Makamda Kabul.

CHP Keçiören İlçe Örgütü Yönetimini Ma-
kamda Kabul.

02 Mart 2018 Cuma

Yer: Ankara Kahramankazan Kültür Merkezi

Mesudiyeliler Kültür ve Sanat Derneğinin 
Düzenlediği Etkinliğe Katılım

03 Mart 2018 Cumartesi

Yer: Kırklareli İli

Sayın Genel Başkanımızın Katılımlarıyla 
Kırklareli Belediyemizin temel atma ve toplu açı-
lış törenlerine katılım.

04 Mart 2018 Pazar

Yer: Genel Merkez 

Sayın Genel Başkanımızın Katılımlarıyla Ör-
gütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Sn Bülent Tezcan’ın organize ettiği İl Başkanları 
toplantısına katılım.

08 Mart 2018 Perşembe

Yer: Aydın Kuşadası Kongre Merkezi

Sayın Genel Başkanımızın Katılımlarıyla 08 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kapsamın-
da, Aydın Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş 
olduğu kadın muhtarlar ile yapılan toplantı ve et-
kinliklere katılım.

11 Mart 2018 Pazar

Yer: İstanbul 

Aybastı Dernekler Federasyonu’nun düzen-
lediği kahvaltı ve basın toplantısına katılım.

12 Mart 2018 Pazartesi

Yer:Ankara 

Gazeteci Yazar Sn Şükrü Küçükşahin’in kitap 
imza gününe katılım.

15 Mart 2018 Perşembe

Yer: Ankara

Kastamonu Günleri Açılışına Sinop Milletve-
kilimiz Sn Barış Karadeniz ile birlikta katılım.

18 Mart 2018 Pazar

Yer: Adana – Çukurova

Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla Çu-
kurova Belediyemizin toplu temel atma ve açılış 
programları ile muhtarlar toplantısına katılım.

20 Mart 20185 Salı

Yer: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

Genel Başkan Yardımcıları Sayın Faik Öztrak 
,Sayın Çetin Osman Budak ile birlikte Trakya 
Bölgesindeki belediyelerimiz ziyaret edildi.



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

270

25 Mart 2018 

Yer: Ordu

CHP Altınordu İlçe Danışma Kurulu Toplan-

tısına Ankara Milletvekilimiz Sn Murat Emir ile 

birlikte katılım.

Basın Yansımaları
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Ekler

Ek-1
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23 ŞUBAT 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KIRKLARELİ ALPULLU 

Hükümetin 14 Şeker Fabrikasını özelleştirme 
kararı alması sonrası Genel Başkanımız Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile Genel 
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 
milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 
bir komisyon kuruldu.  Komisyonda Milletvekilleri 
Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Melike Basmacı, 
Mustafa Tuncer, Özkan Yalım, Orhan Sarıbal, 
Ömer Fethi Gürer, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin 
Demir, Kemal Zeybek, Ali Akyıldız, Şenal Sarı-
han, Türabi Kayan, Tufan Köse, Sibel Özdemir, 
Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Kamil Okyay 
Sındır, Hüsnü Bozkurt, Fatma Kaplan Hürriyet, 
Barış Karadeniz, Ali Şeker, Ahmet Akın ile Par-
ti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Yıldırım Kaya, 
Gamze Taşçıer, Pınar Uzun ve Gamze Pamuk 
Ateşli yer aldı. İlk olarak Türkiye’nin ilk şeker 
fabrikası olan Kırklareli Alpullu Şeker Fabrika-
sı’na gidildi. Fabrika önünde işçiler, çiftçiler ve 
yurttaşlarla birlikte Şeker Fabrikalarının satışına 
karşı açıklamalarda bulunuldu.

24 ŞUBAT 2018 / BURSA

Bursa Mustafakemalpaşa’da Grup Başkanve-
kili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale 
Karabıyık, Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Erkan 
Aydın’la birlikte İl Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen etkinliğe katılarak yurttaşlarla buluşul-
du, Türkiye gündemi üzerine konuşuldu.

27 ŞUBAT 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – MALATYA

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi kararı 
sonrası kurulan komisyon ikinci ziyaretini Malat-
ya’ya düzenledi. Şeker Fabrikalarının özelleşti-
rilmesinin çiftçinin ve işçinin isteği ile değil çok 
uluslu Nişasta Bazlı Şeker kartellerince istendiği 
vurgulanarak satışın durdurulması istendi.

5.8. İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
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27 ŞUBAT 2018 / MALATYA

Milletvekillerinden oluşan heyet Malatya Kü-
recik’te kahveleri dolaşarak Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesinin Malatya ve Türkiye ekonomi-
sine darbe vuracağı ve yeniden gündeme gelen 
Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ile ilgili ko-
nular anlatıldı.

 

27 ŞUBAT 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KAHRAMANMARAŞ 
ELBİSTAN

Şeker Komisyonu olarak Kahramanmaraş 
Elbistan Şeker Fabrikası önünde işçiler, çiftçiler 
ve yurttaşlarla buluşuldu. Fabrika önünde 
yapılan açıklamada, bugüne kadar özelleştiri-
len tüm fabrikaların satıştan sonra da çalışacağı 
sözüne rağmen kapatıldığı vurgulanarak, eğer 
fabrikalar satılırsa yerli bir ürün olan şeker pan-
carının bitme noktasına geleceği ve ülkemizin 
nişasta bazlı şekere mahkum edileceği ifade 
edildi.

1 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – YOZGAT SORGUN

Şeker Komisyonu olarak Yozgat Sorgun 
Şeker Fabrikası önünde yurttaşlarla buluşuldu. 
Vatan mücadelesinin yalnızca silahlı mücadele 
ile olmadığını, ülkenin üreten değerleri olan fab-
rikaları korumanın da vatan savunması olduğu 
vurgulanarak, “Şeker Vatandır Vatan Satılmaz” 
denildi.

1 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KIRŞEHİR

Şeker Komisyonu olarak Kırşehir Şeker 
Fabrikası önünde yurttaşlarla buluşuldu. Şeker  
Fabrikalarını zarar ediyor yalanıyla satmak is-
tedikleri vurgulanarak, Saray’ın 13 günlük har-
camasının bu zarar denilen miktara eşit olduğu 
ifade edildi.
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6 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – BURDUR

Şeker Komisyonu olarak Burdur Şeker Fab-
rikası önünde işçiler, çiftçiler ve yurttaşlarla bu-
luşuldu. Yerli ve milli olduğunu iddia edenlerin 
şeker fabrikalarını özelleştirmesinin hazin oldu-
ğu vurgulanarak, bu fabrikalarda işlenen şekerin 
yerli, çalışan işçinin de milli olduğu ifade edile-
rek, satışın yalnızca küresel şirketlere yarayaca-
ğı belirtildi.

7 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – TOKAT TURHAL

Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden 
oluşan heyet olarak Tokat Turhal Şeker Fabrikası 
önünde işçiler, çiftçiler ve yurttaşlarla buluşuldu. 
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sadece 
şeker işçilerini değil vatanı ilgilendirdiği 
vurgulanarak verilen mücadelenin Türkiye’nin 
bağımsızlığı ile ilgili olduğunu ve bunun bir vatan 
mücadelesi olduğu ifade edildi.

7 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – AMASYA SULUOVA

Şeker Komisyonu olarak Amasya Suluova 
Şeker Fabrikası önünde yurttaşlarla buluşuldu. 

Bulunduğu şehirleri kalkındıran Şeker Fabrika-
larının satılarak kapatılmasının yalnızca işçileri 
ve pancar üreticilerini değil, esnafları, taksicile-
ri, dolayısıyla kentte yaşayan herkesi doğrudan 
ilgilendirdiği vurgulanarak, bu satışa herkesin 
karşı çıkması gerektiği ifade edildi.

7 MART 2018 / AMASYA MERZİFON

Amasya Merzifon’da Çeltik Linyit İşletmesin-
de çalışan ve bağlı oldukları sendikanın şube-
lerini kapatması sonucu mağdur edilen maden 
işçileri ile bir araya gelindi ve yapılan basın açık-
lamasına destek verildi.

7 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – ÇORUM

Çorum Şeker Fabrikası önünde her partiden 
yöneticilerin katılımıyla miting düzenlendi. Ana-
dolu’nun ve Trakya’nın dört bir yanında şeker 
fabrikalarının satışına karşı oluşan Şeker İttifa-
kının her geçen gün daha da büyüdüğü vurgula-
narak, iktidarın Ankara’da koltuk ittifakı kurduğu, 
vatan için birleşenlerin fabrikalar önünde diren-
diği ifade edildi.
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8 MART 2018 / ANKARA

Genel Başkanlığını Recai Kutan’ın yaptı-
ğı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
ESAM’ın düzenlediği Saadet Partisi ve İyi Par-
ti’nin de katıldığı Şeker Zirvesi’ne CHP adına 
katılım gösterilerek Şeker Fabrikalarının satışı 
hakkında konuşma gerçekleştirildi. 

12 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – ERZİNCAN

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu Erzincan Şeker Fab-
rikası önünde düzenlenen mitinge katıldı. Baş-
bakanın satılacak fabrikaların üretime devam 
edeceğine dair sözleri hatırlatılarak, daha önce 
satılan TEKEL, SEKA, Et ve Balık Kurumu gibi 
kuruluş/fabrikaların yerlerinde şu anda AVM’le-
rin ve rezidansların yükseldiği vurgulandı ve 
bundan önce satılan fabrikaları birlikte ziyaret 
etmek üzere Başbakana çağrı yapıldı.

 

12 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – ERZURUM

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu Erzurum Şeker Fabri-
kası önünde yurttaşlarla buluşuldu. Hükümetin 
Amerika’ya Osmanlı tokadı atma iddiasında 
olduğunu ama bizim işçimize ve çiftçimize 
Amerikan tokadı attırmak üzere olduğu 
vurgulanarak, tüm Türkiye’nin bu satışa karşı 
çıkarak Amerikan kartellerine boyun eğilmemesi 
gerektiği ifade edildi.
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13 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KARS

Şeker Komisyonu olarak Kars Şeker Fabri-
kası önünde yurttaşlarla buluşuldu. Kars Fab-
rikasının şimdilik özelleştirme kapsamı dışında 
bırakılsa da eğer 14 fabrika satılırsa sıranın bu 
fabrikalara geleceği vurgulanarak, tüm Karslıla-
rın vatan için bu fabrikaların satışına karşı çık-
ması gerektiği ifade edildi.

13 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – AĞRI

Şeker Komisyonu olarak Ağrı Şeker Fabri-
kası önünde yurttaşlarla buluşuldu. Millete küfür 
edenlerin bir kalemde 424 milyon liralık vergi bor-
cunu silenlerin, Şeker Fabrikalarını zarar ediyor 
yalanıyla satmaya çalıştığı vurgulanarak, sadece 
bir yandaşın silinen vergi borcuyla iddia edilen 
zararın 15 yıl karşılanabileceği ifade edildi.

14 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – VAN ERCİŞ

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu olarak Van Erciş Şe-

ker Fabrikasında işçiler ve çiftçilerle buluşuldu. 
Zarar ediyor denerek Şeker Fabrikalarının özel-
leştirilmeye çalışıldığı ifade edilerek zarar denen 
miktarın, Saray’a alınan VIP uçağın tek kanadı-
nın masrafını dahi karşılamadığı ifade edildi.

14 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – MUŞ

Şeker Komisyonu olarak Muş Şeker Fabrika-
sı önünde yurttaşlarla buluşuldu. Fabrikalarda 
çalışan taşeron işçilerin ve geçici işçilerin kad-
roya alınmayarak mağdur edildiği vurgulanarak, 
CHP olarak tüm taşeron işçilerin ayrımsız, şart-
sız, sınavsız kadroya alınması için mücadele 
edildiği ifade edildi.

15 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – ELAZIĞ

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu olarak Elazığ Şeker 
Fabrikasında işçiler ve çiftçilerle buluşuldu. 
Özelleştirilen 14 fabrikanın 1575 köyden pancar 
aldığı, 47 bin 750 çiftçinin bu köylerde pancar 
ürettiği ifade edilirken,  bu fabrikalar satılıp ka-
panması halinde 1575 köyün boşalacağı vurgu-
landı.
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20 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KONYA ILGIN

Şeker Komisyonu olarak Konya Ilgın Şeker 
Fabrikası önünde yurttaşlarla buluşuldu ve kol-
tuk ittifakı yerine şeker için Vatan İttifakında 
birleşen tüm kesimlerle bir araya gelindi. Şeker 
Fabrikaları satılırsa ABD Başkanı Trump’ın, AKP 
yöneticilerine üstün hizmet madalyası takacağı 
ifade edilirken, kendi bakanlarının bile Ameri-
ka’ya böyle hizmet etmediği vurgulandı.

22 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KASTAMONU

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu olarak Kastamonu Şe-
ker Fabrikasında işçiler ve çiftçilerle buluşuldu. 
Sağlık Bakanlığı’nı Amerikan şirketinin kukla gibi 
oynattığı ifade edilirken, bakanlığın 2 ay önce 
yazdığı ve NBŞ zehirdir dediği raporun tam ter-
sini yayınladığı vurgulanarak, Amerikan Bakanlı-
ğı gibi çalışanların yerli de milli de olamayacağı 
belirtildi. 

25 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ

Kırklareli Şeker Platformu’nun Lüleburgaz’da 
düzenlediği Trakya Şeker Yürüyüşü ve Mitingine 
katılındı. Sadece son bir yılda Zonguldak ili ka-
dar tarım alanının yok olduğu ifade edilerek, 1 
yılda 17 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildiği 
belirtildi ve bu toprakların özelleştirmelerle dışa 
bağımlı hale getirildiği ifade edildi.

26 MART 2018 / ŞEKER FABRİKALARI 
MÜCADELESİ – NİĞDE BOR

Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyelerinden 
oluşan Şeker Komisyonu olarak Niğde Bor Şe-
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ker Fabrikasında işçiler ve çiftçilerle buluşuldu. 
Şu anda şeker fabrikalarını savunmak için mü-
cadele edildiği ama 2019’dan sonra illere fabrika 
kurmak için gelineceği ifade edildi.

26 MART 2018 / NİĞDE ÇİFTLİK

Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri ile birlik-
te Niğde’nin Çiftlik ilçesinde merkez kahvesinde 
vatandaşlarla buluşuldu. Patates üreticilerinin 
sorunları konuşuldu ve CHP iktidarında tarı-
mın yeniden ayağa kalkacağı vurgulanarak, 
Türkiye’deki üreticinin dünyayı doyuracak 
noktaya ulaşacağı ifade edildi.

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ, 
ÖNEMLİ KABULLER

16 ŞUBAT 2018 / MALATYA

Malatya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği 
ziyaret edilerek seçimlerini tamamlamış 
başkanlara başarı dilekleri iletildi. 

Türkiye Harp Mâlülü Gaziler Şehit Dul ve Ye-
timleri Derneği Malatya Şubesi ziyaret edilerek 
şehit yakınları ve gaziler ile görüşüldü.

Hakkaride düzenlenen hain terör saldırısı so-
nucu şehit düşen Sözleşmeli Er Miraç Gürkan’ın 
baba evi ziyaret edilerek taziyeler iletildi.

Akçadağ Kozluca’da esnaf ve kahve ziyaret-
leri gerçekleştirilerek vatandaşlarla ülke günde-
mi hakkında görüşüldü.
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17 ŞUBAT 2018 / MALATYA

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası ziyaret 
edilerek yeni yönetime başarılar dilendi ve Türki-
ye ile Malatya özelinde tarımın güncel sorunları 
değerlendirildi.

Mimarlar Odası Malatya Şubesi ziyaret edile-
rek yeni seçilen yönetime başarı dilekleri iletildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ziyaret edi-
lerek yeni seçilen yönetim kuruluna başarı dilek-
leri iletildi.

18 ŞUBAT 2018 / MALATYA

Battalgazi İlçesine bağlı Kapıkaya, Fırıncı, 
Mamurek, Bulgurlu, Yaygın, Karatepe, Tokluca 
ve merkez mahalle muhtarları ve mahalle sakin-
leri ile bir araya gelindi, Malatya ve Türkiye gün-
demi konuşuldu.

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası 
ziyaret edilerek yeni seçilen başkan ve yönetimi-
ne başarı dilekleri iletildi.
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PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Önümüzdeki dönemde aşağıdaki konularda 
çalışmalar yapılacaktır. 

OHAL Kitapçığı: Başarısız darbe girişiminin 
ve takip eden süreçte OHAL’in ülkemize ve va-
tandaşımıza faturasına ilişkin bir kitapçık hazır-
lanacak ve gerekli mercilere ve vatandaşa dağı-
tımı yapılacaktır. 

Yörük Çalıştayı: Tüm Yörük dernekleri 
temsilcileri ve Genel Başkanımızın katılımlarıyla, 
bugüne kadar yapılmış en büyük Yörük 
buluşması, Silifke Belediyesi’nin katkılarıyla 
gerçekleştirilecektir.   

Endüstri 4.0 Raporu: Sanayimizin dijital dö-
nüşümü alanında, Fransa ve İngiltere’nin mev-
zuat ve uygulamaları hakkında karşılaştırmalı 
bir çalışma yapılacak, bu çalışmadan yapılacak 
çıkarsamalar raporlaştırılacaktır. 

Perakende Sektörü Raporu: Perakende sek-
törünün AKP hükümetleri boyunca yaşadığı ka-
yıplar, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların aşıl-
ması için gerekli tedbirler konularını işleyen bir 
rapor hazırlanacaktır. 

Sanayi Strateji Belgesi: Partmizin sanayi 
sektörüne ilişkin politika prensip ve önerilerini 
içeren bir strateji belgesi, Partimizin diğer ilgili 
birimleriyle işgüdüm halinde hazırlanacak ve ya-
yımlanacaktır. 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ

Tarih: 7 Şubat 2018

Açıklama: Türk Tabipler Birliği ziyareti ve 
Basın açıklaması.

 

Tarih: 9 Şubat 2018

Açıklama: TBMM Grup Başkanvekilliği’nin 
görevlendirmesiyle, Gaziantep Milletvekillerimiz 
Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile Hatay, Ki-
lis ve Gaziantep’te temaslarda bulunduk. Gazi 
Şehrimize Gazilik Ünvanı Verilişinin 97’nci yıl 
Dönümünü Kutlama törenine katıldık. CHP Ga-
ziantep Kadın Kolları yeni yönetimine başarılar 
diledik. Kilis-Polateli ilçesine bağlı Yılanca Kö-
yü’nde, Afrin şehidimiz Yunus Emre Doğan’ın 
cenaze törenine katıldık. Zeytin Dalı Operasyo-
nu’nun beşinci gününde atılan bomba ile hasar 
gören Kilis Çalık Camii’ni yerinde inceledikten 
sonra bu saldırıda yakınını kaybeden aileye, ta-
ziye ziyaretinde bulunduk. Reyhanlı Kaymakamı’ 
nı ziyaret ederek, Zeytin Dalı operasyonu ve dü-
şen bombalar hakkında bölgede ki son durumun 
bilgisini aldık. Reyhanlı’da Suriye’den gelen ro-
ketlerin verdiği hasarları yerinde inceledik. Rey-
hanlı’ya düşen roketlerde yaşamını yitirenlerin, 
ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak, acılarını 
paylaştık. Hatay / Kırıkhan ilçe örgütümüzü zi-

5.9. İşveren Sendikaları ve Odalar Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak
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yaret ederek, gündeme dair fikir alışverişinde 
bulunduk. Suriye’den gelen roketlerden en çok 
etkilenen Kırıkhan’da da, yakınlarını kaybeden 
ailelere taziye ziyaretinde bulunarak, acılarını 
paylaştık. Suriye’de yaşanan olaylardan olum-
suz etkilenen Kilis ve Hatay’da ki esnaflarımızı 
ziyaret ettik.

Tarih: 10 Şubat 2018 

Açıklama: 36. Kongremizin ardından, yeni 
seçilen Parti Meclisimiz ile birlikte Anıtkabir’i zi-
yaret ettik ve ilk toplantımızı yaptık.

Tarih: 17 Şubat 2018

Açıklama: Konyaaltı İlçe Örgütümüzde; Be-
lediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, İl Baş-
kanımız Ahmet Kumbul, İlçe Başkanımız Onur 
Duruk ve Antalya milletvekilimiz Niyazi Nefi Kara 
ile birlikte yeni üyelerimize rozetlerini taktık.
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Tarih: 18 Şubat 2018

Açıklama: Serik Belediyesi’nin düzenlediği 4. 
Geleneksel Töngüşlü Deve Güreşlerine partimi-
zin İl ve İlçe örgütleri ile birlikte katıldık. Köylüle-
rimiz, hemşerilerimiz ile birlikte coşku içinde bir 
araya geldik.

Tarih: 18 Şubat 2018

Açıklama: CHP Parti Okulu’nun koordine et-
tiği Akran Eğitimi’ne katıldık.

Tarih: 19 Şubat 2018

Açıklama: Antalya Tanıtım Vakfı Yeliz Gül 
Ege tarafından, Vakfın kurucu üyesi ve bir ön-
ceki dönem başkanı Nizamettin Şen onuruna 
verilen kahvaltıda Antalya Valimiz Sayın Münir 
Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Menderes Türel, İlçe Belediye Başkanlarımız 
Ümit Uysal ve Muhittin Böcek ile birlikteydik. 

Tarih: 20 Şubat 2018

Açıklama: Muratpaşa Belediyesi Halkla ilişkil-
er ve Tanıtım Müdürlüğü’nde görev yapan Burçin 
Paçacığolu ile Cumhuriyet Halk Partilimiz Erkan 
Çamlıbelen’in nikâh törenine katıldık.

Tarih: 23 Şubat 2018

Açıklama: AGİDER (Akdeniz Girişimci İş 
Kadınları Derneği) ‘in 1. Kuruluş Yıldönümü Balo-
su’na katıldık. 

Tarih: 24 Şubat 2018

Açıklama: Milletvekillerimiz, İl Örgütümüz, 
İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Kadın 



283

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

ve Gençlik Kollarımızla birlikte, Antalya İl Başkan-
lığımızın düzenlediği HEDEF 2019 “Dayanışma ve 
örgütler arası kaynaşma Çalıştayı” na katıldık.

 

Tarih: 25 Şubat 2018

Açıklama: Antalya İl Başkanlığı’mızın düzen-
lediği Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen Ekonomi ve Dış Politika Konfer-
ansı’na Duış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Ardahan Milletvekilimiz Özütrk Yılmaz 
ile konuşmacı olarak katıldık.

Tarih: 3 Mart 2018

Açıklama: ATSO’nun düzenlediği 2018-2020 
Endüstri 4.0 toplantısında Antalyamızın geleceğini 
konuştuk.

 

Tarih: 6 Mart 2018

Açıklama: Değerli Parti Meclisi üyemiz, yol 
arkadaşımız Yavuz Karan’ı son yolculuğuna uğur-
ladık.

Tarih: 9-10 Mart 2018

Açıklama: Partimizin Tüzük Kurultayı’na 
katıldık.

Tarih: 15 Mart 2018

Açıklama: İRAN›da düşen jette hayatını kay-
beden 11 kızımızdan; Mina Başaran, Sinem Akay 
ve Burcu Gündoğar Urfalı’nın cenaze törenine 
katıldık.
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Tarih: 17 Mart 2018

Açıklama: CHP Antalya İl Başkanlığı Hedef 

2019 İl Danışma Kurulu toplantısına, partililerimiz 

ile birlikte katıldık.

 

Tarih: 17 Mart 2018

Açıklama: Antalya Dostlar Meclisi kahvaltısın-

da hem şehrimizin hem de ülkemizin sorunlarını 

konuştuk.

 

Tarih: 18 Mart 2018

Açıklama: Antalya Muratpaşa’da, Zümrütova 

Güzeloluk Mahalle temsilciliğimizi, İl Başkanımız 

Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanımız 

Ümit UYSAL ve partililerimiz ile birlikte açtık.

 

Tarih: 19 Mart 2018

Açıklama: Tekirdağ İl ve Süleymanpaşa İlçe 

Örgütlerimizle bir araya geldik, Tekirdağ Belediye 

Başkanlığı’nı ardından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 

Odası’nı ziyaret ettik.
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Tarih: 20 Mart 2018

Açıklama: Edirne Belediye Başkanlığı, 
Babaeski Belediye Başkanlığı, Lüleburgaz ve 
Keşan Belediye Başkanlığını ve Çorlu İlçe Başkan-
lığımızı ziyaret edip, basın açıklaması yaptık.

Tarih: 23 Mart 2018

Açıklama: Afrin’de şehit olan kahraman ask-
erimiz Muhittin Talha Çalışkan’ı Buırdur Bucak’ta 
son yolculuğuna uğurladık.

Tarih: 24 Mart 2018

Açıklama: Muratpaşa Zerdalilik Mah. Temsil-
ciliğimizi açtık. Muratpaşa İlçe Başkanlığı’mızda 
Mahalle Temsilcileriyle biraraya geldik.

 

Tarih: 24 Mart 2018

Açıklama: Konyaaltı esnafını ziyaret ettik, so-
runlarını dinledik. 
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ÖNEMLİ KABULLER:

ŞUBAT-MART 2018

Antalya ve çeşitli illerden gelen Gençlik Kol-
larımız

Van İl Başkanımız Mehmet Kurukçu ve İlçe 
Başkanlarımız

Antalya Kemer Belediye Başkanımız Musta-
fa Gül 

Çeşme İlçe Örgütümüz 

YDK Sekreteri Selahattin EMRE,  Ankara 
Servisçiler Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu 

CHP Kaş İlçe başkanı ve yönetimi 

 

Serik İlçe Başkanımız Abdullah Akbaba ve 
İlçe yönetimi
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Ahıskalı Türkler Birliği Derneği

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet Başkanı 

Sayın Erdoğan Çolak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. 
Osman Gürün ile Muğla İl Başkanı Mürsel Alban

Pankobirlik Başkan Vekili  Ramis Özgen ile 
Pankobirlik yöneticileri ve Edirne Milletvekilimiz 
Erdin Bircan 
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PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT

BUDAK: “ANTALYA AKP TARAFINDAN 
YAĞMALANIYOR”

Konyaaltı ilçe örgütünü ziyaret eden CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 
Çetin Osman Budak, “Antalya AKP tarafından 
yağmalanıyor” dedi. 

KONYAALTI’NA 100 YENİ ÜYE

Konyaaltı CHP ilçe örgütüne 100 yeni üyenin 
rozet takma töreni gerçekleştirildi. Yeni üye olan-
ların rozetleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Antalya milletvekili Çetin Osman Budak Antalya 
Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Konyaaltı Bele-
diye Başkanı Muhittin Böcek tarafından takıldı. 
Rozet takma töreninin ardından konuşma yapan 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel tarafından Türel tarafından yapılmak iste-
nen Tünek Tepe, Boğa Çayı, Yat Limanı, Kent 
Parkı Projelerini eleştirdi. Budak, bu projelerin, 
yağma projesi olduğunu ileri sürdü. Budak ko-
nuşmasında sert ifadeler de kullandı. Budak, 
“Bir daha seçilemeyeceklerini bildiklerinden ne 
götürürsek kardır diye yönetiyorlar. Aslında yö-
netmiyor, yağmalıyorlar” diye konuştu.

YSK HİLE YAPTI

Anayasa referandumuna yönelik olarak 
YSK’nın açıkça hile yaptığını bunun da haydut-
luk olduğunu ifade eden Budak şöyle konuştu; 
“YSK’ya çete diyorlar, ben çete değil haydut 
diyorum. Çünkü halkın oyları ve iradesini gasp 
etmişler kendilerinin itirafı ile kanunsuzluk yap-
mışlardır. Kanunsuzluk yapmak haydutluktur.”

BUDAK: “TRAKYALI ÇİFTÇİ AYAKTA 
KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, 15 yıl öncesine kadar tarım ve hayvancı-
lığın en gelişmiş bölgelerinden olan Trakya’nın 
AKP iktidarıyla kaderine terk edilmiş bir hale 
dönüştürüldüğünü belirterek, “Trakya’da çiftçi, 
üretici perişan. AKP hükümeti dışarıdan et ithal 
ederken, bizim üreticimiz, hayvanlarını satıp bü-
yük şehirlere işçi olarak gitmeye mecbur bırakı-
lıyor. Tarım ve hayvancılıkta çok hızlı bir çöküş 
yaşıyoruz. Bu sorun artık sadece Trakya’nın de-
ğil Türkiye’nin sorunudur. Ama iktidar bununla 
ilgilenmek bir yana samanı ithal eder hale gel-
mekten bile utanmıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da yer aldığı 
CHP heyeti ile birlikte Lüleburgaz, Babaeski, 
Edirne ve Keşan’da incelemelerde bulundu. Te-
kirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda üreticilerle 
ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen CHP he-
yeti, bölge sorunlarını yerinde dinledi.

Buğday, ayçiçek, mısır başta olmak üzere 
pek çok tarım ürününün ekiminde ülkenin en ve-
rimli topraklarından birine sahip olan Trakya Böl-
gesi’nin, hem tarım arazileri hem de hayvancılık 
alanında tarihin en kötü dönemlerinden birini ya-
şadığını belirten Budak, şunları söyledi:
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ÇOK HIZLI BİR ÇÖKÜŞLE KARŞI 
KARŞIYAYI

“Hangi üreticiyle konuştuysak kan ağlıyor. 15 
yıl öncesine kadar hayvancılık ve süt üretimin-
de Türkiye’nin en önde gelen illeri Trakya’da yer 
alırken, bugün AKP iktidarının uyguladığı yan-
lış politikalar sonucunda hepsi perişan olmuş 
durumda. Küçük ve orta ölçekli üretici destek-
lenmek bir yana topraklarını kaybeder hale gel-
miş. Borç içinde olan çiftçilerimiz bugün büyük 
şehirlere işçi olarak gitmeye mecbur bırakılıyor. 
Kiminle konuştuysak artık dayanamadığını söy-
ledi. Çok hızlı bir çöküşle karşı karşıyayız. Bu 
sorun sadece Trakya’nın ya da bölgelerin değil 
Türkiye’nin sorunudur. Ama bununla ilgilenen 
yok. AKP iktidarı bu sorunları çözmek bir yana 
saman ithal eder hale gelmekten bile utanmıyor.”

AYRIMCILIĞA UĞRAYAN AHISKALI 
TÜRKLER CHP’NİN KAPISINI ÇALDI

BUDAK: “SURİYELİLERE KEPÇEYLE 
SOYDAŞLARIMIZA KAŞIK BİLE YOK”

Türkiye’de sayıları 220 bine ulaşan Ahıska-
lı Türkler, “vatandaşlık, ikamet, çalışma izinleri, 
diploma denkliği ve sosyal yardımlar” gibi çö-
zümsüz kalan sorunlarını bir rapor halinde CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak’ın girişimiyle CHP Genel Merkezi’ne ge-
len Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği temsilcileri, 
sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor halinde 
sundular. Türkiye’deki statüleri 2 Temmuz 1992 
tarihli Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve 
İskanına Dair Kanuna göre düzenlenen soydaş-
lar, buna İçişleri Bakanlığı’nın başvurularına ek 
şartlar getiren zorlaştırıcı uygulamalarından ya-
kındılar.

Ahıskalı Türklerin taleplerini değerlendiren 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, şunları 
söyledi:

“Suriyeli misafirler peyder pey vatandaşlık 
almaya başladılar, ama Ahıskalı Türkler gibi soy-
daşlara göçmen statüsü bile çok görülüyor.  Göç 
İdaresi’nin son rakamlarına göre bu ay itibariyle 
55 bin 583 Suriye uyrukluya Türk vatandaşlığı 
verildi. Yardım alan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 
540 bin dolayında. Ahıskalıların sayısı bunun 
onda biri bile değil. Biz yurdundan sürgün her 
mağdura yardım eli uzatılmasını destekleriz. 
Ama hükümet bir gruba kepçeyle verirken diğer 
mağdurlara kaşıkla yardım yapmayı bile çok gö-
rüyor. Ahıskalı Türklerin büyük çoğunluğu aile-
lerini geçindirmek için kaçak ve sosyal güven-
cesiz çalışmak zorunda kalıyor. Bu ayrımcılık, 
büyüyen bir sorunun içinde başka sosyal sorun 
katmanları oluşturur ki bu tüm toplumun gelece-
ği için büyük riskler taşır.”

AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ’NİN 
RAPORUNDAN TESPİTLER ÖZETLE ŞÖYLE:

“1992’den 2018’e kadar Türkiye’ye göç eden 
Ahıskalı Türklerin tahmini nüfusu 200-220 bin 
civarındadır. Bu göçmenlerin büyük kısmı Bursa 
ilinde (yaklaşık 110-115 bin kişi) ve Antalya ilinde 
(yaklaşık 45-50 bin kişi) ikamet etmektedirler.

Vatanımız Türkiye’ye göç eden Ahıskalı 
Türkler, Türkiye’de hukuken “göçmen” statüsünde 
değil de genel olarak yabancı statüsünde kabul 
edilip yabancı muamelesi görmektedirler. Ahıska 
Türkleri için “Göçmen” statüsü tanınmamaktadır, 
halbuki İskan Kanununa dayanılarak bu insanların 
hepsine soy tespiti prosedürleri gerçekleştikten 
sonra “Göçmen Belgesi” verilmelidir. 
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Vatandaşlık, ikamet izni, çalışma izni, 
diploma denklikleri ve sosyal sorunlar gibi birçok 
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Genel uygulamalara 
göre Türkiye’de kesintisiz 5 yıl veya daha fazla 
ikamet etmiş olan herhangi bir Ahıska Türkü T.C. 
vatandaşlığına başvuramamaktadır.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde genelgelerle ve 
emir yazılarıyla oluşturulan ve Ahıskalı Türklerin 
T.C. vatandaşlığına alınmalarını fiilen zorlaştıran 
bir uygulama mevcuttur. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kanunda olmayan ek şartlar 
uygulanmaktadır.

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle kanunda “Türk 
soyundan olanlar” kavramı kaldırıldı ve Ahıska 
Türkleri, T.C. vatandaşlığının kazanılması 
konusunda tüm yabancı uyruklular gibi genel 
şartlara uymak zorunda kaldılar.

11 Eylül 2017 tarihi itibarıyla liste esasına 
dayalı bir sistem kabul edilmiş ve istisnai yoldan 
Türk vatandaşlığına başvuru hakkı tanınmıştır. 
Ancak bu sistem beraberinde çok ciddi sorunlara 
da yol açmıştır. Zira, Türkiye’ye birkaç ay önce 
gelip ikamet iznine başvuran Ahıskalı Türklerin 
listede ismi var iken, 5 yıldan fazla Türkiye’de 
ikamet eden birçok Ahıskalı Türkün bu listelerde 
ismi geçmemektedir.

YÖK diploma denklikleri konusunda 
Ahıska Türkleri için hiçbir pozitif ayrıcalık 
tanımamaktadır. YÖK bu konuda çok yavaş 
çalışmakta ve diploma denklik işlemleri 4-5 sene 
veya daha fazla sürebilmektedir. 300’den fazla 
doktor hastanelerimizde ve polikliniklerimizde 
çalışamamaktadır.

T.C. vatandaşı olmamış Ahıska Türkleri 
büyük çoğunlukla Türkiye’de sosyal güvencesi 
olmayan insanlardır. Hastanelerde ve 
polikliniklerde sıradan yabancı olarak aldıkları 
tüm sağlık hizmetleri için tam ödeme yapmak 
zorundadırlar. Devletimiz tarafından T.C. 
vatandaşlarına gösterilen sağlık ve sosyal 
yardımlardan faydalanamamaktadırlar.”

KONYAALTI SAHİL PROJESİ ESNAFI 
MAĞDUR EDİYOR!

BUDAK: “ÇEKTİKLERİ PARAVANLARLA 
ESNAFA DÜKKANI KAPAT GİT DİYORLAR”

“PROJE ASLINA UYGUN DEĞİLSE 
GEREKLİ TEPKİYİ HALKLA BERABER 
VERİRİZ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Konyaaltı Sahil Projesi ça-
lışmaları hem esnafı hem de vatandaşları mağ-
dur ediyor. Çalışmalar nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’nin dükkanların önünü paravanlar-
la tamamen kapatmasına tepki gösteren CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 
“Dükkanların önüne sadece bir buçuk metre bı-
rakmışlar, sonra da tamamen paravanla kapat-
mışlar. Esnafa dükkanı kapat git diyorlar. Halkla 
denizin arasına adeta Çin Seddi’ni koymuşlar” 
dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’da Kon-
yaaltı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. 
Projenin tam bir plansızlık örneği ile ilerlediğini 
vurgulayan Budak şunları söyledi: 

“Dükkanların önüne bir buçuk metre bırakıp 
tamamen paravanla kapatmışlar.  Öyle bir halde 
ki esnafa dükkanı kapat git diyor.  Ama burada 
çok ciddi kiralar ödeniyor. Esnaf mağdur. Sade-
ce esnaf değil vatandaşlar da mağdur. Çünkü 
buradaki dükkanlara ulaşabilmek için neredeyse 
iki kilometre yürüyorsun. Sahili görme şansın da 
yok çünkü tamamen paravanla kapatılmış. Halk-
la denizin arasına adeta Çin Seddini koymuşlar. 

Esnafla konuştum, çekiniyorlar doğal olarak 
bir şey söylemeye. Acaba gelirler de bana ceza 
keserler mi korkusu var.  Bu insanlar ekmeklerini 
kazanmaya çalışıyor ama şu durum insanlık dışı 
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bir şey. Hiç mi insafınız yok? Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı esnaf derneklerinden geliyor. Esna-
fın haklarıyla yıllarca ilgilenen birisi böyle bir şey 
yapabilir mi? İnanılır bir şey değil. Büyükşehir 
Belediyesi’ne sesleniyorum, bir an önce şu para-
vanları kaldırıp insani bir duruma getirin buraları. 
Sonra da sahildeki çalışmalarınıza devam eder-
siniz. Şunu da belirtmeliyim ki Konyaaltı Projesi 
aslına uygun değilse CHP olarak gerekli tepkiyi 
halkımızla birlikte veririz.” 

Bölgede dükkanı bulunan bir esnaf da pro-
jenin kendilerine belirtilen tarihte bitirilmek bir 
yana daha da uzayacağının görüldüğünü belir-
terek, “ Burada kiralar yüksek.  Şu anda yol yok, 
iz yok. Biz aramasak ne bilgilendiren var ne ilgi-
lenen. Gerçekten hiç iş yok, işlerimiz sıfır. Çünkü 
müşteri girişi yok. Bizim müşterimiz bir yol müş-
terisi, bir de deniz müşterisi. Yol olmayınca, de-
niz olmayınca müşteri de olmuyor” diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMALARI

BUDAK: “MİLLETTEN KORKANLAR 
SANDIK OPERASYONU ARAYIŞINDA”

“UCUBE TEK ADAM DÜZENİNİN UCUBE 
TAK TAK SEÇİM SİSTEMİYLE YÜZDE 1,  
YÜZDE 9.9’UN ÖNÜNE GEÇİRİLİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, AKP-MHP işbirliğiyle  “ittifak teklifi”nin 
seçim güvenliği ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu-
nu belirterek, “Gayri meşru anayasa değişikli-
ğiyle getirilen ucube tek adam düzenine uygun, 
ucube bir ‘tak tak seçim sistemi’ getirmek istiyor-
lar. Milletten korkanlar, sandık operasyonu arayı-
şına girdiler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, AKP-MHP işbirliğiyle TBMM sunulan 
teklifin, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmadığını, kendi içinde de çelişkiler içer-
diğini kaydetti.  Teklif ile “mühürsüz seçimin” 
kanun maddesi haline getirilmek istendiğini ve 
seçim güvenliğinde ciddi bir gedik açılacağını 
kaydeden Budak, “AKP-MHP kendi koltuklarını 
kurtarabilmek, gayri meşru anayasa ile getiri-
len tek adam rejimini tescilleyebilmek için her 
yolu deniyorlar. Meclis’e sundukları teklif, ‘koltuk 
için her yol mübah’ teklifidir. ‘Yerli-milli ittifakı’ 
dediler, ‘milli mutabakat’ dediler, şimdi ‘cumhur 
ittifakı’ diyorlar. Bir türlü dikiş tutturamıyorlar. 
Milletten korktukları için sandık operasyonu ara-
yışına girdiler. TBMM’ye sunulan ittifak düzen-
lemesi, ucube anayasa değişikliğinin ucube tak 
tak seçim sistemi çabasıdır, teklifidir.  YSK ka-
nunu tanımayarak, kanunu yok sayarak mühür-
süz oyaları kabul etmişti, şimdi kanunu YSK’ya 
uydurmak için ‘mühürsüz oylar kabul edilir’ diye 
bir düzenleme yapılıyor. Bir yanda da  kanunda-
ki mühürsüz oylar geçersizdir hükmü duracak. 
Böyle saçmalık olur mu? Yani bu kadar tartışma 
yaşanmışken, hala sandık kurulları mühür bas-
mayı unutacaksa,  Yüksek Seçim Kurulu mühür 
basmayı sağlamayacaksa, kapısına kilit vursun 
daha iyi.  Mühürsüz seçime zırh arayışı, hem 16 
Nisan’daki kanunsuzluğun itirafı;  hem de korku-
nun kanıtıdır. Ama korkunun ecele faydası yok” 
dedi. Budak, şöyle devam etti:

YÜZDE 1, YÜZDE 9.99’DAN BÜYÜK

“Bu teklifte hukuk yok. Bu teklifte demokra-
si yok. Bu teklifte millet iradesi yok. Bu teklifin 
tek amacı var;  AKP ve MHP’nin baraj sorununu 
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aşmak. AKP yüzde 50’yi aşamıyor, MHP yüzde 
10’u aşamıyor, bunu aşmak için sadece, seçim 
güvenliğini yerle bir eden, eşitlik ilkesini yok sa-
yan sistemi, Meclis’teki çoğunluklarına güvene-
rek yapmaya çalışıyorlar. Milli iradeyi, mecliste-
ki çoğunluklarına dayanarak kanunla çalmaya 
çalışıyorlar. Bu teklifle yüzde 1, yüzde 9.99’dan 
büyük hale getiriliyor. Eşitlik nerede, adalet ne-
rede? Bu millet iradesini çalmak değil de nedir? 
Ama bunlar nafile arayışlardır. Milletimiz tüm 
gerçekleri görüyor. Adalet ve demokrasi bileşen-
leri, tüm bu oyunları bozacak, tek adam düze-
ninin tescillenmesine asla geçit vermeyecektir.”

BUDAK: “KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİ DİP 
YAPTI”

“DÜNYA TURİZM GELİRİ İÇİNDE-
Kİ PAYIMIZ YÜZDE İKİ’YE DÜŞTÜ’’ 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı 
turizm verilerini değerlendirdi. Turist sayısın-
da 2016’ya göre yaşanan artışın turizmde 
bir toparlanma gibi göründüğünü ancak, bu 
iyimser tablonun yanıltıcı olduğunu söyledi. 
 
Budak, dünya turizm gelirinden Türkiye’nin aldığı 
payın azaldığına dikkati çekerek şunları söyledi:  
 
“2017 turizm verileri, turizmin sıfır yılı 2016’ya 
göre bir artışa işaret etmektedir. 2014 yılına 
göre hala kişi başı gelirde yaklaşık % 20’luk 
kayıp söz konusudur. Artış, İyimser ama yanıl-
tıcı bir tablo ortaya koymaktadır. Avrupa paza-
rı, kayıp yıl olan 2016 yılının hala gerisindedir. 
2014 yılında 828 dolar olan ortalama kişi 
başı harcama 2017 yılında 681 dolara düştü. 
2014 yılından bu yana sürekli düşmekte olan 
kişi başı turizm geliri 2017 yılında en dip se-
viyeyi gördü. Demek ki, hem turizmcimi-
zin hem de ülkemizin bu dönemde uğradı-
ğı gelir kaybı dolar değerindeki enflasyonu 
dikkate almadan bile sürekli azalmaktadır. 
 
Bu yılki turizm gelirimiz 2010 yılı seviyelerin-
dedir. Ancak, 2010 yılında 33 milyon turistle 
25 milyar gelir elde ederken 2017 yılında 38 
milyon 620 bin turist ağırlayıp 26 milyar gelir 
elde ettik. Bu, katma değeri yüksek turizm ge-
liri elde etmediğimiz anlamına gelmektedir. Ül-
kemizi gelir bırakacak varlıklı turist yerine daha 
düşük gelirli turist profili tarafından tercih edil-
meye başlamıştır. Ayrıca, veriler, dünya turizm 
gelirinden geçmiş yıllara göre daha düşük pay 

aldığımızı ortaya koymaktadır. Dünya turizm 
harcamalarında yıllık % 7 civarında büyüme ve 
gelir artışı yaşanırken 2014 yılında dünya turizm 
pastasından aldığımız pay 2014 yılında %2,76 
dan 2017 yılında %2 seviyesinde gerileyerek 
sürekli pay kaybetmeye devam etmekteyiz.  
 
Dubai, 2016 yılında şehir olarak tek başı-
na 28,5 milyar dolar turizm geliri elde eder-
ken, tarihi mirası, doğası ve turistik tesis-
leri eşsiz olan ülkemiz 26,3 milyar dolar 
turizm geliri elde edebildi. Ülkemiz 2017 yılın-
da Dubai’nin 2016 turizm gelirine yetişemedi. 
Turizm gelirlerimizin dış ticaret açığını kapa-
ma oranına ilişkin veriler de hem ekonomi-
mizin hem de turizmimizin içinde olduğu tab-
loyu çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.  
Turizm gelirlerimizin dış ticaret açığını kapama 
oranı düşmektedir. 

2016 yılında yüzde 39 olan bu oran 
2017 yılında yüzde 34’e düşmüştür. 
Bu tablonun sorumlusu da OHAL koşulları, is-
tikrarsız ekonomi ve güvenlik sorunları, Türki-
ye’nin dünyada değişen imajıdır. Türkiye’yi bu 
tabloya mahkûm eden AKP hükümeti, çizdiği 
pembe tabloların ardındaki gerçekleri halk-
tan saklamaya çalışmak yerine OHAL kaldır-
malı, demokrasiyi, hukuku yeniden tesis et-
meli ve ülkeyi eski imajına kavuşturmalıdır. 
 
Yoksa AKP’nin saltanat sürmesi uğruna turizm-
cimiz de ekonomimiz de ağır bedeller ödemeye 
devam edecektir.”

BUDAK’TAN BAKAN ZEYBEKÇİ’YE DEİK 
TEPKİSİ

“DEİK’E MÜDAHALEYİ DEİK’İN ÖZEL 
SÖKTER KİMLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
OLARAK SAVUNMAK, İŞ DÜNYASINA 
SAYGISIZLIK”

“HÜKÜMET TÜSİAD’IN DEİK’TEN 
AYRILMASINDAN DERS ALMALI”
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 
Budak, iş dünyasının sivil diplomasi örgütü olan 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DİEK) yapılan 
Hükümet müdahalesini,  “DEİK’in özem sektör 
kimliğinin güçlendirilmesi” olarak savunan Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye tepki gösterdi. 
Budak, “Bu tutum Türk iş dünyasına saygısızlık-
tır. Hükümet, TÜSİAD’ın DEİK’ten ayrılmasından 
ders çıkarmalı. DEİK Ekonomi Bakanlığı’nın ve-
sayetinden kurtulmalı, sivil toplum örgütü kimliği-
ne dönmelidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak’ın TÜSİAD’ın 
DEİK’ten ayrılması süreciyle ilgili önergesini 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yanıtladı. 
TÜSİAD’ın “kendi talebi” üzerine kurucu üyeler 
arasından çıkarıldığını kaydeden Zeybekçi, yeni 
yapılanmayı da “DEİK’in özel hukuk hükümlerine 
tabi tüzel kişiliği aynen korunmuş, tamamı özel 
sektör kuruluşlarından oluşan kurucu tabanının 
genişletilmesi yanında organlarının atama usulü 
yerine demokratik yolla seçilerek belirlenmesi 
esas alınarak, DEİK’in özel sektör kimliği 
güçlendirilmiştir” şeklinde savundu. 

Zeybekçi, 2015-2017 yıllarında DEİK’e her yıl 
1 Milyon TL katkı sağlandığını bildirdi.

SİVİL KİMLİĞİNE DÖNMELİ

Bakan Zeybekçi’nin yanıtını değerlendiren 
Budak, “İş dünyasının gönüllü sivil toplum kuru-
luşu olan DEİKbir gece yarısı önergesiyle Eko-
nomi Bakanlığı’na bağlanıyor ama Sayın Bakan 
bunu özel sektör kimliğinin güçlendirilmesi ola-
rak açıklıyor. Bu ciddiyette uzak yaklaşık, iş dün-
yasına büyük bir saygısızlıktır. TÜSİAD, sivil ya-
pısına müdahale edildiği için, resmi bir kuruma 
dönüştürüldüğü için DEİK’ten ayrılmıştır.  AKP 
Hükümeti, TÜSİAD’ın ayrılmasından ders çıkar-
ması gerekirken, sivil topluma müdahale kap-
samını genişletiyor. İş dünyasının kendi meslek 
örgütlerinin seçimlerine müdahale edilmesi, yö-
neticilerin bakanlar tarafından atanması, bu ku-
rumların saygınlığı ve itibarında erozyona neden 
olmaktadır. AKP Hükümeti, tüm sivil toplumu di-
zayn etmeye çalışıyor. Bu yanlış adımlardan bir 
an önce vaz geçilmeli. Bir an önce DEİK, Ekono-
mi Bakanlığı’nın vesayetinden kurtarılmalı, sivil 
yapısına geri dönmesi sağlanmalıdır” dedi.

 

BUDAK: “HÜKÜMET RUTİN 
TURİZM DESTEKLERİNİ BİLE DOĞRU 
PLANLAYAMIYOR” “AVRUPA PAZARINDA 
TOPARLANMA İÇİN OHAL KALKMALI,” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Os-
man Budak, AKP Hükümeti’nin rutin turizm des-
teklerini bile doğru planlayamadığını belirterek, 
“Neredeyse turizm sezonu açılacak, Hükümet 
Ocak-Şubat 2018 dönemi için 9 bin dolarlık uçak 
desteği açıklıyor. Bu anlayışla turizmde sıçrama 
mümkün değil” dedi. Budak, Avrupa pazarında 
kayıp yıl olan 2016’nın rakamlarının yakalana-
madığına dikkat çekerek, “Hükümet hala reha-
vetten çıkabilmiş, turizmi anlayabilmiş değil. 
OHAL kalkmalı, Avrupa pazarı için etkin bir imaj 
kampanyası yürütülmeli” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı açıkla-
mada, turizm sektörüne yönelik uçak yakıt des-
teği ve kruvaziyer turizm desteğini değerlendirdi. 
Hükümetin uçak krizinin ardından gündeme ge-
tirdiği ve 3 yıldır uyguladığı desteklerin olumlu 
olduğunu ancak doğru planlanamadığını kayde-
den Budak, “Turistler ve tur operatörleri, seya-
hat tercihlerini aylar öncesinden belirler. Bunun 
için de desteklerin planlama yapılabilmesi için yıl 
bitmeden açıklanması gerekir ki, tercihler buna 
göre yapılabilsin. Neredeyse turizm sezonu açı-
lacak, Hükümet, Ocak-Şubat 2018 dönemi için 
9 bin dolarlık uçak yakıt desteğini, mart ayının 
ortasında açıklıyor. 

Nasıl kruvaziyer için hem destekler 2018-
2019 dönemi için iki yıllık olarak açıklanıyorsa, 
uçak yakıt desteği de bu şekilde hem de 2017 
yılı bitmeden açıklanmalıydı. Üç yıldır hem biz 
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hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik 
yapılmıyor” dedi.

Uçak yakıt desteği kapsamında Almanya, 
Belçika ve Fransa gibi ülkelere yüzde 20 ek des-
tek sağlanmasının. Avrupa pazarının yeniden 
kazanılmasına yetmeyeceğini daha kapsamlı bir 
kampanyaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bu-
dak, “Türk turizmi için en önemli pazar Avrupa. 
2017’de turizmde bir toparlanma olsa da, Avru-
pa pazarı, kayıp yıl olan 2016’nın bile gerisinde 
kaldı. İki aylık döneme baktığımızda da özellikle 
Almanya pazarında 2016 yılı rakamlarının geri-
sindeyiz. Turizmin önemli iki merkezinden biri 
olan Antalya’ya Ocak-Şubat 2015 döneminde 
120 bin, 2016’da 94 bin Alman turist gelirken, 
2018’in aynı döneminde gelen Alman turist sa-
yısı 58 bindir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkele-
rinde durum aynı. Düşük sezon tam bir gösterge 
değil ama yüksek sezon için ipucu niteliğinde. 
Avrupa pazarındaki düşüşün en önemli sonucu 
da turizm gelirlerindeki ciddi gerilemedir. Turist-
lerin kişi başı harcamaları 800 dolar düzeyinden 
680 dolara kadar düşmüştür. Kongre turizminde 
hala ışık yok. Türk turizminin sıçrama yapabil-
mesi için bir an önce imajın düzeltilmesi gereki-
yor. Bunun da ilk adımı OHAL’in kalkması, hukuk 
ve demokrasiye dönülmesidir. Ayrıca Avrupa’ya 
yönelik etkin bir kampanya yürütülmelidir” diye 
konuştu.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
BUDAK: “YENİ HİLELERİN MAYASI MI 
ÇALINIYOR?”

“HALKIMIZIN SAĞDUYUSU BEKA 
ÜZERİNDEN KAMPLAŞMAYA İZİN 
VERMEYECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Os-
man Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın son grup toplantısında seçim sürecini 
“milletin beka meselesine dönüştürmesini” eleş-
tirerek, “Seçimlere katılan partileri, “milletin, dev-
letin bekası” gibi kutsal bir yarar üzerinden böl-
meye çalışmak ne demektir? Cumhurbaşkanı, 
Yüksek Seçim Kurulu’na, mülki amirlere, emrin-
deki kolluğa şimdiden genel talimat mı vermek-
tedir?” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecini “mille-
tin bekası” meselesine dönüştürmesinin son de-
rece tehlikeli olduğunu belirterek, “Bu yaklaşım 
son yasal değişiklikler de dikkate alındığında 

son derece sakıncalı hem toplumsal kutuplaşma 
hem de seçim güvenliği açısından tehlikelidir. 
Bu mesaj sandıkta hile arayışlarının mayasını 
çalmaktan farksızdır” ifadelerini kullandı. Budak,  
daha sonra şunları söyledi: 

“Demokrasi için tuzaklarla dolu seçim mü-
hendisliği yasasını jet hızıyla onaylayan AKP 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha 
imzası kurumadan maalesef kaygılarımızı haklı 
çıkarmıştır. AKP Genel Başkanı, partisinin 
son grup toplantısında ifade ettiği, «Allah 
göstermesin, herhangi bir aksilik durumunda 
kaybedenin biz değil, Türkiye olacağını 
kesinlikle aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, 
milletimizin, devletimizin bekası meselesine 
dönüşmüştür» sözleriyle seçim sürecine 
yönelik kampanya konseptini de ortaya koy-
muştur. Bu yaklaşım, son yasal değişiklikler de 
dikkate alındığında son derece sakıncalı, hem 
toplumsal kutuplaşma hem de seçim güvenliği 
açısından tehlikelidir.

Mühürsüz pusula ve zarflarla hileye kılıf ara-
yan, sandık alanını kamu görevlileri ve kolluk 
kuvvetlerinin inisiyatifine bırakan, ortak zarf, 
haksız hesap gibi yöntemlere bel bağlayan, 
sandık birleştirme, seçmen taşıma gibi 
tartışmalı yetkilerle sandık güvenliğini  hiçe 
sayan iktidar, anlaşılan yeni bir aşamaya 
geçtiğini düşünmektedir.  Seçimlere katılan 
partileri, ‘milletin, devletin bekası’ gibi kutsal 
bir yarar üzerinden bölmeye çalışmak ne 
demektir? Cumhurbaşkanı, Yüksek Seçim 
Kurulu›na, mülki amirlere, emrindeki kolluğa 
şimdiden genel talimat mı vermektedir? 
Kamu otoriteleri durumdan vazife çıkarıp 
partilerin adil propaganda haklarını baskı 
altına mı almaya çalışacaklardır? Yoksa 
yeni pusula hırsızlıklarının, okul kapatarak 
gizli sayımların zemini mi oluşturulmak 
istenmektedir? Erdoğan, bu çıkışıyla 
neyi kastettiğini net olarak açıklamalı, 
seçim öncesi kamplaşmaları tırmandırıcı 
yaklaşımından vazgeçmelidir. Yoksa  bu 
mesaj sandıkta hile arayışlarının mayasını 
çalmaktan farksızdır.

Düzgün işleyen demokrasi için en temel şart 
seçmen iradesinin sandık sonuçlarına eksiksiz 
yansıması ve vatandaşın yönetimi kendisinin be-
lirlediğine dairi inancıdır.  Demokratik düzende 
meşruiyetin kaynağı eşit şartlarda, özgür, ser-
best ve şeffaf seçimlerdir.
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Demokrasi barometresinin eksilerde sürün-
düğü, Olağanüstü Hal şartlarında esnafın ve 
sektörlerin can çekiştiği ortamda ülkenin en bü-
yük hassasiyetle uzak duracağı şey sancılı bir 
seçim sürecidir.  Şartlar ne olursa olsun Cum-
huriyet Halk Partisi, teşkilatları ve üyeleriyle 
sandıklarda en yüksek düzeyde güvenliği sağ-
layacak şekilde potansiyelini kullanacaktır. Hal-
kımızın engin sağduyusu da ‘beka’ üzerinden bir 
kamplaşmaya izin vermeyecektir.’’

TÜRKİYE VARLIK FONU 18 AYDA HAVLU 
ATTI

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
BUDAK: “VARLIK FONU TASFİYE EDİLMELİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antal-
ya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 
2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Var-
lık Fonu’nun 18 ayın sonunda geldiği aşamayı 
Meclis gündemine taşıdı. Budak, “Türk ekono-
misini kurtaracak ‘süper kahraman’ olarak sunu-
lan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen 1.5 yıllık 
sürede kaynak üretmek yerine varlık tüketen 
bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması is-
temiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi ve-
ren Budak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Fonu yeniden yapılandırma planını 
eleştirdi. Budak, Erdoğan’ın “Varlık Fonu’ndan 
başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz perfor-
mansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küre-
sel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel 

finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir 
ekip kurmak istiyoruz” sözleriyle başarısızlığı iti-
raf ettiğini belirtti.

ZARAR DAHA FAZLA BÜYÜMESİN

Budak, “Aktif büyüklüğü 160 Milyar Dolar’a 
ulaşan Varlık Fonu’nun yönetim değişiklikleriy-
le ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün 
değildir ve kamu zararının daha fazla büyüme-
si beklenmeden derhal tasfiye edilmelidir” dedi. 
Budak, Başbakan’dan şu sorulara yanıt istedi:

“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin 
yönetim giderleri için (taşınmaz ve makam 
aracı alımı-kiralanması, tefriş, personel vb.) 
1.5 yıllık dönemde yapılan harcamanın tutarı 
nedir? Yönetim Kurulu üyelerine yapılan 
ödemeler ne kadardır? TVF’nin 10 Nisan 
2017’de Başbakanlığa sunulan stratejik planı 
yaklaşık bir yıllık dönemde neden onaylanma-
mıştır? Plan yetersiz mi bulunmuştur? Yenisinin 
hazırlanması istenmiş midir? Oluşturulacak yeni 
yönetim yeni plan mı hazırlayacaktır?

DENETİMSİZ İKİNCİ HAZİNE

TVF’nin ilk yönetim kurulu üyelerini kim be-
lirlemiştir? Başlangıçta ‘küresel finans piyasa-
larını bilen, ismine itibar edilen bir ekip’ neden 
kurulmamıştır? Saray danışmanlarının Varlık 
Fonu’ndaki varlıkları sürecek midir? Yaklaşık 1.5 
yıllık sürede TVF’de oluşan kamu zararı so-
rumlularına rücu edilecek midir? Başarısız yöne-
tim kurulu üyeleri bir tazminat ödeyecek midir? 
TVF, 1.5 yıllık dönemde dış kaynak sağlama, 
varlıkların değerini arttırma, stratejik 
yatırımlara iştirak etme gibi alanlarda hangi 
girişimlerde bulunmuş, ne sonuç alınmıştır? 
Faaliyetler dolasıyla bugüne kadar sağlanan 
gelir ne kadardır? Varlık Fonu’nun yeni 
yöneticilerle de sonuç alamayacağı tespitleri 
karşısında, ‘denetimsiz ikinci Hazine’ olarak 
kurgulanan TVF’nin tasfiye edilmesi yoluna gi-
dilecek midir?”
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5.10. Dış İlişkiler Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

22.03.2017

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Ardahan İl Başkanlığımızı ziyaret etti ve 
Ardahan’daki çalışmalara ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

22.03.2017

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Ardahan’da esnaf ziyaretinde bulunarak 
birebir görüşmeler yaptı.

23.02.2017

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Ardahan ilimzin düşman işgalinden kurtu-
luş yıldönümünü Ardahan halkı ile birlikte kutla-
dı.

25.03.2018

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salo-
nunda  “ Ekonomi ve Dış Politika” konulu konfe-
ransa katılarak konuşma yaptı.

01.03.2018

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Eğitim İş Sendikasını ziyaret ederek Genel 
Başkan Orhan Yıldırım, Genel Sekreteri Ebru 
Sungar, Genel Eğitim Sekreteri Suat Özkolay ve 
Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sek-
reteri Yakup Tekin Efe’yle biraraya geldi.

Görüşmede, Türkiye’de son dönemde ya-
şanan gelişmeler ve dış politikaya ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu.

15.03.2018

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, DİSK’i ziyaret ederek, DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko ile görüştü ve gündemle ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu.
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04.03.2017

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz, Ardahan, Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gecesine 
katılarak konuşma yaptı.

15.03.2018

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz,  “Bütün Yollar Avcılar’dan Geçer” Uluslara-
rası Avcılar Sempozyumunun açılışına katılarak 
konuşma yaptı.

TV PROGRAMLARI 

14.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
CNN TÜRK’te ‘’Türkiye’nin Gündemi’’ adlı prog-
rama katıldı. Afrin Harekatı’na ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

16.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Halk Tv’de  ‘’Ana Haber Bülteni’ne’’ katıldı. 
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

20.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
CNN TÜRK’te ‘’Ne Oluyor?’’ adlı programa katıl-
dı. Afrin Harekatı ve Suriye’nin geleceği ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu.
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22.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Halk Tv’de ‘’Güne Başlarken’’ adlı programa ka-
tıldı Afrin ve Suriye ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

27.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 
KRT TV’de ‘’Sorgulu Yorum’’ adlı programa ka-
tıldı. Salih Müslim’in serbest bırakılması ile ilgili 
önemli açıklamalar yaptı.

 01.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 
Halk Tv’de ‘’Türkiye Nereye?’’ adlı programa 
katıldı. Afrin ile ilgili önemli açıklamalar 
yaparak gündemi değerlendirdi.

         

05.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 
CNN TÜRK’te ‘Tarafsız Bölge’’  adlı programa 
katıldı. Seçim İttifakı ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

07.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 
Ulusal Kanal’da ‘’ Başkent Kulisi’’ adlı programa 
katıldı.  Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.

10.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Halk Tv’de ‘’Türkiye Nereye’’ adlı programa ka-
tıldı. Seçim güvenliği ile ilgili değerlendirmeler 
yaparak gündemi değerlendirdi.
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20.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Halk Tv’de  ‘’Türkiye Nereye?’’  adlı programa 
katıldı. Afrin Harekatında süreç ve sonuçları de-
ğerlendirdi.

GAZETE MANŞETLERİ

02.02.2018                                      12.02.2018

16.02.2018      

20.02.2018

        

 

25.02.2018
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26.02.2018

            

27.02.2018
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28.03.2018
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29.03.2018
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ÖNEMLİ KABULLER

08.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
İngiltere Büyükelçisini makamında kabul ederek 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Belçika Büyükelçisini makamında kabul ederek 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27.02.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz,  AB  Delegasyon Başkan Yardımcısı,  Gab-
riel Munuera Vinals’i makamında kabul ederek 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

06.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yıl-
maz,  Singapur Büyükelçisini makamında kabul 
ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.

14.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğrencilerini makamında kabul etti. Dış politika 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

14.03.2018

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 
Kastamonu-Cide İlçe Başkanımızı makamında 
kabul etti. Cide ilçemizin sorunlarına ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu.

22.03.2018

Sayın Genel Başkanımız ve Genel Başkan 
Yardımcımız Öztürk Yılmaz, Ankara’daki Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda 
bir araya geldi.
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ÖRGÜT ve TEMSİL ZİYARETLERİ 

17 Şubat 2018 – Cumartesi / Bursa

CHP Bursa İl Başkanlığımızın düzenlediği 
Büyükşehir Belediyesi Değerlendirme Toplantı-
sının ardından Yenişehir İlçe Başkanlığımız ile 
birlikte kahvehane ziyaretleri yapılarak vatandaş-
ların sorunları dinlendi. 17 Şubat’ta yapılan örgüt 
ve temsil ziyaretlerinde son olarak Eğridereliler 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği›nin 19.Dostluk 
yemeğine katılım sağlandı. 

   

20 Şubat 2018 – Salı / Ankara

Tüm Emekliler Sendikası Ankara Şubesi’nin 
yemeğinde sendika üyeleri ile bir araya gelindi.

24 Şubat 2018 – Cumartesi / İstanbul & 
Bursa 

İstanbul›da Veli-Der’in iki gün sürecek Ulus-
lararası Eğitim Sempozyumu’nda Laik ve Kurum-
sal Eğitimi üzerine konuşmak ve çözüm önerileri 
geliştirmek üzere eğitimcilerle bir araya gelindi.  
Veli-Der’in sempozyumunun ardından Bursa’da 
CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığımızın 
düzenlediği halk buluşmasında Bursa’da güçlü 

bir CHP için yol haritası değerlendirildi, vatan-
daşlarımızın talepleri dinlendi. 

  

25 Şubat 2018 – Pazar / Bursa

Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubemi-
zin 13.Olağan Genel Kuruluna katılım sağlandı. 

 

26 Şubat 2018 – Pazartesi / Bursa

CHP Karacabey İlçe Başkanlığımızın Geniş-
letilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısında Kara-
cabey örgütümüz ile bir araya gelindi.

5.11. Eğitim Politikaları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık
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11 Mart 2018 - Pazar / Bursa

BAL-GÖÇ’ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kahvaltısının ardından CHP Nilüfer İlçe Başkanlı-
ğımız ile birlikte yapılan eylemde “Şeker Fabrika-
ları Halkın Malıdır Satılamaz!” dedik.

15 Mart 2018 - Perşembe / Ankara

Genel Başkan Yardımcılarımız Bülent Tez-
can, Onursal Adıgüzel, Grup Başkanvekilimiz 
Özgür Özel ve Çorum Milletvekilimiz Tufan Köse 
ile katılınan toplantıda, Atatürkçü Düşünce Der-
neği Başkanı Tansel Çölaşan, Başkan Yardımcı-
sı Uluç Gürkan, Genel Sekreteri Öner Tanık ve 
Sefa Yenice ile öğle yemeğinde bir araya gelindi.

17 Mart 2018 - Cumartesi / Bursa

Çocuk İstismarına Dur! demek için 
Çanakkale›den Ankara’ya yürüyen 3 güçlü ka-
dını Bursa’da karşılayarak, yürüyüşlerine destek 
verildi. 

18 Mart 2018 - Pazar / Bursa

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Gününde CHP Bursa İl Başkanlığında basın 
açıklaması düzenlendi. Ardından Bursa Valili-
ği’nin düzenlediği yemekte şehitlerimizin aileleri, 
gazilerimiz ve gazi yakınları ile bir araya gelindi. 

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü programlarından sonra, Yıldırım İlçe Baş-
kanlığı’nın Mesken Meydanında düzenlediği “Şe-
ker Fabrikaları Halkındır Satılamaz!” basın açık-
lamasına katılım sağlandı.
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BASIN AÇIKLAMALARI ve 
TOPLANTILARI 

18 Şubat 2018 – Cumartesi 

BirGün gazetesi ile yapılan röportajda, eğitim 
sistemindeki sorunlar, birimimizin hedefleri ve 
çalışmalar aktarıldı. 

Röportajı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:
https://www.birgun.net/haber-detay/okullar-esit-ve-egiti-

me-erisim-kolay-olacak-204832.html

20 Şubat 2018 – Salı 

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşmeleri ta-
mamlanıp Meclis Gündeminde görüşülen yar-
dımcı doçent ve doçentlik süreçlerini değiştiren 
yeni kanun taslağı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına yapılan konuşmayı aşağıda-
ki linkten izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=wkod-cYzuBU 

22 Şubat 2018 – Perşembe 

TBMM’de düzenlenen basın açıklaması ile, 
“Eğitim sistemi ve sınav sistemini yapboz tahtası-
na dönüştüren iktidar, çocukları değil, siyasi, ide-

olojik çıkarları öncelemektedir.” açıklamasında 
bulunuldu. 

Basın açıklamasını aşağıdaki linkten izleyebi-
lirsiniz ve açıklama ile ilgili haberi aşağıdaki link-
ten okuyabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=vETD0GIBvmE&featu-
re=share

http://www.chp.org.tr/Haberler/14/genel-baskan-yardimci-
si-lale-karabiyikin-basin-aciklamasi-68210.aspx 

23 Şubat 2018 – Cuma

“Cinsel istismarın eğitimle yurtlarla, barınma 
ve denetimle ilgisi göz ardı edilmemelidir!” çağ-
rımızın CNN Türk Ana Haberleri’nde yer alan 
görüntüsünü aşağıdaki linkten izleyebilir, Cum-
huriyet Gazetesinde yer alan haberi görselde 
bulabilirsiniz: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide-
os/1274672429299063/
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26 Şubat 2018 – Pazartesi 

AKP iktidarının vakıf ve derneklere teslim oluşu ile basın açıklaması:  Milliyet Gazetesi

6 Mart 2018 – Salı

TBMM Genel Kurulunda, ataması yapılma-
yan öğretmenlerin sorunları hakkında yapılan 
konuşmayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RsbWhLTFmw&featu-
re=share 

8 Mart 2018 – Perşembe

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayı-
sıyla yapılan basın açıklaması: 

https://www.chp.org.tr/Haberler/14/genel-baskan-yardimci-
si-lale-karabiyik-adil-esit-ve-ozgur-turkiyeye-yine-turk-kadini-ha-
yat-verecek-68701.aspx 

22 Mart 2018 – Perşembe

TBMM’de düzenlenen basın açıklamasında 
ataması yapılmayan öğretmenler sorununu ve 
Öğretmenlik Performans Değerlendirme Yönet-
melik Taslağını gündeme getirildi.

Basın açıklamasının tamamı aşağıdaki link-
ten izleyebilir, açıklama ile ilgili haberi aşağıdaki 
linkten okuyabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=o7tb43vFOuQ&featu-
re=share 

https://www.birgun.net/haber-detay/chp-li-karabiyik-ogret-
men-performans-degerlendirme-taslagi-ozgur-dusunceyi-kisitla-
yacak-209021.html

https://www.chp.org.tr/Haberler/14/karabiyik-ogretmen-per-
formans-degerlendirme-taslagi-ozgur-dusunceyi-kisitlaya-
cak-69332.aspx 

Eğitim sistemimizdeki kara tablonun değer-
lendirildiği Halk Tv Ana Haber Bültenini aşağıda-
ki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=x0pvc-_xDNo&featu-
re=share

26 Mart 2018 – Pazartesi 

AKP iktidarında kapatılan köy okulları soru-
nunun değerlendirildiği basın açıklamasını aşa-
ğıdaki linkten okuyabilirsiniz: Sözcü Gazetesi 

https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/lale-karabiyik-koy-o-
kullari-kapatildi-atama-bekleyen-ogretmen-sayisi-artti-2310723/
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5.12. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

Parti Çalışmaları ve Örgüt

• 14 Mart 2018 tarihli MYK toplantısında sunduğumuz “UBER-TAKSİ Karşılaştırmalar ve Öne-
riler” isimli raporda, UBER’in yasaklanmasına dönük bir yaklaşımdan kaçınılması, konunun 
yasak temelli bir yaklaşımla ele alınmaması, hem taksi şoförlerini hem de UBER sürücülerini 
mağdur etmeyecek yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çektik. 

• 20 Şubat 2018 tarihli MYK toplantısında, partimizin tüm internet yazılımlarının (İntranet, Seç-
sis, Web sitesi vb.) mevcut duruma ilişkin durum değerlendirmesinde bulunduk. Sunduğumuz 
raporda, partimizin internet yazılımlarındaki sorunlara dikkat çekerek, çözüm önerilerinde bu-
lunduk.  Partimizin resmi internet sitesi olan “chp.org.tr”a ilişkin olarak yaptığımız değerlendir-
mede, sitenin ivedilikle güncellenmesi gerektiğini kaydettik. Bu kapsamda, internet sitemizin 
güncellenmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Sitemiz en kısa sürede, çağın tek-
nolojik ve estetik koşulları göz önünde bulundurularak yenilenecek, yenilenme ile beraber tüm 
illerin internet siteleri de otomatik olarak hazır edilecektir.

• 20 Şubat 2018 tarihli MYK toplantısına sunduğumuz “DİJİTAL VARLIKLAR 81 İL BAŞKAN-
LIĞI DURUM, GÖZLEM VE HEDEFLER” raporunda, partimizin İl Başkanlıklarına ait sosyal 
medya hesaplarının mevcut durumunu değerlendirdik. İl Başkanlıklarımızın Facebook, Twit-
ter ve Instagram hesaplarının kurumsal standartlara uygun hale getirilmesine ilişkin çalışma-
lar devam etmektedir. 

• Yine 20 Şubat 2018 tarihli MYK toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun 18 Şubat tarihli grup konuşmasının ardından sosyal medya etkileşimlerine ilişkin yap-
tığımız analize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. 

• 81 ildeki bilişim sorumluları ile birebir iletişime geçilerek, önümüzdeki süreçte başta sosyal 
medya hesaplarının kullanması olmak üzere, izlenecek yol haritasına ilişkin bilgilendirmeler-
de bulunuldu.

• Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği başta olmak üzere, 30’u aşkın dernek ve vakıfla 
iletişime geçilerek, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin olarak görüş ve önerile-
rine başvuruldu. 

• Şubat ayı içerisinde YSK’dan yeni seçmen listeleri alınarak, bu listeler Intranet sistemi 
üzerinden örgütün kullanımına sunuldu. Bu sayede ilçelerimizin; saha çalışmaları için ilçe, 
mahalle ve sokaklarına gelen-giden seçmenleri ve yeni seçmenleri kolaylıkla görebilmeleri 
sağlandı.

• Sunucularımızın daha da güçlendirilmesi ve donanımsal alt yapımızın her an bir seçime hazır 
olmasına yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda, 17-18-19 Mart tarihlerinde 
tüm sunucu alt yapılarımız değiştirilerek, daha güvenli ve yeni teknolojilere uyumlu hale ge-
tirildi. Tüm sistemlerimizin yeni sunucularımıza taşınmasıyla birlikte, her seçim döneminde 
yaklaşık 3 ay öncesinden seçime yönelik olarak yaptığımız donanımsal alt yapının güçlendi-
rilmesine yönelik çalışmaların çok daha kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.

• Seçim sisteminin analiz ve veritabanının oluşturulmasına başlandı. 

• Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile koordinasyon içinde, vatandaş-
larımızdan gelen taleplere yönelik bir çağrı merkezi kurulması için analizler yapılarak, mevcut 
ihtiyaca cevap verecek bir sistemin yazılım çalışmalarına başlandı.

• Yeni parti tüzüğüne uygun olarak üye sisteminde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 
sistemin illere açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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Devam Eden Çalışmalar

• “Chp.org.tr”un güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

• Partimizin İl Başkanlıklarına ait sosyal medya hesaplarına ilişkin olarak; 

- Kurumsal standartlara uygun hale getirilmesine, 

- Tüm sosyal medya hesaplarının İl Başkanlıklarının web siteleriyle entegre hale 
getirilmesine, 

- Grup toplantısında belirlenen gündemin 81 ilin sosyal medya hesaplarında da ele 
alınmasına,

- Genel Merkez sosyal medya hesaplarından günlük yapılan duyuruların İl Başkanlığı 
hesaplarından yayılımının sağlanmasına,

- Genel Merkez sosyal medya hesaplarında milletvekillerinin yayınlanan içeriklerinin 
milletvekili olduğu ilin İl Başkanlığı tarafından yayılımının sağlanmasına,

- Etkin kullanım sağlanarak aylık ortalama erişimin 300 bin kişi civarına çıkarılmasına,

- Mükerrer sayfa ve profillerin, Twitter ve Facebook ile görüşülerek kapatılması ve 
duyuruların sadece İl Başkanlıklarının yetkili olduğu kanallar üzerinden yapılmasına,

- 81 İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarında eksik ve güncel olmayan bilgilerin 
tamamlanmasına,

- İl kongreleri sürecinde yönetimlerin değiştiği İl Başkanlıklarından sosyal medya 
hesaplarının yeni yönetime devredilmesine, 

- Telif hakkı ihlaline neden olabilecek içeriklerin parti kurumsalını temsil eden İl Başkanlığı 
hesaplarından paylaşılmaması yönünde bilgilendirmelerin yapılmasına,

- Hesaplar üzerinde periyodik kontroller yapılarak eleştiri sınırını geçen paylaşımların 
kaldırılmasına ve yetkili kişinin uyarılmasının sağlanmasına,

- Tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarının kurumsal standartlara 
kavuşturulmasına, 

- Yapılan paylaşımlarda Türkçe’nin doğru kullanımı ve imla kurallarına uyulması noktasında 
gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına,

- Genel Merkez hesabından yapılan canlı yayınların 81 İl Başkanlığı hesabından da eş 
zamanlı olarak yapılmasına,

- Olağanüstü durumlarda Genel Merkezin aldığı acil eylem planının 81 İl Başkanlığı 
hesabından da duyurulmasını sağlayacak yazılımsal altyapı çalışmasının yapılmasına

yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

•	 Seçim güvenliğine ilişkin olarak, siyasi partiler ve  “Oy ve Ötesi”, “Ankara’nın Oyları” vb. 
STK’lar ile olan görüşmelerimiz devam etmektedir. 

•	 İl ve İlçe Başkanlıklarımızın envanter bilgilerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir.
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Planlanan Çalışmalar (kısa, orta ve uzun vadelerde)

• Nisan ayı sonu itibariyle, kurumsal internet sitemiz “chp.org.tr”, İl, İlçe Başkanlıkları, Gençlik 
Kolları, Kadın Kolları ve Genel Başkan Yardımcılıkları internet siteleri yenilenmiş yüzüyle hiz-
mete geçecektir. 

• Seçim güvenliğine yönelik olarak, Nisan ayı içerisinde seçim sistemi test çalışmalarına baş-
lanacaktır. 

• Türkiye’deki sansür sorununa ilişkin olarak hazırladığımız rapor, yakın zamanda medya ve 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.

• Seçim güvenliğine ilişkin olarak, tüm Türkiye’de bir seferlik başlatacak ve kamuoyunda yankı 
uyandıracak bir seçim örgütlenme modeli oluşturacak çalışmalarımız önümüzdeki aylarda 
kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli Kabuller

• 25 Mart 2018 tarihinde, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı tarafından Korkut Ata Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen “Toplumcu Belediyecilik” paneline katılarak, yerel yönetimlerde partimizin 
vizyonuna ve seçim güvenliğine yönelik çalışmalarımıza ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

• 25 Mart 2018 tarihinde, İstanbul Beykoz İlçe Başkanlığımızın düzenlediği dayanışma gecesi-
ne katılarak, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarımızı anlattık.

• 23 Mart 2018 tarihinde, “Yüksel Direnişi’nin 500. Günü” vesilesiyle Ankara Yüksel caddesin-
de düzenlenen basın açıklamasına katılarak; haksız, hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç 
edilen arkadaşlarımıza destek verdik. 

• 23 Mart 2018 tarihinde, 77. Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısına hazırlık kap-
samında, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu’nun TBMM’de gerçekleşen Başkanlık 
Divanı Toplantısı’na katıldık. 

• 22 Mart 2018 tarihinde, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet ile 
birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) seçim güvenliğine ilişkin ziyarette bulunduk. 

• 20 Mart 2018 tarihinde, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Yeditepe 
Üniversitesi’nde gerçekleşen “2019’a Doğru Siyasal İletişim” panelinde üniversiteli gençlerle 
bir araya geldik. 

• 20 Mart 2018 tarihinde, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul milletvekili-
miz Sayın Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettik.

• 16 Mart 2018 tarihinde, İstanbul Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar İlçe Başkanlıklarımızı ziyaret 
ederek, 2019 seçimlerine ilişkin kampanya stratejimiz ve seçim güvenliği üzerine değerlen-
dirmelerde bulunduk.

• 5 Mart 2018 tarihinde, Trabzon önceki dönem il başkanlarımızdan, Parti Meclisi (PM) üyemiz 
Sayın Yavuz Karan’ın Trabzon’da düzenlenen cenaze törenine katıldık.

• 27 Şubat 2018 tarihinde, TBMM’de gerçekleşen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
toplantısına katılarak 77. KPK toplantısı için gündem önerilerinde bulunduk.

• 24 Şubat 2018 tarihinde, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı tarafından çocuk istismarlarına dik-
kat çekmek için düzenlenen basın açıklamasına katıldık.

• 24 Şubat 2018 tarihinde, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin İstanbul Adalar’da düzenlenen 
Gençlik Kampı’nda genç kardeşlerimizle bir araya geldik. 
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• 21 Şubat 2018 tarihinde, Ankara Baro Başkanı Sayın Hakan Canduran’ı Genel Merkez’deki 
makamımızda ağırladık. Baroların işlevsiz hale getirilmesinin hukuk sistemimizde yarattığı 
tahribat üzerine endişelerimizi paylaştık.

• 17 Şubat 2018 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu’nda siyasette söz sahibi ol-
mak isteyen genç arkadaşlarımızla “iletişim teknolojilerini ve sansürü” konuştuk. 

• 13 Şubat 2018 tarihinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen “Siber Güvenlik Eko-
sisteminin Geliştirilmesi Zirvesi”ne katıldık.

• 13 Şubat 2018 tarihinde, İstanbul milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu’nun İstanbul’daki du-
ruşmasına katıldık.

Basın Toplantıları ve Açıklamaları

• 26 Mart 2018 tarihinde, Cambridge Analytica’nın Türkiye’deki faaliyetlerine ve kişisel verilerin 
korunmasına yönelik verdiğimiz soru önergesi; Evrensel, Birgün gazetelerinde ve Sputnik 
Türkiye gibi internet medyasında yer buldu. 

• 23 Mart 2018 tarihinde, internet yayınlarına RTÜK denetimi getiren teklifin Genel Kurul’da 
yasalaşmasına ilişkin görüşlerimizi Milliyet gazetesine değerlendirdik.

• 16 Mart 2018 tarihinde, AKP’nin mühürsüz oy açıklamalarına karşın yaptığımız yazılı basın 
açıklaması, T24, Gazete Duvar ve Yeniçağ gazetesinde yer buldu.

• 15 Mart 2018 tarihli Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun’a, seçim güvenliğine ve çalış-
malarımıza ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. 

• 14 Mart 2018 tarihinde, MYK’ya sunduğumuz “UBER-TAKSİ Karşılaştırmalar ve Öneriler” 
isimli raporumuz, Habertürk, CNN Türk televizyonlarında ve Milliyet gazetesinde geniş yer 
buldu. 

• 5 Mart 2018 tarihinde, Yavuz Oğan’ın Sputnik Türkiye’deki radyo programına katılarak, seçim 
güvenliğine ilişkin çalışmalarımızı anlattık.

• 5 Mart 2018 tarihinde, Gazete Duvar’da seçim güvenliğine ilişkin Serkan Alan’a verdiğimiz 
röportaj yayınlandı, “Seçim güvenliği için gerekirse yapay zeka kullanacağız” söylemimiz 
kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 

• 1 Mart 2018 tarihinde, Milliyet gazetesinden Şevket Yaman’a “İnternete RTÜK denetimi” geti-
ren düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

• 19 Şubat 2018 tarihinde, Milliyet gazetesinden Şevket Yaman’a verdiğimiz röportajda yeni gö-
reve başlamamızla birlikte yeni dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinde atacağımız adımları 
konuştuk. 

• 12 Şubat 2018 tarihinde, CRI TÜRK radyodaki Manşet programına katılarak, 36. Olağan Ku-
rultayımızı değerlendirdik. 
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5.13. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Faaliyet Raporu 

Genel Başkan Yardımcısı A. Tuncay Özkan

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3-4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 36. Olağan Kurultayı 
sonrası, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan Basınla İlişkiler Ve Kurum-
sal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırlamış olduğu faaliyet raporunu bilgilerinize sunarız. 

1- CHP Medya Komisyonu oluşturuldu 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan başkanlığında, parti içinde yer 

alan; medya birikimiyle etkili olacağına inandığımız, ülkemiz ve parti yararı esas alınarak CHP Med-
ya Komisyonu adı altında bir komisyon oluşturulmuştur. CHP Medya Komisyon’unda;

İstanbul Milletvekili Sn. Enis Berberoğlu,

İzmir Milletvekili Sn. Mustafa Balbay,

İzmir Milletvekili Sn. Atilla Sertel,

Eskişehir Milletvekili Sn. Utku Çakırözer, 

İstanbul Milletvekili Sn. Barış Yarkadaş, 

İstanbul Milletvekili Sn. Eren Erdem 

yer almaktadır. 

CHP Medya Komisyonu, belirli periyodlarda düzenlediği toplantılarda; strateji geliştirme, medya 
ziyaret planlaması, görev dağılımı…vb. konularda çalışmalar yaptı. Kamu yayıncılığı bağlamında ya-
şanılan sorunlar ile ilgili sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görüşüldü ve Anadolu Ajansı 
Genel Müdürlüğü ile TRT Genel Müdürlüğü Ziyaret edildi. Medya Organlarının Ankara Temsilcileri 
ile İstanbul Merkez Ofisleri ziyaret edilip, Ankara Temsilcileri ve Genel Yayın Yönetmenleri ile fikir 
alışverişinde bulunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Medya’dan beklentisi ve talepleri iletildi.

CHP Medya Komisyonu’nun sırası ile gerçekleştirdiği Ziyaret şöyle: 

17 Şubat 2018 Cumartesi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Ziyaret

1 Mart 2018 Perşembe

TRT Genel Müdürlüğü Ziyaret

7 Mart 2018 Çarşamba

Erdem Gül-Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Hande Fırat –Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Şenol Kazancı Anadolu Ajansı Genel Müdürü

8 Mart 2018 Perşembe

Murat Çelik- Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi

Serpil Çevikcan-Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Yaşar Aydın- Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi

Bekir Bozdağ-Başbakan Yardımcısı (TRT, AA yayınları ile İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğ-
lu ve tutuklu gazeteciler konuları görüşüldü)
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14 Mart 2018 Çarşamba

Enis Berberoğlu Ziyaret

Milliyet-İstanbul Ziyaret

Cumhuriyet-İstanbul Ziyaret

Birgün-İstanbul Ziyaret

Vatan-İstanbul Ziyaret

15 Mart 2018 Perşembe

Fox Tv- İstanbul Ziyaret

Evrensel Gazetesi-İstanbul Ziyaret

Kanal D-İstanbul Ziyaret 

Sözcü-İstanbul Ziyaret

Korkusuz-İstanbul Ziyaret

16 Mart 2018 Cuma

Silivri Cezaevinin Önünde Basın Toplantısı

20 Mart 2018 Salı

Saygı Öztürk- Sözcü Ankara Temsilcisi 

Şaban Sevinç – Halk TV Genel Müdürü

*Medya temsilcilikleri ziyaretleri diğer medya kuruluşları ile devam edecektir.

*Medya Komisyonu Haziran Ayına kadar: 

 1-Yerel Medya Sorunlar-Çözümler Çalıştayı, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 

 2-Sosyal Medya Çalıştayı, İstanbul Milletvekili Eren Erdem,

 3-İnternet Medyası Çalıştayı, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,

 4-Medya Örgütleri Çalıştayı ve Uluslararası Özgür Medya Konferansı Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay tarafından organize edilecektir. 

2- CHP Medya Tutum Belgesi
Yoğun emek ile ortaya çıkan CHP çalışmalarının medya vasıtası ile halkımıza daha doğru yansı-

yabilmesi, etkili muhalefet yapıp, iktidar alternatifi olduğumuzu daha net bir şekilde yansıtabilmemiz 
için CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Medya Tutum 
Belgesi hazırlanmış, MYK onayından geçmiş ve ilgili birimlerimize iletilmiştir. 

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 hazırlanmış, 
MYK onayından geçmiş, ilgili parti birimlerine iletilmiştir. 
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4- CHP Haftalık Bilgilendirme Raporları
CHP Haftalık Bilgilendirme Raporları, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine mensup arkadaşlarımızın 

geliştirecekleri söylemlerde, etkili dil, söylem birliği, parti politikalarına uyum vb. gibi faktörlerin sağ-
lanması için hazırlanmaya başlanmıştır. Rapor, haftalık güncel olayları ele almakta olup her hafta 
yenilenmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onaylanan Rapor, parti politi-
kaları esas alınarak hazırlanan tek yönlü ve bilgilendirme nitelikli bir iletidir. Rapor, il, ilçe belediye 
başkanlarına ve belediye meclis üyelerimize iletilmektedir. 

5- Bilgilendirme Çalışmaları 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyelerine(1 Milyon Kişi) haftalık olarak Değerlendirme ve Bil-

gilendirme Raporu gönderilmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP TBMM Grup 
Konuşması da bütün üyelere haftalık bilgi notu olarak gönderilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyeleri, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl ve İlçe yöneticileri, 
Gençlik ve Kadın Kolları İl ve İlçe Yöneticileri, danışman kadroları… vb. gibi kişilerin yer aldığı liste-
lere Günlük Medya Bilgilendirme Mailleri gönderilmektedir. 

6- Yayın İzleme Birimi Faaliyetleri
Yayın İzleme Birimi olarak, başta CHP Genel Başkanı Sn.Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, MYK 

üyeleri ve CHP çalışmalarının görsel kayıt ve fotoğraflarının çekilmesi, ilgili bölümlerinin ve seçilen 
fotoğrafların basınla paylaşılması görevi yerine getirilmektedir. 

Ayrıca, tüm televizyon kanalları 24 saat esaslı takip edilip, CHP ile ilgili bölümler talep üzerine 
kayıt altına alınmakta, talep eden kişiye ulaştırılmaktadır. Genel Başkan ve MYK üyelerinin konuk 
olarak katıldığı programlar kayıt altına alınmaktadır. Genel Başkanın Konuşmalarının hangi kanalda 
ve ne kadar süre yer aldığına ilişkin bilgiler ilgili kişilere (CHP TBMM Grup Basın Danışmanı, Genel 
Başkan İletişim Koordinatör) iletilmektedir. CHP ile ilgili konuşma ve etkinliklerin Uydu Frekansı alım 
sürecinde ve bu frekansın teknik birimlere dağıtılmasında da görev üstlenilmektedir. Frekansı olan 
yayınlar CHP iç yayınına aktarılmaktadır. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin programları CHPTV’ye youtube üze-
rinden link olarak, ayrıca kurumsal internet sitesi ‘’www.chp.org.tr’’ üzerinden paylaşılmaktadır. İlgili 
program ve konuşmaların videosu CHP’nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi sosyal 
medya hesapları üzerinden de paylaşılmaktadır. İlgili videolar, CHP FTP Adresi üzerinden de medya 
ile paylaşılmaktadır. 

Ayrıca; görsel, yazılı ve internet medya temsilcilerinin materyal (Video-fotograf) konusundaki ta-
lepleri karşılanmaktadır. 

CHP Yayın İzleme Biriminin mesai gün ve saat uygulaması olmayıp, 24 saat esaslı çalışılmakta-
dır. 

7- Veri Hazırlama Birimi Faaliyetleri
Veri Hazırlama Birimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve talep üzerine MYK üyelerinin 

konuşmaları ve Televizyon Programı konukluklarının deşifrelerini yapmaktadır. 

Birim 10 Şubat – 26 Mart 2018 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 
Adet (14.02.2018 - Fox Tv - Çalar Saat, 08.03.2018 - Kadın Muhtarlar Buluşması (Aydın), 09.03.2018 
- 19. Olağanüstü Kurultay Açış Konuşması, 18.03.2018 - Adana Çukurova Belediyesi Temel Atma 
Töreni, 18.03.2018 - Adana Çukurova Belediyesi Temel Atma Töreni, 21.03.2018 - Cnntürk - Ne 
Oluyor, 24.03.2018 - Zonguldak Taşkömürü Çalıştayı), Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Bülent Tezcan’ın 11 Adet ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in 1 Adet Basın Açıklamasını 
deşifre etmiştir. 
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8- İnternet Birimi Faaliyetleri

CHP İnternet Birimi, Kurumsal İnternet Sayfası ”www.chp.org.tr” adresine; CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MYK Üyelerinin, CHP TBMM Grup Başkanvekillerinin ve Milletvekillerinin 
haberlerinin girişini yapmaktadır. İnternet Birimi ayrıca Kısa Mesaj sistemi aracılığıyla bilgilendirme 
SMS’ler göndermektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi resmi web sitesine (www.chp.org.tr) 10 Şubat 2018- 26 Mart 2018 tarih-
leri arasında girilen haber sayısı dağılımı şöyle:

Genel Başkan (36)

MYK (145)

MYK açıklaması (13)

Grup (6)

Milletvekilleri (691)

Toplam 910 haber girişi yapılmış

CHP Genel Merkez (Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının mesaj atılmasını isteyen 
-49.759- gönüllü datası) 10 Şubat 2018- 26 Mart 2018 tarihleri arasında atılan SMS sayısı şöyle

Genel Başkan (24)

MYK Açıklaması (9)

Toplam 34 SMS 

9- Basın Birimi

CHP Basın Birimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve MYK üyelerinin program bil-
gilendirmelerini, faaliyet ve basın açıklamalarını gerekli kontrolleri yaptıktan sonra tüm medya kuru-
luşları ile paylaşmaktadır. 

Basın Birimi ayrıca CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantılarının tüm organizas-
yonunu gerçekleştirmektedir. (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 
yanıtlamakta, sorunlara çözüm üretmektedir. Birim tüm medya kuruluşları ve halkın soruları ve so-
runlarının çözümü noktasında da çalışmalar sürdürmektedir. 

Basın Birimi tarafından hazırlanan günlük Basın Bilgilendirme çalışması her sabah tüm CHP 
MYK Üyeleri, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, CHP Örgütü, CHP Çalışanları ve gönüllüleri ile 
paylaşılmaktadır. 

10- Sosyal Medya 

Daha önce Genel merkez dışında yönetilen Resmi Sosyal medya hesapları, Basınla İlişkiler ve 
Kurumsal İletişim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın kurulması ile birlikte,  Genel Merkez’de 
yönetilmeye başlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın programları ve partimizin etkinlikleri resmi 
sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı canlı yayınlarla birlikte,  paylaşımlar artarak devam 
etmektedir. Sosyal medya hesaplarının yönetimi ile ilgili yapılandırma çalışmalarımız devam etmek-
tedir.
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5.14. Kamu Diplomasisi Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı A. Ünal Çeviköz

Görüşmeler

14 Şubat 2018 tarihinde, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’u CHP Genel Mer-
kezindeki makamında kabul etmiştir. Görüşmede başta Suriye olmak üzere, dış siyasi gelişmeler ele 
alınmıştır. 

15 Mart 2018 tarihinde, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD), başkent Berlin’deki Genel 
Merkezi “Willy Brand Haus”u ziyaret ederek, SPD’nin Dış İlişkiler Sekreteri Felix Porkert ve İlerici 
İttifak (Progressive Alliance) örgütünün Genel Koordinatörü Konstantin Woinoff ile bir görüşme ger-
çekleştirmiştir. Görüşmede, partimizin dış siyasi gelişmelere ilişkin görüşleri aktarılmış ve CHP ile 
SPD arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine yönelik fikir teatisinde bulunulmuştur.

27 Mart 2018’de, Lars Wahlund’un daveti üzerine, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’le birlikte 
İsveç Büyükelçiliği Konutunda öğle yemeğine katılmıştır. Yemekte başta dış siyasi gelişmelerin yanı 
sıra CHP’nin belli başlı konular hakkında tutumları aktarılmıştır.

Basın Faaliyetleri

Nurzen Amuran’a bir mülakat vermiştir. Mülakat, 11 Mart 2018’de”Suriye’de barışı sadece as-
keri yöntemlerle gerçekleştiremeyiz” başlığıyla Oda TV’de yayınlanmıştır. Metin İl, İlçe ve Belediye 
başkanlarına İYS vasıtasıyla dağıtımı yapılmıştır. Mülakatın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir: 
https://odatv.com/suriyede-barisi-sadece-askeri-yontemlerle-gerceklestiremeyiz-11031836.html

European Leadership Network (ELN - Avrupa Liderlik Ağı) için Türkiye ile NATO arasındaki ilişki-
leri ele alan İngilizce bir makale kaleme almıştır. Makale 16 Mart 2018’de ELN web sitesinde yayın-
lanmış olup, e-posta vasıtasıyla Ankara’da mukim AB ile NATO üye ülke Büyükelçiliklerinin dikkatine 
getirilmiştir. Makaleye şu bağlantıdan erişilebilir:

https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/turkeys-relations-with-nato-are-undergoing-an-histo-
ric-trial/

19 Mart 2018’de, önde gelen “Rusya’nın Sesi” radyosunda Yavuz Oğhan’ın “Bidebunudinle” prog-
ramına konuk olmuştur. Programda başta Afrin Operasyonu olmak üzere, bölgenin önemli konuları 
hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. 

24 Mart 2018’de, Artı TV’de “Gece Editörü” programına katılarak, Türkiye ile Irak arasındaki gün-
cel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. 

27 Mart 2018’de, Amerikan Harper’s Dergisinin İstanbul muhabiri Sarah Topol’la Rusya ile NATO 
arasındaki ilişkilerin tarihini ve geleceğini irdeleyen bir mülakat vermiştir. 

27 Mart 2018’de, Şirin Payzın’ın CNN Türk’te sunduğu “Ne Oluyor” programına katılarak, başta 
dış politika olmak üzere, birçok alanda partimizin görüşlerini etraflıca izah etmiştir. 

Konferanslar / Toplantılar

16 Mart 2018 tarihinde, Almanya’nın önde gelen, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP – Bilim 
ve Politika Vakfı) isimli düşünce kuruluşunun daveti üzerine Almanya’nın başkenti Berlin’de dış poli-
tika konulu bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

24 Mart 2018’de, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) İstanbul’daki 
yeni çalışma Merkezinin açılış etkinliğine katılmıştır.

28 Mart 2018’de, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin davetlisi ola-
rak “Çatışan Dünyada Diplomasi Öldü mü?” başlıklı bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. 
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Planlı Faaliyetler

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, görev alanı çerçevesinde planlı olarak;

29 Mart 2018’de, Amerikan, Voice of America (VOA) radyosundan Yıldız Yazıcıoğlu’na Türkiye – 
ABD ilişkileri konusunda bir mülakat verecektir. 

7 Nisan 2018’de, Muğla’nın Fethiye ilçesinde “Mantar Festivali”ne katılacak ve bu vesileyle ilçe 
binasını ziyaret ederek, yöneticilerle bölgenin öncelikli konuları hakkında görüş alışverişinde bulu-
nacaktır.
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5.15. AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel

ARGE Bilim Yönetim Kültür Platformu’nun tekrar genel başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edil-
mesiyle birlikte platformun yeniden yapılandırılmasına girilmiştir. Bu çerçevede ilk aşama da 4 tam 
zamanlı, 4 yarı zamanlı olmak üzere sosyolog, siyaset bilimci, kantitatif analizci, çalışma hayatı ve 
eğitim uzmanı bir ekip hızla çalışmalara başlamıştır. Seçim verileri ve seçim sonuçlarının değerlen-
dirilmesi başta olmak üzere OHAL rejimi altında otoriterleşme ve toplumsal sorunları merkezine alan 
çalışma grupları oluşturulmaya başlanmıştır. 

Sayın genel başkanımızı mevcut siyasal durumun analizini içeren bir taslak çalışma sunulmuş, 
TBMM CHP Grup Komisyon Sözcüleri, genel merkez danışmanları ve MYK üyelerimizin uzmanlık 
alanları göz önünde bulundurularak ve BYKP listesinden Parti Meclisi üyelerimizin uzmanlık alanları 
çerçevesinde ortak çalışma alanlarının tespiti ve uzmanlıklara dayalı işbirliği platformları oluşturul-
maya başlanmıştır. Bu çerçevede çalışma alanları tasarlanmaktadır. Buna ek olarak gençlik sorun-
ları kapsamında “Uyuşturucu kullanan gençlik” ve “Yurt ihtiyacını karılamayan AKP iktidarı”, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında “Şeker fabrikalarımız vatandır. Vatan satılamaz”, nitelikli 
iş gücü kaybı kapsamında “Beyin göçü”, çocuk sorunları kapsamında “Türkiye’de Çocuğun Cinsel 
İstismarı” ve “Çocuk obezitesi” başlıklı politika notları hazırlanmıştır. 

1. POLİTİKA NOTLARI

Gündeme ilişkin konulara dair iktidarın politikalarına ve uygulamalarına eleştirel yaklaşmak ve bu 
politikaların işlevsizliği ve hatta sorunu büyütmesi eksen alınarak kısa politika notları hazırlanmakta-
dır. Hazırlanan bu notlarda sorun tespiti yapılmakta, sorunlardan etkilenen gruplar incelenmekte ve 
çözüm önerileri sunulmaktadır. 

1.1. TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

Uyuşturucu Kullanan Gençlik: AKP iktidarı döneminde eğitim, iş, güvence, gelecek kaygısı 
gibi temel sorunları çözülemeyen gençlik giderek daha çok uyuşturucu batağına saplanmaktadır. 
Zenginden fakire, eğitimsizden eğitimliye kadar toplumun her kesimindeki gençler uyuşturucu kullan-
makta, uyuşturucu bağımlılığı bir yaşam tarzına dönüşmektedir. Uyuşturucu kullanımının artmasına 
ek olarak diğer önemli sorun da, uyuşturucu kullanım yaşının düşmesidir. Yapılan bazı araştırmalar 
Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar indiğini göstermektedir. Bağımlılık çok faktörlü, çok 
basamaklı ve çoklu nedenlere dayanan karmaşık bir bozukluktur. Bu konuda izlenmesi gereken ön-
celikli politika, uyuşturucu kullanımına başlamanın engellenmesidir. Ancak AKP iktidarı uyuşturucu 
sorunuyla yüzleşmemekte ve gençlerle ilgili birçok konuyu yok saydığı gibi bu konuyu da yok say-
maktadır.  Bu bağlamda öncelikli hedefler, uyuşturucu maddeye erişimi zorlaştırmak ve uyuşturucu 
madde kaçakçılığını önlemek olmalıdır. Uzun vadede ise gençleri bu batağa sürükleyen sorunlar 
giderilmeli, gençler, aileler ve eğitimciler bağımlılık konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavi sonrasında 
bağımlılıktan kurtulma oranı dünyada %16 iken bu rakam Türkiye›de %40›tır. Bu rakamlar bize doğru 
politikalar izlenmesi sonucunda bu sorunla başa çıkılabileceğini göstermektedir.

Şeker fabrikalarımız vatandır. Vatan satılamaz: AKP iktidarı tarafından dayatılan şeker fabrika-
larının özelleştirilmesi, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın uğradığı yıkıma bir yenisin daha eklenme-
sidir. Stratejik bir ürün olan şeker pancarının özelleştirilmesi “yerli ve milli” kaynak ve varlıkların 
yok edilmesi anlamına gelmektedir. Atatürk’ün ve Cumhuriyetin mirası olan şeker fabrikaları, şeker 
üretiminin yanında yem, kozmetik, ilaç gibi birçok sektörü de beslemekte ve Türkiye nüfusunun yak-
laşık %15’ine istihdam olanağı sağlamaktadır. Özelleştirmeden 47.758 çiftçi, 10 milyona yakın işçi ve 
aileleri etkilenecektir. AKP iktidarının şeker fabrikalarının kapatılması için kullandığı argümanların 
tamamı yalandır. Şeker fabrikaları zarar etmemektedir. Kamu, şeker pancarı üretebilir. Şeker fabri-
kaları dünya ölçeğinde rekabetçi durumdadır. Şeker pancarına verilen devlet desteğinin ekonomiye 
yükü yoktur. Türkiye’de şeker fiyatları dünya ortalamasının altındadır. AB ülkelerinde şeker kotaları 
kaldırılmıştır. Tüm bu yalanların söylenmesinin asıl nedeni ise, pancar üreticisinin küresel lobilere 
teslim edilmek istenmesidir.



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

320

Beyin Göçü: AKP, nitelikli işgücünün, başarılı üniversite mezunlarının, genç girişimcilerin ve ye-
tişmiş insan kaynaklarının Türkiye’den kaçmasına neden olmaktadır. GSYİH’dan AR-Ge’ye %9,4’lük 
bir pay ayrılan Türkiye’de beyin göçü ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. 
Eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat dünyasının önde gelen kuşakları kaybedilmektedir. Bu ne-
denle Türkiye; eğitim, bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanında bir sıçrama yapamamakta ve rakip-
lerini daha da gerisinde kalmaktadır. İnsan kaynaklarımızın yurtdışına kaçış sebebi, AKP iktidarının 
yarattığı istikrarsızlık ve korku iklimidir. OHAL baskıları, yönetimde otoriterleşme ve yaşam tarzına 
müdahaleler yüzünden umutsuzluğa kapılan yurttaşlar, yurtdışına çıkış için çareler aramakta, re-
fah ve huzur bulamayacakları düşüncesiyle Türkiye’yi terk etmeye çalışmaktadırlar. Aileler gelecek 
kaygısı, genel olarak sisteme güvensizlik, liyakati hiçe sayan, öznel, yanlı ve kayırmacı sınavlar, 
teknolojik kısırlık ve en önemlisi de huzur ve istikrarsızlık nedeniyle çocuklarını Türkiye’den bir başka 
ülkeye götürmeyi istemektedir. İstatistiklere göre her yıl 90 bin başarılı öğrenci yurtdışındaki eğitim 
kurumlarına gitmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bin 224 akademisyen görevinden 
uzaklaştırılmış, 2 bin 341 akademisyen de ihraç edilmiştir. İhraç edilen akademisyenlerin yerleri aynı 
bilgi, beceri ve donanıma sahip olan akademisyenlerle doldurulmamış olması bugünü ve geleceği 
de etkileyecek büyük bir sorundur. Eğitime ek olarak iş sektöründe de yoğun olarak beyin göçü ya-
şanmaktadır. Yüksek vasıflı meslek sahipleri, girişimciler ve genç iş adamları istikrarsızlık ve siyasi 
baskı nedeniyle yoğun şekilde ülkeyi ter etmektedirler. Son 3 yıl içinde 13 bin girişimci ve işadamı 
ülkeyi terk etmiş, Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak için 
müracaat eden iş insanı sayısı % 25 artmıştır. Neredeyse her alanda hem yerliler hem de yabancılar 
için Türkiye’nin çekiciliği azalmaktadır.

Çocuk Obezitesi: Obezite başta kanser olmak üzere şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hasta-
lığı riskini tetikleyen ciddi bir problemdir. OECD verilerine göre Türkiye, ABD ve İzlanda’nın ardından 
bu sorunda dünyada üçüncü sırayı almaktadır. Türkiye’de her beş kişiden biri obezdir. Obezite prob-
leminden en çok etkilenen kesim, çocukladır. Türkiye’de her 10 çocuktan 1’i obezdir. Sorun özellikle 
yoksul çocuklarda daha da sık gözlenmektedir. Yoksul ailelerin çocukları maliyeti yüzünden denge-
li ve kaliteli beslenemedikleri için ucuz ve kalitesiz, besin değeri düşük gıdalara yönelmektedirler. 
Yoksulluk sonucu dengesiz ve yetersiz beslenen çocuklarda son dönemlerde obezite probleminde 
ciddi bir artışın gözler önüne serilmesine neden olmuştur. Hane geliri ve buna bağlı tüketim alışkan-
lıklarına dayanan sorunun, temel taşlarının değişimi kısa vadede müdahale edilemeyecek kadar 
karmaşıktır. Ancak sorunun daha da büyümesine engel olmak amacıyla kısa vadede okullar ve yurt-
larda devlet eliyle beslenme faaliyetlerine önem verilmelidir. Uzun vadeli planlar yapılmalı ve bunun 
sayesinden önleyici tedbirler alınmalıdır.

Yurt İhtiyacını Karşılamayan AKP İktidarı: AKP, 16 yıllık iktidarında eğitime ayırdığı bütçe 
artışı ile övünmektedir. Oysaki bugün gelinen noktada Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt hizmeti ihtiyacı 
karşılayamamakta, öğrenciler standartları denetlenmeyen merdiven altı vakıf ve derneklerin fahiş 
fiyatlı özel yurtlarının eline düşmektedir. Yurt sorunu eğitim alanının kanayan yaralarından biridir. 
AKP, öğrencilere ucuz, güvenli ve kaliteli bir yurt hizmeti sağlayamamaktadır. Okul ve öğrenci sayısı 
hızla artarken yurtlar ne yazık ki hem sayı, hem kapasite, hem de nitelik olarak eksik kalmaktadır. 
Öte yandan KYK yurtlarda yeterli doktor, hemşire ve rehber öğretmen bulunmamaktadır. Öğrencile-
rin çalışabilecekleri oda, çalışma masası ve internet gibi temel ekipmanlar da bu yurtlarda yetersiz 
kalmaktadır. Benzer şekilde yurtlarda beslenme de önemli ve öne çıkan sorunlardan biridir. Fiyatları-
nın yüksek olmasının yanında yemeklerin besin değerleri de düşüktür. Bir diğer öne çıkan sorun ise, 
bu yurtların sosyal ilişkileri düzenlemeye kalkışmaları ve bunu katı kurallar ile sağlama çabalarıdır. 
Bu kurallar kız öğrenciler için erkeklere oranla çok katı ve baskıcıdır. Sosyal etkinlikler kısıtlı ve iyi 
planlanmamıştır. 

Türkiye’de Çocuğun “Cinsel” İstismarı: Tüm dünyada çocuklarla ilgili sorunların kronikleştiği 
gözlenmektedir. BM konuya ilişkin 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) kabul etmiştir. 
Fakat çocuklarla ilgili imzalanan pek çok uluslararası sözleşmeye rağmen Türkiye gibi ülkelerde hala 
milyonlarca çocuk, sokaklarda yetişkinlerce zorla dilendirilmekte, fuhşa ve hırsızlık yapmaya zorlan-
makta, uyuşturucu kullanma ve satmaya yönlendirilmekte, çeşitli şekillerde (küfür, cinsellik, hakaret 
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vb.) taciz edilmekte, daha pek çok yaygın ve onur kırıcı, doğaları ve saflıklarıyla hiçbir biçimde uyuş-
mayan davranış biçimlerine maruz kalmaktadır. Çocuk istismarları içinde en onur kırıcı, aşağılayıcı 
ve vicdanen yaralayıcısı olan çocuk tacizi ve tecavüzü pek çok farklı cinsel aşağılama, kullanma ve 
istismar etme davranışını içermektedir. Bunlar içinde en sık görülenler, çocuğun cinsel kimliğine ve 
vücudunun farklı bölgelerine şiddet uygulama, onu taciz ve tecavüz etme, çeşitli biçimlerde çocuğa 
cinsel içerikli materyaller gösterme veya gönderme davranışlarıdır. Çocuğa yönelik cinsel sapkınlık 
davranışlarına sahip olan hastaların (pedofili) çocuklara karşı olan cinsel suçların (porno yayın iz-
letmek, onlara sürtünmek, onları gözetlemek vb.) ise bilhassa sanal âlemde giderek daha fazla yay-
gınlaştığı dikkat çekmektedir. Çocuğu cinsel açıdan istismar etme vakalarının AKP döneminde daha 
ziyade okul, yurt, kurs gibi eğitim kuruluşlarında görülmesi ve buna karşı yeterli önlem alınamaması 
son derece önemlidir. AKP döneminde patlayan kadın şiddeti ve çocuğun cinsel istismarı ancak 
çağdaş politikalarla çözülebilir.  

1.2. DEVAM ETMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR

Suriyeli Göçmenlerin Etkileri: Ortadoğu’da yaşanan siyasal olaylar ile birlikte büyük göç ha-
reketleri yaşanmış ve yakın zamana kadar Türkiye göç konusunda transit geçiş ülkesi iken hedef 
(yerleşilen) ülke haline gelmiştir. Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı Mart 2018 itibariyle 3.540.648 
kişi olmuştur. Sığınmacılarla Türkiye vatandaşları arasında farklı kültür, din ve hayat biçimlerinin var 
olmasından dolayı bazı problemler yaşanmaktadır. Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yerleştikleri 
illerde çok eşlilik, çocuk ve kadınlara yönelik olan şiddette artış, bazı illerde mezhep ve etnik köke-
ne bağlı çatışmalar, çarpık kentleşme gibi sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Türkiye’de toplumsal 
etkilerin yanında ekonomik etkileri de bulunmaktadır. Sığınmacıların ekonomik bağlamda tüm illerde 
ortaya çıkardığı ortak etki, kiraların artışıdır. Söz konusu durum, evlerin sahiplerini fırsatçılığa iterken, 
kiracı olarak evi tutanlar içinse sorun yaratmaktadır. Kiraların çoğalması ile doğru orantılı bir biçimde 
sınırlardaki şehirlerde kiralık ev bulma durumu oldukça zor bir hal almıştır. Ev sahipleri evleri Suri-
yelilere daha yüksek miktarda paralar karşılında kiralamaktadırlar. Bu durumun etkileyici bir tarafı 
olmasından kaynaklı ev sahiplerinin kendi kiracılarını evden çıkararak Suriyelileri aldıkları gözlem-
lenmmektedir. Ekonomik saha içerisindeki etkilerden bir diğeri de, Suriyelilerin sanayi sektöründe, 
tarımda ve küçük kurumlarda yasal olmayan, kayıt dışı biçimde çalıştırılmasıdır.Türkiye sınırlarında 
bulunan şehirlerde yaşayan bireylerden işini kaybetmiş olanların % 40’ı ila % 100’ü arasında fark-
lılaşan oranlarının Suriyelilerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ocak 2016’dan beri yaklaşık 15 
bin Suriyeliye çalışma izni verilmiş, 750-950 bin arasındaki Suriyelinin ise kayıt dışı çalıştığı tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de barınan Suriyelilerin politik etkileri iki bakış açısı ile değerlendirilebilir. İlki, 
Suriyelilerin Türkiye içerisindeki politik sahaya olan etkisidir. Türk vatandaşlarıyla tartışma ya da ça-
tışma ortamının ortaya çıkma ihtimali, Türk vatandaşları arasında çoğalan güvensizlik hissi ve politik 
bazlı kutuplaşmaların meydana gelmesi söz konusu etkilere dâhildir. Sığınmacıların meydana getir-
mesi olası olan en ciddi güvenlik tehlikesi, Türk vatandaşları arasında oluşan tepkilerin bir kışkırtma 
sonucunda içerisinde şiddet barındıran kitlesel hareket halini almasıdır. 2017 yılında yapılan bir araş-
tırma sonucunda araştırmaya katılanların % 78’i Suriyelilerin ülkeyi daha güvensiz hale getirdiğini, 
aynı yıl yapılan başka bir araştırmada ise araştırmaya katılanların % 75’i Suriyelilerle barış içinde 
yaşayamayacaklarını ifade etmişlerdir.

Genç Yoksulluğu ve Eğitimli İşsizliği: OECD tarafından yapılan araştırmalar sonucu genç iş-
sizliği, öne çıkan güncel sorunlardan biridir. Bu sorunun temel sebepleri üzerinde çalışmak gerek-
lidir. Niteliksizlik, bu sebeplerin başında gelir. Gençlerin matematik ve dil becerilerinin zayıf olması 
öte yandan sektörlerinde gençlere kasiyerlik, garsonluk gibi vasıfsız işler sunması, sorunun temel 
kaynaklarındandır. Coğrafi koşullar da genç işsizliğinde etkili bir sebeptir. Ekonomik durgunluk ve 
istikrarsızlığın da konuya etkisi azımsanmayacak düzeydedir. Bu nedenle hali hazırdaki istihdam po-
litikalarının bir ek maddesi olarak genç işsizliğinin de kendi çerçevesi içinde tartışılması ve çözüme 
yönelik yol gösterici nitelikte politika notları oluşturulması planlanmaktadır. 
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1.3. YAKIN ZAMANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Adil Yargılanma Hakkı, OHAL Döneminde Gözetim ve Fişleme Stratejileri

Kamu Personel Rejiminin Yıkımı

BİMER/CİMER ve Resmi Kurumsal İhbar Kültürü

OHAL Rejiminde STK’ların İmhası

Kamuda ve Özel Sektörde Kayırmacılık ve Yandaşlık

Türkiye’de Kurumsal Yıkım ve Kurumsal Özerklik Kaybı

Medya’da Otoriterleşme ve Tekelleşme

Muhtarlar ve Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi

Öğretmenlerin Üzerindeki Taciz ve Baskı

Yaşlılık Yoksulluğu

Silahlanma ve Toplumsal Kamplaşma Tehlikesi

2. MEDYA

Medyascope, 25 Şubat 2018, Röportaj: AKP İktidarının izlediği politikaların eleştirisi ve genel 
bir durum analizi yapılmıştır.

Birgün Gazetesi, 27 Şubat 2018, Röportaj: Yurttaşlık siyaseti ve AKP iktidarının “toplumu ku-
tuplaştırma, muhalefeti gettolaştırma” politikaları üzerine görüş bildirilmiştir.

Halk TV, Semra Topçu İle Güne Başlarken, 22 Mart 2018: Medyanın saraylaşması, Doğan 
Medya Kuruluşları’nın satılma süreci, seçim güvenliği ve ittifak yasası hakkında görüş bildirilmiştir.
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5.16. Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu

Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi

ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR

ÜYE KÜTÜĞÜ

a.- ÜYE KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER

28 Mart 2018 tarihli itibariyle Üye Kütüğünde kayıtlı 1.219.360 asıl üyemiz bulunmaktadır.  Mevcut 
üyelerimizin,

• 389.685’i ( toplam üyelerin % 31,9’u ) kadın üyelerden, 

• 32.461’i   ( toplam üyelerin % 2,6’sı )  1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla genç 
kadın üyelerden,

• 98.625’i 1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla ( toplam üyelerin % 8,1’i ) genç üye-
lerden,

oluşmaktadır. 

36. Olağan Kurultay için verilen raporda Üye Kütüğünde kayıtlı 1.219.783 asıl üyemizin bulundu-
ğu, bunlardan 388.361’inin kadın üyelerden, 32.103’ünün genç kadın üyelerden, 97.721’inin (1988 
doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla) ise genç üyelerden oluştuğu belirtilmişti.

Toplam 972 ilçeden 40 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 38 GÜMÜŞHANE KÖSE 15
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 37 HAKKARİ ÇUKURCA 45
BATMAN HASANKEYF 48 KARAMAN BAŞYAYLA 20
BAYBURT AYDINTEPE 49 KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45
BİNGÖL SOLHAN 47 KARS DİGOR 45
BİNGÖL YAYLADERE 44 KAYSERİ HACILAR 43
BOLU DÖRTDİVAN 47 KIRIKKALE ÇELEBİ 45
BOLU GEREDE 48 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 48
ÇANKIRI ATKARACALAR 43 KONYA AKÖREN 42
ÇANKIRI KORGUN 18 KONYA HALKAPINAR 49
ÇANKIRI YAPRAKLI 9 KONYA TAŞKENT 41
DİYARBAKIR HAZRO 45 KONYA YALIHÜYÜK 12
ELAZIĞ ARICAK 47 MALATYA DOĞANYOL 40
ELAZIĞ BASKİL 43 MARDİN YEŞİLLİ 49
ELAZIĞ PALU 49 SİİRT TİLLO 1
ELAZIĞ SİVRİCE 48 SİVAS DOĞANŞAR 10
ERZİNCAN KEMALİYE 47 SİVAS GÖLOVA 31
ERZURUM KÖPRÜKÖY 9 ŞANLIURFA HARRAN 40
ERZURUM UZUNDERE 22 ŞIRNAK İDİL 34
GİRESUN ÇAMOLUK 41 VAN BAŞKALE 45
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diğer 932 ilçenin üye sayıları ise;

	10.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 20,

	5.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 46,

	1.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 187,

	500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 128,

	100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 386,

	50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 165,

olup, ilçelerimize yönelik kadın, genç kadın ve genç üyelerimizin sayıları “ASIL ÜYELERİN İL 
BAZINDA SAYI DAĞILIMI” tablosunda verilmiştir.

ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI (28.03.2018)

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 45.253 15.968 1.425 3.967 K.MARAŞ 9.639 2.135 117 546
ADIYAMAN 6.888 1.200 86 473 KARABÜK 2.469 535 55 201

AFYON 6.720 885 67 377 KARAMAN 2.677 473 32 151
AĞRI 1.265 118 20 156 KARS 1.754 172 13 82

AKSARAY 2.770 499 48 188 KASTAMONU 4.037 762 34 205
AMASYA 7.561 1.901 114 436 KAYSERİ 8.374 1.950 187 672
ANKARA 81.717 31.529 1.900 5.080 KIRIKKALE 2.248 553 24 95
ANTALYA 42.975 14.234 948 3.024 KIRKLARELİ 14.610 4.242 388 1.189

ARDAHAN 1.885 172 18 90 KIRŞEHİR 3.199 580 16 69
ARTVİN 5.361 1.252 77 344 KİLİS 862 106 6 52
AYDIN 33.959 10.452 1.125 3.550 KOCAELİ 28.125 8.994 759 2.221

BALIKESİR 24.948 7.832 532 1.657 KONYA 9.880 1.744 122 569
BARTIN 2.111 368 29 114 KÜTAHYA 3.536 541 49 203
BATMAN 919 163 35 115 MALATYA 10.202 2.331 142 461
BAYBURT 364 42 13 48 MANİSA 21.451 4.857 393 1.592
BİLECİK 3.936 934 73 281 MARDİN 1.523 303 32 157
BİNGÖL 672 147 21 62 MERSİN 40.439 14.813 757 2.112
BİTLİS 675 113 23 116 MUĞLA 33.615 10.052 889 3.643
BOLU 4.371 1.101 76 242 MUŞ 758 112 20 73

BURDUR 4.441 1.012 60 247 NEVŞEHİR 3.283 725 33 168
BURSA 32.142 8.843 890 3.114 NİĞDE 4.709 899 25 199

ÇANAKKALE 14.218 4.225 291 973 ORDU 8.456 1.403 114 496
ÇANKIRI 954 188 8 59 OSMANİYE 6.088 1.735 91 301
ÇORUM 12.407 3.828 190 612 RİZE 3.386 610 48 197
DENİZLİ 15.947 3.911 266 1.069 SAKARYA 8.567 2.262 229 780

DİYARBAKIR 3.418 709 99 348 SAMSUN 15.743 4.061 281 1.053
DÜZCE 3.296 712 68 234 SİİRT 656 80 9 79
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EDİRNE 11.177 2.869 268 882 SİNOP 3.635 1.033 48 181
ELAZIĞ 3.007 649 70 219 SİVAS 9.398 2.417 140 455

ERZİNCAN 5.653 1.627 88 259 ŞANLIURFA 3.317 501 83 339
ERZURUM 2.498 321 28 155 ŞIRNAK 750 85 28 110
ESKİŞEHİR 14.210 4.325 324 981 TEKİRDAĞ 26.411 7.708 1.010 3.338
GAZİANTEP 22.160 5.913 554 1.830 TOKAT 8.144 1.721 107 389
GİRESUN 7.672 1.787 134 499 TRABZON 8.751 1.700 125 473

GÜMÜŞHANE 988 165 16 73 TUNCELİ 4.229 1.084 80 215
HAKKARİ 668 173 60 174 UŞAK 8.179 2.136 204 780

HATAY 31.633 10.290 1.122 3.082 VAN 2.406 473 72 241
IĞDIR 664 85 12 61 YALOVA 5.028 1.943 143 387

ISPARTA 4.024 893 64 317 YOZGAT 3.062 495 27 123
İSTANBUL 259.547 99.813 9.459 24.860 ZONGULDAK 10.524 2.704 173 577

İZMİR 150.166 57.407 4.655 13.083 GENEL 
TOPLAM 1.219.360 389.685 32.461 98.625

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 akta-
rılmaktadır.

c.- ONLİNE ÜYELER:

05-06 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla tüzükte yapılan değişiklik sonrası elekt-
ronik 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 78.337 kişi üyelik için 
başvuruda bulunmuşlardır. Bunlardan 35.062 kişi asıl üye olarak Üye Kütüğünde kayıtlıdır. 
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Üyelik işlemleri devam eden 3.150 kişi ile üyelik süreçleri bu aşamada eksik olan 40.125 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 36. Olağan Kurultay için verilen raporda, 76.622 kişinin üyelik için başvu-
ruda bulunduğu, bunlardan 34.349 kişinin asıl üye olduğu ve üyelik işlemlerine devam eden 3.553 
kişi ile, üyelik süreçleri henüz eksik olan 38.70 kişinin üyelik işlemlerine devam edildiği belirtilmişti.

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI (28.03.2018 itibariyle)

DURUM SAYI
Onaylananlar 35.062

TOPLAM 35.062

ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI DAĞILIMI 
(28.03.2018)

DURUM SAYI
Üyelik Kartları Matbaada Basımda Olanlar 140
Üyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler 2.994
Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe Görüşleri istenenler 16

TOPLAM 3.150

ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA EKSİK OLANLARIN SAYI 
DAĞILIMI (28.03.2018)

DURUM SAYI
Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlar 25.712
Resim Uygun Olmayanlar 2.135
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 159
Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.227
Kişilere Kargo Teslim Edilemeyenler 5.965
Üyelik Kartı Teslim Edilip, Formu İmzasız Geri Dönenler 1.128
Üyeliklerini İptal Edenler 2.755
İlçe Başkanlığının İtiraz Ettiği Üyeler 44

TOPLAM 40.125

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 
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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 Sek-
reterliğe gönderilmesi gerekmektedir.

e.- PARTİ KÜTÜĞÜ GÜNCELLEMESİ:

Genel Merkez Parti Kütüğünün güncellenmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil bürosun-
da 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 ya-
pımları düzenli olarak devam etmektedir. 

2018 yılı ilk üç ayı itibariyle; 

	İstifa eden 10.705 kişi (bunlardan 7.551’i 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 1.177 kişi, 

	Vefat eden 97 kişi,

	Haklarındaki disiplin soruşturmalarından dolayı üyelikleri düşen 6 kişi,

olmak üzere toplam 11.985 kişinin üyelikleri Üye Kütüğünden düşürülmüştür.

f.- KİMLİK KARTI VERİLMESİ

Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1.219.360 asıl üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı yap-
maya elverişli olan 1.120.861 asıl üyemize üye kimlik kartları düzenlenmiştir. 

Düzenlenen Üye Kimlik Kartlarının ilgililere dağıtımının yapılması için belirli aralıklarla gönderil-
miştir. Üye kimlik kartları ile ilgili;

Parti Kütüğüne aktarılmaları tamamlanan yeni üyelerimizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya 
elverişli yaklaşık 13.841 kişinin kimlik kartları,

İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye olanlardan 
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fotoğrafları olmayan veya fotokopi resimleri olan 84.658 üyemizden istenen fotoğraflara ilişkin kimik 
kartları,

• İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye olanlar-
dan kimlik kartlarını alamayan üyelerimize ait gönderilen fotoğraflara ilişkin kimlik kartları,ya-
pımları düzenli olarak devam etmektedir.

ASIL ÜYELERİN İLÇELER BAZINDA SAYI DAĞILIMI (28.03.2018)

İL İlçe ÜYE 
SAYISI

KADIN 
ÜYE

GENÇ_KADIN 
ÜYE

GENÇ 
ÜYE

ADANA ALADAĞ 385 83 7 28
ADANA CEYHAN 2.671 704 55 207
ADANA ÇUKUROVA 10.984 4.449 246 663
ADANA FEKE 234 45 3 24
ADANA İMAMOĞLU 388 74 5 29
ADANA KARAİSALI 288 34 1 11
ADANA KARATAŞ 646 219 30 81
ADANA KOZAN 2.014 576 61 201
ADANA POZANTI 415 73 6 30
ADANA SAİMBEYLİ 326 82 3 19
ADANA SARIÇAM 1.729 483 46 124
ADANA SEYHAN 18.161 6.863 744 1.893
ADANA TUFANBEYLİ 289 72 2 12
ADANA YUMURTALIK 312 65 4 21
ADANA YÜREĞİR 6.411 2.146 212 624
ADIYAMAN BESNİ 1.219 132 12 76
ADIYAMAN ÇELİKHAN 221 32 4 10
ADIYAMAN GERGER 169 17 3 37
ADIYAMAN GÖLBAŞI 1.108 320 21 52
ADIYAMAN KAHTA 436 76 4 24
ADIYAMAN MERKEZ 3.456 599 40 249
ADIYAMAN SAMSAT 38 0 0 12
ADIYAMAN SİNCİK 52 3 0 2
ADIYAMAN TUT 189 21 2 11
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 186 12 1 15
AFYONKARAHİSAR BAYAT 132 10 1 6
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 291 26 2 12
AFYONKARAHİSAR ÇAY 206 31 1 6
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 99 4 2 6
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 107 7 0 9
AFYONKARAHİSAR DİNAR 499 53 2 13
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 625 69 4 46
AFYONKARAHİSAR EVCİLER 160 5 0 2
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AFYONKARAHİSAR HOCALAR 130 12 1 5
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 346 19 1 14
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 58 1 0 1
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 37 1 0 1
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1.940 444 37 149
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 558 64 4 24
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 447 18 2 29
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 393 62 3 9
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 506 47 6 30
AĞRI DİYADİN 86 11 5 11
AĞRI DOĞUBAYAZIT 108 19 2 2
AĞRI ELEŞKİRT 76 2 0 9
AĞRI HAMUR 60 0 0 5
AĞRI MERKEZ 440 58 6 31
AĞRI PATNOS 268 14 4 75
AĞRI TAŞLIÇAY 81 11 3 9
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 115 17 0 5
AKSARAY MERKEZ 1.594 305 25 104
AKSARAY ORTAKÖY 170 19 1 3
AKSARAY SARIYAHŞİ 67 8 0 3
AKSARAY SULTANHANI 102 1 0 13
AMASYA GÖYNÜCEK 479 130 4 14
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1.713 533 21 96
AMASYA HAMAMÖZÜ 90 12 1 2
AMASYA MERKEZ 2.155 499 39 103
AMASYA MERZİFON 2.020 543 37 151
AMASYA SULUOVA 433 95 7 20
AMASYA TAŞOVA 671 89 5 50
ANKARA AKYURT 177 33 3 7
ANKARA ALTINDAĞ 4.233 1.607 106 265
ANKARA AYAŞ 197 37 1 4
ANKARA BALA 322 44 3 17
ANKARA BEYPAZARI 365 67 3 23
ANKARA ÇAMLIDERE 95 19 0 4
ANKARA ÇANKAYA 21.240 9.045 562 1.365
ANKARA ÇUBUK 576 134 5 21
ANKARA ELMADAĞ 1.095 324 34 99
ANKARA ETİMESGUT 6.302 2.618 99 266
ANKARA EVREN 69 27 0 0
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ANKARA GÖLBAŞI 1.290 413 20 73
ANKARA GÜDÜL 89 22 0 3
ANKARA HAYMANA 321 24 3 20
ANKARA KAHRAMANKAZAN 291 92 10 18
ANKARA KALECİK 236 46 2 6
ANKARA KEÇİÖREN 9.431 3.566 203 550
ANKARA KIZILCAHAMAM 258 47 1 10
ANKARA MAMAK 17.381 6.880 501 1.391
ANKARA NALLIHAN 301 46 2 13
ANKARA POLATLI 892 203 16 50
ANKARA PURSAKLAR 433 129 13 33
ANKARA SİNCAN 2.674 832 76 175
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 540 95 2 11
ANKARA YENİMAHALLE 12.909 5.179 235 656
ANTALYA AKSEKİ 370 97 1 13
ANTALYA AKSU 552 120 9 41
ANTALYA ALANYA 3.339 1.112 66 203
ANTALYA DEMRE 505 136 8 37
ANTALYA DÖŞEMEALTI 1.129 295 38 145
ANTALYA ELMALI 529 66 2 18
ANTALYA FİNİKE 947 301 16 51
ANTALYA GAZİPAŞA 1.644 433 18 81
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 138 28 0 3
ANTALYA İBRADI 131 28 3 12
ANTALYA KAŞ 1.293 302 23 163
ANTALYA KEMER 972 311 18 62
ANTALYA KEPEZ 7.503 2.624 211 574
ANTALYA KONYAALTI 4.393 1.799 89 240
ANTALYA KORKUTELİ 801 103 8 57
ANTALYA KUMLUCA 805 152 15 72
ANTALYA MANAVGAT 4.270 933 67 305
ANTALYA MURATPAŞA 12.565 5.234 337 853
ANTALYA SERİK 1.089 160 19 94
ARDAHAN ÇILDIR 208 24 1 2
ARDAHAN DAMAL 179 12 2 10
ARDAHAN GÖLE 435 34 5 19
ARDAHAN HANAK 258 7 0 7
ARDAHAN MERKEZ 675 87 10 48
ARDAHAN POSOF 130 8 0 4
ARTVİN ARDANUÇ 494 72 5 20
ARTVİN ARHAVİ 554 141 7 33
ARTVİN BORÇKA 573 108 6 33
ARTVİN HOPA 892 244 19 66
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ARTVİN KEMALPAŞA 416 77 4 25
ARTVİN MERKEZ 1.288 383 30 109
ARTVİN MURGUL 409 131 4 22
ARTVİN ŞAVŞAT 537 72 2 29
ARTVİN YUSUFELİ 198 24 0 7
AYDIN BOZDOĞAN 923 145 24 96
AYDIN BUHARKENT 354 98 17 53
AYDIN ÇİNE 1.397 286 30 144
AYDIN DİDİM 4.733 1.823 105 296
AYDIN EFELER 8.233 2.773 352 1.032
AYDIN GERMENCİK 1.045 176 15 100
AYDIN İNCİRLİOVA 1.460 302 52 211
AYDIN KARACASU 456 67 10 39
AYDIN KARPUZLU 241 34 7 21
AYDIN KOÇARLI 606 90 12 51
AYDIN KÖŞK 540 91 16 82
AYDIN KUŞADASI 5.270 2.161 175 427
AYDIN KUYUCAK 872 213 33 100
AYDIN NAZİLLİ 3.184 875 122 363
AYDIN SÖKE 3.733 1.091 132 452
AYDIN SULTANHİSAR 511 128 12 32
AYDIN YENİPAZAR 401 99 11 51
BALIKESİR ALTIEYLÜL 1.984 567 44 135
BALIKESİR AYVALIK 2.216 848 50 132
BALIKESİR BALYA 209 41 2 7
BALIKESİR BANDIRMA 2.968 1.003 112 298
BALIKESİR BİGADİÇ 372 57 3 32
BALIKESİR BURHANİYE 2.374 884 48 146
BALIKESİR DURSUNBEY 184 18 2 14
BALIKESİR EDREMİT 7.002 2.661 121 379
BALIKESİR ERDEK 896 296 13 45
BALIKESİR GÖMEÇ 527 134 9 40
BALIKESİR GÖNEN 995 195 23 74
BALIKESİR HAVRAN 296 64 6 27
BALIKESİR İVRİNDİ 496 42 4 24
BALIKESİR KARESİ 1.780 523 48 138
BALIKESİR KEPSUT 234 34 1 12
BALIKESİR MANYAS 711 131 20 67
BALIKESİR MARMARA 310 106 7 19
BALIKESİR SAVAŞTEPE 195 28 3 6
BALIKESİR SINDIRGI 708 103 6 40
BALIKESİR SUSURLUK 491 97 10 22
BARTIN AMASRA 285 76 4 13
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BARTIN KURUCAŞİLE 96 16 3 4
BARTIN MERKEZ 1.394 242 22 90
BARTIN ULUS 336 34 0 7
BATMAN BEŞİRİ 57 9 2 11
BATMAN GERCÜŞ 55 2 0 0
BATMAN HASANKEYF 48 12 2 4
BATMAN KOZLUK 118 5 2 21
BATMAN MERKEZ 477 115 22 65
BATMAN SASON 164 20 7 14
BAYBURT AYDINTEPE 49 3 0 3
BAYBURT DEMİRÖZÜ 82 19 6 15
BAYBURT MERKEZ 233 20 7 30
BİLECİK BOZÜYÜK 1.468 443 37 108
BİLECİK GÖLPAZARI 270 40 1 21
BİLECİK İNHİSAR 77 14 0 2
BİLECİK MERKEZ 1.275 308 29 99
BİLECİK OSMANELİ 212 36 2 13
BİLECİK PAZARYERİ 115 12 2 10
BİLECİK SÖĞÜT 418 59 2 28
BİLECİK YENİPAZAR 101 22 0 0
BİNGÖL ADAKLI 66 10 1 3
BİNGÖL GENÇ 55 4 1 8
BİNGÖL KARLIOVA 51 6 2 5
BİNGÖL KİĞI 93 16 1 2
BİNGÖL MERKEZ 248 77 13 29
BİNGÖL SOLHAN 47 14 3 11
BİNGÖL YAYLADERE 44 10 0 1
BİNGÖL YEDİSU 68 10 0 3
BİTLİS ADİLCEVAZ 59 2 0 4
BİTLİS AHLAT 62 6 0 6
BİTLİS GÜROYMAK 93 6 0 12
BİTLİS HİZAN 56 3 2 7
BİTLİS MERKEZ 171 36 12 42
BİTLİS MUTKİ 73 21 1 16
BİTLİS TATVAN 161 39 8 29
BOLU DÖRTDİVAN 47 4 0 1
BOLU GEREDE 48 2 0 2
BOLU GÖYNÜK 162 21 0 4
BOLU KIBRISCIK 141 16 0 2
BOLU MENGEN 255 56 3 12
BOLU MERKEZ 3.260 938 69 196
BOLU MUDURNU 280 50 1 14
BOLU SEBEN 89 9 1 5
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BOLU YENİÇAĞA 89 5 2 6
BURDUR AĞLASUN 110 25 1 4
BURDUR ALTINYAYLA 62 11 0 1
BURDUR BUCAK 445 75 7 27
BURDUR ÇAVDIR 143 13 0 6
BURDUR ÇELTİKÇİ 75 6 1 5
BURDUR GÖLHİSAR 250 33 0 3
BURDUR KARAMANLI 296 75 4 19
BURDUR KEMER 54 3 1 1
BURDUR MERKEZ 2.134 585 36 146
BURDUR TEFENNİ 187 45 3 13
BURDUR YEŞİLOVA 685 141 7 22
BURSA BÜYÜKORHAN 72 2 1 2
BURSA GEMLİK 1.524 443 39 133
BURSA GÜRSU 586 113 17 53
BURSA HARMANCIK 80 8 0 1
BURSA İNEGÖL 1.887 344 46 263
BURSA İZNİK 791 158 10 56
BURSA KARACABEY 884 173 22 88
BURSA KELES 118 9 1 5
BURSA KESTEL 1.078 244 32 143
BURSA MUDANYA 2.800 950 76 273

BURSA
MUSTAFAKEMALPA-
ŞA 1.300 223 29 122

BURSA NİLÜFER 6.293 2.192 173 598
BURSA ORHANELİ 236 22 0 5
BURSA ORHANGAZİ 1.110 281 36 125
BURSA OSMANGAZİ 7.780 2.185 247 752
BURSA YENİŞEHİR 758 124 21 74
BURSA YILDIRIM 4.845 1.372 140 421
ÇANAKKALE AYVACIK 1.055 266 15 67
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1.037 212 12 71
ÇANAKKALE BİGA 1.737 390 40 119
ÇANAKKALE BOZCAADA 122 44 3 10
ÇANAKKALE ÇAN 1.022 224 12 44
ÇANAKKALE ECEABAT 342 134 9 26
ÇANAKKALE EZİNE 747 206 15 81
ÇANAKKALE GELİBOLU 903 261 13 40
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 270 100 4 12
ÇANAKKALE LAPSEKİ 548 116 3 26
ÇANAKKALE MERKEZ 5.925 2.221 164 456
ÇANAKKALE YENİCE 510 51 1 21
ÇANKIRI ATKARACALAR 43 13 1 3
ÇANKIRI BAYRAMÖREN 50 14 0 1
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ÇANKIRI ÇERKEŞ 123 12 0 5
ÇANKIRI ELDİVAN 55 17 1 3
ÇANKIRI ILGAZ 76 5 0 8
ÇANKIRI KIZILIRMAK 56 14 0 3
ÇANKIRI KORGUN 18 5 1 2
ÇANKIRI KURŞUNLU 67 6 2 8
ÇANKIRI MERKEZ 255 58 2 14
ÇANKIRI ORTA 51 7 1 3
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 151 34 0 9
ÇANKIRI YAPRAKLI 9 3 0 0
ÇORUM ALACA 493 109 4 14
ÇORUM BAYAT 167 16 0 5
ÇORUM BOĞAZKALE 58 20 0 1
ÇORUM DODURGA 102 5 0 1
ÇORUM İSKİLİP 323 29 2 20
ÇORUM KARGI 240 14 2 9
ÇORUM LAÇİN 103 7 0 3
ÇORUM MECİTÖZÜ 594 140 11 34
ÇORUM MERKEZ 8.412 3.053 154 441
ÇORUM OĞUZLAR 176 28 3 4
ÇORUM ORTAKÖY 157 16 2 6
ÇORUM OSMANCIK 514 60 3 39
ÇORUM SUNGURLU 968 327 8 31
ÇORUM UĞURLUDAĞ 100 4 1 4
DENİZLİ ACIPAYAM 914 137 4 42
DENİZLİ BABADAĞ 116 28 3 7
DENİZLİ BAKLAN 118 12 3 8
DENİZLİ BEKİLLİ 327 66 9 25
DENİZLİ BEYAĞAÇ 200 35 0 2
DENİZLİ BOZKURT 247 34 2 14
DENİZLİ BULDAN 490 99 4 33
DENİZLİ ÇAL 512 68 5 30
DENİZLİ ÇAMELİ 291 47 1 3
DENİZLİ ÇARDAK 215 29 1 8
DENİZLİ ÇİVRİL 1.321 258 19 70
DENİZLİ GÜNEY 272 36 3 37
DENİZLİ HONAZ 449 81 7 29
DENİZLİ KALE 218 33 6 15
DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3.902 1.175 64 222
DENİZLİ PAMUKKALE 4.323 1.266 87 327
DENİZLİ SARAYKÖY 1.075 354 39 132
DENİZLİ SERİNHİSAR 353 65 6 33
DENİZLİ TAVAS 604 88 3 32
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DİYARBAKIR BAĞLAR 711 168 31 80
DİYARBAKIR BİSMİL 169 20 1 13
DİYARBAKIR ÇERMİK 161 34 10 29
DİYARBAKIR ÇINAR 73 8 1 4
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 83 4 1 2
DİYARBAKIR DİCLE 52 1 0 6
DİYARBAKIR EĞİL 73 7 4 18
DİYARBAKIR ERGANİ 395 42 3 10
DİYARBAKIR HANİ 86 17 5 18
DİYARBAKIR HAZRO 45 5 2 8
DİYARBAKIR KAYAPINAR 623 172 14 60
DİYARBAKIR KOCAKÖY 73 12 1 11
DİYARBAKIR KULP 71 10 5 10
DİYARBAKIR LİCE 53 2 1 15
DİYARBAKIR SİLVAN 96 15 0 6
DİYARBAKIR SUR 174 47 7 17
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 480 145 13 41
DÜZCE AKÇAKOCA 685 204 21 66
DÜZCE CUMAYERİ 145 14 0 5
DÜZCE ÇİLİMLİ 128 11 1 7
DÜZCE GÖLYAKA 226 28 7 25
DÜZCE GÜMÜŞOVA 114 12 4 8
DÜZCE KAYNAŞLI 199 28 1 7
DÜZCE MERKEZ 1.643 406 33 107
DÜZCE YIĞILCA 156 9 1 9
EDİRNE ENEZ 660 169 17 57
EDİRNE HAVSA 560 124 3 35
EDİRNE İPSALA 686 129 13 55
EDİRNE KEŞAN 2.709 661 41 156
EDİRNE LALAPAŞA 158 8 1 5
EDİRNE MERİÇ 394 38 4 22
EDİRNE MERKEZ 4.112 1.332 161 462
EDİRNE SÜLOĞLU 218 24 4 11
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1.680 384 24 79
ELAZIĞ AĞIN 62 9 0 2
ELAZIĞ ALACAKAYA 58 5 0 5
ELAZIĞ ARICAK 47 9 4 9
ELAZIĞ BASKİL 43 5 0 0
ELAZIĞ KARAKOÇAN 175 19 3 18
ELAZIĞ KEBAN 72 9 0 1
ELAZIĞ KOVANCILAR 63 2 0 1
ELAZIĞ MADEN 134 27 1 5
ELAZIĞ MERKEZ 2.256 553 60 174
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ELAZIĞ PALU 49 1 0 0
ELAZIĞ SİVRİCE 48 10 2 4
ERZİNCAN ÇAYIRLI 247 24 0 9
ERZİNCAN İLİÇ 151 19 0 5
ERZİNCAN KEMAH 270 47 6 10
ERZİNCAN KEMALİYE 47 10 1 2
ERZİNCAN MERKEZ 3.855 1.275 70 195
ERZİNCAN OTLUKBELİ 62 19 1 3
ERZİNCAN REFAHİYE 185 35 0 4
ERZİNCAN TERCAN 378 37 5 18
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 458 161 5 13
ERZURUM AŞKALE 153 21 0 5
ERZURUM AZİZİYE 135 26 0 6
ERZURUM ÇAT 233 8 2 12
ERZURUM HINIS 262 33 1 17
ERZURUM HORASAN 51 5 2 5
ERZURUM İSPİR 87 10 0 2
ERZURUM KARAÇOBAN 55 1 0 0
ERZURUM KARAYAZI 53 5 2 9
ERZURUM KÖPRÜKÖY 9 0 0 1
ERZURUM NARMAN 52 3 0 2
ERZURUM OLTU 77 11 1 1
ERZURUM OLUR 50 6 3 7
ERZURUM PALANDÖKEN 361 70 7 32
ERZURUM PASİNLER 59 4 1 2
ERZURUM PAZARYOLU 50 11 0 2
ERZURUM ŞENKAYA 229 23 0 3
ERZURUM TEKMAN 123 10 0 4
ERZURUM TORTUM 53 13 1 2
ERZURUM UZUNDERE 22 2 0 0
ERZURUM YAKUTİYE 384 59 8 43
ESKİŞEHİR ALPU 126 6 1 3
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 163 23 0 7
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 221 42 2 7
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 62 0 0 4
ESKİŞEHİR HAN 92 9 0 5
ESKİŞEHİR İNÖNÜ 144 16 0 7
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 113 22 2 8
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 123 21 2 19
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 151 11 1 14
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8.221 2.773 177 521
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 88 14 1 4
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 401 53 1 14
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ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 162 20 2 7
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4.143 1.315 135 361
GAZİANTEP ARABAN 341 25 2 25
GAZİANTEP İSLAHİYE 793 116 3 26
GAZİANTEP KARKAMIŞ 228 36 3 12
GAZİANTEP NİZİP 1.194 158 27 137
GAZİANTEP NURDAĞI 302 84 12 33
GAZİANTEP OĞUZELİ 451 62 3 19
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 10.858 3.414 321 909
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7.648 1.978 178 647
GAZİANTEP YAVUZELİ 345 40 5 22
GİRESUN ALUCRA 75 14 3 5
GİRESUN BULANCAK 1.349 379 28 84
GİRESUN ÇAMOLUK 41 9 1 2
GİRESUN ÇANAKÇI 70 7 0 1
GİRESUN DERELİ 166 31 1 4
GİRESUN DOĞANKENT 80 11 1 9
GİRESUN ESPİYE 599 106 11 74
GİRESUN EYNESİL 239 25 0 9
GİRESUN GÖRELE 876 176 7 37
GİRESUN GÜCE 157 20 0 8
GİRESUN KEŞAP 424 70 9 30
GİRESUN MERKEZ 2.597 741 65 182
GİRESUN PİRAZİZ 360 93 1 12
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 145 25 0 5
GİRESUN TİREBOLU 403 73 7 32
GİRESUN YAĞLIDERE 91 7 0 5
GÜMÜŞHANE KELKİT 190 30 2 11
GÜMÜŞHANE KÖSE 15 1 1 2
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 94 9 2 5
GÜMÜŞHANE MERKEZ 387 90 9 43
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 166 22 1 9
GÜMÜŞHANE TORUL 136 13 1 3
HAKKARİ ÇUKURCA 45 24 10 19
HAKKARİ MERKEZ 324 100 33 87
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 55 5 1 20
HAKKARİ YÜKSEKOVA 244 44 16 48
HATAY ALTINÖZÜ 590 102 30 131
HATAY ANTAKYA 4.201 1.150 139 431
HATAY ARSUZ 3.132 1.097 134 330
HATAY BELEN 802 301 36 82
HATAY DEFNE 6.441 2.005 215 623
HATAY DÖRTYOL 1.159 333 19 76
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HATAY ERZİN 874 313 34 63
HATAY HASSA 428 76 12 48
HATAY İSKENDERUN 5.225 2.119 168 395
HATAY KIRIKHAN 1.155 332 42 139
HATAY KUMLU 157 52 4 11
HATAY PAYAS 631 185 18 71
HATAY REYHANLI 827 164 23 129
HATAY SAMANDAĞ 5.689 1.996 237 517
HATAY YAYLADAĞI 322 65 11 36
IĞDIR ARALIK 107 7 0 2
IĞDIR KARAKOYUNLU 70 8 0 1
IĞDIR MERKEZ 392 64 11 55
IĞDIR TUZLUCA 95 6 1 3
ISPARTA AKSU 107 25 0 11
ISPARTA ATABEY 51 10 1 9
ISPARTA EĞİRDİR 320 77 5 35
ISPARTA GELENDOST 156 6 2 4
ISPARTA GÖNEN 205 42 0 22
ISPARTA KEÇİBORLU 224 42 0 7
ISPARTA MERKEZ 1.718 497 43 172
ISPARTA SENİRKENT 112 22 0 4
ISPARTA SÜTÇÜLER 111 13 0 1
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 413 76 4 15
ISPARTA ULUBORLU 68 7 1 5
ISPARTA YALVAÇ 453 55 7 27
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 86 21 1 5
İSTANBUL ADALAR 1.246 512 51 139
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.643 420 52 208
İSTANBUL ATAŞEHİR 15.423 6.383 650 1.724
İSTANBUL AVCILAR 12.193 4.894 470 1.184
İSTANBUL BAĞCILAR 5.829 1.766 204 570
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8.663 3.494 309 766
İSTANBUL BAKIRKÖY 6.223 2.978 241 560
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3.832 1.476 113 303
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3.108 911 103 290
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6.184 2.817 325 813
İSTANBUL BEYKOZ 4.957 1.779 199 544
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 7.192 3.195 280 669
İSTANBUL BEYOĞLU 4.782 1.779 208 555
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4.985 2.022 130 317
İSTANBUL ÇATALCA 1.941 568 71 259
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4.233 1.551 158 424
İSTANBUL ESENLER 3.711 1.129 147 383
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İSTANBUL ESENYURT 10.006 3.081 404 1.100
İSTANBUL EYÜPSULTAN 6.809 2.369 211 544
İSTANBUL FATİH 4.117 1.624 95 275
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4.491 1.567 127 360
İSTANBUL GÜNGÖREN 3.657 1.472 181 407
İSTANBUL KADIKÖY 11.216 5.132 407 1.049
İSTANBUL KAĞITHANE 7.090 2.748 284 714
İSTANBUL KARTAL 14.580 5.896 424 1.142
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 9.903 3.451 329 894
İSTANBUL MALTEPE 13.870 5.818 589 1.479
İSTANBUL PENDİK 8.566 2.703 265 727
İSTANBUL SANCAKTEPE 7.831 2.830 358 885
İSTANBUL SARIYER 8.754 3.554 304 783
İSTANBUL SİLİVRİ 4.364 1.449 147 499
İSTANBUL SULTANBEYLİ 1.679 410 78 235
İSTANBUL SULTANGAZİ 8.827 3.015 273 747
İSTANBUL ŞİLE 989 361 17 48
İSTANBUL ŞİŞLİ 8.395 3.786 366 861
İSTANBUL TUZLA 5.773 2.271 170 472
İSTANBUL ÜMRANİYE 9.066 3.333 246 634
İSTANBUL ÜSKÜDAR 7.626 3.153 297 837
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 5.793 2.116 176 460
İZMİR ALİAĞA 3.056 1.190 143 343
İZMİR BALÇOVA 4.572 2.315 84 232
İZMİR BAYINDIR 1.406 271 29 166
İZMİR BAYRAKLI 12.606 5.015 402 980
İZMİR BERGAMA 2.909 780 73 255
İZMİR BEYDAĞ 201 40 7 15
İZMİR BORNOVA 13.916 5.200 474 1.301
İZMİR BUCA 16.358 6.568 562 1.484
İZMİR ÇEŞME 2.174 787 55 173
İZMİR ÇİĞLİ 10.415 4.211 344 839
İZMİR DİKİLİ 2.582 884 68 209
İZMİR FOÇA 1.962 778 41 141
İZMİR GAZİEMİR 3.870 1.460 116 316
İZMİR GÜZELBAHÇE 2.173 981 65 148
İZMİR KARABAĞLAR 12.630 5.126 425 1.019
İZMİR KARABURUN 508 172 16 45
İZMİR KARŞIYAKA 13.547 6.102 370 927
İZMİR KEMALPAŞA 2.421 575 56 207
İZMİR KINIK 1.219 160 28 191
İZMİR KİRAZ 869 126 20 116
İZMİR KONAK 10.825 4.505 299 850



Parti Meclisi Toplantısı – 6 Nisan 2018

340

İZMİR MENDERES 3.073 892 91 339
İZMİR MENEMEN 5.171 1.741 202 621
İZMİR NARLIDERE 5.155 2.313 150 389
İZMİR ÖDEMİŞ 3.036 640 45 305
İZMİR SEFERİHİSAR 2.019 727 49 155
İZMİR SELÇUK 2.003 696 65 191
İZMİR TİRE 1.855 440 29 138
İZMİR TORBALI 4.746 1.581 243 715
İZMİR URLA 2.889 1.131 104 273
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 790 128 14 44
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 552 78 9 35
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 174 34 2 9
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1.176 200 18 91
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 90 10 0 2
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1.737 346 21 126
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 300 59 0 10
KAHRAMANMARAŞ NURHAK 751 221 10 33
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.127 229 23 87
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2.541 788 16 89
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 401 42 4 20
KARABÜK EFLANİ 103 8 0 9
KARABÜK ESKİPAZAR 94 5 0 1
KARABÜK MERKEZ 1.123 256 29 122
KARABÜK OVACIK 64 5 0 4
KARABÜK SAFRANBOLU 696 207 21 52
KARABÜK YENİCE 389 54 5 13
KARAMAN AYRANCI 183 11 1 6
KARAMAN BAŞYAYLA 20 0 0 1
KARAMAN ERMENEK 408 62 1 13
KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45 8 1 1
KARAMAN MERKEZ 1.796 370 29 120
KARAMAN SARIVELİLER 225 22 0 10
KARS AKYAKA 83 2 0 0
KARS ARPAÇAY 218 5 1 4
KARS DİGOR 45 2 0 1
KARS KAĞIZMAN 82 9 2 9
KARS MERKEZ 767 108 6 45
KARS SARIKAMIŞ 270 27 1 11
KARS SELİM 143 8 0 4
KARS SUSUZ 146 11 3 8
KASTAMONU ABANA 160 42 1 3
KASTAMONU AĞLI 50 4 0 3
KASTAMONU ARAÇ 244 28 0 13
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KASTAMONU AZDAVAY 142 31 0 3
KASTAMONU BOZKURT 124 25 1 5
KASTAMONU CİDE 493 134 7 32
KASTAMONU ÇATALZEYTİN 123 26 0 0
KASTAMONU DADAY 180 46 2 4
KASTAMONU DEVREKANİ 133 0 0 4
KASTAMONU DOĞANYURT 50 1 0 1
KASTAMONU HANÖNÜ 175 43 0 11
KASTAMONU İHSANGAZİ 53 5 0 5
KASTAMONU İNEBOLU 122 22 0 2
KASTAMONU KÜRE 57 6 0 8
KASTAMONU MERKEZ 1.351 281 21 81
KASTAMONU PINARBAŞI 51 4 0 1
KASTAMONU SEYDİLER 92 3 0 12
KASTAMONU ŞENPAZAR 54 4 0 4
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 190 20 2 4
KASTAMONU TOSYA 193 37 0 9
KAYSERİ AKKIŞLA 90 6 0 6
KAYSERİ BÜNYAN 211 13 2 17
KAYSERİ DEVELİ 397 60 5 51
KAYSERİ FELAHİYE 99 5 0 10
KAYSERİ HACILAR 43 9 1 6
KAYSERİ İNCESU 88 7 0 1
KAYSERİ KOCASİNAN 1.942 510 44 147
KAYSERİ MELİKGAZİ 2.501 683 88 256
KAYSERİ ÖZVATAN 56 6 0 4
KAYSERİ PINARBAŞI 593 78 5 32
KAYSERİ SARIOĞLAN 229 36 2 7
KAYSERİ SARIZ 362 102 3 14
KAYSERİ TALAS 1.109 360 33 83
KAYSERİ TOMARZA 300 52 3 20
KAYSERİ YAHYALI 136 5 0 6
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 218 18 1 12
KIRIKKALE BAHŞİLİ 54 8 0 1
KIRIKKALE BALIŞEYH 111 45 1 1
KIRIKKALE ÇELEBİ 45 10 0 1
KIRIKKALE DELİCE 137 18 0 1
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 48 10 1 3
KIRIKKALE KESKİN 100 17 0 2
KIRIKKALE MERKEZ 1.469 399 21 77
KIRIKKALE SULAKYURT 187 33 0 1
KIRIKKALE YAHŞİHAN 97 13 1 8
KIRKLARELİ BABAESKİ 2.546 747 65 185
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KIRKLARELİ DEMİRKÖY 140 26 6 12
KIRKLARELİ KOFÇAZ 147 20 0 1
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6.243 1.909 175 527
KIRKLARELİ MERKEZ 3.571 1.201 115 350
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 169 34 2 4
KIRKLARELİ PINARHİSAR 878 186 11 43
KIRKLARELİ VİZE 916 119 14 67
KIRŞEHİR AKÇAKENT 59 14 0 2
KIRŞEHİR AKPINAR 178 15 0 2
KIRŞEHİR BOZTEPE 238 56 1 8
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 100 8 0 1
KIRŞEHİR KAMAN 567 45 3 10
KIRŞEHİR MERKEZ 1.784 397 11 40
KIRŞEHİR MUCUR 273 45 1 6
KİLİS ELBEYLİ 88 10 1 3
KİLİS MERKEZ 588 83 4 37
KİLİS MUSABEYLİ 118 9 1 8
KİLİS POLATELİ 68 4 0 4
KOCAELİ BAŞİSKELE 753 260 21 48
KOCAELİ ÇAYIROVA 1.840 541 62 147
KOCAELİ DARICA 2.292 659 67 199
KOCAELİ DERİNCE 2.714 906 50 147
KOCAELİ DİLOVASI 356 22 4 64
KOCAELİ GEBZE 4.056 1.109 115 345
KOCAELİ GÖLCÜK 2.280 798 51 134
KOCAELİ İZMİT 8.278 3.009 257 738
KOCAELİ KANDIRA 826 154 14 66
KOCAELİ KARAMÜRSEL 819 276 20 58
KOCAELİ KARTEPE 1.633 497 48 119
KOCAELİ KÖRFEZ 2.278 763 50 156
KONYA AHIRLI 57 6 0 2
KONYA AKÖREN 42 13 0 1
KONYA AKŞEHİR 886 177 4 27
KONYA ALTINEKİN 56 0 0 1
KONYA BEYŞEHİR 312 45 3 11
KONYA BOZKIR 148 12 0 1
KONYA CİHANBEYLİ 317 25 1 53
KONYA ÇELTİK 73 1 0 1
KONYA ÇUMRA 203 29 4 8
KONYA DERBENT 148 9 0 12
KONYA DEREBUCAK 50 4 0 9
KONYA DOĞANHİSAR 120 9 0 1
KONYA EMİRGAZİ 130 24 5 13
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KONYA EREĞLİ 1.927 434 20 73
KONYA GÜNEYSINIR 50 3 0 0
KONYA HADİM 91 11 0 1
KONYA HALKAPINAR 49 6 0 1
KONYA HÜYÜK 234 53 2 12
KONYA ILGIN 345 27 5 12
KONYA KADINHANI 135 2 1 12
KONYA KARAPINAR 541 33 1 31
KONYA KARATAY 353 80 15 42
KONYA KULU 216 12 0 6
KONYA MERAM 745 190 12 62
KONYA SARAYÖNÜ 89 9 0 0
KONYA SELÇUKLU 1.726 432 47 148
KONYA SEYDİŞEHİR 541 79 1 8
KONYA TAŞKENT 41 5 1 8
KONYA TUZLUKÇU 126 13 0 7
KONYA YALIHÜYÜK 12 0 0 0
KONYA YUNAK 117 1 0 6
KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 1 3
KÜTAHYA ASLANAPA 90 8 3 6
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 87 4 0 8
KÜTAHYA DOMANİÇ 214 26 1 13
KÜTAHYA DUMLUPINAR 98 18 3 5
KÜTAHYA EMET 145 9 0 3
KÜTAHYA GEDİZ 382 43 4 24
KÜTAHYA HİSARCIK 71 5 0 5
KÜTAHYA MERKEZ 1.313 284 30 101
KÜTAHYA PAZARLAR 51 8 0 2
KÜTAHYA SİMAV 382 38 1 11
KÜTAHYA ŞAPHANE 55 12 1 4
KÜTAHYA TAVŞANLI 519 79 5 18
MALATYA AKÇADAĞ 978 168 6 41
MALATYA ARAPGİR 331 41 0 6
MALATYA ARGUVAN 612 137 6 31
MALATYA BATTALGAZİ 2.087 562 43 116
MALATYA DARENDE 150 14 1 2
MALATYA DOĞANŞEHİR 1.076 193 17 45
MALATYA DOĞANYOL 40 1 0 2
MALATYA HEKİMHAN 985 194 8 32
MALATYA KALE 75 25 2 2
MALATYA KULUNCAK 175 27 0 1
MALATYA PÜTÜRGE 109 10 1 8
MALATYA YAZIHAN 344 66 3 16
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MALATYA YEŞİLYURT 3.240 893 55 159
MANİSA AHMETLİ 225 29 3 17
MANİSA AKHİSAR 3.184 747 47 222
MANİSA ALAŞEHİR 2.025 441 36 168
MANİSA DEMİRCİ 250 35 5 17
MANİSA GÖLMARMARA 441 65 3 50
MANİSA GÖRDES 360 27 3 21
MANİSA KIRKAĞAÇ 540 101 5 29
MANİSA KÖPRÜBAŞI 324 44 1 13
MANİSA KULA 363 38 3 10
MANİSA SALİHLİ 2.825 716 64 184
MANİSA SARIGÖL 815 140 13 73
MANİSA SARUHANLI 1.378 152 19 127
MANİSA SELENDİ 282 37 3 14
MANİSA SOMA 1.604 328 22 90
MANİSA ŞEHZADELER 2.270 733 48 152
MANİSA TURGUTLU 1.833 430 47 169
MANİSA YUNUSEMRE 2.732 794 71 236
MARDİN ARTUKLU 378 90 6 22
MARDİN DARGEÇİT 68 11 0 11
MARDİN DERİK 67 3 1 6
MARDİN KIZILTEPE 298 49 6 43
MARDİN MAZIDAĞI 179 68 14 31
MARDİN MİDYAT 191 16 1 2
MARDİN NUSAYBİN 128 14 1 21
MARDİN ÖMERLİ 91 39 3 10
MARDİN SAVUR 74 8 0 1
MARDİN YEŞİLLİ 49 5 0 10
MERSİN AKDENİZ 5.953 2.356 174 407
MERSİN ANAMUR 2.429 1.009 44 110
MERSİN AYDINCIK 285 61 4 13
MERSİN BOZYAZI 272 56 3 15
MERSİN ÇAMLIYAYLA 166 15 0 9
MERSİN ERDEMLİ 1.204 287 15 47
MERSİN GÜLNAR 542 110 3 21
MERSİN MEZİTLİ 6.163 2.601 121 313
MERSİN MUT 2.191 530 32 116
MERSİN SİLİFKE 2.887 773 44 175
MERSİN TARSUS 5.664 1.778 134 453
MERSİN TOROSLAR 5.222 2.048 57 152
MERSİN YENİŞEHİR 7.461 3.189 126 281
MUĞLA BODRUM 6.515 2.477 203 693
MUĞLA DALAMAN 960 315 24 70



345

CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu

MUĞLA DATÇA 1.393 503 31 128
MUĞLA FETHİYE 3.736 1.029 93 436
MUĞLA KAVAKLIDERE 262 40 6 35
MUĞLA KÖYCEĞİZ 1.057 263 23 114
MUĞLA MARMARİS 3.778 1.359 117 384
MUĞLA MENTEŞE 4.844 1.272 192 787
MUĞLA MİLAS 5.421 1.361 101 459
MUĞLA ORTACA 1.295 375 21 101
MUĞLA SEYDİKEMER 965 93 4 130
MUĞLA ULA 1.127 313 26 109
MUĞLA YATAĞAN 2.262 652 48 197
MUŞ BULANIK 93 3 0 1
MUŞ HASKÖY 58 2 1 8
MUŞ KORKUT 62 19 8 17
MUŞ MALAZGİRT 63 6 1 10
MUŞ MERKEZ 253 40 9 34
MUŞ VARTO 229 42 1 3
NEVŞEHİR ACIGÖL 106 5 0 9
NEVŞEHİR AVANOS 918 174 9 61
NEVŞEHİR DERİNKUYU 315 17 0 12
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 184 32 0 3
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 732 245 6 30
NEVŞEHİR KOZAKLI 231 50 4 6
NEVŞEHİR MERKEZ 435 101 8 24
NEVŞEHİR ÜRGÜP 362 101 6 23
NİĞDE ALTUNHİSAR 150 20 0 2
NİĞDE BOR 646 141 7 17
NİĞDE ÇAMARDI 382 62 2 6
NİĞDE ÇİFTLİK 303 19 3 25
NİĞDE MERKEZ 2.550 474 9 136
NİĞDE ULUKIŞLA 678 183 4 13
ORDU AKKUŞ 131 15 1 3
ORDU ALTINORDU 2.834 643 60 179
ORDU AYBASTI 363 29 0 20
ORDU ÇAMAŞ 90 6 0 3
ORDU ÇATALPINAR 88 1 0 5
ORDU ÇAYBAŞI 83 5 0 3
ORDU FATSA 1.396 224 18 92
ORDU GÖLKÖY 307 31 3 30
ORDU GÜLYALI 174 21 2 7
ORDU GÜRGENTEPE 368 41 4 12
ORDU İKİZCE 149 10 1 1
ORDU KABADÜZ 141 14 1 9
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ORDU KABATAŞ 114 5 1 5
ORDU KORGAN 187 8 2 3
ORDU KUMRU 218 26 1 22
ORDU MESUDİYE 333 66 4 23
ORDU PERŞEMBE 326 58 2 19
ORDU ULUBEY 214 24 1 9
ORDU ÜNYE 940 176 13 51
OSMANİYE BAHÇE 181 40 3 5
OSMANİYE DÜZİÇİ 1.352 309 16 55
OSMANİYE HASANBEYLİ 93 27 0 3
OSMANİYE KADİRLİ 1.428 468 22 84
OSMANİYE MERKEZ 2.659 828 47 143
OSMANİYE SUMBAS 255 49 2 7
OSMANİYE TOPRAKKALE 120 14 1 4
RİZE ARDEŞEN 476 91 4 25
RİZE ÇAMLIHEMŞİN 112 24 0 1
RİZE ÇAYELİ 249 33 6 26
RİZE DEREPAZARI 93 13 1 6
RİZE FINDIKLI 529 117 7 29
RİZE GÜNEYSU 68 8 0 3
RİZE HEMŞİN 61 15 1 1
RİZE İKİZDERE 71 9 2 10
RİZE İYİDERE 85 5 0 1
RİZE KALKANDERE 161 17 1 13
RİZE MERKEZ 968 193 24 64
RİZE PAZAR 513 85 2 18
SAKARYA ADAPAZARI 2.496 862 81 213
SAKARYA AKYAZI 466 86 7 29
SAKARYA ARİFİYE 286 76 11 37
SAKARYA ERENLER 456 162 18 46
SAKARYA FERİZLİ 306 45 7 31
SAKARYA GEYVE 369 47 7 21
SAKARYA HENDEK 776 166 24 89
SAKARYA KARAPÜRÇEK 123 15 2 6
SAKARYA KARASU 943 257 20 82
SAKARYA KAYNARCA 198 18 0 14
SAKARYA KOCAALİ 217 36 5 19
SAKARYA PAMUKOVA 251 38 4 15
SAKARYA SAPANCA 680 203 19 96
SAKARYA SERDİVAN 709 231 23 70
SAKARYA SÖĞÜTLÜ 187 16 0 3
SAKARYA TARAKLI 104 4 1 9
SAMSUN 19 MAYIS 200 30 3 6
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SAMSUN ALAÇAM 477 73 2 16
SAMSUN ASARCIK 90 0 0 4
SAMSUN ATAKUM 2.701 865 57 181
SAMSUN AYVACIK 133 15 2 15
SAMSUN BAFRA 1.745 432 32 130
SAMSUN CANİK 781 214 18 64
SAMSUN ÇARŞAMBA 1.011 114 12 68
SAMSUN HAVZA 1.121 333 16 45
SAMSUN İLKADIM 3.468 1.072 69 272
SAMSUN KAVAK 237 24 2 11
SAMSUN LADİK 469 136 1 5
SAMSUN SALIPAZARI 136 9 1 4
SAMSUN TEKKEKÖY 1.626 427 51 163
SAMSUN TERME 716 112 4 21
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 645 135 8 39
SAMSUN YAKAKENT 187 70 3 9
SİİRT BAYKAN 62 3 0 3
SİİRT ERUH 50 6 1 3
SİİRT KURTALAN 137 9 0 25
SİİRT MERKEZ 283 54 7 34
SİİRT PERVARİ 73 2 0 2
SİİRT ŞİRVAN 50 6 1 12
SİİRT TİLLO 1 0 0 0
SİNOP AYANCIK 545 119 9 49
SİNOP BOYABAT 339 71 4 17
SİNOP DİKMEN 59 8 1 1
SİNOP DURAĞAN 95 9 3 5
SİNOP ERFELEK 298 73 5 13
SİNOP GERZE 617 193 8 20
SİNOP MERKEZ 1.513 530 16 67
SİNOP SARAYDÜZÜ 56 12 0 0
SİNOP TÜRKELİ 113 18 2 9
SİVAS AKINCILAR 166 31 3 12
SİVAS ALTINYAYLA 64 12 0 2
SİVAS DİVRİĞİ 1.709 488 20 66
SİVAS DOĞANŞAR 10 2 0 1
SİVAS GEMEREK 389 51 0 4
SİVAS GÖLOVA 31 7 0 1
SİVAS GÜRÜN 232 31 1 6
SİVAS HAFİK 376 109 3 13
SİVAS İMRANLI 846 180 7 35
SİVAS KANGAL 682 111 2 32
SİVAS KOYULHİSAR 303 62 5 12
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SİVAS MERKEZ 2.178 748 65 173
SİVAS SUŞEHRİ 163 27 0 1
SİVAS ŞARKIŞLA 406 97 5 13
SİVAS ULAŞ 345 89 3 9
SİVAS YILDIZELİ 490 97 5 15
SİVAS ZARA 1.008 275 21 60
ŞANLIURFA AKÇAKALE 79 8 2 9
ŞANLIURFA BİRECİK 243 16 1 9
ŞANLIURFA BOZOVA 108 1 0 4
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 238 46 9 33
ŞANLIURFA EYYÜBİYE 319 46 17 43
ŞANLIURFA HALFETİ 402 97 9 31
ŞANLIURFA HALİLİYE 758 132 13 72
ŞANLIURFA HARRAN 40 2 2 11
ŞANLIURFA HİLVAN 115 13 0 15
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 416 61 6 45
ŞANLIURFA SİVEREK 275 53 17 43
ŞANLIURFA SURUÇ 194 14 5 14
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 130 12 2 10
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 95 26 7 18
ŞIRNAK CİZRE 115 23 9 30
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 55 13 5 14
ŞIRNAK İDİL 34 3 1 2
ŞIRNAK MERKEZ 108 5 2 23
ŞIRNAK SİLOPİ 293 11 2 15
ŞIRNAK ULUDERE 50 4 2 8
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3.569 1.033 135 494
TEKİRDAĞ ÇORLU 5.461 1.765 235 687
TEKİRDAĞ ERGENE 1.941 558 94 285
TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1.034 275 44 127
TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.837 437 66 222
TEKİRDAĞ MALKARA 1.443 285 27 155
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 992 340 29 114
TEKİRDAĞ MURATLI 754 189 16 80
TEKİRDAĞ SARAY 1.798 321 37 197
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5.867 1.962 263 768
TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1.715 543 64 209
TOKAT ALMUS 679 164 16 37
TOKAT ARTOVA 116 18 0 0
TOKAT BAŞÇİFTLİK 67 19 2 4
TOKAT ERBAA 853 139 8 58
TOKAT MERKEZ 1.882 455 28 112
TOKAT NİKSAR 1.145 260 10 24
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TOKAT PAZAR 92 9 2 11
TOKAT REŞADİYE 392 84 5 10
TOKAT SULUSARAY 68 4 0 1
TOKAT TURHAL 1.605 365 21 68
TOKAT YEŞİLYURT 118 10 2 8
TOKAT ZİLE 1.127 194 13 56
TRABZON AKÇAABAT 928 144 15 67
TRABZON ARAKLI 263 34 1 15
TRABZON ARSİN 209 30 3 17
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 529 124 5 12
TRABZON ÇARŞIBAŞI 190 25 4 14
TRABZON ÇAYKARA 156 27 2 4
TRABZON DERNEKPAZARI 59 7 0 0
TRABZON DÜZKÖY 457 54 9 37
TRABZON HAYRAT 83 13 1 4
TRABZON KÖPRÜBAŞI 54 9 0 3
TRABZON MAÇKA 505 92 7 24
TRABZON OF 401 87 6 12
TRABZON ORTAHİSAR 3.412 822 55 196
TRABZON SÜRMENE 292 48 5 12
TRABZON ŞALPAZARI 160 11 1 5
TRABZON TONYA 443 67 0 13
TRABZON VAKFIKEBİR 304 31 1 7
TRABZON YOMRA 306 75 10 31
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 282 79 6 11
TUNCELİ HOZAT 432 71 6 16
TUNCELİ MAZGİRT 396 68 1 13
TUNCELİ MERKEZ 1.530 546 37 97
TUNCELİ NAZIMİYE 304 66 3 9
TUNCELİ OVACIK 448 98 16 32
TUNCELİ PERTEK 532 100 6 27
TUNCELİ PÜLÜMÜR 305 56 5 10
UŞAK BANAZ 879 211 14 89
UŞAK EŞME 1.115 210 16 91
UŞAK KARAHALLI 262 30 4 25
UŞAK MERKEZ 4.086 1.167 107 367
UŞAK SİVASLI 1.298 380 53 166
UŞAK ULUBEY 539 138 10 42
VAN BAHÇESARAY 61 7 5 19
VAN BAŞKALE 45 1 0 5
VAN ÇALDIRAN 75 1 0 4
VAN ÇATAK 53 3 1 13
VAN EDREMİT 213 35 8 25
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VAN ERCİŞ 235 32 2 15
VAN GEVAŞ 111 35 9 16
VAN GÜRPINAR 90 7 1 11
VAN İPEKYOLU 638 150 24 67
VAN MURADİYE 175 14 2 10
VAN ÖZALP 59 3 0 7
VAN SARAY 61 16 7 16
VAN TUŞBA 590 169 13 33
YALOVA ALTINOVA 512 163 14 36
YALOVA ARMUTLU 115 23 6 19
YALOVA ÇINARCIK 1.009 471 24 51
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 621 214 11 39
YALOVA MERKEZ 2.652 1.036 82 226
YALOVA TERMAL 119 36 6 16
YOZGAT AKDAĞMADENİ 272 37 0 13
YOZGAT AYDINCIK 79 3 0 0
YOZGAT BOĞAZLIYAN 606 69 3 21
YOZGAT ÇANDIR 73 4 0 1
YOZGAT ÇAYIRALAN 167 23 2 4
YOZGAT ÇEKEREK 244 22 0 8
YOZGAT KADIŞEHRİ 66 1 0 6
YOZGAT MERKEZ 500 91 3 26
YOZGAT SARAYKENT 58 4 0 2
YOZGAT SARIKAYA 82 9 0 3
YOZGAT SORGUN 305 125 11 14
YOZGAT ŞEFAATLİ 141 5 0 5
YOZGAT YENİFAKILI 103 20 1 1
YOZGAT YERKÖY 366 82 7 19
ZONGULDAK ALAPLI 512 101 8 36
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.355 231 15 78
ZONGULDAK DEVREK 719 138 7 25
ZONGULDAK EREĞLİ 3.265 937 54 179
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 353 46 3 14
ZONGULDAK KİLİMLİ 862 230 14 47
ZONGULDAK KOZLU 754 205 6 31
ZONGULDAK MERKEZ 2.704 816 66 167
 GENEL TOPLAM 1.219.360 389.685 32.461 98.625
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12 ŞUBAT 2018 TARİHİ SONRASI CHP SPOR KURULU ÇALIŞMALARI

•	 BRİFİNG

07.03.2018, CHP Spor Kurulu Komisyon Başkanları ve Sekreterya toplantısı yapılarak, CHP 
Genel Sekreteri Sn.Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’ye çalışmalar ile ilgili brifing verildi.

•	 CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu 2.Olağan Toplantısı;

14.03.2018, CHP Genel Sekreteri Sn.Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin Başkanlığında CHP Spor 
Kurulu Yönetim Kurulu toplantısı 64 Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı ile yapılarak aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.

1. CHP Spor Kurulu yönergesinin MYK onayına sunulmasına,

2. Etkinlikler ile ilgili kurul üyelerinin önerilerinin bildirilmesine,

3. CHP Spor Kurulu Üyeleri, tüm illerdeki spor komisyonlar, spor masaları üyeleri ve sporcular 
ile Anıtkabir ziyaretinin yapılmasına,

4. CHP Spor Kurulu Komisyonları yapılanması ile ilgili yürütme kuruluna yetki verilmesine,

5. CHP Spor Kurulu Bölge Toplantılarının takvimi ile ilgili yürütme kuruluna yetki verilmesine,

6. Toplantıda alınan kararların örgütlere iletilmesine, karar verilmiştir.

•	 CHP Spor Kurulu Sekreteryası toplandı.

20.03.2018 tarihinde komisyon başkanları ve sekreterya’nın değerlendirme toplantısı yapıldı.

81 İl’in Spordan sorumlu il yöneticileri tespit edilerek iletişime geçildi ve CHP Spor Kurulu 
hakkında bilgilendirildiler.

•	 CHP Genel Sekreteri Sn.Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin Başkanlığında Sekreterya 
toplantısı yapıldı.

26.03.2018   

1. Bölge Toplantılarının tarihleri ; 

Doğu Karadeniz   Giresun  11.04.2018

Batı Karadeniz   Zonguldak 25.04.2018

Doğu Anadolu (Batı)  Malatya 23.05.2018 

tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

2. 17.05.2018 tarihi saat 10.00’da, CHP Spor Kurulu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik 
ve Spor Bayramı (Gençlik Haftası) nedeniyle; Van Mor Menekşeler Kız Futbol Takımının 
Anıtkabir ziyaretleri hayallerini gerçekleştirilmesi ve onlarla birlikte kurulumuz, örgütümüz, 
belediyelerimiz ve sporcular ile birlikte 17.05.2018 tarihinde saat 09.00’da (Aslanlı Yolda 
buluşulup, CHP Genel Sekreteri Sn.Mehmet Akif HAMZAÇEBİ tarafından mozoleye 
çelenk konulması)  Anıt Kabir’i ziyaret edilmesine karar verilmiştir.  
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3. 13 Nisan 2018 tarihinde Belediye Başkanlarının Genel Merkezde yapılacak olan 
toplantılarına CHP Spor Kurulu olarak katılım sağlayıp Belediye Başkanları ile iletişim 
kurulmasına karar verilmiştir.

4. CHP il, ilçe, belediyelerimizin düzenleyeceği  “satranç turnuvası” nın  finalinin 

9 Eylül 2018 tarihinde CHP Genel Merkezimizin bahçesinde, Partimizin kuruluşunun 
yıldönümü nedeni ile verilen resepsiyonda katılım belgelerinin  verilmesine karar verilmiştir.

5. Büyük Taarruzun yıldönümü nedeniyle 26 Ağustos 2018 “Büyük Taarruz Kupası” 
Afyonkarahisar Dazkırı, Denizli Bozkurt Belediyelerimizin ortak olarak amatör  futbol turnuvası 
yapılmasına ve Büyük Taarruz günü kupa töreni yapılmasına verilmiştir.

6. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Artvin’de Atatürk Anıtı’na Artvin İl örgütü 
sorumluluğunda “Zafer Tırmanışı” yapılmasına karar verilmiştir.

7. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Burdur’da yapılacak olan Yağlı Güreş festivaline 
Kurulumuzun katılım sağlamasına karar verilmiştir.

9. 13 Eylül 2018 de Sakarya Zaferi nedeniyle, Polatlı ilçesinde “Zafer Halk Koşusu” 
düzenlenmesine karar verilmiştir.

10. Spor Yazarları Derneği ile toplantı yapılması kurul tarafından planlanmasına karar 
verilmiştir.

11. Projeler ile ilgili çalışmaların Kurul tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

12. 13 Ekim 2018 Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü nedeni ile Çankaya belediyesi ile 
çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

CHP Spor Kurulu, çalışmalarına İllerde, İlçelerde Belediyelerimizde oluşturulmuş 
komisyon ve Spor masalarıyla çalışmalarına CHP Spor Kurulu Yönergemiz 
doğrultusunda devam etmektedir. 
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5.17. Kadın Kolları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Fatma Köse

23 ŞUBAT 2018 TÜM TÜRKİYE

81 İl Başkanlığımızda çocuk istismarıyla 
mücadele edilmesi konusunda farkındalık ya-
ratmak için eş zamanlı basın açıklaması yapıl-
dı. Çocuklara cinsel İstismar vakalarına dikkat 
çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için 
81 ilde eş zamanlı olarak toplu taşıma araçların-
da, meydanlarda ve parklarda “Çocuk İstismarı 
Suçtur” yazılı kitaplarla sessiz okuma eylemi 
gerçekleştirildi.  

   

       

23 ŞUBAT 2018 KIRIKKALE

Kırıkkale İl Başkanlığımız ziyaret edildi. 

Kadın Kolları genel Başkanı Fatma Köse, 
çocuk istismarına karşı 81 ilde eş zamanlı ola-
rak yapılan eylemlere Kırıkkale’den destek verdi 
ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleş-
tirilen basın açıklamaları ile “Çocuk İstismarını 
Kadınlar Duruduracak” denildi ve kanadı kırık 
anaların, mazlum evlatların her zaman sesi ola-
cağımız, bu utanca asla ortak olmayacağımız ve 
sonuna kadar direneceğimiz dile getirildi. 

      

    

Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi Kadın 
örgütünün düzenlediği ve çok sayıda kadın 
üyenin katılımıyla el emeği, göz nuru ürünler ser-
gisi açılışına katılım sağlandı. El sanatları, çini, 
vazo boyama gibi 50’den fazla ürünün yer aldığı 
ve 6 aydan bu yana partililer tarafından hazır-
lanan sergi Kültür Merkezi’nde açıldı. Kadınları 
toplum içerisinde yer alabilmesini ve ekonomisi-
nin güçlenmesini sağlayan bu proje olumlu kar-
şılandı.
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24 – 25 – 26  ŞUBAT 2018 ANKARA

Halkevleri Genel Merkez yönetici ve üyeleri-

nin gözaltına alınmaları ile ilgili olarak Halkevleri 

Genel Merkezine destek ziyaretinde bulunuldu. 

Farklı ve muhalif seslerin susturulmaya çalışıldı-

ğı bu günlerde Halkevleri ile dayanışma içersin-

de olduğumuz dile getirildi.

     

Halk Ozanı Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şa-

tıroğlu’nun 40. Gün anmasına katılım sağlandı.

    

Ankara İlçe Kadın örgütleri ile bir araya gelin-
di ve 2019’a giderken örgütlü mücadelenin öne-
mi konuşuldu.
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28 ŞUBAT 2018 ADANA – OSMANİYE 

• Adana İl Başkanlığı ziyaret edildi. 

• Adana Barosu tarafından düzenlenen 
“Demokrasi ve OHAL Süreci” konulu pa-
nele katılım sağlandı.

• Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edildi.

• Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ziyaret 
edildi

• Osmaniye Kadirli İlçesinde yangından 
hasar gören esnaflar ziyaret edildi, so-
runları dinlendi ve hasar yerinde incele-
melerde bulunuldu.  

• Kadirli İlçesi Şehit ve Gazi Aileleri 
Derneği ziyaret edildi.

• Kadirli İlçesinde şehit olan askerlerimizin 
ailelerini evlerinde ziyaret edildi.

• Kadirli Belediyesi Kadın Meclisini ziyaret 
edildi ve kadınlarla görüşme sağlandı.

• Kadirli İlçe örgütü ziyaret edildi.

• Adana Milletvekilimiz Aydın Uslupehli-
van’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunul-
du.

01 MART 2018 ADANA

• Adana’nın Ceyhan İlçesinde yer alan bazı 
mahalle muhtarlarının katılımıyla bir top-
lantı yapıldı.  Muhtarlar her durumda ikti-
dar partisinin baskısı altında kaldıklarını 
ve temsil ettikleri mahalle ve köylerine 
hizmetin kesilmesi konusunda tereddüt 
yaşadıklarını, bu nedenle sorunlarını dile 
getirme konusunda cesaretle davranma 
durumunda olan az sayıda muhtarın ol-
duğu belirtilmiştir.

• Ceyhan Ticaret Borsası ziyaret edildi.

• İlçe merkezinde yol üstünde bulunan es-
naflar  ziyaret edildi. 

• Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği zi-
yaret edildi.

• Ceyhan İlçesinde şehit olan askerlerimi-
zin aileleri evlerinde ziyaret edildi.

• Adana Kozan İlçesi merkezinde şehit ai-
leleri ziyaret edildi.

• Kozan İlçesi Hacılar köyünde şehit ailele-
ri ziyaret edildi. 

• Kozan İlçesi Pekmezci köyünde şehit ai-
leleri ziyaret edildi.

• Kozan İlçe örgütü ziyaret edildi.

• Adana İmamoğlu İlçesinde şehit aileleri 
ziyaret edildi.

• İmamoğlu İlçe örgütü ziyaret edildi.

03 MART 2018 ESKİŞEHİR

• Büyükşehir belediye başkanımız Yılmaz 
Büyükerşen, Genel Başkan Yardımcımız 
Gülizar Biçer Karaca, Milletvekillerimiz 
ve Parti Meclis Üyelerimizle makamında 
ziyaret edildi. Kömürlü termik santral ile 
ilgili görüş alışverişi yapıldı.

• Eskişehir’de yapılması planlanan kömür-
lü termik santrale karşı yapılan hayır yü-
rüyüşüne ve basın açıklamasına katılım 
sağlandı. 
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• Kömürlü termik santral yapılmak istenen 
Eskisehir Tepebaşı Gündüzler Mahalle-
si halkıyla buluşuldu ve kömürlü termik 
santralin insan sağlığına, topluma, doğa-
ya ve toprağa zararlı etkileri anlatıldı.

• Bilecik İl Başkanlığımız ziyaret edildi ve 
TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar 
Tüzün annesinin vefatı nedeniyle ziyaret 
edildi ve taziye dilekleri iletildi.

05 – 06 MART 2018 ANKARA

• Çorum Hitit Derneği Federasyonu Kadın 
Konseyi yönetim kurulu üyeleri ile Ge-
nel Merkezde bir araya gelindi ve 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne gider-
ken kadın emeği ve kadın dayanışması 
üzerine konuşuldu.

• Tez-Koop İş Kadın dergisinin yayın ha-
yatına başlaması nedeniyle derginin 
tanıtım toplantısına konuşmacı olarak 
katılım sağlandı.

• Kadın Kolları Merkez Yürütme Kuru-
lu Üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyareti 
gerçekleştirildi. 

07 – 08 MART 2018 AYDIN

• Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu’nun katılımıyla yurdun dört bir 
yanından gelen kadın muhtarlarımızla 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 
Aydın’da buluşuldu.

  

  

09 – 10 MART 2018 ANKARA

• Tüzük değişikliğinin görüşülmesi üzerine 
toplanan 19. Olağanüstü Kurultaya 
katılım sağlandı.

11 MART 2018 KOCAELİ

• Kocaeli’nde düzenlenen Büyük Kadın 
Buluşmasına katılım sağlandı ve kadın-
ların; eşit, adil, insan onuruna yaraşır bir 
dünya istedikleri dile getirildi. 

• Kocaeli Çayırovasında çocuk istismarı-
na, tecavüze, yokluğa yoksunluğa hayır 
demek için kadınlarla bir araya gelindi ve 
kadın olduğumuz için ayrımcılığa maruz 
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kalmak, şiddet görmek, öldürülmek, 
daha az ücrete razı olmak, tüm ev işler-
ini, çocuk ve yaşlı bakımını üstlenmek 
istemediğimiz dile getirildi.

    

   

• Amasya Dernekler Federasyonu ve Ka-
dın Komisyon Başkanlarının düzenlediği 
ve 84 derneğin kadın örgütünün bir araya 
geldiği etkinliğe konuşmacı olarak katılım 
sağlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nün anıldığı programda kadın 
olmanın zorluğu ve bu zorluğa direnen 
kadının gücü ekmek ve gül diyerek ses-
lendirildi. 

20 MART 2018 ANKARA

• Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız 
Ahmet Ataç, ilçe örgütümüz ve kadın 
kollarımız Genel Merkez’de ziyaretimize 
geldiler, birbirimizden güç alarak yola de-
vam edeceğimiz dile getirildi.

    

22 MART 2018 ANKARA

• 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kap-
samında Ankara İl Kadın Kolları yöneti-
cilerimiz birlikte Angora Huzur ve Yaşlı 
Bakım evi ziyaret edildi. Yaşlılarımızın 
onurlu, saygı ve güven içerisinde toplum-
la bağlarını sürdürmesi gerektiği ifade 
edildi.
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24 MART 2018 SAMSUN

• Doğudan Batıya – Kuzeyden Güneye İs-
tikbal için Cesaret yolculuğumuzda Sam-
sun İl Örgütümüz ziyaret edildi. Tek tek 
değil bir aradayken daha güçlü olduğu-
muz dile getirildi. 

• Samsun İl Başkanlığımızda İl – İlçe kadın 
örgütlerimizle bir araya gelindi ve 2019’a 
giderken biz kadınların bugüne kadar 
gerçekleştirdiği en önemli görevi yerine 
getireceğimiz dile getirildi. Bu defa müca-
delenin istikbal için olduğu ve yılmadan 
azimle çalışmamız gerektiği dile getirildi.

  

• Samsun İlkadım İlçemizde Afrin şehidi-
miz Burak Akalın’ın ailesine taziye ziya-
retinde bulunuldu. 

• Samsun İlkadım İlçemizde şehidimiz Ya-
sin Boy’un ailesine taziye ziyaretinde bu-
lunuldu.  

25 MART 2018 ORDU

• Doğudan Batıya – Kuzeyden Güneye İs-
tikbal için Cesaret yolculuğumuzda Ordu 
İl Örgütümüz ziyaret edildi. İl – ilçe kadın 
örgütümüzle geniş çaplı bir toplantı ger-
çekleştirildi.

• Altınordu İlçesi Danışma Kurulu toplan-
tısına katılım sağlandı.  

26 MART 2018 GİRESUN

• Doğudan Batıya – Kuzeyden Güneye İs-
tikbal için Cesaret yolculuğumuzda Gire-
sun İl Örgütümüz ziyaret edildi. İl – ilçe 
kadın örgütümüzden birçok kadınla bir 
araya gelerek aile sigortasının halkımıza 
özümsenerek anlatılması ve büyük bir 
inanç ve özveri ile çalışılması gerektiği 
anlatıldı.
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• Giresun’un en önemli markalarından Fis-
kobirlik yönetim kurulu ziyaret edildi. Ar-
dından Entegre tesislerinde kadın emek-
çilerimizle buluşuldu.

  

  

• Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezi ziyaret edildi.
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• Giresun Merkez İlçe Başkanı Kerim Aksu 
makamında ziyaret edildi ve kadınların 
sosyal ve ekonomik güçlenmesine yö-
nelik gerçekleşebilecek projeler üzerine 
konuşuldu.

• Giresun Gazi ve Şehit Yakınları Derneği 
ziyaret edildi. Şehit yakınlarımız ve ga-
zilerimizle ülke gündemi üzerine sohbet 
edildi ve talepleri dinlendi.

   

• Kemaliye Köyü muhtarı Tülin Şenel ziya-
ret edildi ve köyde bulunan kadınlarla bir 
araya gelindi. Sorunları ve talepleri din-
lendi ve 2019 da iki önemli seçimin ger-
çekleşeceği, bu seçimlerde bizlerin değil 
evlatlarımızın geleceğinin oylanacağı 
üzerine sohbet edildi.
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CHP Gençlik Kollarõ Merkez YŸrŸtme Kurulu ve Gšrev 
Dağõlõmõ

28 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen 15.Gençlik Kollarõ Olağan KurultayõÕnda 291 (iki yŸz 
doksan bir) oy alan Emre Yõlmaz, CHP Gençlik Kollarõ Genel BaşkanlõğõÕna seçilmiştir. Blok 
liste yöntemiyle gerçekleşen seçim sonrasõ oluşan Gençlik Kollarõ Merkez YŸrŸtme Kurulu 
ve kurul Ÿyelerinin gšrev dağõlõmõ ise şu şekildedir:

5.18. Gençlik Kolları Faaliyet Raporu

Genel Başkan Emre Yılmaz
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DÖNEM ÇALIŞMALARI

1) İl Koordinasyon Toplantõlarõ
46 ilde gerçekleşen il yönetimi ve ilçe başkanlarõ toplantõsõnõn 2 tanesi CHP Gençlik Kollarõ 
Genel Başkanõ Emre Yõlmaz katõlõmõyla gerçekleşmiştir. 15.Olağan Kongrede seçilen 
yöneticilerden görev dağõlõmlarõ sonrasõ Òbšlge sorumlusuÓ olarak seçilenler gerçekleşen 
tŸm toplantõlara katõlõm gšstermiştir. 

Genel Başkan Emre YõlmazÕõn katõlõm sağladõğõ toplantõlar ise İstanbul ve İzmirÕdir. Her iki 
toplantõnõn da temasõ 2019 hedefidir. Yerel dinamiklerin ve yerel stratejilerin tartõşõldõğõ 
toplantõlarda merkez yŸrŸtme kurulu Ÿyeleri de hazõr bulunmuştur. 

Toplantõ sonrasõ çõkan metinlerde ortak olarak yer alan ifade ise şu şekildedir: Ò16 Nisan’da 
Hayõr diyen İstanbulÕu ve İzmirÕi , 2019 yõlõnda zaferin šncŸsŸ yapacağõzÓ 

 

 
İstanbul 
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"  
İzmir 

2) Gençlik ‚alõştaylarõ
Gençlik Kollarõ Genel Merkezi tarafõndan belirlenen politika doğrultusunda, il šrgŸtlerinde 
katõlõmcõ fikir toplantõlarõ yapõlmõştõr. Bu çerçevede Mart ayõnõn 3.haftasõnda Ankara, Antalya 
ve Bursa …rgŸtlerimiz gençlik çalõştaylarõ dŸzenlemiştir. 
Ankara …rgŸtŸ Ÿniversite bazlõ, Bursa …rgŸtŸ yerel gençlik bazlõ, Antalya …rgŸtŸ ise parti 
gençliği bazlõ çalõştaylar gerçekleştirmiştir. 

Gençlik Kollarõ Genel Başkanõ Emre Yõlmaz, 17 MartÕta gerçekleşen Başka †niversite 
MŸmkŸn ‚alõştayõ (Ankara) ve 18 MartÕta gerçekleşen Gençlik ‚alõştayõ (Antalya)Õna katõlõm 
sağlamõştõr. 
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3) Paneller
Eyüp İlçe Gençlik Örgütümüzün düzenlediği ve Genel Başkanõmõzõ Emre Yõlmaz ile 

CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Gamze İlgezdi’nin konuşmacõ olduğu ‘’OHAL, KHK ve 

Gençlik’’ konulu paneli gerçekleştirdik.  

Gençlik …rgŸtleri olarak savunduğumuzu yeniden dile getirdik: “OHAL değil, 

Cumhuriyetin kazanõmõ olan irade organlarõmõzõn demokratik işleyişini istiyoruz. KHK 

adõ altõnda cadõ avõ değil, adil yargõlama istiyoruz.Ó 

"  

4) TŸzŸk Kurultayõ & Gençlik …rgŸtŸ Hazõrlõklarõ
Geçtiğimiz yõl Nisan ayõnda NevşehirÕde gerçekleşen il başkanlarõ toplantõmõzdaki TŸzŸk 
Atšlyesinden çõkan sonuç ve šnerilerle birlikte, zaman darlõğõ nedeniyle mail yoluyla 
aldõğõmõz šnerileri raporlaştõrdõk. TŸm šrgŸtŸmŸzŸn onayõyla ve memleketin dšrt bir 
kšşesinden gelen 1000 arkadaşõmõzõn, il başkanlarõmõzõn iradesiyle bu šneri raporunu genel 
başkanõmõz Kemal KõlõçdaroğluÕna ilettik.  Aynõ gŸn gerçekleşen (27 Şubat 2018) Grup 
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Toplantõmõza ise yoğun katõlõm sağlayarak memleketin ve partinin šzgŸcŸ olan gençliği bu 
çatõ altõnda topladõk.  

Nitekim, genç Parti Meclisi Ÿyelerimiz ve Gençlik Kollarõ Genel Başkanõmõzõn mŸcadelesi ve 
Ÿst yšnetim kurulunun gençlik politikasõ doğrultusunda Gençlik Kollarõ kotamõzõ %20Õye 
çõkararak TŸrkiyeÕde bir ilki gerçekleştirdik. 
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Genç memleket, Genç CHP! 
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5) Parti Okulu

 
Adana, Mersin ve Ataşehir (İstanbul)’da gerçekleşen Parti Okulu Eğitimlerini organize 
ederek gençlik šrgŸtŸ Ÿyelerimizin parti ve partililik bilincini artõrmaya yšnelik 
faaliyetleri sağladõk. 

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardõmcõmõz Ahmet KorkmazÕõn da hazõr 
bulunduğu eğitimlerin ilk projesi de geçtiğimiz hafta MersinÕde tamamlandõ.  
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6) †ye Toplantõlarõ 

Mart ayõ içerisinde Elazõğ'da gençlik kollarõmõza 120 yeni genç arkadaşõmõz katõldõ. 
Cumhuriyet Halk Partisi gençliği 2019 yolunda šrgŸtlenmeye devam ediyor! 

 

 

7) Şeker Fabrikalarõ Satõlmasõn
 
İktidarõn son šzelleştirme hamlesi olan Şeker Fabrikalarõ için işçilerle birlikte 
fabrika šnlerinde, imza standlarõnda bir aradaydõk. 
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Gençlik …rgŸtleri olarak, bu satõşõn sadece Ÿreticiyi etkileyen faktšrlerini değil mevsimlik 
işçiliği, hayvancõlõğõ da içerisine alan bir etki raporunu hazõrlamaktayõz. 

Adana

Çorum 
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Niğde 

Kõrklareli  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8) Diğer Eylem ve Etkinlikler

Gençlik Örgütlerimizin düzenlediği veya Demokratik Kitle Örgütlerinin eylemlerinde 
gençlik olarak hazõr bulunduk. 
 
A-) 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programlarõ 

• Antalya Örgütümüz şehitlerimiz anõsõna futbol turnuvasõ dŸzenledi, akabinde 23-24 Mart 
tarihlerinde ‚anakkaleÕyi ziyaret ettiler. 

• Karaman, ‚orum ve İstanbul …rgŸtlerimiz zaferin yõldšnŸmŸnde şehitlerimiz anõsõna o 
gŸnŸn menŸsŸ ve hoşaf dağõtõmõ gerçekleştirdi. 
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B-)Çocuk İstismarõna Karşõ YŸrŸyŸş ve İmza Kampanyasõ

• Konya ve İzmir örgütümüz istismara karşõ imza kampanyasõ dŸzenledi. 

• Kocaeli …rgŸtŸmŸz istismara karşõ yŸrŸyŸş gerçekleştirdi. 

• İstanbul šrgŸtŸmŸz, istismara farkõndalõk çekmek için CHP İstanbul İl …rgŸtŸ ile 
beraber boğazdan balon bõrakma eylemi gerçekleştirdi  

 
C) Hatay Barõş Koşusu 
 
Gezi Şehitimiz Ali İsmail KorkmazÕõn doğum gŸnŸnde anõsõnõ yaşatmak için Akdeniz 
Bšlge MYK Ÿyelerimiz, Mersin İl …rgŸtŸmŸz ve Hatay …rgŸtŸmŸzle Barõş Koşusuna 
katõldõ25 MART 2018 İSTANBUL ‘’BİZE BİR 
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III. Bize Bir Zafer Gerek 

Başka bir gelecek için, "bize bir zafer gerek" şiarõyla başlattõğõmõz gençlik buluşmalarõmõzõn 
ilkini İstanbul Sarõyer'de TİM Gšsteri Merkezinde yaklaşõk 2.000 gencin bir araya gelmesiyle 
gerçekleştirdik. 

 
‚ok sayõda Sivil Toplum Kuruluşu ve …ğrenci Topluluğu da davetimizi kabul ederek aramõzda 
bulundular. 

 
Forum-Gšsteri-Konser başlõklarõnda organize edilen buluşmamõza, KŸltŸr ve Sanat alanõnda 
Meltem Cumbul ve Levent †zŸmcŸ, siyaset ve politika Ÿzerine İzmir Milletvekilimiz Selin 
Sayek Bške, Aykõrõ Kumpanya adlõ gšsterisiyle Enver Aysever ve mŸzik bšlŸmŸnde Yeni 
TŸrkŸÕnŸn şarkõlarõyla program sonlandõrõldõ.  
 
 
 

 
 
2019 seçimlerini šrgŸtlemeyi hedefleyen etkinlik dizisi šnŸmŸzdeki aylarda tŸm bšlgelerde 
gerçekleşecek şekilde planlandõ. 
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IV. DEVAM EDEN FAALİYETLER

BAŞKA GELECEK İNTERNET PORTALI 

Geçtiğimiz aylarda yayõnlanan ÒBaşka GelecekÓ dergisinin ardõndan en bŸyŸk 
hedeßerimizden biri olan siyasal internet portalõ baskagelecek.com yayõn hayatõna başladõ. 
GŸncel haber sitesi formatõndan farklõ olarak, šne çõkan konu başlõklarõ Ÿzerinde uzman 
gšrŸşleri ve konu Ÿzerine eğitim almõş gençlerin yazõlar yazdõğõ internet portalõmõz, farklõ bir 
konseptiyle gençlerin tercihleri arasõnda yerini almayõ başardõ.
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BAŞKA MİKROFON 
Başka Gelecek projesiyle ilişkili olarak faaliyete geçen “Başka MikrofonÓ projesi kapsamõnda 
gençlik šrgŸtŸ Ÿyelerimiz cep telefonlarõna bağladõklarõ mikrofonlarla, her ay kendilerine 
verilen konu başlõklarõ kapsamõnda vatandaşõn nabzõnõ tutuyor.  
. 
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5.19. Türkiye Büyük Millet Meclisi Faaliyet Raporu

FAALİYET RAPORU

26. Dönem

3. Yasama Yılı

Kanun Teklifi 275
Meclis Araştırma Önergesi 410
Genel Görüşme Önergesi -
Meclis Soruşturma Önergesi -
Gensoru Önergesi 1
Sözlü Soru 524
Yazılı Soru 7536
Gündem Dışı Konuşmalar 40
Anayasa Mahkemesi Başvuruları 32

(22 Kasım 2017 - 28 Mart 2018 tarihleri arasında TBMM Başkanlığınca işleme alınıp Gelen Kağıtlarda yayınlanan Ka-
nun Teklifleri ve denetim yollarını içermektedir.)
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5.20. Parti Okulu Faaliyet Raporu

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı-Mersin Milletvekili

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı

ŞUBAT-MART  2018 

1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE)

2019 yılı seçimleri için Sandık Örgütlenme Sorumlularının belirlenmesi ve ev ziyaretlerinin başla-
tılması çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Parti Okulu Koordinatörleri görevli oldukları illerde 
ilçe başkanları ile temas ederek sıfırlanan sisteme yeni görevlilerin atanmalarını ivedilikle ve sağlıklı 
bir şekilde sağlamaya çalışmaktadırlar. 

2018 Şubat- Mart aylarında ülke genelinde yürütülen eğitim çalışmalarında 22 ilde toplam 307 
sandık örgütlenme sorumlusuna Sandık Örgütlenmesi ve Aile Sigortası-ASKUR Eğitimi verilmiştir.

İl/İlçe örgütlerimize gönderilen 21.02.2018/201 sayılı yazı uyarınca atama, eğitim ve ev ziyaretle-
rine başlanmış olup stratejik il ve ilçelerimiz başta olmak üzere ülke genelinde atama ve eğitimlere 
başlanmıştır.

AKP’nin yeni düzenlemelerle haneleri farklı sandıklara dağıtmasına rağmen her sandığın bir ör-
gütlenme birimi olarak görülerek çalışmaların buna göre yapılması gerektiği örgütlerimize iletilmiştir.

Aşağıdaki Tablo’da SÖRE yapan illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir.

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE)’ye illerden gelen talepler dikkate alınarak devam edilmekte-
dir. Ayrıca Eğitici Eğitimi’ne katılımın ön şartı Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi’ni tamamlamak olduğun-
dan, PİEB (Parti İçi Eğitim Birimi) üyelerinin il toplantılarında saptadığı eğitmen ihtiyacını karşılamak 
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üzere de ÜTSE’ler verilmiştir.

Şubat-Mart 2018 döneminde, 14 ilimizde ÜTSE gerçekleştirilmiş 698 üyemiz bu eğitimi almıştır. 
Aynı eğitimlerde 113 sosyal proje planlanmış 23’ü tamamlanmış 90’ı ise eğitmenlerimiz tarafından 
takip edilmektedir.

Partimizin 3-4 Haziran 2017’de Ankara’da düzenlediği Yurtdışı Birlikleri Çalıştayı’nda alınan ka-
rarlar doğrultusunda Fransa’nın Lyon kentinde, Lyon, Paris ve Bordaux’dan 25 üyemizin katılımıyla 
17/18 Mart 2018 tarihlerinde bir ÜTSE gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki Tablo’da ÜTSE yapan illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir.
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3-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMLERİ 

Gençlik Akran Eğitimleri18-30 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 Şubat-Mart 2018’de de devam edilmiştir. Adana, Sinop, An-

talya, Mersin, Karabük, Aydın, İstanbul ve Balıkesir illerinde 10 Gençlik Akran Eğitimi düzenlenmiş 

bu eğitimlerde 170 gencimiz akran eğitim yöntemleriyle temel siyaset eğitimi almıştır.

     Aşağıdaki Tablo’da Gençlik Akran Eğitimi yapan illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir.

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.

Yönetici eğitimlerimizin ilki 13 Mart 2018 tarihinde İl Başkanı, İl İcra Kurulu Üyeleri, İl Gençlik ve 

Kadın Kolu Başkanları ile İlçe Başkanlarının katılımıyla Mersin’de düzenlenmiştir. Mersin’in ardından 

Bolu-Düzce, Adana ve Ankara ile eğitimlerimize devam edilmiş olup toplamda 92 parti yöneticimize 

bu eğitimler verilmiştir.

31 Mart 2018’de Edirne ve Kırklareli; Nisan Ayı içerisinde de Tekirdağ, Antalya, Hatay, Bursa, Ya-

lova, Kocaeli, İstanbul, Manisa’da Yönetici Eğitimi programları planlanmış olup tüm illerin planlaması 

devam etmektedir.
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Aşağıdaki Tablo’da Yönetici Eğitimi yapan illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir.

5-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EĞİT)

Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’nin hızlandırılabilmesi için, Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi’ni veya 
Gençlik Akran Eğitimlerini tamamlamış üyeler arasından illerin eğitmen ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla gerçekleştirilmiş eğitimlerdir.

Partimizin eğitmen bulma konusunda zorluk yaşayan illerine yönelik olarak 24-25 Mart 2018 ta-
rihlerinde Ankara Genel Merkez Parti Okulu binamızda bir Eğitici Eğitimi de düzenlenmiştir. 2 sınıf 
olarak planlanan eğitime Mardin, Diyarbakır, Hakkâri, Ankara, Ardahan, Hatay, Kütahya, Kırklareli, 
Şırnak, İstanbul, Kırşehir, Bolu, İzmir, Artvin, Rize, Gaziantep, Düzce, Zonguldak, Iğdır, Adana ve 
Van olmak üzere 21 ilden toplam 42 kişi bu eğitimi almışlardır. 

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Parti Eğitmeni olarak sertifika almaya hak kazanarak 
bölgedeki eğitimleri planlamaya ve uygulamaya yetkili kılınmışlardır.

Aşağıdaki Tablo’da Eğitici Eğitimi yapan illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir.

Parti Okulu’nun daha detaylı ve aylık raporlarına

(http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.aspx) adresinden ulaşılabilir.
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