
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumhuriyet Halk Partisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PARTİ MECLİSİ 
 

TOPLANTISINA SUNULAN 

 
MERKEZ YÖNETİM KURULU 

 
RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 MART 2011 



CUMHURİYET HALK PARTİSİ MYK ÜYELERİ 

 

Genel Başkan       Kemal KILIÇDAROĞLU 

 

Genel Başkan Yardımcıları ; 

Örgütlenme ve Örgüt Yönetimleri                      Gürsel TEKİN 

İdari ve Mali İşler                                                Hurşit GÜNEŞ 

Seçim ve Hukuk İşleri                                        Süheyl BATUM 

Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propaganda        Erdoğan TOPRAK 

Yerel Yönetimler                                                Volkan CANALİOĞLU 

Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer  
Sivil Toplum Kuruluşları İşçi Memur  
Sendikaları, Emekliler ve Emek Büroları  İzzet ÇETİN 
 
İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve 
Diğer Sivil Toplum Kuruluşları                           Umut ORAN 
 

 Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmeler             Osman KORUTÜRK 

Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları               Gülsüm BİLGEHAN 

Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları          Engin ALTAY 

Ekonomik ve Mali Politikalar                            Faik ÖZTRAK 

Halkla İlişkiler                                                    Aladdin YÜKSEL 

AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformu        Sencer AYATA 

Parti İçi Eğitim                                                    Sena KALELİ 

Bilgi ve İletişimTeknolojileri                                Emrehan HALICI 

İnsan Hakların                                                    Sezgin TANRIKULU 

Genel Sekreter                                                   Bihlun TAMAYLIGİL 

 



CHP PARTİ MECLİSİNE SUNULAN  
MYK RAPORU 

(18 Mart 2011) 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI 
 
GENEL BAŞKANIN KATILDIĞI PROGRAMLAR ............................................................................................... 1 
 
SEÇİM VE HUKUK İŞLERİ FAALİYET RAPORU ............................................................................................ 33 
 
TANITIM, BASIN VE PROPAGANDA FAALİYET RAPORU ........................................................................... 35 
 
YEREL YÖNETİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU .............................................................................................. 36 
 
MESLEK KURULUŞLARI, SENDİKALAR, VE DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İŞÇİ, MEMUR 
SENDİKALARI, EMEKLİLER VE EMEK BÜROLARI FAALİYET RAPORU .................................................... 38 
 
İŞVEREN SENDİKALARI MESLEK KURULUŞLARI VE DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
FAALİYET RAPORU ........................................................................................................................................ 39 
 
DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMELER FAALİYET RAPORU ...................................................... 40 
 
KADIN ÖRGÜTLENMESİ VE KADIN KOLLARI FAALİYET RAPORU ............................................................ 41 
 
GENÇLİK KOLLARI FAALİYET RAPORU ....................................................................................................... 42 
 
EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR FAALİYET RAPORU ............................................................................ 53 
 
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET RAPORU ....................................................................................................... 56 
 
AR-GE, BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU FAALİYET RAPORU ................................................. 57 
 
PARTİ İÇİ EĞİTİM FAALİYET RAPORU ......................................................................................................... 59 
 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYET RAPORU ........................................................................... 60 
 
İNSAN HAKLARI FAALİYET RAPORU ............................................................................................................ 62 
 
ÖRGÜT DURUMU ............................................................................................................................................ 63 
 
 
 
 
 
 



 1 

GENEL BAŞKAN’IN KATILDIĞI PROGRAMLAR 

 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN AFYONKARAHİSAR 
GEZİSİ (25 ŞUBAT 2011) 

 
Önce hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Afyon bağımsızlık savaşımızın sembolü 
olan illerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisinin gönlünde Afyon’un ayrı bir yeri var, ayrı bir 
önemi var. Eğer bir el, yere düşmüş bir asker bayrağı elinde tutuyor ve indirmiyorsa o 
bayrağı tutan Afyon’un elidir.  
 
Şimdi yeni bir mücadeleyi başlatıyoruz. Bu mücadele insan hakları mücadelesidir. Bu 
mücadele özgürlükler mücadelesidir. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele 
bir tek çocuğun bile yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir.  
 
8 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, 8 yıl. 1 yıl değil, 2 yıl değil, 3 yıl değil, 8 yıldır yönetiyorlar. İşçisi 
memnun mu, emeklisi memnun mu, esnafı memnun mu, sanayicisi memnun mu? O zaman 
her Afyonlu bir soru soracak bu düzenden kim memnun? Bu düzenden Recep bey ve 
yandaşları memnun. Lüzumsuzsa söndür diyor afişimiz. 12 Haziran’da ampulü söndürüp, 
güneşi doğurmaya var mıyız? Var mıyız? Bunun için yola çıktık. Hedefimiz bir, amacımız bir.  
 
Size söz veriyorum kul hakkı yiyen kim olursa olsun hesabını sormak benim boynumum 
borcudur. Bizim kitabımızda önce vatandaşı düşünmek var. Vatandaş zengin olacak, 
vatandaş varlıklı olacak, vatandaşın derdi olmayacak. Vatandaşın işi, gücü olacak. Afyon’a 
ne yaptılar? Afyon kan kaybediyor. Afyon bakın karayollarının merkezi burası, demiryollarının 
merkezi burası. Yerin altında kaynak var, altın var. Yerin üstünde kaynak var, mermer var. 
Her şey var Afyon’da. Ama Afyon’daki işsizlik arttı, Afyon’daki yoksulluk arttı. Niye işsizlik 
artıyor, niye yoksulluk artıyor? Afyonlunun derdi ne? Afyonlu tercihini yaptı ama o tercihin 
karşılığını alamadı. AKP milletvekili verdi, kepçeyle verdi. Ama AKP Afyonlunun kepçeyle 
vermesine karşılık bir kaşık su bile vermedi. Afyon kan kaybediyor. Milletvekili sayısı 7’den 
5’e düştü. Niçin? Afyon göç veriyor artık. Ama haksızlık yapmayalım. Recep bey bir şey 
yaptı. Afyon’daki icra dairelerinin sayısını 2’den 5’e çıkardı. Başbakan Recep bey buraya 
geldiğinde Afyonlu yürekli bir gazetecinin veya herhangi yürekli bir gazetecinin veya bir 
Afyonlu vatandaşımın Recep beye bir soru sormasını istiyorum. Sayın Başbakan desin siz bu 
ülkede her şey çok iyi gidiyor diyordunuz. Bu Afyon’un kaderi nedir, niye bizim icra dairesi 
sayısı 2’den 5’e çıktı bir sorun bakalım. Bir soru daha var. Sizin soracağınız çok soru var. 
Ben buradan soruyorum belki Ankara’da beyefendinin kulakları duyar diye. Ama biliyorum 
mikrofonla konuşurken duymazlar telefonla konuşurken duyarlar. Onların kulakları büyük. Ve 
bir soru daha sormanızı istiyorum. Ya bu Afyon besiciliğin merkezi, kırmızı etin merkezi. Ne 
oldu bu Afyon’a da ithal anguslar geldi. Besicimi yok, toprak mı yok? Afyon’un kaymağını 
yedi Afyon’u bitirdi. Recep beye kaymak yok artık. Afyon’dan kaymak çıkmasın.  
 
Ve bir soru daha ya bir hastane yapılıyor eyvallah. Afyon spor her şeyi yıkmak üzere. 
Barajları yıkıyor. 3’ten 2’ye çıkacak inşallah. Destek veriyoruz, onları da yürekten kutluyoruz. 
Ve bir soru daha soracağız. Afyonluların sorması gereken bir soru daha. Ya desinler ki 
arkadaş, sevgili Recep bey bu Afyon mermerin başkenti. Hastane yapılıyor sen niye bu 
mermeri Afyonlu sanayiciden, işadamından değil de niye Çin’den getiriyorsun? Sormayacak 
mısınız? Efendim neymiş Afyon’un mermeri işe yaramaz. Sağlık açısından tehlikeliymiş. 
Milletvekilinize Halil beyin soru önergesine verilen cevap bu. Bunu hiçbir Afyonlu kardeşimin 
unutmasını istemiyorum. Bunun hesabını sandıkta sorarsanız Afyon’a demokrasi gelmiş 
olacak. Hesabını bana soruyorsunuz, AKP halka hesap verecek diye. Önce AKP’nin Afyon’a 
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hesap vermesi lazım. Bu kardeşiniz hesabını soracak siz meraklanmayın. Ama benim hesap 
sormam için sizin desteğinize ihtiyacım var. Halkın desteğine ihtiyacım var, sizin gücünüze 
ihtiyacım var benim. Destek vereceksiniz ki, adam gibi hesap nasıl sorulurmuş ben ona 
göstereyim. Hiç endişe etmeyin.  
 
Ben memur Kemal’im, hem işçi Kemal’im, esnaf Kemal’im, emekli Kemal’im, sanayici 
Kemal’im. Ben halkçı Kemal’im, halkın Kemal’iyim.  
 
Bakın, Afyon’un derdi bir değil ki anlatalım. Afyon’un derdi fazla. İşsizlik almış başını gidiyor, 
gençlerin büyük bir kısmı işsiz, öğrencilerin durumu iyi değil. Hiç meraklanmayın üniversite 
okuyan gençler hiç meraklanmayın halkın iktidarında YÖK’ü de kaldıracağız. Üniversiteleri 
bağımsız yapacağız, güçlü olacak.  
 
Bakınız bu ülkenin diyorlar ki iyi yönetiyoruz. Yine unutmamanız gereken bir soru daha var. 
Mademki sen bu ülkeyi iyi yönetiyorsun, 8 yıldır iktidardasın Allah aşkına yoksulluk bir yılda 
8000 kişi arttı ve Türkiye’deki yoksul sayısı 12 milyon 715 bin kişi oldu. Bunlar mı memleketi 
iyi yönetiyorlar? Memleket iyi yönetildiğinde 12 milyon 715 bin yoksul mu olur? Kendileri 
zenginleştiler, halk yoksullaştı. Bir şey getiriyoruz diyoruz ki aile sigortasını getireceğiz. Her 
yoksul ailede kadının banka hesabına 600 lira para yatıracağız. Anasının ak sütü gibi 
yatıracağız. Ve hemen bir telaş parayı nereden bulacaksınız. Kendine gelince para var, 
yandaşa gelince para var, damadına gelince para var, fakir fukaraya gelince efendim para 
yok. Halkın iktidarında para olacak ve biz yoksulluğu tarihe gömeceğiz. 21. yüzyılın 
Türkiye’sinde yoksulluk olmayacak, kadını güçlü kılacağız. Yoksul hanede kadın bankaya 
gidecek, işçi gibi, memur gibi, emekli gibi alacak parasını çoluk çocuğunun rızkını 
sağlayacak. Ve bir şey daha. 9 milyon emekli var. 9 milyon emekliye sesleniyorum. Emekliyi 
perişan ettiler, milli gelir artışından pay vermeyiz diye kanun çıkardılar, 18’ini aşan kızı 
evlenmemiş kızı prim yatırmazsa sağlık hizmeti vermeyeceğiz diye kanun çıkardılar. Buna 
karşı biz sessiz kalacak mıyız? Size söz intibak yasanızı çıkaracağız, milli gelir artışından 
pay vereceğiz, emeklinin kızı ister 18, ister 28, ister 58 yaşında olsun ona annesinin, 
babasının sosyal güvenlik hakkını sonuna kadar vereceğiz.  
 
Şimdi bunlar diyorlar ya bizde fakir fukaraya yardım ediyoruz. Nasıl? Makarna veriyoruz, 
bulgur veriyoruz. Bari verdikleri makarna makarna olsa, verdikleri bulgur bulgur olsa, 
verdikleri kömür kömür olsa. Kömürde bile, kömür dağıtırken bile 1 milyarın üzerinde 
yolsuzluk yaptılar. İnsan bari Allah’tan korkar, Allahtan korkmuyorsan kuldan utan bari. 
Yoksula yardım yapılırken 1 milyarlık yolsuzluk yapılır mı? Halbuki o adamın evinde 
doğalgaz var. Niye doğalgazı bedava vermiyorsun? Elinden tutan mı var? Aile sigortasında 
oda olacak. Yoksul ailenin evinde doğalgaz varsa doğalgazı ona belli bir metreküpü ücretsiz 
verilecek.  
 
Bizde de bir Mübarek var. Mübarekleşiyorlar. Baskı kuruyorlar toplumun üzerine. Gazeteler 
yazmayacak, televizyonlar söylemeyecek, kimse Recep beyi eleştirmeyecek. Çünkü o 
dokunulmaz. Bu nasıl demokrasi? Kimi eleştireceksin? CHP. Sanki CHP iktidardaymış gibi. 
Açın yandaş kanalları bakın bakalım o kanallarda sabahtan akşama CHP’ye vuruyorlar, 
sabahtan akşama CHP’yi karalıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler 
iktidara gelmekte kararlıyız, gücümüzü de halktan alacağız.  
 
Bir şey söylüyorum. Ayrılmayacağız, bölünmeyeceğiz. Sizden bir tek isteğim var benim. Tek 
bir isteğim var bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız, küçük ayrıntılarda kavga etmeyeceğiz. 
Vatanseverlik bağlamında bulaşacağız. Bütün vatanseverleri geçmişte hangi partiye oy 
verirse versin Demokrat Partiye vermiş olabilir, Anavatan Partisine vermiş olabilir, AKP’ye 
vermiş olabilir. Ülkeni seviyorsan, insanını seviyorsan, yolsuzluklara karşıysan, yoksulluğun 
tarihe gömülmesini istiyorsan, vatanseversen çatı açık. Cumhuriyet Halk Partisidir onun adı.  
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Hiç meraklanmayın demokrasiyi parti dahil her yere getireceğiz. Kararlıyız bunda demokrasi 
gelecek. Bir pankartımız var korku imparatorluğuna son diye. Hiç meraklanmayın kurultayda 
söyledim, ayağa kalkın dedim, güçlü olun dedim, kimseden korkmayın, sanayici korkmasın, 
işçi korkmasın, emekli korkmasın, tacir korkmasın, esnaf korkmasın yürekli olacağız. AKP’ye 
karşı yürekli olacağız, hayata direneceğiz, doğruluğa karşı, doğruluktan yana mücadelemizi 
sürdüreceğiz.  
 
Bunlar baskı kuruyorlar sanki biz korkacakmışız gibi. Baskı kuruyorlar sanki biz 
çekinecekmişiz gibi, baskı kuruyorlar sanki bizim sesimiz çıkmayacakmış gibi. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz hayatını halka adadı, bunun 
mücadelesini vereceğiz. Sizlerle beraber yola çıkacağız, bunun mücadelesini sonuna kadar 
götüreceğiz.  
 
Afyon’dan bir şey istiyorum. Bir milletvekilimiz var. Sayıyı artırmamız lazım, güçlü olmamız 
lazım. Ülkeyi seviyorsak birlikte olacağız ve beraber çalışacağız. Tarlada, fabrikada, esnafın 
dükkanında, kahvede, lokantada, ev gezmelerinde, her yerde anlatacağız. Aile sigortasını 
getireceğiz diyoruz, diyorlar ki acaba bunlar yeşil kartı iptal edecekler mi? Hayır. Yeşil kart 
sağlık sigortasıdır hiç iptal edilmeyecek. Aile sigortası ayrı bir şeydir. Aileye ekonomik 
güvence sağlar. 600 lira parasını alacak anasının ak sütü gibi harcayacak o parayı. İkisi 
birbirinden farklı şeyledir.  
 
Demokrasi açısından söyledim, özgürlükler açısından söyledim, işsizlik açısından söyledim, 
üretimsizlik açısından söyledim Türkiye sorunları çok olan bir ülke. Ama çözülmez değil. 
Aklımızla ve mantığımızla ülkemizin sorunlarını çözeriz. Aklı ve mantığı egemen kılarsak 
çözülmeyecek sorunumuz yoktur. Bir sorunumuz var adına Aldatanlar ve Kandıranlar Partisi 
diyorlar. Sorunumuz o.  
 
Bu toplumun sorunları çok ama çözülmez değil. Çözmemiz için birlik olmamız lazım. 
Çözmemiz için güç birliği yapmamız lazım. Çözmemiz için oyumuzu kullanmamız lazım, 
çözmemiz için demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da gücünüzdür. Gücünüzü 
kullanırsanız hepsini aşabiliriz. 12 Haziran’a hazırlık yapıyoruz, geziyoruz. Sizlerinde 
gezmesi ve hazır olması lazım. Gençler size söylüyorum siyasete ısındınız, daha fazla 
mücadele edeceğiz, daha fazla halka gideceğiz, daha fazla anlatacağız ve sağlıklı sonuçlar 
alacağız.  
 
Sizler görev başında oldukça Türkiye’nin sırtı zaten yere gelmez. Bundan eminim ben.  
 
Gönlümde yatan şu; güzel bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye, herkesin evine alın 
teriyle kazandığı ekmeği götürdüğü bir Türkiye. Herkesin evinde oturup huzur içinde yaşadığı 
bir Türkiye. İşsizin olmadığı, yoksulun olmadığı, huzur içinde yaşanan mutlu bir Türkiye. 
Aileler olmalı mutluluk içinde. Tasalarımızı atmalıyız, kardeşçe yaşamalıyız. Komşumuzun 
derdi varsa o dert bizim derdimiz olmalı. O derdi paylaştığımız zaman dertlerin paylaştıkça 
azaldığını hep beraber göreceğiz. Mutlu ve güzel bir Türkiye için beraber olmalıyız.  
 
Koca Nazım’ın dediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamalıyız.  
 
Kamyoncu kardeşimiz diyor ki, ben kamyoncuyum. Ben onun derdini çok iyi biliyorum. 
Deposunda yağ yaktığını da ben biliyorum. Çözümün yeri belli, çözümün adresi belli, 
mutluluğun adresi belli. Adresin adı Halk, onun partisinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi.  
 
Size en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, sağolun var olun diyorum.  
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU İZMİR-ÖDEMİŞ’DE TARIM 
MİTİNGİNE KATILDI (26 ŞUBAT 2011) 

 

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Tarım Mitingi’nde halka seslenen Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu şunları söyledi; 

Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 12 Haziran’a az kaldı. 12 Haziran’da 
sizin gücünüzle haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Türkümüz var. Diyor ki, 
halkımız bir kumar oynadı ak dedik, kara çıktı diyor. Evet kendilerine ak diyorlar, ak değiller. 
Eğer kendilerine ak diyorlarsa milletin memnun olması lazım, çiftçinin memnun olması lazım, 
esnafın, sanatkarın memnun olması lazım. Emeklinin memnun olması lazım, işçinin memnun 
olması lazım. Şimdi soruyorum işçi hayatından memnun mu? Çiftçi hayatından memnun mu? 
Emekli hayatından memnun mu? Sanayici hayatından memnun mu? Kim hayatından 
memnun? Haramiler hayatlarından memnunlar. Onun için diyorum 12 Haziran’a az kaldı. 
Beraber olacağız, tek yürek olacağız, haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.  
 
Ödemiş bizim coğrafyamızda çok önemli bir yer. Efeler diyarı. Gelirken efenin heykelini 
gördük zaten. Yiğit insanların, yiğitlerin harman olduğu bir yer. Köylü milletin efendisidir 
dendiğinde ilk akla gelen yine Ödemiş’tir. Çünkü burası alın teri döktü, emek verdi, ürününü 
aldı ama hak ettiği parayı alamadı. Kim engel oldu buna? Kendilerine ak diyenler engel 
oldular buna. Onun için dedik ki, Ödemiş’e gidelim, üreticiyle, köylüyle beraber olalım, 
çiftçiyle beraber olalım, onların dertlerini dile getirelim, onlarla kucaklaşalım dedik. Onun için 
Ödemiş’te tarım mitingimizi yapıyoruz. Ve bir şey daha Ödemiş gerçektende tarımımızda çok 
önemli bir yer tutuyor. Ödemiş’te bereketli topraklar var. Güneşi var, yağmuru bereketli, 
çalışkan çiftçisi var, ekiyor, biçiyor ama alın terinin karşılığını alamıyor. Bir dönem pamuk bu 
bölgenin önemli bir ürünüydü. Menderes havzası pamuk ekerdi. Şimdi pamuğu ne 
yapıyoruz? Dışarıdan getiriyoruz. Ve bizim besicilerin unutmaması gereken bir şey var. 
Sadece Ödemiş’te değil, bütün Türkiye’deki besicilerin unutmaması gereken bir şey var. 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez ithal angus geldi. Kurbanlık koyunumuzu da dışarıdan getirdik. 
Peki bizim besicimiz düşünmeyecek mi ya bu ülkede üretici var çalışıyor, yemimiz var, her 
şeyimiz var niye dışarıdan geliyor? Niye dışarıdan getiriyorlar? Bu milletin alın terinin değeri 
niye verilmiyor? Çünkü onlar ceplerini düşünüyorlar halkı değil. Bunu unutmayın sakın.  
 
Ve size bir şey daha söyleyeyim. Çiftçi toprağa bağlıdır, toprak bereketlidir. Ekersiniz 
ürününüzü elde edersiniz. Çiftçi hep şunu yapmıştır. Ekmiştir, gübresini atmıştır, mazotu 
çalışmıştır, traktörü çalışmıştır ve sonunda geldiği nokta şudur; eker, biçer, ürününü elde 
eder. Satar onu alın terinin karşılığını alır. Çoluk çoğunu evlendirir düğününü derneğini 
yapar. Gider kuyumcudan altın alır, esnaftan yiyeceğini alır, şekerini alır, çayını alır. Herkes 
kazanır. Çiftçi kazanınca herkes kazanır. Çiftçi kaybedince herkes kaybediyor. Onun için 
diyoruz çiftçi bu ülkenin çimentosuysa o çimentonun dokularını AKP, yani Aldatanlar ve 
Kandıranlar Partisi bozmuştur.  
 
Bir hesap yaptık. Dedik ki acaba çiftçiye ne kadar destek verdiler, çiftçiden ne kadar vergi 
aldılar. Hesap şu; çiftçinden 5 milyar lira destek verdiler. Bütün Türkiye’de çiftçilere verilen 
destek 5 milyar lira. Çiftçiden ne kadar vergi aldılar? 6 milyar lira. Verdiği destekten daha 
fazla vergi aldılar. Peki dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerine ne kadar verdiler? 20 milyar 
lira. 5 milyar destek veriyorsun, 6 milyar vergi alıyorsun, 20 milyar lirada dışarıdan tarım 
ürünü getiriyorsun oraya para veriyorsun.  
 
Şimdi ben buradan Türkiye’deki bütün çiftçilere sesleniyorum. O 20 milyar lirayı yabancı 
ülkelerin çiftçisine vermek yerine bizim ülkemizin çiftçisine verilseydi bu ülkenin çiftçisi bırakın 
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Türkiye’yi bütün dünyayı beslerdi. Çiftçi ekiyor ama çiftçi nasıl ekiyor? Dünyanın en pahalı 
gübresi bizim çiftçiye satılıyor. Dünyanın en pahalı mazotu bizim çiftçiye veriliyor, dünyanın 
en pahalı elektriği bizim çiftçiye veriliyor. Ama ürünü dünyanın en ucuz ürünü. Ne olacak? 
Ekmiyor. 26 milyon hektar alan AKP iktidarı döneminde ekilmedi, ekilmiyor. Çünkü ürünün 
karşılığını alamıyor çiftçimiz. Onun için sesleniyoruz, onun için söylüyoruz çiftçinin 
sorunlarıyla birebir ilgilenmek ancak halkı düşünen iktidarlar için geçerlidir. AKP halkı 
düşünen bir parti değildir. Türkümüzde diyor ya ceplerine baktık her taraftan para çıktı diye. 
Bunların yapıları budur. Halkı düşünmeyen, kendini düşünen, kendisi için çaba harcayan, 
yandaşları için çaba harcayan, halkı için mücadele eden bir siyasi anlayış yoktur bunlarda. 
Onun için size geldik, sizin dertlerinizi sizlerle beraber gündeme getiriyoruz.  
 
Ve şunu söylüyoruz. Yolda gelirken süt üreticileri sütlerini döktüler. Basın mensupları görsün, 
bütün Türkiye görsün diye. Süt üreticilerinin derdini hepiniz biliyorsunuz. Çocuklarımız var 
sabahları birer bardak süt içseler ülkede bu sorun kalmaz. Süt üreticileri sütlerinin değerini 
biliyorlar değil mi? Su mu pahalı, süt mü? Allah’ın suyunu alırsınız sadece şişelersiniz. Ya 
süt? Besleyeceksiniz, yem vereceksiniz, süt elde edeceksiniz, üreteceksiniz, sağlıklı hale 
getireceksiniz vatandaşa vereceksiniz ve ondan sonrada sudan ucuz olacak. Bu yapıyı 
tersine çevireceğiz. Kimin iktidarında? Halkın iktidarında bunu. Buna kesinlikle inanmanızı 
istiyorum. Çünkü biz halkı düşünürüz, halk için mücadele ederiz. Halk için yola çıktık, halk 
için mücadele edeceğiz.  
 
Pamuktan söz ettim. Pamuğun önemini anlatmak için anlatayım. Pamuk ekmedik dışarıdan 
pamuk ithal ediyoruz. Pamuk olduğunda çırçır fabrikaları çalışırdı. Yağ elde ederdik. 
Fabrikalarda pamuk işlenir, kumaş oldurdu. Dokuma tezgahları vardı. Binlerce işçi çalışırdı, 
konfeksiyonumuz vardı. Dışarıdan ürün almaz, kendimiz üretir halkımıza satardık. Perişan 
ettiler bizim tekstilcilerin büyük bir kısmını çıktı Mısır’a gitti. Doğrumu bu? Sizden isteğim 
bunları anlatın. Sadece burada değil, Türkiye’nin her tarafında ben anlatacağım. Bunlar çiftçi 
dostu değil, esnaf dostu değil, emekli dostu değil. Bunlar kendilerini düşünen bir siyasal 
anlayışa sahipler. Onun için diyoruz pamuktan başladık, hayvancılıktan başladık. Bakın 
bütün sorunlara baktığınız zaman alın terinin karşılığının alınmadığı bir Türkiye’yle karşı 
karşıyayız. Sizden isteğimiz bunu Türkiye’nin her tarafında anlatmanızdır.  
 
Zeytinin bittiğini söylüyorlar. Allah aşkına üzüm var, zeytin var, incir var, pamuk var. 
Baktığınız zaman bu üreticilerin hangisi memnun? Memnun mu bunlar hayatından? Memnun 
mu hayatından? Biraz sesli söyleyin ki Ankara’dan belki Recep bey duysun. Kulakları 
duysunda bu milletin derdi nedir anlasın bari. Yalnız şunu söyleyeyim. Ödemiş meydanında 
siz söylüyorsunuz onların kulakları duymaz bunu. Telefonla konuşurken derdinizi anlatında 
onlar daha rahat duyarlar bunu.  
 
Bakınız aramızda çok sayıda emekli var değil mi? Tarım emeklisi de var. Hayatınızdan 
memnun musunuz? 9 milyon emekliye sesleniyorum, hayatınızdan memnun değilseniz 12 
Haziran’da sandığa gideceğiz. Mücadelemize az kaldı, halkın iktidarını kurmaya az kaldı. 
Onun için mücadele edeceğiz. Bir şey daha, emekli hayatından memnun değilse, eğer 
demokrasi varsa AKP’ye dersini vermelidir. Niye vermelidir? Çünkü AKP dedi ki, sana milli 
gelir artışından pay vermeyeceğim. Sen ikinci sınıf yurttaşsın dedi. Emekli ikinci sınıf yurttaş 
olmayı hak ediyor mu? O zaman hep beraber 12 Haziran’da sandığa gideceğiz. Emekliler 
söz veriyor mu?  
 
Geliyoruz çiftçi kardeşlerimize. Gübreden rahatsızsınız fiyat yüksek. Elektrikten rahatsızsınız 
fiyat yüksek. Mazottan rahatsızsınız fiyat yüksek. Recep bey ne demişti seçimlere girmeden 
önce? Mazottaki ÖTV’yi kaldıracağız demişti. Kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Kaldırmadığını bende 
biliyorum. Mazot oldu 3,5 lira. Ama ben size söz veriyorum, işçi Kemal’in sözü, çiftçi Kemal’in 
sözü, emekli Kemal’in sözü, halkçı Kemal’in sözü, mazotu yarıya indireceğiz 1,5 lira 
yapacağız mazotu.  
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Biliyorum Recep bey bunu duyunca gene diyecek ki parayı nereden bulacaksın. Hiç 
meraklanmayın size 5 milyar lira teşvik verip, 6 milyar lirayı sizden vergi diye alan bir zihniyet 
sizi teşvik mi ediyor? Onun için bu kardeşinize güveneceksiniz. Biz para nasıl toplanır, 
kimden nasıl toplanır, halk için nasıl harcanır onu çok iyi biliriz. Bizim bilgimiz buna yeter, 
eğitimimiz buna yeter. Demokrasideki, bürokrasideki deneyimimiz buna yeter hiç endişe 
etmeyin. Yeter ki, halkınızı düşünün. Bunu biz çok iyi biliriz.  
 
Bakınız, yoksulluk gittikçe artıyor. 12 milyon 715 bin yoksulumuz var. Ve dedik ki aile 
sigortasını getireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz, tarihe gömeceğiz dedik. Aile sigortasını dedik 
başladılar korkmaya. Ve Recep bey kalktı dedi ki sen diyorsun ki, 12 milyon 715 bin yoksul 
var. Birde kayıt dışı yoksullar var onu niye hesaba katmadın. Rakamlara bakın. İlk kez 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başbakan kayıt dışı yoksulluktan bahsediyor. Yani 
açıklanan rakamlar az, yoksul sayısı daha fazla diyor. Ne yaparsa yapsın, ne düşünürse 
düşünsün, aile sigortasını getireceğiz, yoksul evde kadının banka hesabına her ay 600 lira 
yatıracağız ve o kadın anasının ak sütü gibi o parayı çekip çoluk çoğunun rızkını sağlayacak.  
 
Biz bunu söyledik hemen dediler ki, efendim bakın kulislere bakın. Efendim aile sigortası 
gelecek, kadına 600 lira verilecek doğru banka hesabına yatırılacak. Ama bunlar yeşil kartı 
iptal edecekler diyorlar. Buradan söylüyorum Recep bey sende, bütün bakanlarında, bütün 
örgütünde duysun yeşil kart iptal edilmeyecek, 600 lirada verilecek. Bu milleti düşüneceğiz 
biz.  
 
Bir hedefim var, bir isteğim var, bir umudum var. Bir gelecek umudum var. Herkes mutlu 
olsun, evine alın teriyle kazandığı ekmeği götürsün. İşsizlik olmasın, yoksulluk olmasın. Bizim 
ülkemiz bereketli bir ülke. Toprağımız bereketli bir ülke. Toprağımız bereketli, çiftçimiz 
çalışkan. Ama başımızda bir iktidar var bereketsiz bir iktidar. O kadar bereketsiz ki, ithal 
koyun getiriyor, ithal angus getiriyor, çiftçiyi perişan ediyor. Onun için bereketsiz iktidar 
diyorum bunlara. Ceplerini düşünüyorlar, yurdu düşünmüyorlar, halkı düşünmüyorlar.  
 
Ve sizden bir şey daha. Az önce söyledim konuşurken telefonla konuşun belki sizin 
dertlerinizi dinlerler diye. Bunu şunun için söylemiştim. Eğer hükümeti eleştirirse birisi 
sabahın 5’inde, 6’sında polis kapısına gelir seni götüreceğiz diye. Bizim iktidarımızda, halkın 
iktidarında sabahın 5’inde, 6’sında kapıyı sütçü çalacak, çocuğunuza süt getirdim diyecek. 
Bunların iktidarında polis çalacak, tutuklayacak gözaltına alacak. Ama biz demokrasiyi 
getireceğiz. Biz özgürlüğü getireceğiz. Ailemizi düşüneceğiz, bütün aileleri düşüneceğiz. 
Onların çocuklarını düşüneceğiz, sabahın 5’inde, 6’sında sütçü gelecek çocuklarımıza süt 
getirecek. Bu ülkenin üreticisi kazanacak, çocuklarımız daha akıllı olacak, daha iyi 
beslenecekler ve mutlu bir Türkiye’yi beraber kazanıp, beraber yaratacağız.  
 
Bir pankart var. Diyor ki, pankartımızda tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenlerden hesap 
sormazsan dünyada, ahrette hakkımızı helal etmeyiz diyor. İki elimiz yakandadır. Söz 
veriyorum halkın iktidarında kul hakkı yiyenlerden hesap sormak benim boynumun borcu 
olsun söz veriyorum size.  
 
Bunlar unutmayın aşınıza, ekmeğinize göz koyanlardır bunlar. Bunlar az önce söyledim halkı 
düşünenler değil, halkı düşünen halkın sorunlarıyla ilgilenir. Halkın sorunları nedir onu dinler. 
Siz hiç Recep beyin vatandaşın arasına girdiğinde, bir vatandaş gelip şikayetini anlattığında 
Recep beyin can kulağıyla onu dinlediğini duydunuz mu, gördünüz mü? Mersin’de bir çiftçi 
ne söylemişti? Mahvolduk diye. Ne demişti? Çiftçi kardeşlerim sizin ananız için ne demişti? 
Ananı da al git demişti. AKP’yle aramızda bir fark var. O ananı da al git dedi. CHP ne diyor? 
Ananı da, babanı da, kardeşini de al gel kardeşim diyor. Hiç meraklanma sen.  
 
Şimdi biz birlik olursak halk olarak, bölünmezsek, ayrışmazsak bizi yıkacak güç yoktur. Size 
bir örnek vereyim. Geçmişte hangi siyasi partiye oy verdiyseniz verdiniz başımın üstüne. 
Ama artık beraber olacağız, güçlü olacağız beraber olduğumuz zaman. Sizden söz istiyorum 
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12 Haziran’da sandığa gidip halkın iktidarı için oy kullanmaya söz mü? Söz mü? Çiftçi 
kardeşlerim söz mü? O zaman meraklanmayın siz söz verdiniz, bende verdiğim bütün 
sözlerin arkasında duracağım. Sizin için mücadele edeceğim, sizin için çaba harcayacağım.  
 
Biz aile sigortasında kadının banka hesabına 600 lira yatırdığımızda bu 600 lira ne olacak 
biliyor musunuz? Gidecek mahallenin esnafından alışveriş yapacak. Alışveriş yaptığı zaman 
esnaf kazanacak. Esnaf kazandığı zaman, ürününü sattığı zaman gidecek fabrikadan yeni 
ürünler alacak. Herkes kazanacak buradan. Esnaf kazanacak, sanayici kazanacak, yoksulluk 
bitecek, çocuklarımız huzur içinde olacak, geleceğe güvenle bakacağız. Tarımı, çiftçiyi 
desteklediğimiz zaman ürünü üreten kazanacak, ürünü tüketen kazanacak, onu fabrikada 
kullanan kazanacak. İthal değil kendimiz üreteceğiz, ithal değil kendimiz tüketeceğiz. İthal 
değil kendimiz değerini biçeceğiz. İthal değil alın terinin hakkını vereceğiz.  
 
Orada güzel bir afiş daha var. Diyor ki Recep bey angusunu al başına çal. Fena bir pankart 
değil bu. Bizim temel felsefemiz şu; AKP’yle farklarımızın her yurttaş tarafından çok iyi 
bilinmesini isterim. Söylerken zaman zaman diyorlar ki bunların projeleri yok, bunların 
hedefleri yok, bunlar sadece eleştirirler. Projemiz var, hedefimiz var, gelecek güvencemiz 
var. Ülkeyi bunlardan çok daha güzel yöneteceğiz, halk memnun olacak. Bundan kesinlikle 
emin olmanızı isterim.  
 
Bunlar bir şey daha söylüyorlar. Efendim CHP iktidara gelirse faizler yükselirmiş. Ödemiş 
meydanından sesleniyorum. Ödemiş meydanından söylüyorum. Faizler asla ve asla 
çıkmayacak. Çünkü biz ekonomiyi yöneteceğiz. Hatta ben size şunu söyleyeyim icra 
dairelerinin de sayısı alacak. Hacizli traktör olmayacak. Traktörleri haczedeceksiniz, çiftçiyi 
perişan edeceksiniz, hapis kıskacına sokacaksınız yetmemiş efendim CHP gelirse daha 
kötüsü olacak. Bundan kötüsü mü olur? Haciz kıskacından çiftçimizi kurtaracağız. Yüksek 
faizden çiftçimizi kurtaracağız. Mazotta ÖTV’yi indireceğiz ve göreceksiniz ki mutlu bir 
Türkiye’yi beraber kuracağız.  
 
Biliyorum çok sayıda pankartımız var. O pankartlarda yeni vaatler isteniyor. Sizden istediğim 
bir şey var. Bizi hayatın her alanında izleyin. Söylediklerimizin bilinmesini isterim. Bize 
güvenmenizi isterim. Biz karşılıklı birbirimize güveneceğiz. Bir şeyi söyleyeyim size. 
Araştırıyorlar, yıllardır araştırıyorlar bunların bir açığını bulabilir miyiz diye. Bizim açığımız 
yok. Alnımız ak, temiz, pirupak, halka hizmet için yola çıktık, temiz siyaset için yola çıktık. 
Bunların ekonomi politikası neydi çiftçi için bilen var mı? AKP’nin çiftçi için ekonomi politikası 
neydi bilen var mı? Ben size söyleyeyim. Onların ekonomi politikasının adı çiftçiyi imha planı. 
Çiftçiyi nasıl imha ederiz, nasıl aç bırakırız, ürününün bedelini nasıl vermeyiz bunu 
planladılar. Aşama aşamada hayata geçirdiler. Mazota yap zammı, gübreye yap zammı, 
suya yap zammı, elektriğe yap zammı ürünün fiyatını düşür.  
 
Bakın, elimde 30.11.1993 tarihli mandıra işletmesi Recep Oduncu’ya ait bir fatura var. 1993 
sütün kilosu 40 kuruş. 2011 sütün kilosu ne? 50 kuruş. Yapılan zam 93 – 2011 sadece 10 
kuruş. Yeme ne kadar zam geldi, elektriğe ne kadar zam geldi, mazota ne kadar zam geldi? 
Ben size diyorum ya bunların politikası çiftçiyi imha planı. Bunların ekonomi politikası bu. 
Onun için diyoruz ki, AKP’yi hepiniz çok iyi bilin, çok iyi tanıyın ve ona göre kararınızı verin. 
12 Haziran’da beraber olacağız. 12 Haziran’da halkın iktidarını kuracağız. Hiç 
meraklanmayın 12 Haziran’a az kaldı. Size söz veriyorum Türkiye’yi adım adım dolaşacağım. 
Halkla kucaklaşacağım, halkın sorunlarını dinleyeceğim. Ta ki haramilerin iktidarını yıkıncaya 
kadar.  
 
Deniyor ki, hayvancılık merkezi Küçükmenderes kan ağlıyor. Sadece burası değil, Van’a 
gittim Van’daki üreticide kan ağlıyor. Muş’a gittim Muş’taki üreticide kan ağlıyor. Yozgat’a 
gittim Yozgat’taki üreticide kan ağlıyor. Bunlar ülkeyi düşünmüyorlar. Evet arıcıda burada 
diyor. Hiç meraklanmayın bu ülkede bir sorun varsa unutmayın o sorun Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun sorunudur. Bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o sorun Kemal 
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Kılıçdaroğlu’nun sorunudur. Bu ülkede çiftçi kazanamıyorsa, emekli geçinemiyorsa, esnaf 
kazanamıyorsa o sorun Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorunudur. Bunu çözmek için yola çıktım. 
Bunu çözmek için kararlıyım.  
 
Efeler diyarı bilir, efelerimiz burada, yiğit efelerimiz burada. Sizler ulusal bağımsızlık 
savaşında mücadele ettiniz. İkinci milli kurtuluş savaşını başlatıyoruz. Bunun adı ekonomide 
milli kurtuluş. Daha güzel, daha çağdaş, daha uygar, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’yi 
beraber kuracağız. Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Size söz veriyorum bende varım, 
beraber çıkacağız yola. Ve her şeyin güzelliği beraber olmak, özgür olmak, geleceğe güvenle 
bakmak. Koca Nazım’ın dediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe 
yaşacağız.  
 
Hepiniz sağolun, var olun diyorum.  

İzmir programı kapsamında Bornova Belediyesi tarafından yenilen Işıkkent spor tesislerinin 
açılışına katıldı ve tesisin yüzme havuzunda gerçekleşen 50 metre serbest yüzme 
yarışmasını izledi. Daha sonra Ege bölgesi Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonunun 
Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlediği 2. Geleneksel halk şölenine katıldı. 

 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ESKİŞEHİR’DE CHP’YE 
KATILIM TÖRENİNDE (27 ŞUBAT 2011) 

 

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve DSP  il ve  ilçe örgütleri,  İlçe Belediye 
Başkanları, Meclis Üyelerinden oluşan grubun CHP’ye katılımları için Porsuk Spor 
Salonunda düzenlenen törene katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; 

“Adım adım Türkiye yi dolaşağız ve  Türkiye’de AKP iktidarının kabusunu anlatacağız. Adım 
adım gezeceğiz özgürlük ve demokrasi isteğimizi bütün Türkiye’ye haykıracağız. Biz işçinin, 
sanayicinin, esnafın derdini anlatacağız ve sahip çıkacağız.” 

“Bir şeyi unutmayın. Yola çıkarken tek hedefimiz vardı halkı  kucaklamak . Biz her yerde 
söylüyoruz biz halkın sorunlarına talibiz. AKP  ile aramızdaki fark bu; Onlar ülkeyi 
çağdaşlaştırmıyor, biz çağdaşlık istiyoruz, onlar kadın- erkeke eşitliğine inanmıyor ama biz 
inanıyoruz. 

“Kadın kardeşlerime seslenmek istiyorum seçme seçilme hakkını size sağlayan parti CHP. 
Şimdi kadınlarımıza bir fırsat daha veriyoruz. Siyasal hak tanıdık, şimdi de ekonomik hak da 
tanıyacağız. Kadın makarna kuyruğunda beklemeyecek, bulgur kuyruğunda beklemeyecek. 
Yoksul ailelere ayda en az 600 lira vereceğiz. Kadınlarda da memurlar gibi işçiler gibi gidip 
bankadan paralarını çekebilecekler.Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.” 

“Eskişehir’deyiz güzel bir kentteyiz, modern bir şehirdeyiz, üniversite kentindeyiz. Ve 
Eskişehir’i  Eskişehir yapan belediye başkanımız  burada. Yılmaz Büyükerşen burada. O 
burada aramızda Eskişehir’de halka hizmet etti, Eskişehiri  dünyaya  tanıttı.” 

“2002’de Eskişehir’e tramvay getireceğiz dedi. Tramvayı 2 yılda bitirdi. Yılmaz Büyükerşen 
verdiği sözü tutu. Hangi AKP’li  Belediye  verdiği sözü tutu. Ama o tutu.  2007 de tramvayın 
kapsitesi yetmez dedi  ve 120 bin yapacağım dedi. Her altı ay da bir projesini onaylatmak 



 9 

istedi. Yıl 2007, şimdi 2011… Ben sizden para da istemiyorum, Eskişehir’e hizmet edeceğim 
dedi. Karşısında bir duvar.. .Recep Bey ne demişti? Belediyeler arasında  ayrım 
yapmayacağım dedi. Ama yetki veriyor mu Eskişehir’e ?Yetki vereceğim diyor, hayır yapma 
diyorlar.  Şimdi de İller Bankasını Yılmaz Büyükerşen’nin karşısına  dikiyorlar…” 

“Ankara metrosu bitti mi  İstanbul  metrosu bitti mi? Hayır. Şimdi de AKP’li belediyeler 
yapmadı, devlet tamamlasın diye uğraş içindeler. Bütün bunlara karşın ne diyor Yılmaz 
Büyükerşen? ‘Arkadaş bana dokunmayın gölge etmeyin, ben kendim yapacağım diyor .’” 

“Önümüzdeki  dönemde size söz veriyorum iktidarı değiştireceğiz. Eskişehir’e sizlerin layık 
olduğu şekilde hizmet edeceğiz.” 

“Artık bölünmeyeceğiz, beraber olacağız. Tek hedefimiz var, halkın iktidarını kurmak. 
Belediye başkanlarımıza, iki belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Halkın iktidarında 
onlarla çalışmaktan onur duyacağım.” 

“Başbakanlığa gelmemiz benim değil, sizlerin elinde. Geçmişte hangi partiye oy verirseniz 
versin, şimdi CHP’ye oy vermenizi  istiyorum. Tenceriniz kaynamıyor mu? Adres CHP,  temiz 
siyaset mi istiyorsunuz ? Adres CHP, Geçinemiyor musunuz? Adres CHP” 

“Gençler.. siz destek verdikçe  durmayacağız halkın iktidarını kuracağız.” 

“Mücadelemiz kutsal  bir mücadeledir. Temiz siyaset için  halkı kucaklayan bir mücadeledir. 
Cumhuriyet Halk Partisi artık halkıyla buluşuyor.” 

“Biz yolumuzu çizdik, haritamızı çizdik. Gücümüz sizdedir. Halka inanyıruz. Bugüne kadar  oy 
alamadıysak daha çok halka gideceğiz.” 

“Çiftçiyi Ödemiş’te dinledik..  Kimileri 50 bin dedi, kimileri 100 bin kişi mitingte vardı dedi. 
Şimdiye kadar olmayan bir katılımla çiftçimizle buluştuk. Neden Ödemiş? Eskiden Menderes 
Ovasında pamuk üretilirdi. Şimdi yurt dışından getiriyoruz. Çünkü halkı düşünmediler.” 

“Aramıza katılan arakdaşlarımızı hiç ayrı düşünmediler, kardeş partimizdeydiler. Ecevitin, 
halkçı ecevitin  partisinden geldiler. Ecevit bizim de  liderimizdir. O halkçi bir liderdi. Bu vesile 
ile Eceviti de anmak istiyorum.” 

“Hocama  huzurunuzda altı okun çatısı altına geldiği için Mustafa Kemal’in partisine geldiği 
için teşekkür ediyoruz. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN LONDRA GEZİSİ       
(3 MART 2011) 
 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, üç günlük İngiltere temasları çerçevesinde, “Türkiye’nin 
İşçi Partili Dostları” grubunun resepsiyonuna katılarak, İngiltere’de muhalefetteki İşçi 
Partisi’nin Genel Başkanı Ed Miliband ile görüştü. 

Ayrıca, London School of Economics (LSE) Üniversitesi, Chatham House düşünce kuruluşu 
ve Oxford Üniversitesinde konuşmalar yaptı. İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri 
Bakan Yardımcısı David Lidington ve çeşitli İngiliz basın kuruluşlarından temsilcilerle de bir 
araya geldi. 



 10 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU “TÜRKİYE’DEN GÖÇÜN 
50. YILINDA EMEK ŞENLİĞİ”NE KATILMAK ÜZERE ALMANYA’YA 
GİTTİ (5 MART 2011) 
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve DİSK tarafından Almanya’nın Bochum kentinde 
düzenlenen ”Türkiye’den Göçün’ün 50. Yılında Emek Şenliği’nde gurbetçilere hitap etti ve 
şunları söyledi; 

”Londra’dan İstanbul’a dönüş hazırlığı yapılıyordu. Otelde daha uyumadan telefon çaldı, 
gazetecilerin evleri ofisleri basılmış. Bu gazeteciler ne yaptılar. Bir gazetecinin haber 
emekçisinin ofisi niye basılır? Evi niye basılır? Eşi hastaneden yeni çıkmış gazetecinin evi 
hangi gerekçe ile basılır? Bunun adına Türkiye’de ileri demokrasi deniyor. Şunu 
unutmayın 12 Eylül darbecileri döneminde 31 gazeteci hapisteydi. 8 yıllık AKP 
döneminde hapiste olan gazeteci sayısı 61. Bunu özellikle Avrupalı dostlarımız duysun 
diye söylüyorum. AKP demokrattır diye çıkıp meydanlarda konuşanlar duysun diye 
Brüksel’de koltuklarında oturup CHP’yi sabah akşam eleştirenler duysunlar diye 
söylüyorum.” 

”12 Eylül ürünü bir parti, 12 Eylül darbecilerinden hesap mı sorabilir. Bu ülkenin 
yetiştirdiği halkı doğru bilgilendirmek için çalışan gazetecilerin evini basacaksınız, 
sonra kalkacaksınız Türkiye’de ileri demokrasi var diyeceksiniz. Bir de milletin 
gözünün içine baka baka ‘Türkiye’de basın özgürlüğü ABD’den bile daha öndedir’ 
diyeceksiniz. Türkiye’de 8 yılda çok şey değişti. Demokrat olanlar için, ‘yetmez ama evet’ 
diyenler için söylüyorum. Artık Türkiye’de her ev dinleniyor, sokaktaki vatandaş dinleniyor.” 

Türkiye’de yalan politikadan, talandan bıktıklarını ve yalan ile talanı sonlandırıp halkın 
iktidarını kuracaklarını söyleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, halkı kandırmayacaklarını, 
kandıranlardan olmayacaklarını ifade eti. 

Sirkeci’den 50 yıl önce trene binip Almanya’ya alın teri ile para kazanmak için gelen 
gurbetçilerin bugün Almanya’da yazar, politikacı mühendis, mimar ve işveren olduklarına 
dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Almanya’daki Türklerin 74 bin işletme ile 38 milyar Euro ciro 
yaptığını söyledi. 

”Bunlar bizi Almanlarla entegre ediyor. Umudum şu Türkiye’ye karşı Almanya, Fransa ve 
Avusturya’dan farklı sesler çıkıyor Türkiye AB üyesi olmasın diye. Sizler Almanya’da 
yetişenler Alman yurttaşı olan Türkiye kökenliler, sizler bizi AB’ye taşıyacak 
lokomotiflersiniz. Sizler Türkiye’de bizim onurumuzsunuz. Biz sizlerin yazdığınız 
filmleri izledikçe yazdığınız kitapları okudukça sizinle iftihar ediyoruz.” 

”Dosyaları alacağım. Almanya’da hortumlanan para 10 milyar avro. Nasıl oluyor 
insanların alın teri inanç uğruna nasıl sömürülür? Çalışıp kazanmak bu kadar alın teri 
dökmek bu kadar kolay mı? Hele hele Almanya’da para kazanmak kolay mı?” dedi. 

Deniz Feneri davasına bakan Alman yargıç davayı ”yüzyılın soygunu, Almanya tarihinin 
en büyük soygunu” olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin en küçük 
soygunlarından birisi. Alman yargıçlar dediler ki ‘Biz Almanya’dakileri bulduk yargı 
önüne çıkardık, mahkum ettik, ama asıl failler Türkiye’de. Asıl failler nerede bilenler 
var mı? Asıl failler Recep Bey’in arkasında. Bu faillerden birisi televizyona çıktı, 
‘Benim arkamda Başbakan var’ dedi. Bunları çocuklarımız bile tanımalı. İsim isim 
söyleyeceğiz. Artık bu ülkede Türkiye’de Almanya’da Fransa’da, Hollanda’da, Belçika’da 



 11 

yurttaşlarımız soyulmasın. Alın terini çalanlardan hesap soracağız ki bir daha alın teri 
çalınmasın diye.” 

”Hülle ile yargıç atanabilir mi? Bunları her yerde Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, 
ABD’de Brüksel’de, kulakları duymayan Brüksel’de söyleyin. Bunlar olurken Türkiye’de başka 
şeyler de oluyor. Türkiye uluslararası şeffaflık örgütünün raporunda rüşvette bir numara 
yolsuzluklarda zaten markayız. AKP markası eşittir yolsuzluklar. Köşeyi dönenlerin 
partisi. Büyük düşünün diyenler, yani büyük götürün anlamında. Yoksulu düşünen bir 
parti olarak aile sigortası getireceğiz dedik, Başbakan çıktı dedi ki ’12 milyon yoksulun 
yanında bir de kayıtdışı yoksul var’. Bu bir itiraftır. Devletin resmi rakamlarının yoksul 
sayısını ne kadar az gösterdiğinin ve Başbakanın ağzından çıkan bir itirafıdır.” 

”Gücümüz sizsiniz. AB çağdaşlaşma projesidir. O projesinin altında İsmet İnönü’nün 
imzası vardır. O imzaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Sarkozy imtiyazlı ortaklık 
öneriyor, Merkel imtiyazlı ortaklık öneriyor. AB hakkımızı söke söke alacağız” dedi. 

 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, İZMİR  BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ İLE TCDD ORTAKLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ALİAĞA-MENDERES BANLİYÖ HATTI’NIN AÇILIŞ TÖRENİNE 
KATILDI (6 MART 2011) 
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açılışın ardından bir konuşma yaptı ve şunları söyledi; 

 “İzmir Türkiye’nin aydınlık yüzü çağdaş kentidir. İlklerin kentidir İzmir. Bugün önemli bir şey 
yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük kent içi toplu ulaşım projesine imza atıyoruz.” “Başta İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma bakanlığı ve TCDD olmak üzere bu önemli projeye destek 
veren herkese teşekkür ediyorum.” 

“Siyasi kaygılar bir kenara bırakılarak İzmir için Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ciddi 
yatırımların en önemli örneklerinden biri gerçekleşti.” 

“İzmir şimdiden toplu ulaşımın en çağdaş en konforlu en ucuz yapıldığı bir metropol olarak 
yapıldığı şehir olarak tarihe geçti. İzmir’de 90 dakikalık süre içinde yapılan ulaşımda ücret 
ödenmiyor.” 

 “Çok cesur bir yaklaşımla bir ilke daha attı Büyükşehir belediyemiz. Taşeronlaşma gibi bir 
illeti kesip attı ve bütün taşeron işçileri kadrosuna aldı.” 

“Bu kentte yapılan işleri görmezden gelmek başarıları gölgelemeye çalışmak İzmir gibi bir 
kente yapılacak en büyük haksızlık olacaktır.” 

 “İzmir’e bakınca hukukun üstünlüğünü, basın özgürlüğünü hoşgörüyü görüyorum.” 

“İzmir’e bakınca Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş insanların hoşgörüyle birlikte yaşadıkları 
bir kent görüyorum. Doğayı havayı seven insanlar görüyorum.” 

“Ama ben İzmir’den bakınca gazetelerde yazıların yazana gazetecilerin, özgürce 
araştırmasını yapan bilim adamlarının, meydanlarında özgürce gösteri yapan insanların 
yaşadığı bir Türkiye istiyorum.”  
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU 8 MART DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜNÜ MARDİN’DE KUTLADI (8 MART 2011) 
 
 
Mardin’deyiz, dünyanın en güzel kentindeyiz. Dinlerin buluştuğu, dillerin kaynaştığı, 
insanlığın doruğa çıktığı en güzel kentteyiz. Burada kadınlarımızla beraberiz. Dünya Kadınlar 
Günü diyoruz. Acaba kadınlar için sadece bir günü mü ayırmamız gerekiyor? Hayır. 
Annelerimiz, bacılarımız, onların dertlerini her zaman ama her zaman paylaşmak, 
mutluluklarında da onların yanında olmak hepimizin görevidir. Bu göreve herkesi davet 
ediyorum.  
 
Bir kardeşimiz diyor ki; dayak değil, gül istiyoruz diyor. Doğrudur şiddeti reddedeceğiz. Yeri 
zamanı gelince güzel laflar ediyoruz. Cennet anaların ayağı altındadır diyoruz, yeri zamanı 
gelince kadına şiddet uyguluyoruz. Kadınlara şiddeti her yerde, her ortamda reddedeceğiz. 
Kadınları baş tacı edeceğiz. Kadınları bu toplumun en güçlü unsuru haline getireceğiz. 
Bundan herkesin emin olmasını istiyorum.  
 
Hayatımızın yarısı kadınlar. Elmanın yarısı gibi. Bir arada oturuyoruz, evleniyoruz, çoluk 
çocuk sahibi oluyoruz. Çocuklar babaya mesafeli ama anneyi daha fazla istiyorlar. Dertlerini 
anneye anlatırlar, anneyle dertlerini paylaşırlar. Önce dillerini anneden öğrenirler, kültürlerini 
anneden öğrenirler. O zaman yapacağımız bir şey var kadınların okuması. Az önce bir 
kardeşimiz konuştu 9 çocuk annesi. Ben dedi ilkokulu dışardan bitirdim. Keşke 
okuyabilseydim, keşke liseyi bitirebilseydim. Ama bir çabası var kızlarımı okutuyorum diyor. 
En azından onları lise düzeyine kadar okutabildim.  
 
Eğer toplumun eğitilmesini istiyorsak kadınların eğitilmesi lazım. Kadın okuduğu zaman ilk 
eğiteceği kişi erkeklerdir. Erkekler eğitildiği zaman kadına şiddeti uygulamazlar. Erkekler 
eğitildiği zaman kadını baş tacı ederler ve bir evde en büyük sorunu yaşayan kadınlardır. Az 
önce örneğini verdiler. Diyarbakır’da eğer bir sorun yaşanıyorsa, bir evde eğer tencere 
kaynamıyorsa onun acısını ancak anneler bilir. Annelere o açıdan saygı duymamız gerekir.  
 
Biz bir proje geliştirdik. Burada gördünüz. Aile sigortası getireceğiz dedik. Ne demek aile 
sigortası? Halkın iktidarında sizin izlinizle, sizin oylarınızla inşallah Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarında hiçbir ailenin geliri ayda 600 liranın altına düşmeyecek. Bu sözü veriyoruz size. 
Hiçbir ailede gelir 600 liranın altına düşmeyecek. Neden? Bakın ben size örnek vereyim. 
Cumhuriyet Halk Partisi bütün kadın kardeşlerimizin evidir. İlk seçme, seçilme hakkını yani 
siyasi haklarını veren Cumhuriyet Halk Partisidir. Sandığa gidin oyunuzu kullanın dediler, bu 
yetkiyi verdiler. Ama bu yetkinin yerinde ve zamanında kullanılması için, kadının siyasette 
daha fazla ağırlığını koyabilmesi için kadının okuması gerekiyor, kadının yazması gerekiyor, 
kadının üniversiteyi bitirmesi gerekiyor, kadının iş hayatına atılması gerekiyor. Kadının 
erkeğinin yanında omuz omuza beraber çalışması gerekiyor.  
 
Onun için dedik ki siyasi haklarınızı verdik güzel. Şimdi sıra geldi ikinci önemli olaya. 
Kadınlara ekonomik güvencede vereceğiz. Ekonomik güvencenin adı aile sigortası ve 
ekonomik güvencenin miktarı en az 600 lira. En az, en fazla değil. En az 600 lira. Çocuk 
sayısı fazlaysa, evde engelli varsa veya anne babayla beraber kalınıyorsa bu rakam artacak. 
Aile sigortasının özelliği şu; aile sigortası ayda 600 lira yattı ertesi ay arkası gelecek mi, 
gelmeyecek mi diye beklemeyeceksiniz. Her ay düzenli kadının banka hesabına yatacak. 
Evde erkeğin değil, kadının banka hesabına yatacak. Kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, 
emekli gibi ayda 600 lirasını çekecek çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak ve kadın evde 
daha güçlü olacak. Beyi gelecek belki kadından para isteyecek. Bana biraz harçlık verebilir 
misin diyecek. Çünkü kadın evin artık temel direği olacak.  
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Bunu yaptığımız zaman ne olur? Bunu yaptığımız zaman şu olur. Bütün kadın kardeşlerimiz 
acaba bana kömür verecekler mi, makarna verecekler mi, bulgur alacak mıyım diye bir 
beklenti içinde olmayacaklar. Sosyal devlet onların garantörü olacak. Her ay düzenli sosyal 
devlet bakacak onlara. Aile sigortası sadece aileye getirilen bir güvencedir. Adı üstünde 
çoluk çocuğu, kadını kimseye minnet ettirmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. 
Bizim felsefemiz bu, inancımız bu, siyasi anlayışımızda bu. Eğer yoksulluk varsa kadının 
günahı ne? Yoksulluk işsizlik varsa çalışan, iş arayan insanın günahı ne? Bu ekonomik 
politikalar yoksul sayısını artırdı. Türkiye’deki yoksul sayısı 12 milyon 715 bin kişi. Bir daha 
söyleyeyim 12 milyon 715 bin kişi. Bunu biz söylemiyoruz. Bu devletin resmi kurumları 
söylüyor. Ve Sayın Başbakan diyor ki, 12 milyon 715 bin kişi az, siz birde kayıt dışı yoksullar 
onları bilmiyorsunuz diyor. İtiraf. İtiraf ediyor. Kim olursa olsun istersen 15 milyon kişi olsun 
her aileye asgari gelir güvencesi getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu para kime yarayacak? 
Sadece aileye mi? Hayır. Bu parayı kadın çektiği zaman bankadan alacak çocuklarını yanına 
mahallenin esnafına gidecek, dükkana gidecek, alışveriş merkezine gidecek. O da istediğini 
alacak, istediğini koyacak yanındaki sepete. Çoluk çocuğu neyi istiyorsa onu alacak ve çoluk 
çocuğun rızkını sağlayacak. Kim kazanacak? Aile. İkinci sırada kim? Esnaf kazanacak. 
Çünkü bu parayı ilk kullanacak olan kişilerden biriside bu ülkenin esnafı.  
 
Bir şey daha söyleyeyim size. Aile sigortasıyla ilgili dediler ki, siz efendim bu parayı nereden 
bulacaksınız. Size söz, namus sözü, işçi Kemal’in, memur Kemal’in, esnaf Kemal’in, çiftçi 
Kemal’in, yani sizin Kemal’inizin sözü ben bu parayı bulacağım. Bu para birilerinin dediği gibi 
öyle çok büyük paralar değil. Bütün kamu harcamalarının %1.7’si. Sen yedi sülalene para 
buluyorsun, köşeyi dönenlere para buluyorsun, dolar milyarderi olanlara para buluyorsun, 
sıra fakir fukaraya gelince efendim bunun parasını nereden bulacaksın. Bunun parasını 
namuslu adamlar bulurlar ve namuslu adamlar öderler.  
 
Bir hedefimiz var, bir amacımız var, bir ilkemiz var. Doğudan batıya, güneyden kuzeye kim 
olursa olsun hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ve bir hedefimiz var. Bir tek çocuk bile 
yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne benim çocuğum aç kalmayacak diyecek. Size söyledim 
evde tencere kaynamazsa acıyı kadın çeker. Evde tencere kaynamazsa evde sorun çıkar. 
Kadına şiddet uygulanıyor, beyi işsiz, iş bulamıyor. Kadının işi gücü yok. Nereden 
bulacaklar? Evde huzursuzluk çıkıyor. Aile sigortasının en büyük özelliklerinden biriside 
ailede huzursuzluğu kaldıracağız. Ailede mutlu bir aile olacak, huzur içinde bir aile olacak. 
Sosyal devletin koruması altında bir aile olacak, düzenli geliri olacak, düzenli çoluk 
çocuğunun rızkını sağlayacak. Ve bir şey daha bu sizin hakkınızdır arkadaşlar. Bütün bayan 
kardeşlerime, kadın kardeşlerime söylüyorum bu sizin hakkınızdır. Sosyal devlette bu bir 
haktır. Bakın anayasanın 63. maddesi ne diyor? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir der. 
Eğer bu benim hakkımsa ben bu hakkın arkasında duracağım. Ayda 600 lira vereceğiz, belki 
ileride diyeceksiniz ki 600 lira yetmiyor. Yeni bir hak talebinde bulunacaksınız. Nasıl emekli 
benim maaşım yetmiyor diyorsa, işçi benim aylığım yetmiyor diyorsa, memur benim aylığım 
yetmiyor diyorsa aile sigortasında da kadın yeri geldiği zaman diyecek ki hangi siyasi parti 
benim aylığımı artırırsa ben oyumu oraya vereceğim diyecek. Bir hak olarak size vereceğiz 
biz bunu.  
 
Kadınlar en çok şiddete uğrayanlar dedik. %1400 kadına yönelik şiddet arttı. %1400. 
Huzursuz bir ailede şiddet olur. O açıdan biz bayan kardeşimizin, kadın kardeşimizin elinde 
tuttuğu gibi biz dayağı tarihe gömeceğiz. Evde mutluluk olacak, huzur olacak. Evde huzurun 
ve mutluluğun olduğu bir ortamda mutlu bir Türkiye olacak.  
 
Sizden bir isteğim daha var. Geçmişte siyasi partiler şu veya bu şekilde sizin en temiz 
duygularınızı istismar ettiler. Din üzerinden istismar ettiler, inanç üzerinden istismar ettiler, 
etnik kimlik üzerinden istismar ettiler. Size buradan söz veriyorum hangi inançtaysanız 
başımın üstüne. Hangi etnik kimlikteyseniz başımın üstüne. Ben bu ülkenin, doğudan batıya, 
güneyden kuzeye bütün yurttaşlarını seviyorum. Bütün kardeşlerimi seviyorum. Onların 
huzuru için, onların mutluluğu için, onların çocuklarının mutluluğu için yola çıktık. Temiz bir 
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siyaset olsun, milleti kandırmayalım artık, millete doğruları söyleyelim, doğruların arkasından 
gidelim ve milletimizde doğrunun yanında, doğru siyasetin yanında yer alsın dedik. Bunun 
mücadelesini yapıyoruz. Ve sizden isteğim. Sizin inançlarınızı sömürenlere oy vermeyin. 
Sizin etnik kimliğinizi sömürenlere oy vermeyin. Hiç kimsenin kendi anne babasını seçme 
hakkı yoktur. Ama biz hepimiz annemiz ve babamızla iftihar ederiz. Annemizi, babamızı, 
soyumuzu, sopumuzu severiz. O ayrı bir şey. Allah’la kulun arasına kimse girmez. Kimin 
daha fazla Müslüman veya başka bir inançtan olduğuna kimse karar veremez. O manevi 
duyguya siyasetçinin girme hakkı yoktur. Siyasetçinin görevi şudur; açlık mı var siyasetçinin 
görevi onu yok etmektir. Yoksulluk mu var siyasetçinin görevi onu yok etmektir. İşsizlik mi var 
siyasetçinin görevi işsizliği bitirmektir. Bölgeler arası kalkınmada dengesizlik mi var? 
Siyasetçinin görevi onu çözmektir. Biz bunları bıraktık bir tarafa başka işlerle uğraşıyoruz. O 
yüzden size söylüyorum doğu ve güneydoğudaki bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. 
Gidin her yerde anlatın halkın iktidarında en az 600 liralık bir gelir güvencemiz olacak diyin. 
Bu gelir güvencesi sizi toplumda güçlü kılacak, ailede güçlü kılacak, mahallede güçlü kılacak. 
Onurunuzla, alın terinizle, ananızın ak sütü gibi bir parayla sosyal devletin koruması altında 
olacaksınız. Bunu unutmayın.  
 
Bakın, 80 yılda bir sorunu çözemedik. 4 milyon kadınımız okuma yazma bilmiyor. 4 milyon 
kadınımız. Bu, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. 4 milyon kadınımız okuma yazma bilmiyorsa 
bir derdimiz var demektir. Onlar okuyacaklar, okula gidecekler, onların okumaları için 
önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Bu konuda da söz veriyorum size.  
 
Ve bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bir taşeron işçilik belası 
var. Size söz veriyorum halkın iktidarında aile sigortasını getireceğiz ama taşeron işçiliğe de 
son vereceğiz. Herkes sendikalı olacak, herkes örgütlü olacak, herkesin kıdem tazminatı 
hakkı olacak. Herkesin izin hakkı olacak. Birilerinin emrinde olup iş güvencesi birisinin iki 
dudağı arasında olmayacak. Bununda sözünü veriyoruz size.  
 
Ve bu bölgede önemli olan bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Ailede huzursuzluğun 
acısını kadın çeker ama eşi, babası, kardeşi, çocuğu faili meçhule gitmişse yine dramı kadın 
çeker. Doğu, güneydoğudaki bütün kadınlara söz veriyorum o faili meçhulleri mutlaka 
aydınlatacağız, mutlaka hesabını soracağız. 6 sefer önerge verdik. Gelin açıklayalım faili 
meçhuller varsa bunların üzerine gidelim. Demokrasi diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz gelin 
faili meçhulleri aydınlatalım. Yazık, günah değil mi anaların gözyaşına. Ama 6 sefer 
önergemiz reddedildi. Unutmayın reddeden partiyi biliyorsunuz. Faili meçhullerin aydınlığa 
çıkarılmasını isteyen partiyi de biliyorsunuz. Biz faili meçhullerin aydınlanmasını hiçbir 
cinayetin, hiçbir ölümün failsiz kalmamasını istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biriside 
budur.  
 
Sizlere daha fazla ve daha uzun süre seslenmek isterdim. Ama salonumuzun havası gittikçe 
yoğunlaşıyor, sıcak çok fazla. Bir pankartımız var. Bir kadın kardeşimiz tutuyor. Diyor ki, 
öğretmene atama. Bakınız şunu söyleyeyim. Bir anne baba boğazından keser çocuğunu 
okutur, üniversiteye gönderir okusun benden daha iyi yaşam koşullarına sahip olsun, benim 
çektiğim acıları çekmesin, benim çektiğim dramı çekmesin okusun iyi bir evlilik yapsın, çoluk 
çocuğuna baksın yeri geldiğinde de ayakları üzerinde durabilsin. Ama üniversiteyi bitiriyor ve 
işsiz. Dışarıda okul var, öğrencide var, sınıfta var ama öğretmen yok. Öğretmeni atayın 
diyoruz hayır atamıyorlar. Öğretmeni atamayı isteyen kardeşime söz veriyorum. Ödemiş’te 
de bu sözü verdim, Kayseri’de de verdim, Sivas’ta da verdim, Batman’da da verdim 
atanamayan öğretmenlerin oluşturduğu platforma gittim. Halkın iktidarında size söz 
veriyorum bir tek atanamayan öğretmen kalmayacak. Bir tek çocuk öğretmensiz kalmayacak. 
Bunların hepsini yapacağız.  
 
Ve bir şey daha. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum. Biz özgürlük istiyoruz. Herkesin 
düşüncesini özgürce dile getirdiği bir Türkiye istiyoruz. Telefonlarımız dinlenmesin diyoruz. 
Çocuklarımız işkence çekmesin diyoruz. Yürüyüş yaptı diye coplanmasın diyoruz. Hakkını 
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aradı diye tekel işçileri dayak yemesin istiyoruz. Düşüncelerin özgürce dile getirildiği bir 
Türkiye istiyoruz biz. Çok şey mi istiyoruz? Bütün batılı devletlerin, bütün özgür ülkelerin var 
olan hukuk sistemlerinin bizde de olmasını istiyoruz. Korku imparatorluğunu yıkacağız. 
Herkes düşüncesini özgürce yazacak, özgürce anlatacak. Kadınlar güvenceye kavuşacak ve 
Türkiye korku imparatorluğunu yıkıp atacaktır. 
 
Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağolun, var olun diyorum.  
 
Sevgili bacılar, unutmayın aile sigortasını gittiğiniz her yerde anlatın. Kadınlara ekonomik 
güvence veren, gelecek güvencesi veren, çocuklarının güvencesi olan, en az 600 lirayı 
ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız.  
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU GENCEARTI PROJESİ 
MARDİN’DE GENÇLERLE BULUŞTU (8 MART 2011)    
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, GenceArtı “İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma” Projesi 8 
Mart 2011 Salı günü Mardin Öğretmenevi’nde gençlerle buluştu. Etkinlik sonunda Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da salona gelerek etkinliğe katılan gençlere seslendi. 

Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik tüm gün süren 
kişisel gelişim eğitimiyle devam etti. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitimde, 
verilen aralarda gençler halaylar çekerek eğlendiler. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eğitim sonunda yaptığı konuşmada gençlere işsizliğin 
olağan olarak algılanmaya başlandığını belirterek, “Böyle olmamalı. İşsizlik ve yoksulluk 
olağanüstüdür” dedi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Elinizi sıkabilir miyim?” 
diye soran bir katılımcıya “O iş en kolayı çıkarken tokalaşacağız” diye cevap verdi. Bir 
katılımcının Kürt sorunu tanımından rahatsız olduğunu dile getirmesine de Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi: “Kürt sorunu diye ifade edilen soruna “Doğu ve Güneydoğu 
sorunu” dediğimde buna bazı medya mensupları “Vay efendim sen niye Kürt sözcüğünü 
kullanmak istemiyorsun” diye kızıyor. Kullanılabilir. Arkadaşlar yani biz imparatorluktan 
Cumhuriyeti kurduk. O imparatorlukta her etnik kimlikten insanlar var. Hepsi bizim insanımız. 
İçinde Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Süryani, değişik inançlardan Ermeni, çok sayıda 
vatandaşımız var. Biz insana insan olarak bakacağız. İnsan bizim gözümüzde, bizim 
inancımızda en değerli varlıktır. Bunu inançlarıyla düşünceleriyle kimlikleriyle seveceğiz.” 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, ETİMESGUT KENT 
KONSEYLERİ BİNASINDA AİLE SİGORTASI PROJESİ TANITIM 
TOPLANTISINA KATILDI (9 MART 2011)    
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası’nı tanıtan sinevizyon gösterisinin ardından 
yaptığı konuşmada, toplantıyı sigortayı tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. 

Türkiye ilginç bir ülke, AKP ile daha da ilginç bir hale geldi. AKP’nin gündemi farklı, toplumun 
gündemi farklı ama bizim gündemimiz halkın sorunları” dedi. Kadınlara seçme ve seçilme 
hakkını CHP’nin verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu hakkın tek başına aileye huzur 
getirmediğini, bu hakkın desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını ifade 
etti. 
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“Kadının en ciddi sorunu nedir” diye düşündük. Diyarbakır’da bir kadın kardeşimiz 4 
çocuğuna yemek veremediği için intihar etti. Bu olay, 21. yüzyılın Türkiye’sinde yaşandı. 
Annelerin hayatın içinde çok önemli bir yerde olduğunu belirten Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası projesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir ailenin gelirinin 600 
liranın altına düşmeyeceğini söyledi. Bunun büyük bir rakam olmadığını, rakamın ailenin 
düzeyine göre bin 250 liraya kadar çıktığını anlattı. Aile sigortası kavramının dünyadaki 9 
sigorta dalından biri olduğunu ve gelişmiş ülkelerde de uygulandığı bilgisini veren Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ”Türkiye’de 8 sigorta dalı uygulanıyor, 9′uncusu uygulanmıyor. 
Uygulanmayan dal, aile sigortası. Biz bunu getireceğiz. Bunun özü de aileye ekonomik 
güvence sağlamak” dedi. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, projenin kaynak sıkıntısının olmadığını ifade ederek, 
parayı kadının banka hesabına yatıracaklarını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
rakamlarına göre Türkiye’de 12 milyon 715 bin yoksul bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 
şöyle devam etti: 

”Yoksullukla mücadelede beylerin insafı beklenemez. Hanımlar güçlüdür, hanımlar 
dirayetlidir, hanımlar kararlıdır, hanımlar tuttuğunu koparır. Bizim projemizde eksik varsa 
söyleyin düzelteceğiz, eksik varsa tamamlayacağız. Ben başkaları gibi kızmam. Eleştirin, 
eksiğimiz varsa söyleyin ki biz onları tamamlayalım. Ama sizden benim bir isteğim var. Bunu 
her gittiğiniz yerde anlatın. Tek başına benim anlatmam, arkadaşlarımın anlatması yetmez. 
Hepiniz anlatacaksınız, beraber anlatacağız. Artık Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç 
girmesin, istediğimiz bu. Bu çocuklar hepimizin çocuğudur. Bir çocuk sokakta niye simit 
satsın? Okula gitsin…” 

”Yazık, günah değil mi? Bizim neyimiz eksik? Toprağımız mı yok? Bakın bereketli 
topraklarımız var. Denizimiz, güneşimiz mi yok? Onlar da var. İnsanımız mı yok? İnsanımız 
da var. Üstelik bir de işsiz. O zaman neyimiz eksik? Yöneticilerimiz eksik. Doğru dürüst 
politikacımız yok. Ben söz veriyorum size, bütün siyasi hayatım boyunca sadece ve sadece 
sizin çıkarlarınız için mücadele edeceğim ve etmekte de kararlıyım. Sizi bölüyorlar. Bölenler 
erkekler, onu da söyleyeyim. ‘Efendim şu bayan başörtülü, efendim bu türbanlı, bunun başı 
açık, yok bu mantolu, yok bu çarşaflı’ sana ne kardeşim, herkes istediği gibi giyinir. Bakın 
burada da ne kadar güzel bir tablo var. Birbirimize bir şey mi diyoruz? Bizim derdimiz nedir? 
Derdimiz yoksulluk bizim. Derdimiz nedir? Benim çocuğum okula gitsin. Derdimiz nedir? 
Benim çocuğum yatağa aç girmesin. Derdimiz nedir? Siyaset temiz olsun. Derdimiz bu. 
Başka işlerle uğraşıyoruz. O yüzden tuzağa düşmeyeceğiz. Biz halkın partisi olma 
kararındayız. Derdinizi sonuna kadar dinleyeceğiz, ona çözüm üretmeye çalışacağız. 
Hedefimiz bu. Eğer yoksulluk bitsin diyorsanız, bize destek verin dedi. 

 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE GAZETECİLER 
FEDERASYONUNUN TOPLANTISINA KATILDI (11 MART 2011) 
 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonunun (TGF) Sheraton 
Otel’de yaptığı ”Anadolu Medyası Liderlerle Buluşuyor” konulu toplantıya katıldı ve burada 
yaptığı konuşmasında, yerel basının önemine değindi. Genel Başkanın şunları söyledi; 
 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hep beraber dinledik. En son 
Ercan beyi dinledik. Ercan bey bazı sözlerde istedi. Aslında hepimiz Türkiye’de yaşıyoruz, 
kentte yaşıyoruz. Kentli olmak nedir diye bir soru sorsam kendimize 50 tane gerekçe 
bulabiliriz. Kentli olmanın yolu örneğin kentte oturmaktır. Kentli olmanın yolu sinemaya, 
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tiyatroya gitmektir. Ama bana göre kentli olmanın yolu yerel gazeteyi okumakla başlar. 
Sabah kalktığınızda benim yaşadığım kentte neler oluyor, bu kentte hangi sorunlar yaşanıyor 
önce onu okuruz. Kentli olmanın yolu budur arkadaşlar.  
 
Sonra yaygın medyaya bakarız. Türkiye’de ne oldu. Açarız dünyada ne oldu onları öğreniriz. 
İnsan olmanın, sorumluluk üstlenmenin, yurttaşına, dünyaya karşı sorumlu bir birey olmanın 
temel özelliği budur. Kentli olmak yerelde başlıyor. Kentli olmak aynı zamanda televizyonda 
izlemektir. Ama kentli olmak yalan habere karşı itiraz etmektir, isyan etmektir. Bu yanlıştır 
demektir. Kentli olmak bunu da gerektirir. Kentli olmanın sorumlulukları vardır.  
 
Şimdi bakıyoruz oraya dünyada olağanüstü gelişmeler var. Teknoloji duvarları kaldırdı, 
sınırları kaldırdı. Baskıcı rejimler bile belli haberlerin acaba benim ülkemde 
yayınlanmasından halk galyana gelir mi, halk tepki gösterir mi, onlara nasıl yasak getiriyim 
diye düşünmenin ötesinde artık sınırlar aşıldı habercilikte. Tunus’ta üniversitede okuyan 
üniversite mezunu bir seyyar satıcı kendisini yakıp olayları başlatıyorsa, Mısır’a sıçrıyorsa, 
onlar dünyadaki gelişmeleri yakından izledikleri içindir. Baskıcı rejimlere isyan ettikleri içindir. 
Özgürlüğe susadıkları içindir. Yolsuzlukla baskıcı rejimlerin birleştiği ortamda demokrasiyi 
yakalamanın ne kadar güç olduğunu bilmenin bilinci içinde hayata isyan etmektir. Olay 
budur.  
 
Yerelde sizler gazetelerinizi yaparsınız, haberlerinizi de yaparsınız. Eğer yaygın basında bu 
kadar baskı varsa herhalde yereldeki baskının çok daha yüksek olduğunu siz benden daha 
iyi biliyorsunuz. Kendiniz yaşıyorsunuz. Senin gazetene ilan vermem. Sen bu haberi yaptın 
bir daha seni kapımdan içeri almam. Belediye başkanından tutun valiye kadar, vali 
yardımcılarına kadar, emniyet müdürüne kadar, defterdara, vergi dairesi başkanına kadar 
bütün bu ilişkiler bir anlamda yerelde ciddi baskı oluşturabiliyor. Biz bunları biliyoruz.  
 
Çok tipik bir örneğini anlatayım. Elazığ’dan burada yok galiba. Elazığ’da Kalem Gazetesi diye 
bir gazete yayınlanırdı. Bu gazetenin özelliği yereldeki bir yolsuzluğu bütün ayrıntılarıyla ve 
belgeleriyle ortaya koymasındandır. Ve o yolsuzluğu haber konusu haline getirende yine 
AKP’deki bir belediye meclisi üyesinin artık vicdanına tak ettiği için, yeter ya bu kadar da 
yolsuzluk olmaz diye patlamasından kaynaklanıyor. Darp var, şiddet var, baskı var ve 
sonunda bu gazete kapatıldı. Sahip çıkan oldu mu? Hayır.  
 
Eğer tek tek sıramızı beklersek bu olmaz. Meydanlara çıkınca sorun artıyor. Susma sustukça 
sıra sana gelecek. Önce işçiler atıyorlardı. Sıra onlara gelince bağırmaya başladılar. Diğer 
sendikalar hiç ses çıkarmadı hayatlarından memnundu bunlar. Sıra onlara gelince onlar bu 
sefer aynı sloganı atmaya başladılar. Medyada kendisine çeki düzen vermek zorundadır. 
Medyada az önce Ercan bey söyledi, baskı olacak, 12 Haziran’dan sonra bize bunun sözünü 
verin. Ben siyasete adımımı attığım andan itibaren halka doğruları söylemek konusunda söz 
verdim. Halkı aldatmayacağıma söz verdim. Eğer bir ülkede özgürlük yoksa, medyanın 
özgürce eleştirme hakkı yoksa o ülkede demokrasiden söz edemeyiz. Türkiye’de demokrasi 
falan yoktur. Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz siz?  
 
Bir örnek vereceğim size. Sayın Başbakanın örneğini vereceğim size. Diyor ki Sayın 
Başbakan, “8 yıl boyunca manşetine karıştığımız bir gazete var mıdır?” 8 Mart 2011’de 
söylüyor. Manşetine karıştığımız bir gazete var mı diyor? Sayın Başbakan sen doğruyu 
söylemiyorsun. Şimdi açıklayacağım kimin kalemiyle? Bir başka gazetecinin kalemiyle. Fatih 
Altaylı’yı hepiniz bilirsiniz. Saygın, kaleminin arkasında duran, direnen, doğruları yazmaktan 
da çekinmeyen güçlü bir kalemdir. Severiz, sevmeyiz. Ama böyle bir kişiliği var. 21 Nisan 
2007’de Sabah gazetesinden ayrılırken meslektaşlarına bir mektup yazdı. Bütün internet 
sitelerinde var bu. Mektup şöyle başlıyor. Sevgili meslektaşlarım diye başlıyor. Bütün Sabah 
gazetesi çalışanlarına sesleniyor. Bazı yazarların yazılarına bilgim ve onayım dışında 
müdahale edildi diyor. Hangi manşetten bahsediyorsun sen hükümetin başında oturan kişi? 
Doğrudan müdahale edildi. Ve yine devam ediyor. Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı 
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Ahmet Necdet Sezer’in yaptığı açıklamaları manşet yaptığımız gün gece geç saatlerde 
gazeteye müdahale edildi. Gece geç saatlerde gazeteye müdahale edildi. Ve şöyle devam 
ediyor mektubunda Sayın Altaylı. Manşetin değiştirilmesi bana haber verilmeden talep edildi. 
Diyor ya Recep bey biz manşete mi müdahale ettik? Bırak manşeti gazeteye doğrudan 
müdahale ediyorsun sen. Ve gazeteci arkadaşlar Fatih Altaylı’ya gece geç saatlerde haber 
veriyorlar gazetenin manşeti için, değiştirilmek isteniyor. Ve şöyle devam ediyor 
meslektaşlarına yazdığı mektupta. Ben böyle bir değişikliğe yanaşmayınca baskı 
makinelerimiz durdurularak değişikliği yapmaya zorlandık. Hit’lerin yaptığından ne farkı var 
bunların? Ne farkı var? Buna direndik diyor. Ve şimdi kalkmış milletin gözünün içine baka 
baka, bütün bu olayları bile bile biz manşetlere mi müdahale ediyoruz deme cüretini 
gösteriyor. Ağırıma gidende bu. Bari söylüyorsan adam gibi söyle. Deki ben bu manşetleri 
durdurdum. Gücüm var benim, ben Başbakanım, ben istediğimi yaparım de bende sana 
saygı duyarım. Ama milletin gözünün içine baka baka biz manşetlerimi değiştirdik dersin, 
kapalı kapılar arkasında manşetleri değiştirirsin. Durdurursun sen baskıyı. Hangi çağda 
yaşıyoruz.  
 
Ve bizim bir anayasamız var. Anayasanın 28. maddesi var. Basın hürdür, sansür edilemez. 
Bence buraya parantez içinde bir hüküm yazmak lazım. Recep Tayyip Erdoğan istisna. Ve 
yine bizim anayasamız der. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri 
alır. Ne güzel tedbir alıyor değil mi? Manşetini değiştir, değiştirmezsen baskıyı durduracağım 
ve değiştireceğim. Neymiş? Basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler 
alıyormuş.  
 
Ben size bir şey söyleyeyim değerli basın mensupları. Gazetelerin künyeleri vardır. Yazar 
falan anonim şirket veya limited şirket, altında da sahibi yazar. AKP iktidarıyla beraber bir 
grup gazetede bu isim kalktı. Künyede isim yok arkadaşlar. Bu ayıbın sorumlusu kimdir? 
Künyede isim yoksa manşetler her zaman değişebilir anlamına gelir. Bir gazete patronu 
hangi gerekçeyle kendi gazetesinin künyesinden sürgün ediliyor? Oraya adını 
yazmayacaksın deniliyor. Ve deniliyor ki, sen gazeteni, televizyonunu satacaksın. Satmam. 
Satmazsan sen bilirsin. Hangi çağda yaşıyoruz? Ve buradan AB yetkililerine sesleniyorum. 
Başta Sayın Füle duysun bizi. Açsın o gazeteleri künyelerine baksın. Ve kendi vicdanına 
sorsun AKP’ye verdikleri destekler için sorsun. Özgürlük diyorlardı AKP için, demokrasi 
diyorlardı. Kendi ülkelerinde kimliğini yazmayıp sürgüne gönderilen kaç gazete patronu var 
acaba. Böyle bir anlayış olabilir mi? Demokrasi diyoruz, hangi demokrasi. Bunun adını da 
AKP bize ileri demokrasi diye satmaya çalışıyor. Hit’ler döneminden bir farkı yok arkadaşlar. 
Biraz daha ince. Teknoloji gelişti. Dolayısıyla bu tehlikelere ortak ses verdiğimiz sürece 
sorunu çözeriz.  
 
Ve AKP bir şey daha yaptı. Kendi medyasını oluşturdu. Kimileri yandaş medya diyor. Bana 
göre besleme basın desek daha iyi olur. Ama bunu söylerken o gazetelerde ve 
televizyonlarda çalışan gazeteci arkadaşlarımı ayırıyorum. Onlar basın emekçisi. Onlara 
saygı duyuyorum. Ama onların başında oturup manşetleri hazırlayanları teşhir edeceğiz. 
Hele hele patronu yolsuzluktan aranıyor, yolsuzluktan davası var bize ahlak dersi vermeye 
kalkıyor. Ağırıma gidende bu. Sen kimsin ki bana ahlak dersi vereceksin. Siyasete atıldığım 
gün bütün malvarlığımı internet sitesine koydum. AKP iktidara geldi 7 göbeğimizi araştırdılar. 
Rahmetli babama, anneme yapmadıkları iftira kalmadı. İnsanda biraz utanma olmalı. İnsanda 
biraz Müslüman’san Müslümanlığın M’si olur. Bunlar bile yok. Her türlü ahlaksızlık, her türlü 
çirkef, her türlü yalan manşetten veriliyor. Herkes okuyor Allah Allah nasıl olur diyor.  
 
Bir gazete düşünün Libya’dan gelmişler vatandaşlarımız, bizim Marmaris belediye başkanı 
çıkmış demiş ki efendim bu mültecileri otellerde kabul etmeyin. Manşet bu, birinci sayfa. 
Marmaris belediye başkanını aradım efendim diyor ben yurtdışındayım burada değilim diyor. 
İnsanda biraz ahlak olur. Bize ahlak dersi veriyorlar.  
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Bugünkü gazetenin manşetinde var. Efendim son olaylar nedeniyle biz alelacele il 
başkanlarını, ilçe başkanlarını erken toplantı yapmışız. Ya insaf insaf yalanın kuyruklusu 
olurda yani bu kadar olur. 1500 – 2000 kişiyi Ankara’ya davet edeceksiniz. Önce otellerin 
ayarlanması lazım, toplantı salonunun ayarlanması lazım. Bunun için bir aydan, 1,5 aydan 
önce hazırlık yapmak lazım. Nasıl siz 2 – 3 gün erkene alabilirsiniz? Hangi otelde 
yatıracaksınız. Manşete veriyorlar bunu. Gazetenin adı ne? Yenişafak. Kimden beslendiğini 
söylesin Yenişafak. Adını veriyorum insanda biraz insaf olur ya. Yalan haber olur mu? En 
azından bir sorarlar ne nedir arkadaşlar, ne zaman toplanmaya karar verdiniz. Ben söyledim 
medya konusunda AKP medyasından söz ediyorum ben. AKP medyası ne yazarsa yazsın, 
buradan bütün halkıma çağrıda bulunuyorum ben size yalan söylememe sözü verdim. Benim 
ağzımdan çıkan her sözün doğru olduğuna inanın. AKP medyasına, o medyayı 
yönlendirenlere, haberleri yapanlara kesinlikle inanmayın. Onların tek hedefi var. CHP’yi biz 
nasıl iktidar yapmayız. Onların hedefi bu. Ama bizimde hedefimiz var. Bütün bu yalana ve 
dolana karşı iktidar olma kararlılığımız var. Bunu yapacağız. Geziyorum, gezeceğim, daha 
fazla gezeceğim. Ben gezdikçe rahatsız oluyorlar, ben dolaştıkça rahatsız oluyorlar. Ben 
halka söz verdim. Bunların inanç maskelerini de, ahlak maskelerini de aşağı ya indirmek 
benim boynumun borcudur. Ben bunu yapacağım. Neyin arkasına saklanırlarsa saklansınlar, 
ne yaparlarsa yapsınlar eleştiriden çekinmiyorum arkadaşlar. Her gazete eleştiri yapabilir. 
Eleştiri, sağlıklı eleştiri yapanların başımızın üstünde yeri var. Hatamız olabilir, yanlışımız 
olabilir, kusurumuz olabilir. Bizde insanız. Bizi eleştirirler, bunu yapmasaydın derler. Bir daha 
yapmayız. Ama yalan üzerine haber yapmak. Ben hiçbir eleştiriye dava açmadım. Hakarete 
varan boyutlar oldu yine dava açmadım. Olabilir. Medyanın özgürlüğü var. Özgürlüğe saygı 
gösterelim. Bizde göstermezsek kim gösterecek? Ama yalan haber, yok. Şimdi 
hukukçulardan bir ekip oluşturduk bütün yalan haberlere dava açacağız ve suç duyurusunda 
bulunacağız. Öyle burayı dikensiz alan sanmasınlar. Bizim efendiliğimizi kendileri için bir 
baskı aracı olarak kullanmasınlar. Bizim efendiliğimiz medyaya duyduğumuz saygıdan 
kaynaklanır. Ama medya AKP medyasıysa kusura bakmasınlar. Bakıyorsunuz bunların 
televizyon kanallarına hep aynı tipler. Bunların sayısı 10 – 15’i geçmiyor. Aynı tipler çıkıyorlar 
televizyonlara bir tane adam var başlarında yağmur yağdı değil mi yağmurun yağdığından 
söz ediyorlar arkadan lafı CHP’ye getiriyorlar ve CHP işte bundan 30 yıl öncede, 40 yıl 
öncede işte söyle olmuştu. Sonra kar yağdı. Yine kardan, arkadan CHP. Efendim işte Obama 
bunu yaptı. Güzel bunu tartışıyorlar arkadan CHP. Halkımın bunları öğrenmesini istiyorum. 
Bu yalanlara, bu eleştirilere kesinlikle kulak asmayın. Sokak farklı, halkın sağduyusuna 
güveniyorum ben. Hele o anket palavralarına da kesinlikle inanmayın. Yok efendim 
%50’ymiş, yok %58’i hedefliyorlarmış. İsterseniz %100’ü hedefleyin ben sizi o koltuktan 
indirmekte kararlıyım.  
 
Baskı ve tutuklamalar. Baskı ve tutuklamalara direneceğiz. AB niye artık Türkiye’de 
demokrasi kaygısını, özgürlük kaygısını dile getiriyor hiç düşündünüz mü? Avrupa’yla ilişkileri 
iyi değil. Brüksel’e gittim, Almanya’ya gittim, Fransa’ya gittim, İngiltere’ye de gittim. En 
yetkililerle görüştüm. Demokrasiyi anlattım, özgürlüğü anlattım. Onları anlayacağı dilden 
İngilizce onlara kitapçıklar verdim. Ve onlara şunu söyledim. Demokrasi diyorsunuz, 58 
gazeteci, 61 gazeteci hapiste. Sizin ülkenizde var mı hapiste olan? Sizin ülkenizde bir 
başbakan çıkıp ben bu davanın savcısıyım diyor mu? Beyefendi tam savcı. Savcı kim? 
Gazetecilerin hangi gerekçelerle içerde tutulduğunu o açıklıyor. Savcı. Birde diyor ki, biz 
savcılık yapmıyoruz. Recep bey sen davaların savcısısın. Bu kararı artık siyasi otorite alır. 
Senin yandaşlarında o siyasi otoritelerin aldığı kararın gereğini yapıyor. Gazeteci araştırır, 
gazeteci soruşturur. Gazeteci efendim suç belgelerine bakar. Gazeteci soruyorlar, bu kitabı 
kim yazdı? Daha yayınlanmamış. Yayınlanmamış kitabın suç unsuru olduğu tek ülke 
dünyada Türkiye. Yayınlanmamış kitaptan ötürü ifadesi alınan tek gazeteci dünyada Türkiye. 
Ve bunun adına ileri demokrasi diyen siyasi iktidarda Türkiye’de. Gazeteciye soruyorlar 
efendim bu gizli belgeler niye sizde duruyor. Her gazetecide gizli belge vardır. Diyeceksiniz ki 
haber kaynağı açıklanmaz, hem de gizli belge niye burada bulunuyor? Sen o gizli belgeyi 
oraya verene sen soruşturma yapmıyorsun. Ona soruşturma yap. Gazeteci belgeye ulaşır. 
Ulaşmak zorundadır. Görevi zaten budur gazetecinin. Belgeye ulaşmayıp da ne yapacak? 
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Hayalimi haber yazacak? O hayali haberleri senin yandaş medyan zaten yazıyor. Bırak 
adamlar belgeye dayalı haber yapsınlar. Bu da suç. Yayınlanmamış kitaplar suç, gizli belge 
elinde var suç. Nedir gizli belge? Birisi çıkıp bana anlatsın. Herhangi bir yazı yazarsınız, 
kırmızı kaşeyle gizli baskı damgasını vurdunuz bu gizli belgemi olur? Böyle bir anlayış olabilir 
mi? Basının söz edeceksiniz sonra onları tek tek tutup içeri atacaksınız.  
 
Ve bakın, içerideki gazetecilere bakın, hapisteki gazetecilere. Hepsi şu veya bu şekilde 
halkın doğru bilgilenmesi için haber kaynaklarına ulaşıp haber alıp, haber yapan kişilerdir. 
Kitap yazan kişiler. Ve şimdi Avrupa parlamentosunda uyandı. Biraz geç uyandılar ama 
uyandılar. Onlara her türlü sistemimizi yapacağız. Yapıyorum. Sayın Füle’ye şunu 
söylemiştim. Anayasa değişikliklerine evet diyorsunuz. Size dedim ben söz veriyorum 
herhangi bir AB ülkesi bizim yargıyla ilgili yaptığımız değişiklikleri kendi parlamentosuna 
kanun teklifi olarak getirsin ben Türkiye’de meydanlara çıkıp bu anayasa değişikliğine evet 
diyeceğim. Ama kanun teklifi olarak herhangi bir AB ülkesi kendi parlamentosuna getirsin. 
Kendi parlamentonuza getiremediğiniz bir şeyi niye bize yapalım diye öneriyorsunuz? Acaba 
biz AB’den daha fazla uzaklaşırız ve sizde bizi almak istemiyorsunuz. Acaba buna gerekçemi 
oluşturuyor? Şimdi diyorlar ki, Türkiye demokrasilerden ve özgürlükten uzaklaşıyor. 
Günaydın. Biz size söylüyorduk zaten.  
 
Değerli arkadaşlar, bizim üzerinde duracağımız konular her zaman özgürlük ve 
demokrasiden yanadır. Bunun sözünü veriyoruz size. Bizi eleştirenlerde özgürce yazacaktır. 
Bununda sözünü veriyoruz. Eleştiriden korkmuyoruz. Eleştiri gelmeli. İşin doğasında vardır 
zaten eleştiri. Eğer biz bunları yaparsak başarı elde ederiz.  
 
Türkiye’de ciddi sorunlar var tabi. Gazetecinin sınırlarını artık savcılar belirleyecek öyle 
anlaşılıyor. AKP’den bir anlamda talimat alan, hukuku tanımayan, hukuk dışı her işlevin 
içinde olan savcılar onlara sesleniyorum. Çarşaf çarşaf kişilerin özel hayatıyla ilgili bilgileri 
yandaş gazetelere servis eden savcılara sesleniyorum. Bana demesinler bunu emniyet yaptı. 
Onlarda senin emrinde çünkü. Ve bunları görmemezlikten gelen savcılara sesleniyorum. 
Demokrasiyi katleden savcılara sesleniyorum. Özgürlükleri sınırlayan savcılara 
sesleniyorum. Türkiye’nin batıdaki tablosunu siz değiştirdiniz. Türkiye’de demokrasinin ve 
özgürlüklerin olmadığını siz kanıtladınız. Bugün iktidarın gücünü arkanızda görebilirsiniz. 
Ama hiçbir güç baki değildir. Gün gelecek sizde bunun hesabını vereceksiniz.  
 
Bizim korkacağımızı, çekineceğimizi sanıyorlar. Yandaş medyalarıyla her gün bir baskı 
uyguluyorlar. Her gün bir iftira atıyorlar. Size söz veriyorum direneceğiz. Onurumuzla 
direneceğiz. Bu ülkede demokrasi ve özgürlükleri getirinceye kadar sonuna kadar 
direneceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim etik değerlerimiz evrensel değerlerdir. Evrensel 
değerleri koruyacağız. O değerlerle beraber yürüyeceğiz. Birileri üzerimize geliyor, birileri 
üstümüzde baskı kurdu, telefonlarımız dinleniyor. Neyi yaparlarsa yapsınlar. Telefonlarımızı 
dinlemezlerse zaten görevlerini yapmıyorlar demektir. O görevlerini de yapsınlar. Ne 
yaparlarsa yapsınlar direneceğiz. Baskı geliyor, korku imparatorluğu yokmuş. Kim dedi yok 
diye? Örnek veriyorum, sıradan basit bir örnek veriyorum. Elazığ’dan örnek veriyorum. 
Kapanan gazeteden örnek veriyorum. Kayseri. Ne oldu Kayseri? Düşünün savcıları düşünün. 
Anlı, şanlı unvanında cumhuriyet yazan savcıları düşünün. Adam rüşveti el defteriyle 
toplamış. Yazmış kimden ne kadar rüşvet aldığını. El defterine yazmış bunları. Savcının gözü 
görmüyor el defterini. Rüşvet defterini görmüyor. Buna savcımı denir? Ve bu savcı 
koltuğunda oturuyor. Büyük bir olasılıkla da yakında da Yargıtay’a atanır. Ve ben bu konuda 
medyaya da sitem ediyorum. AKP’nin yolsuzluklarını yazmaktan korkan bir medya çıktı 
önümüze. Biz yürekliysek meydanında yürekli olması lazım. Patronlarında yürekli olması 
lazım. Yani sıra onlara gelince mi bağıracaklar? Ülkenizi, insanınızı seviyorsanız yürekli olun, 
korkmayın. Bedel ödemekse bedel ödeyeceğiz. Bedel ödemekten niye korkuyoruz? Ya halk 
için çalışacağız ya bireysel kendimiz için. Kendimiz için çalışacaksak siyasette yerimiz yok. 
Kendimiz için çalışacaksak medyada yerimiz yok. Ama halk için, demokrasi için, özgürlükler 
için, cumhuriyetin değerleri için çalışacaksak, çaba harcayacaksak, emek harcayacaksak, ki 
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gazetecilik bir kamu görevidir. Halkın doğru haber almasının yolunu açmaktır. O zaman 
korkmayacağız. Korkarsak olmaz.  
 
Savcıları şikayette bulunduk. Bakalım ne yapacaklar. Kayseri dosyasını açtırdık 3 savcı 
inceliyor. Sonuna kadar takip edeceğiz. Ve dün bir komedi yaşandı. Efendim 3 bakan 
ayrılıyormuş yerlerine bağımsız bakanlar gelecek. Şu bağımsızlara bakın. Adamı bakan ilan 
edince göz yaşları döküyor. O da diyor ki meraklanma. Bu bütün insanlarla alay etmek 
anlamına gelir. Benim bu konuşmamın medyada çok fazla yer bulmayacağını ben biliyorum. 
Samimi söylüyorum. Çünkü yapılan baskı medyayı ürkütüyor. Ama sizler Anadolu’dan 
geldiniz, oralardaki aydınlanma fenerlerisiniz. Sizlerle toplanmamızın nedeni o. Bunu çok iyi 
bilmenizi isterim. O yaygın medya kendilerine ulusal diyorlar. Hangi ulusalcılıktan 
bahsediyorsunuz siz. Bu yaygın medya, AKP medyası haberler yapar, bu haberlere inanılır. 
Eğer o haberlerle ilgili bilgi almak isterseniz doğrudan telefon açın. Biz size her türlü bilgiyi 
veririz. Doğru bilgiyi veririz. Sizlerle daha fazla iletişime geçeceğiz. Bu konuda hiç endişeniz 
olmasın. Ben Anadolu ajansını da biliyorum, diğerlerini de biliyorum. Bizim sabah konuşuruz 
gece belli bir saatten sonra haber yaparlar onu da biliyorum. Biz bunlara alıştık. Bunlar bizi 
ürkütmüyor. Çünkü bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz zaten. Özgürlüklerin 
olmadığını biz biliyoruz zaten. AKP medyasının olayları çarpıtmak için her şeyi yaptığını çok 
iyi biliyoruz biz. Bir medya düşünebiliyor musunuz yasadışı elde edilen bir telefon konuşması 
bir Başbakanın ağzında dillendirilirse ne demektir bu? Ve bir Ulaştırma Bakanı çıkıp meclis 
kürsüsünde dinlenmek istemiyorsanız telefonla konuşmayın derse ne demektir bu? Onun için 
gücümüzü birleştireceğiz. Ortak paydamızı oluşturacağız. Ortak payda demokrasidir, ortak 
payda özgürlükler, ortak payda cumhuriyetin değerleri, ortak payda yaptığımız devrimler. 
Ortak payda yönünü batıya çevirmiş çağdaş uygarlık. Ortak paydalarımız bunlardır. Siyasal 
görüşlerimiz farklı olabilir ona saygılıyım ben. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değildir. 
Onu zaten AKP söylüyor. Biz öyle söylemiyoruz. Herkes istediği şekilde düşünebilir, istediği 
şekilde eleştirebilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Ama ortak paydalarımızdan vazgeçmeyelim. 
Ortak paydalarımıza sahip çıkalım. Hedefimiz bu olmalı.  
 
Yerel medyanın üzerindeki baskıyı çok iyi biliyorum. Haberleri geliyor çok iyi biliyorum. Size 
destek vermemiz gerekiyorsa samimi söylüyorum çıkar desteğimizi bütün açık yüreklilikle 
yaparız. Tutuklanan gazetecilere desteğimizi açıkça yaptığımız gibi. Ve tutuklanan 
gazetecilerin hangi gerekçeyle tutuklandığını Başbakan açıklıyor savcı bey. Şimdi başsavcı 
Başbakan. Başsavcı açıklıyor. Başsavcı varken alttaki savcı konuşmaz ki zaten. Şimdi 
Başsavcıdan talebimiz; bunlar gazetecilik faaliyeti dolayısıyla tutuklanmadılar. Peki hangi 
gerekçeyle? Kim hangi gerekçeyle tutuklandı Sayın Başsavcı çık açıkla. Hangi gazeteci 
hangi gerekçeyle tutuklandı? Çık açıkla. Ve bu başsavcıdan bir isteğimiz daha var. Sık sık 
yurtdışına gidiyor ya. Gittiği ülkede bir başbakana sorsun sizin ülkenizde yazılıp da henüz 
basılmayan bir kitap dolayısıyla gazeteci gözaltına alınıp sorgulanır mı? Eğer yüzü 
kızarmazsa bu soruyu sorsun. Bu soruyu sormazsa yüzü kızarıyor demektir. Yüzü 
kızarmıyorsa demek ki bu ülkede demokrasi yoktur. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum.  
 
Bana diyorlar ki, sen çok sert konuşuyorsun. Allah aşkına söylediklerimin hangisi yanlış? 
Hangisi yanlış? Niye Başbakana sert ifadelerde bulunuyorsun? Adamın yapmadığı küfür 
kalmadı, söylemediği söz kalmadı. Ne sülalemiz kaldı, ne ailemiz kaldı? Kimse ona bir şey 
söylemiyor. Ben söyleyince sen niye konuşuyorsun böyle diyorlar. Hiç endişelenmeyin 
arkadaşlar, sonuna kadar götüreceğiz bunu. Hiç endişelenmeyin. Sizden isteğim halka doğru 
haber götürmek. Bunun mücadeleyi veriyoruz. Baskılar olduğu zaman biz sizin yanınızda 
olacağız.  
 
- Deniz Feneri davası ne oldu? 
 
Deniz Feneri davasını da izliyoruz. Bakın bugün bir gazetemizin manşetinde var. Çok sayıda 
kişinin bilgisine başvuruluyor. Sonuna kadar izleyeceğiz Deniz Fenerini. Böyle yarım bırak, 
arkasını izleme. Hayır. Ne dedik? Yeni Cumhuriyet Halk Partisi. Halka yakın, halkı 
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kucaklayan, evrensel değerlere inanan, verdiği sözün arkasında duran, bütün komplolara 
karşı dik, ayakta durmasını bilen, güçlü, yeni, kendi içinde tutarlı bir Cumhuriyet Halk Partisi. 
Efendim CHP’nin içinde çok karışıklık var. Yok öyle bir şey. Hepsi hikaye. Hiç bunlara 
inanmayın. İşte arkadaşlarım burada. Efendim şu toplantıda şu olmuş. Bunların hepsi yalan. 
Şu şöyle yapmış, bu bilmem ne yapacakmış? Bunlara inanmayın. Biz kendi içimizde gayet 
güzel çalışıyoruz. Bizi yıpratmak istiyorlar. Öyle bir yıpratalım ki halk güvenmesin bunlara. 
Gittiğimiz her yerde sokağın ilgisini görüyoruz yurttaşlarla. Halkın gündemiyle AKP 
medyasının gündemi arasında dağlar kadar fark var. Bunu da biz çok iyi biliyoruz.  
 
Evet pek çok sorular var. Soru değil de yorumlarda vardır. O yorumlara da üç aşağı beş 
yukarı kısa değindim ben konuşmalarımda. Buradan şiir okuyup birlik beraberlikten söz eden 
arkadaşlar oldu. 2023’te Türkiye’nin hedeflerinden söz eden arkadaşlarımız oldu. Demokrasi 
ve özgürlük konusunda bize söz verin, yıpranma haklarıyla ilgili, doğru yıpranma hakkı 
önemli bir konu. Bize geldiler. Milletvekillinin de yıpranma hakkı olursa gazetecilerinde olsun. 
Biz onlara şunu söyledik. Allah aşkına milletvekilinin ne yıpranma hakkı var ya? Ne yıpranma 
hakkı var? Gazeteci gibi omzunda bilmem kameramı taşıyor? Sabaha karşı falan yerde olay 
çıktı oraya mı gidiyor? Savaş alanlarına mı gidiyor? Yaşamı tehlikeye mi giriyor? Öyle bir şey 
milletvekillerinde. Ama onu kullanmak istediler. Biz ona izin vermedik. Ama size söz o hakkın 
arkasındayız. O hakkı size sağlayacağız. Bugün olmazsa yarın o hakkı size sağlayacağız.  
 
Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağolun var olun diyorum. 
Gelecekte daha güzel, daha özgür, daha demokrat bir ülkede buluşmak üzere.  
 
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN GENİŞLETİLMİŞ 
ÖRGÜT TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA (12 MART 2011) 
 
 
Genişletilmiş Örgüt Toplantısı ile Seçim Kampanyası’nı Ankara’da başlatan Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;  
 
Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağolun, var olun diyorum. Bu bir 
kurultay değil. Güzel bir toplantı yapıyoruz. İktidara hazırlık toplantısı yapıyoruz. Ortak ses 
çıkarmak için, çözümlerimizi hep beraber Türkiye’nin her coğrafyasında anlatmak için bu 
toplantıyı yapıyoruz. Ama toplantı öncesinde Japonya’da meydana gelen felaket dolayısıyla 
Japon halkına selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Onların 
acıları bizim yüreğimizde. Bunu unutmasınlar diyoruz.  
 
Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, az önce sunucu arkadaşım konuşmasını yaparken vefakar 
Cumhuriyet Halk Partililer dedi. Vefakar sözcüğünün içinde biraz hüzün var. Artık hüznü 
dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Hüznün yerine kararlılığın yer alması gerekiyor. Hüznün 
yerine daha dik duruş, daha kararlı, geleceğe inanmış, çözümleri bilen, halkın dertlerini bilen, 
anlayan, kahvede oturduğu zaman bütün söylemleri tak tak tak söyleyen bir duruşa 
ihtiyacımız var. Bu duruş için buradayız ve hep beraberiz. Beraber konuşacağız.  
 
Bir şeyi unutmayacağız. Hedefimiz çözüm. Mazeret üretmeyeceğiz. Şu yoktu, bu yoktu 
demeyeceğiz. Bunu söylemek artık yakışmıyor. Biz çözümleri üreten, çözümleriyle 
Türkiye’nin gündemine gelen, hangi sorunun nasıl çözüleceğini en iyi Cumhuriyet Halk 
Partisidir dedirten bir süreci başlatıyoruz. Yolumuz bu, sürecimizde bu olacak.  
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12 Haziran seçimlerine 92 gün kaldı. En hazırlıklı parti biziz. Çantalarınızda göreceksiniz ne 
istiyorsanız var oralarda ve daha da gelecek size. Hangi konuda sorun varsa o sorunla ilgili 
çözümümüz ne onları da göreceksiniz. Şimdi anlatacağım onların bir kısmını hep beraber 
anlatalım diye. Söyleyeceğim hep beraber söyleyelim diye. Ama bir şeyi bilmenizi isterim. Bu 
ülke iyi yönetilmiyor. Birileri bakmayın Türkiye çok iyi yönetiliyor falan diye bağır bağır 
bağırıyorlar. Gazetelere de inanmayın. Açın bakın ekonomi sayfalarına. Türkiye’de her şey 
güllük gülistanlık diye. O gazetelere de inanmayın. Sizin inanacağınız kişi şu; mahallenin 
esnafına soracaksınız, tarladaki çiftçiye soracaksınız, komşunuz varsa sanayici ona 
soracaksınız. Hayatından memnunsa bizde memnunuz. Hayatından memnun değilse işte 
gerçek oradadır. Bizim bildiğimiz gerçek ne işçisi, ne çiftçisi, ne emeklisi, ne işçisi, ne 
memuru hayatından memnun değil. Herkes bir arayış içinde ne olacak diye. Onun için 
çözümlerimizi her yerde dillendireceğiz ki adresin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu herkese, 
Mısır’daki sağır sultana bile duyuralım. Amacımız bu bizim.  
 
Bakınız; 3Y ile iktidara geldiler. Önce halka bunu söyleyeceksiniz. 3Y’yle iktidar oldular. 
Neydi bunlar? Yoksulluğu bitirecektik. Bitti mi? Yolsuzluğu bitireceklerdi bitti mi? Yasakları 
bitireceklerdi bitti mi? Yolsuzluk nerede olur diye sorarsanız adresi nerededir bu yolsuzluğun, 
nerelerde kurgulanır bu yolsuzluk diye sorarsanız adresi neresi buranın? Adres AKP. 
Yasakların adresi neresi? Sokaktaki yurttaş telefonla konuşamıyor, korkuyor. Korkunun 
adresi neresi? Unutmayın korkunun ecele faydası yok. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar o 
güneşi bir gün doğuracağız biz.  
 
Ve yoksulluk. Yoksulluğu önlediler mi? Azatlılar mı? Ne kadar azaltırlarsa azaltsınlar, ne 
kadar halka doğruları söylemekten kaçınırlarsa kaçınsınlar en son Türkiye İstatistik 
Kurumunun rakamları açıklandı. Türkiye’deki yoksul sayısı 12 milyon 715 bin kişi. Bir yılda 
artan yoksul sayısı 818 bin kişi. Birileri duysun diye bunu her yerde söyleyeceksiniz. 
Yoksullukla mücadele için iktidar oluyorsun, 9 yılda bu ülkede yoksul sayısını 12 milyon 715 
bin kişiye çıkıyorsun. İnsanda biraz utanma olur.  
Ben size şimdi bazı rakamlar vereceğim. Bu rakamlar ne biliyor musunuz? O Türkiye çok iyi 
yönetiliyor, Türkiye’de herkesin karnı doyuyor, Türkiye’de kişi başına milli gelir şuralara çıktı 
diye söyleyenlerinde kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Bunlar iktidara geldiklerinde 31 
Aralık 2012 rakamı devletin borcu 148 milyar dolar. 2002’nin yılsonunda devletin borcu 148 
milyar dolar. 25 Şubat 2010’da devletin borcu 306 milyar dolara çıkmış. Kişi başına kamu 
borcu. Yani her bir vatandaşın sırtına binecek olan borç. Yani her bir vatandaşın vergiyle 
ödeyeceği borç 2002’de 2249 dolar. 2010’da 4152 dolar. %100’ün üstünde artmış. İç borç 
stoku. Ne kadar iç borcumuz var. 2002’de 149 milyar lira. 2010’da 152 milyar lira,  152 milyar 
dolar affedersiniz. 149 milyar liradan 352 milyar dolara çıkıyor. 80 yılda ödenen faiz, 80 yılda 
cumhuriyet tarihinde 2002’ye kadar ödenen faiz 135 milyar lira. Son 8 yılda ödenen para 408 
milyar lira. Ödenen faiz 135 milyar liradan 408 milyar liraya çıkmış durumda. Cari işlemler 
açığı; 2002’de 626 milyon dolar. 2010’da 48 milyar dolar. 80 yıllık dış ticaret açığı. 246 milyar 
dolar 80 yıllık dış ticaret açığı 248 milyar dolar. 8 yıllık dış ticaret açığı 396 milyar dolar. 
Protestolu senetler; 2002’de 499 bin. 2010’da 1 milyon 600 bin. Banka borcu tüketicilerin, 
sade yurttaşların banka borcu. 2002’de 6.6 milyar lira. 2010’da 180 milyar lira. 6 milyar 
liradan 180 milyar liraya çıkmış.  
 
Şimdi bunu ekonomi yazarlarının, ekonomi çok iyiye gidiyor diyenlerin kulaklarına küpe olsun 
diye bunları söylüyorum. Ve bunları da siz her yerde, her ortamda anlatın.  
 
Değerli arkadaşlar, her alanda çözümlerimizin olduğunu söyledim. Önce kadınlardan 
başlayalım, kadın kardeşlerimizden. Toplumun yarısından söz ediyoruz. Bütün kadın 
kardeşlerimiz şunu unutmasınlar. Onlara seçme – seçilme hakkını, siyasal hakkı, onurlu bir 
birey olma hakkını veren ilk siyasal parti Cumhuriyet Halk Partisidir bunu unutmasınlar. 
Kadın kardeşlerimiz oy kullanıyorlarsa, belediye meclis üyesi oluyorlarsa, belediye başkanı 
oluyorlarsa, milletvekili oluyorlarsa, bütün zorluklara rağmen siyasette direnip bir yer kapmak 
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istiyorlarsa bu olanağı onlara sağlayan Cumhuriyet Halk Partisidir. Onların evi Cumhuriyet 
Halk Partisidir bunu unutmasınlar.  
 
Bu yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi bunu verdi ama bu yetmez. Şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi onlara ekonomik güvencede verecek. Hedef ne? Her evin geliri en az ayda 600 lira 
olacak. Aile sigortasını getireceğiz, ailede kadını en güçlü konuma getireceğiz. Bundan 
kimsenin endişesi olmasın.  
 
Az önce yoksul sayısını vermiştim. 12 milyon 715 bin bu rakamı unutmayın. 12 milyon 715 
bin yoksulumuz var. Devletin resmi rakamı. Bir yılda artan yoksul sayısı da 818 bin kişi. Bu 
da devletin resmi rakamı. Biz dedik ki, her yoksul ailede kadının banka hesabına 600 lira 
para yatıracağız. Aile sigortası kuracağız, bu sigorta kurumunun ASKUR olacak. Yani Aile 
Sigortası Kurumu olacak. Kadında memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gidecek bankadan her ay 
parasını çekecek çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Biz bunu söyledik hemen karşı atışlar, 
parayı nereden bulacaksın, bu işin kaynağı nerede? Sen daha 12 milyon 715 bin yoksul var 
diyorsun. Asıl birde diyorlar kayıt dışı yoksullar var siz onun hesabını bile bilmiyorsunuz. Şu 
itirafa bakın siz. Bu itirafı yapanda sözde bu ülkenin başbakanı. Sen yoksulları gizleyerek 
devletin resmi rakamlarından yoksul sayısını az göstererek bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, 
biz proje üretiyoruz, bize diyorsun ki buradaki rakamlar az. Yoksul sayısı daha fazla. Daha 
fazlaysa bundan utanman gereken sensin, çözüm üreten biziz.  
 
Diyarbakır’daki sabah 4 çocuğuna kahvaltı veremedi diye intihar eden ailenin dramını biz 
biliriz onlar bilmezler. Tek hedefimiz var. Bu ülkede bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. 
Bunu unutmayın sakın. Her yerde söyleyin. Hedef bu. Bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek 
bu ülkede.  
 
Geçen gün bir grup kadınla beraber bir toplantı yaptık. Kadın kardeşlerime şunu söyledim. 
Size ne zaman geleceği belli olmayan makarnaydı, bulgurdu bunlarımı verelim, yoksa sizin 
banka hesabınıza her ay 600 lira parayı yatırarak bunun sizin hakkınız olduğunu mu 
söyleyelim hangisini tercih edersiniz? Dediler ki, biz parayı tercih ederiz. Hiç kimseyi 
makarna yiyeceksin, bulgur yiyeceksin dayatması içinde olmayacağız. 600 lirayı kadın 
alacak, gidecek alışverişini yapacak. Ve buradan bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Bu 
aile sigortası sadece yoksulluğu gideren bir sigorta değil. Bu aile sigortasının 
harcamalarından önce yararlanacak olan mahallenin esnafı. Veresiye defteri olmayacak 
esnafın artık. Kadın gelecek oradan alışverişini yapacak. Ve esnafta rahat bir nefes alacak. 
Bu zincirleme gidecek. Esnaf malı nereden alacak? Gidecek daha büyük tüccardan, 
sanayiciden alacak. Reel ekonomiyi güçlendireceğiz, bu ülkenin fabrikalarını tüttüreceğiz. 
İşsizliği de yeneceğiz, yoksulluğu da yeneceğiz. Biz bu ülkenin sorunlarına çözüm 
üreteceğiz.  
 
Bizi eleştirdiler, efendim bunların ayağı yere basmıyor. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer aile 
sigortası projesini uzun süredir çalışıyoruz. Sadece biz çalışmadık, sadece biz hesap 
yapmadık. Bu ülkenin akademisyenlerini çağırdık, gelin arkadaşlar dedik. Bir yerde bir 
hatamız olabilir mi? Baktılar, tarttılar, ölçtüler, eleştirdiler ve dediler ki doğruyu yapıyorsunuz. 
Hesaplarınızda doğru. Biz hesaba şöyle başladık. Dedik ki, devlette kaç kuruluş bu 
yardımları yapıyor? 14 kuruluş. 14 kuruluşu biz biliriz onlar bilmezler. 14 kuruluşun bütçesini 
biz biliriz onlar bilmezler. 14 kuruluşun bütçesi nasıl talan ediliyor onlar bilmezler biz biliriz. 
Ve kadın kardeşlerime sesleniyorum. Nereye giderseniz gidin, gecekonduya da gidin, tarlaya 
da gidin aile sigortasını anlatın. Korkuyorlar. Efendim diyorlar zaten bizde yardım yapıyorduk. 
Senin yaptığın yardım insanlık onuruyla bağdaşmıyor. Bizim inancımızda da, siyasi 
görüşümüzde de, ahlakımızda da sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Bizim kitabımızda bu 
yazar.  
 
Kadın kardeşlerimize söyledik aile sigortasını getireceğiz. Ailede mutluluk gelecek, ailede 
kavga bitecek, ailede şiddet sona erecek. Ve ben yine kadın kardeşlerime şunu söyledim. Siz 
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o kadar güçlü olacaksınız ki, evin erkeği sabahleyin kahveye giderken gelip sizden hanım 
bana 10 lira verir misin kahveye gidip çay içeceğim diyecek. Eğer bir toplumda aile mutluysa, 
bir toplumda ailede şiddet yoksa, bir toplumda akşam evin kadının tenceresi kaynıyorsa, 
çocuklarına sabah kahvaltısı, akşam yemek verebiliyorsa o ülkede huzur demektir. Huzurun 
kaynağı aile sigortasıdır bunu sakın unutmayın.  
 
Geliyorum emeklilere. Diyorlardı ya bunlar hep eleştirir, bunların projeleri yok. Geliyorum 
emeklilere. Emekli kardeşlerim şunu unutmasınlar. Emeklilerden en çok söz eden Genel 
Başkan benim. Emeklilerin hakkını en çok savunan Genel Başkan benim. Emeklilerin derdini 
en iyi bilen Genel Başkan benim. Emeklilerle ilgili çözümümüz var. Bir; emekli milli gelir 
artışından pay alacak ve bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olacak. Adres Cumhuriyet Halk 
Partisi. Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Sizi milli gelir artışından pay vermeyerek, 
sizi ikinci sınıf yurttaş konumuna sokan AKP’ye oy veriyorsanız ikinci sınıf yurttaşlığı kabul 
ediyorsunuz demektir. Hayır biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız diyorsanız sırtınızı 
AKP’ye dönün karşınızda parlak bir adres var. Adı Cumhuriyet Halk Partisidir onun! 
 
Sadece bu değil. Bir emekliyi düşünün. Adam esnaf, emekli olmuş, emekli aylığıyla 
geçinemiyor. Çalışacak tekrar. Maaşından para kesiliyor. Buradan söylüyorum bütün CHP il 
başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, parti meclisi üyeleri, milletvekillerinin 
önünde söylüyorum ve söz veriyorum. Sosyal güvenlik destek primini kaldıracağız. Neymiş 
emeklinin aylığından da kesinti yapılacakmış. Ya insaf. Zaten emekliye ne veriyorsun ki 
aylığından kesiyorsun. Kesen kim? AKP. Kaldıracak kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın 
partisi, emeklinin partisi, işçinin partisi, köylünün partisi, kadınların partisi, halkın partisi yani.  
 
Ve emekliler için bir şey daha yapacağız. Emekliler yıllardır bekliyorlar. Bizim bu intibak 
yasasını çıkaracak diye. Buradan söylüyorum. İntibak yasasını çıkaracak olan partini adresi 
bellidir. O adres halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Ve emekli kardeşlerim 
unutmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında yoksullar nasıl bir nefes alacaksa 
emeklilerde rahat bir nefes alacaklar. Ve bizde bu ülkede yaşıyoruz diyecekler. Döktüğümüz 
alın terinin karşılığını alıyoruz diyecekler. Birileri çıkıp bize kaynak sorsun. Ne sorarlarsa 
sorsunlar bu kaynağı bulacağız, bu ülkede barışı, huzuru sağlayacağız ve alın terine gereken 
önemi kesinlikle vereceğiz.  
 
Ve bir şey daha. Çiftçiler, kadınları konuştuk, emeklileri konuştuk sıra geldi çiftçilere. Çiftçiler 
perişan. Milyonlarca dönüm arazi ekilemiyor. Çünkü elde ettiği ürünü satamıyor. Çünkü 
maliyetini kurtaramıyor. Çiftçi kardeşlerime şunu söylüyorum. Ektiğiniz ürünün karşılığını 
AKP hükümeti size veriyorsa, alın terinizin karşılığını aldığına inanıyorsan git oyunu AKP’ye 
ver. Ama hayır ben perişan oldum, bu mazotla bu tarla sürülmez diyorsan ben ektiğim 
ürünün bedelini alamıyorum diyorsan döneceksin karşında 6 oku göreceksin. Döneceksin 
onun altındaki kararlı iradeyi göreceksin. Döneceksin halkı düşünen bir grup insan 
göreceksin orada. Halk için çaba harcayan insan göreceksin. O adrese geleceksin. O adrese 
bir şans tanıyacaksın. O adresin başındaki insana geleceksin. Söyledim benim adım Kemal, 
ben bu sorunları çözerim dedim. Çözmekte de kararlıyım.  
 
Bu parayı nereden bulursun diyenlere sormak isterim. Acaba siz hiç devlette herhangi bir yeri 
yönettiniz mi? Talan düzenine imkan sağladınız. Biz her kör kuruşun hesabını bu millete 
vermeye kararlıyız. Kul hakkı yiyenlerden de hesap sormaya kararlıyız.  
 
Çiftçi kardeşlerim şunu unutmasınlar. Çiftçilere yapılan teşvik 5 milyar lira. Çiftçiden alınan 
vergi 6 milyar lira. 5 milyar teşvik veriyorsunuz 6 milyar vergi alıyorsunuz. 1 milyar lira cepte 
zarar. Bu rakamı unutmasınlar. AKP’in kendileri için neyi nasıl düşündüğünü de daha iyi 
öğrensinler. Ve bir şeyi daha sadece çiftçiler değil, sadece besiciler değil, Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşayan her yurttaşın unutmaması gerekir. Bunu gidin her yerde söyleyin. 
Bu ülke cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez ithal kurban gördü. Angusları tanıdık. Bu ülkenin 
besicisi yok mu? Yaylaları yok mu? İnsanları yok mu? Niye koyun ithal ediyoruz? Niye canlı 
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hayvan ithal ediyoruz? İnsanları perişan ettiler. Onun için size bir argüman daha. Kahvede 
oturduğunuz zaman ilk söyleyeceğiniz laf bu.  
 
Değerli arkadaşlarım, geliyorum işçilere. İşsizlik diye yanıp tutuşanlara. Geçenlerde daha 
geçen hafta bizim Mardin’e gittiğimiz gün bir sendika kadınları çağırmış, Başbakanı da 
çağırmış oraya. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla. Ben o sendikacıyı merak ediyorum 
kadın erkek eşit değildir diyen bir kişiyi oraya çağırıp kadınlara ne anlattı acaba? 4 çocuğuna 
sabah kahvaltısı veremedi diye intihar eden annenin derdini bile bile ne anlattı o kadınlara? 
O sendikacıya sormak isterim kaç işçi sendikalı olmak için çaba harcadı da işinden atıldı? 
Senin bunlardan haberin yok mu? Kaç işçi taşeron adı altında emeği sömürülüyor senin 
bunlardan haberin var mı sendikacı? Başbakanı çağırıyorlar, birde kadınlara metin 
dağıtıyorlar şuralarda da şu sloganı atın diye. Bunların yüzünü, maskesini indireceğiz. 
Gerçek yüzünü göstereceğiz. Bunlar sendikacı değil. Yalaka takımından sendikacı olmaz. 
Sendikacı yürekli olur.  
 
Öyle tekel işçilerini alacaksın, yerden yere vuracaksın, yüzüne biber gazı sıkacaksın, alın 
teriyle aldığı aylığa kul hakkı ben yedirmem diye şikayet edilecek, sen Başbakanı davet 
edeceksin gel bizim işçilere dert anlat diye. Sen önce o koltuktan kalk. İşçinin hakkını 
savunmak istiyorsan o koltuğu gerçek sendikacıya bırak.  
 
Buradan yine söylüyorum. Halkın iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında taşeron 
işçiliğe son vereceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bütün sendikacılar, bütün işçiler, bütün taşeron 
işçileri bunu bilsin.  
 
Bizim bildiğimiz sendikacı işçinin hakkını savunan sendikacıdır. Bizim bildiğimiz sendikacı 
işsizlere iş bulmak için çırpınan sendikacıdır. Bizim bildiğimiz sendikacı işsizlik sigortası 
fonuna müdahale edildiği zaman direnen, benim paramı kullanamazsınız diyen sendikacıdır. 
Bizim bildiğimiz sendikacı haksızlığa direnen kişidir. Bizim bildiğimiz sendikacı işçinin hakkını 
sonuna kadar savunan sendikacıdır. Bizim bildiğimiz sendikacı sadece kendisine değil, 
işçisine de hesap vermeyi onurlu görev kabul eden kişidir. Sendikacı budur. Başbakanı çağır 
yalakalık yap. Adına da sendikacı desinler. Onun siyasi literatürdeki adı belli. Sarı sendikacı.  
 
Değerli yoldaşlarım, değerli arkadaşlarım, unutmayın biz yol arkadaşıyız. Bizim yolumuz 
çağdaş uygarlık. Bizim yolumuz herkesin karnının doyduğu bir ülkeyi kurmak. Bizim yolumuz 
özgürlüğü tatmak. Bizim yolumuz demokrasiyi kökleştirmek. Bizim yolumuz budur. Onun için 
yol arkadaşlarım, lütfen beraber, hep beraber ortak sesi Türkiye’nin genelinde seslendirelim. 
Sizden isteğim bu.  
 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Mardin’e gittim. Esnafla konuştum, tokalaştık, dertleştik. Her 
karşılaştığım genç bir kağıt verdi ve iş istiyor. Eğer bir ülkede işsizlik bu noktadaysa o ülkede 
sorun var demektir. Onlara şunu söyledim, sizlerde söyleyin. 9 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. 9 
yıldır işsizliği çözdüler mi? Ama kendi takımının işsizliğini çözdüler. Altlarına dört çeker 
alıyorlar artık. Köşeyi döndüler bunlar hepsi. Neyle yaptılar bunu? Din iman edebiyatıyla 
yaptılar. En temiz duygularımızı sömürdüler. Bunu da söyleyeceksiniz. Din iman edebiyatıyla 
yola çıkanlar, bizim en temiz duygularımızı sömürenler, yolsuzluğa kılıf hazırlıyorlar. Kul 
hakkı yemekten de bunlar utanmıyorlar. Bunu da söyleyebilirsiniz her yerde.  
 
Aranızda doğu – güneydoğudan gelen bütün il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın 
kollarımız, gençlik kollarımız burada. Onlara da sesleniyorum bir şeyi unutmayın. Deyin ki, 
biz size özgürlük vaat ediyoruz, fabrika vaat ediyoruz, iş vaat ediyoruz. Ama onlar geldiler 
size hapishane vaat ettiler. Hapishane vaat eden Başbakan dünyada sadece Türkiye’dedir 
başka bir örneği yoktur. Bir Başbakan bir bölgeye gidip niye hapishane vaat eder? Özgürlük 
varken, güzel laflar varken niye hapishane vaat eder? Çünkü kafasındaki fikri o. Herkesi 
hapishaneye tıkmak. Hiç kimseyi konuşturmamak. Daha büyük hapishaneler yapacak. Senin 
zamanında zaten ülkeyi hapishaneye dönüştürdün sen. İşsizlik bizim temel sorunumuz. Bir 
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ülkenin fabrikaları tütmedikçe işsizlik sorunu çözülmez birbirimizi kandırmayalım. Elimizde 
mucize bir şey yok, değnek. Hemen çıktık yarın işsizliği çözeceğiz. Yok böyle bir şey. İşsizliği 
çözmek için bir kararlılık gerekir. İki; fabrikaların bacalarının tütmesi gerekir. Üç; sağlıklı, 
tutarlı maliye ve para politikaları gerekir. Dört; kaliteli eleman gerekir. Biz ne diyoruz? Her 
organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi kuracağız. Unutmayın. Her organize sanayi 
bölgesinde yatılı meslek lisesi kuracağız. Çocuklarımız gidecek oraya, okuyacaklar. Üçüncü 
sınıftan itibaren staj yapacaklar, sahada görecekler okuduklarını ve mezun oldukları 
zamanda işleri hazır olacak. Kararlı, tutarlı adam gibi projelerle çıkıyoruz milletin önüne. Ve 
işsizlik sigortası fonunu da işsizler için daha da geliştireceğiz.  
 
Geliyorum memurlara arkadaşlar. Memur arkadaşlarımın bir şeyi unutmaması lazım. Size 
grevli, toplu sözleşmeli hakkı verecek olan adres Cumhuriyet Halk Partisidir bunu unutmayın. 
Hedefimiz buydu her yerde söyledik. Örgütlü toplumdan yanayız. Toplum örgütlü oldukça 
daha güçlü olur. Örgütlü oldukça o örgütlerin sorunları daha güçlü yansır. Örgütlü toplumdan 
yanayız, memurlarında örgütlenmesini istiyoruz ama bu şekliyle değil. Sarı sendikacılık 
anlayışıyla değil. Grevli, toplu sözleşmeli, memurun hakkını koruyan bir anlayışla yola çıktık 
ve bunu gerçekleştireceğiz. Kararlıyız bu konuda.  
 
Bize diyorlardı ki, kaynak nereden bulacaksınız. Buradan sesleniyorum. Bizim daha çok 
projemiz var. Onların ezberlerini, onların kimyalarını bozmaya kararlıyım. Buna kesinlikle 
emin olmanızı isterim.  
 
Bedelli askerlik. Bugünlerde tartışılıyor. Gündeme getiren biziz. Bir sefere mahsus olmak 
üzere bedelli askerlikle ilgili olarak arkadaşlarıma talimat verdim. Kanun teklifini verin AKP 
güveniyorsan gel sende destek ver. Çıkaracağız bunu.  
 
Ve bir şey daha yapacağız halkın iktidarında. Askerlik süresini 9 aya indireceğiz. Aşamalı 
olarak 6 aya kadar inecek. Ne yapıyoruz askerde? Daha profesyonel bir ordu olacak. Daha 
küçük olacak. 9 ay herkes gidip askerliğini yapıp gelecek. Askerlik süresi de aşamalı olarak 6 
aya kadar inecek. Ve bir şey daha yapacağız. Çocuğumuz üniversitede okurken yaz 
tatillerinde askerlik yapacak. Mezun olduğu zamanda askerlik sorunu olmayacak artık. Arzu 
eden gençlere askerliği 18 yaşından başlatacağız. Biran önce gitsin askerliğini yapsın 
dönsün gelsin. Ve orduyu terörle mücadelenin dışına çıkaracağız. Ordu kışlasında onurlu 
görev yapacak.  
 
Ve geliyorum medyaya. Medyada da yapacaklarımız var. Gazetelere bakın. Geçen gün bir 
gazete açtık manşet. Libya’dan bizim vatandaşlar getirilmiş, tahliye edilmiş Marmaris’te 
otellere yerleştiriliyor. Gazetenin manşeti. AKP otellere yerleştiriyor, CHP’li belediye başkanı 
buna karşı çıkmış. Açtım belediye başkanımıza nedir bu olay? Efendim dedi ben 
yurtdışındayım. Şimdi bu gazeteye sormak lazım, Takvim denen bu gazeteye sormak lazım 
sizde ahlak, din, vicdan, iman ne derseniz diyin yalan haber olur mu?  
 
Size söz veriyorum halkın iktidarında medya adam gibi medya olacak. Adam gibi eleştirecek. 
Eleştirilmekten korkmuyoruz. Bizi eleştirecekler elbette. Medyanın özgürlüğüne önem 
veriyoruz. Ama medyanın yalakalığına tahammül edemiyoruz. Yakala medya değil, özgür 
medya istiyoruz biz. Halkın iktidarında bütün medya çalışanlarını sendikalı yapacağız. 
Sendikasız medya olmayacak. Haberi yazan haberci haberinin arkasında adam gibi duracak. 
Arkamda sendika var diyecek. Öyle iktidara gelecek, iktidardan beslenecek bir medyayı 
istemiyoruz.  
 
Bakın şimdi bu medyaya. Bunların birde televizyonları var biliyorsunuz gazeteleri 
televizyonları. Bakıyorsunuz aynı tipler. 10 -15 kişi bunlar. Televizyon televizyon dolaşıyorlar. 
Konu geliyor mesela yağmurdan bahsedilecek. Yağmur yağıyor hemen yağmurdan 
bahsediyorlar arkadan efendim işte 1940’larda Cumhuriyet Halk Partisi. Kar yağıyor, kardan 
bahsediyor Ankara’da kar yağmış arkadan bir dönüp dolaşıp efendim Cumhuriyet Halk 
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Partisi. Şimdi bakın, niye bizim üstümüze geliyorlar? Diyorlar ya AKP %58 - %60’larda. Peki 
%58 -60’sa bize niye saldırıyorsunuz? Korkuyorlar. Halkın iktidarından korkuyorlar. 
Korksunlar geleceğiz.  
 
Dün Anadolu basınıyla beraberdik. Hükümetin başındaki zat demiş ki, efendim demiş 8 yılda 
biz hangi manşete müdahale ettik. Sayın Fatih Altay’nın Sabah gazetesinden ayrılırken 
meslektaşlarına yayınladığı bir mektup vardı. O mektubu açıkladık. Mektupta diyor ki, bazı 
köşe yazarlarının yazılarına müdahale ediliyor. Gece manşete müdahale edildi, manşetin 
değiştirilmesi istendi. Ben müdahale ettim değiştirmeyeceğiz dedim makinelerimiz durduruldu 
değiştirilmek istendi ve direndik. Birisinin bir mektubu var. Onurlu bir gazetecinin söylemi var 
ve o dönemde buna tanıklık eden bütün gazeteciler var. Bir tarafta da utanmadan, 
sıkılmadan biz manşetlere müdahale etmiyoruz diyen bir adam var.  
 
Bir şeyi unutmayın. Medya halkın bilgilenmesi için vardır. Halkın doğru haber alması için 
vardır. Medya iktidarın şakşakçılığı için medya yoktur. Ona besleme medya denir. Zaten 
besleniyorlar. Belgeleri var, dokümanları var bunların. Onları da yeri, zamanı gelince 
onlarında maskelerini indireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ve sizden bir tek isteğim var. Bizim 
tabanımız gazete okur, aydındır otururlar okurlar. Ülkenin sorunlarını dinlerler. Her olumsuz 
haberden etkileniyorsunuz. Lütfen etkilenmeyin. Yalaka medyanın haberlerinden 
etkilenmeyin.  
 
Siyasete çıkarken bir söz söyledim. Halka her yerde, her ortamda doğruları söyleyeceğim 
diye. Eğer bir şeyi merak ederseniz sorarsınız. Biz size doğruları söyleriz. Halkada doğruları 
söyleyeceğiz. Onun için yalaka medyanın uydurmalarından, haberlerinden kesinlikle 
etkilenmeyin. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Hedefimiz belli, amacımız belli, ilkelerimiz belli, 
tutarlılığımız belli, kişiliğimiz belli. Biz halkın partisi için, halkın iktidarı için mücadele ediyoruz.  
 
Ve bizim projelerimiz bunlarla yetmiyor sadece. Daha öncede söyledim siyasette temizliği 
egemen kılacağız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Her yerde söyleyin siyasi ahlak 
yasasını çıkarıp bu ülkede yetimin hakkını yiyenlerin parlamentoya girmelerinin önüne set 
çekeceğiz. Ahlaklı adam milletvekili olacak, parlamentoya gelecek.  
 
Ve biz siyasi partiler yasasını da değiştireceğiz. %10 barajını teklif edemezsiniz dediler. 
Teklif ettik, kaldırın dedik. Allah aşkına bana söyler misiniz başka bir siyasi partiye oy 
veriyorsunuz, milletvekilini başka bir parti çıkarıyor. Ve bunun adına da milletin iradesi diye 
millete yutturmaya çalışıyorsunuz. Bunu da kaldıracağız. Milletin iradesi parlamentoya tam 
yansımalı diyoruz. Hedefimiz bu. Buradaki amacımızda şu; milletin iradesine kimse baraj 
koymamalı. Hedefimiz bu.  
 
Değerli arkadaşlar, bir korku toplumu yarattıklarını biliyoruz. Amaçları bu, herkesi sindirmek. 
Kimse konuşmasın. Medya aracılığıyla da Türkiye’yi güllük gülistanlık gösteriyorlar.  
 
Avrupa’ya gittik. Brüksel’e, Almanya’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye. AKP’nin maskesini orada 
indirdik. Ne olduklarını herkes artık biliyor. Ve bunu Türkiye’deki herkese, her yere her 
ortama götürmek zorundayız. Mısır’daki sağır sultan duyuncaya kadar. Bunları teşhir 
etmeliyiz.  
 
Bizim iktidarımızda dinlemeler olmayacak. Öyle yasadışı dinlemeler olursa cezasını 
vereceğiz. Yasadışı dinleme olmayacak. Özel hayata müdahale olmayacak. Onu da ağır 
cezalarla, ağır yaptırımlarla uygulayacağız. Yargıyı bağımsız kılacağız. AKP’nin savcıları var. 
CHP iktidarında cumhuriyetin savcıları olacak. Söyledim özel yetkili mahkemeleri 
kaldıracağız. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bu Türkiye’ye bir hayır getirmediğini hepimiz 
biliyoruz. Adını değiştirdiler aynen devam ediyor. Birileri de yuttu bunu. Bunu kaldıracağız. 
Doğal yargıç ilkesi neyse bunu Türkiye’de egemen kılacağız.  
 



 29 

Bakın söyledim. Efendim darbecilerdir, şunlardır, bunlardır aylardır yayın yapılıyor. Çıktım 
dedim ki, ya siz bunlar darbecimi diyorsunuz o zaman Silivri yargılamaları TRT3’ten canlı 
verilsin. Kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor, kim hesabını veremiyor, hangi iddianame 
düzmece millet görsün. Şimdi 50 dereden su getiriyorlar. Niye 50 dereden su getiriyorsunuz? 
Siz demiyor muydunuz bunlar darbecidir diye. Savunmalarını yapacaklar. Verin millet bir 
görsün bakalım. Kim darbeci, kim değil. Kim suçlu, kim değil. Millette izlesin. Niye 
korkuyorsunuz? Ödemiş’te söylemiştik, halkın iktidarında sabahleyin kapınızı sütçü çalacak. 
Bir süt bırakacak, bir de gazete bırakacak. Özgür bir gazete bırakacak.  
 
Bize yaptıkları bir suçlamada şu; efendim Cumhuriyet Halk Partisi statükocu. AKP ise 
değişimci bir partiymiş. Lafa bakın şimdi. Şimdi ben size anlatıyorum kim değişimden yana, 
kim statükodan yana. Referandum bitti çağrı yaptık. Gelin anayasayı değiştirmek için 
oturalım komisyon kuralım. Kim kaçtı? AKP. Meclis başkanı bile dedi ki, bizde her partiden 
ikişer kişi isteriz yeni bir anayasa komisyonu kuralım diye. Başbakan çıktı ve karşı çıktı. 
Değişime direnen kişi AKP.  
 
Seçim kanununu değiştirelim dedik. O da 12 Eylül ürünü. Kim kaçtı? AKP. Kim seçim kanunu 
değişsin diyor? Cumhuriyet Halk Partisi. %10 baraj, 12 Eylül ürünü bir baraj. Gelin kaldıralım 
dedik. Kim değişimden yana? CHP. Kim karşı çıktı? AKP. Kim statükocu? AKP. İç hizmet 
kanunu, darbelerin gerekçesi olarak söylüyorlardı 35. madde. Teklif bile edemezsiniz dediler. 
Tak diye teklif ettik gelin değiştirelim dedik. Kim kaçtı? AKP. Değişimden yana kim? 
Cumhuriyet Halk Partisi. Gelin yapalım dedik ama kaçtılar. Faili meçhuller. Bir demokraside 
en büyük ayıp faili meçhuller değil mi? Gelin faili meçhulleri araştıralım. Senin iktidarın 
dönemindeki faili meçhul sayısı 116. sıkılmıyor musun bunun için? Gel mecliste komisyon 
kuralım. 6 kez önerge verdik önergelerimizi reddettiler. Reddeden parti kim? AKP. 
Değişimden yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana, faili meçhullerin araştırılmasından 
yana olan parti hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi. Çıkıp ikide bir diyordu ki Dersim’de şunu 
yaptınız, Dersim’de bunu yaptınız. Dersim arşivlerini açıklarsam ne yapacaksınız diye. 
Çıktım dedim ki, adam gibi adamsan çıkarsın Dersim arşivlerini açıklarsın. Dersim arşivlerini 
açıkladılar mı? Açıklamadılar. Ben size diyorum ya bunlar halkı kandırmakta çok usta 
oluyorlar. Öyle bir algı yarattılar ki, sanki biz her şeye karşıyız AKP hep değişim istiyor. Biz 
demokrasiye karşıyız, onlar demokrasiyi savunuyor. Biz özgürlüklere karşıyız, onlar 
özgürlükleri savunuyor. Bunları sakın unutmayın. Söylememin nedeni o. Her yerde söyleyin. 
Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde her yerde söyleyin. Değişimin adresi biziz. Devrimin 
adresi biziz, özgürlüğün adresi biziz. Toplumu geriye götürmenin adresi de AKP’dir. Bunlar 
YÖK’ten şikayetçiydi değil mi? Ne dedik? Gelin YÖK’ü değiştirelim. Geldiler mi? Gelmediler. 
Değişimin adresi biziz, statükonun adresi AKP’dir. Ve bunlar bir şey söylediler. 12 Eylül 
darbecilerinden hesap soracağız demişlerdi değil mi? Hesap sordular mı? Birde maaşlarını 
yükselttiler. Milleti kandırdılar. Oysa biz anayasa değişiklikleri sırasında bir geçici madde 
ilave edilmesi için önerge vermiştik darbeciler yargılansın diye. Anayasaya hüküm koyalım 
hiç kimse tartışma konusu yapmadan darbecileri yargının önüne çıkaralım dedik. Kim 
reddetti? AKP. Kim darbeciler yargılansın diye samimi olarak ortaya çıkıp önergesini verdi? 
Cumhuriyet Halk Partisi. Değişimden, demokrasiden, özgürlükten yana olan Cumhuriyet Halk 
Partisi. Statükodan yana olan partide AKP. Bu böyle bilene. Tarihe de böyle yazalım. Tarihe 
de böyle not düşelim. Halkı kandırdılar diyelim örneklerini tek tek verelim. Biz Türkiye’de 
güçlü bir ekonomi kurmaktan yanayız. Güçlü ekonomi olursa güçlü Türkiye olur. Strateji 
planımız üç ana eksen üzerine oturuyor. Üç ana eksenimiz var.  
 
Bir; sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Birinci göstergesi aile sigortası. İkinci 
göstergesi taşeron uygulamasına son. Sosyal devlet anayasadaki tanımıyla gerçekten de 
sosyal devlet olacak, refahı paylaşacağız.  
 
İki; ekonominin rekabet gücünü artıracağız. Sanayicinin önündeki bütün engelleri 
kaldıracağız. Sanayici bu ülkenin kamu görevlisidir diyoruz. Üretecek, istihdam yaratacak, 
rekabet edecek, araştırmayı, geliştirmeyi yapacak ve biz ona destek vereceğiz.  
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Üç; ekonomide kalıcı istikrarı sağlayacağız. Ekonomiyi sıcak paraya değil, ekonomiyi alın 
terine, üretene, çalışana teslim edeceğiz. Spekülatörlere ekonomiyi teslim etmeyeceğiz. 
Bunu bilmenizi isterim.  
 
Hazırladığımız üç boyutlu stratejiyle hedefimiz %7 kalkınma hızı her yıl. Biliyorum gene 
onların kafası almayacak. Bu %7 nasıl gerçekleşecek diyecekler. Onlara göstereceğiz bir 
ekonomide %7 kalkınma nasıl sağlanır. İki; her yıl en az 800 bin kişiye istihdam olanağı 
yaratacağız. Bu da bizim hedeflerimizin arasında.  
 
Yine geliştirdiğimiz stratejide bunu önümüzdeki günlerde bütün ayrıntılarıyla açıklayacağız. 
Cumhuriyetin 100. yılında yurtiçi gayri safi milli hasılamızı 2.6 trilyon dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Kişi başına gelirimiz 31 bin 500 doları bulmuş olacak. İşsizlik oranını aşamalı 
olarak %6’ya kadar indireceğiz ve bizim hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında ilk 10’na giren 
Türkiye. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye. Özürlükleri gelişmiş olan bir Türkiye. Kimsenin 
korkmadan düşüncesini özgürce dile getirdiği bir Türkiye. Ve hesap veren bir siyaset kurumu. 
Halkına hesap vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset kurumu. Hedefimiz bu. Bu 
hedefler için burada toplandık.  
 
Size dağıttığımız çantalarda il il, ilçe ilçe bazı bilgilerde var. Basına kapalı olan bölümde o 
konuda da bazı anlatacaklarım var. Beni dinlediğiniz için hepinize selamlarımı, saygılarımı 
sunuyorum.  
 
Bir şeyi yapacağız. Ne kadar baskı gelirse gelsin, baskı nereden gelirse gelsin baskıya 
direneceğiz, özgürlüğü savunacağız, demokrasiyi savunacağız, insan haklarını savunacağız, 
kadın erkek eşitliğini savunacağız. Tek çocuk yatağa aç girmeyecek. Ve hedefimizi usta 
Nazım söyledi. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeş gibi yaşayacağız.  
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAŞ KADIN ŞENLİĞİNE 
KATILDI (12 MART 2011) 
 
 
Ayaş’ta olmaktan, kadınlarımızla beraber olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten 
selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.  
 
Güzel oyunlar izledik burada. Çocuklarımız oynadı. Başkanımızı dinledik. Gerçekten Ayaş’ı 
Ayaş yapan, halka hizmet eden bir belediye başkanımız var. Başta o belediye başkanınızı 
hepinizin huzurunda kutlamak istiyorum.  
 
Başkan dedi ki, yılda bir sefer kadınlar günü yapıyoruz. Kadınlar 8 Mart ve ben 
eleştiriliyorum. İnsaf denen bir şey var. Kadın hayatımızın bir parçası, bir elmanın yarısı. 
Yarısı erkek, yarısı kadın. Nüfusumuzun yarısı erkek, yarısı kadın. Allah aşkına kadınlar 
bizim hayatımızın bu kadar önemli bir parçasıysa siyasette niye kadın az, bürokraside niye 
kadın az? Belediye başkanlarımız niye olmuyor? O zaman onlarda olması lazım. Eğer yılda 
bir günü bile fazla görüyorlarsa onlara dersi siz verin, başka kimse vermesin.  
 
Bir şey daha söylemek isterim sizlere. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandılar. Seçme 
ve seçilme hakkını kadınlara veren parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Yani sizin evinizdir, yani 
sizin ilk hakkınızı aldığınız evdir burası. Şimdi bir şey daha yapıyoruz. O siyasi özgürlüktü 
kadınlar gitsin oylarını kullansınlar, milletvekilliği, belediye meclisini, belediye meclisi üyesini 
seçsinler diye. Şimdi yeni bir projeye imza atıyoruz. Diyoruz ki, her eve en az ayda 600 lira 
girsin, aile sigortası olsun. Her ailenin sigortası olsun, her ailenin geleceği olsun, her aile 
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geleceğe umutla baksın ve Türkiye mutlu bir toplum olsun. Hedefimiz bu, bunun için 
düğmeye bastık.  
 
Aile sigortasının özü şu; eğer bir evde aylık gelir 600 liranın altındaysa 600 liraya 
tamamlanacak. Aylık geliri yoksa 600 lira verilecek. Ama bir şey yapıyoruz. Aile sigortası 
diyoruz ama ailede kadının banka hesabına yatıracağız bu parayı. Kadın gidecek bankadan 
parasını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak erkeği değil. Bunu bilmenizi isterim.  
 
Ve bugün bir toplantıda dedim ki, biz bunu inşallah iktidarda gerçekleştireceğiz. Evin beyi 
kahveye giderken hanım diyecek kahveye gideceğim bana 10 lira verir misin diyecek. Ve 
sizden para isteyecek. Dolayısıyla aile sigortası kadını evde en güçlü kılacak. İradesini 
koyacak bir sigorta dalı olacaktır. Hepinize peşinen söylüyorum hayırlı uğurlu olsun.  
 
Köylerden gelen kadınlarımız var. Sabah erken kalkarlar akşama kadar çalışırlar, üretirler, 
didinirler, alın teri dökerler, çocuklarına bakarlar, emek harcarlar, yemek pişirirler, her türlü 
meşakkati çekerler. Beyleri de tarlada çalışır. Ürününü eker, nadasa tarlayı bırakır, sonra 
ürününü alır. Alnının terini kazanmak ister. Parasını yeteri kadar alamazsa mutlu olamaz. 
Hayat pahalı. Beyler daha iyi biliyorlar hayat pahalı. Tarlada beylere bir söz veriyorum 
mazotun fiyatı traktörde 1,5 lira olacak beyler. Bakın, turistik yata mazot verirken sıfır vergiyle 
veriyorlar. Turistik yat toprağı eker mi, toprağı biçer mi, alın teri döker mi? Bunlar yok. Ama 
siz kalkıyorsunuz, tarlayı ekiyorsunuz, gübreyi gübreliyorsunuz, dünyanın en pahalı ilacını 
kullanıyorsunuz, en pahalı mazotunu da getirip size dayatıyorlar. Bunu da alın traktörde 
kullanın diyorlar. Mademki biz alın terine önem veriyoruz, mademki biz üretime önem 
veriyoruz, mademki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kurbanlık koyunu bile yurtdışından 
getirmeyi bize gösterdiler. Artık birilerinin buna bir ders vermesi lazım. Ben yola çıktım 
gücümü sizden alacağım.  
 
Aramızda muhtarlar var. Değil mi muhtarlar burada mı? Bakın şimdi muhtarlarla ilgili bir şey 
anlatacağım. Seçim muhtarlarda olur, belediye başkanında olur, milletvekilinde olur, 
cumhurbaşkanında olur. Seçimle kim bir yere gelmişse devlet bir para öder. Muhtara da 
öder. Ama bizim sosyal sigorta primlerimizi, sosyal güvenlik primlerimizi devlet yatırır. 
Muhtarlarınkini yatırmaz. Niye yatırmaz? Muhtar ikinci sınıf vatandaş mı? Oysa muhtar 
doğrudan halkın seçtiği, ismini koyar millet gelir oy verir. Yani bizim milletvekillerinde olduğu 
gibi milletin önüne bir liste koymazda gel bunlara oy ver diye. Muhtar kendi adını koyar, 
ismini koyar, vatandaş gider doğrudan muhtarını seçer. Size söz, sizin sosyal güvenlik 
primlerinizi devlet yatıracak. Aylığınızı alacaksınız sosyal güvenlik priminizi de devlet 
yatıracak. Muhtar kardeşlerimin unutmamasını istiyorum bir yere yazın bunu. İlerde 
yapmazsam gelin benim kapımı çalın. Arkadaş sen Ayaş’a geldin, belediye başkanı da 
yayındaydı, kadınlar günüydü. Siz bütün kadınların önünde söz verdiniz. Dediniz ki, biz 
muhtarların sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Ben size söz veriyorum bunu yapacağım 
burada.  
 
Uzun uzun konuşmayacağım bu kadar yeter zaten. Emekli mi? Emekliler hayatından çok 
memnun bildiğim kadarıyla. Emin misiniz? Ama Recep bey diyor ki, emeklilerin durumu çok 
iyi. Emeklilerle ilgili intibak yasasını çıkaracağız, emekliye milli gelir artışından pay vereceğiz, 
emeklinin aylığından kesilen sosyal güvenlik primi uygulamasına da son vereceğiz. Tamam 
mı?  
 
Bakın ben size şunu söyleyeyim. Hayatın her tarafıyla ilgili bizim derdimiz var. Bizim derdimiz 
nedir biliyor musunuz? Bu memlekette bir çocuk bile yatağa aç girmesin. Eğer bir çocuk 
yatağa aç giriyorsa o dert benim derdim olacaktır. Biz üzülüyorsak o dert benim derdim 
olacaktır. Eğer bir evde tencere kaynamıyorsa oradaki kadının derdi de benim olacaktır. Biz 
mademki yola çıktık, mademki huzur istiyoruz, mademki kardeşlik istiyoruz hakça 
çalışacağız, hakça bölüşeceğiz. Birileri kazanmayacak, herkes kazanacak.  
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Evet Ayaş’ı Ayaş yapan marka yanımda. Ayaş’ı sadece Ankara’da değil, dünyada tanıtan kişi 
yanımda. O sizden bir parça, sizden bir isim. Çalıştı, çabaladı, emek harcadı Ayaş’ı tanıttı. 
Yetmiyor bundan sonrada yapacağım diyor. Ve benden bir söz istedi. Burada dedi hapishane 
olarak düşünülen, şimdi de başka bir amaç için kullanılan bir yeri Gazi Üniversitesine verip 
orada üniversite kurmaya söz istedi. Bende hepinizin önünde söz veriyorum. Oraya Gazi 
Üniversitesinin bir parçası gelecek.  
 
Bütün kadın kardeşlerimden istirhamım, rahmetli annemin en büyük arzusu okumaktı. Biz 
gazete okurken oğlum burada ne yazıyor diye bize sorardı. Ve derdi ki, keşke bende okuma, 
yazma bilseydim. Çocuklarınızı okutunuz. Hele kız çocuklarınızı okutunuz. Kız çocukları 
okuduğu zaman göreceksiniz ki erkekler eğitilmiş olacaktır. Erkekleri eğitmek sizin elinizde. 
Annemizden öğrendik her şeyi. Annemizin önünde saygı duyduk. Annemizin elini öptük. Yeri 
gelir deriz, cennet anaların ayakları altındadır, yeri gelir şiddet uygularız. O şiddeti uygulayan 
iyi eğitilmemiş insan demektir. İyi eğitilmiş bir insan kadını baş tacı yapar. Siz bizim 
başımızın tacısınız. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.  

 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLELERİ İLE 
GAZİLERİN YEMEĞİNE KATILDI ( 15 MART 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, emekli gazi astsubay Koray Gürbüz tarafından organize 
edilen, şehit aileleri ile gazilerin katıldığı Bilkent Otel'deki akşam yemeğine katıldı. 
 
Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi; 
 
Eğer biz akşam sokağa rahat çıkabiliyorsak, eğer yataklarımızda rahat uyuyorsak, sizlerin 
sayesindedir. 
  
Ama bu bedelleri canlarıyla ödeyenler sizlersiniz, canlarıyla bedel ödeyenler dünya 
toplumlarında; ister Rusya'da, ister Japonya'da, ister İngiltere'de ister Uganda'da toplumun 
baş tacı ettiği kişilerdir. Çünkü onlar bedelleri kendi ülkeleri için ödediler. 
 
Bizim ülkemize gelince, ben bir siyasetçiyim, yeni bir siyasetçiyim aslında. Uzun yıllardır 
siyasetin içerisinde olan bir kişi değilim. Ama bürokraside 27,5 yıl çalıştım, bu devlete hizmet 
verdim. Sizlerin hizmet verdiği gibi. Geldiğimiz nokta şu: Yeri gelir övünürüz, 'biz dünyanın en 
zengin ülkelerinden birisiyiz, dünyanın ilk 20'sine giren ülkelerinden birisiyiz' diye. Cumartesi 
günü Mardin'deydim. Mardinli kadınlara aile sigortasını anlattım. Mardin'i de gezdim. Bir 
Kıbrıs gazisi yanıma geldi. Devletin kendisine 372 lira para verdiğini söyledi. 'Bu parayla ben 
çocuk mu besleyeceğim, ev kirası mı vereceğim' dedi. Şimdi elimizi vicdanımıza koyup 
düşünelim, Kıbrıs'a göndermişiz, mücadele et demişiz, mücadele etmiş. Ülke için çalış 
demişiz, ülke için çalışmış, bedel öde demişiz, bedel ödemiş. Gelmiş ülkeye biz parlamento 
olarak ona 372 lira aylık öngörmüşüz. İnsanda biraz vicdan olur. Bu kadar bedel ödeyen 
insana bu kadar komik aylık bağlanmaz.' 
 
Bütün dünyada barış olsun... Sınırlara da gittim o zor koşullarda o insanların ülkeyi korumak 
için mücadele ettiğini gördüm. Sonuçta geldiğimiz nokta şu: Bedel öderiz ama ödediğimiz 
bedelin de bilinmesini isteriz. El üstünde tutulmasını istiyoruz o insanların, biz bunu istiyoruz. 
Bunun için buradayız. Ve istiyoruz ki sizlerin sorunlarını hep beraber çözelim. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerden 19 Eylül Gaziler Günü'nde de davet aldığını 
hatırlatarak, bu tarihte olağanüstü bir durum olmazsa gazilerle bir araya gelme sözü verdi. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salona gelişi sırasında ise gazi ve şehit ailelerinin 
bulunduğu masaları tek tek gezerek sohbet etti.  
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SEÇİM VE HUKUK İŞLERİ FAALİYET RAPORU 
 
HUKUK KOMİSYONU FAALİYETLERİ 
 
· Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili ilişkiler konusunda toplantılar yapıldı. 
· Seçim takvimine ve seçim takvimi içerisinde yer alan “günlü yazıların yazılması” yönünde 
çalışmalar yapılıyor. 

 

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ FAALİYETLERİ (16 MART 2011) 

28 Şubat 2011 tarihili Genelge / SKM-01 ile tüm İl ve İlçe Başkanlıklarından;  

1. 12 Eylül Halkoylamasında Sandık Kurullarında Parti adına görev yapanların listesi 
istenmiş olup İl / İlçe yöneticilerimizin listeler üzerinde aşağıdaki başlıklar altında 
değerlendirme yapmaları söylenmiştir.  
 
· Sadık Tutanaklarını Getirdimi ?  
· Sandık Kuruluna, zamanında geldi mi?  
· Görev yerinde sonuna kadar kaldı mı?  
· İtiraz işlemi yaptı mı?  
· Sandık kurulu asil / yedek üyesi mi? Yoksa sabah gelmeyenlerin yerine açıktan mı geldi?  
· Yedekten mi geldi? ; yedek üye için de aynı değerlendirme yapılacaktır.  
·  
2. Yukarıdaki kriterler açısından ve Yöneticilerimizin değerlendirmesiyle üzerinde olumlu 
kanaate varılan kişilerin Adı Soyadı, TC Numarası, Cep/Ev/İş Numarası ve E-Posta Adresi 
bilgilerinin yer aldığı çizelgeyi skm@chp.org.tr adresine gönderiniz. (G1 Form 1 ektedir). 
 
3. Seçimlerde tecrübeli “eski” il – ilçe yöneticisi / üyelerin Adı Soyadı, TC Numarası, 
Cep/Ev/İş Numarası ve E-Posta Adresi bilgilerinin yer aldığı çizelgeyi skm@chp.org.tr 
adresine gönderiniz. (G1 Form 2 ektedir). 
 
4. Sandıklarda görev yapacak yeterlilikte ve kabiliyette gördüğünüz Parti üyelerinin 
(Gençlik Kolu-Kadın Kolu-Ana Kademe Üyeleri) Adı Soyadı, TC Numarası, Cep/Ev/İş 
Numarası ve E-Posta Adresi bilgilerinin yer aldığı çizelgeyi skm@chp.org.tr adresine 
gönderiniz. (G1 Form 3 ektedir).  
 
5. Yönetim çevrenizde seçimlerde görev almak isteyen gönüllü kuruluşlar var ise 
bunların irtibat kişilerini – telefonlarını - referans kişilerin acilen Adı Soyadı, TC Numarası, 
Cep/Ev/İş Numarası ve E-Posta Adresi bilgilerinin yer aldığı çizelgeyi skm@chp.org.tr 
adresine gönderiniz. (G1 Form 4 ektedir).  

Genelge / SKM-01’in değerlendirilmesi; 

Tüm İl ve İlçe örgütünden Genelge / SKM- 1 kapsamında istenen bilgiler il ve ilçe bazında 
dijital ortamda dosyalanmaktadır. Örgütümüzün yaklaşık %85’inden bilgiler gelmiş olup şu an 
tasnifi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Yeni hafta başına kadar raporlaştırılması 
planlanmaktadır. 
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07 Mart 2011 tarihili Genelge / SKM-02 ile tüm İl ve İlçe Başkanlıkları 12 Haziran 2011 
tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milet Vekili Genel Seçimlerinde “Adaylık Süreci için 
Görevden Çekilmeyi Gerektiren Durumlar” bildirilmiştir. 

09 Mart 2011 tarihili Genelge / SKM-03 ile tüm İl ve İlçe Başkanlıklarından 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun’un 22. Maddesi: Sandık Kurulu Başkanının 
Seçimi kapsamında;  

1. “İlçe Seçim Kurulu Partili Asıl Üyesi’nin hazırlayacağı “Sandık Kurulu Başkan Adayı 
Listesi”ne ait olan çizelge istenmiştir. 
Aynı listenin İlçe Seçim Kurulu Partili asıl üyesi eliyle İlçe Seçim Kuruluna da verilmesi 
istenmiştir. 
 
2. İlçe Seçim Kurulunda Parti adına halen görevli olan “asıl ve yedek üyeleri”nin iletişim 
bilgilerine ait olan çizelge istenmiştir.  

Genelge / SKM-03’ün değerlendirilmesi; 

Tüm İl ve İlçe örgütünden Genelge / SKM- 3 kapsamında istenen bilgiler il ve ilçe bazında 
dijital ortamda dosyalanmaktadır.  

12 Mart 2011 tarihili Genelge / SKM-04 ile tüm İl Başkanlıklarından SKM tarafından tespit 
edilen sayıda Eğiticilerin bilgilerini kapsayan çizelge istenmiştir.  

Genelge / SKM-04’ün değerlendirilmesi; 

Tüm İl örgütünden Genelge / SKM- 4 kapsamında istenen bilgiler il bazında dijital ortamda 
dosyalanmaktadır.  

15 Mart 2011 tarihi itibariyle Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yard. Sn. Sena KALELİ ile bir 
eşgüdüm içinde Sandık Eğitimi temelinde oluşturulan Türkiye geneli yaklaşık 30 bölgede 
verilecek olan “Bölge Eğitim Toplantıları” hakkında mutabık kalınmıştır. Sn: KALELİ’den ve 
Danışmanından;  

1. Sandık Eğitimi Programının İçeriği ve Süresi (Ayrıntılı),  
2. Hazırlanacak olan Eğitim CD’sinin Örneği ve İçeriği,  
3. BET Programının kesinleşen tarihleri, toplantı yerleri ve Sorumlu Eğitmenlerin bilgileri, 
İstenmiştir.  

Ayrıca, Sn. KALELİ’den “Bölge Eğitim Toplantılarına katılan eğiticilerin yaş, cinsiyet, eğitim 
düzeyi, mesleği vb. bilgileri kapsayan imzalı tutanakları” her toplantı bitiminde ivedi olarak 
istenecektir.  

2011 Seçmen Kütüklerinin adresinde denetimini öngören çalışmalar esnasında seçmenlerle 
yüzyüze gelindiğinde yapılacak propaganda kapsamında “Aile Sigortası Taahhütnamesi” ve 
broşürü çalışmaları devam etmektedir.  
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TANITIM, BASIN VE PROPOGANDA  
FAALİYET RAPORU 

 

MEDYA 
 
30 Ulusal Gazete, 272 Yerel Gazete, 7 Haber Ajansı,10 Dergi, 25 Ulusal Televizyon, 60 
Yerel Televizyon, 35 Radyo, İnternet Medyası takip edilmiş, bütün bu medya organlarına her 
türlü haber paylaşımı gerçekleştirilmiş ve parti haberlerinin bütün mecralarda duyurulmasına 
imkan sağlanmıştır. 
 
 
İNTERAKTİF 
 
1 milyon civarındaki www. chp.org. tr, facebook ve twitter takipçilerimiz için düzenli haber, 
yorum ve veri girişi gerçekleştirilmiştir. İnternet sitesi üzerinden sürekli olarak partimizin 
gündeme ilişkin görüşleri aktarılmıştır. Faaliyetlerimize yer verilmiştir.  
 
 
Basılan ve Dağıtımı gerçekleştirilen Materyaller  
 
· 22.000 + 500.000: Aile Sigortası Broşürü’nün tamamı Örgütlere dağıtıldı.  

· 1500 Adet Aile Sigortası Kitabının 400 tanesi köşe yazarlarına gönderildi 

· 20.000 Aile Sigortası CD’sinin tamamı dağıtıldı 

· 100.000 Korku Afişi basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 100.000 Çiftçi Broşürü basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 500 Adet Sivil Toplum Raporu basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 3500 Adet 10 Soruda Aile Sigortası basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 3500 Adet 9 Yılın Faturası basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 3500 Adet Türkiye’ye 41 Söz Veriyoruz kitapçığı basıldı ve dağıtımına başlandı 

· 5000 Adet Kadın Broşürü basıldı ve dağıtıldı 
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YEREL YÖNETİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU         
 
 
1. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Volkan Canalioğlu 

başkanlığında 02.03.2011 tarihinde “Yerel Yönetimler Komisyonu”na katkı veren 
uzmanlarla toplantı düzenlenmiştir. Seçimlere yönelik çalışmalar görüşülmüş, 
planlamaları yapılmıştır. TOKİ, kentsel dönüşüm, HES uygulamalarına yönelik eleştiriler, 
partimizin tavrının ne olması gerektiğine ilişkin konular uzmanlarımızca 
değerlendirilmiştir. 

 
 İl ve İlçe Başkanlarımızdan muhtarlarla görüşerek iletişim bilgilerinin ve e-devlet 
 kapsamında olup olmadıklarının bildirilmesi istenmiş ve bu bilgiler birimimize gelmeye 
 başlamıştır. 
 
2. 08.03.2011 tarihinde Ankara İl Genel Meclisinin CHP’li üyeleri ile Yerel Yönetimlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Volkan Canalioğlu bir toplantı düzenlemiştir. 
Toplantıda İl Genel Meclis Üyelerimiz çalışmaları ile ilgili bilgi vermişler, seçimlere yönelik 
yapılacak çalışmalar görüşülmüştür. 

 
3. 09.03.2011 tarihinde Genel Merkezimize gelen İstanbul İl Genel Meclis üyeleri ve 

Belediye Meclis Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcımız Volkan Canalioğlu bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda seçimlerle ilgili konular görüşülmüştür. 

 
4. Genel Merkezimizde hazırlanmakta olan Anayasa Taslağına Yerel Yönetimleri 

ilgilendiren konularla ilgili önerilerimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süheyl Batum’a 
iletilmiştir. 

 
5. İstanbul Avcılar Belediyesince düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü toplantısına ve 

Gaziosmanpaşa İlçemizin düzenlemiş olduğu Dayanışma toplantısına Genel Başkan 
Yardımcımız Volkan Canalioğlu katılmışlardır. 

 
6. Trabzon CHP Kadın Kollarının düzenlediği Genişletilmiş Dayanışma toplantısına Genel 

Başkan Yardımcımız Volkan Canalioğlu Katılmıştır. 
 
7. 15.03.2011 tarihinde Zonguldak CHP İl örgütü ve Belediye Meclis üyeleri ile Genel 

Başkan Yardımcımız Volkan Canalioğlu toplantı düzenlemişlerdir. 
 
 
HUKUKİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK 
 
Bu dönemde de Birimimize başvuran Yerel Yöneticilerimize karşılaştıkları hukuki ve teknik 
sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmasına devam edilmiştir. 
 
Belediye başkanlarımız ve diğer yerel yöneticilerimizce hizmete ilişkin karşılaştıkları teknik ve 
hukuki sorunlara ilişkin olarak birimimize iletilen konular ilgili uzmanlarca yanıtlanmakta, yol 
gösterici bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
 
 
ŞİKÂYET VE TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
CHP Genel Merkezini telefonla arayan, faks, mail gönderen vatandaşların Belediye 
Başkanlarımızca yönetilen belediyelerin faaliyetlerine yönelik olarak ilettikleri şikâyet ve 
taleplerin değerlendirilmesi.  
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Konuyla ilgili olarak birimimize iletilen şikâyetler, ilgili belediyelerimizle paylaşılmakta, 
vatandaşın sorunları ve şikâyetlerinin giderilmesi sağlanmaktadır. 
 
Partili belediyelerimizin uygulamalarına ilişkin olarak Genel Merkezimize bildirilen talepler 
ilgili yerel yöneticilerimize iletilmektedir.  
 
Birimimize iletilen, belediyelerimizin başarılı uygulamaları hakkında diğer yerel yöneticilerimiz 
bilgilendirilmekte ve deneyimlerin paylaşılması sağlanmaktadır. 
 
  
POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
 
Yerel Yönetimler Komisyonuna katılan uzmanların katkıları ile yerel yönetimleri ilgilendiren 
konularda, Parti Programımızın yön göstericiliğinde ayrıntılı yerel yönetim politikaların 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar.  
 
Bu kapsamda; 
 
Yerel yönetimlerde dayanışma, 
Yerel Yönetimlerin Mali Kaynaklarının Geliştirilmesi, 
Çevre sağlığı politikaları,  
Sosyal Politikalar, 
Konularında gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  
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MESLEK KURULUŞLARI, SENDİKALAR VE DİĞER SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI İŞÇİ, MEMUR SENDİKALARI, 
EMEKLİLER VE EMEK BÜROLARI FAALİYET RAPORU 

 
 
26 Şubat 2011 tarihinde, Telekom’un özelleştirilmesi sonrası mağdur olan ve sayıları ikibini 
aşan çalışanların temsilcileriyle bir araya gelinerek, sorunları görüşüldü. 
 
Merkez Yönetim Kurulumuzca, Türkiye’de çalışma yaşamının önemli sorunlarından biri 
haline gelen “Taşeronluk” uygulamalarının geldiği durumu kamuoyu ile paylaşmak ve bu 
konuda partimiz politikalarını anlatmak amacıyla 19 Mart 2011 tarihinde Gebze’de bir miting 
yapılmasının kararlaştırılması üzerine; 
 

· 2 Mart 2011 tarihinde Genel Başkan Yardımcısı İzzet ÇETİN, Kocaeli İl Yönetim 
Kurulu üyeleri ve tüm ilçe başkanlarının katılımları ile bir toplantı düzenleyerek, miting 
hazırlıklarına başladı. Bu amaçla, Miting Tertip Komitesi kuruldu. 

· Miting hazırlıkları çerçevesinde, Mitingin amacı ve taşeron uygulamalarının etkileri 
konusunda Kocaeli basını ve medyasını bilgilendirmek amacıyla, Genel Başkan 
Yardımcısı İzzet Çetin ve PM üyesi Yakup Akkaya’nın katılımıyla İzmit’te bir toplantı 
düzenlendi. 

· Aynı gün Gebze’de İşçi emeklileriyle Emekliler Derneğinde emeklilerin sorunları ve 
bizim emeklilere yönelik politikalı-arımızın anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda 19 Mart’ta yapılacak miting hakkında bilgi verildi. 

· Yine aynı tarihte Gebze’de saat 15.00 de, Gebze’de bulunan sendika şube başkan ve 
yöneticileri ile yapılan toplantıda, çalışma yaşamının ve sendikal hareketin sorunları 
miting konusunda görüşmeler yapıldı. 

· 10.03 2011 tarihinde Gebze’de, muhtarlarla bir toplantı yapılarak, muhtarların 
sorunları, parti olarak bizim politikalarımız ve miting konularında görüşmeler yapıldı. 

· Yine 10.03.2011 günü İzmit’te bulunan Sendika, Meslek Kuruluşları, Emekliler Dernek 
ve Sendikaları, Sivil Toplum Örgütleri ve Kanaat önderleriyle geniş katılımlı bir 
toplantı yapılarak, İşsizlik ve Taşeron uygulamaları hakkında bilgi verildi. Mitingin 
amacı ve Çalışma yaşamına CHP’nin yaklaşımı ve politikaları anlatıldı.  

 
13 Mart 2011 tarihinde, 14 Mart Tıp Bayramı’ndan bir gün önce sağlık emekçilerinin Sıhhiye 
Meydanı’ında düzenlediği ve onbinlerce sağlık çalışanın katıldığı mitinge, partimiz Genel 
Başkan Yardımcılarından İzzet ÇETİN ve Umut ORAN’la birlikte; PM üyemiz Yakup Akaya, 
Milletvekillerimizden; Sacit Yıldız, Bayram Meral, A.Aziz Yazar, M,Ali Öztürk,  Şevket Köse, 
Çankaya Belediye Başkanımız Bülent Tanık ve çok sayıda partilimiz de katılarak destek 
verdi.  
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İŞVEREN SENDİKALARI MESLEK KURULUŞLARI VE 
DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FAALİYET RAPORU 

 
· Van Arama Konferansı (“Siyasette Başarı Stratejisi”) (18 Şubat – 20 Şubat) 
· Ödemiş tarım meetingi (26 Şubat) 
· Londra programına katılım  (28 Şubat – 3 Mart) 
· Bochum programına katılım (“Göçün 50.Yılı Emek Şenliği”) (5 Mart – 6 Mart) 
· İzmir Egeray Sisteminin İZBAN Bölümü'nün açılış törenine katılım (6 Mart) 
· Genişletilmiş Örgüt Toplantısı (İl, ilçe, belediye başkanları) (12 Mart) 
· Genel Başkan ile “Sivil Toplum” projesinin açıklanması ve basın toplantısı (14 Mart) 
· Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (Finlandiyalı siyasetçi ve eski Devlet Başkanı) Bağımsız 

Türkiye Komisyonu Üyesi ile görüşme (25 Şubat 2011) 
· Sağlık Mitingi’ne katılım (13 Mart) 
· Çerkezköy ziyareti (25 Şubat 2011) 
 

Çerkezköy Sanayiciler Derneği 
OSB Yönetimi Ziyareti 
Ç.Köy Ticaret San.Odası Ziyareti 
Esnaf Sanatkarlar Derneği Ziyareti 
Ziraat Odası Ziyareti 
Yerel Basın 

 
Çalışma Grubu: Mevlüt Aslanoğlu (Malatya Milletvekili ve PM Üyesi), Mehmet Ali 
Susam (Izmir Milletvekili ve PM Üyesi), Ekrem Oktay (PM Üyesi), Ufuk Ataç (PM 
Üyesi), Gülseren Onanç (PM Üyesi), Hüsnü ÇÖLLÜ (Antalya Milletvekili) 
 
· Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ile görüşme (4 Mart) 
· Turk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ile görüşme (8 Mart) 
· TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile görüşme (8 Mart) 
· Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mehmet Alkan ile görüşme (8 Mart) 
· TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği) Başkanı Ymm. Nail SANLI ile görüşme (8 Mart) 
· Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat V. Ahsen COŞAR ile görüşme (8 Mart) 
· Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı ile görüşme 

(10 Mart) 
· TISK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ile görüşme (10 Mart) 
· Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ile görüşme (10 Mart) 
 
Hazırlanan İl Bilgilendirme Raporları 
 
Genel Başkan’ın seyahatleri ile ilgili İl Bilgilendirme Notları, Genel Başkan’a ve Genel 
Sekreter’e teslim edilmiştir. 
 
· Bartın 
· Van 
· Ödemiş 
· Londra 
· Bochum ve Dusseldorf 
 
Basınla İlişkiler 
 
· Infomag – Bloomberg Dergisi sorularına cevaplar verilmesi (23 Şubat) 
· NTV’den Miray Akdağ Uluç’la Röportaj (24 Şubat) 
· Radikal Gazetesi söyleşisi (26 Şubat) 
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DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMELER 
FAALİYET RAPORU 

 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, 
Umut Oran, Sencer Ayata, Faik Öztrak, Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç ve Gazetecilerden 
oluşan bir heyetle birlikte 28 Şubat 2011 tarihinde Londra’ya gitmiştir.  Londra’da Sayın 
Genel Başkan, Türkiye’nin İşçi Partili Dostları kuruluşu tarafından düzenlenen bir etkinlikte 
İngiltere İşçi Partisi’nin yeni lideri Ed Miliband ile İngiltere Parlamentosunda bir araya 
gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, 1 Mart günü Centre for Europen Reform’da kamuoyu 
oluşturucularla bir sabah kahvaltısında bir araya gelmiş, aynı gün London School of 
Economics and Politics (LSE) de bir konferansta konuşmuş ve soruları yanıtlamıştır. Genel 
Başkan, İngiltere’nin en önemli düşünce kuruluşlarından olan Chatham House’da bir 
konuşma yapmıştır. Aynı akşamda Oxford Üniversitesi’nde Akademisyenlere, öğrencilere ve 
basına hitaben bir konuşma yaparak, daha sonra soruları yanıtlamıştır. Sayın Genel Başkan, 
2 Mart sabahı Standard Bank tarafından düzenlenen bir kahvaltıda da yatırımcılarla 
görüşmüştür. 
 
Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün aracılığı ile Genel Merkezimize Pakistan’lı 
Milletvekilleri, Senatörler ve Parti Yöneticilerinden oluşan bir heyet ziyarette bulunmuştur. 
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sena Kaleli ile görüşüp, akabinde Sayın Osman Korutürk’ün 
Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı Emekli Müşaviri Sayın Asım Temizgil ile de görüşmüşlerdir. 
Toplantı’da Laiklik, Türkiye’nin son dönemlerde Pakistan’da yaşanan olaylara bakışı, 
CHP’nin bu konuda ki düşünceleri, Orta Doğu’da son dönemlerde yaşanan siyasi karışıklıklar 
konularında da fikir alışverişi yapılmıştır.  
 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, 
Gürsel Tekin, İzzet Çetin, Genel Başkan Danışmanları Ali Kılıç ve Recep Cengiz’den oluşan 
bir heyet  “Göçün 50. Yılında Emek Şenliği” adlı etkinlik için 5 Mart 2011’de Bochum’a 
giderek, CHP gönüllüleriyle DİSK gönüllüleri tarafından düzenlenen altı bin kişinin katıldığı bir 
gecede topluluğa hitap etmiştir.  
 
Sayın Genel Başkan 9 Mart 2011 tarihinde,  Federico Ghizzoni (Yapı Kredi ve Unicredit 
Group CEO’su) ve arkadaşlarını kabul etmiş, toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Osman 
Korutürk, Umut Oran, Faik Öztrak’ da  katılmıştır. Kabulde genel ekonomik konular 
konuşulmuştur. 
 
Sayın Genel Başkan 10 Mart 2011 tarihinde, L’hebdo Dergisi Yazarı Julie Zaugg’u kabul 
etmiş, kendisiyle Politika, Finans, Ekonomi ve Türk Demokrasi Modeli konusu üzerinde 
yoğunlaşan bir söyleşi yapılmıştır. Bu kabule Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk de 
katılmıştır.  
 
Sayın Genel Başkan 10 Mart 2011 tarihinde Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski’ yi 
kabul etmiştir. Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk’ de kabulde bulunmuştur.  
 
14 Mart 2011 tarihinde Genel Merkezde ABD Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Daniel O’Grady 
ile görüşülmüştür. Görüşmede, CHP heyetinin önümüzdeki hafta ABD’ye yapacağı ziyaretin 
ayrıntıları ile genel siyasi gelişmeler üzerinde durulmuştur. 
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KADIN ÖRGÜTLENMESİ VE KADIN KOLLARI 
 FAALİYET RAPORU 

 
 
CHP Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nca 23 
Şubat – 15 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler bilgilerinize sunulmuştur. 
 
26 Şubat tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kadınları Derneği 
Genel Kurulu’nda konuşma yapılmıştır. Aynı gün, Öveçler’de düzenlenen Ankara 1.Bölge 
muhtarlarının sorunlarının tartışıldığı toplantıya katılındı.  
 
27 Şubat’ta Muğla’da, ikincisi düzenlenen “Kadın İmece” toplantısına katılındı, yerel TV 
kanalında programa katılındı. 
 
6 Mart’ta Mardin’de Dünya Kadınlar günü etkinlikleri için yapılması gereken hazırlıklara 
başlandı, Mardin, Urfa ve Diyarbakır il yönetimleri ve kadın kolları ile toplantı yapıldı. 7 
Mart’ta Kagider ve Mardin İş Kadınları Derneği’nce düzenlenen toplantıda, girişimci 
kadınlarla bir araya gelindi, sonrasında Mardin Valisi Hasan Duruer ziyaret edildi. Mardin 
Kızıltepe ilçesine ziyarette bulunuldu. İl başkanlığında 8 Mart programına konuşmacı olarak 
katılacak kadınlarla mülakat yapıldı. 8 Mart’ta Mardin Kapalı Spor Salonu’nda Dünya 
Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği ve AB 
Büyükelçilerinin bulunduğu davete katılındı. 
 
12 Mart’ta il ve ilçe başkanları toplantısına katılındı, takiben Genel Başkan ile birlikte Ankara 
Ayaş’ta Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bulundu. 
 
13 Mart’ta Etimesgut ve Eryaman İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği “Dayanışma Günü”ne, 
sonrasında da, Keçiören İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği Cumhuriyet Halk Korosu 
konserine katılındı. 
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GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ VE GENÇLİK KOLLARI 
FAALİYET RAPORU 

 
16.02.2011 AYÖP EYLEMİ 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları İlke Curacı, Fırat Sipahioğlu, Gençlik Kolları 
Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar Ankara Adliyesi Önünde saat 09.00’da ataması 
yapılmayan öğretmenlerin eylemine “SESİNİZE SES MÜCADELENİZE OMUZ VERMEYE 
GELDİK” pankartıyla destek verdiler.  
 
16.02.2011- YARSAV ZİYARETİ 
Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Pişkin ve Emre Doğan, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni 
ziyaret ederek, Başkan Emine Ülker Tarhan’dan, gündemdeki “Torba Yasa” konusunda bilgi 
edinmişlerdir. 
 
16.02.2011- ANKA AJANS İŞ BİRLİĞİ 
Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısın Gökçe Pişkin, beraberindeki 
Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile Anka Ajans’ın yetkilisi, CHP Parti Meclisi üyesi Veli 
Özdemir’i ziyaret etmiş, yurt dışına yönelik çıkarılacak olan yayın için bir strateji 
belirlemişlerdir. Alınan ortak kararlar doğrultusunda, yayın çalışmaları başlamıştır.  
 
18.02.2011 ANKARA İL GENÇLİK KOLLARI KOMİSYON TOPLANTISI 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ozan Özgür Doğru, CHP Ankara İl Gençlik 
Kolları’nın düzenlemiş olduğu komisyon toplantısına katılım sağladı. 
 
18-19-20. 02.2011 VAN 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İrfan Önal Van ilinde Arama Konferansına 
katıldı. 
 
18 Şubat’ta Van’da gençlik örgütü ile genişletilmiş bir toplantı yapan İrfan Önal, mevcut 
toplantıda yönetim kurulu listesi oluşturuldu. 
20 Şubat’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin Van’daki gönüllüleriyle  aktüel konular üzerine  beyin  
fırtınası  toplantısı  İrfan Önal tarafından düzenlendi. 
 
18.02.2011 DÜZCE GENCEARTI TOPLANTISI 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kadri Arda Öztürk Düzce’de Düzenlenen 
Genceartı toplantısına katılım sağladı. 
 
 
19.02.2011 MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI 
 

Ordu İl Başkanlığı Ve Yönetimi Sedat Gürsoy 
Atama 
 

Bingöl İl Başkanlığı Ve Yönetimi Tuncay Balat 
Atama 
 

Gaziantep İl Başkanlığı Ayşegül Yaşam Orhan 
Atama 
 

Van İl Başkanlığı Ve Yönetimi Ali Altun 
Atama 
 

Nevşehir İl Başkanlığı Yönetimi   Ahmet Yıldız 
Atama 
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20.02.2011 TARLA KOKAN TOPRAK KOKAN O NASIRLI ELLERİ ÖPMEYE GİDİYORUZ 
ETKİNLİĞİ 
Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız tarafından etkinlik komitesi kurulmuştur. 
Komisyon Başkanı Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı olmak üzere üyeleri 
F. Sevil Terzioğlu, Fırat Sipahioğlu ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar’dır. 
Komisyon üyeleri arasında iller paylaşılmış ve etkinliğin örgütlü illerde yapılması 
sağlanmıştır. PM Üyesi Faik Tunay, Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Gençlik 
Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Deniz 
Demir, F. Sevil Terzioğlu, Gökçe Pişkin, Miray Çankaya, Ozan Özgür Doğru, Onursal 
Adıgüzel etkinliği Yeni Mahalle Yakacık Köyünde gerçekleştirmişlerdir. Çocuklara kırtasiye 
malzemesi hediye edilmiş, ev ev girilip aile sigortası anlatılmıştır. 
 
Zonguldak’da düzenlenen etkinliğe Zonguldak örgütüyle birlikte Kadri Arda Öztürk katılım 
sağladı. 
 
20.02.2011 ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ GENEL KURULU  
CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar, Genel Başkan Yardımcıları İlke 
Curacı, Miray Çankaya, Gökçe Pişkin, Mesut Bozkurt Genel Kurula katılım sağladı. 
 
21.02.2011- ECOSY BAŞVURUSU 
19.02.2011 tarihinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu toplantısı kararınca, 
CHP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komisyonu Avrupa Sosyalist Partisi’nin Gençlik Örgütü olan 
ECOSY’ye tam üyelik için resmi olarak başvuru gerçekleştirilmiştir. 
 
21.02.2011 BİTLİS 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İrfan Önal, 21 Şubat’ta Bitlis’te Merkez ve 
Tatvan gençlerle birlikte Bitlis il örgütü ziyaret edilerek Bitlis ili ve bölgenin sıkıntı ve 
beklentileri üzerine sohbet edildi. Burada ki parti çalışmalarının aksamasındaki en büyük 
sorunun maddiyat ve bölge ile ilgili somut projelerin eksikliği olarak vurgulandı 
 
21.02.2011 BATMAN 
21 Şubat’ta Batman il örgütümüz CHP Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcısı İrfan Önal 
tarafından ziyaret edildi. Gençlerle genişletilmiş bir toplantı yapılarak Batman’da çalışma 
usulleri üzerine görüş alış verişi yapıldı. Atanamayan öğretmenler platformu başkanı ve 
yöneticileriyle görüşüldü.  Partimize yeni gönüllü üyeler kazandırıldı.  Yeni üyelerimize parti 
tarihi,  geleneklerimiz ve hedeflerimizle ilgili bilgi verildi. İl başkanı Adnan Beyin de görüşü 
doğrultusunda atanamayan öğretmenler platformu başkanı Fatma Tanrıkulu başkanlığında 
gençlik kolları için ortak akılla herkesimi kapsayacak bir yönetim listesi oluşturuldu. 
 
22.02.2011 DİYARBAKIR 
22 Şubat’ta Diyarbakır il örgütümüz CHP Gençlik Kolları Genel Başka Yardımcısı İrfan Önal 
tarafından ziyaret edildi.  Yeni genç arkadaşlar partiye dahil oldu. Diyarbakır’da il başkanı 
Muzaffer beyin isteği doğrultusunda Berat Kuzu başkanlığında yeni gelen arkadaşlarımızın 
da dahil olduğu her kesimi kapsayacak ve seçim sürecini sırtlayabilecek yeni bir gençlik 
yönetim listesi oluşturuldu. 
 
24–25.02.2011 CHP ISPARTA ÖRGÜTÜ ZİYARETİ VE ALAN ÇALIŞMASI 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı Isparta Gençlik Kolları’nı ziyaret 
etti. 
  
24 Şubat Perşembe günü CHP Isparta Gençlik Kolları lokalinde Ispartalı gençlerle buluşan 
İlke Curacı, düzenlenen toplantıda CHP’nin gençlik politikalarını anlattı. Gençlerin genel 
merkeze iletmek istediği mesajları aldı.  
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Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı, Isparta Gençlik Kolları Başkanı Görkem Doğan ile 
birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar’ı ziyaret ettiler. 
Son zamanlarda yaşanan üniversite olaylarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. 
 
Aynı günü akşamında Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı ve Isparta Gençlik Kolları 
Başkanı Görkem Doğan, Eğirdir Gençlik Kolları’nı ziyarette bulundular. Birlikte yenilen 
yemeğin ardından söyleşiye geçtiler.  İlke Curacı partimizin iktidara geldiklerinde 
uygulayacağı projeleri anlattı. Söyleşinin ardından Yeşilada kahvehanesine hareket eden 
ekip halkın sorunlarını dinleyerek bu sorunların CHP iktidarında nasıl çözüleceğini anlattılar. 
 
25 Şubat Cuma günü Isparta Gençlik Kolları ile merkez ilçede Cuma günleri kurulan semt 
pazarını ziyaret eden İlke Curacı, pazar esnafını ve alışveriş yapan halkı ziyaret etti. 
Pazarcılara tarım politikaları ve ailelere aile sigortası broşürlerini dağıttılar. 
 
26.02.2011 İZMİR-ÖDEMİŞ TARIM MİTİNGİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ödemiş Tarım 
Mitingi’ni İzmir örgütüyle beraber CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları İlke Curacı, 
Mesut Bozkurt, Kadri Arda Öztürk, Fırat Sipahioğlu, Emre Doğan, Kerem Yıldırım, CHP 
Gençlik Kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar düzenlemiştir. 
 
26-27.02.2011 İZMİR 
26-27 Şubat’ta CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İrfan Önal Başkanlığında 
İzmir’de daha önce  oluşturulan  insan  hakları  komisyonunun  çalışmalarına  katılarak  
yerinde değerlendirmelerde  bulunuldu.  Görüşmelerde bulunulan  STK’ların  ve derneklerin  
taleplerini ve şikayetlerini  incelendi ve çalışma   takvimi  oluşturularak görev  dağılımı  
yapıldı. 
 
05.02.2011–01.03.2011 GENÇLİK RAPORU 
BKYP Gençlik raporu çalışmaları için saha ve bilgi tarama çalışması CHP Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcısı Kerem Yıldırım tarafından yapılmıştır. 
 
27.02.2011 İZMİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK MECLİSİ “GENÇLİK SİYASETİN 
NERESİNDE” PANELİ   
CHP Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Panel konuşmacı olarak 
katılmıştır. CHP Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Pişkin, İlke Curacı, Kadri 
Arda Öztürk ve CHP Gençlik kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar izleyici olarak katılım 
sağlamışlardır. 
 
28.02.2011- DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU TOPLANTISI 
Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Pişkin başkanlığında 
toplanan Dış İlişkiler Komisyonu çalışmalarına hız vermiştir. Gönüllü sayısı her geçen gün 
artan Komisyon, Cumhuriyet Halk Partisi’nin vizyonunu bütün dünyaya tanıtmak için bir yayın 
numunesi hazırlamıştır. En kısa zamanda hem elektronik, hem basılı şekilde dağıtılacak olan 
haftalık CHP bültenini müjdeleyen komisyon üyeleri, yurt dışında yaşayan sosyal demokrat 
gençlerle ortak projeler geliştirmeye başlamışlardır. İlerleyen günlerde bir gönüllü toplantısı 
yapılması kararı alınmıştır.  
 
01.03.2011- OSMANİYE İL GENÇLİK KOLLARI BİLGİSAYAR TEMİNİ 
Genel Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız ve Gökçe Pişkin, Osmaniye İl Gençlik 
Kolları’nın ihtiyacını gidermek üzere Örgüte bir bilgisayar temin edip göndermişlerdir. 
 
01.03.2011 CHP İZMİR İL GENÇLİK KOLLARI KOMİSYON TOPLANTISI 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı 01.03.2011 Salı günü 
gerçekleştirdiği 
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 toplantı ile seçime yönelik oluşturacağı komisyonları tanıttı. CHP Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcıları Mesut Bozkurt ve İlke Curacı da toplantıya katılarak genel merkezde 
yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Toplantı komisyonların oluşturulmasıyla sona 
erdi 
 
02.03.2011 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG DİREKTÖRÜ İLE TOPLANTI 
Fes Türkiye Direktörü Michael Meyer , CHP Gençlik Kolları Genel Merkezini ziyaret etmiştir. 
Yeni Genel Başkan ve yardımcılarına hayırlı olsun dileklerini ileten Meyer, Gençlik Kolları 
Genel Başkanı ile karşılıklı fikir alış verişinde bulunmuştur.  Gençlik Kolları'nın çalışmaları 
hakkında bilgi edinen Michael Meyer, projelerin bu seçim döneminde çok ilgi çekeceğini 
belirtmiştir. Toplantıya Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Genel Sekreter Pınar 
Ulupınar ve Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Pişkin katılım 
sağlamışlardır. 
 
03.03.2011 DEVRİM YASALARI EYLEMİ 
CHP Gençlik kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar Ankara Sakarya Meydanında saat 
16.00’da  ADD tarafından düzenlenen ve siyasi partilerin, sivil Toplum Kuruluşlarının  Destek 
Verdiği  eyleme  katılım sağlamıştır. 
 
03.03.2011 BİZİM ÇOCUKLAR PROJESİ TANITIMI 
Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay’ 
a Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı F. Sevil Terzioğlu tarafından “Bizim Çocuklar” 
projesinin sunumu yapıldı. 
 
03.03.2011 KANALG BASIN KÜRSÜSÜ PROGRAMI  
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Giresun Kanal G TV’ de Erol 
Ayar’la Basın Kürsüsü programına katılmıştır. Yeni CHP’nin vizyonu, gençlik politikaları, 
genceartı projesi ve aile sigortasını anlatmıştır. 
  
04.03.2011–05.03.2011 MUĞLA ZİYARETİ  
Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı 4 Mart Perşembe günü gittiği Muğla’da gençlik örgütü 
oluşturmak üzere görüşmelerde bulundu. CHP Muğla İl Başkanı Murat Ülkü ve Muğlalı 
gençlerle görüştükten sonra gerekli durumu Gençlik Kolları Genel Merkezine rapor olarak 
sundu. 
  
5 Mart Cuma günü CHP Muğla Merkez İlçe Gençlik Kollarının gerçekleştirdiği toplantıya 
katılarak partinin gençlik politikalarını anlattı ve gençlerin sorularını cevapladı. 
 
04.03.3011- ULUSLARARASI BASIN RAPORU 
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Pişkin başkanlığında 
toplanan Dış İlişkiler Komisyonu, örgüt içi bilgilendirmeyi sağlayacak Uluslararası Basın 
Raporu’nun ilk sayısını hazırlamış ve incelenmesi için CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na ve Genel Başkan Yardımcıları’na dağıtımını sağlamışlardır. 
 
04.03.2011- BİR NEFES PROJESİ / GENÇ İŞSİZLER BULUŞMASI 
Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Pişkin, Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilmesi düşünülen 
Genç İşsizler Buluşması’nı BİR NEFES PROJESİ adı altında projelendirip, Parti Meclisi 
üyemiz Aylin Nazlıaka ve Aykan Erdemir ile proje üzerine tasarım yapmışlardır. Ayrıca konu 
ile ilgili olarak Grey Ajans Yetkilisi ile strateji geliştirmek üzere görüşmüşlerdir. 
 
04.03.2011 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ ZİYARETİ  
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları İrfan Önal ve Barış Tınay tarafından ziyaret 
edilmiştir. Genel Merkezde İnsan Hakları Derneği'nin eğitmenleri tarafından bir eğitim 
programı oluşturulması kararlaştırılmıştır. 
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04.03.2011 İSTANBUL BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EYLEMİ  
Meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gazeteciler İstanbul'da eylem 
yaptı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları İrfan Önal, 
Barış Tınay  katılıp eyleme destek verdiler.  
 
05.03.2011–06.03.2011 ALMANYA BOCHUM ZİYARETİ 
DISK ve CHP Avrupa Gönüllüleri tarafından Almanya'nın  Bochum şehrinde gerçekleşen 
buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Birkan Birol Yıldız katıldı. 
Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin kurduğu sivil toplum örgütleri ziyaret eden kafile 
yurttaşlarımızın sorunları dinledi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin sunduğu çözüm önerilerini 
anlattı. Show TV’ye röportaj veren Genel Başkan Yardımcıları Almanya’da yaşayan genç 
yurttaşlarımızı sandığa gitmeye davet ettiler. 
 
05.03.2011 İSTANBUL BAKIRKÖY GENÇLİK MECLİSİ ARAMA KONFERANSI  
KATILIMI  
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Engin Altay'ın da katılım gösterdiği konferansta 
gençliğin sorunları üzerine tartışılmış, farklı gruplarla çalışmalar yapılmıştır. Konferansa CHP 
Gençlik kolları Genel Başkan yardımcısı Barış Tınay Katılım sağlamıştır. 
 
05.03.2011 GİRESUN ZİYARETİ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu CHP Giresun Gençlik Kolları’nın 
düzenlediği örgüt toplantısına katılmıştır. 
 
05.03.2011 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ BASIN AÇIKLAMASI 
Gözaltına alınan gazeteciler için Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına 
Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar 
Ulupınar, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Emre Doğan, F. Sevil Terzioğlu, Deniz 
Demir, Ozan Özgür Doğru katılmışlardır. Basın açıklamasından sonra Milliyet ve Posta 
Gazeteleri ziyaret edilmiş ve geçmiş olsun dileklerimiz iletilmiştir. 
 
05.03.2011 AYDIN  
5 Mart 2011 Cumartesi günü Saat 14.00’da Aydın Nevzat Biçer Parkı Konferans Salonunda 
tüm İl, İlçe ve Beldelerin Başkan ve yöneticileri, CHP’li Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi 
Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri, CHP Aydın Milletvekili Aday adayları ve Gençlik kolları 
Genel Başkan Yardımcısı Kerem Yıldırım ile çok sayıda partilinin katılımıyla seçim 
çalışmalarını törenle başlattı. 
 
05.03.2011 PERİ SUYU ÖZGÜR AKSIN EYLEMİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İrfan Önal   Elazığ, Tunceli, 
Bingöl sınırlarında akan Peri Suyu üzerinde yapımı devam eden Pembelik Barajı'na karşı 
İstanbul'da yürüyüş düzenlenen yürüyüşe destek verdi. 

  
05.03.2011 CUMARTESİ ANNELERİ İLE GÖRÜŞME  
CHP Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcısı İrfan Önal, İstanbul’da 05.03.2011 tarihinde 
İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde 310. oturma eylemini yapan yakınlarını kaybetmiş 
 ve hala faili meçhul olan ailelere destek verdi. 
 
06.03.2011 MİLAS GÖNÜLLÜ TOPLANTISI 
İlke Curacı 6 Mart Cumartesi günü Milas İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği ve CHP İlçe 
Başkanı Suat Özcan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Murat Taymaz, Milas Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat, Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’unda hazır bulunduğu toplantıya diğer ilçe 
gençlik kolları da destek verdi.  “Gönüllü Gençler” Toplantısına katıldı. Gence Artı projesinin 
tanıtıldığı toplantıda kürsüye çıkan İlke Curacı genel merkez politikalarını anlattı. Toplantının 
ardından partililerle birlikte Milas’ta kurulan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret ederek 
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buradaki sanayici, çiftçi ve diğer üreticilerle uzun uzun sohbet ederek CHP’nin tarım 
politikalarından bahsetti. 
 
06.03.2011 GİRESUN YEREL BASINIYLA KAHVALTI 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Giresun Yerel Basın Mensupları ile 
düzenlediği kahvaltıda buluşmuş CHP ‘nin yeni politikaları ve aile sigortasını anlatmıştır. 
 
06.03.2011 İZMİR ALEVİ MİTİNGİ  
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Mesut Bozkurt, Kadri Arda Öztürk İzmir 
örgütüyle birlikte alevi mitingine katılım sağladılar. 
 
06.03.2011 KIRŞEHİR ALAN ÇALIŞMASI 
Tüm Türkiye’ de eş zamanlı etkinlik düzenlenen 6 Martta Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan 
İnanç Yıldız, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar, Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcıları F. Sevil Terzioğlu, Gökçe Pişkin, Deniz Demir, Ozan Özgür Doğru, İrfan Önal 
Kırşehir İl Gençlik Kolları ile beraber saha çalışması yapmıştır.  
Ardından Hacı Bektaş İlçesine gidilerek İlçe ve kültür merkezine ziyarette bulunup çarşı 
esnafıyla görüşülmüştür. 
 
07.03.2011 POLİTİKA TASARIM KULÜBÜ TOPLANTISI 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Politika Tasarım Kulübü 
Gençlik Kollarını ziyaret etmiştir. Politika Tasarım Kulübü; Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik 
Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Gençlik Kolları Genel Başkanı 
İrfan İnanç Yıldız, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar ve Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcıları F. Sevil Terzioğlu, Emre Doğanı tarafından ağırlanmıştır. 
 
07.03.2011 İZ GRUBU TOPLANTISI  
“Bizim Çocuklar” projesinin eylemlerini tasarlayan “İz Grubu” ilk toplantısını Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcılar F. Sevil Terzioğlu, Emre Doğan, Gençlik Kolları Genel Sekreteri 
Pınar Ulupınar, Creative Director Engin Ağır ve parti üyeleri olan Seçkin Ulusoy, Ferhat 
Azizoğlu ile düzenlemiştir. 
 
07.03.2011 GENÇ-SEM TOPLANTISI 
İstanbul Gençlik Örgütü Gençlik Seçim Strateji ve Koordinasyon Merkezi ( Genç-Sem ) için 
gerçekleştirilen 2.Bölge Toplantısına CHP Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcısı Barış 
Tınay katılım gösterilmiştir. İlçe Gençlik Örgütü üyelerinin katıldığı toplantıda seçim stratejileri 
üzerine tartışılmış ve bir seçim çalışma takvimi hazırlanmıştır. 
 
07.03.2011 BARTIN ZİYARETİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kadri Arda ÖZTURK, 
tarihinde Bartın CHP Gençlik Kollarını ziyaret etmiştir. Bartın İl Gençlik Kolları ile toplantı 
yaptıktan sonra il merkezinde Bartın gençlik örgütüyle esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkın 
sorunlarını dinlemişlerdir. Ardından basın açıklaması yapıp halkın sorunlarını Bartın halkına 
duyurmuşlardır. 
 
08.03.2011 KASTAMONU ZİYARETİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kadri Arda ÖZTURK, 
tarihinde Kastamonu CHP Gençlik Kollarını ziyaret etmiştir. Kastamonu İl Gençlik Kolları ile 
toplantı yaptıktan sonra il merkezinde Kastamonu gençlik örgütüyle esnaf ziyaretlerinde 
bulunarak halkın sorunlarını dinlemişlerdir. Kastamonu Eczacılar Odası Başkanını ziyaret 
etmiştir. Ziyaret sırasında basına yapılan açıklamalarda 12 Haziran’ın hesaplaşma günü 
olduğu ve 12 Haziran’da kazananın CHP ve Türkiye Cumhuriyeti olacağı belirtilmiştir. 
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08.03.2011 UŞAK ZİYARETİ 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılar Mesut Bozkurt ve İlke Curacı 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle CHP Uşak İl Başkanlığının düzenlediği eyleme katıldılar. 
Eylemden sonra boş durumda bulunan Gençlik Kolları Uşak İl Başkanlığı Yönetimini 
oluşturmak için İl Başkanı İsmail Demirel ve diğer il yöneticilerinin görüşlerini aldıktan sonra 
Uşaklı gençlerle görüştüler. Oluşturulacak yeni gençlik kolu il yönetimi ile ilgili durumu gençlik 
kolları genel merkezine rapor olarak sundular. 
Aynı günü akşamı saat 20:00’da başlayan Uşak ADD’nin düzenlediği “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” etkinliğine katıldılar. ADD’li gençlerle fikir alışverişinde bulundular. 
 
08.03.2011 YALOVA  
CHP Gençlik kolları Genel Başkan yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Yalova’ya giderek alan 
çalışması yapmıştır. Ayrıca burada yönetim kurulması için örgüt çalışmalarında bulunmuştur 
 
08.03.2011 ARTVİN 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Artvin’ de örgüt ziyaretinde 
bulunmuştur. 
 
08.03.2011 MARDİN DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Genel Başkan yardımcısı İrfan Önal 8 
Mart kadınlar günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mardin’deki programına 
katıldılar. 
 
Program sonrasında Gence-artı programının tanıtımına genç arkadaşlarımızla katıldık. 
Sonrasında Adıyaman, Elazığ, Batman, Mardin, Ş.Urfa ve Diyarbakır’dan gelen gençlik 
örgütlerimizle görüşülüp istek ve önerileri dinlendi.  
 
08.3.2011 ANKARA DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ  
Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” basın 
açıklamasına Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar ve Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı F. Sevil Terzioğlu katılmıştır.  
 
09.03.2011 MANİSA ZİYARETİ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılar Mesut Bozkurt ve İlke Curacı CHP Manisa İl 
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Başgülşen’in istifa etmesi nedeniyle boşalan il gençlik kolları 
yönetimini oluşturmak için Manisa’yı ziyaret ettiler. Manisa İl Başkanı Turgay Koç ve Manisalı 
gençler ile görüştüler. Yeni gençlik kolu yönetimi ile ilgili Manisa İl Başkanlığı’nın da onay 
verdiği listeyi Gençlik Kolları Genel Merkezine rapor olarak ilettiler. 
 
09.03.2011 CUMARTESİ ANNELERİ İLE GÖRÜŞME  
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Genel Başkan yardımcısı İrfan Önal, 
Diyarbakır ilinden cumartesi anneleriyle görüştü.  
 
09.03.2011-10.03.2011 AMASYA ZİYARETİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kadri Arda ÖZTURK, 
tarihinde Amasya CHP Gençlik Kollarını ziyaret etmiştir. Amasya İl Gençlik Kolları ile toplantı 
yaptıktan sonra il merkezinde Amasya gençlik örgütüyle esnaf ziyaretlerinde bulunarak 
halkın sorunlarını dinlemişler, STK ziyaretlerinde bulunmuşlardır. 10.03.2011 tarihinde 
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine örgüt ziyareti yapılmıştır. Basına verilen demeçle 
gençliği Cumhuriyet Halk Partisinde birleşmeye, mücadele etmeye davet edilmiştir. 
 
09.03.2011 KAHRAMANMARAŞ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Miray Çankaya 09.03.2011 tarihin de 
Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkan Adayı Emine Ağaoğlu ve parti gençleri ile 
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görüşmüştür. Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Miray Çankaya, Kahramanmaraş 
Gençlik Kolları Başkan ve yönetimi oluşturmak için bir çalışma yapmıştır. 
11.03.2011 tarihli MYK toplantımız da Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanlığına Emine 
Ağaoğlu ve yönetim listesi atanmıştır. 
 
09.03.2011 SAMSUN ÖRGÜT ZİYARETİ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Samsun’da örgüt ziyaretinde 
bulunmuştur. 
 
09-03.2011-20.03.2011 KARADENİZ  HES EYLEMLERİ 
Çevre komisyonu üyeleri Enis Kaya v e Hakan Özmert CHP Gençlik Kolları Genel Başkan 
yardımcısı Mesut Bozkurt’la birlikte HES ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda 09.03.2011 
tarihinde ATA otobüsü ile Ankara’dan Samsun’a giderek ilk eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. 
Sırasıyla; Ordu, Giresun, Trabzon Artvin illerine giden Komisyon üyeleri, gittikleri illerde alan 
çalışmaları, halkla ve esnafla buluşma, HES ile ilgili eylemler, HES çalışanları ve aileleriyle 
buluşma  gibi eylemler yapmışlardır.  Son olarak Artvin’de de bu eylemleri gerçekleştirdikten 
sonra  Hilmi Yarayıcı’nın da katıldığı bir konser düzenleyerek eyleme son vereceklerdir. 
 
10.03.2011 SAMSUN 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Çarşamba ilçesinde Basın 
toplantısı, örgüt ziyareti ve çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. 
 
10.03.2011 DENİZLİ ZİYARETİ 
 Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı boş durumda bulunan Denizli Gençlik 
Kolları İl Başkanlığı için oluşturulacak yeni yönetim ile ilgili CHP Denizli İl Başkanı Himmet 
Yavaş ve CHP’li gençlerle görüştü. Gerekli durumu genel merkeze iletti. 
 
10.03.2011 “HÜSEYİNE TAHLİYE” BASIN AÇIKLAMASI 
CHP Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız; suçu kesin olan Hüseyin Üzmez’in tahliye 
edilmesine rağmen, aleyhinde delil dahi olmayan ODTU Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin 
Edemir’in ‘kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesiyle halen tutuklu olmasının akıl almaz bir tezatlık 
oluşturduğunu ifade etti. 
 
11.03.2011 SHARATON OTELİ BASIN TOPLANTISI KATILIMI 
Türkiye’ de yayınlanan yerel gazetelerin Ankara buluşmasına Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu, Gençlik Örgütlenmesinden ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Engin Altay ile Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı F. Sevil Terzioğlu, 
Kerem Yıldırım katılmıştır.  
 
11.03.2011- ULUSLARARASI BASIN RAPORU 2.Sayı 
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Pişkin başkanlığında 
toplanan Dış İlişkiler Komisyonu, haftalık Uluslararası Basın Raporu’nun 2.Sayısını çıkarıp 
dağıtımını yapmışlardır. 
 
11.03.2011 MYK TOPLANTISI ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI 
 
 
Adana İl Başkanlığı İlker Bahçeci Atama 

Artvin İl Başkanlığı Ve Yönetimi  
Hüseyin Er  
 

Atama 
 

Ağrı İl Başkanlığı Cihan Güngör Atama 
Amasya İl Başkanlığı Ve 
Yönetimi Hasan Demirbağ 

Atama 
 

Bartın İl Başkanlığı Bülent Soyöz Atama 
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Batman İl Başkanlığı Ve 
Yönetimi Fatma Tanrıkulu 

Atama 
 

Bitlis İl Başkanlığı Nizam Cinoğlu Atama 

Çorum İl Başkanlığı Mehmet Can Özüeser 
Atama 
 

Denizli İl Başkanlığı Barış Çelik Atama 
Edirne İl Başkanlığı Ve Yönetimi  Çağdaş Arabacı Atama 
Aksaray İl Başkanlığı Armağan Şen Atama 
Hakkari İl Başkanlığı Cumhur Çili Atama 
Kahramanmaraş  İl Başkanlığı Emine Ağaoğlu Atama 
Gaziantep Yönetimi  Atama 
Kastamonu İl Başkanlığı Cüneyt Kurtaran Atama 
Kütahya İl Başkanlığı Ufuk Çiçek Atama 
Konya İl Başkanlığı Osman Gümüş Atama 
Manisa İl Başkanlığı Abuzer Parlak Atama 
 
Muğla İl Başkanlığı Ve Yönetimi  Selahattin Ozan Ercan Atama 

Malatya İl Başkanlığı Eren Takmaz 
Atama 
 

Samsun İl Başkanlığı Cahit Akgüç Atama 
Zonguldak İl Yönetimi  Atama 
Kırıkkale İl Başkanlığı Ersin Karadurmuş Atama 
Yozgat İl Bakanlığı Ve Yönetimi  Hüseyin Çağlayan Arslaner  Atama 
Sakarya İl Başkanlığı Ceyhan Sorguç Atama 
Kilis İl Başkanlığı Mehmet Özuncu Atama 
Diyarbakır İl Başkanlığı Ve 
Yönetimi  Berat Kuzu Atama  

 
12.03.2011 AHMET TANER KIŞLALI İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 
CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen İl Başkanları Toplantısında güvenlik ve salon 
düzenlemesinden sorumlu olarak belirlenen Gençlik Kolları, Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik 
Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay başkanlığında Gençlik Kolları 
Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Genel Sekreter Pınar Ulupınar, Genel Başkan Yardımcıları 
F. Sevil Terzioğlu, Emre Doğan, Kerem Yıldırım, Fırat Sipahioğlu, Miray Çankaya, Deniz 
Demir, İlke Curacı gözetiminde organize edilmiştir. 
 
13.03.2011 BOLU SİYASET AKADEMİSİ  
Bolu Gençlik Kolları Başkanı Ozan Aksu’nun düzenlediği Siyaset Akademisi etkinliğine CHP 
Gençlik Kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar, Genel Başkan Yardımcıları Onursal 
Adıgüzel ve Birkan Birol Yıldız Katılım Sağlamışlardır. 
 
13.03.2011 ÇOK SES TEK YÜREK EYLEMİ 
Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından Ankara Sıhhiye meydanında düzenlenen eyleme 
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Fırat Sipahioğlu, İle Curacı, İrfan Önal, Kadri 
Arda Öztürk ve İlke Curacı Katılım sağlamıştır. 
 
13.03.2011 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EYLEMİ 
 Gazetecilere Özgürlük Platformu tarafından, cezaevlerindeki gazetecilerin özgür bırakılması 
için organize edilen eyleme İstanbul İl Ana Kademe Yöneticileri ile birlikte katılım 
gösterilmiştir. 
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13.03.2011 KİLİS 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Miray Çankaya, Kilis Gençlik Kolları Yönetimini 
oluşturması için çalışmalarına başlamıştır. 
 
13.03.2011 GAZİANTEP  
11.03.2011 tarihli MYK toplantısında Gaziantep Gençlik Kolları Yönetim listesi atanmıştır. 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Miray Çankaya, Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı 
A.Yaşam Orhan ve gençlerle eş zamanlı saha çalışması etkinliğinde neler yapılacağını ve 
nasıl bir çalışma yöntemi uygulayacaklarını anlatmıştır ayrıca Aile Sigortası hakkında bilgiler 
vermiştir. 
 
13.03.2011 PARTİİÇİ EĞİTİM TOPLANTISI  
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli, Kadın Kolları Genel Başkanı 
Zuhal Samlı, Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları F. Sevil Terzioğlu, Deniz Demir ve Gökçe 
Pişkin yüz yüze propaganda çalışması, etkili iletişim, alan çalışması, miting ve 
organizasyonlarda partili davranış biçimleriyle, söylem ve projelerimizin nasıl anlatılacağı ile 
ilgili toplantı yapmışlardır. Bu toplantıların sürekliliği için karar alınmıştır. 
 
14.03.2011 BENZİNE PROTESTO EYLEMİ 
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son günlerde akaryakıta yapılan zamları protesto etmek 
amacıyla Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında bulunan BP benzin istasyonunda 
CHP Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin’in düzenlediği basın açıklamasına CHP Gençlik 
Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 
Birkan Birol Yıldız katılarak destek verdi. 
 
14.03.2011 AİLE SİGORTASI PANELİ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Ankara İl Gençlik Kolları tarafından 
düzenlenen Aile Sigortası konulu panele katılmıştır. 
 
15.03.2011 GAZİANTEP 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Miray Çankaya, 15.03.2011 tarihin de CHP Gençlik 
Kolları Başkanı A.Yaşam Orhan ve yeni atanan yönetimi ile İl Binasında bir toplantı 
düzenlemiştir. Toplantı da hem tanışma amaçlı hem de gündem değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 
 
15.03.2011 İZ GRUBU TOPLANTISI 
“Bizim Çocuklar” projesinin eylemlerini tasarlayan “İz Grubu” ikinci toplantısını Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcısı F. Sevil Terzioğlu, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar, 
Saha Sorumluları Tayfun Şahin ve Drama Eğitmeni Turgut Yücel ile yapmıştır. 
 
15.03.2011 HALK- GENÇ TOPLANTISI  
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ozan Özgür Doğru, Emre Doğan Halk-Genç 
toplantısını almıştır. 
 
15.03.2011 DÜKKÂN MÜSAİTSE GELİYORUZ ETKİNLİĞİ 
Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız tarafından etkinlik komitesi kurulmuştur. 
Komisyon Başkanı Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İlke Curacı olmak üzere üyeleri 
F. Sevil Terzioğlu, Fırat Sipahioğlu ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Pınar Ulupınar’dır. 19 
Mart 2011 tarihinde tüm Türkiye’ de eş zamanlı olarak düzenlenecek olan “Dükkân Müsaitse 
Geliyoruz” etkinliği için oluşturulan komisyon, görev paylaşımı yapmış ve sorumluluklarına 
düşen illerle iletişime geçmişlerdir. 
 
15.03.2011 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OY KULLANIMI 
CHP Gençlik kolları Genel Başkan yardımcısı F. Sevil Terzioğlu, üniversite öğrencilerinin 
okudukları yerde oy kullanabilmesi için afiş tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 
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CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri A. Pınar Ulupınar ve Genel Başkan yardımcısı İlke 
Curacı bu konuyla ilgili üniversite öğrencileriyle görüşmüş ve 21.03.2011 tarihine toplantı 
almaya karar vermişlerdir. 
 
16.03.2011 16 MART KATLİAMI BASIN AÇIKLAMA 
CHP Gençlik kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Genel Başkan Yardımcıları Birkan Birol 
Yıldız, Onursal Adıgüzel, Barış Tınay İstanbul Örgütü ile Galatasaray Üniversitesi Önünde 
saat 12.30’da Basın açıklaması yapmışlardır. 
 
16.03.2011 AFYON ZİYARETİ 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları İlke Curacı ve Mesut Bozkurt yeni oluşturulacak 
Afyon Gençlik Kolları İl Başkanlığı için CHP Afyon İl Başkanı Nevzat Ercan ve CHP’li 
gençlerle görüştü. Afyonlu gençlere genel merkezin gençlik politikaları ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgi veren İlke Curacı ve Mesut Bozkurt yeni gençlik kolu il yönetimi 
listesiyle ilgili il başkanlığının da onay verdiği listeyi genel merkeze ilettiler. Görüşmelerden 
sonra ADD ve TGB’li gençlerle buluşarak fikir alışverişinde bulundular. 
 
16.03.2011 SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ  
100 kişilik seçim koordinasyon merkezi kurulmuştur.  Bu kurul tüm seçim sürecinde 81 il ve 
ilçelerinde sandık kurulu üyelerinin oluşumu ve müşahitlerin eksiksiz olarak 
görevlendirilmesini sağlayacaktır. İl ve ilçe örgütleriyle genel merkez arasında bağlantıyı 
kurup sandıklarla ilgili çözümleri örgütlere aktaracaktır. Bu kurul ilgili Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı Emre Doğan görevlendirilmiştir. 
 
17. 03.2011 BAYBURT 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Sipahioğlu Gümüşhane ve Bayburt Örgüt 
ziyareti için görevlendirilmiştir. 



 53 

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR FAALİYET RAPORU 
 

Türkiye ekonomisinin rekabet gücü erimeye devam ediyor. 
 
2011 yılının ilk ayına ilişkin dış ticaret ve cari işlemler verileri ekonomide uluslararası rekabet 
sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir. Nitekim Ocak ayında dış ticaret açığı 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,4 oranında artarak 7,3 milyar dolar olurken; aynı 
dönemde cari açık yüzde 91,4 oranında artarak 5,9 milyar dolara çıkmıştır. Yine ithalatın 
ihracatı karşılama oranı da yüzde 60’ın altında kalmaya devam etmektedir. Ocak ayında 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56,7 olarak gerçekleşmiştir.  
 
12 aylık dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki gelişmeler de uluslararası rekabet 
gücündeki erimeyi net biçimde ortaya koymaktadır. Nitekim 12 aylık cari işlemler açığı 51,4 
milyar dolar ile Ocak ayında rekor kırmıştır. 12 aylık dış ticaret açığı da 2008 yılının Ağustos 
ayından bu yana en yüksek seviye olan 75 milyar dolara ulaşmıştır. 12 aylık ihracatın ithalatı 
karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 60,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2006 yılı Ekim 
ayından bu yana, en düşük orandır. 
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Uluslararası rekabet gücündeki erimenin yanı sıra kaygı uyandıran diğer bir gelişme ise 
açığın finansman kalitesindeki hızlı bozulmadır. Ocak ayında net doğrudan yatırım 
hesabından 270 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, 5,9 milyar dolarlık açığın yüzde 62’si 
kaynağı belirli olmayan hesap hareketlerinin izlendiği net hata noksan kalemi aracılığıyla 
finanse edilmiştir.  
 
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra özellikle bölgemizde baş gösteren siyasi belirsizliklerin petrol 
başta olmak üzere emtia fiyatları üzerinde yarattığı baskılar dış dengedeki gelişmeleri 
olumsuz etkileyebilecek gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. 
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Merkez Bankası dış dengedeki bozulmayı kontrol altına almak ve finansal istikrar üzerindeki 
riskleri önleyebilmek amacıyla geçen yılsonundan başlayarak bazı tedbirleri almaya 
çalışmaktadır. Bu çerçevede politika faiz oranlarında indirime giderek bir yandan spekülatif 
sermaye girişlerini durdurmaya çalışırken, diğer yandan mevduat munzam karşılıklarını 
artırarak bankaların kredi verme kapasitesini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ancak 
gerek dış denge ve finansman kalitesindeki bozulmanın sürmesi, gerekse bankaların kredi 
stokundaki artış Merkez Bankası tarafından atılan bu adımların henüz beklenen etkiyi 
göstermediğini ve harekete geçilmede gecikildiğini göstermektedir.  
 
Nitekim Şubat ayında mevduat bankalarının yurtiçi kredi hacmi, geçen yılın aynı ayına göre, 
yüzde 40,8 oranında artarak, 431 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Mevduat bankalarının 
kredi hacmindeki gelişmeler 2011 yılının ilk iki ayında da iç talebin canlılığını koruduğunu 
göstermektedir. 

 
 
 

 

İşsizlik Oranı 
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HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET RAPORU 
 

· Halkla ilişkiler iletişim faaliyetleri kapsamında 24 Şubat – 17 MART 2011 tarihleri 
arasında toplam 3063 yurttaş başvurusu alınmıştır. Alınan başvuruların tümü birimimiz 
tarafından cevaplanmıştır. İletilerin başvuru yöntemlerine göre dağılım tablosu şöyledir;  

24 ŞUBAT - 17 MART 2011 YURTTAŞ BAŞVURULARI 
İSTATİSTİK RAPORU 
BAŞVURU YÖNTEMİ GELEN CEVAPLANAN YÜZDELİK 
Telefon 1579 1579 16,5219211 
E-posta 7572 7572 79,22988385 
Mektup 249 249 2,605420111 
Ziyaretçiler 157 157 1,642774929 
TOPLAM 9557 9557 100 

 
 

  
 

· Gönüllülerin elektronik ortamda daha etkin görevlendirilebilmeleri, etkinliklerinin 
izlenmesi, takip edilmesinin sağlanması amacıyla yeni bir veritabanı oluşturduk. Ayrıca 
gönüllü katılım formunu Bilgi Sistemleri ile koordinasyonlu olarak yeniden tasarladık.  

· Çevresindeki kişilere anlatmaları görevini içeren bir mektupla beraber “Aile Sigortası” ve 
“Çiftçi Programı” broşürümüz ile Aile Sigortası tanıtım CD’sini gönüllülerin adreslerine 
postaladık  

· Gönüllülerin uzaktan eğitimine yönelik Eğitim Kitleri hazırlanması için Parti İçi Eğitimden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile işbirliği halindeyiz. 

· Parti çalışanlarına etkili iletişim ve temel halkla ilişkiler konulu bir seminer ve eğitim 
programı düzenledik. 

· Broşürlüklerimizin sergilenmesi illere broşürlük gönderdik. 

· Ankara gönüllüleri SMS mesajıyla Genel Merkeze davet edildi ve 800 gönüllünün 
katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda gönüllülere seçimlerin öneminden, 
seçimlerde gönüllülerle çalışmanın öneminden, internet sitemizden ve “Gence Artı” 
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projemizden bahsedildi. Gece geç saatlere kadar kalan gönüllülerle sağlayabilecekleri 
katkılar ve bizden bekledikleri üzerine görüşmeler yaptık. 

· Gönüllülerin iller bazında yönlendirilmeleri ve çalışmalarda eşgüdüm sağlanması için 81 
İlde halkla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcıları belirlenmesini istedik ve gönüllü 
sayısı 100’ü geçen 40 ilin halkla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı ile genel 
merkezde toplantı düzenledik. İl başkan yardımcılarına gönüllülere ilişkin bilgiler ve 
çalışma yöntemlerini anlattık.  İllere gönüllü sayısını arttırmaları için hedefler verdik. 
Gönüllülerin örgütle ilişkilendirilerek saha çalışmalarında (kapı kapı dolaşma) nasıl 
örgütlenmeleri gerektiğinden bahsettik. Ayrıca gönüllü yönetimi eğitimi verdik. Eğitimde 
aşağıdaki konulardan bahsedilmiştir;  

- Gönüllülerin çalışma alanlarına göre sınıflandırılması, 

- Sokak örgütlenmesi, 

- Etkili iletişim, 

- Gönüllülerin istatistiksel dağılımı 

- AKP’nin 9 yıllık hükümeti öncesi ve sonrası ekonomik göstergeler 

- Parti’nin seçime yönelik projeleri ve programları 

· Engelli yurttaşlarımızın Genel Merkez binamızı ziyaretlerinde, daha rahat hareket 
edebilmeleri için asansörlerde ve bazı bölümlerdeki merdivenlerde düzenlemeye 
gidilmesini istedik. 

· Genel Merkez binamızda tüm ofislerde kullanılmak üzere seçime kadar geri sayımlı 
“Seçime …… gün kaldı” temalı takvim hazırladık. Dağıtımına başlanacaktır. 
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AR-GE, BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU 
FAALİYET RAPORU 

 
 
Ar-Ge Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 
MYK’nın onayından geçmiş olan Sivil Toplum Raporu’nun lansmanı 14.03.2011 tarihinde 
yapılan etkinlik ile gerçekleştirilmiştir. Yayınlanmasını takip eden iki gün içinde 30’dan fazla 
haber ve köşe yazısı ile basında geniş yer bulan ve olumlu eleştiriler alan Sivil Toplum 
Raporu’nu takiben kamuoyuna açıklanmak üzere Parti Meclisi’nin görüşüne sunulmuş olan 
Gençlik Raporu’nun lansmanı etkinlik takvimine alınmıştır.  
 
Sürdürülmekte olan seçim çalışmaları dahilinde parti programı, geçmiş seçim bildirgeleri, 
broşür ve rapor gibi güncel politika metinleri BYKP uzmanları tarafından bir araya getirilerek 
sistematize edilmiş ve uzmanlarla gerçekleştirilen toplantı ve görüş alışverişinin ardından 
Seçim Bildirgesi çalışması MYK’ya sunulmuştur. Seçim bildirgesinin anlatı şeklinin 
belirlenmesi için uygulanan yöntemlere dair uluslararası düzeyde bir tarama gerçekleştirilmiş 
ve Merkez Yürütme Kurulu’nun sorumlu birimine sunum yapılmıştır. Bildirge konusunda 
çalışmalar günlük toplantılar kapsamında yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
 
Tanıtım, Basın ve Propoganda Birimi aracılığıyla sürdürülen seçim kampanyasına dönük 
tanıtım çalışmaları kapsamında, 41 Söz Kitapçığı’nın ve Aile Sigortası Programı’nın 
tanıtımında kullanılacak 10 Soruda Aile Sigortası mini kitapçığın içeriği BYKP uzmanları 
tarafından hazırlanarak tasarım ekibine aktarılmıştır.  
 
Seçmen Davranış Grubu’nun yapmış olduğu araştırmaya dayanarak gerçekleştirilmiş olan 
geçmiş seçim sonuçlarının istatistiki analiz çalışmaları Parti Meclisi toplantısında sunulmuş, 
çalışma Anayasa Mahkemesi’nin Milletvekili Seçim Kanunu’nun bir kısmını bozması 
sonucunda yeninden şekillenen milletvekili sayılarına göre güncellenmiştir. 
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PARTİ İÇİ EĞİTİM FAALİYET RAPORU 
 

 
Hazırlanan eğitim programı ve yöntemleri çerçevesinde; 
 
Bölge  eğitim toplantılarının yurt genelinde 24 noktada planlanması, 
Gerçekleştirilecek bölge eğitim toplantılarında verilecek eğitimin argümanlarının ve 
dokümanları, DVD değerlendirilmesi yapılmış ve eğitime hazır hale getirilmiştir, çoğaltımı için 
girişimlerde bulunulmuştur. 
 
Teknoloji devrimini gerçekleştirmemiz, teknolojiyi kullanmamızla mümkün olacağından, 
bilgiye en kolay erişimimizi sağlayabileceğimiz uzaktan eğitimi ve video gösterimi yoluyla 
eğitim ve DVD gösterimiyle propaganda çekimlerimizin az bir bölümü kalmıştır. Çekim 
yapılan eğitimlerin montaj ve kurgusu bitmiş, sadece Halk Enstitüsü logosu beklenmektedir. 
 
Tamamlanan intranet ve web sayfası üzerinden 25.Mart.2011 tarihinden itibaren tüm örgütün 
kullanımına sunulacaktır. İntranet,  temel bilgisayar, internet, ofis programları, USB, CD, 
DVD, paralel sayıma katkı sunacak programın kullanımı eğitimleri de verilecektir. 
 
Otomatik ölçme değerlendirmeyle eğitimlerimizin ölçümü yapılacaktır. Canlandırmalı 
propaganda çalışmaları toplantıları yapılmış, görüşler alınmış, sinopsis yazılmış, çekim 
aşamasına gelinmiştir. 
 
*Seçim ve propaganda çalışmalarımızda örgütümüzün dil ve davranış bütünlüğünü 
sağlayacak “Yüz yüze Propaganda”, “Parti çalışmalarında standart davranışlar”, “Saha 
çalışmalarında standart davranışlar” Proje ve söylemlerimiz gibi dokümanların 
çeşitlendirilmesi yapılmış ve hazırlanmıştır. 
 
*Her ilde eğitimden sorumlu başkan yardımcısı ile etkin iletişimin sağlanması, 
 
*Genel Merkez’de diğer başkan yardımcılıklarının PİEB’den talebi halinde katkı sunulması,  
 
Çalışmalarımız sürmektedir. 
 
Gerçekleştirilen ve sürdürülen tüm çalışmalar,  ilgili Genel Başkan Yardımcılıkları haberdar 
edilerek ve katılımları sağlanarak, koordinasyona önem verilerek yapılmaktadır. 
 
Parti Meclisi Üyelerimiz, Milletvekillerimizin gönüllü katılımlarıyla eğitim çalışmalarımız 
gerçekleşmektedir.  
 
 
 
 
 
 
. 
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYET RAPORU 
 
 

25 Şubat 2011 tarihinde SMS tabanlı Mobil Aidat üye takip sistemi hayata geçirildi. 
Kullanılmakta olan sistemin yoğun takibi sayesinde Turkcell sisteminde önemli değişikliklere 
gidilmesi gereksinimi ortaya çıktı. Turkcell, daha önce sadece cep telefon numarası bazında 
geri dönüşler yaparken, denetimin yeterli yapılabilmesi için TC Kimlik No bazında dönüş 
yapılacak şekilde sistemlerinde geliştirmeler yapıldı.  Yazılım birimimiz tarafından geliştirilen 
uygulamayla TC Kimlik No üzerinden erişilen üye bilgilerimiz için aidat raporlamaları il/ilçe 
kırılımında alınabilmektedir. 
 
Mobil Aidat ödeme sistemini AVEA ile de yapabilmek için görüşmelerimiz tamamlanmak 
üzeredir.  Ancak üçüncü mobil operatör Vodafone bu hizmeti sunmamaktadır. 
 
12 Mart 2011 tarihinde CHP Intraneti yayına girmiştir. İlk aşamada tamamlanarak hizmete 
sunulan işlemler şunlardır: 
 
Örgüt Genel Başkan, MYK Üyeleri, PM Üyeleri, YDK Üyeleri, Milletvekilleri, İl/İlçe 
Başkanları’nın erişim bilgileri görüntülenir. 
 
Üye Raporları Üye takibi için gereksinim duyulacak temel raporlar hazırlanmıştır. Gelecek 
talepler doğrultusunda yeni raporlar sisteme eklenecektir.  
 
· İlgili il/ilçenin üyelerine ilişkin Üye Raporları 

Görevli Askı ve seçim dönemlerinde üyeler içerisinden yapılan görevlendirmelerin yapılacağı 
sayfadır. Görevlerin özelliklerine göre değişik sayılarda görevlendirme yapılabilir.  
 
Toplu Gönderi Kullanıcıların kendi gruplamalarını yapabileceği ve bu gruplara toplu olarak 
e-Posta gönderebileceği bir sayfadır. Klasik yöntemle yapılan e-Posta işlemlerinde Kime ve 
Bilgi alanlarına çok sayıda e-Posta adresi yazılması durumunda bu e-Posta spam olarak 
adlandırılır ve Junk ”işe yaramaz”  e-Postalar arasında görüntülenir. CHP Intraneti aracılığı 
ile gönderilecek e-Postalarda ise kişi bazında gönderim yapıldığı için spama düşme riski 
ortadan kaldırılmıştır. 
 
Aidat Takibi İl/İlçelerdeki üyelerin hangilerinin Mobil Aidat ve Kredi Kartı aboneliği 
sistemlerine üye olduğunun takibi yapılır. İl/İlçedeki tüm üyeler görüntülenerek, henüz 
abonelik sistemlerine kaydolmamış üye kartları ve erişim bilgilerine ulaşılır. 
 
Etkileşimli Seçim İstatistikleri 2009 İl Genel Meclisi seçim sonuçları görüntülenmektedir.  
 
Diğer seçim sonuçları en kısa sürede eklenecektir 
 
· 2010 Halkoylaması Askı Listesinde Olmayan Üyeler Raporu 

· 2009 İl Genel Meclisi’nde CHP’nin %1’in  altında oy aldığı sandık ve üye bilgileri raporu 

Telefon Rehberi Genel Merkez bünyesinde görev alan yönetici ve idari personelin erişim 
bilgileri görüntülenir. 
 
CHP Web Sayfası Bu menü başlığı ile CHP web sayfasına erişilir. 
 
CHP Intranet sayfasında kullanılacak yeni işlevler hızla geliştirilmektedir. Bu işlevler gerekli 
yetkilendirme tanımları ile birlikte hizmete sunulacaktır. 
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Daha önce MYK Üyeleri, PM Üyeleri’ne açılan CHP Intraneti 12 Mart tarihinde il/ilçe 
başkanlarına açılmış, ad.soyad@chp.org.tr standardında e-Posta adresleri tanımlanmış ve 
kullanım bilgileri kendilerine özel hazırlanan dosyalar ile iletilmiştir. 
 
Aynı işlemler 15 Mart 2011 tarihinde tüm CHP milletvekilleri için gerçekleştirilmiş ve duyurusu 
yapılmıştır. 
 
Özellikle “2009 İl Genel Meclisi’nde CHP’nin %1’in  altında oy aldığı sandık ve üye bilgileri 
raporu” Genel Başkan’ın talimatı ile hazırlanmış ve tüm il/ilçe başkanlarımıza hazırlanan 
çantalarında sunulmuştur. 
 
Askı listelerinin takibinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Askı listelerindeki takibi etkin bir 
şekilde yapabilmek için öncelikle 2010 halkoylamasında askı listelerinde yer almayan 
üyelerimizin raporları il/ilçe başkanlıkları tarafından takip edilmesi için CHP Intranetinde 
duyurulmuştur. 
 
Milletvekili aday adaylarının takibinin yapılabilmesi için yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım 
sayesinde milletvekili aday adaylarıyla ilgili olarak değişik alanlarda sorgulamalar ve istatiksel 
değerlendirmeler yapılabilecektir. 
 
Yurtdışı Gönüllüleri web sayfası 4 Mart 2011 tarihinde yayına girmiştir. Kaydolan gönüllülerin 
raporları yetkili kişilerce alınabilmektedir. Daha önce başlatılmış olan Gönüllü web sayfası ve 
işlevlerinin Yurtdışı Gönüllü ile birleştirilerek devam edilmesi düşünülmektedir. 
 
Bilgi ve iletişim sektörünün durum, problem ve çözüm önerilerinin STK, üniversiteler vb. 
paydaşlarla değerlendirildiği toplantılar yapılmıştır. Sonuç raporunun bu ayın sonuna 
yetiştirilmesi planlanmaktadır. 
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İNSAN HAKLARI FAALİYET RAPORU 
 

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin 
Tanrıkulu; 15-16 Ocak tarihlerinde Alevi kurultayına katıldı. 19 Şubat Van ilinde sivil toplum 
örgütleri ve akademisyenlerle bölgenin sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay’da 
aktif bir rol üstlendi. 23 Şubat tarihinde geçtiği basın açıklaması ile ‘Faili meçhuller, yargısız 
infazlar, gözaltındaki ölümler sürüyor’ diyerek, AKP’nin sanıldığının aksine karanlık bir insan 
hakları sicili olduğuna dikkat çekti. 24 Şubatta CNN Türk’te canlı telefon bağlantısı ile 
gündeme dair görüşlerini aktardı. 24 Şubatta ise Alevi Derneklerinin düzenlediği yemeğe 
parti adına katıldı. 
  
1 Martta yaptığı Basın açıklamasında ‘ Ücretsiz eğitim ve dershane isteyen çocukları bile 
susturan bir iktidar ile karşı karşıyayız’ dedi. 2 Mart International Crisis Group’un Türkiye 
Kıbrıs Proje Direktörü Hugh Pope’yu CHP Genel Merkezinde kabul etti. 3 Mart tarihinde 
hazırladığı Basın açıklamasında ‘ Türkiye’de basın, düşünce ve ifade özgürlüğü sürekli irtifa 
kaybederek yok oluşa sürükleniyor’ dedi. Habertürk, NTV, CNN TÜRK televizyonuna yaptığı 
Canlı telefon bağlantısı ile Kürt sorununun çözümü, bölgedeki faili meçhuller ve kayıplar ile 
ilgili genel bir değerlendirme gerçekleştirdi. 6 Mart tarihinde Taraf Gazetesine verdiği 
mülakatta ‘ Hakikatleri araştırma komisyonu barış için kilit önemde. Hakikatler bir gün AKP’de 
yakalayacak’ dedi.  
 
Tanrıkulu; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 
birlikte Mardin programında yer aldı. 14 Mart Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde 
düzenlediği basın toplantısında ise, sanatçı İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırıyı kınadıklarını 
ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtti.  
 
Aynı gün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Tanrıkulu, ”AKP’nin sağlık 
politikası, SOS vermeye başladı” dedi. Aynı toplantıda AKP Grup Başkanvekili Bekir 
Bozdağ’ı, CHP’yle ilgili ”Cumhuriyet Halt Partisi” şeklindeki sözlerinden dolayı kınayan 
Tanrıkulu, ”Kendisini buradan Diyarbakır’dan halt yememeye davet ediyorum. Terbiye 
sınırlarında kalmasını, meslek büyüğü olarak kendisine tavsiye ediyorum” diye konuştu.  
14 Martta Radikal Gazetesine “Büyük Güven Bunalımı” başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Yazıda 
“Sadece Ergenekon’da değil, KCK ve yürüyen diğer davalarda tutuklama kararlarının 
keyfiliği, adalete olan inancı zayıflatıyor.” denildi. 
 
15 Martta Bilkent Üniversitesinde Faili meçhuller ve kayıplar hakkında konferans veren 
Tanrıkulu, CHP’nin faili meçhullerin aydınlatılması konusunda samimi ve gerçekçi bir tavır 
içinde olduğunu belirterek, geçmişin karanlıklarının aydınlatılmadan sağlıklı bir geleceğin 
kurulamayacağını söyledi. 
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ÖRGÜT DURUMU 
 
 

23 ŞUBAT 2011 TARİHİNDEN SONRA ÖRGÜTTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 
 

 
1- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan KONYA İli KARATAY İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Yusuf DEMİRCİ başkanlığında atanması, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli toplantısında 
uygun görüldü. 

 
2- Boş bulunan ŞIRNAK İli CİZRE  İlçe Yönetim Kurulu’nun Kemal CİNGÜ 

başkanlığında atanmasına, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

3- Boş bulunan ŞIRNAK İli MERKEZ  İlçe Yönetim Kurulu’nun Seyfettin İLÇİ 
başkanlığında atanmasına, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 

 
4- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan ŞIRNAK İli BEYTÜŞŞEBAP İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Zeki BAHADIR başkanlığında atanmasına, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
5- Düşmüş ve boşalmış olan İSTANBUL İli BAHÇELİEVLER İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Rıza AKPOLAT başkanlığında atanmasına, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
6- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan BURSA İli MUDANYA ilçesinde, Yönetim 

Kurulu’nun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca İl Yönetim 
Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
7- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan MANİSA İli ALAŞEHİR ilçesinde, Yönetim 

Kurulu’nun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca İl Yönetim 
Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
8- Adıyaman İl Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına, boşalan Adıyaman Geçici 

Kurul Başkanlığını yürütmek üzere Zafer ERSOY’un görevlendirilmesine MYK’nın 23 
Şubat 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 

 
9- Milletvekili aday adaylığı için istifa eden İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAĞCILAR, 

BEYOĞLU, BAKIRKÖY ve SİLİVRİ İlçe Başkanları seçimi için tüzüğün 42/D maddesi 
uyarınca İlçe Yönetim Kurulları’nın gereğini yapması, MYK’nın 23 Şubat 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü. 

 
10- Düşmüş ve boşalmış olan BİTLİS İli TATVAN İlçe Yönetim Kurulu’nun Mustafa AYAZ 

başkanlığında atanmasına, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında karar verildi 
 

11- Boş bulunan MANİSA İli ALAŞEHİR İlçe Yönetim Kurulu’nun Nizamettin YAMAN 
başkanlığında atanması, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü 

 
12- Boş bulunan ÇANAKKALE İli GÖKÇEADA İlçe Yönetim Kurulu’nun İsmail BULMUŞ 

başkanlığında atanması, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 
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13- Boş bulunan ANKARA İli KALECİK İlçe Yönetim Kurulu’nun Hamza Alper GÜMÜŞ 
başkanlığında atanması, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
14- İSTANBUL İli ARNAVUTKÖY İlçe Yönetim Kurulu’nun Ali İhsan ERCAN 

başkanlığında atanması, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 
 
15- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan AYDIN İli GERMENCİK ilçesinde, Yönetim 

Kurulu’nun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca İl Yönetim 
Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 04 Mart  2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
16- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ANKARA İli KEÇİÖREN ilçesinde, Yönetim 

Kurulu’nun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca İl Yönetim 
Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 04 Mart  2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
17- Boş bulunan ADIYAMAN İl örgütünde Hacı Ömer Zafer ERSOY başkanlığında (7) 

kişiden oluşan Geçici Yönetim Kurulu’nun atanmasına MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
18- Milletvekili aday adaylığı için istifa eden BALIKESİR İli AYVALIK, BANDIRMA ve 

EDREMİT İlçe Başkanları seçimi için tüzüğün 42/D maddesi uyarınca İlçe Yönetim 
Kurulları’nın gereğini yapması, MYK’nın 04 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
19-  İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ANKARA İli SİNCAN İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Ömer YILMAZ başkanlığında atanması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü. 

 
20- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ANKARA İli ALTINDAĞ İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Ozan VURAL başkanlığında atanması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü 

 
21- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan KAYSERİ İl Yönetim Kurulu’nun Ayhan 

GÜLSOY başkanlığında atanmasına, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
22- Düşmüş ve boşalmış olan AĞRI İli TAŞLIÇAY İlçe Yönetim Kurulu’nun Memet 

KALAYCI başkanlığında atanması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü 

 
23- Düşmüş ve boşalmış olan BURSA İli KARACABEY İlçe Yönetim Kurulu’nun Mümin 

ERESELLİ başkanlığında atanmasına, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında 
karar verildi 

 
24- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan BURSA İli MUDANYA İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Erhan ÖZEKİN başkanlığında atanması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü 

 
25- Boş olan MERSİN İli ANAMUR İlçe Yönetim Kurulu’nun Gökçin YALÇIN 

başkanlığında atanmasına, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında karar verildi 
 

26- Boş olan KASTAMONU İli İHSANGAZİ İlçe Yönetim Kurulu’nun Hasan SAĞLIK 
başkanlığında atanması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü 
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27-  İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan TRABZON İli MERKEZ ilçesinde, 
Yönetim Kurulu’nun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca İl 
Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 09 Mart  2011 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

 
28- Boş bulunan İSTANBUL İli SANCAKTEPE İlçe Başkanlığı görevine Hakkı 

SAĞLAM’ın seçilmesi MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 
 
29- Boş bulunan KASTAMONU İli TOSYA İlçe Başkanı seçimi için tüzüğün 42/D maddesi 

uyarınca İlçe Yönetim Kurulu’nun gereğini yapması, MYK’nın 09 Mart 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü. 

 
30- Boş bulunan ANTALYA İli ALANYA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Şevki 

TÜRKTAŞ’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

31- Boş bulunan İSTANBUL İli BÜYÜKÇEKMECE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek 
üzere, A.Kerim MENTEŞOĞLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
32- Boş bulunan İZMİR İli BALÇOVA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Murat 

CİHAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

33- Boş bulunan MANİSA İli SARUHANLI İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Hasan EROĞLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
34- Boş bulunan MUĞLA İli FETHİYE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Ali Özgür 

KULLUKÇU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

35- Boş bulunan MANİSA İli SOMA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Bahri 
YILMAZ’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
36- Boş bulunan ZONGULDAK İli GÖKÇEBEY İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Hasan OKTAY’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

37- Boş bulunan ZONGULDAK İli KDZ.EREĞLİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Hayrettin KARTAL’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
38- Boş bulunan KIRKLARELİ İli BABAESKİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Hasan Ali EREN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

39- Boş bulunan İZMİR İli BERGAMA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Mehmet 
Gürsel ÇELEBİ’nin görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
40- Boş bulunan İSTANBUL İli TUZLA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Düzgün 

ACAR’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

41- Boş bulunan MANİSA İli SALİHLİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Mehmet 
ŞANVER’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
42- Boş bulunan HATAY İli KIRIKHAN İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Altuğ 

ERDEM’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

43- Boş bulunan İZMİR İli GAZİEMİR İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Elif 
BECEK’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
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44- Boş bulunan SAKARYA İli KOCAALİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Ali 
YİĞİT’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
45- Boş bulunan KÜTAHYA İli GEDİZ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Kahraman 

EFECAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

 
46- Boş bulunan MANİSA İli AKHİSAR İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, A.Vehbi 

BAKIRLIOĞLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

47- Boş bulunan AYDIN İli DİDİM İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Şavgu 
AYDIN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
48- Boş bulunan EDİRNE İli KEŞAN İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Salim 

YATIKÇI’nın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

49- Boş bulunan AYDIN İli NAZİLLİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Zehra 
KAYMAK’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
50- Boş bulunan BURSA İli NİLÜFER İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Özgür 

ŞAHİN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

51- Boş bulunan BURSA İli OSMANGAZİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Zeynel KİRTE’nin görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
52- Boş bulunan BURSA İli GÜRSU İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Cavit 

KAYA’nın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

53- Boş bulunan BURSA İli GEMLİK İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Dursun 
ÖZBEY’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
54- Boş bulunan İSTANBUL İli ŞİŞLİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Veli 

ÇELLİK’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

55- Boş bulunan TEKİRDAĞ İli MERKEZ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
M.Savaş ERDEM’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
56- Boş bulunan KIRKLARELİ İli LÜLEBURGAZ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek 

üzere, Zevcan AÇAR’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

57- Boş bulunan EDİRNE İli UZUNKÖPRÜ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Yakup ATALAY’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
58- Boş bulunan AFYONKARAHİSAR İli SİNANPAŞA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek 

üzere, Necmi KURT’un görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

59- Boş bulunan AFYONKARAHİSAR İli ŞUHUT İlçe Başkanlığı görevini yürütmek 
üzere, İbrahim TÜRKER’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
60- Boş bulunan ANTALYA İli KEPEZ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Halil 

BAHAR’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

61- Boş bulunan BURDUR İli BUCAK İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Galip 
DURAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
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62- Boş bulunan ÇORUM İli İSKİLİP İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Abdürrahim 
ÜNAL’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
63- Boş bulunan HATAY İli İSKENDERUN İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

İbrahim ÇOLAKOĞLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

64- Boş bulunan İSTANBUL İli BEYOĞLU İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, İnan 
GÜNEY’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

65- Boş bulunan İSTANBUL İli SİLİVRİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Hüseyin 
ŞAHİN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
66- Boş bulunan İSTANBUL İli BAĞCILAR İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

İsmail KELBAT’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

67- Boş bulunan TEKİRDAĞ İli ÇERKEZKÖY İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Tahsin ÇİPLİ’nin görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
68- Boş bulunan ORDU İli FATSA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, İsmail 

YURTTAŞ’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

69- Boş bulunan ORDU İli ÜNYE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Emrah 
DUMAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
70- Boş bulunan ANTALYA İli KORKUTELİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

A.Şevki DAL’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

71- Boş bulunan ANTALYA İli KONYAALTI İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Şefik DİRGEN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
72- Boş bulunan ADIYAMAN İli MERKEZ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Hanifi 

ÇAVUŞ’un görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

73- Boş bulunan ADIYAMAN İli BESNİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Aydın 
DOĞAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
74- Boş bulunan KÜTAHYA İli TAVŞANLI İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Ahmet MUTLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

75- Boş bulunan İSTANBUL İli BAKIRKÖY İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
M.Sait YÜCEL’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
76- Boş bulunan HATAY İli REYHANLI İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Şemsettin İRİ’nin örevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

77- Boş bulunan GİRESUN İli ESPİYE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Kenan 
GÜVEN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
78- Boş bulunan ÇANAKKALE İli YENİCE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Mehmet GERÇEK’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

79- Boş bulunan BALIKESİR İli EDREMİT İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Necmi DÖNMEZ’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
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80- Boş bulunan BALIKESİR İli BANDIRMA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Ercan AKYAZAR’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
81- Boş bulunan BALIKESİR İli AYVALIK İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Bülent DENİZOĞLU’nun görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

82- Boş bulunan AYDIN İli SÖKE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Melda 
KESKİN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
83- Boş bulunan İSTANBUL İli GÜNGÖREN İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 

Hüseyin KONUK’un görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 
 

84- Boş bulunan ERZURUM İli AZİZİYE İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, 
Abdülkadir ÇAKIR’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
85- Boş bulunan AYDIN İli GERMENCİK İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Recai 

YILMAZ’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

86- Boş bulunan BALIKESİR İl Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Sıtkı GİDER’in 
görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
87- Boş bulunan TOKAT İl Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Behzat DOĞAN’ın 

görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

88- Boş bulunan İSTANBUL İl Başkanlığı görevini vekaleten yürütmek üzere, Bahri 
ŞAHİN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
89- UŞAK İl Başkanı görevinden istifa etti. 

 
90- KIRŞEHİR İl Başkanı görevinden istifa etti. 

 
91- ŞANLIURFA Geçici Kurul Başkanı Vedat MELİK ve Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri 

istifa ettiler. 
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