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GENEL BAŞKAN’IN KATILDIĞI PROGRAMLAR 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, CEM VE KÜLTÜR 
MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (18 MART 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ereğli’de yaptırılan Cem ve Kültür Merkezi’nin açılış 
törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmaya cemevinin yapımına katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti ve şunları söyledi;  

Burada sevgi, barış ve dostluğun egemen kılınacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ”Sevgi, barış ve 
dostluk, insanın yüreğinde vardır. Bunlar insanın yüreğinde varsa her şey vardır, yoksa her 
şey hikaye”. 

”Dini ve etnik kimliği, siyasetin konusu yapmıyorum. Allah ile kul arasına kimsenin 
girebileceğine inanmıyorum. Hiç kimsenin de birisinin Allah’a daha yakın, birisinin daha uzak 
olduğunu ölçen terazisi yoktur. O açıdan inançlar, insanın gönlündedir. Oraya müdahale 
etmek, siyasetçinin görevi değildir. Etnik kimliği de siyasete malzeme edersek ikinci büyük 
hatayı yapmış oluruz. Ona da giremeyeceğiz. Hiç kimsenin kendi anne, babasını seçme 
şansı yoktur ama anne ve babalarımızla şeref duyarız. Dolayısıyla etnik kimlik de siyasetin 
konusu değildir. İnançları ve etnik kimliği, siyasetin dışında bırakırsak siyaset o zaman 
güzeldir.” 

Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi değerlerin Anadolu’nun 
aydınlanmasında, gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. ”Cemevi ibadet yeri olsun diye 
Meclis’te kanun teklifimiz var. Destek verirlerse bir sorunu daha çözmüş oluruz”. 

Konuşmaların ardından Cem ve Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılacak yöresel 
tanıtım evlerinin temel atma törenine katıldı ve inşaatın temeline ilk harcı attı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Ali Molla Camisi’ne geçerek, cami avlusunun üst 
kapatma projesinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra yürüyerek kapalı pazaryerinin temel 
atma törenine geçti.  

Gebze’de ”Taşeronlaşmaya Dur De” mitingi düzenledik. Gebze’de taşeron işçiliği giderek 
artmakta, aynı sıkıntı Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü madenlerinde de yaşanmaktadır. 
CHP iktidarında taşeronlaşmayı sona erdireceğiz. Emeklilere de intibak yasası çıkarma sözü 
veriyoruz. 

 
KILIÇDAROĞLU, ANKARA CEVİZLİDERE’DE BULUNAN 75. YIL 
DİNLENME VE BAKIMEVİNİ ZİYARET ETTİ (23 MART 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevini ziyaret ederek, tek tek 
tokalaştığı yaşlılarla görüştü. Bakımevini Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret ettiğini belirten 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bakımevini ilk kez ziyaret ettiğini, ancak bundan sonra 
daha sık geleceğini söyledi. Yaşlıların Türkiye’nin kalkınması ve çağdaşlaşmasında önemli 
katkıları olduğunu anlattı. Konuşmasının ardından bakımevini gezerek, Bakımevi Müdürü 
Bülent Pişi’den bilgi aldı.  
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bakımevinden ayrılışı sırasında ise gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
 
Bir gazetecinin TÜSİAD’ın hazırladığı yeni anayasa taslağındaki ”Anayasa’da değiştirilemez 
madde yer almaması” önerisinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ”Biz Anayasa’nın 
değiştirilemez maddelerinin değiştirilebileceğini düşünmüyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz. 
Ama ülkemizde demokrasi ve özgürlük var, insanlar düşüncelerini özgürce dile getirebilirler. 
Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu idaresidir, o iradeye 
de hepimizin saygı duyması gerekir” dedi. 

Başka bir soru üzerine, BDP milletvekillerinin polise karşı tutumlarını da değerlendiren 
Kılıçdaroğlu, polisin zor koşullarda görev yapan kamu görevlileri olduğunu ifade ederek, 
”Zaman zaman biz de polisten şikayetçi oluyoruz ama polise şiddet uygulamak, ona tokat 
atmak doğru değildir. O bir kamu görevlisi, görevini yapıyordur. Görevinde aksaklıkları, 
yanlışları olabilir ama bütün bunları dikkate alarak ona saygı göstermemiz gerekiyor” dedi. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU EKONOMİ 
GAZETECİLERİ DERNEĞİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ            
(24 MART 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya 
geldiği akşam yemeğinde bir araya geldi.  

Ekonomi sayfalarını okuduğunda son derece başarılı bir ekip bulunduğu izlenimi oluştuğunu, 
ancak Anadolu’daki sanayiciye, çiftçiye sorduğunda ”İyi değiliz” yanıtı aldığını, işsizlerin iş 
bulamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomi politikası sonucunda ”istihdam 
yaratmayan büyüme” kavramıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 

Kaynakların verimli kullanımında da sorunlar bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ”Kamu 
İhale Yasası ilk çıktığından bugüne 15-20 kez değişiyorsa ve bu değişimlere kaynaklık eden 
düşünce kamu kaynağının verimli değil de verimsiz kullanılması, birilerine kaynak aktarılması 
amacına dönük yapılıyorsa, burada da bir sorun vardır”. 

AKP’nin bütçe politikasının nasıl olduğu, bütçenin esnekliği olup olmadığı, vergi politikası 
bulunup bulunmadığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilip edilmediği sorularını yönelttiği 
konuşmasında, ”Reel ekonomiye gerekli önem verildiği kanısında değilim. Reel ekonomiye 
önem veriliyor deniyorsa, bunu birisinin çıkıp anlatması lazım. Eğer siz ekonomiyi sıcak 
paraya teslim ederseniz, o ekonomi iflah olmaz”. 

Sıcak paranın ülkeden çıkmaması için en yüksek faizin verildiğini söyleyen Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi bilmediğini savunarak, 
Erdoğan’ın TL’nin çok değerli olmasıyla övündüğünü, kararlı bir ekonomide istikrarlı bir para 
politikasının sürdürülmesinin önemli olduğunu, TL’nin değerlenmesinin ithalatı cazip hale 
getirdiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, bu durumun bekledikleri ölçüde medyada eleştiri 
bulmadığını kaydetti. 

Yıllık ortalama yüzde 4 büyümeyle işsizliğin nasıl azaltılacağını sorarak, ”TÜİK’in işsizlik 
rakamlarında oynaması bizi rahatlatmıyor”. 

”Gıda maddelerinin dağıtımı, kömür dağıtımı bir sosyal politika olarak algılanıyorsa, bu 
yanlış. Sosyal politika, insan onurunu koruyan, yoksulluğu deşifre etmeyen bir politikadır. 
Türkiye bir hayır kurumu değildir, bir iane devleti değildir, sosyal hukuk devletidir. İnsan 
onurunu koruyan bir devlettir. Anayasası böyledir.” 
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi politikalarının dayandığı üç ana eksenden ilkinin 
güçlü bir sosyal devlet, ikinci temel hedef ekonomide rekabet gücünü artırmak, üçüncü hedef 
ise istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme olarak nitelendirdi. 
  
”Biz yüzde 7 büyüme hızı… Belki Türkiye tarihinde ilk, Doğu ve Güneydoğu için büyüme 
hızını yüzde 9,5 olarak öngördük. Makro dengeleri bunun üzerine kurduk. 2023′e kadar bir 
projeksiyon yapıldı. GSYH’yi 2023′te 2,6 trilyon dolara çıkarmayı, kişi başına geliri 31 bin 500 
dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece AB’nin kişi başına gelirinin yüzde 85′ini 
yakalayabileceğimizi umuyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki rakam, Türkiye ortalamasının 
yüzde 75′ini yakalayacak. İhracatın miktarı 650 milyar dolar, ithalat da 750 milyar dolar. 
Hükümetin yaptığı açıklama, 2023′te ithalat 500 milyar dolar, ihracat da 500 milyar dolar. 
Hedefin ne kadar yapay olduğunu bu rakam gösteriyor. 

Cari işlemler açığının, GSYH’nin yüzde 2,5′ine inmesini düşünüyoruz ve her yıl 800 bin kişiye 
yeni istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 40, bunu yüzde 
55′e, işsizliği de yüzde 6 düzeyine çekmeyi hedefliyoruz.” 

”Biz reel sektöre önem verildiği zaman, fabrikaların bacası tüttüğü zaman, TL olması 
gerektiği yerde olduğu zaman, Merkez Bankası daha özgür ve özerk olduğu zaman, 
bağımsız kuruluşlar daha sağlıklı görev yaptığı, ‘siyasi otoritenin emrindeyim’ demediği 
zaman ekonominin daha iyi yönetileceğine inanıyoruz. Eğer siz Kamu İhale Kurumunu, İhale 
Yasasını değiştirerek kendinize uydurursanız, enerji piyasasını kendinize uydurursanız, pek 
çok bağımsız kuruluşu, sizden talimat alan bir kurum haline döndürürseniz, ekonomiyi iyi 
yönetemezsiniz. Nitekim geldiğimiz nokta da bu.” 

”Ekonomiyi bilmeyen, yakından uzaktan ekonominin ne olduğunu anlamayan bir başbakan 
ülkeyi yönetirse bu tablo ortaya çıkar. Büyüme var, belli kişiler için. Küçülme var, belli kişiler 
için. Yoksulluk var, belli kişiler için. İşsizlik var, belli kişiler için”. 

”Sayıştay’ın siyasallaşması, hele hele büyük şehirlerde var olan ve her biri holding 
büyüklüğünde olan belediye şirketlerinin tümüyle kamu denetiminin dışına çıkmış olması, 
başlı başına bir faciadır. İstanbul anakent belediyesiyle ilgili olumsuz bir haber niye çıkmaz? 
Maaş ödemek için bankalardan borç alan bir belediyeyi niye kimse eleştirmez? Asıl 
demokrasinin sorunları bunlar, ekonominin sorunları da aslında burada yatıyor. Eleştirseniz 
bile gazetelerde yer almaz, ama övgü dolu haberler büyük puntolarla yer alır.” 

”Ekonominin iyi yönetilmediğini biliyoruz ama iyi yönetilmediğinin bizim arzu ettiğimiz 
miktarda seslendirilmediğini de biliyoruz. Siyasetçinin hesap verdiği, halkın da ödediği 
vergilerin hesabını sorduğu bir ortamda demokrasi olur. Onun dışında birbirimizi 
kandırmayalım. Türkiye Cumhuriyeti bütçesine benzeyen bir demokrasi, gelişmiş bir 
demokrasi değildir. Bütçenin esnekliği yoktur, bizde de demokrasinin esnekliği yoktur” dedi.  

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TESK GENEL MERKEZİNİ 
ZİYARET ETTİ (26 MART 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TESK Genel Merkezini ziyaret ederek Genel 
Başkan Bendevi Palandöken ile bir araya geldi. 

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, esnaf ve 
sanatkarların problemlerini bildiğini ifade etti. 

Esnaf ve sanatkarların sağlıklı çalışan sisteminin yok edilmesinin doğru olmadığını 
söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 
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”Eğer binlerce esnaf dükkanını kapatıyorsa bilin ki o ülkede bir sorun var demektir. Binlerce 
dükkanını kapattığı ortamda toplumda sağlıklı bir sürecin yaşanmadığı kanısı yayılır ve bu 
kanı gittikçe gerçek bir sürece dönüşür. Biz büyük alışveriş merkezlerine karşı değiliz ama 
Batı nasıl çalıştırıyorsa bizim de öyle çalıştıralım. Esnafın yaşaması lazım. Esnafı yok 
ederseniz ne olacak bu kadar insan? Alışveriş merkezleriyle ilgili yasanın çıkmasını istiyoruz. 
Yasa iki dönemdir Parlamento’ya gelmiyor”. 
 
”Kusura bakmayın. Madem birbirimizi seviyoruz, birbirimizle oturup konuşacağız, ben 
sitemlerimi de yapacağım size. Sizi destekliyoruz, sizinle ilgili yapılan haksız düzenlemeleri 
protesto ediyoruz, yeri geldiğinde sizin için biz Meclis’in Genel Kurulu’nu terk ettik, 
yapamazsınız bunu diye. Ama sonuçta biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi 
savunmanızı istiyoruz. Sizin yanınızdaysak, sizi savunuyorsak, sizin çıkarlarınızı 
savunuyorsak, ‘esnaf bu ülkenin çimentosudur’ diyorsak o zaman sizin desteğinize 
ihtiyacımız var.” 
 
”Dünyada çalışan bir insanın cezalandırıldığı bir model gördünüz mü? Sadece bizde var”. 
 
”Sizin üyelerinizin veresiye defteri olmayacak. Sonra o bakkal gidip fabrikadan malını alacak. 
Reel sektör desteklenecek. Türkiye daha güçlü olacak”. İstiyoruz ki bir çocuk bile yatağa aç 
girmesin. 
 
”(Alışveriş merkezleri Batı standartlarında olsun) niye diyoruz? Alışveriş merkezleri yasaya 
göre haftanın bir günü kapalıdır. Çünkü en azından bir gün vatandaş gidip esnaftan alışveriş 
yapsın. Bir gün de o bari faydalansın bundan. Bunu istemek haksızlıksa bize oy vermeyin. 
Eğer bunu istemek sizin çıkarlarınızı ve bu ülkenin sağlıklı, dengeli büyümesini savunmaksa 
sizin oylarınıza talibim. Biz Türkiye’yi el birliğiyle büyütmeliyiz”. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, taksici ve kamyoncuların da TESK üyesi olduğunu 
hatırlatarak, taksicilerin can güvenlikleri olmadığı için korumalı taksi istediklerini anımsattı. 

”Son derece haklı bir talep, yerine gelmiyor. Defalarca söyledik, kanun teklifi verdik gelmiyor. 
Bunu sağlayacağız, bütün taksici esnafın bunu bilmesi lazım”. 
 
”Dünyadaki 3 firmadan birisi Türkiye’de. Niye bizde tek tip taksi olmasın? Daha güzel, daha 
modern, daha çağdaş. Görevini yaparken, çalışırken can güvenliği içinde çalışmasın. ÖTV 
alırsanız, bütçeye hiç bir katkısı yok, çünkü kimse almaz. Almazsanız, en azından reel 
sektörü desteklerseniz, on binlerce taksi yaratılacak, istihdam alanı yaratacaksınız. Biz bu 
konuda reel sektörü destekleyen sanayi politikalarını savunuyoruz. Borsa, faiz kıskacına 
girmiş bir reel sektör olmasın, sıcak paraya teslim olmuş bir ekonomi olmasın diyoruz.” 
 
“Türkiye’ye sıcak para geldi diye seviniyoruz. Bizim dışımızda sevinen ülkede yok. 
Kazıklanan insan sevinir mi hiç? Biz kazıklanıyoruz diye seviniyoruz”. 
 
”Biz gittik, Hollanda’dan tanesine 1 milyon 200 bin avro verdik ve otobüs aldık. İhalesiz aldık. 
Bu otobüslerin biri kusuru vardı, otobüsler yokuş çıkmıyor, Hollanda’da dağ yok ama İstanbul 
da 7 tepeli. Dünyanın en büyük hurdalığı… Teknolojisi yüksek en büyük hurdalığını aldık. Bu 
otobüsler şoför olmadan da gidermiş, iyi ama yol yapman lazım senin önce. Bunun faturasını 
sonuçta bizler ödüyoruz. Hepimizin 12 Haziran’da düşünmesi lazım, elini vicdanına koyarak 
sandığa gitmesi lazım. Bu millete hesap veren bir siyaset mi olmalı, yoksa oy alıp milleti 
görmeyen bir siyaset mi olmalı? Bu ayrımı görmek zorundayız.” 
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”(Esnaftan beklediğimiz oyu alamıyoruz) Kabahat esnafta değil, dedim, kabahat bizde… Sen 
esnafa gittin mi, çayını içtin mi, lokantasında bir yemeğini yedikten sonra halini hatırını 
sordun mu, bir tokalaştın mı, bir taksi durağına gidip derdiniz nedir dedin mi? Demedik, 
kabahat bizde. Şimdi tersine döndürüyorum, ben size geliyorum, ayağınıza geliyorum, 
oturuyorum, konuşuyorum, derdinizi biliyorum ve dertlerinizin tamamını çözmeye kararlıyım. 
Bu ülkede artık yarım yamalak siyasete yer yok. Düzgün, namuslu, verdiği sözün arkasında 
duran bir siyasete ihtiyaç var. Biz bunu yaparsak o zaman Türkiye’de gerçekten bizim 
anladığımız anlamda bir demokrasiye kavuşmuş olur.” 
 
“O borcunu ödeyemedi. Eşinin ne günahı var? Eşinin günahı da onunla evlenmek. Böyle bir 
sosyal güvenlik anlayışı olamaz. Borç varsa zaten alıyorsun, icraya veriyorsun. 9 yılda icra 
dairelerinin sayısı nereden nereye çıktı? Çoğu şey de azaldı, sizlerin sayısı da azaldı. Ama 
bir şey arttı. İcra dairelerinin sayısı arttı. 9 yılda 4 sefer mali af çıktı. Bir ekonomide, bir 
hükümet döneminde 9 yılda 4 sefer af çıkıyorsa bilin ki o ekonomi iyi yönetilmiyor. İzlenen 
ekonomi politikası esnafı borcunu ödeyebilecek duruma getirmiyor”. 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ’İ ZİYARET ETTİ (31 MART 2011) 
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i ziyaret etti. 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Parti Meclisi üyeleri Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi mezunu Muhammet Çakmak ve emekli Müftü İhsan Özkes eşlik etti. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, ANTALYA ESNAF VE 
SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ (31 MART 2011) 
 

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Abdullah 
Sevimçok ile görüşen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra toplantı salonunda 
esnafla bir araya geldi. Gittiği her yerde mutlaka esnaf ve sanatkarları ziyaret ettiğine işaret 
ederek, ”Onlarla aramızda bir mesafe vardı. Kafalarında hep (CHP ne yapacak) diye soru 
işareti vardı” diye konuştu. 

Ailesinde esnaf bulunması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışması nedeniyle esnaf ve 
sanatkarları yakından tanıdığını dile getiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın 
devlete yük olmadan çalışan, üreten, emek harcayan, yanında çırak, usta yetiştiren, kar elde 
ederse de gidip vergisini ödeyen kişi olduğunu söyledi. Esnafın kanaatkar olduğunu belirten 
Kılıçdaroğlu, toplumun çimentosunu oluşturduğunu kaydetti. 

Türkiye’nin iyi yönetilmediği gibi, kaynaklarının da çarçur edildiğini söyleyen Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 
 
”Birisi demiş ki, ‘Efendim çıraklık dönemiydi, sonra kalfalık, şimdi ustalık dönemindeyiz.’ 
Sevsinler senin ustalık dönemini, malı götürme dönemi. Bugün açın tüm gazetelerin 
manşetlerini görün, YGS sınavı. Çocuklarımız sınava girdi, gizli kapaklı formüllerle yine 
birileri avantaj sağladı. Çocuklarımızın hakkı yeniyor. İşte ustalık dönemi bu. Öyle bir formül 
üretiyorlar ki belli kişiler bilecek, soruları dağıtmaya gerek yok, diyeceksiniz ki en düşükten 
en yükseğe göre yapın, şunu işaretlediniz mi daha doğrusu en düşüğü işaretlediniz mi veya 
en yükseği işaretlediniz mi doğru çıkacak… Hiç kafanızı yormaya gerek yok. Bunların ustalık 
dönemi bu. Türkiye’nin geldiği sorun da bu. Ben merak ediyorum, siyasi iktidar bu YGS 
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sınavıyla ilgili nasıl tepki verecek. Daha ses çıkmadı. O sınava giren benim, sizlerin 
çocukları. Biz çocuklarımızı niye dershaneye gönderdik, dünyanın parasını verdik okullara 
gönderdik, boğazımızdan kestik çocuklarımız okusun diye. Ne oldu? Birilerine 
söyleyeceksiniz şu formülle işaretle diye. Ondan sonra haklarınız elinizden alınmış olacak. 
Bu doğru değil.” 

”Dünyanın hangi ülkesinde çalışan adam cezalandırılır? Esnaf çalışırsa emekli olduktan 
sonra sana ceza keseceğiz diyorlar. Bu doğru değil. Söz veriyorum CHP’nin iktidarında 
Sosyal Güvenlik Destek Primini kaldıracağız”.  
 
”Dünyada hangi ülke 9 yılda 4 sefer mali af getirmiştir? Neden çıkar mali af? Kişi borcunu 
ödeyemez, faiz yükü altında kalır. Soru şu, bu insanlar niçin vergilerini, sosyal güvenlik 
primini zamanında ödeyemiyorlar? Demek ki sizin izlediğiniz ekonomik politikalarla esnaf 
borç içinde kalıyor. Ondan sonra da af çıkaralım. Ekonomi iyi yönetilmiyor. ‘Bu kriz dünyada 
vardı’ diyorlar. Dünyaya bakalım. 9 yılda 4 kez mali af çıkaran bir ülke göstersinler. O ülkeler 
iyi yönetiliyor, biz iyi yönetilmiyoruz. Bu hayatın, sizin hayatınızın gerçeğidir.”  

”İlla gelin CHP’ye oy verin demiyorum. Sizin geleceğinizi biz savunuyorsak gelin bize verin 
başka bir parti savunuyorsa ona verin. Bu kadar açık söylüyoruz. Esnafın alın terine değer 
veriyoruz. Eski değer yargılarımızı kafamızdan atalım. Buraya yeni CHP olarak geliyoruz. Biz 
CHP olarak, adımız gibi olmak istiyoruz. Halkın partisi olmak istiyoruz”. 
 
”Bize güvenin göreceksiniz bu ülke nasıl yönetiliyor. Öyle birilerinin yaptığı gibi malı 
götürmeyeceğiz. Sizden topladığımız 5 kuruşun hesabını dahi vereceğiz. Biz hesap vermeyi 
namuslu görev kabul eden bir anlayışa sahibiz” 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ANTALYA HURMA İLERİ 
ATIKSU ARITMA TESİS AÇILIŞINA KATILDI (2 NİSAN 2011) 
 
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Hurma İleri Atıksu Arıtma 
Tesis açılışına katılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;  
 
“Sayın Başbakan Mardin’e gittiğinde 78 tesisi açmıştı. Ben de Mardin’e gittiğimde herkes iş 
istiyordu. Onlara şunu sordum, buraya geldiler 78 tesisi hizmete açtılar, Allah aşkına burada 
kimse çalışmadı mı?”. 
 
“Meğer okulun lojmanı badana, boya yapılmış ve bunlar yeni bir tesisi hizmete açmak adına 
sizlere bizlere sunuldu. Ondan sonra bütün tesisleri mercek altına aldık. Artık o tesisleri 
açarken öyle yapmıyorlar. Bunların yüzündeki maskeyi aşağıya indireceğiz.”  
 
“Bize engel çıkarmayın yeter. Sizden para da istemiyoruz.” 
 

“Bütün sorunların çözümünü hep sosyal demokrat belediye başkanları gerçekleştirmiştir. 
Beni mutlu eden Deniz Baykal’ın temelini atması ve 16 ay gibi kısa sürede tamamlanıp 
önceki Genel Başkanımız ile birlikte açılışını gerçekleştirmektir.” 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TOBB YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISINA KATILDI (2 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı ve burada 
yaptığı konuşmada şunları söyledi; 
 
”CHP’nin, iş dünyasındaki algısı biraz olumsuz, bu tabloyu kırmak istiyoruz.” İş dünyasının 
rahat çalışabileceği, üretebileceği, istihdam yaratabileceği bir modeli kurmakta kararlıyız. 
Sanayicin ekonominin kamu görevlisidir, bu nedenle önündeki engellilerin kaldırılması 
gerekir. 
 
”Ekonomi iyi yönetilmiyor”. İyi yönetilen bir ekonomide 9 yılda 4 kez mali af çıkmasının söz 
konusu olamaz. 

”Bugün gazetelerde ilginç bir haber vardı. İnce belli bardağı ithal ediyoruz artık. Türkiye, cam 
sanayinde dünyada sayılı ülkelerden birisi. Nasıl oluyor da çay bardağını ithal etme 
konumunda kalıyoruz? Bu kur politikası böyle devam ederse bu sorun sadece sizin 
sorununuz değil hepimizin sorunu olmaya devam eder”. 

”Türk Lirası çok değerlendi” diye övünmek hatalı olur. ”Ekonomiyi bilen birisi, Türk Lirası’nın 
olduğundan fazla değerli olmasından övünmez. Burada bir sorun vardır”. Türkiye ithalata 
bağımlıdır. CHP yeni bir istihdam politikasıyla yola çıkmak istemektedir.  

Yüzde 5.5′lik bir büyüme yalnızca var olan sorunları sürdürecektir. Orta vadeli mali planda 
ekonomik büyüme yüzde 4 olarak tanımlanmaktadır. ”Yüzde 4 hedefliyorsanız, yüzde 9 
büyüyorsanız bir sorun var demektir; hedefiniz tutmuyor”. İş adamlarının algılarının sağlıklı 
değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye’nin ekonomik başarısının kendisiyle aynı kulvarda olan 
ülkelerle karşılaştırılması gerekmektedir. 
 
Türkiye’de istihdam yaratmayan büyüme kavramının gelişmektedir. Bu son derece sakıncalı 
bir durumdur. İthalata dayalı büyüme, sıcak paraya dayalı ekonomi anlayışı kabul edilemez.  

Toplumsal yaşamın özü uzlaşmadan geçer. ”Kaliteli bir demokrasi özgürlükten geçer. 
Türkiye’de demokrasi sorunu da var. Ben eminim sizler cep telefonlarınızla rahat 
konuşamıyorsunuz, o zaman bir demokrasi sorunu var. Özgürlük ve demokrasinin askıya 
alındığı veya yara aldığı yerde sorun bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı büyür”. 

Bu sorunun ilerlemesi, yandaş iş adamı, yandaş siyasetçi kavramının ortaya çıkması 
sermayeyi olumsuz etkileyecektir. Bu, demokrasinin önündeki ciddi tehlikelerden birisidir. 
Kişilerin mal varlıklarının güvenceli bir ortamda, hukuk içinde olması gerekir. ”Biz herkesin, 
demokratik bir Türkiye’de çalışabileceği, üretebileceği bir devlet anlayışından yanayız”. 

”Biz, yeni CHP’yiz. Proje üreten, ülkesini düşünen, yarattığı değerleri hakça bölüşen, 
yoksulluğu tarihe gömmeyi düşünen yeni bir anlayışın sahibiyiz. İnançlara, etnik kimliğe 
saygılı, bunları siyasetin odağına koyan partilerden olabildiğince uzak duran, 19. yüzyılın 
politikalarını reddeden yeni bir anlayışın sahibiyiz”. 

Sağlıklı bir planlama yapılmadığı için doğu ve batı illeri arasındaki farkların artmaktadır. CHP 
bu farkı ortadan kaldıracak projelere geliştirmektedir. ”Türkiye’nin 100. yılında var olan 
tablonun ve dengelerin Türkiye’nin lehine değişmesini istiyoruz. Daha tutarlı ve saygın bir 
yapı istiyoruz”. 

”AB sürecinde geldik tıkandık”. Muhalefet, AB uyum yasaları konusunda hükümete her 
zaman destek olmaktadır. ”Uyum yasaları çerçevesinde gelen hiçbir tasarıya 550 
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milletvekilinden karşı çıkan olmamıştır. Biz, AB sürecindeki tıkanmadan rahatsızız ama 
AB’nin, Türkiye’ye çifte standart uygulamasından da rahatsızız, onlara bunu açık yüreklilikle 
söylüyoruz. ‘Türkiye size mahkum değildir’ diyoruz ama Türkiye, 1963 yılında imza attığı 
anlaşmanın arkasındadır. ‘Avrupa’nın etik değerleri var’ deniliyorsa Avrupa da attığı imzanın 
arkasında durmalıdır”. 

Hükümetin, istihdam, vergi gibi konularda politikaları bulunmamaktadır. Ekonomi yönetimi 
dağınıktır. 

CHP’nin askerliği kısaltma projesi vardır. ”15 ay bir insanı üretim sürecinin dışına 
çıkarıyorsunuz. ’9 aya daha sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğiz’ dedik. Daha güçlü, 
tutarlı, dinamik, üretken bir ordu isteriz. Ülkeyi daha iyi savunan, hantallığı aşmış bir ordu 
isteriz. Savunma sanayinin daha güçlü olmasını isteriz”. Askerliğin 9 aya indirilmesi halinde 
Türkiye’ye sağlayacağı tasarruf istihdama ve üretime olumlu yansıyacaktır. 

Türkiye’nin yeni bir ekonomik programa ihtiyacı vardır. ”Var olan program, Kemal Derviş ve 
arkadaşlarının ortaya koyduğu, onda değişiklik yapılmayan, sürdürülen bir programdır. O 
program işsizlik yaratıyor, ithalatı cazip hale getiriyor, Türk Lirası’nı değerli kılıyor, sanayiciyi 
cezalandırıyor”. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığını özerk bir yapıya kavuşturacaktır. Vergi denetimleri silah olarak 
kullanılmayacaktır. 

Yeni bir istikrar programı, sağlıklı bir rekabet ortamı, bağımsız bir Gelir İdaresi Başkanlığı, 
yeniden örgütlenmiş, güçlü, yaratıcı bir Devlet Planlama Teşkilatı sözü veriyoruz. Ekonomik 
yapıdaki dağınıklığı gidermek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye 
Piyasası Kurulu birleştirilebilir. 

CHP ekonomiye yenilikler getirecektir. Uzun yıllar bürokraside çalıştım bu nedenle işlerin 
nerede tıkandığını görebiliyorum. ”Rahmetli Özal’ın başarısı da burada yatar. Devleti iyi 
tanımasında yatar”. 
 
CHP özelleştirmeye ideolojik bakmamaktadır. Özelleştirme ile tekel değil, sağlıklı bir rekabet 
ortamı yaratılması gerekmektedir. 

”Doğu ve Güneydoğu ile ilgili projelerimiz var. Özel sektöre hiç düşünemediğiniz ölçüde 
teşvik politikaları gelecek ama sadece o bölgeler için. Seçilmiş alanlarda sağlıklı teşvikler. 
Özel sektör gitmezse devlet özel sektör işbirliğini teşvik edeceğiz. En az yüzde 51′i özelde 
olacak ama özel sektör ‘biz bu koşullarda gitmek istemiyorum’ diyorsa doğrudan devlet gidip 
yatırım yapacak. O bölgedeki büyüme hızını yüzde 9,5 tuttuk. Olağanüstü olanaklar var o 
bölgelerde. Yeni yatırım alanları yaratmak zorundayız. Terörü önlemek için istihdam 
yaratacağız.” 

CHP vatandaşın karşısına projeleri ile çıkmaktadır. ”Bizim dışımızda proje üreten bir parti 
bulamazsınız. Gelsinler karşımıza, ekonomide, sosyal hayatta. ‘Büyüme’ diyoruz, 
‘uçuruyoruz Türkiye’yi’ diyoruz, yoksul sayısı bir yılda 818 bin kişi artıyor, TÜİK rakamı bu. 
Demek ki zenginlik, büyüme halka dokunmuyor, halka dokunması lazım. Devlet yönetiminde 
de izleyeceğimiz politikalarda da Türkiye’yi dünyada söz sahibi hale getirmek istiyoruz. Lafla 
değil, işle. Biz proje üreten bir siyasal partiyiz artık. Söyledik biz, yeni CHP’yiz. Proje üreten, 
ülkesini düşünen, yarattığı değerleri hakça bölüşen, yoksulluğu tarihe gömmeyi düşünen yeni 
bir anlayışın sahibiyiz. İnançlara, etnik kimliğe saygılı, bunları siyasetin odağına koyan 
partilerden olabildiğince uzak duran, 19. yüzyılın politikalarını reddeden yeni bir anlayışın 
sahibiyiz”. 
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GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU, YAKINLARINI KAYBETMİŞ 
AİLELER DERNEĞİNİ (YAKAD) ZİYARET ETTİ (3 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YAKAD merkezini ziyaret etti ve kayıplar sorununa parti 
olarak çok duyarlıyız. Konuyu meclise götürme konusunda öncülük ettik dedi ve şunları 
söyledi; 

”Bundan sonra CHP olarak konuyu daha sıcak ve yakından takip edeceğiz. Sizler YAKAD 
olarak çok önemli bir başarı elde ettiniz. Eskiden kayıp yakınları sahipsizdi. Bu dernek kayıp 
yakınlarının sesi oldu ve siyasilerin dikkatini çektiniz. Eminim bu dernekte farklı siyasi 
gruplara mensup insanlar vardır ama acı ortak paydamızdır. Tekrar söylüyorum, bu konuda 
üzerimize düşen bütün gayreti göstereceğiz. Siz de dernekten haberi olmayan diğer kayıp 
yakınlarını da bu çatı altında birleştirmeye gayret edin.” 

Kayıp insanların bulunmasında medyaya da büyük görev düşmektedir. Halkın gözü, kulağı 
olan medyanın konuyla daha yakından ilgilenmesini umut ediyoruz. 

Yakınlarını kaybeden aileler, ”Umudunuzu kaybetmeyin”. ”Sizi bir arada tutan işte o umuttur. 
Bizler de sizlere destek olmaya çalışacağız ama tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılarınızı 
bütün kalbimizle paylaştığımızı bilin”. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YAKAD’ı ziyaretinin ardından Fatih’te bir süre dolaşarak 
esnafı ziyaret etti.  
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu YAKAD ziyareti öncesinde, Akatlar Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen CHP Gönüllüleri Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yaptı ve şunları 
söyledi; 
 
Yoksulluk sigortasını 40 yıldır hiçbir hükümetin getirmeye cesaret edemedi. Hiç kimsenin 
giysisi ve etnik kimliğiyle uğraşmıyoruz. Bu coğrafyada huzurlu ve kardeşçe yaşamak için 
herkesin karnının doyması gerekmektedir. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU POLİS HAFTASI 
NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI (4 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, polis örgütünün kuruluşunun 166. yıldönümünü içeren 
Polis Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı ve şunları söyledi; polislik mesleği büyük 
fedakârlık, hoşgörü, kararlılık, nesnellik gerektiren, güven duyulması gereken bir meslektir. 
Bu nedenle de bu mesleğin çalışanları bu özelliklere uymadıkları zaman öncelikle 
güvenilirliklerini yitireceklerdir. Halkın güvenliği için hayatını ortaya koyan, barışı ve huzuru 
koruyan yurtsever, cesur, fedakâr polislerimizin Polis Bayramı kutlu olsun. Onları kutluyorum, 
içten duygularla selamlıyorum. Halka dürüstçe fedakârca hizmetleri için teşekkür ediyorum.” 
 
Polisin de çalışma koşullarında ve özlük haklarındaki iyileştirme CHP iktidarında olacaktır. 
“Polisimiz CHP iktidarında görevini yasada belirtildiği gibi, özgür olarak, tam bir tarafsızlıkla 
yapacaktır. Hiç kimseyi sabahın kör karanlığında yatağından kaldırıp karakola 
sürüklemeyecek, kitaplara suç öğesi olarak el koymayacak, herkese suçlu gibi 
davranmayacak, kitap imhası için matbaa basmayacaktır. Biliyorum, bunu yapmaktan halk 
çocuğu polislerimiz de bunalmıştır. Ama beklesinler, CHP iktidarında onlar da rahat bir nefes 
alacak.” 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU SAĞLIK HAFTASI 
NEDENİYLE YAZLI BİR YAPTI (6 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,  Sağlık Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.  
 
 
Bugün izlenen sağlık politikalarıyla halkın en temel hakkı olan yaşama hakkı 
önemsenmemektedir. “Anayasamız ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir’ der”. 
 
CHP ‘Önce insan’ der, halkın iktidarında; herkese eşit ve kaliteli bir sağlık hizmet verilecek; 
artırılacak refah seviyesi ile bireyin ve toplumun sağlıklı, mutlu ve özgür olması için gereken 
yapılacaktır. “Bunu sağlayacak olan sosyal devletin yaratılması temel hedefimizdir”.“Zaten 
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak 
zorundadır, bunun için vardır”. 
 
“Aile Sigortası, sağlıklı ve eğitimli yeni kuşakları garantisidir”. Tüm halkımızın olduğu gibi, 
sağlık çalışanlarımızın da sorunlarını biliyoruz. Onlar da CHP iktidarında rahat bir nefes 
alacak, buna içtenlikle inanmalarını, bize güvenmelerini isterim. Biz halkımıza güveniyoruz”. 
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU AVUKATLAR GÜNÜ 
KUTLADI (7 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baro Başkanları’na bir mektup göndererek, Avukatlar 
gününü kutladı. 

Sayın Başkan, 
 

Sizin ve avukat arkadaşlarınızın gününü; yargının bağımsızlığının sağlandığı, avukatın 
vazgeçilmezliğinin benimsendiği, avukatlara her aşamada çıkarılan engellerin kaldırılacağı 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında birlikte kutlayacağız. 

Bu vesileyle Halkın iktidarında; 

· Demokrasinin yapı taşlarından biri olan avukatların önündeki engellerin birer birer 
kaldırılacağını, 

· Adliyelerde, yüksek mahkemelerde, icra dairelerinde ve avukatlık mesleğinin icra edildiği 
her yerde, avukatlara, kanunen eşit durumda oldukları hakim ve savcılara göre ayrımcılık 
anlamına gelen hiç bir uygulama yapılamayacağını, 

· Baroların Adalet Bakanlığı’nın denetiminden kurtarılacağını, 

· Avukatların soruşturmalarının siyasi iktidarın parçası olan Adalet Bakanlığı’ndan alınarak 
avukatların yönetimindeki bir kurula devredileceğini, böylece savunmanın siyasi iktidara 
karşı bağımsızlığının sağlanacağını, 

· Yargı görevi yapmalarına rağmen avukatlardan esirgenen yeşil pasaport hakkının 
tanınacağını, 
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· Adil yargılanma hakkının zorunlu unsuru CMK avukatlığının angarya olmaktan 
kurtarılacağını ve CMK avukatlarının gerek ücret gerek çalışma koşullarının meslek 
onuruna yakışır şekilde iyileştirileceğini, 

· Sosyal devlet ilkesinin barolar eliyle hayata geçirilmesini sağlayan adli yardımın 
geliştirilerek, adli yardım fonlarının arttırılacağını, böylece adli yardım görevi üstlenen 
avukatların da emeklerinin karşılığını almalarının sağlanacağını, 

· Hükümetin önerdiği ve avukatın meslek alanını yok eden avukatsız arabuluculuk 
projesinin ortadan kaldırılacağını, 

· Genç avukatlara mesleklerinin başında devletin destek olacağını, 

· Avukatların iş alanlarının arttırılabilmesi işin uygulanabilir, etkili projelerin birer birer hayata 
geçirileceğini, 

· Avukatları mağdur eden haksız vergi uygulamalarına son verileceğini, 

· Hukuku, yargıyı ve avukatlık mesleğini ilgilendiren her konuda Türkiye Barolar Birliği ve 
Barolarla kurumsal işbirliği yapılacağını ve avukatlardan gelen talep ve önerilerin daima 
titizlikle değerlendirileceğini, 

· Hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesinin barolarla ve avukatlarla omuz omuza 
yürütüleceğini bu vesileyle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

İçten sevgi ve saygılarımla. 
 
         Kemal KILIÇDAROĞLU 
         CHP Genel Başkanı 
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU KUTLU DOĞUM 
HAFTASINA KATILDI (15 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca, ”Kutlu Doğum Haftası” 
dolayısıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen ”Hazreti Peygamber ve Merhamet 
Eğitimi” konulu programda yaptığı konuşmada şunları söyledi; 

İslam dini barış anlamı taşımaktadır. Böylesine bir günde bir arada olmak, huzura ermek 
anlamına gelmektir. 

Mutluluğu bulmanın, huzura ermenin yolu, insanların birbirini anlaması, dayanışma içinde 
olması, yardımlaşması, kardeşçe kucaklaşmasından geçer. ”Bunun için çok önemli ve büyük 
bir örneğimiz var, o örnek Hz. Peygamber’dir”. 

İslam dininin temel amacı, Allah’a ve ahiret inancına dayalı ahlaki bir toplum yaratmaktır. Hz. 
Muhammed’in hayatı, İslam’ın bu temel mesajını insanlığa ulaştırmak üzere kuruludur.  

Hz. Muhammed en büyük zulüm olan şirki yıkmış, dünya tarihinin en büyük inkılabını 
gerçekleştirmiş, Allah ile kul arasına giren tüm batıl inançları bertaraf etmiştir. 
 
”İslam yalnızca Allah’a tapan, yalnızca Allah’tan dileyen yüce bir inanışı getirmiştir. İslam, 
tevhidi yani tek ilahlı inancı yerleştirmiştir, kula kulluğu kaldırmıştır. Çocukluk yıllarından 
itibaren taşkın olmayan, kontrollü ve sakin bir ruh haline sahiptir. O, en zor anlarında dahi 
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metanetini kaybetmeyecek kadar güçlü bir kişiliğe sahiptir. Baskının ve zulmün en şiddetli 
anlarında dahi onu yapanlara merhamet duyabilecek kadar engin bir bağışlama yetisine 
sahiptir. 

Sevgili peygamberimiz hiç öfkelenmezdi. Kendisinden unutamayacağı bir nasihat isteyen 
kişiye, ‘Öfkelenme’ demiştir ve ‘Asıl pehlivan öfkesini yenendir’ diye buyurmuştur. Hz. 
Muhammed, dünyada kimsenin eline geçmeyen muhteşem bir gücün içinde, kral gibi değil 
sade bir insan gibi yaşamıştır. Dünyayı bir misafirhane olarak gördü ve misafir gibi yaşadı. O 
sade hayatı içinde hem bir öğretmen, hem adil bir hakim, iyi bir eş, anlayışlı bir baba, 
sorumlu bir devlet adamı ve çoğunlukla yoksul bir Medineli vatandaş gibi yaşadı.” 

Hz. Muhammed’in gayet mütevazı bir hayatı olmuş, büyüklenmenin ve kibirlenmenin dışında 
bir yaşam sürmüştür. ”Hz. Muhammed kul hakkından sakındırırdı, kul hakkı yiyenlerin iflah 
olmayacağını, Allah’ın bile kul hakkına karışmayacağını buyurdu. Haksız kazanç ve servet 
edinmenin, yalan söylemenin, emanete ihanet etmenin İslam’la bağdaşmayacağını bildirdi”.  
 
Hz. Muhammed’in ahlakı Kur’an-ı Kerimdir. ”Her türlü şiddet ve terörün kol gezdiği, insan 
haklarının karga tulumba yerlerde süründüğü, ayaklarının altına cennetin verildiği 
kadınlarımızın, annelerimizin acımasızca şiddet gördüğü, insani ve dini değerlerimizin 
yozlaştığı ve sırf menfaat aracı getirildiği çağımızda sevgili peygamberimizin o güzel ahlakına 
daha çok ihtiyacımız var. 

O, savaş dışında hiç kimseye el kaldırmamıştır. Kadınları ve erkekleri insanlık meyvesinin 
tam ve eşit şekilde birer yarısı gibi görmüştür. O güzel bir eşti. Mal, mülk ve dünyalıkta gözü 
olmadığını ifade ederek, halkın refahını düşünmüştür ve asla servet edinmemiştir.” 

Hz Muhammed emeğe değer vermektedir. ”İşçiye alnının teri kurumadan ücretini veriniz” 
demiştir. Hayatında öptüğü birkaç elden birisinin de işçinin eli olduğunu söylemiştir. 
 
Hz Muhammed çevrecilikte de önder olmuştur. ”Belki de tarihte ilk kez milli park ve sit alanı 
ilan eden kişiydi”. 

Hz. Muhammed’in veda hutbesi, temel hak ve özgürlükler açısından çok önemlidir. ”Bu 
meşhur hutbede her ferdin temel hak ve hürriyete sahip bulunduğu, insanların Adem’in 
çocukları olduğu ve evrensel insan kardeşliğinin tesis edildiği, ırk, renk ve sınıf üstünlüğü 
reddedilerek tüm insanların eşit olduğu vurgulanmıştır”. 

Bu hakların başında düşünce ve inanç özgürlüğü bulunmaktadır. ”Allah insanları düşünmeye 
davet eder. Düşünmek Allah’ın bahşettiği en değerli özelliktir. Düşünce ve inanç 
özgürlüklerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır”. 

Hz. Muhammed hayvanların da koruyucusu ve dostudur. ”Güzel dinimiz ve sevgili 
peygamberimiz Hz. Muhammed hayvanlara da iyilik ve sevecenlikle davranırdı”. 
 
Hz. Muhammed bir dünya lideriydi. ”Onun peygamberliğini ve İslamiyet’i yayma konusundaki 
çabası mucize gibi bir olaydı. Onun liderliğine hayran olanlar yalnızca İslam dünyası değil, 
Batı’nın önde gelen düşünürleri, siyaset adamları, yazarlar onun liderliğine hayran 
olmuşlardır”. 

Bu hafta aynı zamanda Şehitler Haftasıdır. ”Ecdadımız Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde 
‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ inancıyla canlarını, kanlarını feda ettiler. Asla sen-ben davası 
gütmediler. Tek vücut, tek yürek oldular. Sünni, Alevi, Türk, Kürt hepsi şehadet şerbetini 
içerek bu cennet vatanı bize emanet ettiler”. 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ORDU GÜNLERİ ADLI 
ETKİNLİĞE KATILDI (15 NİSAN 2011) 
 
Genel Başka Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Dernekler Federasyonu tarafından Feshane Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ”Ordu Günleri” adlı etkinliğe katıldı. Bütün stantları gezen 
Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi; 
 
Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren parti CHP’dir. Bunun unutulmaması gerekir. 
”Şimdi CHP bu hakkı verdikten sonra ikinci bir önemli adım attı. Kadınlara ekonomik güvence 
sağlayan parti de CHP olacaktır, aile sigortasıyla. Ailenizin sigortası olacaktır. Kadına yönelik 
şiddet artıyor. Eğer koca işsizse derdini kime anlatacak? O açıdan biz sosyal devleti yeniden 
inşa edeceğiz. Ailede barışı, huzuru sağlayacağız. Ailede kadını daha güçlü konuma 
getireceğiz. Ayda 600 lirayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kimseye muhtaç olmayan 
mutlu, huzurlu aile yaratacağız. Bir ailede mutluluk varsa bilin ki ülke mutludur. ” 
 
Diyarbakır Bağlar ilçesinde sabahleyin çocuklarına kahvaltılık bir şey veremeyen anne intihar 
etmiştir. Bu olayın acısı, bütün ülkenin acısı olmuştur. 

Türkiye çok güzel bir coğrafyada bulunmaktadır. Doğudan batıya güneyden kuzeye huzurun 
egemen kılınacağı bir sosyal devlet yeniden inşa edilecektir. Bunun için mücadele edeceğiz. 
Size verdiğimiz bir söz vardı kurultayda. CHP’yi yenileştireceğiz, kimseyi 
ötekileştirmeyeceğiz. Projelerimiz olacak, yeni insanlar, yeni yüzler olacak. Sizler yeni yüzleri 
gördükçe CHP’nin yeni yüzünü birazcık daha seveceksiniz. Eskiler de çok değerli. Onlara da 
saygımız var, onlar da bizim başımızın üstünde. Onlara asla, ‘siz durun, oturun, konuşmayın’ 
demiyoruz. Onlar da bizimle beraber sokak sokak köy köy gezecekler. Beraber mücadele 
edeceğiz. O mücadelenin yolu, sosyal devleti yeniden inşa etme çabası olacaktır. Bunu 
sağlarsak mutlu bir Türkiye’yi kuracağız. Sizlerin desteğiyle yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu 
güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin.” 
 
Bu etkinlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 
milletvekili adayları Oktay Ekşi ve Süleyman Çelebi de eşlik etti. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TMMOB HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASINCA HAZIRLANAN 13. TÜRKİYE 
HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI’NA KATILDI                  
(18 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
Sheraton Otelde düzenlenen 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın açılışında 
yaptığı konuşmada, bilinçli vatandaşın önemine değindi. 
 
Demokrasiyi sağlamanın temel yolu, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını 
sorgulamasıdır. Vatandaşlardan bu sorgulamayı mutlaka yapmalarını istiyorum. 

”12 Eylül anayasasını değiştireceğiz” diye yola çıkanların yargıyı yürütme organının eline 
vermiş ve yargı siyasallaşmıştır. Bu demokrasi ve özgürlük için en büyük tehlikedir. 

İnsanların haksız yere tutuklandığı ve gözaltına alındığı bir dönem yaşanmaktadır. ”Öyle 
şeyler yaşıyoruz ki kendini savunmak için mahkemeye götürecek beni devlet, bana araç 
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vermiyor. Beni mahkemeye çıkaracak araç vermiyor bana. Ve ben bir dört ay daha içeride 
kalıyorum. Belki kendimi savunsaydım serbest bırakılmıştım”. 

Mevcut siyasal partiler yasasıyla ülkede demokrasinin gelişmesinden söz edilemeyecektir. 
”Bu siyasal partiler yasasıyla Türkiye’de demokrasi olmaz; birbirimizi kandırmayalım. 
Demokrasi, yurttaşın doğrudan kendi milletvekilini seçme hakkına kavuştuğu gün gerçekleşir. 
Yurttaş kendi milletvekilini kendi seçecek”. 

Yüzde 10 seçim barajı 12 Eylül ürünü, milli irade aldatmacasıdır. Bu baraj vatandaşın 
iradesinin TBMM’ye yansımasının önündeki engellerden biridir. Türkiye’de sosyal devlet 
yeniden canlandırılmalıdır. Aile Sigortası Projesi’ni buna güzel bir örnektir. 

Demokrasinin önündeki ciddi engellerden biri de taşeronlaşmadır. CHP iktidarında bu sorun 
ortadan kaldıracaktır. Örgütlenmenin önündeki engelleri de kaldıracağız. ”Örgütlenmenin 
önündeki engellerden biri de bazı sendikalardır. Bazı sarı sendikalardır. Kendi işçisinin 
hakkını savunamayan sendika olur mu? Taşeronlaşmayı özendiren bir siyasal iktidara destek 
veren sendika olur mu? Bunlar işçi sendikası olarak geçiniyorlar. İşçi değil bunlar. Bunlar 
birilerinin sendikasıdır. Biz bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının 
sendikaların tüm siyasal partilere eşit mesafede olmasını isteriz”. 
 
Medyanın halkın gözü, kulağı olması gerekmektedir. Ancak bazı medya kuruluşları iktidarın 
gözü, kulağı haline gelmiştir. 

”Öyle medya var ki iktidarın sesi, gözü, kulağı olmuş. İktidar ne derse manşet. Muhalefet? 
‘Nasıl içini karıştırırız muhalefetin? Nasıl eleştirebiliriz? Nasıl başlıklar atabiliriz ki şu 
muhalefeti sindirelim?’ Ve bunların köşe yazarları da ‘şu muhalefet keşke böyle yapsa’… 
Onların akıllarına ihtiyacımız yok. Onlar objektif olsunlar, tutarlı eleştiri yapsınlar, halkı 
aldatmasınlar, doğruları söylesinler bize yeter. Gazetelerde üçüncü sayfa haberleri 
manşetlere çıkıyorsa bilin ki o ülkede bir sorun var. Eğer bir ülkede 58 gazeteci hapisteyse 
bilin ki o ülkede bir sorun var. Eğer bir ülkede Başbakan gidip hapisteki gazetecilerle ilgili 
olarak batılı bir ülkede, bir parlamentoda sorulara muhatap oluyorsa o ülkede bir sorun var. 
Bunları, düşüncenin önündeki engelleri kaldıracağız. 

Medya özgür olacak. Hiçbir medya patronu doğrudan ya da dolaylı hiçbir kamu ihalesine 
giremeyecek. Tüm medya çalışanları sendikalı olacak. Biz özgür ve bağımsız bir medya 
istiyoruz. Özgür ve bağımsız bir medya olduğunda doğru haber alma hakkı kendiliğinden 
oluşur.” 

Aydınlar topluma karşı sorumlulukları olduğunu hatırlayarak, yalnızca eleştirmekle kalmamalı 
çözüm önerilerine katkıda bulunmalıdır. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için el birliği ile 
çalışılmalıdır. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Ölçme Teknolojileri ve Yazılım 
Fuarı’nın da açılışını yaparak, stantları gezdi. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, TİM BAŞKANI MEHMET 
BÜYÜKEKŞİ’Yİ GENEL MERKEZ’DE KABUL ETTİ (19 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 
beraberindeki heyeti Genel Merkez’de kabul etti. 
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TİM Başkanı Büyükekşi, ziyaret esnasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan 
Yardımcıları Umut Oran ile Faik Öztrak’a “Hedef 2023 500 Milyar Dolar” projesi ile ilgili bilgi 
aktardı. 

Ziyaret esnasında TİM başkanı Büyükekşi, “Hedef 2023 500 Milyar Dolar” projesinin ayrıntılı 
bir şekilde anlatıldığı özel basım kitabı da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, SEÇİM İÇİN 
HAZIRLANAN EKONOMİ ÇALIŞMASINI AÇIKLADI (20 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim için hazırlanan ekonomi çalışmasını açıkladı. 

“Ekonomik paketimiz sadece CHP içinde değil, değişik akademik, iş ve sivil toplum 
örgütleriyle yaptığımız görüşmelerin sonunda olgunlaştırdığımız bir çalışmadır. Ekonomide 
temel sorunlara çözüm üreten bir çalışma. Çalışmamızın 3 temel ayağı var, 

1- Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Yani bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. 
Tüm ayrıntılar raporumuzda. 

2- Ekonominin uluslararası rekabet gücünü arttıracağız. Ekonomi daha dinamik, güçlü, 
istihdam yaratan bir yapıya kavuşacak. 

3- Ekonomide kalıcı istikrarı sağlayacağız. Kırılgan, dışa bağlı değil kendi iç dinamikleri olan 
güçlü, istihdam yaratabilen bir ekonomi yaratma amacındayız. Büyüme hızını yüzde 7 olarak 
belirledik. 

Makro dengelerinin neler olduğu ve nasıl değişiklikler yaratacağı bu iki kitapçığımızda var. 
CHP dışında hiçbir parti makro dengeleri hazırlamış değildir. Biz hazırladık ve daha iyidir 
derse onlarla tartışırız. Arkadaşlarımız bunun için hazırlar.” 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, BDP vetonusunun ardından yaşanan protestoları şöyle 
değerlendirdi: 

 “Bizim araçlar da taşlandı, bir seçim büromuza da molotofkokteyli atıldı. Şiddete hiçbir 
zaman destek vermedik. Şiddet ve terör istemiyoruz. 
“Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ‘bazı belgeler gelirse veya eksik evraklar gelirse, sorunu 
aşabiliriz’ yönündeki açıklaması, bizim açımızdan da son derece olumlu bir açıklamadır. Eğer 
YSK’nın kararıyla sorun aşılabiliyorsa, hiçbir sorunumuz yok, kendilerine teşekkür ediyoruz, 
sorun aşılamıyorsa, yine söylediğimiz yerdeyiz. Biz özgürlük, demokrasi istiyoruz. 

Biz, nasıl ‘Recep Tayyip Erdoğan seçime katılamaz, bu konuda yasalar engeldir’ dendiği 
zaman, anayasa değişikliği dahil, yasaları, değiştirmek için karar verdik ve Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı parlamentoya taşıdıysak, demokrasinin gereği olarak bunu yaptıysak, aynı 
şeyi diğerleri için de yapacağız. 
 
Biz kimseyle, AKP ve BDP ile de görüşmedik. Kendi aramızda tartıştık ve daha önce 
söylediklerimizin arkasındayız.” “Seçim barajını ve BDP’nin veto edilmesine yol açan 
düzenlemeleri değiştirelim” önerilerine AKP’den eleştiriler gelmiştir. 

 “Benim yaptığım açıklamanın popülizm olarak algılanmasını anlamıyoruz. Biz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Meclis’e girmesine yardım ederken popülizm mi yaptık? Demokrasiden ve 
vatandaştan korkmayacağız. Bütün bu sorunların nedeni 12 Eylül rejiminin getirdiği siyasal 
partiler yasasındaki yüzde 10 seçim barajıdır. Siyasi partilere dolanarak seçimlere girin 
deniyor. Bu barajı kaldıralım. Biz bunu seçimlerden önce söyledik. Kanun teklifi de verdik. 
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Arzu ederlerse de hemen toplanıp bu barajı kaldırabiliriz. Yüzde 10 barajı ile milletin 
iradesinden hırsızlık yapılmaktadır. Bunun popülizm ile ilgisi yoktur. 
 
Milletvekilleri hala milletvekilidir. Yeni vekiller seçilip yemin edene kadar da görevleri 
sürmektedirler. Yarın savaş çıksa ya da Türkiye ile ilgili önemli bir karar alınması gerekince 
bu Meclis toplanmayacak mı? Şimdi onların çoğu listede yok, küseceklerdir gibi bir düşünce 
onlara haksızlık yapmamıza neden olur.” 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU OSTİM OSİAD 
BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ (21 NİSAN 2011) 
 
OSTİM OSİAD Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi; 
 
Savaş meydanlarında kazanılan başarının ekonomik anlamda taçlandırılmadığı zaman bir 
anlam ifade etmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların Kurtuluş Savaşı’nın hemen 
ardından İzmir İktisat Kongresi’ni toplayarak ekonomik alanda atılımlar yapmışlardır. 

Organize sanayi bölgelerinden herkes gurur duyması gerekmektedir. Siyasi otoritelerin temel 
görevi de bu bölgelerdeki kuruluşlara destek sağlamaktır. 

Halkın iktidarında her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek liseleri kurulacak, bu proje ile 
ara eleman sıkıntısını aşacaktır. 

Türkiye’de Bülent Ecevit döneminde kararnameyle Ekonomik Sosyal Konsey 
kurulmuştur.”Daha sonra yasası çıktı. Referandumda da biz bunu Anayasa maddesi haline 
getirdik. Ekonomik Sosyal Konsey’in Başkanı Sayın Başbakan’dır. Yasaya göre konseyin üç 
ayda bir toplanması gerek. Şimdi soruyorum. Ekonomik Sosyal Konsey ne zaman toplandı? 
Hatırlayan var mı? Peki arkadaşlar, yasa çıkarıyorsunuz, ‘üç ayda bir toplanır’ diyorsunuz, 
‘Başkanı Başbakandır’ diyorsunuz. Peki bir Başbakan çıkardığı yasanın gereğini yapmazsa, 
peki bir Başbakan halkın referandumda ‘evet’ dediği anayasanın gereğini yapmazsa ne 
yapacaksınız? Size bir görev düşüyor. 12 Haziran’da da gereğini siz yapacaksınız. 
Bir siyasetçi halka verdiği sözü tutuyorsa, çıkardığı yasalara önce kendi uyuyorsa, o zaman 
dönüp millete, ‘ben çalışıyorum, ben verdiğim sözü tutuyorum. O zaman gelin siz de bana oy 
verin, beni destekleyin’ deme hakkına kavuşmuş olur. 

Ama verdiği sözü tutmaz, çıkardığı yasalara uymazsa, demokrasilerde o siyasetçinin 
sandıkta, demokratik yollarla gitmesi lazım. Bu demokratik olgunlaşmaya artık Türkiye’nin 
ulaşmasını istiyorum. Sözünü tutan kalır, ama sözünü tutmayanların, halkı aldatanların artık 
gitmesi lazım. Türkiye’nin bu demokratik olgunluğa ulaşması gerek.” 

İktidara geldiğimizde elektrikten TRT payı kesintisini kaldıracağız, enerji maliyetlerini 
düşüreceğiz. Türkiye’de nükleer santralin 20 milyar dolara kurulması planlanmaktadır. Bu 
nükleer santralde üretilen enerjinin kw/h’nin 13,5 sente satılmasının öngörülmüş, bunun 
normal maliyeti ise 3-4 centtir. 
 
İktidarımızda asgari ücret üzerindeki vergileri minimum düzeye çekeceğiz, istihdam 
maliyetlerini de düşüreceğiz. 

ABD kriz döneminde, 1.1 trilyon dolar basarak piyasaya sürmüş ve Amerikan dolarının 
değerini düşürmüştür. ”ABD yetmedi 650 milyar dolar daha bastı. ABD dolarının değeri 
düştü, ABD mallarına ilgi arttı. Türkiye’de ise uluslararası spekülatörlere bizim 
sanayicilerimizi teslim ettik”. 
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Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üretim merkezidir. Ancak her biri 1 milyon 200 bin 
eurodan İstanbul’a otobüsler alınmıştır. Bu otobüsler de yokuş çıkamadıkları için hurdalıkta 
bekletilmektedir. 

Bu ithalat gerçekleştirilirken Türkiye’deki otobüs firmalarının çok sayıda çalışanını işten 
çıkarmıştır. ”Eğer sen milliyetçiysen, ülkeni seviyorsan önce kendi ülkende üretilen ürünleri 
alacaksın. Bizim milliyetçilik anlayışımız bu. Kendi sanayicimizle de onun ürettiği ürünle de 
iftihar edeceğiz”. 

”Programlarında Merkez Bankasının da İstanbul’a taşınması var. Ankara’yı, Anadolu’yu 
güçlendirmek zorundayız. İmkanımız olsa Anadolu’nun her yerini İstanbul yapalım. Yeni 
cazibe merkezleri yaratmak zorundayız. Dengeli bir büyüme için bu şart. Bizim arzumuz bu, 
bunu yapacağız, projelerimiz var.” 

Aile sigortası projesinin 1972 yılında parlamentoda uygulanması taahhüt edilen sigorta 
dalıdır. ”Biz yoksulluğu yönetmeye değil bitirmeye talibiz. Önce kaynağı sordular, baktılar 
kaynak var, olmuyor, ‘biz sizden daha fazla veriyoruz’ demeye başladılar. Ha şöyle yola gel”.  

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, OSTİM ziyaretinde çok sayıda işyerini de gezerek 
üreticilerle ve çalışanlarla sohbet etti. 

”Bizim ürettiğimiz projeleri kim kullanırsa, kim hayata geçirirse biz ona da destek veririz. Öyle 
küçük kıskançlıklar peşinde değiliz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz”. 

OSTİM’de güzel şeyler yapıldı, özellikle savunma sanayine büyük katkı sağlandı. 

”KOBİ’ler ekonomik hayata hızla uyum sağlayan kurumlardır. Daha dinamik, daha çalışkan, 
olayları daha hızlı kavrayan hantal yapıdan büyük ölçüde kurtulmuş olan kuruluşlardır. 
Bunlar, nitelikli elemanlarla buluştuğu zaman katma değeri daha yüksek ürünler 
üretebiliyorlar. Savunma sanayine büyük katkı veren bir OSTİM, demek ki kaliteyi yakalamış 
durumdadır. Biz KOBİ’lerin bir yılda ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primleri kadar onlara 
faizsiz kredi açılmasını savunuyoruz. Böyle bir projemiz var. Siz 100 lira primle vergi 
ödediyseniz, 100 lira size faizsiz kredi olarak verilecek ve siz bunu kullanacaksınız. Şimdi 
bize ‘kaynak nedir?’ diye soracaklar. Kaynak, ödenemeyen vergiler, ödenemeyen sosyal 
güvenlik primleri.” 

”Bizim ekibimiz çok güçlü. Biz artık (böyle oturalım, şunu söylersek vatandaştan oy alır mıyız, 
almaz mıyız) diye düşünmüyoruz. Bizim ürettiğimiz projeleri kim kullanırsa kim hayata 
geçirirse biz ona da destek veririz. Öyle küçük kıskançlıklar peşinde değiliz. Çünkü biz 
ülkemizi seviyoruz, sanayicimizi seviyoruz. Eğer bir ülkede fabrikaların bacası tüterse, 
biliyoruz ki o ülkede huzur vardır” . 

”Kafamızda değer kalıpları oluşmuş. O değer yargılarını kolay kolay yıkamıyoruz. Efendim 
‘CHP geçmişte şöyleydi, gelecekte böyleydi’. Bunları bırakalım. CHP karşınızda. CHP’nin 
genel başkanı burada. CHP’nin bu konuda çaba harcamış genel başkan yardımcıları, 
milletvekili adayları da burada. Artık CHP, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir parti. 
CHP herkesin etnik kimliğine, inancına saygı duyan bir parti. CHP’ye destek vermek, ülkenin 
kalkınmasına destek vermekle eşdeğerdir. Ben buna inanıyorum. Biz klasik oy peşinde 
koşan bir siyasi parti olmak istemiyoruz. Gerçekten de iktidar olduğumuzda bu ülkeye hizmet 
eden bir parti olmak istiyoruz. Kim olursa olsun bize oy veren, vermeyen hiç kimseyi 
ötekileştirmeden her yurttaşa, her sanayiciye, her esnafa, her çiftçiye hizmet sunmak 
istiyoruz.” 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, TİSK’İ ZİYARET ETTİ    
(22 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 
ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve yönetim kurulu üyeleri ile 
görüştü. 
 
Son derece güzel bir görüşme olduğu. İstanbul’da açıkladığımız ekonomi raporumuzu ve 
yeni stratejimizin ayrıntılarını kendileri ile paylaştık. Nasıl hazırladığımızı, hangi kadrolarla 
hazırladığımızı, Türk iş adamlarına nasıl baktığımızı, onların başarıları ile nasıl 
övündüğümüzü paylaştık ve konuştuk. Son derece güzel, sıcak, samimi toplantı oldu. 
Umarım bundan sonra CHP ile TİSK arasında bu tür görüşmeler gelenekselleşir. 
 
Görüşmede, TİSK tarafından hazırlanan ve önerilerin yer aldığı bir dosya da Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, 23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE YAZILI BİR 
AÇIKLAMA YAPTI (23 NİSAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 
yazılı bir açıklama yaptı.  
 
“Bugün dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Aynı zamanda “Ulusal Egemenlik Bayramı”nı kutluyoruz. Bu iki 
bayramı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adıyla bir arada kutluyoruz. Tüm 
çocuklarımızın ve halkımızın “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı yürekten kutluyorum! 
Çocuklar geleceğimizdir. Yaşamları hep sağlık içinde, başarı ve mutlulukla geçsin. Bu mutlu 
günden hareketle de ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı çok sevdiğimi, onlar için ‘Çocuk 
bütçesi’ projelerimizin olduğu müjdesini vermek istiyorum.” 
 
23 Nisan 1920’nin tarihimizde çok önemli bir dönemeçtir. Bu dönemeç, Gazi Mustafa 
Kemal’in Büyük Nutuk’ta anlattığı gibi, yurdun emperyalist devletler tarafından kuşatıldığı, yer 
yer işgal edildiği sırada buna karşı koymak için Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Bandırma 
Vapuru’yla Samsun’a gelmesi, kurtuluş meşalesini yakıp Amasya Genelgesi’yle, Erzurum ve 
Sivas Kongresi’yle yurtseverleri örgütlemesi, halkın temsilcisi milletvekillerinin de Kuvayi 
Milliye ruhuyla TBMM’de toplaması demektir. 

Bu dönemeç yurdumuzu işgal eden düşmanın 30 Ağustos’ta ve 9 Eylül’de son kalıntılarının 
da atılmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün 91. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kendisi başlı başına demokrasinin simgesidir”. 

Yüce Meclis’in açılışıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına giden yol da açılmıştır. Türkiye, 
özgür, bağımsız, çağdaş bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 

Adı ‘Ulusal egemenlik’ olsa da, kuruluşundan bu yana 91 yıl geçse de mevcut iktidarın halkın 
egemenliğini meclise yansıtmamak için seçim barajını % 10’da tutarak, milli iradeye değer 
vermediğini gösterdi. Anayasayı tek başına değiştiren iktidar, yüksek yargıyı siyasi vesayet 
altına, parlamentonun görev süresi biterken de çıkardığı KHK ile de parlamentoyu tıpkı 12 
Eylül’de olduğu gibi askıya almıştır. Ayrıca basını sürekli baskı altında tutarak da 
demokrasiye önem vermediğini göstermiştir”. 
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CHP iktidarında CHP Çocuk Bütçesi ile her çocuk hayata eşit başlayacak  ve anne babaları 
rahat bir nefes alacaktır. Benim için bu ülkenin tüm çocukları bir. Mutluluk hepsinin hakkı, 
hepsini çok seviyorum”. 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU 24 NİSAN DÜNYA KİTAP 
GÜNÜNÜ KUTLADI (24 NİSAN 2011) 
 
Hepinizin Dünya Kitap Günü kutlu olsun! 
 
Sizlere seslenmemin bir nedeni de son aylarla basılmamış kitapların bile suçlu ilan edilmesini 
bir kez daha protesto etmek, sizleri kitabı savunmaya çağırmaktır. 

Kitap çağdaş dünyada özel bir ilgi görürken, yaratıcılarına, okuyucularına özel bir saygı 
gösterilirken, ülkemizde henüz basılmamış bir kitabın bile toplatılıp imha edilmesi, 
toplumumuzu kuşatan karanlığın şiddetini göstermektedir. 

Kitabın serüveni basımevinin bulunuşundan önce başlamıştır. Ama basımevinin Alman 
Gutenberg tarafından 1445’te bulunmasıyla 5 yıl içinde Avrupa’ya giderek de tüm dünyaya 
yayılmıştır. Toplumlar kitap okuyarak düşünmeye, sorgulamaya, aydınlanmaya, gelişmeye, 
çağdaşlaşmaya başlamıştır. 

Ancak Osmanlı devletine Türkçe basımevinin getirilmesi yaklaşık 300 yıl sonra 1727 yılında 
gerçekleştirilebilmiştir. Nedeni Osmanlı padişahlarının kitap korkusudur. Kitap yasağıdır. 

Bugün de kendini padişah sanan, başkanlık sistemine geçmek için gün sayan, bir korku 
imparatorluğu yaratmaya çalışan Sayın Başbakan, kitap yasaklamalarını desteklediği gibi, 
kendi de “Köşe yazarları her istediğini yazamaz” diye yazarları tehdit etmekte ve gazete 
sahiplerini korkutmaktadır. 

Bu tutum ortaçağda bile yazarları, yayıncıları korkutamamıştır. Sizlerin de bu durumdan 
korkacağını söylemek, sizlere saygısızlıktır. Sizler barışa, demokrasiye, özgürlüğe ve 
sevgiye daha güçlü, daha inançla, daha yılmadan, daha korkmadan ve daha çoğalarak 
yürüyen, demokrasinin güvencesi kişilersiniz. Halkımızın sesi, yüreği, beyni ve vicdanısınız. 

Dünya Kitap Günü nedeniyle ne tür kitap yazarsanız yazın, ne tür kitap okursanız okuyun, 
CHP olarak her zaman yanınızda olduğumuzu asla unutmayın.  Çünkü kitabı yazan da 
okuyan da düşünen demektir. Düşünene (insana), düşünceye (ifade özgürlüğüne) saygı 
bizim temel felsefemizdir. 

Sizleri Dünya Kitap Günü nedeniyle daha çok kitap yazmaya, daha çok kitap okumaya 
çağırıyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 
         Kemal KILIÇDAROĞLU 
            CHP Genel Başkanı 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU GRİZU FACİASINDA 
YAŞAMINI YİTİREN MADENCİLERİN EVLERİNİ ZİYARET ETTİ         
(25 NİSAN 2011) 
 
Zonguldak  Mitingi için uçakla Çaycuma İlçesi’ne bağlı Saltukova Beldesi’ndeki Zonguldak 
Havaalanı’na gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Ali İhsan Köktürk, Rıza 
Yalçınkaya, Zonguldak 1’inci sıra milletvekili adayı Ergenekon davası tutuklu sanıklarından 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kardeşi Prof. Dr. Ali Haberal, diğer milletvekili adayları ve 
partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Zongudak’a hareketinden önce Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu’nda meydana 
gelen grizu patlamasında ölen 30 madenciden, cenazeleri en son çıkarılan işçiler Dursun 
Kartal ve Engin Düzcük’ün evlerine ziyarette bulundu. 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU 1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA BAYRAMINI KUTLADI (1 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutladı ve 
görüntülü bir mesaj yayınladı.  
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU 3 MAYIS DÜNYA BASIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI                 
(3 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı şöyle ; 
 
 
-“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü,  9 yıldan beri iktidarda olan AKP’nin basını nasıl 
baskı altına aldığını, sindirdiğini, yapısını nasıl değiştirdiğini gösteren bir süreçte kutlanıyor. 
 
31 Mart 2011 itibarıyla, cezaevlerinde 61’i tutuklu 7’si hükümlü olmak üzere toplam 68 basın 
emekçisi bulunuyor. 
 
Son tutuklamalarla, cezaevlerindeki kadın gazeteci sayısı10’a yükseldi. 
 
31 Mart 2011 itibarıyla, hapis cezası istemiyle davası devam eden basın emekçisi sayısı 
32’dir. 
 
Ayrıca yargılandıkları davalarda, haklarında para ya da hapis cezası verilmiş olmakla birlikte 
mahkeme kararı temyiz edildiği için kesinleşmeyen veya cezasının infazı 5 yıl süreyle 
ertelenmiş olan 52 gazeteci daha vardır. 
 
Özetle 150’den fazla gazeteci cezaevine girme tehdidi altındadır. 
 
Çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşu hakkında hapis veya para cezası talebiyle açılmış 
2000’den fazla dava mahkemelerde görülmektedir. Gazeteciler hakkında açılmış 4000’den 
fazla soruşturma devam etmektedir. 
 
Merak ediyorum bu koşullarda  3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanırken, 
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-Gazetecileri hapse attıran ve 2-3 yıldan beri özel yetkili mahkemeler eliyle tutuklu 
kalmalarına yol açan, 
 
-Hükümet’i eleştiren Televizyon programlarının yayından kaldırtan, 
 
-Tazminat ve ceza davalarını tehdit ve baskı aracı olarak kullanan 
 
-Bomba ile kitabı eş tutan, 
 
-Basılmamış kitabın müsveddelerini yok ettiren, bilgisayarlardan kopyasını sildiren 
 
-Gazetelerin manşetlerine, künyelerine, köşelerine müdahale ettiren, 
 
- AKP karşıtı olanların telefon dinleme ve bant kayıtları elden ele dolaşırken, kendisiyle ilgili 
bir telefon konuşmasını yayınlayan gazetecileri hapse attıran Başbakan’ın yüzü kızarıyor mu, 
kızarmıyor mu? 
 
9 Yıldan beri iktidarda bulunan AKP’nin Genel Başkanı ve Başbakan  3 Mayıs Dünya Basın 
Özgürlüğü Günü’nde  Türkiye’deki medyanın fotoğrafına bakarak medya dünyasından ve 
gazetecilerden özür dilemelidir. 
 
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde,  gerçekleri halktan saklayan, yargısız infazlar 
yapan, hakaret, yalan ve iftiralarla dolu yayıncılık, habercilik yapanları kınıyor, halka 
gerçekleri anlatan, araştıran, soran, eleştiren, meslek ilkelerine uygun nitelikli yayıncılık 
yapan her gazeteciyi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum” 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, KAHRAMANMARAŞ’IN 
AFŞİN İLÇESİNDEKİ ÇÖLLOLAR KÖMÜR SAHASINDA 
İNCELEMEDE BULUNDU (5 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Şubat’ta meydana gelen heyelanda 9 işçinin toprak 
altında kaldığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında incelemede 
bulundu. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;  

”Gönül isterdi ki can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların 
devam etmesi de bizleri mutlu ediyor. Umuyorum göçük altında kalan işçilerimiz çıkarılır ve 
ailelerine teslim edilir. İşçilerin temsilcisi sendikalar da burada duyarlılık gösteriyorlar. 
Umuyorum acıları çok daha fazla kabuk bağlamaz.” 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra göçük altında kalan Hacı İsmail Yıldırım, 
Kemal Elmas ve Muhsin Koşar’ın yakınlarıyla kömür sahasında bir araya gelerek taziye 
dileklerini iletti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; cenazelerin uzun süre toprak altında kalmaması 
gerekmektedir. Bu olayı politik olarak kullanmak istemiyoruz. Ancak cenazelerin çıkarılması 
gerekmektedir. Sonuçta bu bir acıdır. Biz hükümeti de zorlayacağız, Enerji Bakanını da 
zorlayacağız. Bir an önce bu cenazelerin çıkarılması lazım. 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU SAKATLAR HAFTASI 
NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI (10 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Sakatlar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı; 
 “Engelli Yurttaşlarımızın sorunlarının gündeme getirildiği, bu sorunların çözümü için görüş ve 
önerilerin ele alınarak tartışıldığı ve engelli örgütlerinin biz de buradayız dediği  Bu hafta 
nedeniyle  engelli yurttaşlarımıza  bir kez daha sevgilerimi saygılarımı sunarken söz 
veriyoruz, 13 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan halkın iktidarında engelliler, 
herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip onurlu yurttaşlar olarak yaşayacaklardır. 
CHP olarak biz engelli kardeşlerimize karşı himayeci yaklaşımları reddediyoruz. 

Halkın iktidarında Engellilerin her türlü bilgiye, mekana ve imkana erişimlerinin önündeki 
engeller kaldırılacak; engelliler yaşamlarını, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan 
bağımsız olarak sürdürecekler 

Engelliler, karar alma süreçlerine de  etkin bir biçimde katılacaklardır. 

Söz veriyoruz, 13 Haziran 2011 tarihinde başlayacak halkın iktidarında; 

· B.M. Engelli Hakları Sözleşmesindeki bütün haklar eksiksiz olarak yaşama geçirileceği 
gibi, engelli yurttaşlarımızın hakları ihlal edildiğinde bireysel başvuru haklarını düzenleyen 
B. M. Sözleşmesinin ek ihtiyari protokolü derhal onaylanacaktır. 

· Sosyal Devlet olmanın gereği olarak engelli yurttaşlarımıza engellikten doğan ilave 
giderlerini karşılamaları için her ay sürekli bir sakatlık aylığı ödenecektir. 

· Ayrımcılığa karşı mücadele yasası mutlaka çıkarılacaktır. 
· Korumalı işyerleri yasası çıkarılarak ağır derecedeki engelli yurttaşlarımızın emeği 

ekonomimize kazandırılacaktır. 
· Bakım sigortası yasası çıkarılacak; yoksulluk kriteri gözetilmeksizin bakıma muhtaç tüm 

yurttaşlarımıza ücretsiz bakım hizmeti sunulacaktır. 
· Engellilerin üretim sürecine tam ve etkin katılımlarının önündeki engeller kaldırılacak; 

engelli kotaları tamamen doldurulacak; serbest çalışan ve kendi işini kuran engellilere vergi 
bağışıklığı ve kredi kolaylıkları sağlanacaktır. 

· Fiziksel çevre ve kamu kullanım alanlarının hızla engellilerin erişimine uygun hale 
getirilmesi için gereken önlemler alınacaktır. 

· Tüm engelli yurttaşlarımı halkın iktidarı ve güçlü bir sosyal devlet için 12 Haziranda 
Cumhuriyet Halk Partisine destek olmaya çağırıyorum. Çünkü CHP varsa herkes için var; 
engelliler için de var” 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU DANIŞTAY’IN 
143.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAZLI BİR AÇIKLAMA YAPTI            
(10 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazılı açıklaması şöyle; 
 
“Başta yüksek yargı, hukuk düzeni ve 143 yaşındaki Danıştay, çıkardığı gömleği saymazsak 
9 yıllık AKP iktidarının hedef tahtasında bulunuyor. 
 
Kendi yargısını oluşturmaktan başka bir şey düşünmeyen Başbakan içte de dışta da 
gözlerini, kulaklarını hukuka, 143 yıllık hukuk birikimine, tecrübesine kapatmış bulunuyor. 
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AB dahil, ABD dahil yargı çevreleri, hukukçular diyor ki, masumiyet karinesi kural, tutuklama 
istisna iken  Türkiye’de tersi oluyor. Ülkemizdeki saygın ve seçkin hukukçular diyor ki, 
gerekçesiz, ucu açık tutuklama kararları insan hak ve özgürlüklerine darbe vuruyor. Basın 
baskı altında. Basılmamış kitap toplatılıyor. Özel hayat, haberleşmenin gizliliği diye bir şey 
kalmadı.  Bunlar hukuk tanımaz iktidarın umurunda değil. 
 
Danıştay 143 yıldan beri koca bir çınar gibi işte bu ve benzeri olumsuzluklara direne direne 
geldi. Hukuk devletini savundu ve savunmaya devam ediyor. 
AKP iktidarı işte bu direnişi kırmak istiyor. Liyakate saygı göstermeden, hukuku ayaklar altına 
alarak yapılmak istenen düzenlemeler, belli bir görüşe ve ulaşılmak istenen hedefe göre 
planlanıyor. 
 
Biz AKP’yi gelinen bu noktada bir kez daha sorumluluğa davet ediyoruz. Başbakana da 
diyoruz ki, bizi dinlemiyorsun, hukuku dinle, hukukçuyu dinle, nasıl olsa günün birinde 
dinlemek zorunda kalacaksın 
 
Bu duygu ve düşüncelerle 143 yıldan beri idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka 
uygunluğunun denetleyen Danıştay’ın Başkan ve üyeleri ile,  idari yargı mensuplarını ve idari 
yargıda çalışanlarla birlikte tüm yargı mensuplarını, yargı çalışanlarını sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum” 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU HEMŞİRELER GÜNÜ 
KUTLADI (12 MAYIS 2011) 
Sevgili Hemşireler, 
Değerli Kardeşlerim, 
Hemşireler Gününüzü yürekten kutluyorum… 

Bu kutlamayı açık bir mektupla değil, her birinizi görev yaptığınız hastanelerde, kliniklerde 
ziyaret ederek, bir çayınızı içerek gerçekleştirmek isterdim. Çünkü sizleri çalışma ortamında 
görmek, sorunlarınızı dinlemek, bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini doğrudan doğruya 
sizlerden de edineceğim bilgilerle çözüm önerilerimizi geliştirmek isterdim. 

Ne yazık ki 12 Haziran seçimlerinin öncesinde bu olası görünmüyor. Halkın iktidarını 
kurmamız için çok yoğun bir tempoyla çalışmamız gerekiyor. Bizler  seçim çalışmalarını bu 
nedenle çok önemli sayıyoruz. Ama sanmayın ki bu sizlerin sorunlarıyla ilgili gereken 
incelemeler yapılmadı, yapılmıyor! 

Sizler çok iyi biliyorsunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi ‘Önce insan’ diyen Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran köklü bir partidir. Partimizin büyük önem verdiği alanların başında sağlık 
ve sağlık çalışanları gelir. Bu nedenle içtenlikle inanmanızı isterim ki, sizlerin sağlığınızı hiçe 
sayarak toplum için ortaya koyduğunuz özverili çalışmalar bugün hak ettiğiniz karşılığı 
alamamaktadır. Bunları biliyoruz. Ama inanmanızı, güvenmenizi isterim ki, CHP iktidarında 
sizler en iyi, en adaletli bir biçimde çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Size söz 
veriyoruz. 

Sizler her hastaya şifa dağıtırken herkese nefes verirken sizlerin nefessiz kalması 
düşünülemez. Bu yalnızca size değil, hastalarımıza da bizim insanlık borcumuzdur. CHP 
iktidarında, çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya 
kimsesiz bütün vatandaşlarımızı yaşamları boyunca kucaklayacak, onlara insan onur ve 
saygınlığına yaraşır bir biçimde hizmet verecek, mutlu bir toplum düzeni kuracağız. 
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CHP’ye güvenmenizi kendi mesleğinizi olduğu kadar iyileştirme sorumluluğunu taşıdığınız 
hastalar için de 12 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy vermenizi, bize güç vermenizi güzel 
ülkemiz adına istiyorum. Çünkü CHP varsa, sizler için var. CHP iktidarında sizler de rahat bir 
nefes alacaksınız. 

Sizleri seviyorum, tüm hastalarınıza acil şifalar temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyor, esenlikler diliyorum. 

 
         Kemal KILIÇDAROĞLU 
            CHP Genel Başkanı 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ECZACILIK GÜNÜNÜ 
KUTLADI (13 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama 
yaptı. 
 
 
170. yıldönümü kutlanan bu gün için Kılıçdaroğlu:“Sağlıklı bir toplum olabilmek için önce 
sağlık çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının haklarını ödemek gerekir. Sağlık kuruluşları 
içinde çok önemli bir yere sahip olan eczacılar  ‘çok ses, tek yürek’ oldular haklarını 
savundular, savunuyorlar. İktidarsa haklarını vermiyor. Bu yürekli insanların Eczacılık Günü 
kutlu olsun”. 
 
Türkiye’de 41 Eczacı Odası, 22.600 dolayında eczane bulunmaktadır. Ancak bu büyük gruba 
haksızlık yapılarak sağlıkta özelleştirilmeye çalışılmaktadır. Hak kayıpları ve mağduriyetler 
yaşanırken kendi yandaşlarını bu sektörde de koruyup kollayan iktidarın gölgesinde Eczacılık 
Bayramı bir yas günü gibi yaşanmaktadır. Çok önemli titiz bir hizmet veren eczacılarımız, 
toplumun bütün kesimlerini saran haksız uygulamalar gibi onlar da benzer uygulamalarla 
karşı karşıyalar, onun için yürüdüler, seslerini çıkardılar, haykırdılar, sağlığın 
taşeronlaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı çıktılar, çıkıyorlar, onları yürekten kutluyorum. 
 
Eczacılık dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden biridir. “Bu alanda da serbest 
eczane eczacılarının yaşadıkları hak kayıpları yüzünden birer birer iflas ettikleri bir gerçektir. 
Bunlara çok üzülüyoruz. Dokunduğu her şeyi bölen paramparça eden iktidar bu alanda da 
sihirli yeteneğini (!) göstermiştir. 73 milyonu ilgilendiren bir konuda iktidarın keyfi davranma 
hakkı yoktur, olamaz. Tam tersine 73 milyon kişiyi ilgilendiren bir konuda, herkese eşit 
davranarak hiçbir eczacının hak kaybına uğramadan mağduriyetini gidermesi, bununla da 
kalmayarak ekonomik anlamda eczanelerin güçlendirmesi gerekmektedir”. 

AKP dokuz yıllık iktidarında ilaca bir meta, eczacıya da memur gibi bakmaktadır. Bu yüzden 
eczacılık kan kaybına uğramıştır. Ama her biri yürekli çağdaş aydınlar olan eczacılarımızın 
bu gidişe karşı koymak, haklarını almak için seslerini her ortamda duyurmaya çalıştıklarını 
görmekten sevinç duyuyorum. 
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“12 Haziran sonrası kurulacak CHP iktidarında eczacılarımızın demokratik ve ‘tek yürek’ 
olarak ortaya koyduğu istekleri, bizim eşzamanlı olarak ele alacağımız ‘ilk hedef’lerimizden 
biri olacaktır. Onlara danışılmadan alınan kararlar uygulamadan kaldırılacak, kamu ilaç alımı 
koşulları eczacıların zararını önleyici biçimde düzeltilecek, ilaç fiyat indirimlerinde ortaya 
çıkan farklar eczacıya ödenecek, ilaç üreticilerinin yasal sorumluluk üstlenmeleri sağlanacak, 
Anadolu’daki birçok hastanemizin eczacı yokluğu giderilecek buralara eczacılar atanacak, 
klinik eczacılık açılacak, eczacıların yaşadıkları bütün sorunlar en kısa zamanda 
çözülecektir. Tüm eczacı arkadaşlarımın inanmasını isterim ki, insanlığa hizmet için çalışan 
eczacılarımız mesleklerini onurla gururla en iyi bir biçimde yine özgürce yapacaklardır”. 

“Bu duygu ve düşüncelerle gelecekte en güzel Eczacılar Gününü kutlama umut ve dileğiyle, 
eczacı arkadaşlarımı ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum”. 
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, ULUSLARARASI AİLE 
HAFTASI NEDENİYLE YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPTI                        
(16 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Aile Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama 
yaptı.  
 
“Her şey ailede başlar. Eğitim, demokrasi, sevgi… ailede başlar. Aile Sigortası bu yapıyı 
güçlendirecek güvence altına alacak en büyük yapı taşıdır. Uluslararası Aile Haftası, bu 
görüşü tüm ailelerin benimsemesi, kavraması için bir fırsat oluşturuyor”. 
 
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün uluslararası ilişkileri sağlıklı yürütmek için de tüm dünyada 
Uluslararası Aile Haftası kutlanmasını programına almıştır. Aslında ‘aile’ halkımız için büyük 
bir önem taşımaktadır. “Sağlıklı bir aile öncelikle ekonomik güvencesi olan bir ailedir. Aile 
Sigortası bu güvenceyi tüm yoksul ailelerimize sağlayacaktır. Böylece ailede huzur olacaktır. 
Sevgi daha iyi filizlenecektir. Çocuklar yatağa aç girmeyecektir. Anne baba çocuklarının 
yüzüne daha rahat bakabilecektir. Böyle bir ortamda aile sağlam duracaktır. Gelir durumuna 
göre ailelere 600 ile 1250 lira verilmesini öngören Aile Sigortası Kurumu (ASKUR) Kanunu 
tasarısını, iktidarımızın ilk 2 ayında parlamentoya sevk edeceğiz.” 

Uluslararası Aile Haftası dünya barışına da katkı sağlayacaktır. “Ama öncelikle her ulusu 
oluşturan ailelerin güçlendirilmesi gerekir. Ailenin ekonomik yapısı güçlü olmayınca aile içi 
şiddet artıyor, bu şiddet can yakıyor, birçok kadın bu yüzden mağdur durumda, cinayete 
kurban gidenler var. İşte tüm bu olumsuzlukların giderilebilmesi Aile Sigortası kurumunun 
oluşturulmasıyla sona erecek. Ailede kadın da çocuk da şiddete maruz kalmayacak. Büyük 
bir sevgi ortamında ailenin maddi ve manevi değerlerini yükseltecek. Tüm yoksul ailelerin bu 
sorunu giderildiğinde sevgi ve kardeşlik ortamı daha da yayılacak.  Yoksulluk sorunu ortadan 
kalktığında aile için büyük bir adım oluyor, öteki sorunların çözümüne giden yol genişliyor”. 

“12 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy veren ailelerin aslında kendileri için oy vermiş 
olacaklarını bilmelerini isterim. Çünkü her oy Aile Sigortası’nı hayata geçirmek için harç 
olacak, sonunda ailelerimiz de rahat bir nefes alacak”. 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE ODALAR VE 
BORSALAR BİRLİĞİNİN 66. GENEL KURULUNA KATILDI                
(16 MAYIS 2011) 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 66. Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi; 
 
”Eğer bir ekonomi iyi yönetilirse 9 yılda 4 kez mali af çıkmaz. Kim vergisini ödemek istemez, 
kim sigorta primini ödemek istemez. Ödeyemiyor, dünyanın faizini yüklüyorsunuz üstüne, 
sonra hayat kilitleniyor, ‘verginizi ödeyin’ diye mali af çıkarıyorsunuz”. 
 
Türk Lirası’nın değerli olmasıyla övünülüyor ancak ABD kriz döneminde para basarak doların 
değerini düşürmüştür. ”Biz sanayiciyi perişan ettik, bugün ülkeyi Çin mallarının pazarı haline 
getirdik. Birisi sizi kandırıyor, bedelini bu ülkenin sanayicisi çekti”. 
 
Sıcak paraya teslim olan bir ekonomi sağlıklı değil, kırılgan olacaktır. Hükümetin büyüme ve 
istihdam politikası yoktur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir başka TOBB Genel 
Kurulunda ”Her işveren bir işçi alırsa işsizlik sorununu çözeriz” demiştir. ”Bunu söyleyen 
kişinin iş dünyasından, ekonomiden, serbest piyasa ekonomisinden haberi yoktur. Siz, 
Başbakan böyle söyledi diye hemen gidip işçi aldınız mı? Zaten gelir elde ederse, ürettiğini 
satarsa ‘işçi almayın’ desen de alır ama kendisi ayakta zor duruyor, ithal mallarına karşı 
direnmeye çalışıyor”. 

Ekonomi bürokrasisi dağınıktır ve sağlıklı planlanmamıştır. Ekonomi sadece para 
politikasıyla yönetilmeye çalışılmaktadır. 
 
Eğer iş dünyası sağlıklı eleştiri getiremiyorsa bu ülkede demokraside bir sorun var demektir, 
demokrasi kaliteli değildir. Bir ilde yaptığım ziyarette, ticaret ve sanayi odası başkanı 
toplantının basına kapalı yapılmasını istedi. ‘Basına açık yaparsak hükümeti eleştiremeyiz, 
eleştirirsek maliye memuru ertesi gün kapının önünde, geliyor ve bize ceza yazıyor’ dedi. 
Maliye memuru arıyor, ‘matrahı artır’… Artırmazsan ben geleceğim. Böyle şantaj düzeni olur 
mu? Korkutan devlet değil, korkan mükellef değil, özgür, özgürlükçü bir hükümet, ülke 
istiyoruz. Özgürlüğü sınırlarsanız, demokrasiye en büyük darbeyi vurmuş olursunuz. 

Ekonomi politikası üreteni cezalandırmakta, mal yurt dışından getirdiğinde ucuz, Türkiye’de 
üretilmesi halinde pahalıdır. ”Bu düzenin değişmesi lazım”. 1 milyon dolar sıcak paraya iki 
ayda 60 bin dolar kazanılmış, bu parayı hiçbir sanayici, tüccar, esnaf kazanamayacaktır. 

2009′un başından bu yana suya yüzde 15, elektriğe yüzde 40, benzine yüzde 30, mazota 
yüzde 35 ve LPG’ye yüzde 20 zam yapılmıştır. Afyon’dan Mersin’e mal taşımak Mersin’den 
Çin’e taşımaktan daha pahalıdır. Bütün kamyoncuların 10 numara yağ yakmaktadır. 
 
Cari açık, rekor kırmıştır. Bu durumun Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu 
göstermektedir. ”Bu cari açık, Türkiye için felakettir. Bunu ben söylemiyorum, bu ülkenin 
yazmışları, okumuşları, sağduyu sahibi insanları söylüyor. Bu cari açık, yeni bir duvara 
toslama sinyali veriyor. Herkesi uyarmak da bizim görevimizdir”. 
 
Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 1987 yılında 14. büyük ekonomisiydi. 
Bu politikalarla dünyanın 10 büyük ekonomisi içine girilemeyecektir. Yüzde 4 büyümeyle bu 
hedefi yakalayamaz. Türkiye Cumhuriyet tarihinden 2002′ye kadar yüzde 5, 2002′den sonra 
yüzde 4,8 büyümüştür. ”Niye birbirimizi kandırıyoruz. Yok, Türkiye üçe katlandı. Ekonomisi 
üçe katlanan bir Türkiye’de 12 milyon 715 bin yoksul olur mu? Bir yılda artan yoksul sayısı 
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818 bin kişi. Yoksulluğun bu kadar olduğu bir ülkede, barış olur mu? Siyaset kurumu 
yoksulluğu yönetmez, yoksulluğu bitirir. Siz yoksulları, onurlarıyla oynayarak, arka bahçeniz 
haline getirmek istiyorsunuz”. 

Türkiye ekonomik verilere dayalı sıralamalarda gerilerdedir. Bu başarısız ekonomi politikaları 
sonucunda oluşmaktadır. ”İnsan varsa ekonomi, ekonomi varsa insanın mutluluğu var. Eğer 
bu ekonomiyle mutlu insan yaratmıyorsanız, birileri kazandıkça, birileri aç kalıyorsa bizim 
öyle bir düşüncemiz yok. Biz bu tabloyu değiştirmeye kararlıyız”. 

CHP yalnızca eleştirmez, sorunlara çözüm ürettir. Ekonomi politikalarına ilişkin, tarım ve 
sanayi alanında hazırladığımız raporların yer aldığı kitapçıklar vardır. ”İddia ediyorum, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim yazdığımız bu raporlar kadar iç tutarlılığı olan başka bir 
rapor yazılmamıştır”. 
 
Mevcut teşvik sistem sanayiciyi cezalandırmaktadır. CHP bu sistemi 
değiştirecektir. ”Anadolu’da 20 büyük cazibe merkezi oluşturacağız. İstihdam yaratan, bilim 
ve teknolojiyi içeren, inovasyonu kabul eden güçlü bir Anadolu sanayi oluşturmak istiyoruz”. 
 
Türkiye’nin kendi iç dinamiklerini harekete geçireceğiz, iş gücünün niteliklerini artıracağız, 
asgari ücret üzerindeki vergiyi aşamalı olarak yüzde 1′e kadar indireceğiz. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığını özerk hale getirecektir. Primleri Sosyal Güvenlik Kurumu değil Gelir 
İdaresi Başkanlığı toplayacaktır. Ekonomideki bürokrasi azaltacaktır. Cumhuriyet tarihinin en 
büyük bürokratik operasyonunu yapacağız. Bu yolla milyonlarca kağıt tasarrufu yapılacaktır. 
Enflasyon nedeniyle geçmiş yıllarda iş adamlarından peşin vergi alınmaktaydı. Enflasyondaki 
düşme nedeniyle peşin vergi uygulamasına son vereceğiz. 
 
CHP iktidarı saydam olacak ve hesap vermeyi onurlu bir görev sayacağız. TBMM’de 
başkanlığını Ana Muhalefetin yaptığı kesin hesap komisyonu kurulacaktır. 

Bir ülkede nükleer santral yeniden kuruluyorsa orada bakın devletin ortaklığı vardır, nükleer 
teknolojiyi getirmek ister. Burada var mı ortaklık, hayır. Bir mühendis bile 
çalıştıramayacaksınız. Benim ülkemde kurulacak, benim mühendisim çalışmayacak. 13.5 
cente alım garantisi vereceğim. Ne olacak peki? Ben dışarıdan alırım. Daha ucuza alırım.  

Türkiye’nin gelecek için yeni alanlara kilitlenmesi gerekmektedir. CHP bu alanlarda da 
projeler üretmektedir. 
 
”Saygıdeğer dostlarım, ülkesini seven, eli taşın altında olan, üreten, çalışan, riski paylaşan 
yiğit insanlar; ben ülkemi seviyorum. Size hizmet etmek istiyorum. Dürüst siyasete sonuna 
kadar varım. Saydamlık olsun diyorum. Bir liralık işi beş liraya yapmayalım diyorum. Niye 
heder ediyoruz alın terini, bunun üzerinde durmamız lazım ve her şeyin başında demokrasi 
ve özgürlük gelir. Eğer telefonlarınız dinleniyorsa, kaliteli demokrasiden söz edemezsiniz. Siz 
bulunduğunuz konumdan ayrılıp milletvekili oluyorsunuz. Diyelim ki listelere giremediniz, 
yerinize dönemiyorsunuz, niçin; bunun adı demokrasi mi? Devlet memuru dönüyor, size 
dönme imkanı verilmiyor. Bu tablo demokrasi tablosu değildir. Kimsenin telefonlarının 
dinlenmediği, kimsenin özel yaşamının gözetlenmeyeceği, bunların siyaset meydanında 
konuşulmayacağı, ahlaksızlığa prim verilmeyeceği, düzgün, namuslu siyaset yapacağız. Halk 
için yapacağız, sanayici için yapacağız, tüccar için yapacağız, esnaf için yapacağız, üreten, 
alın teriyle çalışan için yapacağız.” 

Yabancı sermayenin Türkiye’ye girişine karşı değiliz. Yabancı sermaye Türkiye’ye gelsin, 
yeni teknoloji getirsin ama sıcak para, bir yere kadar. Dünyanın tefeci düzeninin yeri Türkiye 
Cumhuriyeti olmamalıdır.  
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, ÇYDD GENEL BAŞKANI 
PROF. DR. TÜRKÂN SAYLAN İÇİN YAZILI BİR MESAJ YAYIMLADI 
(18 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki yıl yaşama gözlerini yuman ÇYDD Genel Başkanı 
Prof. Dr. Türkân Saylan için yazılı bir mesaj yayımladı.  
 
“Türkân Saylan tıp dünyasının ve eğitim dünyasının adı efsaneleşen bir kahramanıdır.   
 
Yaşamını topluma hizmete adamıştır. Geçmişte çok sayıda insanımızın hayatına mal olan 
çağdışı cüzam hastalığıyla korkusuzca mücadele etmiş, toplumu bu hastalıktan kurtarmış bir 
hekimdir. Bununla kalmamış, sağlık kadar anayasal hak olan eğitime de eğilerek kurucusu 
olduğu ÇYDD ile okulsuz köylere okul, öğretmenlik okullara öğretmen sağlamak için büyük 
mücadele vermiştir. En büyük mücadelesi de çocukların, özellikle de kız çocuklarının okuma 
yazama öğrenmesi, iyi bir eğitim alması yolundaki büyük uğraşıdır. Bu yolda yoğun 
çalışmalar ortaya koymuştur. 
 
Ancak değer bilmeyen iktidar onu darbecilikle suçladı, kanser tedavisini sürdürürken bile 
evini polis baskınıyla arattı, genel başkanlığını yaptığı ÇYDD’nin okuttuğu öğrencilere eşkıya 
gözüyle baktı. Hiç hak etmediği bu yaklaşımlar da Türkân Saylan’ın sağlığını iyice bozdu, 
ölümünü hızlandırdı. Buna rağmen o gülümsedi, her türlü saygıyı hak eden Türkân Saylan’ın 
son gülümsemeleri de bir veda mesajı olarak hepimizin belleğine kazınmıştı. Bunları da hiç 
unutmayacağız. 
 
Türkân Saylan’ı minnet duygularıyla sevgiyle saygıyla anıyorum. Ona toplum olarak teşekkür 
borçlu olduğumuzu dile getirirken, ÇYDD’yi kurup binlerce öğrenciyi okula kavuşturan, onlara 
sıcak bir yuva bulan insan unutulabilir mi? O bu hizmetleriyle daima aramızda yaşıyor. 
ÇYDD’nin de eğitime, ülke gençlerine verdiği bursla Türkiye’nin aydınlanmasına katkı 
sağlamayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. 
 
 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 19 MAYIS 
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI              
(19 MAYIS 2011) 
 
Sevgili Genç Arkadaşlarım, 
 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten sevgilerle kutluyorum.  
Bildiğiniz gibi, 19 Mayıs 1919’da 92 yıl önce vatanın kurtuluşu için Samsun’dan yola çıkan 
Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu ve onu sizlere emanet etti. Çünkü sizlere 
güveniyordu. 
 

Sizler Cumhuriyetin kuruluş felsefesini özümsemiş gençler olarak yetişiyorsunuz. 
Cumhuriyetimizin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşaması için bizim gibi 
sizler de çaba gösteriyor, katkıda bulunuyorsunuz.  Buna inanıyoruz. Ancak size yaşatılan 
sorunlar var. Koşullarınızın iyileştirilmesi, düzeltilmesi için haykırıyorsunuz. Duyan olmuyor. 
İktidar isteklerinizi hep duymazlıktan geliyor. Anayasal bir hak olan eğitim hakkınızı 
engelliyor, elinizden almaya çalışıyor. 
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Sizleri sorunlar yumağı içinde nefessiz bırakıyor. 

Son olarak içinizden YGS’ye giren 1.700.000 arkadaşımız düş kırıklığı yaşadı. Çünkü 
sınavda şifre olduğu ortaya çıktı, haksızlığa uğradınız. Günlerdir direniyorsunuz. Günlerdir 
ailenizle birlikte mutsuzluğu yaşıyorsunuz. Ama yine de haksızlığın giderilmesi için iktidarı 
tatmin edemediniz. Çünkü  ne YÖK’ün ÖSYM’nin yeteneksiz yöneticilerini, ne de sizleri 
konuşturmayan, konuşanınızı hapse atan Sayın Başbakan’ı tatmin edebildiniz. Onlar ilk gün 
sınavda şifre olmadığına inandılar,  o yolda tatmin oldular. Daha sonra şifre olduğu 
kanıtlansa da kararlarında değişiklik olmadı. Ne var ki sizin üniversiteye girmeniz hayal oldu. 

Aslında bu sizin ilk kez haksızlığa uğramanız değildir. Çünkü sizlerin ‘parasız eğitim’  
isteklerinizi hiç duymayan iktidar, üniversitenizin seçtiği rektörleri atamayarak da sizlere 
haksızlık yapmaktadır. Sizlere yurt sağlamayarak, dersler ve sınavlar için harçlar alarak da 
haksız uygulamaları  sürdürmektedir. 

İşte Sevgili arkadaşım, biz Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
sizlere büyük önem veriyor, sizlere güveniyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlerin de bize 
inanmanızı, güvenmenizi isteriz. 

Değerli Arkadaşlarım,  bu tarihi günde size söz veriyoruz: CHP iktidarında YÖK kaldırılacak, 
harç alınmayacaktır. Her üniversite kendi rektörünü kendi seçecektir. Üniversiteler mali, 
bilimsel, yönetsel olarak özerk olacaktır. Sizler de üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi 
olacaksınız. Sizlerin çok önemli bir sorunu olan yurt sorunu iki yıl içinde tümüyle çözülecektir. 
Yine sizlerin çok önemli bir sorunu olan askerliğinizi üniversite öğrenimi içinde yaz tatillerinde 
yapacaksınız. Askerlik sizin için sorun olmaktan çıkacak. 

Sevgili Arkadaşlar şimdi sizlerden alacağımız güçle sizlerin sorunlarını çözmeye hazır 
olduğumuzu bilmenizi isterim.  12 Haziran’da CHP’ye oy vermeniz, kendinizi güçlendirmeniz 
demektir. Kendinizle birlikte bir arkadaşınıza da oy verdirmeniz, daha da çok güçlenmeniz 
demektir. Bunu anımsatmak isterim. Sizleri çok seviyorum. Bu duygularla bayramınızı 
yeniden kutluyor, geleceğinizin sürekli aydınlık olmasını yürekten diliyorum. 

 
         Kemal KILIÇDAROĞLU 
            CHP Genel Başkanı 
 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU AŞIK MAHSUNİ ŞERİF’İ 
ANMA TÖRENİNE KATILDI (21 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu  Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu’nu ziyaret 
etti ve burada bir konuşmada yaptı. 

Daha sonra Çilehane mevkisindeki Aşık Mahsuni Şerif’i anma törenine katıldı. 

Burada, Aşık Mahsuni Şerif’in mezarına karanfil ve gül bırakan Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu, İnsanlık Anıtı meydanında halka hitap etti. 

”Şerif, ciddi sıkıntılar çekti ama yılmadı. Haksızlığa karşı direndi ama yenilmedi. Adalet diye 
cezaevine attılar. Kendisini, üniversitede öğrenciyken tanıdım. O bir halk dostuydu. 
Ezilenlerin dostuydu. Bütün türkülerinde de bunu anlatır. Milyonlara türküleriyle ışık tuttu. 
Ölüm yıl dönümünde burada olmaktan son derece mutluyum. 
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Belediye Başkanımız ve 190 arkadaşımız, CHP’ye katıldı. Aslında farklı yerlerde değildik. 
Aynı duyguları paylaşıyorduk. Aramızda ufak bir fark vardı, onu kaldırdık, nehir olduk, 
denizlere akacağız.” 

 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU 25 MAYIS ETİK GÜNÜ 
NEDENİYLE YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPTI (25 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “25 Mayıs Etik Günü” nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 
 
“Türkiye’de siyaset son yıllardaki kadar hiçbir zaman kirlenmemişti. AKP, 2002 seçimlerinde 
Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılacağıyla ilgili söz verdi, ama sözünde durmadı. Aradan 
dokuz yıl geçmesine rağmen, sözünü yerine getirmedi. Şimdi yargıyı da kendine bağlayarak, 
hâlâ kendini de sütten çıkmış ak kaşık gibi, ‘ak parti’ diye adlandırıyor. Ama halk Adaleti 
Kandıranlar Partisi diyor. Hesap sormak için de 12 Haziran’ı bekliyor. 
 
Etik Günü nedeniyle yine çağrıda bulunuyorum. Siyasetin rüşvetten, yolsuzluktan, 
ahlaksızlıktan kurtulması, zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerekir. Milletvekilinin 
Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşmayan işler yapmaması gerekir. Milletvekilinin mal beyanını 
doğru olarak vermesi, milletten gizlememesi gerekir.  Siyasete yırtık ayakkabıyla girdiğini 
söyleyip de dünyanın en zengin başbakanlarından biri olduğu gerçeğini Sayın Başbakanın 
74 milyondan saklamaması gerekir.” 
 
“Tüm CHP Milletvekili Adayları daha seçilmeden ‘Yasama Dokunulmazlığını, kürsü 
dokunulmazlığı ile sınırlandırmak üzere Anayasa’nın 83. ve 100. maddelerin değiştirilmesiyle 
ilgili düzenlemelerinin yapılmasını kabul etmişlerdir. Öte yandan siyasi etiğe uymayan 
siyasetçiler kamu görevlileri etiğini de KPSS, YGS gibi sınavlarla altüst ettiler, kamuda 
kadrolaşmak için de akıl almaz yollara başvurdular. Korumaları, uymaları gereken yasalara 
arkadan dolanıp yozlaştırmanın öncülüğünü yaptılar.” 

“Siyasi etiğin ayaklar altına alındığı bir ülkede demokrasiden söz etmek zordur. Bugün 
zorbalık hukukun yerine geçmişse, bunun sorumlusu iktidardır. Eleştiriye katlanamayan 
iktidarın ileri demokrasi diye halkı uyutması da ayrı bir etik yozlaşmadır. Etik Günü nedeniyle 
tüm vatandaşlarım çok iyi bilmeliler ki: Ülkemiz CHP iktidarında temiz siyasetle de rahat bir 
nefes alacak. Yasama Dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanacak. Demokrasi 
siyasi etiğe uyacak, yozlaşmayacak.” 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, BOMBALI SALDIRI 
SONUCU TEDAVİ ALTINA ALINAN YARALILARI ZİYARET ETTİ      
(27 MAYIS 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki patlamada yaralanarak Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına 
alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, 
çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
Dün Bingöl’de olduğunu, 33 askerin şehit edildiği noktaya gittiğini belirterek, ”Terör kimden, 
ne zaman gelirse gelsin hepimizin şiddetle reddetmesi, lanetlemesi gereken bir olay. Genç 
bir kızımız, masum bir kızımız hiçbir günahı olmayan kızımız, arabasında giderken bomba 
koyuyorsunuz ve bir ayağını kaybediyor. Bir kız çocuğu için bir ayağın ne kadar önemli 
olduğunu bilmez miyiz? Bu dramı yaşamak güzel bir şey değil”. 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, REGAİP KANDİLİ İLE 
İLGİLİ BİR YAZILI AÇIKLAMA YAPTI (1 HAZİRAN 2011) 
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İslamiyet’in kutsal günlerinden olan Regaip Kandili ile ilgili 
bir yazılı açıklama yaptı.  

“Regaip” sözcüğünün, bereket, verimlilik, ikram ve yakınlık anlamına geldiğini, bu geceyle 
birlikte yine güzel dinimizde ‘Mübarek aylar’ diye adlandırılan  ‘Üç Aylar’a adım atıldığını’ dile 
getirdi ve “Bütün vatandaşlarımın Regaip Kandili’ni yürekten kutlarım. Bu gecenin ülkemize, 
İslam dünyasına ve tüm insanlığa mutluluk, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini dilerim”. 

 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, AMASRA’DA TAŞ 
KÖMÜRÜ İŞLETMELERİNİ ZİYARET ETTİ (2 HAZİRAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra Taş Kömürü İşletmeleri’ne gitti ve işçilerle bir 
süre sohbet etti. Genel Maden İş Sendikası Amasra Şube Sekreteri Dursun Koç’tan bilgi aldı. 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: 
 
”Ama insanlar ister ki, uluslararası standartların öngördüğü iş güvencesi içinde çalışalım. 
Birinci kural budur. Yani herhangi bir kazaya karşı gerekli güvenlik önlemleri alınsın. O 
çerçevede herkes işinin başında olsun. 

İkinci önemli nokta, mademki hepimiz yeraltında çalışıyoruz. Yan yana çalışıyoruz. O zaman 
eşit işe eşit ücret olması lazım. ‘Eğer ben az, öbürü fazla çalışıyor’ derseniz, o zaman ayrılık 
olabilir. Ama ‘hepimiz beraber aynı saatler içerisinde çalışıyoruz’ diyorsanız, o zaman eşit 
ücret olması zaten temel kuraldır.” 

”Örgütlü topluma değer vermediğini biliyoruz. Baskıcı bir yönetim uyguladığını biliyoruz. 12 
Eylül yasalarının getirdiği, özellikle sendikalaşmayı zorlaştıran uygulamaları ortadan 
kaldırmadığını biliyoruz. 

Biz örgütlü toplum derken illa kavga olsun anlamında değil, her bir işçi tek tek sorununu dile 
getireceğine, sendika bütün işçilerin sorununu dile getirsin. Örgütlü toplum bu demektir. 
Kuşkusuz biz, ücret sendikacılığına da karşıyız. İş yerinde barış olmalı, huzur olmalı, gelir 
olmalı. Toplumsal uzlaşma olmalı. Biz bunu savunan siyasal bir partiyiz.” 

”Bu bölgedeki işçi kardeşlerimizin desteğini alırsak, biz sizin sesinizi parlamentoda çok daha 
gür dile getiririz. Halkın iktidarında bu ülkenin çıkarları için mücadele etmek, bu ülkenin 
çıkarları için çaba harcamak bizim temel görevimizdir”. 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 
NEDENİYLE YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPTI (5 HAZİRAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Çevre Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.  
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“Güzel yurdumuzun bir avuç toprağının bile yok olması, bir yudum suyunun bile eksilmesi 
kirlenmesi, bir tek ağacının bile kesilmesi düşünülemez. Ne var ki bunları önemsemeyen bir 
iktidar işbaşındadır. Rant için kentlerimizde yeşil alan bırakmamış, her yeri betonlaştırmış, 
halkımızı nefes alamaz hale getirmiştir. 
 
AKP iktidarı doğanın çığlığını, yurdun dörtbir yanından yükselen protesto seslerini duymuyor, 
görmüyor, bilmiyor! Ama doğayı katletmeyi sürdürüyor. 

“Demokrasiyi içine sindiremeyen Sayın Başbakan, her söz için ağzını açanın ağzını 
kapattırmaktadır. Çevre sorunlarını dile getirmek isteyen grupların düşüncelerine de değer 
vermemiş, dinlememiştir. 

Çevre gönüllüsü grupların afişli sloganlı gösterileri, aslında herkesçe desteklenmesi 
gerekirken tahrik edici sözlerle polise hiç onaylanmayacak taşlı sopalı saldırıya zemin 
hazırlanmış, polisin orantısız güç kullanımıyla emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun kalp 
durması yüzünden yaşamını yitirmesine neden olmuştur”. 

“Gerekçesi ne olursa olsun, protestolarda taşlı sopalı gösteri kimden, kime karşı yapılırsa 
yapılsın, elbette onaylanamaz” diyen Kılıçdaroğlu, “Bizim ülkemiz doğal güzelliği, yeraltı, 
yerüstü zenginliğiyle dünyada sayıları çok az kalan ülkelerden biridir. Bu güzelliği ve 
zenginliği korumak, gelecek kuşaklara bırakmak görevimizdir. Bunun için de kişisel 
çıkarlardan uzak bir politika izlenmelidir” diyerek açıklamalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Çevre 
kirliliği dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. İnsan sağlığını tehdit eden boyutlara 
ulaşmıştır. Bunun önüne geçilmelidir. Siyaseti kirleten iktidarın hiç değilse temiz çevreden 
elini çekmesini, bu günün kutlanma yıldönümünde herkesin Dünya Çevre Gününü 
kutlayarak, bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyorum”. 

“İnsana saygı, insana, doğaya, çevreye saygıyla başlar. Çevreyi koruyanları desteklemek 
insanı, insanlığı, hayatı desteklemek demektir. Çevreye sahip çıkmalı, doğa katliamı 
önlenmeli, yeşil alanları ve havyaları koruyup çoğaltmalı. CHP iktidarında, yeşile, çevreye 
gereken önem verilecek, halkımız rahat bir nefes alacak”. 

 
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞEYH EDEBALI’NIN 
TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ (7 HAZİRAN 2011) 
 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun türbe ziyareti sırasında Edebalı Kültür ve Araştırma 
Derneği Başkanı Arif Durmuş, Kılıçdaroğlu’na üzerinde Osmanlı arması bulunan tabak ve 
poşu hediye etti. 

 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE GAZETECİLER 
CEMİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 65. YILDÖNÜMÜNÜ NEDENİYLE 
YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPTI (10 HAZİRAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 65. 
yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.  
 



 33 

“Toplumun gözü, kulağı, sesi olan basının son yıllarda siyasal iktidardan gördüğü baskı, II. 
Abdülhamit dönemini, askeri darbe dönemlerini bile geride bırakmıştır. Bu süreçte hiç 
unutulmayacak acı olaylar yaşanmış, dürüst, yürekli gazeteciler tutuklanmış hapse atılmış, 
yayımlanmamış kitapları bile imha edilmiştir. Tüm gazeteciler ya satın alınmaya ya da baskı 
ile susturulmaya çalışılmıştır. 
 
Demokrasi tarihimizde bir Başbakan, ilk kez yandaş bir basın yaratmıştır. Dürüst, temiz 
çizgisini değiştiremediği gazetecilerin çalıştığı gazete patronlarını korkutarak, onları işten 
atmaya, gazetecileri ‘kepenk indirtmeye’ zorlamıştır. Bunu başaramayınca, gazetelere 
televizyonlara, ekonomik yönden ödenmesi olanaksız cezalar yazdırarak, inanılmaz baskılar 
uygulatmıştır. 

Bu tutum hiçbir demokraside kabul edilemez. Demokrasinin özünü basın özgürlüğü oluşturur. 
Bu yönden siyasal iktidar, demokrasinin sağlıklı oluşumunu engelleyerek, anayasal bir suç 
işlemiştir ve bunu sürdürmektedir.” 

Meşrutiyet’le birlikte 103 yıl önce sansür kalktı. “Sayın Başbakan demokrasiyi özümsememiş 
olacak ki, seçimleri de kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldığı için, sürekli olarak 
gazetecileri baskı altında tuttuğu gibi, şimdilerde onları tek tek hedef alarak da işi bütünüyle 
kişisel çatışmaya dönüştürmüştür. Devlet kesesinden parti mitingi yaptığı yetmiyormuş gibi, 
şimdi de gazetecileri yazarları, Devlet olanaklarıyla azarlamaya, cezalandırmaya yönelmiştir. 
Demokrasiyi, anayasayı, yasaları, vicdanı unutmuştur. Başbakanın bu tavrını şiddetle 
kınıyorum”. 

İçlerinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de bulunduğu 94 meslek örgütünün oluşturduğu 
Gazeteciler Özgürlük Platformu’nun (GÖP) yayımladığı bildiriye göre, şu anda 70 gazeteci 
tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde, yüzlercesi soruşturuluyor, binlercesi yasadışı 
olarak dinleniyor  diyen Kılıçdaroğlu,  sözlerini şöyle tamamladı: “ Gazetecilere sözüm var: 
CHP iktidarında asla ve asla gazeteciler baskı görmeyecek, özgür ve bağımsız olacak, 
sendikaları olacak, haklarını tam alacaklar, telefonları dinlenmeyecek, özgürlüklerini doya 
doya yaşayacaklar, halkın gözü, kulağı, sesi olmayı meslek etiklerinin gerektirdiği biçimde 
özgürce dile getireceklerdir. 

Çeşitli ödüller vererek gazeteciliği özendirmeye ve onların emeklerini değerlendirmeye 
çalışan, basın özgürlüğünü, gazetecilerin özlük haklarını savuna gelen Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin kuruluşunun 65. Yıldönümü nedeniyle üyelerini yürekten kutluyorum. Tüm basın 
çalışanlarını,  verdikleri bu demokrasi, basın özgürlüğü savaşımı için ayrıca candan 
kutluyorum, en içten dileklerimle ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” 

 
 
 
 
RUSYA FEDERASYONU’NUN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VLADİMİR 
İVANOVSKİY GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ (21 HAZİRAN 2011) 
 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Vladimir 
İvanovski arasındaki görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk’te hazır bulundu. 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TİM’İN 18.OLAĞAN 
GENEL KURULUNA KATILDI (25 HAZİRAN 2011) 
 
TİM’in 18. Olağan Genel Kurulu’na katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; 
 
”Demokrasiden söz eden bir kişinin Ana Muhalefet partisi başkanını dinlemesi gerekir mi, 
gerekmez mi? Demokrasi bu mu? Eğer demokrasiden söz ediyorsak karşıt düşünceleri 
dinleme tahammülümüzün olması gerekir. Karşıt düşünceleri dinlemeyip kendi kendinize 
propaganda yapıp sonra meydanı bırakıp gidiyorsak bu olmaz. Önce bir doğrunun altını 
çizmemiz lazım. Muhalefet önemli. Ben de biliyorum önemli. Her ülkede iktidar olur ama 
sadece demokrasilerde muhalefet olur. O nedenle demokrasi söylemimizin inandırıcı olması 
için eylemlerimizle söylemlerimizin tutarlı olması lazım. Konuşacağım ama konuştuğumun 
gereğini yapmayacağım. Kusura bakmasınlar birbirimizi kandırmayalım.” 

2023′de 500 milyar dolarlık ihracat hedefini destekledik, mecliste ihracatçıların önündeki 
engellerin tümünün karşısında olacağız, her türlü desteği vereceğiz. 

Seçim sürecinde ekonomiyle ilgili zamanında alınması gereken kararlar alınmadı, seçimden 
sonraya bırakıldı. ”Bağımsız özel kuruluşla seçim sürecinde karar almadılar. Ne zaman karar 
aldılar? Ekonomiyi ne zaman soğutmaya başladılar, seçim bitti ondan sonra. Demek ki bu 
kurumlar bizim anladığımız anlamda kurumlar değil. Siyasal iktidarın güdümüne giren 
kurumlar sağlıklı çalışamazlar. O zaman en büyük zararı iş adamları görür”. 
 
Türkiye tarihinde ilk kez sorunlu bir meclis açılacak.Sorunları olan bir meclis açılıyor. Dönüp 
bakmamız lazım. Bu sorunları yaratan kim. Ana muhalefet partisi mi yoksa iktidar mı? Peki 
bu sorunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Peki bu sorunların çözülmesi için neden çaba sarf 
edilmedi? Demokrasi açığımız büyüyor arkadaşlar. 
 
Kimse ithalattan bahsetmedi. Burası biliyorum İhracatçılar Meclisi. İthalatımızın yapısını 
sorgulamak gerekmez mi? Niye üretemiyoruz. Niye sıcak paraya teslim olan bir ülke. Yine 
düşlediğimiz Türkiye’de sıcak paraya teslim olan değil, üreten bir Türkiye istiyoruz. Eğer bir 
ülkede vatandaşın borcu gelirinden hızlı artıyorsa, oturup düşünmemiz lazım. Vatandaşın 
borcu gelirinden hızlı artıyor. Bunu düşünmemiz lazım”  
 
Ekonomik rakamlara baktığımız zaman Türkiye’nin üretmediği, herkesin gerçekleri görmesi 
ve buna göre kararlar alınması gerekmektedir. 

İhracata teknolojiye, bilime Ar-Ge’ye yatırımlar yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin, 
kendisiyle yarışa çıkan, yürüyüşe çıkan ülkelerle kıyaslanması gerekmekte, o ülkelere 
bakıldığında Türkiye’nin geride olduğu görülmektedir. 

Seçme seçilme hakkı vardır her yurttaşın. Seçme seçilme özgürlüğü vardır. Cumhuriyet 
başsavcılığına başvurup (aday olmak istiyorum aday olmama da engel bir şey var mıdır yok 
mudur) dediniz ve kağıdınızı aldınız. İstediğiniz partiden aday oluyorsunuz. YSK bakıyor 
belgelere, (senin aday olmanda bir engel yok) diyor. Kararını alıyor ve Resmi Gazete’de 
yayınlanıyor. Halkın iradesini biliyoruz. Halk seni milletvekili seçiyor. YSK onaylıyor adını 
milletvekili diye yazıyor. Resmi Gazete’de yayınlanıyor. Ayrıca YSK TBMM’ye de yazını 
gönderiyor. Siz tutuklusunuz mahkum değil. Hakkınızda verilmiş bir hüküm yok. Sadece 
tutuklusunuz. Neden tutuklusunuz o da meçhul. Ama tutuklusunuz. Şimdi bu kişinin 
parlamentoda gelip yemin etmesi lazım. (Efendim sen kusura bakma TBMM’ye gidip yemin 
edemezsin…) Niçin, (deliller toplanmadı) 3 yıldır deliller toplanmadı. Onun günahı ne? Kim 
delilleri toplamadı. İktidar ne güne duruyor. Ve daha büyük bir facia deliller toplanmadı ama 
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seni yargılıyorum. Peki yarın bir delil çıkar da, beraat ederse ne olacak. Hiç dünyada böyle 
bir yargı sistemi gördünüz mü? Hukukun üstünlüğü diyoruz. Efendim kanunlar böyle. Hukuk 
devletinde, özel yetkili mahkeme olmaz. Ne demek özel yetkili mahkeme. Geldiğimiz nokta 
şudur, herhangi bir milletvekili bugün öğleden sonra terörle mücadele ekipleri tarafından 
gözaltına alınabilir. Öğleden sonra yargılanabilir, akşama da doğru da hapse atılabilir. 
Yeniden ifadenizin alınması için de aradan belli bir süre geçmesi gerekir. Böyle bir şey 
olabilir mi? Demokrasinin kalitesi bu mu? Siz Cumhuriyet tarihinde olmayan şeyleri 
yapıyorsunuz. 

Türkiye’de yazılmamış kitapların toplatılmaktadır. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca 
söylüyorum, yazılmamış kitap dolayısıyla tutuklama, hapse atılma hangi iktidar döneminde 
yaşandı. Bunun adı ileri demokrasi. Hangi ileri demokrasi. Anayasa değişikliği eyvallah. 
Anayasa değişikliği yapalım. Referandumdan hemen sonra söyledim. Parlamentoda ekip 
oluşsun, anayasa değişikliği için yol alalım. İktidar kanadı Sayın Erdoğan bizim 
gündemimizde anayasa değişikliği yok. Şimdi anayasa yapalım eyvallah. Şuradan 
söylüyorum. Anayasa değişikliği konusunda en net, görüşlerini kamuoyuyla paylaşan tek 
parti CHP’dir. Hiç başka parti yoktur. Bizim görüşlerimiz belli. Evrensel hukuk neyi 
gerektiriyorsa onu yapacağız. Evrensel hukuk, Yargı bağımsız olacak, yasama organı 
bağımsız olacak. Yürütme organı da kendi işini yapacak. 
 
Siz hiç yasama organını, yürütme organının eline veren bir ülke duydunuz mu? Ben 
söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti. Parlamentonun toplanacağı günü bile, Sayın Erdoğan 
Avrupa’dan açıkladı. Bir Meclis Başkanı çıkıp, ‘bir dakika Sayın Başbakan bu benim 
görevimdir’, diyemedi. Biz böyle bir yasama organı istemiyoruz. Yasama organı halkın 
çıkarlarını savunmalı, halk için çalışmalı. 
 
Yargıçlar davaya bakarken ”kan davası” gibi bakmamalıdır. Davaya bakan yargıçlardan birisi 
zaten tazminat davasına mahkum edildi. Onların tarafsız olmadıkları yargı kararıyla 
kesinleşmiş. Artık yargıcın o davadan çekilmesi lazım. Bizim aramızda husumet vardır. Ben 
lehine, aleyhine de karar versem ‘bu, kamuoyunda tartışılır’ demesi lazım. Yargıcın görevi 
budur. Ama yargıç, ‘hayır, bu davaya bakacağım. Hepinizin burnundan getireceğim.’ Böyle 
bir davranış olmaz. Hukuk sisteminde olmaz. 
 
Halkın iradesine o kadar vurgu yaptınız. Bunları kim seçti? Yurt dışından gelenler mi seçti? 
Fransızlar, İngilizler mi seçti? Bu ülkenin insanları seçti. Bu ülkenin insanlarının seçtiği 
insanların iradesine darbe koyuyorsunuz. Sonra demokrasiden, hukukun üstünlüğünden 
bahsedeceksiniz. Birbirimizi kandırmayalım. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü sadece 
Türkiye’ye özgü değil. İnsanın olması gereken her yerde lazım. Onun için evrensel hukuk 
kuralları. Benim seçme ve seçilme hakkıma sınır getiren düzenleme varsa bu insan haklarına 
aykırıdır. 
 
Türkiye’nin demokrasi kalitesinde ciddi sorunlar vardır. Demokrasi kalitesi sadece siyasi 
kurum için değil herkes için geçerlidir. Siz de sağlıklı çalışan bir hukuk sistemi içinde görev 
yapmak istersiniz. Demokrasi kalitesinin zaaf içerdiği bir ortamda üretim de, ihracat da 
olmaz. Sanayici de rahat çalışamaz. 
 
Buyursun eleştirsin bakalım. Başına ne gelecek göreceğiz. Böyle demokrasi mi olur? Bir iş 
adamı sadece özel bir sohbette demiş ki, ‘CHP birinci parti olabilir. O kadar. Onu da söyleyip 
söylemediğini bilemiyoruz. Vay sen misin onu söyleyen. Bir partinin birinci olacağını 
düşünmek, ne zamandan beri bu ülkede suç oldu? 
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‘Tarafsız olan bertaraf olur’. Hangi demokraside, hangi hukukun üstünlüğüne inanmış 
toplumda böyle bir söylem vardır? Sonra da diyeceksiniz ki biz demokrasi, hukuk istedik, 
olmuyor. Siz getirdiniz de biz karşı mı çıktık. Yargıda ciddi sorunlarımız var. Hukuk 
fakültelerinden başlayan sorunlarımız var. Bunları aşmak zorundayız. 

60′ya yakın gazetecinin hapiste olduğu bir ülkeyi, siz gidip batıda ‘bu ülkede demokrasi 
vardır’ diyerek anlatamazsınız. Özgürlük farklı bir şeydir. Özgürlüğü yaşamamız lazım. 
Eleştirileri sağlıklı yapmamız lazım. Acaba ben bunu söylersem, ‘Başbakan alınır mı?’ diye 
bir kaygı yaşanıyor. Bu kaygının olduğu ülkelerde düşünceler özgürce dile getirilemez. Bir 
siyasetçinin en çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Ben de siyasetçiyim, bizim de eleştiriye 
ihtiyacımız var. Hiç bir zaman bizi niye eleştiriyorsun diye bir gazeteciye bir köşe yazarına en 
ufak bir şey söylemedik. 

 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU MİRAÇ KANDİLİ 
NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI (28 HAZİRAN 2011) 
 
Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle ; 
 

“Sevgili Peygamberimiz bu gecede Allah’ın huzuruna yükseltilmiştir. Bu kutsal yolculuk, 
sınırsız bir yükseliştir 

Miraç’ta “Şirk dışındaki günahların affının mümkün olabileceği, şirkin ise 
affedilemeyeceği” bildirilmiştir. 
 
Böylece “Allah ile kullar arasına girilmez” inancı Miraç ile perçinlenmiştir. 
 

Miraç, az zamanda çok iş yapmanın önemini, insan varlığının değerini ve yükselmenin 
gereğini ortaya koymaktadır. 

Bu duygularla Müslümanların ve İslam dünyasının Miraç Kandilini kutlar, her zamankinden 
daha fazla muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğe, uzlaşı ve hoş görüye, insanca yaşama ve 
uygarca yükselişe vesile olmasını diler, saygılar, sevgiler sunarım” 

 

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU SOSYALİST 
ENTERNASYONAL TOPLANTINA KATILDI (1 TEMMUZ 2011) 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Atina’da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi; 

Sayın Başkan, Değerli yoldaşlarım, 
 
Öncelikle bu mükemmel organizasyonu gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist 
Enternasyonal Başkanı Sayın Georges Papandreu’ya ve kardeş PASOK Partisi yetkililerine 
bizlere gösterdikleri olağanüstü misafirperverlik için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. 
 
Yunanistan’ın Başbakan Papandreu’nun üstün liderliğinde en kısa sürede şu an için karşı 
karşıya olduğu ekonomik güçlüklerin üstesinden geleceğine yürekten inanıyorum. 
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Sayın Başkan, Değerli Yoldaşlarım 
 
17 Aralık’ta Tunus Devrimi’yle başlayan Arap Baharı, 25 Ocak’ta Mısır’ı etkisi aldı. 
Sonrasında ise Libya, Bahreyn, Yemen ve Suriye’ye sıçrayarak bütün bir Arap dünyasını 
derinden sarstı ve etkisini sürdürmeye de devam ediyor.  
 
Arap Baharı’nı Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasının kendine özgü tarihi, beşeri ve fiziki 
şartları dâhilinde incelemek, bu devrim rüzgârını anlamak ve bu çerçevede gelişen olayları 
anlamlandırmak adına son derece önemlidir. Lakin bununla beraber olayın dünyanın genel 
gidişatı içerisindeki yeri ve dünyanın geri kalanında olup bitenlerle karışıklıklı etkileşimini de 
süreç analizi metoduna başvurarak politik ve ekonomik lenslerden değerlendirmeliyiz. Zira 
Arap Baharı sadece bölgesel değil küresel nedenlerle de ortaya çıktı. Bu yüzden etkilerinin 
kendi bölgesiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum.   
 
Tunus’ta yoksulluğa başkaldırmak için yerel hükümet binasının önünde sadece kendini değil 
dünyayı etkileyecek bir devrimin ateşini de yakan genç Muhammed, Wisconsin Senatosu 
önünde günlerce eylem yapan Amerikan işçileri, aynı dönemde Maldiv Adaları’nda veya 
Burkina Faso’da meydana gelen işçi ayaklanmaları ortak paydada buluşmaktadırlar 
 
2008 yılı sonrası dünya genelinde kitle hareketlerinin artış göstermesinin nedeni, emekçilerin 
ve orta sınıf mensuplarının huzur ve refah seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak artan 
rahatsızlıklarıdır. Zira küresel finans krizinin altında en çok ezilen ve bu çöküş karşısında en 
fazla bedel ödemek durumunda kalanlar bu insanlardır. Kuşkusuz son dönemde meydana 
gelen krizler, yalnız orta sınıf halk katmanları üzerinde sarsıcı etkiye sahip değildir. Küresel 
veya bölgesel ekonomik çöküşler toplumun en alt sınıflarında yer alan, umudunu kaybetmiş 
hayatlara daha da vahşice dokunur hale gelmiştir.  
 
Yalnızca ekonomik baskı değil, küresel iklim değişikliğini de insanların hayatında büyük bir 
tehdit olarak görüyoruz. Politikadan ve ekonomiden ayrı şekilde incelenme eğilimi gösteren 
iklim değişiminin dünya genelinde sosyal ihtilaflar ve sınıflar arası mücadeleleri hâli hazırda 
somut ve derinden etkilemekte olduğunu görmeliyiz. Arap Baharı’nı tüm sosyal ve siyasal 
altyapısının dışında besin jeopolitiği çerçevesinde incelediğimiz takdirde küresel ekonomik 
kriz ve iklim değişikliği nedeniyle (en başta buğday olmak üzere) pek çok temel besin 
ürününde meydana gelen fiyat artışlarının tetikleyici bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Dünya genelinde kötüleşen fiziki, sosyal ve ekonomik şartlar orta sınıf halk katmanlarının 
aleyhine gelişmektedir. Küresel ekonominin dayattığı düzen, sınıf bilincini eritmek için her 
geçen gün daha fazla gayret gösteriyor, lakin eğer biz çabalarımızı esirgemezsek, bu yolda 
başarılı olması zor. Emekçiler için iyimserlik ve heyecanı yitirmek için bir neden yok. 
Mücadele ruhunun dünyanın her yerinde patlak verebileceğinin en son somut ve ilham verici 
örneği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da,  baskıcı rejimler tarafından yıllar boyu en temel insan 
haklarından mahrum bırakılmış milyonlarca kişinin cesareti ve alın teriyle inşa edilen 
olağanüstü bir süreç olan Arap Baharı’dır. 
 
Sosyalist Enternasyonal olarak batı karşıtı olmayan, şiddete başvurmayan ve doğrudan 
ülkelerinin demokratikleştirilmesini talep eden bu kitle hareketlerini bölgede demokrasinin 
yükselişi olarak değerlendirmeli ve bu çerçevede kardeş ve dost Arap halklarının dönüşüm 
taleplerini çok iyi anlamalı ve desteklemeliyiz. Çünkü bu eylemler,  etnik, dinsel ve 
mezhepsel radikalizme savrulmadan devam ettirilebilirse bölgeyi temelden dönüştürecek bir 
Rönesans yaşanabilir.  
 
Bölge genelinde kadınların, gençlerin, emekçilerin, azınlıkların ve orta sınıfların katılım ve 
temsil talepleri bulunmaktadır. Ancak demokratik diyalog, hakça bölüşüm, laiklik ve kültürel 
çoğulculuk ilkelerini savunan sosyal demokrat yapıların cevap verebileceği bu talepler, 
karşılanmadıkları takdirde Arap Baharı’nın doğru yapısal ve kalıcı sonuçlar doğurması 
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mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bölge genelinde sosyal demokratik değerlerin kök 
salabilmesi ve partileşebilmesi için uygun bir ortam mevcuttur. 
 
Yalnızca Libya örneğinde, ekonomik çıkarlarını koruyabilmenin de dürtüsü ile Libya’ya 
zaman kaybetmeden müdahale edenler, daha sonra ki gelişmelerle hem bu ülkenin 
bölünmesine hem de müdahale sırasında çok sayıda suçsuz insanın ve sivilin ölümüne de 
neden oldular.   
 
Libya’ya yönelik amacını aşan müdahale öte yandan zaten Afganistan’da hiç de başarılı bir 
performans sergileyememiş olan NATO’yu bir yandan yeni bir başarısızlık içine itti; öte 
yandan da bazılarımızın üyesi olduğu ve aslında küresel barışın korunması yolunda önemli 
ve denenmiş bir işleve sahip olan bu uluslararası örgütü kendi dışında birçok ülkenin 
tepkisine de hedef kıldı.  
 
Suriye’de cereyan eden kritik gelişmelere karşı da Libya’dan alınacak derslerin ışığında, 
bölge istikrarını gözetecek tepkiler geliştirilmeli ve Suriye Yönetiminin şiddete ve güç 
kullanımına son vererek, halkın meşru isteklerine cevap vermeye yönlendirilmelidir.  
 
Arap Baharı’nı yaratanların haklı mücadelelerine Sosyalist Enternasyonal de el uzatmalı, 
onların özgürlük ve adil bir yaşam hedeflerine destek vermelidir. Sosyalist Enternasyonal bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için hükümetler, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle çalışma 
olanaklarını arttırmalıdır. Bunu yaparken de bu siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin 
sadece sosyalist ya da sosyal demokrat olanlarıyla değil bu mücadeleye destek verenlerin 
tümüyle de kalıcı ilişkiler kurmaya özel önem vermelidir.  
 
Tek-adam, tek-parti, tek-mezhep, tek-aile rejimlerinin derin bir meşruiyet krizi yaşamakta 
olduğu bölgede sosyal, politik ve ekonomik adaletsizliklere karşı demokratik ve barışçıl 
yollardan başkaldıran kitleler yeni bir dönemin kapısını aralamış bulunmaktalar. Eşitlik, 
özgürlük, adalet ve çağdaşlık matrisinde gelişen bölgesel uyanış otoriter rejimleri çoğulcu bir 
parlamenter sisteme doğru zorlamakta bulunuyor.  
 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak dost ve komşu ülkelerdeki bu reformcu hareketlerin en kısa 
zamanda taleplerinin karşılanmasını, bölgenin barış ve demokrasiye kavuşmasını diliyoruz. 
Bu sürecin daha fazla can kaybına yol açmaksızın demokratik reform ile çözülmesinin 
bölgesel istikrar açısından da önem taşımakta olduğu kanaatindeyiz.  
 
Bu noktada Ortadoğu Barış Süreci’ne ve İsrail-Filistin ilişkilerine ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. Zira bu sürecin işletilememesi ve taraflar arasında kalıcı bir barışın tesis 
edilememesi durumunda bölge genelinde huzura kavuşulması mümkün olmayacaktır.  
 
Bu nedenle uluslar arası toplumun bütün aktörlerinin, bölgede onlarca yıllık önyargıların 
aşılması ve halkların ideolojik, dinsel, mezhepsel ve etnik çatışmaların girdabından 
kurtarılabilmesi için gerekli psikolojik altyapının hazırlanmasına yönelik çabaya katı koyması 
gerekmektedir.  
 
İsraillilerin ve Filistinlilerin barış içinde, hukuk ve adalet çerçevesinde ilişkiler geliştirmesi 
isteniyorsa konuya yaklaşılırken ve konuyla ilgili akıl üretirken taraflığın çemberinden 
kurtulmak gerekiyor. Ancak bu şekilde iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm inşa 
edilebilir.  
 
Bu yolda iki toplumlu ve iki devletli formül en doğru çözüm önerisi olarak öne çıkmaktadır. 
1967’deki sınırları temel alan Arapların ve Yahudilerin barış içinde yaşamalarını sağlayacak 
bu çözümün hayata geçirilmesi için hem İsrail hem de Filistin tarafının mutlak suretle atması 
gereken adımlar bulunmaktadır.  
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Öncelikle İsrail, Filistin halkına kendi kaderini tayin etme hakkını tanımalı, Doğu Kudüs de 
dâhil olmak üzere Filistin toprakları üzerindeki uluslararası hukuka aykırı işgalini 
sonlandırmalı ve 1967 öncesi sınırlara çekilmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olacak demokratik 
bir Filistin devletinin kurulmasına engel olmaktan vazgeçmeli ve bu devletin bağımsızlığı ile 
egemenlik haklarını tanımalıdır. Yeni yerleşim faaliyetleri ve tecrit duvarının inşasının 
durdurulması gerekmektedir. Filistin toprakları içerisinde Filistin halkının hareket 
serbestliğinin sağlanması ve Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılması da İsrail’in 
zorunlulukları arasındadır.  
 
Mevcut İsrail hükümetlerinin izlediği politikalar İsrail’i derin bir uluslararası izolasyona 
sokmaktadır. Özellikle İsrail’in iç siyasal yapısındaki gözle görülür değişmeler ve iktidara etki 
eden yeni kadrolar İsrail’in uluslararası toplumla uyumlu diyalogundan çok, onun uluslararası 
arenada ve bölgede daha da yalnızlaşmasına neden olmaktadırlar. İsrail halkının, vicdan 
sahibi, demokrat ve ilerici kesimleri bu durumun farkında olmalı ve İsrail devletini barış 
yolunda yapıcı adımlar atmaya teşvik etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sosyalist 
Enternasyonal’in Kasım 2009 tarihinde yayınlamış olduğu kararın tam olarak arkasında 
olduğumuzu belirtmek isterim. 
 
Barışa giden yolda Filistin tarafına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle Filistin 
politik arenasında yer alan partilerin ortak paydada buluşmaları ve barış yolunda 
birlikteliklerini sağlamaları gerekmektedir. Fetih ve Hamas arasında gerçekleştirilen uzlaşma 
anlaşması bu kapsamda çok önemlidir fakat tarafların sonraki dönemde takındıkları tavırlar 
anlaşmanın kalıcılığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Gaza Şeridi ve Batı Şeria 
arasında birliktelik sağlanmadığı takdirde İsrail’le müzakerelerin sağlıklı şekilde devam 
ettirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması mümkün olmayacaktır.  
 
Sevgili Yoldaşlarım,  
 
Son olarak Türkiye’de evrensel hukuk ve insan haklarına aykırı bazı uygulamalardan söz 
etmek istiyorum. 
 
Türkiye’de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılmış olan Genel Seçim sonuçları kesinleşmiş, 
bu seçimlerde Milletvekili seçilenlerin, seçildiklerini belgeleyen mazbataları, il seçim 
kurulları tarafından hazırlanarak kendilerine teslim edilmiştir. Böylece bu kişilerin 
TBMM’de 24. Dönem Milletvekili olarak yer almaları da resmen onanmıştır. 
 
Genel Seçimlerde Milletvekili seçilmiş olan sekiz Parlamenter, henüz devam etmekte 
olan davalar nedeniyle halen tutuklu bulunmaktadırlar. Bu Milletvekillerinin bazılarının 
tutukluluk süreleri 800 günü geçmiş olup, bu süre içinde yapmış oldukları 50’yi aşkın 
tahliye talebi AİHM’nin öngördüğü ölçütlere tamamen aykırı olarak klişe gerekçelerle 
ret edilmiştir.  
 
Yasalarımıza göre, TBMM’ne seçilen Milletvekillerinin, Parlamento faaliyetlerinde 
bulunabilmeleri için TBMM’nde yemin etmeleri gerekmektedir. 
 
Yukarıda sözü edilen Milletvekillerinin TBMM’ne gelerek yemin edebilmeleri ve 
kendilerini seçen halkın iradesi doğrultusunda görevlerine başlayabilmeleri için 
tutukluluk hallerine son verilmesi gerekmektedir.  
 
Bilindiği gibi Türkiye’de Milletvekillerinin yargı dokunulmazlıkları vardır. Ancak sözü 
edilen Milletvekilleri hakkındaki dava süreci, seçilmelerinden önce başlamış olduğu 
için, kendilerinin bu dava ile ilgili olarak dokunulmazlıklarından yararlanmaları söz 
konusu değildir. Kaldı ki, biz CHP olarak, mevcut Milletvekili dokunulmazlığı sınırlarını 
fazla geniş bulduğumuzu açıklamış ve dokunulmazlığın demokratik ülkelerde olduğu 
gibi, Milletvekillerinin bu sıfatla siyasi işlevlerini yerine getirmelerine izin verecek 
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düzeye indirgemek için gerekli yasal düzenlemelere öncülük etmeyi halkımıza taahhüt 
etmiş bulunmaktayız. 
 
Milletvekilleri, seçildikten sonra, görevlerine başlayabilmek için tutukluluk hallerinin 
kaldırılması istemiyle mahkemeye başvurmuşlar, ancak bu istekleri mahkeme 
tarafından “dava ile ilgili delillerin henüz toplanamadığı” gibi, kendilerinin sorumlu 
tutulamayacakları dayanaksız bir gerekçeyle ret edilmiştir. Bu karara karşı itiraz mercii 
olan üst mahkeme Milletvekillerinin tutukluluk hallerinin devamı yolundaki ilk 
mahkemenin kararını onaylamıştır. 
 
Böylelikle, Genel Seçimlerde Halk tarafından Milletvekili seçilerek, Parlamentoda 
görevlendirilen sekiz Parlamenterin bu görevi yapmaları, 12 Eylül Askeri Darbesinin 
ürünü olan özel yetkili mahkemeler tarafından engellenmiş olmaktadır.  
 
Burada dikkate alınması gereken önemli bir husus, sözü edilen sekiz Milletvekili 
hakkında kendilerinin tutuklu bulundukları dava ile ilgili herhangi bir mahkûmiyet 
kararının bulunmamasıdır. 
 
Diğer bir önemli husus, bu Milletvekillerinin dokunulmazlıktan yararlanmak değil, 
TBMM’de yemin ederek Milletvekili sıfatıyla görevlerine başlamak istemeleridir. 
Milletvekilleri haklarındaki davanın sürmesine ve yargılanmalarının tamamlanmasına 
karşı değildirler. Ancak kendilerini seçen halkın iradesinin yerine gelmesini 
istemektedirler. Sözünü ettiğimiz yargı kararları ise bunu engellemektedir. Bu yargı 
kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, özgürlükten yoksun bırakılmaya 
ilişkin 5. Maddesine, seçme ve seçilme hakkına ilişkin Ek Birinci Protokolün, 3. 
Maddesine aykırı olduğu açıktır. Sekiz Milletvekilinin tutukluluk halleri Milletvekili 
olarak seçilmeden önce dahi yasal değildi ve AİHM kriterlerine uymamaktaydı. AİHM’in 
Sözleşmenin ihlali yolundaki birçok kararı tutukluluk halinin yasal olmadığının 
delilidir. Mahkeme kararları ayrıca Ek Birinci Protokolde vaaz edilen seçme ve seçilme 
hakkına ilişkin içtihada ve AİHM’nin tutuklama süreleri, yetersiz gerekçeler, klişe 
kararlar, katalog suçlar, adli koruma önlemlerine yer verilmemesi, duruşma 
yapılmaması gibi temel hususlara ilişkin tüm içtihadına her yönden aykırı olduğu 
açıktır.  
 
Öte yandan, Türkiye’deki bu durum Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesinin siyasi hayata katılmayla ilgili 2. ve 25. maddelerine de aykırı 
düşmektedir.   
 
Bu güne kadar bu sekiz Milletvekilinin herhangi bir suçtan mahkum edilmemiş 
olmaları gerçeğinden hareketle kendilerine yöneltilen suçlamalar ve haksız tutuklanma 
hallerinin devam etmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6(2) Maddesine ile 
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklara ilişkin Sözleşmesinin 14(2) Maddesinde 
vaaz edilen “suçu ispat edilinceye kadar kişi masumdur” temel ilkesinin ihlalidir. 
 
CHP, 12 Eylül 2010 referandumu ile yapılan Anayasa değişiklikleri sonucunda 
Türkiye’de kuvvetler dengesinin bozulduğuna ve yargının, yürütmenin kontrolü altına 
girmiş olduğuna birçok kez işaret etmişti. 
 
Genel Seçimlerde Milletvekili seçilen kişilerin, halkın kendilerine verdiği görevi yerine 
getirmelerinin, haklarında kesin hüküm olmaksızın yargı tarafından engellenmesi 
sonucunu doğuran bu vahim olay, bu çarpıklığın Türkiye’de parlamenter demokrasinin 
işleyişine sekte vuracak bir düzeye geldiğini göstermektedir. 
 
CHP olarak, Türkiye’de demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak ve bu 
bağlamda milletin iradesi ile seçme ve seçilme hakkına saygı duyulmasını sağlamak, 
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yasama faaliyetini güvence altına almak için konuyu parlamento zemininde en büyük 
ciddiyetle takip etmeyi sürdüreceğiz. 
 
Yoldaşlarım, biz sosyal demokratlar ve sosyalistlerin görevi küresel düzeyde savaş, önyargı 
ve yoksulluk üreten mekanizmalara karşı direnmek ve yeni bir dünya yaratmaktır. İnsanların 
siyasal haklarının, refahlarının, kimliklerinin ve güvenliklerinin teminat altında olduğu ve 
geliştirildiği bir küresel sistemi yaratırken tehditlere karşı da yılmadan direnmektir. Bu yolda 
asla durmamalı, mücadelemizi, hareketimizi hep sürdürmeliyiz. 100 yıl önce bu 
Enternasyonal’in kürsüsünde konuşan Rosa Luxemburg, “Hareket etmeyenler, zincirlerinin 
de farkında olamazlar” demişti. 
 
Bugün biz de hareket etmeli, hak ve özgürlük yolunda bizi engellemek isteyenlere karşı 
direnmeliyiz  
 
Engeller, her zaman karşımızda durdu. Hep daha güçlü biçimde sesimiz kısılmaya çalışıldı. 
Ama biz haksızlıkların, adaletsizliklerin ve sömürünün karşısında her seferinde daha da 
güçlü durduk.  
 
Biz umutsuzların umudu olmak için 150 yıldır bir araya geliyoruz. Sesini duyuramayanların 
sesi olmak için. Çin ovalarının, Bengal’in pirinç tarlalarındaki suyun içinde çalışan köylülerin, 
And Dağları’nın tepesinde mısır toplayanların, Kongo nehrinin kıyısında çamaşır 
yıkayanların, dev fabrikalarda öğütülmeye çalışılan mert işçilerin, hiç görmediği insanların 
hakları için sokaklarda canını tehlikeye atan genç öğrencilerin, haklıdan yana olduğu için 
işkence gören, zindanlara atılan, susturulan aydınların, zalim diktatörler tarafından yerinden 
yurdundan edilen, toprağına ekmeğine el konulan milyonların seslerini dünyaya 
duyurabilmek için. Biz Türk sosyalistleri, Türk sosyal demokratları, Bu mücadelede sizlerin 
yanınızdayız,  
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
 
GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU TBMM’DE CHP GRUP 
GENEL KURULU’NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI                             
(5 TEMMUZ 2011) 
 
 
Hukukun, demokrasinin, insan haklarının, seçme ve seçilme hakkının eksiksiz uygulanması 
için her bedeli ödemeye hazırız.  
 
Tehdide ve şantaja asla ve asla boyun eğmeyeceğiz.  
 
Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. İnsan hakları mücadelesi veriyoruz. Seçme, seçilme 
hakkının önündeki engellerin kaldırılması mücadelesini veriyoruz ve biz bir demokrasi 
mücadelesi veriyoruz. Milli irade mücadelesi veriyoruz. Milli iradenin önündeki engellerin 
kaldırılması mücadelesini veriyoruz. Biz baskıcı bir rejimi değil, özgürlüğün olduğu bir rejimi 
savunuyoruz.  
 
Tek adamın egemen olduğu bir Türkiye’yi değil. Yurttaşların egemen olduğu bir Türkiye’yi 
savunuyoruz.  
 
Biz bu tavrımızı niçin böyle geliştirdik? Madde madde bunları gerekçelendireceğim; 

1- Milli İrade tutuklu, CHP bu demokrasi ayıbın içine sindiremediği için yemin etmiyor 
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2- CHP, ülkemize çok partili rejimi ve demokrasiyi getiren parti olarak, demokrasinin, hukuk 
devletinin, güçler ayrılığının ve milli iradenin ayaklar altına alınmasına karşı çıkıyor 

3- CHP, güçler ayrılığı ilkesine inanıyor. 

4- CHP her vatandaşın verdiği oya saygılı olduğu ve her yurttaşın oyuna sonuna kadar sahip 
çıktığı için yemin etmiyor. 

5- Çok iyi biliyoruz ki, vatandaşın verdiği oya sahip çıkmak demokrasiye, seçme ve seçilme 
hakkı ile milli iradeye sahip çıkmaktır 

6- CHP olarak şunu açık ve net olarak söylüyoruz; Kendi yurttaşının oyuna sahip çıkmayan, 
çıkamayan bir parlamento, ülkesinin çıkarlarına da, demokrasiye de, temel hak ve 
özgürlüklere de, milli iradeye de sahip çıkamaz. 

7 – CHP, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin imzaladığı uluslar arası anlaşmalara, 
sözleşmelere saygı duyar. Bu saygının gereği olarak Anayasa’nın 90. maddesinin hayata 
geçirilmesinin, uygulanmasının gerekliliğine inanır. 

8 – CHP insan haklarını, demokrasiyi her yerde ve her koşulda savunur. 

9 – CHP, Milli iradenin sonucu olarak tecelli eden seçme ve seçilme hakkını askıya alan, 
uluslar arası hukuk anlayışına ters düşen uygulamalara da karşı çıkar 

10-CHP Parlamento’nun işlevini el kaldırıp indirme olarak görmemektedir. 

Yürütme organının her dediğini koşulsuz olarak yerine getiren bir parlamento, sağlıklı çalışan 
bir parlamento değildir 

CHP, güçler ayrılığı ilkesine inancının gereği olarak yargının, ya da yürütmenin yasama 
organına müdahalesini kabul etmez. 

11- CHP haklarında hiçbir mahkumiyet kararı bulunmayan ve TBMM’ye gelip yemin 
etmeleriyle ilgili olarak da, hiçbir hukuksal engel bulunmayan milletvekillerinin hapishanelerde 
tutularak parlamentoya getirilmemesini, yemin etme haklarını kullanmalarının engellenmesini 
demokrasi ayıbı olarak görür 

Sormak istiyorum, 

Her tür yasal prosedüre uygun olarak halkın oylarıyla seçilip gelen milletvekillerinin yemin 
etmeleri engellenerek, hukuksuz bir şekilde hapiste tutulmasını hangi vicdanla 
bağdaştıracağız. 

CHP, Recep Tayip Erdoğan’ın parlamentoda olamaması olayında olduğu gibi bu günde, 
demokrasi inancının gereği olarak kendisine yakışanı yapıyor ve halkın vicdanı olmayı 
sürdürüyor 

12 – CHP, seçimlerden önce “Uzun Tutukluluk sürelerinden şikayet edenlerin”, seçimden 
sonra bu söylemini rafa kaldırarak, hiçbir hüküm giymemiş milletvekillerinin yemin 
etmemesini olağan karşılayan İKİ YÜZLÜ ANLAYIŞINI şiddetle reddediyor 

13- Altını çizerek bir kez daha belirtmek istiyorum ki, CHP tutuklu milletvekillerinin 
yeminden sonra da yargılanmalarına karşı çıkmamakta, 
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Dokunulmazlık veya af istememektedir. 

CHP sadece ve sadece hukukun üstünlüğünü, 

TBMM’de halkın iradesinin egemen olmasını, evrensel hukukun gereği olarak seçilen 
milletvekillerinin yeminlerini ederek yasama görevine katılmalarını istiyor 

14 – Masumiyet karinesi, hak mücadelesinde insanlık tarihinin en büyük kazanımlarının 
başında gelmektedir. Mevcut durum bu en temel insan hakkının en ağır ihlalidir. Biz yasama 
faaliyetinin saygınlığı bakımından da bu tutumu almaktayız. 

15 – CHP 24. dönem yasama faaliyetinin bu koşullarda, yargının takdiri altında kaldığı 
inancındadır. 

CHP Yasama organının ve 550 milletvekilinin bağımsız olmayan yargının hukuk dışı takdirine 
ve bu takdirin kapsama alanı içinde olmasına karşı çıktığı için haklı ve hukuki tavrını 
sürdürmektedir 

16 – CHP, Türkiye’nin itibarının sadece içerde değil, dışarıda da zedelenmemesi ve yaşanan 
sorunların aşılması için tüm çözüm önerilerine açıktır. 

Genel Başkan olarak bunu bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. 

ÇÜNKÜ, 
SORUN SADECE CHP’NİN DEĞİL, 
TÜRKİYE’NİN SORUNUDUR 
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GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN  
GENEL SEÇİMLER DOLAYISIYLA  

YAPMIŞ OLDUĞU MİTİNGLER VE ZİYARETLER 
 

 
 
24 Nisan 2011 Samsun Mitingi 
 
24 Nisan 2011  Batman İl Başkanlığını ziyaret  
 
25 Nisan 2011 Zonguldak Mitingi 
 
26 Nisan 2011  Konya-Ereğli, Karapınar, Seydişehir ve Beyşehir İlçelerini Ziyaret 
 
27 Nisan 2011  Edirne Mitingi 
 
28 Nisan 2011  Balıkesir Mitingi 
 
29 Nisan 2011  Tekirdağ Mitingi 
 
30 Nisan 2011  Hatay Mitingi 
 
1 Mayıs 2011   Yozgat Mitingi 
 
2 Mayıs 2011   Adıyaman Mitingi 
 
2 Mayıs 2011   Osmaniye Mitingi 
 
2 Mayıs 2011   Adana-İmamoğlu, Kozan içlerini ziyaret 
 
3 Mayıs 2011   Siirt Mitingi 
 
4 Mayıs 2011   Kars Mitingi 
 
4 Mayıs 2011   Muş Mitingi 
 
5 Mayıs 2011   Kahramanmaraş-Afşin, Elbistan ilçelerini ziyaret 
 
5 Mayıs 2011   Malatya Mitingi 
 
6 Mayıs 2011  İstanbul 1.Bölge Ziyareti (Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, 

Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal)  
 
6 Mayıs 2011  İstanbul-Kartal Yakacık Meydanı'nda Tapu Dağıtım Törenine katılım, 

Tekel Sigara Fabrikası kazı alanı ziyareti   
 
7 Mayıs 2011  İstanbul 2.Bölge Ziyareti (Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler, 

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Kağıthane, Beyoğlu)   
 
8 Mayıs 2011   Niğde Mitingi 
 
8 Mayıs 2011   Niğde-Bor Huzurevi ziyareti 
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8 Mayıs 2011   Nevşehir Mitingi 
 
9 Mayıs 2011   Muğla Mitingi 
 
9 Mayıs 2011   Muğla-Bodrum, Milas, Yatağan ve Bayır Geçişinde hakla buluşma 
 
10 Mayıs 2011 Burdur Mitingi 
 
10 Mayıs 2011  Uşak Mitingi 
 
11 Mayıs 2011  Yalova Mitingi 
 
11 Mayıs 2011  Kırklareli (Lüleburgaz) Mitingi 
 
12 Mayıs 2011  Konya Mitingi 
 
12 Mayıs 2011  Karaman Mitingi 
 
13 Mayıs 2011  Kayseri -Tomarza, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar İlçelerini Ziyaret 
 
13 Mayıs 2011  Kırşehir Mitingi 
 
13 Mayıs 2011  Kütahya Mitingi 
 
14 Mayıs 2011  Çankırı Mitingi 
 
14 Mayıs 2011  Çankırı-Merkez, Şabanözü ve Çerkeş İlçelerini Ziyaret 
 
14 Mayıs 2011  Ankara-Çıkrıkçılar Yokuşu, Hal Bölgesi ve Rüzgarlı Sokak esnafla 

buluşma, Keçiören Seçim Bürosu Açılışı 
 
15 Mayıs 2011  Mersin Mitingi 
 
15 Mayıs 2011  Kahramanmaraş Mitingi 
 
16 Mayıs 2011 Elazığ Mitingi 
 
16 Mayıs 2011  Erzincan Mitingi 
 
17 Mayıs 2011  Ordu Mitingi 
 
17 Mayıs 2011  Giresun Mitingi 
 
18 Mayıs 2011  Trabzon Mitingi 
 
18 Mayıs 2011  Erzurum Mitingi 
 
19 Mayıs 2011  Tunceli Mitingi 
 
20 Mayıs 2011  Balıkesir-Edremit Mitingi  
 
20 Mayıs 2011  Çanakkale Mitingi 
 
20 Mayıs 2011  Kütahya-Simav inceleme gezisi 
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20 Mayıs 2011  Afyonkarahisar Mitingi 
 
21 Mayıs 2011  Aşık Mahsuni Şerif'i Anma Töreni,Hacı Bektaş Ziyareti 
 
21 Mayıs 2011  Çorum Mitingi 
 
21 Mayıs 2011  Sinop Mitingi 
 
22 Mayıs 2011  İstanbul 3.Bölge Ziyareti (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, 

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü)  
 
23 Mayıs 2011  Van Mitingi 
 
23 Mayıs 2011  Hakkari Mitingi 
 
23 Mayıs 2011 Bitlis Mitingi 
 
24 Mayıs 2011  Ardahan Mitingi 
 
24 Mayıs 2011  Iğdır Mitingi 
 
24 Mayıs 2011  Ağrı Mitingi 
 
24 Mayıs 2011  Artvin Mitingi 
 
25 Mayıs 2011 Rize Mitingi 
 
25 Mayıs 2011  Bayburt Mitingi 
 
25 Mayıs 2011  Gümüşhane Mitingi 
  
26 Mayıs 2011  Bingöl Mitingi 
 
26 Mayıs 2011  Mardin Mitingi 
   
27 Mayıs 2011  İstanbul 2.Bölge Ziyareti (Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Şişli)  
 
28 Mayıs 2011  Amasya-Merzifon ilçesini ziyaret 
 
28 Mayıs 2011  Çorum Sungurlu Bedesten Şenliği 
 
28 Mayıs 2011  Amasya Mitingi 
 
28 Mayıs 2011  İzmir Mitingi 
 
29 Mayıs 2011  İstanbul 1.Bölge Ziyareti (Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe)  
 
29 Mayıs 2011  Bursa Mitingi 
 
30 Mayıs 2011  Ankara-Şereflikoçhisar Mitingi 
 
30 Mayıs 2011  Kırıkkale Mitingi 
 
30 Mayıs 2011  Bolu Mitingi 
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30 Mayıs 2011  Sakarya Mitingi 
 
31 Mayıs 2011  Diyarbakır Mitingi 
 
31 Mayıs 2011  Kilis Mitingi 
 
31 Mayıs 2011  Şanlıurfa Mitingi 
 
1 Haziran 2011  Yozgat Mitingi 
 
1 Haziran 2011  Tokat Mitingi 
 
1 Haziran 2011  Kastamonu Mitingi 
 
2 Haziran 2011  Bartın Mitingi 
 
2 Haziran 2011  Karabük Mitingi 
 
2 Haziran 2011  Düzce Mitingi 
 
3 Haziran 2011 Batman Mitingi 
 
3 Haziran 2011  Adıyaman-Kahta Mitingi 
 
3 Haziran 2011 Şırnak-Silopi Mitingi 
 
3 Haziran 2011  Gaziantep Mitingi 
 
4 Haziran 2011  İstanbul Mitingi 
 
4 Haziran 2011  Eskişehir Mitingi 
 
5 Haziran 2011  Aksaray Mitingi 
 
5 Haziran 2011  Kayseri Mitingi  
 
5 Haziran 2011  Adana Mitingi 
 
5 Haziran 2011  Mersin-Erdemli Mitingi  
 
6 Haziran 2011  Mersin-Silifke Gezisi   
 
6 Haziran 2011  Aydın Mitingi 
 
6 Haziran 2011  Bilecik Mitingi 
 
7 Haziran 2011  Kocaeli Mitingi 
 
7 Haziran 2011  Manisa Mitingi 
 
7 Haziran 2011  Isparta Mitingi 
 
7 Haziran 2011  Muğla-Fethiye Mitingi 
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7 Haziran 2011  Ankara- Sincan, Mamak, Tuzluçayır, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya 
ilçelerini ziyaret 

 
8 Haziran 2011  İzmir-Balçova Gezisi (İlkim Konulu Proje Sunumu) 
 
9 Haziran 2011 İstanbul-Ataköy Açılış Töreni  
 
9 Haziran 2011  İstanbul 3.Bölge Ziyareti (Arnavutköy, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, 

Çatalca, Küçükçekmece, Silivri) 
 
9 Haziran 2011  Antalya Mitingi 
 
10 Haziran 2011  Batum, Artvin-Hopa, Rize, Trabzon Gezisi 
 
10 Haziran 2011  Denizli Mitingi 
 
10 Haziran 2011 Ankara Mitingi 
 
11 Haziran 2011  Giresun-Şebinkarahisar Mitingi 
 
11 Haziran 2011  Sivas Mitingi 
 
11 Haziran 2011  İzmir Gezisi 
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SEÇİM VE HUKUK İŞLERİ FAALİYET RAPORU 
 

 
10 Nisan 2011 tarihindeki Parti Meclisi toplantısından sonra yaptığım çalışmalar, görev 
alanım çerçevesinde her zaman olduğu gibi yine 3 boyutta devam etmektedir. 

1- Hukuksal işleri takip boyutu, 
2- Seçim ve Koordinasyon Merkezi ve sandıkların güvenliği boyutu, 
3- Mevzuat ve YSK ile ilişkiler boyutu. 
 

Bu 3 boyut çerçevesinde yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde yürütülmüştür. 

1 (a)- ek: Hukuk bölümü raporu. 

2 (a)- ek: Seçim ve Koordinasyon Merkezinin raporu. 

   (b)- ek: Sandık güvenliğini sağlamak için gönderilen Genelgeler. 

      3 (a)- ek: YSK ile ilişkiler boyutu. 

Bu çerçevede 298 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca, YSK bünyesinde, CHP’yi temsil 
etmek üzere 2 arkadaşımız Sayın Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve Av. Mehmet Ali Köksal 
görevlendirilmiştir.  

Bu iki üyemizden Av. Yakupoğlu, YSK’nın bütün toplantılarına katılmış ve aşağıdaki 
konularda görüşlerimizi kurula aksettirerek ekteki raporları tarafımıza aktarmıştır. 

· Genel Başkanlık Makamının 30.11.2010 tarih ve 2010/5646 sayılı yazısı ile Cumhuriyet 
Halk Partisi Hukuk İşleri Komisyonu oluşturulmuştur. 

 
Kurul üyelerinin her gün saat 15:00 sonra hukuk birimi odasında nöbet tutmaları 
sağlanmış ve parti üyeleri ile birlikte, vatandaşların hukuki sorunlarının cevaplanmasına 
çalışılmıştır. 
 
12.03.2011 tarihinden itibaren seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
açıklanmasından itibaren olarak seçim çalışmalarına başlanmıştır. 
 
19.03.2011 ile 24.03.2011 tarihleri arasından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 
tarafından kabul edilen milletvekilliği başvuruları ile ilgili dosyaların incelenmesi çalışması 
yapılmıştır. Milletvekilliği başvuruları özellikle hukuki durum açısından incelenmiş, alınan 
başvuruların T.C. Anayasasına, Milletvekilliği Seçilme Kanununa ve Yüksek Seçim 
Kurulu’nun belirlediği esaslara uygun olup olmadıkları denetimi yapılmıştır. 
 
Seçim takviminin işlemesi süreciyle birlikte milletvekili adaylarının YSK’na yaptıkları 
itirazlara ilişkin çalışmalar yapılmış ve özellikle yapılan itirazlara ilişkin olarak parti adına 
savunma dilekçeleri hazırlanmıştır.  
 
Örgütlerde seçim sorumlularının belirlenmesi, özellikle hukukçu üyelerin eksikliklerinin 
giderilmesi konusunda çalışma yürütülmüştür.  
 
Seçim Koordinasyon Merkezinin hazırlanması gerekli genelgelerine katkıda 
bulunulmuştur. Seçim Koordinasyon Merkezine özellikle hukuki konularda yardımda 
bulunulmuştur. 
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Seçim takviminin başlamasının ardından örgütlerin özellikle flama, afiş, toplantı ve diğer 
itirazları hukuki sorunları ve itilafları konularında hukuki yardımda bulunulmuş, özellikle 
iktidar partisinin ve diğer partilerin ihlalleri doğrultusunda hukuki yönlendirmeler 
yapılmıştır. Örgütlerin il ve İlçe seçim kurullarına bu ihlallerle ilgili olarak itirazların 
yapılmaları sağlanmış ve itiraza dilekçeleri yazılmıştır. 
  
Seçim günü ile ilgili olarak, Genel Merkez bünyesinde hukuk komisyonu oluşturulmuş ve 
ülkenin tüm örgüt, sandık kurulu üyeleri ile birlikte vatandaşların ihbar, şikayet, itirazlarına 
hukuki çözümler üretilmiş, Seçim Koordinasyon Kuruluna gelen yine bu türden şikayet ve 
ihbarlar değerlendirilmiş, şikayet yönlendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışma seçimden 
sonraki güne kadar devam etmiştir. 
 
Özellikle sandıkların açılması ve sayımın tamamlanmasının ardından örgüte itiraz süreleri 
içerisinde genelge gönderilmiş ve tespit edilen ihlal ve hukuki aykırılıklar konusunda örgüt 
yönlendirilmiştir. 
 
Yine yasal süreler doğrultusunda İlçe seçim Kurullarına itirazların yapılması sağlanmış, 
ardından İl Seçim Kurullarına itirazlar koordine edilmiştir. 
 
Özellikle yakın oy alınan İzmir ve Adana illerinin itirazlarına ilişkin olarak çalışma 
yürütülmüş, İl başkanları ve hukukçu üyeler ile aday milletvekillerine itirazlar konusunda 
hukuki yardımda bulunulmuştur. 
 
Özellikle tüm örgütün seçim hukuku konusundaki sorunlarına gerek telefon, gerekse 
diğer iletişim araçlarıyla derhal ve etkili şekilde yardımcı olunmuştur. 

 
· 19/25 Mart tarihleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisine yapılan Milletvekilliği Aday 

Adaylığı müracaatları kapsamında, kurulda görevli bir kısım hukukçu arkadaşlarımızla,  
dört bini aşkın adayımızın, dosyaları yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmiş ve 
sorunsuz olarak kabulü sağlanmıştır. 

 
24. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Genel Merkez bünyesinde kurulan Seçim 
Koordinasyon Merkezinde, Hukuksal ve yasal olarak tüm örgütün taleplerine cevap 
verilmiştir.    
 
Genel Merkezimiz nezdinde yapılan tüm şifahi ve teknik faaliyetlerin yanı sıra, Genel 
Merkez ve örgütlerimiz aleyhine açılan birçok dava ve yargısal karar takip edilmiş ve 
halen takip edilmeye devam edilmektedir. 
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PARTİNİN TANITIMI, BASIN VE PROPAGANDA  
FAALİYET RAPORU 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Basın Propaganda Birimi, Genel Başkanlık, Genel Başkan 
Yardımcılıkları, İl ve ilçe Başkanlıkları, Milletvekili Adayları ve parti birimleri ile koordineli bir 
şekilde Seçim Propaganda döneminin planlanmasında aktif görev almıştır.  

Basın Açıklamaları 

Basın açıklamalarına alt yapı oluşturulması açısından medya, siyaset ve ülke gündemi 
yakından takip edilmiştir. Tüm yazılı ve görsel medya ayrıntısı ile takip edilmiştir. Gündeme 
yönelik cevap gerektiren hususlar ve açıklamalar hızlı bir şekilde değerlendirilmiş, basın 
açıklamaları konu ile ilgili Genel Başkan Yardımcıları ile koordineli bir şekilde hazırlanıp 
basına iletilmiştir. Propaganda sürecini içerisinde Şubat ayından bugüne kadar 300’ü aşkın 
Basın Açıklamasının basına iletilmesinde görev alınmıştır. Günde ortalama 2 basın 
açıklaması yapılmasına özen gösterilmiştir.  

Basın Raporu 

Günlük Basın Raporu hazırlanıp parti içinde gerek basılı gerekse internet yolu ile 
dağıtılmıştır. Basın Raporunda önemli Gazetelerin ilk sayfaları, Gündeme yönelik haber 
özetleri ve gündemle ilgili köşe yazarlarının yazılarından seçme haberlere yer verilmiştir. Bu 
vesile ile parti yönetimi ve ilgililerin gündemi yakından takip etmeleri sağlanmıştır.  

Miting Takvimi 

Miting ve Propaganda planlamasında aktif rol üstlenilmiştir. Mitinglerin tarihleri, saatleri, uçuş 
ve ayrıntılı planlamalar gerçekleştirilmiştir. Bu planlamada özel kalem müdürlüğü ile 
eşgüdüm içerisinde çalışılmıştır. Değişiklikler ilgili Genel Başkan Yardımcılıkları, ilgili birimler, 
uçuş firması, ajans ve ilgili firmalar ile miting düzenlenecek il başkanlıklarına ivedilikle 
bildirilmiştir.   

İl Başkanlıkları ve milletvekili adayları ile iletişime geçilerek miting konuşmalarında alt yapı 
oluşturması maksadı ile bilgi istenmiş. Gelen bilgiler ve yapılan çalışmalar neticesinde İl 
raporları hazırlanmış, ilgili miting öncesi Genel Başkana iletilmiştir.  

İnternet ve Sosyal Medya 

İnternet sitesi, sosyal medya gibi interaktif medya yapılanmasının daima güncel tutulması 
amacı ile İnternet birimi ve Sosyal Medya ekibi ile eşgüdüm halinde çalışılmış. İçerik 
hazırlanması ve belirlenmesi hususunda destek sağlanmıştır. Sosyal medya ile ilgili olarak 
Ajans, İnternet ve sosyal medya ekibi ile eşgüdüm içerisinde çalışılmış, gündeme yönelik 
cevap, ileti ve açıklamalar hızlı bir şekilde takipçilerle paylaşılmıştır.  

Reklâm Filmi ve Basılı Propaganda Materyalleri  

Sürece yönelik görsel ve yazılı materyal oluşum sürecinde Grey Ajans ile koordineli bir 
şekilde çalışılmış, çeşitli yönlendirmelerde bulunulmuştur. Gerek örgütten, gerekse 
vatandaştan gelen eleştiri ve öneriler ajans ekibi ile paylaşılmıştır. Yönetimsel ve toplumsal 
bilgi aktarımları neticesinde gerekli Revize çalışmaları yapılmıştır.  

Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

Vatandaştan gelen mail ve telefonlar cevaplandırılmış, öneriler değerlendirilmiş, olanakların 
elverdiği ölçüde istek ve talepler karşılanmıştır. Akademik çalışma yapan öğrencilerle 
görüşülmüş, CHP’nin propaganda faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılmıştır. Elden gelen ölçülerde 
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hiçbir talep karşılıksız bırakılmamış, CHP’nin propaganda süreci ile ilgili bilgi talepleri 
karşılanırken, halkın görüşlerinin de propaganda sürecini belirleyen unsurlardan biri olması 
sağlanmıştır.  

TV Programlarına Konuk Ayarlama ve Görsel Medya Çalışmaları 

MYK üyeleri ve adaylar için Görsel Medya’da program konuklukları ayarlanmış, propaganda 
sürecindeki söylemlerin halkımıza iletilmesine destek olunmuştur.  

Medya Planlaması 

Yerelde ve ulusaldaki medya planlaması miting takvimi ve rapor açıklamaları dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. Mitinglerden üç gün öncesi yerel medyada tanıtım faaliyetleri arttırılmıştır. 
Rapor açıklamaları ile Reklam Filmlerinin medya planlanması içeriklerle ilgili tematik bir 
çerçevede zamanlanmıştır. Çocuk, 23 Nisan; İşçi, 1 Mayıs; Gençlik, 19 Mayıs … gibi. Bu 
çerçevede yereldeki medya planlaması ile ilgili il ve ilçe başkanlıklarının görüşleri alınmış, 
tavsiye ve eleştiriler neticesinde Medya Planlaması revize edilmiştir.  

Örgüt İçi Çalışmalar 

Milletvekili adayları ve il-ilçe başkanlıklarının seçim propaganda döneminde yapacakları 
tanıtım faaliyetleri için kurumsal çalışmalar yapılmıştır. Araç giydirme, broşür, billboard … gibi 
tanıtım materyallerin kurumsal kimlik dışında olmaması için çalışmalar gerçekleştirilmiş, 
sorular cevaplandırılarak, başvuru ve talepler karşılanmıştır.  

Parti İçi Çalışmalar 

Parti içinde yer alan diğer Genel Başkan Yardımcılıkları ve ilgili birimlerle eşgüdüm halinde 
çalışılmış, karşılıklı destek verilebilecek durumlarda gerekli işbirliği sağlanmıştır.  

Gelecek Dönem Hedefleri: 

- CHP Medya Merkezi yapılanması konusunda kurumsal bir atılım gerçekleştirmek 
(Parti merkezinin 2. katında oluşturulan medya merkezi kapsamlı bir çalışma ve 
üretim alanında dönüştürülecek) 

- Medya organları ve çalışanlarıyla düzenli toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirmek 
- Basın bültenleri, basın açıklamaları ve bilgi notları hazırlamaya devam etmek 
- İl başkanlıkları için basın açıklamaları hazırlamak 
- Medyada gündem yaratıcı öneri ve bilgiler hazırlamak 
- Partinin bütün alanlarda ortaya koyduğu plan ve projeleri farklı araç ve içeriklerle 

tanıtımını sağlamak 
- Parti yönetimi için program, röportaj ve tanıtım imkanları hazırlamak… 

 

İnternet ve Sosyal Medya 

Türkiye’de İletişimde ve Seçim Kampanyalarında İnternet’in yeri ne kadar? İnternet, 
mecra olarak Türkiye’de ilk defa bu kadar ağırlıklı olarak seçim kampanyalarında yer almıştır. 
Ancak yeni olan her mecra gibi bu konuda da kıstasların neler olduğu konusu henüz 
Türkiye’de çok net değildir. 

· Dolayısıyla seçim kampanyası gibi çalışmaların hedeflerinin ve başarı kıstaslarının 
neler olacağının sınırları çok net bir şekilde henüz belirlenmemiştir.   

· Örneğin, ABD seçimlerinde internet aktif olarak son 3 seçimdir kullanılmaktadır ve 
başlı başına bir kampanya faktörü olarak öne çıkmaktadır. Ancak ABD’de ilkokul 
öğrencilerinin bile ödevlerini internet üzerinden yapmaları ya da internet 
gazeteciliğinin klasik iletişim unsurlarının bile önünde olması gibi çoğaltılabilir örnekler 
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yanında Türkiye’de ise henüz insanların bir çoğunun hayatlarında olmadığı 
gerçeği karşımızda durmaktadır.  

· Özetle, Türkiye’de internet artık daha geniş kitleler tarafından kullanılmaktadır. 
Milyonlarca kişi internete girmektedir. Ancak internet bir iletişim mecrası olarak;  aktif 
internet kullanıcıları haricinde Türk kullanıcılarının  birinci derecede  iletişim 
kaynağı ve hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmaktan öte, yeni sunduğu 
imkanların kullanılmaya başlandığı bir mecradır. 

 
**Bu örnekten ve durum tespitinden de yola çıkarak internetin kavram olarak ve kullanıcı 
sayısı olarak yoğun kullanıldığı ülkemizde geniş kitlelerin işlerini ve sosyal hayatlarının en 
önemli iletişim kaynağı olmasına daha bir süre daha var gibi gözükmektedir. 

Sosyal Medya Kavramı Türkiye’de neleri içeriyor? Aynı şekilde internetin gelişmesi ve 
yaygınlaşması ile hayatımıza giren “Sosyal Medya”  kavramı da Türkiye’de henüz kesin 
sınırları ve kuralları oluşmamış bir alandır. Dünya’da “Sosyal Medya” daha çok medya-
okuyucu ilişkisinin tek taraflı olgusunu değiştiren ve internet üzerinden kurulan iletişimin  
karşılıklı etkileşimli hale çeviren  kavramın tanımı olarak algılanmaktadır. Dünyada “Sosyal 
Medya”, sadece sosyal paylaşım siteleri üzerinden kurulan karşılıklı etkileşim değil; bloglar, 
siteler ve e-posta grupları gibi çok çeşitlilik içeren ve sayısı her gün artan bütün 
platformlardaki kişiselleşen ve katılımcı iletişimi içermektedir. Türkiye’de ise internet daha 
çok şehirli insanın sosyalleşmesinde birincil rol oynadığı için “Sosyal Medya” sosyal 
iletişim siteleri olan facebook ve twitter gibi siteler üzerinden yapılan yayın ve 
yorumlar olarak algılanmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu durumunda değişeceğine ve 
insanların daha geniş bir yelpazade “Sosyal Medya” kavramına dahil olacakları 
öngörülmektedir. 

CHP  İnternet ve Sosyal Medya alanında neler yaptı? CHP geçtiğimiz dönemde resmi 
internet sitesi dahil olmak üzere internet çok sınırlı olarak kullanmıştır. Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladıktan sonra bu alanda atılımlar yapılmaya başlanmıştır.  

İlk adım olarak, İnternet sitesi (chp.org.tr) yenilenmiş ve sırf bu konularla ilgili ekip 
oluşturulmaya başlanmıştır. Her geçen gün ileriye yönelik adımlar atılarak belli bir 
seviyeye gelinmiştir. 

Bu noktada gelişimin sayısal verileri en iyi gösterge olacaktır : 

 

** Bu artan ziyaretçi sayısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olmasından sonra 
CHP’ye artan ilginin doğal katkısı ve seçim döneminde siyasete artan ilginin de katkısı vardır. 
Öte yandan reklam, seçim kampanyası gibi unsurlar hariç tutulduğunda bile chp.org.tr’nin 
izlenirliğini artırmak için yapılan günlük çalışmaların sonucunda istikrarlı bir şekilde 
izleyici sayısında artış gözlenmektedir.  

chp.org.tr bir ilke imza atarak aralarında İngilizce ve Arapçanın da bulunduğu birçok 
dilde yayın yapmaya başlamıştır. 

**chp.org.tr’nin kayıtlı yaklaşık 45,000 üyesi bulunmaktadır. 

chp.org.tr’nin ortalama günlük ziyaretçi sayısı 

1 ARALIK 2010’dan önce (eski site) : 7,000 kişi (ortalama) 

1 ARALIK 2010- 26 HAZİRAN 2011 arası (yeni site): 31,000 kişi (ortalama) 
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chp.org.tr’nin aylık istatistiksel verileri 

Aylık veri/Ay Ziyaretçi Sayısı 
(Bin Kişi) 

Sitede Kalma 
Süresi (Dk.) 

Site 
Sayfalarının 

Görüntülenme 
Sayısı (Adet) 

Yeni Ziyaretçi 
Yüzdesi 
(Yüzde) 

OCAK 2011 375,000 kişi 3,47 dk.   1,121,00 adet % 53 

ŞUBAT 2011 425,000 kişi 3,51 dk. 1,825,000 adet % 54 

MART 2011 737,000 kişi 3,30 dk. 3,426,000 adet % 56 

NİSAN 2011 995,000 kişi 3,10 dk. 3,675,000 adet % 58 

MAYIS 2011 1,101,000 kişi 3,52 dk. 3,985,000 adet % 54 

HAZİRAN 2011  1,385,000 kişi 3,15 dk. 4,270,000 adet % 55 

 

*Ziyaretçi sayısı siteye bağlanan İP başı olarak hesaplanmıştır. Gerçek kişi olarak 
düşünüldüğünde ortalama ziyaretçi sayısı yukarıdaki sayıların yaklaşık %20 oranında daha 
fazlasıdır. 

chp.org.tr’nin içerik durumu gelişti mi? chp.org.tr’nin artık  insanların fikirlerini 
paylaşabileceği platformlardan, site içeriğinin sosyal medyada anında 
paylaşılabilmesine kadar eskiye göre çok daha fazla içerik sunduğu bir gerçektir. 
chp.org.tr geçmişte sadece parti haberlerinin tarih sırası ile sergilendiği bir alan olduğu için 
yenilenme aşamasından hemen sonra içerik  açısından bir sıçrama yapılması belli bir zaman 
dilimi almıştır.  

Ancak 2011 yılının başı ile birlikte gerekli personel alımı, haber ajansı antlaşmaları ve daha 
fazla sosyal medya entegrasyonun gerçekleştirilmesi ile içerik açısından da ilerleme 
kaydetmiştir. 

İçerik açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör ise 
chp.org.tr’nin bir resmi kurumsal site olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla chp.org.tr’deki 
içerik sayısı partinin gündeminin yoğunluğuna direkt olarak bağlıdır. Örneğin 12 
Haziran Genel Seçimlerinden sonra parti gündemi ile ilgili kurumsal siteden yapılabilecek 
yayın âdetinde bir düşüş meydana gelmiştir. Seçim sırasında günlük ortalama 25 adet içerik 
girişi yapılırken seçim sonrası bu sayı normal zamanların da gerisine düşerek 5 adet civarına 
inmiştir. Bu noktada önemli olan nokta böyle zamanların farklı alternatif içeriklerle 
aşılmasıdır.  

**İçerik ile ilgili hedefimiz, günlük ve aylık olarak bir önceki dönemden daha fazlasını 
kullanıcılarla paylaşmaktır. 

Seçim Kampanyasında chp.org.tr’de neler yapıldı? Seçim Kampanyasında CHP 
interneti yoğun olarak kullanmıştır. Birbirinden bağımsız birçok etkinlik yapılmıştır. Bu 
etkinlikleri; kampanyayı yöneten Grey ajans, gönüllü olarak internetde etkinlik gösteren 
gruplar (facebook grupları gibi), Genel Merkezin bazı birimleri (Halkla İlişkiler Birimi gibi), 
Kadın Kolları gibi parti kolları gibi  farklı gruplar hem profesyonel hem de gönüllü çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. İnternet ve Sosyal Medya Birimi olarak chp.org.tr ile bütün bu çalışmaları 
mümkün olduğu kadar desteklemiş ve bu çalışmaların duyurulmasında resmi sitemizi merkez 
noktasına yerleştirmiş bulunmaktayız.  
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Seçim Kampanyası boyunca; 

· Propaganda sitesi : www.herkesicinchp.com adlı bir site hazırlanmıştır. Seçim 
2011 adlı bağlantı sayesinde chp.org.tr’den de bağlanılabilinen bu sitede 
propaganda  malzemeleri, raporlar, videolar, broşürler, seçmen sandık bilgileri 
gibi seçimlerle ilgili tüm bilgiler tek çatı altında toplanmıştır. Yine bu sayede tek 
noktadan bütün propaganda malzemelerinin il, ilçe başkanlıkları ve adaylarımız 
tarafından rahatlıkla temin edilmesi sağlanmıştır. Bunun görsel ve söylem birliğinin 
sağlanmasında katkısı büyük olmuştur. 

· Mitingler: Genel Başkanımızın her mitingi öncesi ve sonrası olmak üzere yaşanan 
tüm detaylar onlarca fotoğraf ve videolarla kullanıcılara ulaştırılmıştır. Bir çok 
miting için özel görseller hazırlanmış ve chp.org.tr üzerinden sosyal medyaya servis 
edilmiştir. 

· Fikrini Söyle: chp.org.tr’nin en çok ilgi gören ve alanında bir ilk olan  fikir paylaşım 
platformu seçim döneminde insanların daha fazla katkı sağlayabilecekleri bir  alan 
olarak kullanılmıştır. Bu amaç ile Genel Başkanımızın mitinglerde kürsüden halkın 
açtığı pankartları okumasından yola çıkarak “senin pankartında ne yazıyor” adlı 
kampanya başlatılmış ve büyük ilgi görmüştür. On binlerce kişi kendileri pankart 
hazırlasaydı ne yazardı ile ilgili olarak fikirlerini siteye yazmışlar ve bu sayede 
vatandaşın sesi kamuoyuna duyurulmuştur. 

· Fikrini söyle kısmında ayrıca birçok seçimlere yönelik fikir paylaşım alanları 
yaratılmıştır. 1 günde ortalama 1500 civarında fikir editöryel kontrolden 
geçirilerek yayınlanmıştır. 

· Resmi içerik dışında birçok karikatür, köşe yazısı ve sadece sosyal medyaya özel 
hazırlanan  karşı propaganda filmleri chp.org.tr’de yayınlanmıştır. 

 
**Seçim boyunca chp.org.tr’de manşet kısmı, haberler kısmı, örgüt haberleri kısmı başta 
olmak üzere diğer alt bölümlerde göz önüne alındığında günlük olarak ortalama 25 farklı 
içerik girişi yapılmıştır. 

Seçim Kampanyasında Sosyal İletişim sitelerinde neler yapılmıştır? Yukarıda da 
belirtildiği gibi Sosyal Medya, Türkiye’de henüz çoğunlukla sosyal iletişim siteleri üzerinden 
yapılan yorumlar ve paylaşımlarla sınırlı olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda bu sosyal 
iletişim sitelerinde gerçekleştirilen propaganda faaliyetleri önem taşımaktadır. 

Bu noktada, seçim kampanyası içerikleri ve diğer yan unsurlar profesyonel ajans tarafından 
yürütülmüştür. İnternet ve Sosyal Medya Birimi, bu çalışmaların kapsamını takip etmiş ve 
diğer gönüllü çalışmalar ile bu profesyonel çalışmaların eşgüdümü sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmıştır. 

Bu alandaki seçim iletişimi yürütülürken tek tek sosyal iletişim sitelerine yoğunlaşmak yerine 
daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Örneğin yayınlanacak videolar veya görseller 
tek tek ele alınmış ve bunun yayılma yöntemi belirlenmiştir. Bu kapsamda sadece 
partimize ilgi duyan vatandaşlar değil, diğer görüşteki vatandaşlara da ulaşılması 
hedeflenmiştir. 

**Genel bir değerlendirme yapabilmek için kampanya ile ilgili bazı istatistiksel verileri aşağıda 
değerlendirmenize sunulmuştur:  

· Sosyal Medya için hazırlanan ve kullanıcılarla paylaşılan video sayımız 45 
olmakla birlikte, yaydığımız videoların toplam izlenme sayısı 8.225.898 
olmuştur.  

· Kılıçdaroğlu: Temiz Bir Yürek videosu Facebook’ta 173.000 defa paylaşıldı. 32.012 
defa beğenildi, 5,905 yorum aldı. Youtube’da 59,716 defa izlendi. 

·  Aynı tarihte yayına verilen ‘Tövbe Bi Daha!’ videosu ise Facebook’ta 65.300 defa 
paylaşıldı. 69.479 defa beğenilen video, 16,437 yorum aldı. 
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· Youtube’da 286,414 defa izlenen video Politika&Haberler kategorisinde ayın en fazla 
izlenen 128., haftanın ise 10. Videosu oldu. 

· Kampanya duyurularının yapıldığı herkesiçinchp hesabın Twitter takipçi sayısı 
yaklaşık 3,900, facebook takipçi sayısı  yaklaşık 17,000 olmuştur. (12 Haziran 
itibariyle) 

· Kemal Kılıçdaroğlu adına yürütülen kişisel kampanyalar yine sosyal medyada en çok 
ilgi ile takip edilen çalışmalar olmuştur. Bu kapsamda, Genel Başkanımızın sosyal 
iletişim sitelerindeki kişisel sayfalarının takipçi sayıları: twitter’da 210,000 kişi, 
facebookta sakingüç adlı kişisel sayfa’da 5,000 (kişisel sayfalarda izin verilen üst sınır 
5,000’dir). Yine gönüllüler tarafından yürütülen Hayran sayfası 1,400,000 kişi sınırını 
aşmıştır. 

· Kampanya siteleri oluşturulmuştur: Seçim boyunca 3 tane kampanya sitesi 
oluşturulmuştur.  
*Birincisi www.seffafsayfa.org adlı demokratik iletişim platformudur. Bu sayfada 
kullanıcılar gündeme yönelik fikirlerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Ayrıca Genel 
Başkanımız ve bazı Genel Başkan Yardımcılarımız bu platformdan gelen soruları 
görüntülü bir şekilde cevaplandırmışlardır. 

*İkincisi “Siz kapatın biz açıyoruz” sloganı ile 22 Ağustos’da yürürlüğe girecek 
internet yasaklarına karşı yürütülen kampanya ve bu kampanyanın sitesidir. Bu 
siteden özellikle internete sansür olarak kabul edilen yeni düzenlemeler ile ilgili 
gelişmeler internet kullanıcılarına aktarılırken, CHP’nin bu konudaki görüşleri de 
kullanıcılarla paylaşılmıştır. 

*Üçüncüsü “Bir Islık da sen çal” sitesidir. Bu site facebook alt yapısı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  Bir “on-line” uygulama ile kullanıcıların Türkiye haritası üzerinden 
illerini seçerek illerinin seslerini duyurabilmeleri ve yaşananlara demokratik 
tepkilerinin gösterebilmeleri sağlanmıştır. Yaklaşık 50,000 kişi bu uygulamaya 
katılmıştır. Bunun dışında on binlerce kullanıcı kendi fikirlerini de bu sistem üzerinden 
kamuoyu ile paylaşmıştır. 

CHP Sosyal Medya’da hangi platformda ne kadar yer almıştır? 
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Bu tablodan da anlaşılacağı gibi yapılan çok yönlü çalışma ile CHP Sosyal Medya’da sadece 
facebook, twitter gibi sosyal iletişim sitelerinde değil, haber siteleri, bloglarlarda seçim 
kampanyası boyunca yer almıştır. 

Sosyal medyada CHP ile ilgili nasıl konuşuldu? 

Sosyal Medya kavramının tümü dikkate alındığında yapılan çalışmalar sonucunda CHP 
ile ilgili negatif düşünce içeren yazı, yorum ve diğer içeriklerde ciddi bir düşüş 
sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda Mart ayının sonundan seçime kadar olan sürede Sosyal 
Medya’da CHP ile ilgili konuşmalarda negatif konuşmaların azalırken, olumlu konuşmaların 
oranının arttığı açık bir şekilde gözükmektedir. 

 

CHP’nin İnternet ve Sosyal Medya’da Gelecek Hedefleri nelerdir? 

· chp.org.tr’nin daha da geliştirilerek, daha çok sosyal medya ile entegre hale 
getirilmesi. 

· İnternete konacak içerik akışının daha da hızlı hale getirilmesi adına hayata 
geçirilecek projeler. *(Örneğin il ve ilçe örgütleri bazında internete içerik 
sağlanmasının artırılması.) 

· Yerel Medya ile iletişimin internet üzerinden daha fazla ve daha hızlı sağlanmasına 
yönelik çalışmalar ve projeler. *(Seçim kampanyası boyunca yerel medyanın 
bilgilendirilmesi belli bir ölçüde sağlanmıştır.) 

· İnternet üzerinde aktif sorumluluk alan gönüllü çalışan vatandaşların da CHP’nin 
sosyal medya da içerik üretimine daha fazla katılım sağlayabilecekleri çalışma 
ortamının sağlanması. 

· chp.org.tr dışında haber içerikli siteleri ve portalların oluşturulması. 
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YEREL YÖNETİMLER FAALİYET RAPORU 
SANAL ORTAM  MAİL TAKİBİ 

Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Haziran 2011 Genel Seçimleri dışında 
vatandaşımızın Yerel Seçimlerde de mevcut belediye kadroları ve yönetimleri hakkında 
çözümlenmediğini ilettikleri sorunlar sebebiyle oy düşüşüne neden olacağını belirttikleri 
konulara eğilerek halkın beklenti ve taleplerini özellikle yazılı ortamda iletmelerini rica ederek 
ortalama 2000 mailden oluşan bir arşiv yapmıştır. 

Bu iletiler konulara göre tasnif edilmiştir. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkın, aday 
gösterilecek belediye başkanları ve mevcut belediye başkanlarından yaşadıkları il ilçe ve 
beldelerde beklentilerini değerlendirmek adına baz alınabileceği düşüncesi bu arşivin 
oluşturulmasında esas alınmıştır. 

ŞİKAYET VE TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Genel Başkan Yardımcılığına gelen telefonlar halkın  CHP ile diyaloğunda üst makama 
ulaşılamadığı izlenimini yıkmak ve Makamın Halk için varolduğu mantığını yerleştirmek adına 
Vatandaş ile Genel Başkan Yardımcısı doğrudan iletişime geçmekte sıkıntı talep ve 
şikayetini direkt olarak dinleyerek çözüme kavuşturmaktadır. 

Genel Başkan Yardımcısı herhangi bir görev nedeniyle il dışında olsa dahi vatandaş ile 
görüşme bire bir sağlanmakta bu sayede vatandaşın sorunları ile dolaylı yoldan değil 
doğrudan haberdar olunmaktadır. 

Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı bazı istisnalar dışında randevu sistemi 
uygulamamaktadır. 

Genel Merkeze gelen her vatandaş rahatlıkla Genel Başkan Yardımcısı ile görüşebilmekte ve 
süre sınırı olmadan iletmek istediği konu hakkında sağlıklı bilgi verebilmektedir. 

İletilen konuların içeriğine göre belediyelerle iletişime geçilerek akabinde çözüme ulaştırılıp 
ulaştırılmadığı hakkında bilgi alınmaktadır. 

POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Birim yalnızca Belediye Başkanları ve Yardımcıları ile değil Belediye Meclis Üyeleri ve İl 
Genel Meclis Üyeleri ile de iletişim halindedir. 

Bu kapsamda ; 

· Kanun Teklifleri 
· İmar,İskan 
· Sosyal Politikalar 
· Yerel Yönetimlerin Mali Kaynaklarının Geliştirilmesi  
· AB Projeleri  
gibi konularda çalışma yapmaktadır. 

MUHTARLAR İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

· Muhtarlarımızla ilgili e-muhtar projesi hazırlanarak, tüm il ve ilçelerden muhtarların e-
devlet sistemine dahil olup olmadıkları sorgulanmış ve  bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu 
konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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· Muhtar Evleri Projesi başlatılmış olup, doğu-güneydoğu bölgeleri pilot bölge olmak üzere 
bu yerlerdeki muhtarlıkların ihtiyaçları dahilinde muhtar evleri kurulmasına çalışılmıştır. 

 
ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

· Genel Başkan Yardımcımız M.Volkan CANALİOĞLU’nun Trabzon Belediye Başkanlığı 
döneminde Trabzon’da engelli vatandaşlarımız için uygulamaya geçirdiği “engelleri 
birlikte kaldıralım” projesi kapsamında bu vatandaşlarımıza AB Fonundan kredi alınarak 
engelli kütüphaneleri, engelli parkları, engelli kaldırımları vb. uygulamaların tüm 
Türkiye’de hayata geçirilmesi adına başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.  

 
12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
· Genel Başkan Yardımcımız M.Volkan CANALİOĞLU’nun talimatı ile seçim sonrası İl, İlçe 

ve Belde Belediyelerimizin olduğu bölgelerle ilgili sandık ve seçmen bazında 
karşılaştırmalı seçim sonuçları raporu hazırlanmıştır. 

 
CHP YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE DAĞILIM 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4 

İL BELEDİYE SAYISI 11 

İLÇE BELEDİYE SAYISI 176 

BELDE BELEDİYE SAYISI 343 

TOPLAM 534 

İL GENEL MECLİSİ ÜYE SAYISI 556 

BELEDİYE MECLİS SAYISI 4966 

 
7 HAZİRAN 2009 ARA SEÇİMLERDE KAZANILAN  BELEDİYELER 

İL  İLÇE  BELDE  UNVAN 

ADIYAMAN  BESNİ ÇAKIHÖYÜK BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

AFYON  BOLVADİN ÖZBURUN BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

AKSARAY MERKEZ SULTANHANI BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

AYDIN  KOÇARLI   İLÇE BELEDİYE BAŞKANI 

ÇORUM MECİTÖZÜ   İLÇE BELEDİYE BAŞKANI 

DENİZLİ  ÇAL SELCEN BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

KAYSERİ TOMARZA DADAOĞLU BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

MUĞLA  FETHİYE SEKİ BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

NİĞDE BOR KIZILCA BELDE BELEDİYE BAŞKANI 

ORDU  FATSA ASLANCAMİ BELDE BELEDİYE BAŞKANI 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN AYRILAN BELEDİYELER 

SIRA 
NO İL İLÇE BELDE UNVAN 

1 ADIYAMAN MERKEZ ATAKENT BELDE BELEDİYESİ 

2 AFYON İHSANİYE YAYLABAĞI BELDE BELEDİYESİ 

3 ANKARA  Ş.KOÇHİSAR KOÇARLI BELDE BELEDİYESİ 

4 AFYON İHSANİYE GAZLIGÖLAKÖREN BELDE BELEDİYESİ 

5 ANTALYA  MANAVGAT  SARILAR BELDE BELEDİYESİ 

6 BALIKESİR ERDEK OCAKLAR BELDE BELEDİYESİ 

7 ERZURUM KARAÇOBAN KOPAL BELDE BELEDİYESİ 

8 GİRESUN BULANCAK  AYDINDERE BELDE BELEDİYESİ 

9 K.MARAŞ MERKEZ FATMALI BELDE BELEDİYESİ 

10 KONYA AKŞEHİR ADSIZ BELDE BELEDİYESİ 

11 KONYA  BEYŞEHİR EMEN BELDE BELEDİYESİ 

12 KONYA   ÇELTİK  KÜÇÜKHASAN BELDE BELEDİYESİ 

13 KONYA  DOĞANHİSAR KONAKKALE BELDE BELEDİYESİ 

14 MERSİN  GÜLNAR KÖSEÇOBANLI BELDE BELEDİYESİ 

15 MUŞ BULANIK KARAAĞIL BELDE BELEDİYESİ 

16 MUŞ KORKUT KARAKALE BELDE BELEDİYESİ 

17 ORDU AKKUŞ SEFERLİ BELDE BELEDİYESİ 

18 TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ YENİÇİFLİK BELDE BELEDİYESİ 

19 ANTALYA  DÖŞEMEALTI   İLÇE BELEDİYESİ 

20 BURSA GEMLİK   İLÇE BELEDİYESİ 

21 DENİZLİ ACIPAYAM   İLÇE BELEDİYESİ 

22 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ   İLÇE BELEDİYESİ 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİNE GEÇEN BELEDİYELER 

İL İLÇE  BELDE UNVAN 

ESKİŞEHİR     BÜYÜKŞEHİR BEL. 

ORDU     İL BELEDİYESİ 

BİNGÖL YAYLADERE   İLÇE BELEDİYESİ 

EDİRNE ENEZ   İLÇE BELEDİYESİ 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI   İLÇE BELEDİYESİ 

MARDİN SAVUR   İLÇE BELEDİYESİ 

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ   İLÇE BELEDİYESİ 

ORDU GÜRGENTEPE   İLÇE BELEDİYESİ 

SAMSUN TEKKEKÖY   İLÇE BELEDİYESİ 

TEKİRDAĞ MURATLI   İLÇE BELEDİYESİ 

TUNCELİ NAZIMİYE   İLÇE BELEDİYESİ 

 

ADIYAMAN BESNİ  KESMETEPE BELDE BELEDİYESİ 

AFYON SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ BELDE BELEDİYESİ 

AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI BELDE BELEDİYESİ 

BALIKESİR EDREMİT GÜRE BELDE BELEDİYESİ 

ERZURUM ŞENKAYA PAŞALI BELDE BELEDİYESİ 

HATAY ANTAKYA ÇEKMECE BELDE BELEDİYESİ 

HATAY ANTAKYA KARAALİ BELDE BELEDİYESİ 

HATAY  ANTAKYA KUZEYTEPE BELDE BELEDİYESİ 

HATAY ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN BELDE BELEDİYESİ 

HATAY  ANTAKYA ODABAŞI BELDE BELEDİYESİ 

HATAY  ANTAKYA SERİNYOL BELDE BELEDİYESİ 

HATAY İKENDERUN GÖKMEYDAN BELDE BELEDİYESİ 

HATAY  SAMANDAĞ YAYLICA BELDE BELEDİYESİ 

IĞDIR MERKEZ MELEKLİ BELDE BELEDİYESİ 
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K.MARAŞ NURHAK BARIŞ BELDE BELEDİYESİ 

K.MARAŞ PAZARCIK NARLI BELDE BELEDİYESİ 

KAYSERİ BÜNYAN YENİSÜKSÜN BELDE BELEDİYESİ 

MALATYA MERKEZ BEYDAĞI BELDE BELEDİYESİ 

MANİSA MERKEZ SANCAKLIİĞDECİK BELDE BELEDİYESİ 

MERSİN ERDEMLİ ESENPINAR BELDE BELEDİYESİ 

ORDU  FATSA BOLAMAN BELDE BELEDİYESİ 

SİVAS GEMEREK ÇEPNİ BELDE BELEDİYESİ 

TEKİRDAĞ MERKEZ KUMBAĞ BELDE BELEDİYESİ 

TOKAT ALMUS ATAKÖY BELDE BELEDİYESİ 

TOKAT MERKEZ YAĞMURLU BELDE BELEDİYESİ 

TOKAT NİKSAR KUYUCAK BELDE BELEDİYESİ 

ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ BELDE BELEDİYESİ 
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MESLEK KURULUŞLARI, SENDİKALAR VE DİĞER SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI İŞÇİ MEMUR SENDİKALARI, 
EMEKLİLER VE EMEK BÜROLARI FAALİYET RAPORU 

 

1 MAYIS- 12 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ  

Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim Bölgemiz İlçe Başkanlıklarımızın 
yapmış oldukları seçim alan çalışması programlarına diğer milletvekili adayı arkadaşlarımızla 
tam katılım sağlandıktan sonra, Genel Başkan Yardımcısı olarak sorumluluk alanıma giren 
çalışma yaşamı, sendikalar ve çalışanlarla ilgili ayrıca yapmış olduğum faaliyetler ile 
katıldığım etkinlikler aşağıya çıkarılmıştır.  

· 1 Mayıs 2011, Ankara Sıhhıye Meydanında Emek Örgütlerince düzenlenen mitinge katılım 
· 6 Mayıs 2011, Tüm-Bel-Sen  Genel Kuruluna  katılım  
· 13 Mayıs 2011, Eğitim-Sen Genel Kuruluna katılım  
· 14 Mayıs 2011, Türkiye Maden-İş Sendikası yeni yönetim kurulunu ziyaret 
· 16 Mayıs 2011, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği Genel Kuruluna katılım 
· 16 Mayıs 2011, TCDD Önünde oturma eylemi yapan Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) 

üyesi işçileri ziyaret 
· 17 Mayıs 2011, Casper firmasından işten atılan işçilerle toplantı 
· 21 Mayıs 2011, Yol-İş Sendikası genel kuruluna katılım 
· 21 Mayıs 2011, Elektrik Mühendisleri Odası toplantı salonunda kamu çalışanları ile toplantı 
· 21 Mayıs 2011, Emekli-Sen genel kuruluna katılım 
· 21 Mayıs 2011, Ormancılar Derneğinde Orman işkolu çalışanları ile toplantı 
· 24 Mayıs 2011, Akyurt Yakupoğlu (YDS) ayakkabı fabrikası işçilerini ziyaret, işçilerle 

toplantı 
· 24 Mayıs 2011, Akyurt Güleç tekstil fabrikasını ve işçilerini ziyaret 
· 24 Mayıs 2011, Sayın Sinan AYGÜN İle birlikte İvedik OSB Yönetici ve üyeleri ile toplantı. 

Fabrika ziyareti ve işçilerle toplantı  
· 25 Mayıs 2011, Manisa Soma Maden işçileri ile toplantı 
· 26 Mayıs 2011, Şeker-İş sendikası yöneticileri ve Sayın Gökhan GÜNAYDIN ile birlikte 

Ankara Şeker Fabrikası işçileri ile toplantı  
· 26 Mayıs 2011, 2. Bölge Milletvekilimiz Sayın Sinan AYGÜN ile birlikte Sitelerde meslek 

odaları temsilcileri ile toplantı, işyeri ve işçi ziyaretleri  
· 31 Mayıs 2011, Ankara Mermerciler Odasında toplantı, mermerciler sitesinde çalışan 

işçileri ziyaret 
· 01 Haziran 2011, Kazan sanayici ve İşadamları Derneğini ziyaret 
· 01 Haziran 2011,  Kazan’da bulunan Üç ayrı fabrikada çalışan işçilerle ayrı ayrı toplantı 
· 01 Haziran 2011, Keresteciler Sitesinde işyeri ve işçi ziyaretleri 
· 07 Haziran 2011, Türk-İş Genel merkezini ziyaret 
· 07 Haziran 2011, Sincan Organize sanayi, Bülbüloğlu Vinç sanayinde çalışan işçilerle 

toplantı  
· 09 Haziran 2011, Akyurt MAN fabrikası işçileri ile toplantı 
· Emekliler Derneğini ziyaret   
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İŞVEREN SENDİKALARI MESLEK KURULUŞLARI VE 
DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FAALİYET RAPORU 

 

· 5000 tane Sivil Toplum Kuruluşu ve İşveren Sendikalarına “Aile Sigortası Projesi”, 
“Sivil Toplum Raporu”,  “Yeni Ekonomi Stratejisi Raporu”, “KOBI ve Esnaf Projelerimiz”, 
“Yeni Sanayi Politika Çerçevemiz” “Sanayi Strateji Belgesi” ve “CHP Seçim Bildirgesi” ayrı 
ayrı gönderildi. 

· CHP Engelli Broşürü, CHP Aile Sigortası Projesi ve CHP Seçim Bildirgesinin bulunduğu 
7.000 CD ve 419 kabartma kitap (Braille Alfabesi’yle hazırlanmış) tüm Türkiye çapında 
Altınokta Körler Derneği Üyeleri ve tüm Türkiye çapında engelli sivil toplum kuruluşlarına 
gönderildi. 

· 15,000’in uzerinde e-posta okundu ve geri dönüşü yapılması gerekenlere (aday adayı 
bilgilendirmeleri dışındakiler) geri dönüldü. 

· Sn. Faik Öztrak ile birlikte, İnfomag (Bloomberg/Habertürk) Dergisi’ne CHP ekonomi 
politikaları raporu yazılı olarak verildi.  

· Sayın Faik Öztrak, Sayın Berke Duvan ve Sayın Bülent Gökdemir ile birlikte Sanayi 
Stratejisi Raporu hazırlandı, basına açıklandı. 

· Genel Başkan için hazırlanan bilgilendirme notları: Göçün 50.Yılı Emeğin Şenliği 
Almanya Gezisi, 12 Mart İl ve İlçe Örgütleri Toplantısı, Engellilere Taahhütler, Avrupa 
Parlamentosu Raporu, Taşeronlaşma, TIM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TISK, TOBB, 
Sosyalist Enternasyonal, OSIAD. 

· Genel Başkan için hazırlanan il ziyaretleri bilgilendirme notları: Balıkesir, Karadeniz 
Ereğlisi, Gebze, Antalya, Adıyaman, Burdur, Konya, Karaman, Van, Bolu, Diyarbakır, 
Gaziantep, Düzce. 

13 Mart 2011 – Sağlık Mitingi’ne Destek 

Özellikle AKP döneminde hem kamu, hem de özel sektörde sağlık emekçilerinin artan 
sorunlarının dile getirildiği, Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştirilen ”Çok Ses Tek Yürek” 
mitingine katıldı. 

14 Mart 2011 – Genel Başkan ile STK'larla İlgili Basın Toplantısı 

CHP Sivil Toplum Raporu basına tanıtıldı. 

15 Mart 2011 – Genel Başkanımız ile "Şehitleri Anma Gecesi"  

Gazilerin organize ettiği "Şehitleri Anma Gecesi"ne katıldı. 

17 Mart 2011 – Kadir Has Üniversitesi'ndeki DİSK toplantısına katılım 

23 Mart 2011 – Genel Başkanımız ile Ekonomi Gazetecileri ile Akşam Yemeği  

Ekonomi gazetecileriyle yapılan toplantıda CHP’nin ekonomi politikaları anlatıldı ve karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
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24 Mart 2011 – Genel Başkanımız ile TÜSİAD Toplantısı 

“TÜSİAD Genel Seçimler Öncesinde Liderler ile biraraya geliyor” toplantısına katılındı. 
CHP’nin politikaları işverenlerle paylaşıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.  

27 Mart-1 Nisan 2011 – Washington Gezisi 

Sn. Osman Korutürk, Sn. Faik Öztrak, Sn. Gülsün Bilgehan ve Genel Başkan Danışmanı Sn. 
Faruk Loğoğlu ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne  
gidildi ve Amerikalı yetkililer, Türk Dernekleri ve düşünce kuruluşlarına yeni CHP anlatıldı ve 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

2 Nisan 2011 – Samsun Gezisi (Tekel İşçileri Basın Açıklaması) 

İşten çıkarılan 120 Tekel işçileriyle biraraya gelindi ve basın açıklaması yapıldı.  

2-3 Nisan 2011 – Samsun Gezisi (Temayül Yoklaması) 

318 CHP İl ve İlçe Teşkilatı üyesi ile Samsun İli Milletvekili adaylarını belirlemeye yardım 
etmesi amacıyla temayül yoklaması yapıldı ve örgütün sıkıntıları dinlendi. 31 Milletvekili aday 
adayı ile bireysel mülakatlar yapıldı. Programa PM Üyesi ve Burdur Milletvekili R.Kerim 
Özkan ve PM Üyesi Ekrem Oktay katıldı. 

2-3 Nisan 2011 – Samsun Gezisi (Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı) 

Samsun İli Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplu söyleşi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Samsun 
İli Şoförler Derneği üyeleri ile toplantı yapıldı. 

4 Nisan 2011 – Genel Başkan ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılım  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yönetim Kurulu toplantısına katılındı. 
Toplantıda yeni CHP anlatıldı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. Türk İş ve İşçi Dernekleri Fed.Başk. Hasan Dölek’le görüşüldü. 

19 Nisan 2011 – TIM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Hasan Dölek ile toplantı 

TIM Başkanı ve İsveç-Türk İşçi Dernekleri Federasyonu (20 kişilik heyet ile birlikte) ile 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

20 Nisan 2011 - CHP Ekonomi Programı basın toplantısı 

Ankara Hilton Otel’de ekonomi programımız basınla paylaşıldı. 

21 Nisan 2011 –Sivil Toplum ziyaretleri 

OSTİM, TİSK, Av.Hasan Tatar (Engelliler Federasyonu Başkanı) ve Harun Demirtürk 
(Ankara Genç Siyasetçiler Derneği Başkanı) ile toplantılar yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişi 
yapıldı. 

24 Nisan 2011 - İlçe Başkanlıkları Ziyareti 

Başakşehir, Bağcılar, Güngören İlçe Başkanlıkları ziyaretleri gerçekleştirildi. 

28 Nisan 2011 - İlçe Başkanlıkları Ziyareti 

Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir İlçe Başkanlıkları 
ziyaretleri gerçekleştirildi. 
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29 Nisan 2011 - İlçe Başkanlıkları Ziyareti 

Arnavutköy, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy İlçe Başkanlıkları ziyaretleri 
gerçekleştirildi. 

30 Nisan 2011 - Yeni Arayışlar Girişimi toplantısı 

Yeni Arayışlar Girişimi toplantısında konuşmacı olarak katılındı. Özellikle ekonomi başta 
olmak üzere, Türkiye’de sivil toplumun durumu, demokrasi ve özgürlükler ile ilgili bir 
konuşma yapıldı. CHP’nin program ve projeleri aktarıldı. 

1-2 Mayıs 2011 – Adıyaman Ziyareti 

Sabah düzenlenen basın toplantısının ardından 1 Mayıs Kortej Yürüyüşü’ne katılındı. Ziraat 
Odası ve Ticaret Odası toplantılarından hemen sonra Yaylakonak Belde Belediyesi’nde CHP 
Belde Binasının açılışı ve halka hitap konuşması yapıldı. Mercan TV Ana Haber Programı 
konuğu olundu ve gündemdeki konular değerlendirildi. 1 Mayıs gece yarısına kadar Genel 
Başkan’ın 2 Mayıs mitingi çalışmaları teftiş ve koordinasyonu gerçekleştirildi. 2 Mayıs’ta 
Genel Başkan’ın mitingine eşlik edildi. 

4 Mayıs 2011 – Televizyon Programları katılımı 

CNBC-NTV Ekonomi Kuşağı programı ve CNBC Sabah Notları programlarına katınıldı. 
Ekonomi ağırlıklı CHP politikaları aktarıldı. 

9-10 Mayıs 2011 – Burdur Ziyareti 

Bucak İlçe Sivil Toplum Örgütleri’ne ziyaret gerçekleştirildi. Burdur Kardeşçe Kadın Derneği, 
Ziraat Odası, Yetiştiriciler Birliği, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Eğitim –Sen ve Eğitim –İş’de 
toplantılar yapıldı. Ilin problemleri dinlendi ve CHP’nin çözüm önerileri paylaşıldı.  9 Mayıs 
gece yarısına kadar Genel Başkan’ın 10 Mayıs mitingi çalışmaları teftiş ve koordinasyonu 
gerçekleştirildi. 10 Mayıs’ta Genel Başkan’ın mitingine eşlik edildi. 

11-12 Mayıs 2011 – Konya ve Karaman Ziyareti 

Konya ve Karamandaki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirildi. Karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 11 Mayıs gece yarısına kadar Genel Başkan’ın 12 Mayıs mitingi 
çalışmaları teftiş ve koordinasyonu gerçekleştirildi. 12 Mayıs’ta Genel Başkan’ın mitingine 
eşlik edildi. 

13 Mayıs 2011 – Basın toplantısı ve STK toplantısı 

Ekonomi müdürleri ile sabah kahvaltısında CHP ekonomi programı tanıtıldı. Ekonomideki 
gelişmeler, Türkiye’nin önündeki sorunlar ve CHP’nin çözüm önerileri aktarıldı. Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği ziyaret edildi. 

16 Mayıs 2011 - TOBB Genel Kurulu’na katılım ve basınla ilişkiler 

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Genel Kurulu’na Genel Başkanımız ile katılındı. 
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Posta Gazetesi röportajı’ndan (Hakan Çelik ile) sonra 
Bloomberg HT, Geleceğe Bakış Programı’nda Abdurrahman Yıldırım’ın canlı yayın konuğu 
olundu. 

17 Mayıs 2011 – STK görüşmeleri 

 Büyükçekmece Kanaat Önderleri ile kahvaltılı toplantı yapıldı. KASİD (Küresel Atılım Sanayi 
İşadamları Derneği) ile buluşma gerçekleştirildi. 
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18 Mayıs 2011 –STK toplantısı ve basınla ilişkiler 

İSBAS (İstanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) ile görüşmeler 
gerçekleştirildi. Lepra Hastanesi'ne Doktor ataması yapılmaması ile ilgili Cüzamla Savaş 
Derneği, Türk Tabipler Birliği, SES Bakırköy Şubesi'nin basın toplantısı yapıldı. Habertürk’ten 
Ebru Erdoğan ile Röportaj yapıldı. TRT’de Ekonomi Kulübü Programı’na katılındı. 

21 Mayıs 2011 –STK toplantıları 

Muhtarlarımızı Dinliyoruz etkinliğine katılındı. Romanlar ile buluşma gerçekleştirildi ve görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

24 Mayıs 2011 –STK toplantıları 

ISO, ITO, TIM, IMKB ve TUSKON’la görüşmeler gerçekleştirildi. CHP parti programı ve 
projeleri aktarıldı, soruları yanıtlandı. 

25 Mayıs 2011 – Basınla ilişkiler ve STK toplantıları 

Habertürk HT’de TV programından sonra Başakşehir’de "KOBİ Politikaları" toplantısına 
katılındı. Alman SPD Milletvekili Dietmar Nietan toplantısından hemen sonra İsveçli gazeteci 
Thomas Fuster ile biraraya gelindi. Küçükçekmece Rotary klubü davetine katılındı. 

26 Mayıs 2011 – STK toplantıları 

AVSİAD (Avcılar Sanayici ve İşadamları Derneği) ve HASİAD (Hadımköy Sanayici ve 
İşadamları Derneği) ziyaret edildi. Yaşam Radyo Ödül Töreni’ne katılındı. 

27 Mayıs 2011 – STK toplantıları ve Basınla ilişkiler 

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) ziyaretinden sonra TV8 ” Haber Aktif ” 
programı canlı yayın konuğu olundu. 

28 Mayıs 2011 – STK toplantıları ve seçim çalışmaları 

Kapsamlı bir 3.Bölge STK toplantısı yapıldı. Katılımcılara CHP Sivil Toplum Raporu’nun 
detayları anlatıldı; sorular yanıtlandı. Bakırköy’de yol, park ve kültür evi açılışlarına katılındı. 

30 Mayıs 2011 – Bolu ziyareti 

Genel Başkan’ın mitingi için yürütülen çalışmalar teftiş edildi ve koordinasyonu yapıldı. Bolu 
sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi. 

31 Mayıs 2011 – Diyarbakır ve Sanlıurfa ziyaretleri 

Genel Başkan’ın mitingleri için yürütülen çalışmalar teftiş edildi ve koordinasyonu yapıldı. 
İllerdeki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi. 

1 Haziran 2011 – STK toplantıları ve basınla ilişkiler 

STK toplantıları sonrasında Necati Özkan’la görüşüldü. CNBC’de Karar Verenler programına 
katılındı. Vatan Gazetesi’nden Ercan İnan’la yapılan görüşmeden sonra Ekonomi 
Gazetecileri Derneği toplantısına katılındı.  

2 Haziran 2011 – Düzce ziyareti STK toplantıları ve basınla ilişkiler 

Genel Başkan’ın mitingi için yürütülen çalışmalar teftiş edildi ve koordinasyonu 
gerçekleştirildi. Vahap Munyar’la yapılan görüşmenin arkasından TEMA Vakfı ziyaret edildi. 
CNN Türk’de 5N1K programı konuğu olundu. 
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3 Haziran 2011 – Gaziantep ziyaretleri 

Genel Başkan’ın mitingleri için yürütülen çalışmalar teftiş edildi ve koordinasyonu yapıldı. 
İllerdeki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi. 

6 Haziran 2011 – STK toplantıları ve basınla ilişkiler 

Bakırköy STK ve yerel basınla toplantılar gerçekleştirildi. Giresunlular Vakfı’yla biraraya 
gelindi. 

7 Haziran 2011 – STK toplantıları ve basınla ilişkiler 

İstanbul Esnaf Odalar Birliği ziyaret edildikten sonra  NTV’de televizyon programına katılındı. 

8 Haziran 2011 – STK toplantıları 

Greenpeace’in “Nükleere Karşı Eylemi” eylemcileriyle buluştuktan sonra Esnaf Odaları Birliği, 
Van Federasyonu, Sanayi Sitesi ve Van Dernekleri ziyaretleri gerçekleştirildi. 

9 Haziran 2011 – STK toplantıları ve basınla ilişkiler 

Genel Başkanımızın programı kapsamında engelli vatandaşlarımızla kahvaltı edildi. 
Pazarcılar Odası'nı ziyaretinden sonra SKY Türk “Seçimin Nabzı” programında canlı yayın 
konuğu olundu. 

10 Haziran 2011 – STK toplantıları 

Kapalıçarşı esnafı, Doğu Sanayi Sitesi, İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi ve Yemek Sanayicileri 
Derneği ziyaretleri gerçekleştirildi.  

16 Haziran 2011 – Basınla ilişkiler 

CNN Türk canlı yayınına katılındı. Habertürk’den Balçiçek İlter'le programına konuk olundu. 
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DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMELER  
FAALİYET RAPORU 

 
 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ve 
İletişim Koordinatörü Baki Özilhan, düzenlenen bir kahvaltıda Türkiye’de görev yapan Arap 
ve Orta Doğu ülkelerine mensup Gazetecilerle görüşmüştür. Toplantıya İran Radyo ve 
Televizyonu (İRİB), İran Haber Ajansı (İRNA), Al Alam TV (İran), Al Arabiya TV (Birleşik Arap 
Emirlikleri), Al Jazeera TV, Al Arab Gazetesi (Katar), Al Manar TV, LBC (Lübnan), Kuveyt 
Haber Ajansı (KUNA) (Kuveyt), Ortadoğu Haber Ajansı (MENA) (Mısır), Kerkük Gazetesi, 
Kerkük Haber Ajansı, Türkmen Şanı Dergisi (Irak)" katılmıştır. Toplantı’da CHP’nin son 
dönemlerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olaylara bakışı, CHP’nin bu konuda ki 
düşünceleri ve Orta Doğu’da yaşanan siyasi karışıklıklar konularında da fikir alışverişi 
yapılmış, gazetecilerin sorularına cevap verilmiştir.  
 
Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, Faik Öztrak, Gülsün Bilgehan, Umut Oran ve 
Parti Meclisi Üyesi Faruk Loğoğlu’ndan oluşan CHP Heyeti 17-22 Mart tarihlerinde ABD’de 
yoğun ziyaretlerde bulunmuştur. Heyet, CSIS ve Washington Instutute’de düzenlenen 
toplantılara katılmış, Türk Amerikan Konseyi Başkanı James Holmes, Türkiye Dostluk Grubu 
Eş Başkanı Robert Wexler ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı 
Judy Van Rest ile görüşmüştür.  National Press Club’da Türk ve Amerika’lı gazetecilerle 
Basın toplantısı yapıp,  Amerikan Kongresi Türkiye Grubu (US Turkey Caucus) Derneği’nde 
düzenlenen toplantıya katılmıştır. Heyet, Senatör John McCain, Başkan Yardımcısı Joe 
Biden’in ofisi, Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barbara Haig, eski ABD 
Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı General Scowcroft ve (eski) Türkiye Masası Şefi 
Lorenzo Giorgionni’yi ziyaret etmiş, görüş alışverişinde bulunmuştur. Heyet, Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Güney Avrupa Direktörü Büyükelçi Nancy McEldowney ve Büyükelçi Tina 
Kaidanow ile görüşmüş, Dışişleri Konseyi’nden Steven Cook ve hükümetten bazı üyelerinde 
bulunduğu bir toplantıya katılmış, Amerikan Kongresi Üyelerinden Howard Berman ve Iliana 
Ros Lehtinen ve Senator Joe Lieberman ile görüşmelerde bulunmuştur. Joy Solomon ile öğle 
yemeğinde bir araya gelmiş ve Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın akşam yemek davetine 
katılmıştır. Ziyaretlerde genel olarak Türkiye’de demokrasi uygulamaları, Anayasa değişikliği, 
ekonomi, 12 Haziran genel seçimleri, AKP hükümetinin medya ve yargıya uyguladığı baskı 
hususları ön plana çıkmıştır. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, 25 Mart günü talebi üzerine, Ankara’daki İsrail 
Büyükelçisi Gabi Levy’yi Genel Merkezde kabul edip, Ortadoğu Barış Süreci, Türkiye-İsrail 
ilişkileri ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeler konularında görüşmüştür. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk 19 Nisan tarihinde, Yurtdışında yaşayan Türk 
Seçmenlere yönelik bir basın açıklaması yaparak CHP’nin yurtdışında yaşayan vatandaşların 
12 Haziran seçimlerinde bulundukları ülkelerde oy kullanmaları için Hükümeti acilen göreve 
çağırmıştır. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil Fener Rum 
Patriği Bartholomeos ile görüşmüştür. Toplantıda Patrik Bartholomeos’a CHP’nin projeleri ve 
azınlıklar konusundaki düşünceler anlatılmıştır. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil 18 Mayıs 
tarihinde, İstanbul Süryani Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Hahambaşı İzak Haleva ile 
görüşüp, keza sorunları CHP’nin projeleri konusunda bilgi vermişlerdir.   
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ve Gülsün Bilgehan Avrupa İçin Demokrat ve 
Liberal Birleşik Grubu adına İsveçli Parlementer Kerstin Lundgren, Sosyalist grup adına 
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İspanyol parlementer Arcadio Diaz Tejera, Avrupa Halk Partileri grubu adına Bulgar 
Parlamenter Latchezar Toshev, Avrupa Birleştirici sol grubu adına Andrej Hunko ve 
AKPM’nin uluslararası ilişkiler memurları Vladimir Dronov ve Daniele Gastll’den oluşan 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)’nin seçimler için görevlendirdiği ön heyetle 
görüştü. Toplantıda CHP’nin APKM’nin böyle bir heyeti Türkiye’ye göndermesinin bizi mutlu 
etmediği anlatılıp, medyaya çok ciddi baskı uygulandığı konularında bilgi verildi.  
 
Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının organize ettiği Mısır’daki Tahrir Meydanında devrim 
hareketini başlatan 51 genci konuk etmiştir. Toplantıda Bilgehan, Türkiye’de yapılacak 
seçimler, demokrasi ve kadınların seçme seçilme hakları konusunda bilgi vererek, konukların 
sorularını cevaplamıştır. 
 
11 Mayıs'ta, Brezilya Büyükelçiliği Başkâtibi Lilian C.B. Duarte, Genel Başkan Yardımcısı 
Osman Korutürk'ün danışmanı Asım Temizgil tarafından Genel Merkezde kabul edilmiştir. 
Görüşmede Türkiye'deki güncel olaylar ve seçim öncesi manzara değerlendirilmiştir.  
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk 28 Mayıs tarihinde, Libya’yı deniz yolu ile çok zor 
şartlar altında terk eden ve bir kısmı bu esnada hayatını kaybeden ancak NATO’dan yardım 
görmeyen mültecilerle ilgili bir basın açıklaması yapmış, Hükümeti NATO içinde bir arama-
kurtarma operasyonu kurulması için göreve çağırmıştır. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, danışmanı Asım Temizgil ile birlikte 30 Mayıs 
tarihinde AGİT-PA Genel Sekreteri Oliver Spencer ve beraberinde üst düzey danışmanı 
Semyon Dzakhaev'i Genel Merkezde kabul etmiştir. Toplantıda AGİT'in 12 Haziran 
seçimlerinde yapacağı gözlemcilik hakkında fikir alış verişinde bulunulmuştur. Genel Başkan 
Yardımcısı, AGİT-PA Genel Sekreterini olası seçim şaibeleri hakkında bilgilendirmiştir.  
 
31 Mayıs'ta CSIS Başkan Yardımcısı Stephen J. Flanagan, Genel Başkan Yardımcısı 
Osman Korutürk tarafından Genel Merkezde kabul edilmiştir. Görüşmede, 17-22 Mart 
tarihleri arasındaki CHP heyetinin ABD'ne ziyareti yansıtılmış ve değerlendirilmiştir. Bunun 
dışında Türkiye'de seçim öncesi durum, Ortadoğu'daki gelişmeler, Terörizm, Kıbrıs, İran, 
Türkiye'nin İsrail ile ABD'yle ilişkileri hakkında fikir alış verişinde bulunulmuştur.  
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk'ün danışmanı Asım Temizgil 31 Mayıs tarihinde 
Fransız Büyükelçiliği Siyasi işler ve Basından sorumlu Başkâtibi Julien Bouchard'ı Genel 
Merkezde kabul etmiştir. Seçim öncesi çalışmalar, seçim bildirgesi ve ekonomi hakkında bilgi 
talep eden Bouchard’a Partinin görüşü doğrultusunda gerekli bilgiler aktarılmıştır. 
 
9-10 Haziran tarihlerinde, Tel Aviv ve Ramallah'ta yapılan Sosyalist Enternasyonal Ortadoğu 
Komitesinin "Ortadoğu'daki son gelişmeler ışığında İsrail-Filistin arasındaki barış sürecine 
katkı" başlıklı toplantıya, CHP Uluslararası İlişkiler Biriminden Petek Gürbüz ve Ömür Polat 
katılmışlardır. Toplantının sonunda "1967 sınırları çerçevesinde müzakerelerin tekrar 
başlatılmasına yönelik ve Filistin Halkının bir devlet kurma hakkını tanıyan" bir bildiri 
yayınlanmıştır. 
 
10-11 Haziran tarihlerinde, Tunus PDP (İlerici Sosyal Demokrat Parti) Genel Başkanı Mahir 
Hanin ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan dört kişilik bir heyete iki gün süre ile 
Partimizin seçim politikaları hakkında bilgiler verilmiş, adı geçenler Seçim Koordinasyon 
Merkezimiz tarafından hazırlanan bir sunumla bilgilendirilmiş ve Tunus’un devrim sonrasında 
yapacağı seçimler hakkında bilgi alınmıştır. Tunuslu konuklar Ankara Mitingimize götürülüp, 
mitingimizi izlemeleri sağlanmıştır. Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan Tunus heyetini 
öğle yemeğinde ağırlanmış, yemek sırasında demokrasi uygulamaları ve Türkiye’nin 
deneyimleri ağırlıklı karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuştur. 
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14 Haziran'da Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk ve Gülsün Bilgehan ile İzmir 
Milletvekili Rıza Türmen, German Marshall Vakfından gelen bir heyeti Genel Merkezde kabul 
etmişlerdir. Ziyaret esnasında seçim sonrası değerlendirmelerde bulunulmuş, CHP'nin 
politikaları izah edilmiştir. 
 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk 22 Haziran tarihinde Suriye’deki gelişmelere 
yönelik bir basın açıklaması yapmış, Suriye Hükümetinin kendi halkına yönelik baskı 
uygulamasını kınayarak, AKP Hükümetini Suriye’deki mezhep çatışmalarında taraf olmaması 
hususunda uyarmıştır. 
 
Rapor dönemi içinde Dış İlişkilerden ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı, Ankara’daki Fransa Büyükelçisi Bernard Emié ile 20 Mart, Avusturya Büyükelçisi 
Heidemaria Gürer ile 21 Mart ve ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile 22 Mart, İngiltere 
Büyükelçisi David Reddaway yine 22 Mart AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşlerden sorumlu 
Müsteşarı Michael Miller ile 2011 Genel Seçimleri, CHP’nin Seçim Bildirgesinde yer alması 
öngörülen temel prensipler ve yeni Anayasa’ya girmesi istenen hususlar konularında 
görüşmelerde bulunulmuştur. 
 
Dönem boyunca Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk çok sayıda Televizyon 
programına katılarak CHP’nin dış politika vizyon ve yaklaşımlarını izah etmiş, AKP’nin sonuç 
almaktan uzak, ilkesiz ve hedefsiz bir görüntü veren dış politikasını eleştirmiştir.  
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KADIN ÖRGÜTLENMESİ VE KADIN KOLLARI                  
FAALİYET RAPORU 

 
1. ÖRGÜTLER AÇISINDAN DURUM:  

· Mart 2011 içindeki çalışmalarla 81 ilden 77’sinde İl Kadın Kolları (KK) örgütü kurulu hale 
geldi. İl KK’nın kurulamadığı dört il Ağrı, Bayburt, Bitlis, Hakkari’dir. Yaklaşık 600 ilçede 
İlçe KK örgütlenmesi mevcuttur. (En azından ilçe başkanı belirlenmiştir.)  

· KK-MYK üyeleri sorumlu oldukları illeri ziyaret etmeye devam etmişlerdir. Ziyaret edilen il 
sayısı toplamı 60’a ulaştı. (1) 

· 50 dolayında ilin KK İl Başkanlıkları ile elektronik iletişim yürütülebilmektedir.  

· KK Genel Sekreteri Seniye Nazik Işık tarafından hazırlanan ve Diyarbakır ve Muğla’da 
Kadın-İmece toplantılarında katılımcılara sunulmuş bulunan “aile sigortası” sunumu iki 
ayrı partide toplam 750 adet CD’ye bastırıldı, il ve ilçe KK alan çalışmalarında kullanılmak 
üzere il başkanlıklarına ulaştırıldı.  

 
2. KADIN-İMECE TOPLANTILARI:  
 

 Diyarbakır Muğla Çorum 

Tarih 20-21 Şubat 27-28 Şubat 19 Mart 

Katılım - Genel Başkan 
Yardımcısı Gülsün 
Bilgehan, KK Genel 
Başkanı Zühal Samlı, 
KK Genel Sekreteri 
Seniye Nazik Işık ve 
KK-MYK üyesi Devrim 
Budak 
- 5 ilden toplam 130-
140 kadın katılımcı 

- Genel Başkan 
Yardımcısı Gülsün 
Bilgehan, KK Genel 
Başkanı Zühal Samlı, KK 
Genel Sekreteri Seniye 
Nazik Işık ve KK-MYK 
üyesi Ayla Eğit 
- 9 ilden yaklaşık 800 
kadın katılımcı 

- Genel Başkan 
Yardımcısı Gülsün 
Bilgehan, PM Üye-leri 
Sema Kendirci - Doğa 
Çiğdemoğlu, KK Genel 
Başkanı Zühal Samlı ve 
KK Genel Sekreteri 
Seniye Nazik Işık, , KK-
MYK üyeleri Yıldız 
Tokman, Meryem Bıçkıcı, 
Gülüzar Köysüren, Nazan 
Şenolsun, Selda Arık, Elfin 
Tataroğlu ve KK gönüllüsü 
Elmas Erol 
- 9 il merkezi ve 
ilçelerinden yaklaşık 700 
kadın katılımcı 
- İzmir’de yayınlanan 
kadın gazetesi 
KAZETE’den bir gazeteci 

                                                           

1 KK-MYK üyelerinin illere ilişkin raporlarından hareketle hazırlanan il örgütlenme durumu raporu ekte 
sunulmaktadır.  
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Söz alan 
sayısı 

19 kadın 39 kadın 17 kadın 

En çok 
üzerinde 
durulan 
sorunlar 

Yoksulluk, eğitimden 
alıkonma, erken evlilik, 
çalışamama, işsizlik… 

Yoksulluk, eğitimden 
alıkonma, erken evlilik, 
çalışamama, işsizlik… 

Yoksulluk, erken evlilik, 
engelli çocuk sahibi olma, 
çalışamama, işsizlik, 
şiddet, kadın istismarı, 
engelli işsizliği, tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerinde 
çalışanların sorunları, 
seçim sandıklarına sahip 
olamamak… 

Yapılan 
sunum 

Aile sigortası (S.Nazik 
Işık) 

Aile sigortası (S.Nazik 
Işık) 

Aile sigortası (S.Nazik Işık 
ve N.Gaye Erbatur) 

Yapılan 
ek 
çalışmalar 

- Yerel basın ve 
TV’lerle röportajlar 
(Gülsün Bilgehan) 

- STK’larla toplantı 
(5 STK) 

- Yerel basın ve 
TV’lerle röportajlar 
(Gülsün Bilgehan) 

- STK’larla toplantı 
(10 STK) 

- Yerel basın ve 
TV’lerle röportajlar 
(Gülsün Bilgehan) 

- STK’larla toplantı 
(4 STK) 

 
3. KOMİSYON ÇALIŞMALARI:  

Engelli Kadınlar 
ve Engelli 
Anneleri 
Komisyonu 

KK Genel Başkanı Zühal Samlı ve KK Genel Sekreteri Seniye Nazik Işık 
tarafından oluşturuldu. 1.toplantı PM üyesi Turhan İçli’yle birlikte, 2.toplantı 18 
Mart’ta gerçekleştirildi. Çalışmada seçim bildirgesinde yer almasında yarar 
görülen politika ve projelere ağırlık verildi.  

Kadın Sağlığı 
Politika ve 
Uygulamaları 
Komisyonu 

KK Genel Başkanı Zühal Samlı ve KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık tarafından 
oluşturuldu. 1.toplantısını 14 Mart’ta, 2.toplantısını 4 Nisan’da yapan 
Komisyon’un Raporu, Seçim Bildirgesi ve Sağlık Politikaları hazırlıklarında 
dikkate alınmak üzere Bilim Kültür Yönetim Platformu’na sunuldu.  

Ulusal Kreş 
Modeli çalışması  

KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık tarafından çeşitli kişilerden destek alınarak 
başlatıldı.  

Türkiye’de 
Kadınların 
Durumunu izleme 
çalışması 

KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık tarafından çeşitli kişilerden destek alınarak 
başlatıldı. 

Kadın Hukuku 
Komisyonu 

KK MYK üyesi Sevgi Kökbudak tarafından oluşturuldu. İlk toplantısı 18 Mart’ta 
gerçekleştirildi.  

Kadın İstihdamı 
Komisyonu 

KK-MYK üyesi Meryem Bıçkıcı’nın 24 Mart’ta yaptığı toplantıda “Ev eksenli 
çalışan kadınlar” broşürü ve Bilim Yönetim Kültür Platformu’nun “İstihdam 
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Politikaları” rapor hazırlığı içinde yer almak üzere Seyhan Erdoğdu tarafından 
kadın istihdamına ilişkin kısa bir bilgi notu hazırlanmasına karar verildi.  

Kadın Politikaları 
Raporu 

31 Mart tarihinde Bilim Yönetim Kültür Platformu tarafından başlatılan 
çalışmaya KK adına Genel Sekreter S.Nazik Işık katıldı. 

 

4. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÇALIŞMALARI:  

4.1. CHP 8 Mart Kutlaması (MARDİN): Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel 
Sekreter Bihlun Tamaylıgil, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Gülsün Bilgehan, Sena 
Kaleli’nin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamaya Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, 
Genel Sekreteri Seniye Nazik Işık, MYK üyeleri Selda Arık, Devrim Budak, Ulun H. Kayı, 
Elfin Tataroğlu, Gülara Tırpançeker ve Gaye Usluer katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü Mardin toplantısı konuşması için Genel Sekreter S.Nazik Işık 
yazılı bir taslak hazırladı.  

4.2. 8 Mart basın ortak açıklaması: KK Genel Merkezi tarafından hazırlanan ortak basın 
açıklaması, örgütlü olduğumuz tüm il ve ilçelerde okundu. Basın toplantıları basına ciddi 
şekilde yansıdı.  

4.3. İl-ilçe Kadın Kolları 8 Mart etkinlikleri: KK’nın örgütlü bulunduğu il ve ilçelerde çok 
sayıda ve çeşitli 8 Mart etkinlikleri gerçekleştirildi. İşyeri ziyaretleri, işçi ve ev kadınlarına 
karanfil dağıtma şeklindeki alan çalışmaları, sokak gösterileri, paneller, konuşmalar, 
konferanslar, vb. Etkinlik fotoğraflarından ve raporlarından örnekler Kadın Kolları web 
sayfasına yerleştirildi.  

4.4. Katılınan diğer 8 Mart etkinlikleri:  

· 12 Mart’ta yapılan Ayaş Belediyesi 8 Mart etkinliğine KK Genel Başkanı Zühal Samlı, 
Genel Sekreter S.Nazik Işık ve KK MYK Üyesi Gülara Tırpançeker katıldı.  

· 17 Mart’ta yapılan Çayyolu Platformu 8 Mart Paneli’ne Genel Başkan Yardımcısı Gülsün 
Bilgehan ve KK Genel Sekreteri S. Nazik Işık konuşmacı olarak katıldı.  

 
5. DİĞER ÇALIŞMALAR: 
 
5.1. TV-Radyo konuşmaları:  

· KK Genel Başkanı Zuhal Samlı 18 Şubat’ta CNN Türk’te Şirin Payzın’ın “Neler Oluyor?” 
programına, 14 Mart’ta Kanal B’de “Biz Bize” programına konuk oldu. 

· KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık, 4 Mart’ta Kanal B’de Gürbüz Evren’in “Bekleme Odası” 
programına katıldı. 

· KK-MYK üyesi Sevgi Kökbudak, 8 Mart’ta ART televizyonunda; KK-MYK üyesi Yıldız 
Tokman, 3 Mart’ta Karadeniz Radyo’da program konuğu oldu.  
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5.2. chp.org.tr web sayfasına katkı, bilgi/haber/yazılar:  
“Etkinlikler” başlığı altında 1, “Örgütümüz çalışıyor” başlığı altında 6, “Haberler” başlığı 
altında 11 yayın yapıldı.  
 
5.3. Parti içi çalışmalar:  

· 12 Mart günü Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda yapılan “Hazırız” toplantısına KK-MYK ve İl 
KK olarak katılındı. Toplantıdan sonra, Genel Merkez’de 40 kadar İl KK Başkanı ile bir 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 

·  “Hukuk ve Seçim İşleri”nde KK adına 3 üye görevlendirildi, ayrıca 50 gönüllü talebi 
karşılandı. 

· “Halkla İlişkiler”le koordinasyon için KK adına bir danışman görevlendirildi.  

· “Parti-içi Eğitim” çalışmalarında KK’nı Genel Başkan ve Genel Sekreter temsil etti. 

· Etimesgut’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan aile sigortası 
sunumuna KK Genel Başkanı Zühal Samlı katıldı.  

· 22 Mart günü Hizmet İçi Eğitim’den sorumlu Sena Kaleli ve Gençlik Kolları ile Yüzyüze 
İletişim ve Ev Ziyaretleri eğitimleri için ön çalışma, 26 Mart’ta da ev ziyaretlerine ilişkin 
deneme filmi çekimi yapıldı.  

· 31 Mart’ta KK İl Başkanları “Sandık-Seçmen Örgütlenmesi ve Motivasyon” eğitimine 
katıldı. Eğitimden sonra İl KK Başkanları ile seçime yönelik çalışmalar ve uyulacak 
kurallar konulu özel bir çalışma yapıldı. KK-MYK üyeleri sorumlu oldukları illerin KK 
Başkanları ile ilin sorunları ve gelişmeler hakkında özel görüşmeler yaptılar.  

5.4. Parti dışı çalışmalar:  

· Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Kurulu’na KK Genel Başkanı Zuhal Samlı ve KK 
Genel Sekreteri S.Nazik Işık katıldı ve birer konuşma yaptı.  

· KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık, 11 Mart’ta Ankara Barosu’nun Kadın ve Çocuk 
Komisyonları stajyer eğitim programında toplumsal cinsiyet dersi verdi.  

· 13 Mart’ta, sağlık çalışanlarının “Çok Ses Tek Yürek” miting ve yürüyüşüne KK Genel 
Başkanı Zühal Samlı ve KK-MYK üyesi Gülara Tırpançeker katıldı.  

 

 



 76 

EK-1: CHP KK MYK ÜYELERİ İL ÇALIŞMALARI RAPORU  

İl ve sorumlu 
MYK Üyesi 

Ziyaret/Görüşme 
Tarihi 

 
İl-ilçe örgütlenmesi 

MYK Üyesinin Ziyareti Sırasında 
Yapılan Çalışmalar 

 
Görüşler 

ADANA 
Meryem BIÇKICI 

12-13 Şubat 2011 - İl ve ilçe 
örgütlenmesi tam. 

- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hava alanında karşılandı, il 
mitingine katılındı. 

- İl ve 15 ilçe KK yönetimi ile toplantı yapıldı.  
- Güzelyalı Toplum Merkezi ve Türk Kadınlar Birliği Adana 
Şubesi ziyaret edildi. 

- Hakemler Derneği Lokalinde CHP’li kadınlarla yapılan 
toplantıya İl Başkanı ve Gaye Erbatur’la birlikte katılındı. 

- Ceyhan İlçe KK Başkanı’yla ilgili olarak Genel 
Merkez ile görüşme ihtiyacı… 

- Mitinglerde KK ve Gençlik Kolları başkanlarının 
platforma çıkarılması, örgütün ve kamuoyunun 
tanıması ve değer verildiğini göstermek açısından 
çok önem taşıyor.  

 
ADIYAMAN 
Ayla EĞİT 

24 Şubat 2011 - İl KK oluşturuluyor.  
- 8 ilçeden 3’ünde KK 
örgütleri var.   

- Ana kademe il ve ilçe yöneticileri ve KK ile toplantı yapıldı.  
- ADD, KAMER, SES, Büro-Sen, Eğitim-Sen, Pir Sultan Derneği 
ve Kürdi der temsilcilerinden oluşan kadın platformu ile toplantı 
yapıldı.  

- Ekonomik sıkıntılar çalışmaları olumsuz etkiliyor.  

AĞRI 
Gaye USLUER 

 - KK il örgütü yok.   

AKSARAY 
Meryem BIÇKICI 

5-8 Mart 2011 - İl ve 7 ilçeden 
6’sında KK var.  

- İl KK ve merkez ilçe KK yönetimiyle toplantı yapıldı.  
- Karar defterleri incelendi.  
- 2 yerel televizyon kanalının da katıldığı yerel basınla toplantı 
yapılarak, özellikle aile sigortası ve tarım politikaları anlatıldı, 
işsizlik sorunu vurgulandı.  

- İlde kadınlarla bir toplantı ve pazar alanında aile sigortasının 
anlatıldığı birebir çalışma yapıldı. Esnaf ve STKları ziyaretleri 
yapıldı. Eski partililerimizden küskünlerden lider nitelikleri 
olanlar ziyaret edildi. İ Başkanı ve yönetimiyle toplantı yapıldı. 

- Aksaray valisi ziyaret edildi. 
- Saratlı beldesi ziyaret edilerek kadınlarla toplantı yapıldı.  
- Gülağaç ilçesi ziyaret edilerek kadınlarla 2 ev toplantısı yapıldı. 

- Ekonomik sıkıntılar çalışmaları olumsuz etkiliyor.  
- Kırsal kesimde çalışanlar CHP logolu şapka 

istiyorlar. 
- İlin Genel Merkezden gelinip yerel örgütlerle birlikte 

alan çalışması yapılması talebi var. 

AMASYA 
Gülara Azer 
TIRPANÇEKER 

18 Şubat. 2011 - İl KK ile 6 ilçe KK 
örgüt tam. (Merkez 
İlçe, Merzifon, 
Suluova, 
Gümüşhacıköy, 
Göynücek, Taşova) 

- Hamamözü ilçe KK 
kuruluş çalışmaları 
yapılıyor. 

- Mahalle Sorumluları 
ile ilgili bir çalışma 
yapılmakta. 

- Karar defteri ve hazirun cetvelleri tamam. 
- İl Başkanı ile görüşüldü.  
- Basınla toplantı yapılarak sorular yanıtlandı. 
- KK’ndan Sorumlu İl/İlçe Başkan Yardımcıları ve İl/İlçe KK 
yönetimleri ile toplantı yapıldı. Saha çalışmalarında neler 
yapılabileceğine dair bilgi alışverişinde bulunuldu. 

- İl/İlçe KK ile birlikte ADD ve Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin Amasya şubeleri ziyaret edildi. 

 

- KK’nın bütçesi olmadığı için ekonomik sıkıntılar var. 
- Genel Merkez ile paralellik sağlamak amacıyla, 

seçim çalışmalarında kullanılacak söylem ve 
malzeme isteniyor. (chp.org.tr web sitesi üzerinden 
paralel bilgilenme tavsiye edildi.) 

- Broşürlerin bir an önce ile ulaştırılması bekleniyor. 
- Eğitim eksiklikleri; özellikle saha çalışmaları için 

iletişim ve ikna konularında eğitimleri isteniyor. (web 
sitesinde yer alan parti-içi eğitim tarafından 
hazırlanmış sandık eğitimi videosundan 
yararlanılması önerildi.) 

- KK’nda bilgisayar kullanabilen çok az kişi var. 
Bilgisayar kullanımı ile ilgili eğitim yapılması gerek. 
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(yakın zamanda web üzerinden eğitim yapılacağı 
duyuruldu.) 

- Ev ziyaretleri ve diğer yerel çalışmaların web 
sitesinde haber olarak yayınlanabilmesi için iletişim 
grubumuza fotoğraflı haber ve haftalık rapor 
gönderilmesi istendi.  

ANKARA Nazik 
IŞIK  
Zühal SAMLI 

Çeşitli zamanlarda 
ile gidiliyor.  
İl etkinliklerine 
katılınıyor. 

- İl KK yönetimi kısa 
bir süre önce 
yeniden 
oluşturuldu. 

- Eksik 5 ilçe 
örgütünden 
Kalecik ve 
Şereflikoçhi-sar 
kuruldu. Nallıhan 
ve Güdül için 
gönüllüler bulundu. 
Evren’de sorun 
devam ediyor.  

- İlçe koordinasyon toplantılarına katılıyoruz. 
- Eğitimlere gidiyor, gerektiğinde eğitim veriyoruz.  
- Ayaş Belediyesi’nin 8 Mart etkinliğine katılındı.  

- Örgüt verimli çalışıyor.  
- Eksik ilçeler, Evren hariç tamamlanabilir gözüküyor.  
- Örgüt, aile sigortası projesini kampanyanın temel 

unsuru olarak kullanabilir durumda.  
- Sandık çalışmaları konusunda muğlaklık var. İl 

Başkanlığı ile KK arasında konunun netleşmesi 
gerek.  

- Kadından sorumlu İl YK üyesi ile İl KK Başkanlığı 
arasındaki rol/görev çatışması, başka illerdekine 
oranla daha az olsa da var.  

- Genel Merkezde yapılan İl Başkanları çalışmalarına 
katılımları düzenli.  

ARTVİN 
Nazan ŞENOLSUN 

7-8 Şubat 2011 - Merkez ilce örgütü 
hariç tüm ilçelerde 
KK kurulu. 

- STK’larla (ADD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Yeşil Artvin 
Derneği, Yardım Sevenler Derneği, Özürlüler Derneği, 
Gençlik Spor Müdürlüğü) toplantı yapıldı.  

- Artvin ve Hopa Belediye Başkanları ve ildeki Belediye 
Sendikaları Başkanları ziyaret edildi.  

- İl başkanı ile toplantı yapıldı. 

- Örgüt verimli çalışıyor.  
- Merkez ilçe ile ana kademe arasında anlaşmazlıklar 

var. (KK’nı da etkiliyor.) 

BARTIN 
Sevgi KÖKBUDAK 

2 Nisan 2011 
(telefon görüşmesi) 

- Amasra ve Merkez 
ilçe örgütleri 
tamamlandı.  

- Kurucaşile ve Ulus 
ilçelerinde KK ilçe 
başkanları var, 
örgütleri henüz 
yok. 

 - İl KK yeterince çalışmıyor. 

BATMAN  
Ulun KAYI 

Mart 2011 - 6 ilçenin 5’inde KK 
örgütü kurulu. 

- İl Başkanlığı ziyaret edildi. 
- İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi ve basına aile 

sigortası ve secim çalışmaları hakkında bilgi verildi.  
- STK ziyaret yapıldı. ( Çevre Derneği) 

- Kadın örgütlenmesinin daha kuvvetli hale gelmesi 
için sık sık ile gidilmesi gerek.  

- Seçmen aile sigortasına çok ilgi gösteriyor. Özellikle 
Kürt kökenli yoksul vatandaşların ilgisi büyük. 

BİLECİK 
Devrim BUDAK 

? - Örgütlenme çok 
yetersiz.  

 - İl örgütü sorunlu. İl başkanı ataması bekleniyor. 
- KK il başkanı da ilde çok az bulunuyor. Örgüt adeta 

yok. 
BİTLİS 
Sevgi KÖKBUDAK 

Telefon 
görüşmeleri (Nazik 
IŞIK) 

- İl KK kurulmamış 
durumda.  

 - İl KK için başkan aranıyor. İlçelerde de KK oluşması 
henüz hiç gündeme gelmemiş durumda. Eski İl KK 
başkanı ile görüşüldü. 
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BOLU 
Yıldız TOKMAN 

 - İl KK ve 9 ilçeden 
2’si (Yeniçağa, 
Gerede) dışında 
ilçe örgütleri 
tamam.  

- Yığılca Belediyesi ziyaret edildi. Yığılca beldesinde KK 
oluşturulabilir duruma geldi.  

 

BURDUR 
Gülara 
TIRPANÇEKER 

 - İl KK ve 5 ilçe 
(Karamanlı, 
Yeşilova, Bucak, 
Gölhisar, Tefenni) 
ilçe KK mevcut.  

- 5 ilçede (Çeltikçi, 
Kemer, Altınyayla, 
Çavdır, Ağlasun) 
KK yok.  

 - İlçe KK’nın oluşturulması gerek.  

BURSA 
Devrim BUDAK 

Ziyaret edilemedi.    - Örgüt çalışıyor.  
- KK İl Başkanı 5 Nisan’ a kadar izinli olduğundan, il 

ziyaretine daha sonra gidilebilecek. 
ÇANKIRI 
Elfin TATAROĞLU 

2 Mart 2011 - İl KK ve iki ilçede 
(Merkez ilçe ve 
Şabanözü) KK 
kurulu durumda.  

- 11 ilçede (Eldivan, 
Ilgaz, Çerkeş, 
Atkaracalar, 
Bayramören, 
Kızılırmak, Korgun, 
Kurşunlu, Orta, 
Şabanözü, 
Yapraklı) KK 
oluşmamış 
bulunuyor.  

- Çankırı’nın var olan sorunları ve aktiviteleri konusunda il ve ilçe 
yönetimlerinden bilgi alındı. 

- CHP İl örgütünde basın toplantısı yapılıp aile sigortası ve CHP 
politikaları anlatıldı.  

- İl KK Başkanı ile birlikte çeşitli STK’lar ziyaret edilerek öneri ve 
beklentileri değerlendirildi. (ADD Çankırı Şubesi, Yardım 
Sevenler Derneği, Türk Anneler Derneği, Şehit ve Gazileri 
Destekleme Derneği, Eğitim-Sen) 

- Çankırı’nın muhafazakar yapısından dolayı ilçelerde 
yönetim oluşturmakta güçlük var.  

- Bölgede ciddi bir tarikat hakimiyeti söz konusu: Bu 
durum ilçelerde çalışmayı zorlaştırıyor.  

- Genel Merkez’den Çankırı’ya çok az gelindiği için 
ihmal edildiklerini düşünüyorlar. 

DİYARBAKIR 
Selda ARIK 

16 Şubat 2011 - İl KK ve 4 ilçede 
(Ergani, Bismil, 
Çermik, Silvan) ilçe 
KK kurulmuş 
durumda. 6 ilçede 
İlçe KK Başkanları 
belirlenmiş ve 
yönetimlerini 
oluşturmaktalar. 
(Merkez ilçe, Suriçi, 
Yenişehir, Tülin, Kut, 
Bağlar) 

- İl’de İl Başkanı ve KK başkan ve üyeleriyle tanışma toplantısı 
gerçekleştirildi. 

- Örgüt Genel Merkezden ilgi bekliyor.  
- Bölgenin Kadın sorunları diğer illerdekilerle benzer 
sorunlar.  
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- 3 ilçede KK hiç 
oluşmamış durumda.  

EDİRNE  
Gaye USLUER 

9 Şubat 2011 - İl KK ve 8 ilçede KK 
oluşmuş durumda.  

- Meriç ilçesinde KK 
yok. 

- İl örgütü, il ve ilçe KK ile toplantı yapıldı.  
- Basın toplantısı gerçekleştirildi. 
- İl/ilçe KK ile birlikte STK’larla çaylı toplantıya katılındı. 

- Bütçelerinin olmayışı sorun. 
- Genel Merkezden bilgi akışı yavaş. 
- Seçim söylemlerinin her yöre için farklı olmasına 
ihtiyaç duyuyorlar.  

- Güncellenmiş eğitimler talep ediliyor. 
ELAZIĞ 
Yıldız TOKMAN 

 - İl ve 10 ilçeden 
2’sinde KK kurulu. 8 
ilçede KK yok. 

- İlçe çalışmalarını hızlandırmak için İl Başkanı (ana kademe) 
.seçimi yapılması beklendi. 

 

ESKİŞEHİR 
Gaye USLUER 

10 Mart 2011 - İl KK ile 3 ilçede 
(Odunpazarı, 
Tepebaşı ve Çifteler) 
KK kurulu durumda.  

- Sivrihisar ve İnönü’de 
kuruluş aşamasında. 

- Mahmudiye, 
Seyitgazi, Beylikova, 
Alpu, Sarıcakaya, 
Mihalgazi, Han, 
Günyüzü ve 
Mihalıçık’ta KK yok. 

- İl örgütü ve il/ilçe KK ile toplantı yapıldı. 
- Basın açıklaması yapıldı. 
- Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi ziyareti gerçekleştirildi.  
- STK’lar ile değişik zamanlarda bir araya gelindi 

- Şehir merkezleri dahil, alan çalışması yapacak kadın 
üyelerin sayısal yetersizliği, katılım ve destek 
vermemesi  

- KK olmak sıkıntı. 
- Ekonomik sıkıntılar. Genel Merkezden beklentilerimiz: 
- Seçim 2011 projelerini içeren broşürlerin zamanında 
gelmesi 

- KKna mutlaka bir bütçe oluşturulması  
- KKnın yan KOL olmaktan çıkarılması, 

 
GAZİANTEP 
Elfin TATAROĞLU 

3-4 Mart 2011 - Merkez, Oğuzeli, 
Yavuzeli, Nizip, 
Araban, Nurdağı, 
İslahiye ilçelerinde 
KK yönetimi vardır. 

- Karkamış ilçesinde 
yönetim 
oluşturulamamıştır. 

 

- Gaziantep’in var olan sorunları ve aktiviteleri konusunda il ve 
ilçe yönetimlerinden bilgi alındı. 

- CHP İl örgütünde basın toplantısı yapılıp Aile Sigortası ve parti 
politikaları anlatıldı. KK Başkanı ile birlikte çeşitli Sivil Toplum 
Kuruluşları ziyaret edildi, öneri ve beklentileri değerlendirildi. 
(AÇEV, KAGİDER, Güneydoğu Emekli Sen, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği, ADD Gaziantep Şubesi) Kadın milletvekili 
aday adaylarıyla bir araya gelindi. 

- KK olarak ilden ayrı bir ofis kiralamışlar. STK’ların da 
desteğiyle bölgede başarılı çalışmalar 
gerçekleştiriyorlar. 

GİRESUN 
Sibel 
ALEMDAROĞLU 

30 Ocak 2001 
18 Şubat 2011 

- İlde ve 16 ilçeden 9 
tanesinde 
örgütlenme 
tamamlanmıştır.  

- İl örgütü eşgüdüm içinde özveriyle çalışmaktadır. Genel 
Başkanın ziyareti memnuniyet vermiştir. FİSKOBİRLİK ziyaret 
edildi.  

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’ın katıldığı 
panel izlendi. Fiskobirlik ve Tez-Koop-İş ziyaret edildi.  

- Genel Başkanın ziyareti CHP’nin kadına verdiği önemi 
göstermiştir. İlde genel bir memnuniyet havası 
oluşmuştur.  

GÜMÜŞHANE  
Sibel 
ALEMDAROĞLU 

02 Şubat 
2011 

- İlçelerde örgütlenme 
yapılamamıştır. 

 
 

- İl örgütü KK başkanı ve üyeleriyle tanışıldı.  
- İlin sorunları ve yapılanlar konusunda bilgi alındı. 
- ADD ziyaret edildi. Oradaki partililerle görüşüldü.  
- Görüşmeyle ilgili izlenimler Gümüşhane’den sorumlu CHP PM 
üyesi Muhammet Çakmak’a anlatıldı.  

- Partiye küskünleri tekrar kazanmak gerekiyor. Kelkit 
ilçesinde örgüt kurmak için yeterli potansiyel var. İle 
genel merkezin önem vermediğinden şikayetler var.  

HAKKARİ  - Henüz KK örgütü -   
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Gaye USLUER  oluşmamıştır. 
HATAY 
Elfin TATAROĞLU 

17-18 Şubat - Merkez, Altınözü, 
Belen, Dörtyol, 
Erzin, Hassa, 
İskenderun, 
Kırıkhan, Reyhanlı 
ve Samandağ 
ilçelerinde KK 
yönetimi vardır.  

- Kumlu ve Yayladağı 
ilçelerinde yönetim 
oluşturulamamıştır. 

- CHP İl örgütünde basın toplantısı yapıldı. İl Başkanı ve İl KK 
Başkanı ile birlikte çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ziyaret edildi, 
öneri ve beklentileri değerlendirildi. (ADD Antakya Şubesi, 
TOBB Hatay Kadın Girişimciler, Çevre Koruma Derneği, 
Emekli-Sen, kadın avukat ve akademisyenler). 

- Antakya Uzunçarşı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. 

- Hatay’da etnik köken ciddi bir sorun.  
- Sünni mahallelerden neredeyse hiç oy alınamıyor.  
- Ana kademe ilçe başkanlarıyla ilçe KK başkanlarının 

anlaşmazlıkları var. 
- Farklı dillerin konuşulduğu mahallelerde kadınlarda o 

dili konuşarak propaganda yapmak istiyorlar. 

ISPARTA  
Gülara Azer 
TIRPANÇEKER 

 - İl KK tamam. 
- Aksu, Yalvaç, 

Eğirdir, Gönen, 
Keçiborlu, Senirkent 
ilçeleri KK tamam.  

- Atabey, Gelendost, 
Uluborlu, Sütçüler, 
Şarkikaraağaç, 
Yenişarbademli 
ilçeleri KK 
kurulmamış. 

-  -  

İSTANBUL 
Nazik IŞIK-  
Zühal SAMLI 

İstanbul İl KK 
yeniden 
oluşturulduktan 
sonra ile gidilmedi.  

- İlçeler yeniden 
düzenleniyor. Eksik 
ilçe kağıt üzerinde 
yok. Ancak, dağılmış 
durumda olduğu için 
yeniden 
oluşturulması 
gereken ilçeler 
olduğu biliniyor.  

-  - İl Başkanlığının yeniden organize edilmesinden doğan 
aksamalar oldu. 

- İlçelerin yeniden düzenlenmesi çalışması devam 
ediyor.  

- Aktif bir il yönetimi oluşmuş durumda.  
- Genel merkezde yapılan il başkanları toplantılarına 

katılımı çok düzgün.  

İZMİR  
Nazik IŞIK-  
Zühal SAMLI 

Ocak ayındaki 
ziyaretten sonra, 2 
Nisan’daki aday 
adayları toplantısı 
için gidildi.  

- Eksik ilçe örgütü 
yok. Uzak ilçelerin İl 
merkezinde yapılan 
çalışmalara 
katılımında sorunlar 
oluyor.  

-  - Ev ziyaretlerinde ve sokak gösterilerinde etkin bir il 
yönetimi var.  

- Örgüt, aile sigortası projesini kampanyanın temel 
unsuru olarak kullanabilir durumda.  

- Genel Merkezde yapılan il başkanları toplantılarına 
katılımı çok düzgün. 

- Yönetim Kurulu’ndan 10 Ocak’ta istifa etmemiş ama 
aday adayı olarak ayrılan 3kişi çıktı.  

KAHRAMAN-
MARAŞ 
Ayla EĞİT 

23 Şubat 2011 - İl KK yeni 
oluşturuluyor.  

- 10 ilçeden beşinde 

- İl KK, Merkez ilçe KK yönetim kurulu ile toplantı yapıldı. Basın 
toplantısı yapıldı.  

- Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, AD, 

- İki ilçe belediye başkanı, 6 belde belediye başkanı 
CHP’dedir.  

- Ana kademe ilçe ve belde başkanlıklarında hiç kadın 
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KK var.  Eğitim-Sen, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ziyaret edildi. 
- Muhtarlar ziyaret edildi.  

üye yok.  

KARABÜK 
Sevgi KÖKBUDAK 

03 Nisan 2011 - İl yönetimi ve merkez 
ilçe tam oluşmuş. 

- Diğer ilçelerde KK 
kurulu değil.  

- Muhtarlarla toplantı yapıldı.  
- 4 bin yoksul aile tespit edildi. 

- Merkezde çalışma iyi, ilçelerde çalışılmıyor 

KARAMAN  
Ulun KAYI 

Şubat 2011 - Merkezle birlikte 4 
ilçede örgütlenme 
var. 

- 2 ilçede ve 
beldelerde KK 
örgütlenmesi yok. 

- İl Başkanlığında STK temsilcileriyle basına açık bir toplantı 
yapıldı.  

- 2 Koy ziyareti ve merkezde 2 hane ziyareti yapılarak aile 
sigortası ve tarım politikaları anlatıldı.  

- Bütçe problemi var.  
- İlçe ve Beldelerde çalışma yapacak kadınların acilen 
oluşturulması gerekiyor. 

KASTAMONU 
Sevgi KÖKBUDAK 

2 Nisan 2011 - İl yönetimi 
tamamlandı. 

- İlçeler de eksiklikler 
var 

-  - KK çalışmaya başlamadı. 

KAYSERİ 
Devrim BUDAK 

 - KK başkanının 
istifasından sonra 
yerine atama yeni 
yapıldı.  

- KK olmadığından ziyaret yapılamadı.  

KIRIKKALE 
Sibel 
ALEMDAROĞLU 

7 Ocak 2011 - 8 ilçenin hiçbirinde 
KK örgütü 
bulunmuyor.  

- İlin sorunları dinlendi.  
- Petrol-İş, ADD ve Şehit-Gazi Derneği ziyaret edildi.  

- Bölgecilik ciddi anlamda yaşamı etkiliyor.  

KIRKLARELİ  
Gaye USLUER 

8 Şubat 2011 - Örgütler tam olarak 
kurulmuş durumda.  

- İl örgütü ve il-ilçe KK örgütleriyle toplantı 
- Basın açıklaması yapıldı. 
- STK‘larla tanışma toplantısı yapıldı. 
- Karahıdır mevkiinde ev ziyareti gerçekleştirildi. 

- Kadın örgütlenmesi tam. 
- Bütçeleri yok. 
- Genel Merkezden bilgi akışında yavaşlık mevcut. 
- Seçim 2011 broşürlerinin hızlı paylaşımının 
sağlanması isteniyor. 

KIRŞEHİR 
Sibel 
ALEMDAROĞLU  

23 Şubat 2011 - 2 ilçede KK başkanı 
var ancak örgütleri 
yok.  

- KK başkanı ve ekibi ile yapılan görüşmede örgütlenme ile ilgili 
bilgi verildi. Tüzüğün ilgili maddeleri anlatıldı. 

- Esnaf Odaları Birliği, Ticaret Odası, ADD, Yardım Sevenler 
Derneği, KTV ziyaret edildi.  

- Genel olarak Partiye ilgi memnun edici düzeyde.  

KİLİS 
Elfin TATAROĞLU 

5 Mart 2011 - Sadece Merkez 
İlçede KK yönetimi 
var. 

- Elbeyli, Musabeyli, 
Polateli ilçelerinde 
yönetim 
oluşturulamamıştır. 

 

- Kilis’in var olan sorunları ve aktiviteleri konusunda il ve ilçe 
yönetimlerinden bilgi alındı. 

- CHP İl örgütünde basın toplantısı yapılıp aile sigortası ve parti 
politikaları anlatıldı. İl KK Başkanı ile birlikte çeşitli STK’lar 
ziyaret edildi, öneri ve beklentileri değerlendirildi. (Eğitim-İş, 
Eğitim-Sen, ADD Kilis Şubesi, Kadın Konseyi, Kilis Kız 
Yetiştirme Yurdu, Özürlüler Derneği) 

- Kilis’te milletvekilimiz yok.  
- Bölgede ciddi geçim sorunu olduğundan ekonomik 
seviyesi düşük olan halk hükümet tarafından yapılan 
gıda yardımlarına bel bağlamış durumda.  

- İl KK Başkanı hem ADD Başkanlığı hem İl Yönetimi 
Başkan Yardımcılığı görevlerinden ötürü KK’na yeterli 
vakti ayıramamakta. 

KOCAELİ 
Nazan ŞENOLSUN 

17 Şubat 2011 - 1 ilçe hariç tüm 
ilçelerde KK 
kurulmuş durumda.  

 - 20011 seçim çalışmaları hakkında, özellikle aile 
sigortasŞ hakkında bilgi verildi.  
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KONYA  
Ulun KAYI 

Şubat 2011 - 31 ilçenin 15’inde KK 
örgütlenmesi mevcut.  

- İlçelerde 
örgütlenmede 
zorluklar yaşanıyor. 

- STK temsilcileri, kadın örgütleri üyeleri ve seçmen kadınlarla 
basına açık toplantı yapıldı.  

- İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu ile toplantı yapıldı. 
-  Merkez ve köylerde toplam 4 hane ziyareti yapıldı ve aile 
sigortası ve tarımda mazot indirimi anlatıldı.  

- KESK’e bağlı SES kongresi ziyaret edildi. 

- İl KK yönetimi ve örgütlenmesi tamamlanmış ilçeler, 
ana kademe yönetimle uyumlu çalışmalar sürdürüyor. 
Örgütlenmesi olmayan ilçelerde kadınlara ulaşarak 
yapılanma oluşturulmasına çalışılıyor. 

KÜTAHYA 
Devrim BUDAK 

 - İl KK örgütlenmesi 
tamam.  

- 4 ilçe (Simav, İdiz, 
Tavşanlı, Domaniç) 
KK kurulu.  

- Diğer ilçelerin 
kurulması için 
çalışılıyor. 

- Bursa ile aynı grupta olduğunda ziyaret etmek için Bursa’yla 
birlikte ziyaret edilecek. Önümüzdeki hafta il ziyaretleri 
başlayacak. 

- Örgüt çalışıyor fakat maddi sıkıntı engeli var. 

MALATYA  
Yıldız TOKMAN 

 - 14 ilçeden 7’si kurulu 
7‘si eksik 

- Ziyaret için İl Başkanının (ana kademe) seçimi beklendi. (13 
Martta yapıldı.)  

 

 

MARDİN 
Selda ARIK 

14-15 Şubat 2011 - İl KK Yönetimi yeni 
oluştu.  

- Merkez İlçe dahil 
olmak üzere hiçbir 
ilçede KK örgütü yok. 

- CHP İl örgütü ile tanışma ve sonrasında basın toplantısı yapıldı, 
- İl KK’nda görev alması düşünülen kadınla görüşüldü, 
- Ev ziyaretleri yapıldı, 
- Mardin Deyr-ul-Zeferan Manastırı ziyaret edildi. 
- CHP’li olan Ömerli Belediye Başkanı ziyaret edildi. 

- Kadınlar İl Başkanlığına gelmek istemedikleri bildirildi. 
İl Başkanından kaynaklanan sorunlar var. 

- Bölgenin kadın sorunları ortak sorun olarak Mardin 
ilinde de ortaya çıkıyor. 

MERSİN (İÇEL)  
Ulun KAYI 

Ocak 2011 - Yenişehir hariç tüm 
ilçelerde KK kurulu 
durumda.. 

- STK temsilcileri, örgüt üyeleri ve yerel yönetici kadınların 
katılımıyla 300 kişilik basına açık toplantı yapıldı. Milletvekili Isa 
Gök, İl Başkanı ve İl KK yönetimi ile birlikte yemekli toplantı 
yapıldı. Merkezde ve köylerde toplam 7 hane yerel basın 
eşliğinde ziyaret edildi. Eğitim-Sen ziyaret edildi. 

- Örgüt verimli çalışıyor. Ana kademe yönetim ile KK 
arasında uyum sağlamış durumda.  

- Yenişehir ilçe ana kademe yönetiminin il başkanlığı ve 
İl KK başkanlığına muhalefeti var.  

MUĞLA 
Ayla EĞİT  

10-13 Şubat 2011 - 12 İlçe ve 49 beldede 
örgütlenme 
tamamlanmıştır. 

- İl ve ilçe örgütleri ziyaret edildi. İlin sorunları ve yapılan 
çalışmalar konusunda bilgi alındı. 

- Basın toplantısı yapıldı.  
- Belediye başkanlarımız, Eczacılar, Tabip ve Ziraat Odaları, 
Gazeteciler Cemiyeti, Baro, ADD ve SES (Sağlık Emekçileri 
Sendikası) ziyaret edildi.  

- Yatağan ilçesi KK, Belediye Başkanı, Milas ilçe, Selimiye.ve 
Bafa belde örgütleri, KK ve Belediye Başkanları ziyaret edildi.  

- 11 ilçe belediyesinin 6’sı ve 49 elde belediyesinin 22’si 
CHP’de.   

MUŞ 
Sevgi KÖKBUDAK 

28 Mart 2011 - İl KK ve merkez ilçe 
var. 

- Varto’da yönetimde 
eksik var. 

- Merkezde kalabalık kafe, sinema gibi yerlerde hafta sonu aile 
sigortası tanıtımı 

- Merkezde çalışma iyi. 
- Varto’da çalışma var. 
- Diğer ilçelerde çalışma yok 

NEVŞEHİR 
Devrim BUDAK 

 - İl örgütü tamam.  
- İlçelerden sadece 

Hacıbektaş’ta örgüt 
var. Diğer ilçelerde 

- KK Başkanı ataması yeni yapıldı. - KK İl örgütü var fakat ilçelerde örgüt yok. 
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örgüt yok. 

NİGDE 
Meryem BIÇKICI 

10-11 Şubat 2011 - İlçe KK’nda 
eksiklikler var. 
Ulukışla ilçesinde 
çalışma başlatıldı 

- Niğde il Başkanı ve Niğde il-ilçe KK başkanıyla bir toplantı 
yapıldı. Merkez ilçe KK ve il KK yönetimiyle genişletilmiş 
toplantı yapıldı. Altunhisar ilçesinde geniş katılımlı iki ev 
toplantısı düzenlendi. Boş olan KK için bir temsilci belirlendi. 
 Altunhisar kaymakamı ziyaret edildi 

- Ön seçim isteniyor. 
- Kadın ve Gençlik koll. ayrı bütçe isteniyor. 
- Daha önceki seçimlerde parti disiplinine aykırı hareket 

eden insanların aday adaylıkları tepki yaratıyor. 
Dikkate alınması özellikle talep ediliyor. 

ORDU 
Sibel 
ALEMDAROĞLU 

29 Ocak 2011 
19 Şubat 2011 
 

- İlçe örgütlenme 
çalışmaları devam 
ediyor. 

- İl KK, Merkez ilçe KK yönetim kurulu ve ana kademe yönetim 
kurulu kadın üyeleri ile görüşüldü. Ailesinden uzakta okuyan 
üniversiteli gençlere destek vermeyi amaçlayan “Gönüllü 
Annelik” projesi üzerinde çalıyorlar. Bu proje kadın ve gençlik 
kollarının birlikte çalışmasını sağlayacaktır.  

- Ordu ilinde kadınlarımız parti çatısı altında birlik içinde 
çalışmalarını yürütmektedirler.  

- Bağış toplayan KK üyeleri uyarıldı.  

OSMANİYE 
Ayla EĞİT 

21-22 Şubat 2011 - İl KK ve merkez ilçe 
dahil 7 ilçe KK 
tamamlanmıştır.  

- İki beldede (Düziçi 
ve Yarbaşı) Belde 
KK oluşmuş 
durumda. 

- İl örgütü, ilçe başkanları ve ilçe KK ile toplantı yapıldı.  
- Basın toplantısı yapıldı.  
- Vali yardımcıları, İl Genel Başkanları, Baro, Ziraat Odası ve 

ADD ziyaret edildi.  
- Düziçi Ziraat Odası, Şoförler Odası, Devlet Hastanesi ziyaret 

edildi.  

- Seçim söylemlerinin yöreye uygun olması gerekiyor. 
Genel merkezde bilgi akışını hızlandırmak gerekiyor.  

RİZE  
Nazan ŞENOLSUN 

09-10 Subat 2011 - Tüm ilce 
örgütlenmesi 
tamam.. 

- STK larla görüşmeler 
- Türk anneler der.Yasam Kadın platformu, Karadeniz Kadınlar 

der. Ziyaret edildi. 

- Rize’de kadın örgütü zor bölge olmasından dolayı 
çalışmalarında zorluklar yasamakta. CHP’li gençlere 
ciddi baskı uygulaması var. Partiden istifa etmeleri ve 
AKP ye geçmeleri için ancak o zaman ise alınacakları 
söylenmekte... 

SAMSUN 
Gülara Azer 
TIRPANÇEKER 

 - İl KK tamam.  
- Alaçam, Atakum, 

Ayvacık, Bafra, 
Çarşamba, Havza, 
İlkadım, Ladik, 
Ondokuzmayıs, 
Tekkeköy, Terme, 
Yakent, Vezirköprü 
ilçelerinin yönetimleri 
tamam.  

- Asarcık, Canik, 
Kavak Salıpazarı 
ilçeleri KK 
kurulmamış 

  

SİİRT 
Ulun KAYI 

Mart 2011 - 5 ilçenin dördünde 
kadın örgütlenmesi 
var.  

- İl Kadın Kolu başkanlığında televizyona açıklama yapıldı. İl 
başkanlığı ziyaret edildi. Ev ziyaretleri gerçekleştirildi. KESK’e 
bağlı örgüt temsilcileriyle basına kapalı toplantı yapıldı. 

- Gönüllü örgütlenmesiyle toplam üç milletvekilinden 
birinin partimiz listelerinden çıkması için çalışmalar 
yapılabilir. Aile Sigortasına çok büyük ilgi var. 
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SİNOP 
Elfin TATAROĞLU 

23-24 Şubat - Merkez, Ayancık, 
Boyabat, Erfelek, 
Gerze, Saraydüzü, 
Türkeli ilçelerinde 
KK yönetimi vardır.  

- Dikmen ve Durağan 
ilçelerinde yönetim 
oluşturulamamıştır. 

- Sinop’un var olan sorunları ve aktiviteleri konusunda il ve ilçe 
yönetimlerinden bilgi alındı. 

- CHP İl örgütünde basın toplantısı yapılıp Aile Sigortası ve parti 
politikaları anlatıldı.İl KK Başkanı ile birlikte çeşitli Sivil Toplum 
Kuruluşları ziyaret edildi, öneri ve beklentileri 
değerlendirildi.(ADD Sinop Şubesi, Yardım Sevenler Derneği, 
ÇYDD, Kent Konseyi, Hayvan Severler Derneği).Sinop 
Belediye Başkanı ziyaret edildi. 

- Bütçe sorunu yaşamaktalar. İlçelere ziyarete gitmekte 
dahi problem yaşıyorlar. Araba ve benzin talep 
etmekteler. İlçelerde çalışacak kadın bulamıyorlar. 

SİVAS 
Devrim BUDAK 

 - İl örgütü tamam. 
İlçelerde eksik olan 
örgütler var. 
Tamamlanmaya 
çalışılıyor. 

- Kayseri ve Nevşehir KKB ataması beklendiğinden ziyaret 
yapılamadı. 

- İl örgütü çok iyi çalışıyor. İlçelerdeki eksikliklerde 
milletvekili adaylıkları nedeniyle oluşmuş.Eksik ilçeler 
en kısa sürede tamamlanacak. 

ŞANLIURFA 
Selda ARIK 

11-12-13 Şubat 
2011 

- Şanlıurfa il, merkez, 
Halfeti, Birecik, 
Viranşehir ilçeleri 
Örgütlenmesi 
tamamlanmış 
durumda. Suruç 
İlçesinde partimize 
kayıtlı üye yok. 

- İl örgütü ve il/İlçe kadın örgütleriyle toplantı 
- Basın açıklaması 
- STK ‘larıyla tanışma toplantısı 
- Suruç ilçesinde ev ziyareti, 
- Birecik, Halfeti, Kısas İlçelerinde basına açık kadınlı erkekli 

toplantı.  
- Hasta ziyaretleri 

- Okullaşma, erken evlilik, akraba evliliği,berdel,kuma 
kadının istihdamda yer almayışı en önemli sorunlar 
olarak ortaya çıkıyor. Mevsimlik işçilik eğitimi olumsuz 
etkiliyor. Suruç’ta çocukların oynayacağı bir park bile 
yok. 

TEKİRDAĞ 
Gaye USLUER 

10 Şubat 2011 
 

- İl KK tam 
- 9 ilçeden sadece 

Hayrabolu ilçesinde 
KK oluşturulmamış 

- İl örgütü ve il/ilçe KKyla toplantı 
- Basın açıklaması 
- Belediye başkanı ve İl genel meclisi ziyareti 
- Engelliler Derneği ve roman mahallesinde ev ziyaret 

- Bütçe yok. Eğitim eksiklikleri var. Genel merkezden 
bilgi akışı yavaş. Basın açıklamalarında tek sesliliğin 
sağlanması. Seçim 2011 broşürlerinin erken 
oluşturulması ve dağıtılması 

TOKAT 
Gülara 
TIRPANÇEKER 
 

17.Şubat.   2011 
 
18.Şubat .2011 

- İl KK yönetimi 
tamam.  

- 12 ilçe var. Merkez 
İlçe, Turhal, Niksar, 
Zile, Almus, 
Yeşilyurt ilçeleri 
yönetimi tamam.  

- Reşadiye, Artova, 
Pazar, Sulusaray, 
Başçiflik, Erbaa 
ilçelerinin yönetimleri 
oluşturulmamış. 

- Öncelikle Reşadiye 
ve Erbaa ilçelerinin 
başta olmak üzere 
diğer ilçelerin de 

- CHP Tokat KK ziyareti gerçekleştirildi. 
- CHP İl binasına gidilerek Erbaa, Niksar, Reşadiye, Almus, 

Başçiftlık İlçe Başkanları ile tanışıldı. Tokat İl KK Yönetimi ile 
toplantı yapıldı.  

- Basın toplantısı yapıldı. 
- Güneş TV’de akşam programına çıkıldı.  
- İl Yönetimi ile taoplantı yapıldı. 
- İkinci gün sabah Tokat İl KK Başkanı ile toplanıldı.  
- Sayın Ali Arslan ve Sayın Canan Arıtman ile önce Tokat Valisi 

ve daha sonra da .İnşaat Mühendisleri Odası ziyaret edildi. 

- SORUNLAR 
- KKnın bütçesi yok. Bu nedenle her attıkları yada 

atacakları adımda ekonomik sıkıntılarının olduğunu 
söylüyorlar. 

- CHP Tokat İl Başkanı’nın atanmamış olması 
nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaşıyorlar. 

- İl ve İlçe yönetimleri arasında sorunlar var. 
- Mevcut CHP Milletvekili’ne tepki var.  
- Eğitim eksiklikleri var. 
- GENEL MERKEZDEN BEKLENTİLER 
- Maddi beklentileri var. 
- Her konuda eğitim istiyorlar.  
- Broşür beklentileri var. Genel seçimlerle ilgili 

broşürlerin bir an önce ulaştırılmasını bekliyorlar. 
- Üzerinde “AKP’nin akıttığı gözyaşlarını silmeye geldik” 

yazısı olan CHP amblemli kağıt mendiller istiyorlar.  
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yönetimlerinin hızlı 
bir şekilde 
oluşturulması 
gerekiyor. 

- CHP Tokat İl 
Başkanı’nın ataması 
henüz yapılmamış.  

- Ön seçim yapılmasını istiyorlar.  

TRABZON 
Nazan ŞENOLSUN  

11-12 Şubat  
2011 

- Tüm ilçeler 
tamamlandı. 

- ADD .Kadın platformu.Çağdaş yasam derneği,Eğitim sen. - Bütçelerinin olmaması, 
- Genel merkezden materyallerin geç gelmesi 
- Seçimlerde kullanılacak sloganların yöreye ve oradaki 

kadın yapısına uygun olmasını istiyorlar.. 
TUNCELİ 
Yıldız TOKMAN 

 - İl ve ilçe 
örgütlenmeleri 
tamam 

  

VAN  
Gaye USLUER 

 - İl KK Tam 
- 11 ilçeden sadece 

Erciş ilçesinde KK 
mevcut 

 - Ekonomik sıkıntıları var 
- Örgütlenme sorunları var 

ZONGULDAK  
Yıldız TOKMAN 
 
 
 
 
 
EREĞLİ-ALAPLI 

16-17.Şubat 
2011 

- İl ve ilçe 
örgütlenmeleri 
tamam 

 
 
 
 
 
 
- Özellikle kırsal 

alanda 
örgütlenmede 
zorluklar var. Belde 
örgütlenmeleri eksik.  

- İl örgütü ve İl/ilçe KK başkan/üyeleriyle tanışma.  
- İl sorunları ve yapılanlar konusunda bilgi alınması. 
- CHP İl örgütüyle birlikte basın toplantısı. 
- İl/ilçe KK başkanları/ üyeleri, kadın belediye meclis üyeleri, 

Kent Konseyi-Kadın Meclisi temsilcileriyle seçime yönelik 
olarak yerel kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda 
toplantı . (ADD başkanı da toplantıya katıldı.) 

- Tüm katılımcılarla birlikte Belediye binasında Belediye 
Başkanı’nın yemeği. 

- Belediye bşk. ziyaret.  
- Türkiye Emekliler Derneğine, Tüm Emekliler Derneği ve 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu temsilciliklerine ziyaret. 
- İlçe örgütü ile Ereğli ve Alaplı ilçe KK başkan/üyeleriyle 

tanışma. Bölgenin var olan sorunları ve yapılanlar konusunda 
bilgi alınması. 

- İlçe örgütü ile Ereğli ve Alaplı ilçe KK başkan/ üyeleri, belediye 
meclis üyeleriyle birlikte kadın STK temsilcilerinin de katıldığı 
kahvaltılı bir toplantı.  

- KKnın bütçesi yok. Bu nedenle her attıkları ya da 
atacakları adımda ekonomik sıkıntılar mevcut ama 
Zonguldak belediye başkanının partili olması ulaşım 
vb. konularda kolaylık sağlıyor. 

- KK Genel Başkanlığı tarafından istenen aylık 
raporların çok detaylı olmasından yakınıyorlar.  

- Bilgisayar, İnternet bağlantısının olmayışı sorunlar 
arasında. 

- 130 sivil toplum kuruluşunun katılımcı olduğu Kent 
Konseyi, Kadın Meclisi ve kadın örgütleri ile ilişkileri, 
işbirliği yeterli değil. 
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1 NİSAN – 12 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ SEÇİM ÇALIŞMALARI  
ÇALIŞMA RAPORU  

 

1) KK ÖRGÜTLENMESİNDE DURUM:  

Nisan-Haziran döneminde Kadın Kolları (KK) il örgütlenmelerindeki değişiklikler şöyle 
gerçekleşmiştir:  
· Hakkari’de İl KK Başkanlığı kurulmuştur. 

· Bursa İl KK Başkanı’nın istifası ile boşalan İl KK Başkan ve Yönetim Kurulu’na atama 
yapılmıştır.  

· Mardin, Erzurum ve Burdur’da seçim döneminde ya da seçimden hemen sonra İl KK 
Başkanları istifa etmişlerdir.  

· Ağrı’da KK kurulmasını sağlayacak bir İl Başkanı adayı bulunmuş ve seçim dönemi 
çalışmaları bu arkadaşımızla yürütülmüştür.  

· Bayburt ve Bitlis’te İl KK Başkanı bulma güçlüğü devam etmektedir.  

· Yozgat İl KK Başkanlığı, Başkanın ilde iki görevde birden bulunması nedeniyle KK İl 
Başkanlığından ayrılması sonucu boşalmıştır.  

· Siirt İl KK Başkanlığı, başkanın milletvekili aday adaylığına başvurması ile boşalmış, 
ancak uygun bir aday bulunamadığından yerine atama yapılamamıştır. İl KK Başkanı’nın 
aday olması nedeniyle seçim çalışmalarında herhangi bir aksama olmamıştır.  

· Sonuç olarak, 13 Haziran 2011 itibariyle toplam 8 ilde KK örgütü resmi olarak kurulu 
değildir.  

2) SEÇİM KAMPANYASI DÖNEMİNDE İLLERDE KK BİRİMLERİ TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR:  

Bu raporda yer alan bilgiler, 27 Haziran 2011 tarihi itibariyle KK Genel Başkanlığı’na erişen 
41 il raporundan hareketle üretilmiştir. İllerden gelen raporlar tamamlandığında, rapor son 
durumuna getirilecektir.  

İl KK seçim değerlendirme raporlarında yer alan istatistiksel bilgiler çeşitli nedenlerle düşük 
güvenilirlikte bulunmuştur:  
 
· İlçe raporları birleştirmeleri tamamlanamadığından il raporlarında yer alan istatistiksel 

bilgiler İl KK tarafından yürütülen çalışmalarla sınırlı kalmıştır.  

· İl KK’nın alan çalışmaları sırasında düzenli istatistik kayıt tutma imkanları olmamış, yapılan 
çalışmaların bir kısmı kayıtlara yansıtılamamıştır.  

· Seçim döneminde CHP’ne katkıda bulunmayı arzu eden gönüllülerin büyük kısmı kadın 
olmasına rağmen, çok büyük sayıda ilde gönüllülerle çalışma KK’nın dışında 
yürütülmüştür. Bu nedenle, KK ile kesişen çalışmalar olduğunda KK bu çalışmaları 
gönüllülere bırakmak durumunda kalabilmiş ve bu bilgileri raporlarına yansıtmamıştır.  
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· Benzer şekilde, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları gibi yerel yetkililerin kadın eş ve 
yakınları tarafından oluşturulan çeşitli paralel çalışmalar da kadınlar tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalar olmakla birlikte, KK tarafından yürütülen çalışmaların bir parçası 
olmamışlardır. Bu çalışmalarda kesişmeler olduğunda KK çalışmayı bir anlamda gönüllü 
olan bu gruplara bırakmış ve bu sorunları ve bu çalışmaların istatistiksel bilgilerini 
raporlarına yansıtmamışlardır.  

· Sonuç olarak, nedenler, aşağıda sunulan bilgilerin gerçek durumun çok altında bir 
çalışmayı gösterdiğine işaret etmektedir.  

KK Genel Başkanlığına ulaşan 41 il KK Raporundan elde edilen verilere göre; 
 
· 38 ilde ilçe çalışması bilgileri rapora yansımış olup çalışma yapılan ilçe sayısı toplamı 

466 olmuştur. 

· 18 ilde belde çalışması bilgileri il raporlarına yansımıştır ve çalışma yapılan belde sayısı 
440’tır. 

· 31 ilde köy çalışmaları il raporlarına yansımıştır ve bu raporlara göre ulaşılan köy sayısı 
4.574’tür.  

· 32 il raporunda çalışma yapılan mahalle sayısına yer verilmiş olup, ulaşılan mahalle 
sayısı toplamı 3.563’e erişmiştir.  

· Ev ziyaretleri sayısı belirtebilen 25 ilde 2.023.260 ev ziyareti yapıldığı görülmektedir.  

· Sadece 10 il ev toplantısı sayısı bildirmiş olup, bu verilere göre 2.565 ev toplantısı 
yapılmıştır.  

· Çok sayıda ilde esnaf ziyaretlerinde bütün esnaflara ulaşıldığı kaydedilmiş olup sayı 
verilmemiştir. Ulaşılan esnaf sayısı belirten 18 ilden gelen verilere göre 116.628 esnaf 
ziyareti yapılmıştır. (İzmir gibi esnaf sayısı yüksek illerden gelen raporlarda sayı 
belirtilmemiş olması, İzmir’de esnaf ziyaretlerinin genellikle milletvekili adayları tarafından 
yapılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, diğer iller için sayı belirtememe nedenleri 
bilinmediğinden bu sayının doğruluğu ya da yetersizliğinin nedenleri hakkında yorum 
yapılamamaktadır.  

· Sokakta görüşülen kişi sayısı, İl KK tarafından gerçekleştirilen TV-radyo programı sayısı 
raporunu göndermiş bulunan illerden çok azında belirtilmiştir.  

· Sadece 13 il, sendika, dernek ve oda ziyaretleri yapıldığını kaydetmiştir. Çok sayıda ilde 
bu ziyaretler İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezleri tarafından milletvekili 
adaylarına verilmiş görevlerden olmuştur. KK’nın sendika, dernek, oda ziyareti yaptığı 
illerin çoğunda ilde mevcut bütün STK’ların ziyaret edildiği İl Raporlarında belirtilmiştir.  

· Birçok ilde hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, kamu kurum ve kuruluşları, 
fabrikaları, işyerleri, atölyeler, semt pazarları, parklar, dershaneler, okul bahçeleri 
kampanya döneminde çalışma yapılan alanlar arasında yer almıştır. Ancak bu alanlarda 
görüşülen kişi sayısı ve yapılan etkinlikler hakkında istatistiksel bilgi toplamak mümkün 
olmamıştır.  
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· Dikkate alınmaya değer sayıda ilde seçim kampanyası döneminde gerçekleştirilen Sivil 
Toplum Kuruluşları eylemlerine katılımdan söz edilmektedir. Ancak bu katılıma ilişkin 
sayısal veriler elimizde bulunmamaktadır.  

· Aynı şekilde birçok ilde çeşitli basın açıklamaları ve sokak eylemleri de yapılmıştır. 
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde yapılan bu eylemlerin sayıları ve 
katılımcıları ile etkileri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.  

· “CHP Butik” adı altında yürütülen 2.el giysi bankaları bulunan illerde bu merkezlere 
gelenlerle yapılan görüşmeler de KK çalışmaları açısından olumlu bir seviyeyi 
göstermiştir.  

 
3) KK GENEL MERKEZİ’NİN ÇALIŞMALARI:  

Seçim kampanyası döneminde KK Genel Merkezi, 
 
· Genel Başkan ve  
· MYK üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar yürütmüştür.  
 
Genel Başkan Zühal Samlı’nın katıldığı çalışmalar aşağıda sunulmaktadır:  
 
· Ankara 2. Bölge Milletvekili Adaylarının Kızılcahamam-Çamlıdere-Kazan ilçelerindeki 

tanıtım toplantılarına katılım 

· 23.04.2011  Çankaya (Ankara) İlçe KK çayına katılım 

· 24.04.2011 Samsun mitingi 

· 25.04.2011 Zonguldak mitingi 

· 08.05.2011 İstanbul İl KK anneler günü etkinliğine Genel Başkan’ın eşi Selvi Kılıçdaroğlu 
ile birlikte katılım 

· 14.05.2011 Ankara Keçiören ilçe mitingi 

· 20.05.2011 Edremit ve Çanakkale mitingleri 

· 21.05.2011 Tekirdağ kadın milletvekili adaylarına destek amaçlı alan çalışması 

· 22.05.2011 İstanbul 3. Bölge İş Adamları ile yapılan kahvaltılı toplantıya katılım ve 3. 
Bölge mitingleri 

· 23.05.2011 Sakarya kadın milletvekili adaylarına destek amaçlı Kaynarca ilçesi alan 
çalışması 

· 24.05.2011 Düzce-Bolu kadın milletvekili adaylarına destek-alan çalışması 

· 02.06.2011 Bartın-Karabük mitingi ve Safranbolu ilçe seçim ofisi ziyareti 

· 04.06.2011 İstanbul Kazlıçeşme mitingi 
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· 05.06.2011 Kütahya kadın milletvekili adaylarına destek alan çalışması, Sofça Pir Abdal 
Şenliklerine katılım, Simav ilçe ziyareti ve deprem bölgesinde inceleme 

· 06.06.2011 Aydın kadın milletvekili adaylarına destek amacı alan çalışması ve Aydın 
mitingine katılım. 

· 07.06.2011 Manisa kadın milletvekili adaylarına destek amaçlı alan çalışması ve Manisa 
mitingine katılım 

· 08.06.2011 Denizli kadın milletvekili adaylarına destek amaçlı alan çalışması ve  
Acıpayam mitingine katılım 

· 10.06.2011 Ankara mitingi. 

KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık ve MYK üyesi Gaye Usluer, Elfin Tataroğlu ve Ulun H. Kayı 
aday oldukları İzmir, Eskişehir ve Bursa’da seçim çalışmalarına yoğun katkı ve katılımda 
bulunmuşlardır. İlaveten sorumlu oldukları illerin KK’nın karşılaştıkları sorunları çözmeye 
katkıda bulunmuş, bu illerle telefonla irtibatı sürdürmüşlerdir.  
 
KK Genel Sekreteri Bilim Yönetim Kültür Platformu tarafından yürütülen Kadın Politikaları 
raporunun hazırlık çalışmalarına KK adına destek vermiş, raporun ilk taslağının tartışıldığı 
toplantıya KK Genel Başkanlığı Genel Başkan, Genel Sekreter ve 4 MYK üyesi ile katılmıştır. 
Raporun 9 Haziran günü yapılan basına sunumunda KK Genel Başkanı ve Genel Sekreteri 
hazır bulunmuşlar, soruları cevaplandırmaya da katkı vermişlerdir.  
 
KK-MYK üyeleri, bulundukları illerde İl KK’nın çalışmalarına katılmanın yanı sıra, illerindeki 
ve çevre illerdeki mitinglere katılmış ve kadınların katılımını sağlamak üzere İl KK ile birlikte 
alan çalışmalarına çıkmışlardır. KK-MYK üyeleri ayrıca mümkün olan en çok sayıda il ziyareti 
yaparak alan çalışmalarında birlikte olmayı hedeflemiş ve gerçekleştirmişlerdir. Örneğin;  
 
· Sibel Alemdaroğlu: Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Ordu ve Giresun’a;  
· Selda Arık: Mardin, Şanlıurfa ve Erzurum’a;  
· Meryem Bıçkıcı: Niğde ve Aksaray’a;  
· Devrim Budak: Mardin ve Bursa’ya;  
· Ayla Eğit: Aydın, Muğla ve Denizli’ye;  
· Nazan Özbaykal Şenolsun: Kocaeli ve Sakarya’ya; 
· Gülara Tırpançeker: Samsun’a; 
· Yıldız Tokman: Elazığ, Malatya ve Zonguldak’a; 
 
giderek çalışmalara katılmışlardır.  

KK-MYK üyesi Devrim Budak, Diyarbakır mitingi organizasyon komitesinde görev almış ve 
yerine getirmiştir.  

KK-MYK üyesi Gülara Tırpançeker, sandık sorumlularının intranet eğitimleri video çekimini 
Bursa’daki çekim merkezinde gerçekleştirmiş, eğitim videosu web-intra’ya konmuştur.  

KK-MYK üyesi Gülüzar Köysüren tarafından Başkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Klübü 
ile birlikte organize edilerek 10 Mayıs 2011’de gerçekleştirilen panele Başkent 
Üniversitesi’nden 500 dolayında genç ve akademisyen katılmıştır. Panelde CHP adına Genel 
Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve KK Genel Sekreteri S.Nazik Işık konuşmacı 
olmuşlardır.  
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GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ VE GENÇLİK KOLLARI 
FAALİYET RAPORU 

18.03.2011   BALIKESİR GENCEARTI’YA KATILIM 
18.03.2011   ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ 
19.03.2011   TAŞERONLAŞMA MİTİNGİ  
19.03.2011   BURSA ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
20.03.2011   HES MİTİNGİ  
21.03.2011   ÜNİVERSİTE KOMİSYONU TOPLANTISI  
21.03.2011   MYK TOPLANTISI  
22.03.2011   BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU GREVE 
   DESTEK  
24.03.2011   TUSİAD TOPLANTISINA KATILIM  
25.03.2011   GENÇLİK RAPORU LANSMANI  
25-26-27.03.2011  ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU “GEÇ DEĞİL GENÇ” KAMPANYASI 
   DÜZCE KOORDİNASYON TOPLANTISI 
28.03.2011   ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GÖRÜŞMESİ 
20.03-31.03.2011  GAZİANTEP BOŞ VERME OY VER ÜNİVERSİTE ÇALIŞMASI 
   112 MAS-DAF İŞÇİ DİRENİŞİNE KATILIM 
31.03-3.04 2011  10.ECOSY (AVRUPA SOSYALİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ) KONGRESİNE 
   KATILIM 
30.03.2011   GENÇ BAKIŞ PROGRAMINA KATILIM 
31.03.2011   FATİH ÜNİVERSİTESİ POLİTİKA TASARIM GURUBU GÖRÜŞMESİ  
03.04.2011   ÖSYM ÖNÜNDE PROTESTO 
03.04.2011   DİYARBAKIR İL ÖRGÜTÜ İLE ÇALIŞMA  
04.04.2011   ÇYDD ZİYARETİ  
04.04.2011   CUMHURİYETÇİ KADINLAR DERNEĞİ  
04.04.2011   ELAZIĞ KADINA ŞİDDET YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK VE ÖRGÜT ZİYARETİ 
04.04.2011   TUNCELİ İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
04.04.2011   ÜNİVERSİTE KOMİSYONU TOPLANTISI  
05.04.2011   BATMAN İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
05.04.2011   SİİRT İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
06.04.2011   MUŞ İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
06.04.2011   BİNGÖL İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
06.04.2011   MARDİN İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
07.04.2011   ÜNİVERSİTE KOMİSYONU TOPLANTISI  
08.04.2011  ADIYAMAN İL ÖRGÜTÜ ZİYARETİ  
08.04.2011   AYDIN TARIM MİTİNGİ  
08.04.2011   YGS SUÇ DUYURUSU EYLEMİ  
09.04.2011   MYK TOPLANTISI  
09.04.2011   ÇEVRE MİTİNGİ  
09.04.2011   DİYABAKIR’DA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI  
09.04.2011   MİLLETİN EFENDİSİ ÇİFTÇİYLE BULUŞUYORUZ EŞ ZAMANLI ETKİNLİĞİ  
10.04.2011   KARANLIĞA İNAT AYDINLIK TÜRKÜLER KONSERİ  
16.04.2011   SAKARYA ÜYE KATILIM TÖRENİ  
18.04.2011   NEVŞEHİR TAZİYE ZİYARETİ  
24.04.2011   SAMSUN MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ  
20.04.2011   ISPARTA ÖRGÜT ZİYARETİ  
20.04.2011   ŞEHİTLER HAFTASI EŞ ZAMANLI ETKİNLİĞİ  
21.04.2011   AFYON ÖRGÜT ZİYARETİ  
21.04.2011   TURİZM HAFTASI EŞ ZAMANLI ETKİNLİĞİ  
22.04.2011   MYK TOPLANTISI  
22.04.2011   BALIKESİR ÖRGÜT ZİYARETİ 
24.04.2011   KENTSEL DÖNÜŞÜM EŞ ZAMANLI ETKİNLİK ÇALIŞMASI 
25.04.2011   İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ZİYARETİ  
25.04.2011   ZONGULDAK MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ  
26.04.2011   SOSYAL DEVLETİ ANLATMA EŞ ZAMANLI ETKİNLİK ÇALIŞMASI  
27.04.2011   AKİF HAMZAÇEBİ İLE TAKSİ DURAĞI ZİYARETİ  
27.04.2011   EDİRNE MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ 
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28.04.2011   BALIKESİR MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ 
28.04.2011   UGP TOPLANTISI 
29.04.2011   HUZUREVİ ZİYARETİ EŞ ZAMANLI ETKİNLİK ÇALIŞMASI 
29.04.2011   TEKİRDAĞ MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ 
30.04.2011   HATAY MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ  
29–30-1.05 2011  ADK/ADT ÇALIŞTAYI 
01.05.2011   YOZGAT İLÇE GEZİLERİ  
01.05.2011   1 MAYIS HAZIRLIKLARI VE EYLEMİ  
02.05.2011   OSMANİYE MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ  
03.05.2011   SİİRT MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
04.05.2011   MUŞ MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
04.05.2011   AB GENÇLİK POLİTİKALARI PANELİ  
05.05.2011   ZONGULDAK İLÇELERİ ALAN ÇALIŞMASI  
06.05.2011  ZONGULDAK İLÇELERİ ALAN ÇALIŞMASI  
05.05.2011   MALATYA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
06–07.05.2011   İSTANBUL İLÇE GEZİLERİ  
06.05.2011   DENİZ GEZMİŞLERİ ANMA TÖRENİ 
06.05.2011   DENİZ GEZMİŞLERİ ANMA TÖRENİ/İZMİR 
07.05.2011   KOCAELİ MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
08.05.2011   NİĞDE MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
08.05.2011   MANİSA ÖRGÜT ZİYARETİ  
09.05.2011   MUĞLA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
09.05.2011   İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNGİ  
10.05.2011   BURDUR MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
11.05.2011   ZONGULDAK İLÇELERİ ALAN ÇALIŞMASI  
11.05.2011   YALOVA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
12.05.2011   ZONGULDAK İLÇELERİ ALAN ÇALIŞMASI 
12.05.2011   KONYA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
12.05.2011   KARAMAN MİTİNGİ 
13.05.2011   KOZLU BELDESİ MİLLETVEKİLLERİ ESNAF ZİYARETİ 
13.05.2011   MYK TOPLANTISI  
13.05.2011   ALABORİNADA SAKATLAR DERNEĞİ 
13.05.2011   KIRŞEHİR MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
13.05.2011   KÜTAHYA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
14.05.2011   ZONGULDAK ÖRGÜTÜ ETKİNLİKLERİNE KATILIM  
14.05.2011   ÇANKIRI MİTİNGİ 
14.05.2011   ANKARA İLÇELERİ GEZİLERİ  
14. 05.2011   ENGELLİLER HAFTASI EŞ ZAMANLI ETKİNLİĞİ  
15.05.2011   MERSİN MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
15.05.2011   ADD GÜNÜMÜZDE SOL PANELİ  
15.05.2011   KAHRAMANMARAŞ MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
15.05.2011   BÜYÜKÇEKMECE 3.BÖLGE DAYANIŞMA VE MORAL KAHVALTISI  
15.05.2011   ZONGULDAK İLÇELERİ ALAN ÇALIŞMASI 
15.05.2011   İNTERNETİME DOKUNMA EYLEMİ 
17.05.2011   GÜNGÖREN GENÇLİK ŞÖLENİ  
17.05.2011   MYK TOPLANTISI  
17.05.2011   KARAMAN BELDESİ ALAN ÇALIŞMASI 
17.05.2011   KOZLU BELDESİ ALAN ÇALIŞMASI 
17.05.2011   GİRESUN MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
18.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI  
18.05.2011   TRABZON MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
19-20-21 .06.2011  ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSUNUN GENEL KURULU 
19.05.2011   KARABÜK ÖRGÜTÜ GENÇLİK ŞÖLENİ  
19.05.2011   TUNCELİ MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
19.05.2011   İSTANBUL GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ  
20.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
20.05.2011   EDREMİT MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
20.05.2011   AFYON MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI VE SİMAV’A ZİYARET  
21.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
21.05.2011   NEVŞEHİR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF’İ ANMA TÖRENİ 
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21.05.2011   SİNOP MİTİNGİ 
22.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
23.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
24.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
24.05.2011   ARDAHAN MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
25.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
25.05.2011   GÜMÜŞHANE MİTİNGİ HAZIRLIKLARI VE MİTİNGİ  
25.05.2011   BAYBURT MİTİNGİ  
25.05.2011   BURSA GEMLİK AYKAN ERDEMMİR/ALAN ZİYARETİ 
26.05.2011   BİNGÖL MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
26.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
26.05.2011   MARDİN MİTİNGİ  
27.05.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI  
27.05.2011   NÜKLEERE HAYIR EYLEMİ  
27.05.2011   İSTANBUL İLÇE GEZİLERİ  
28.05.2011   TKP ÖRGÜTÜ İLE GÖRÜŞME  
28.05.2011   AMASYA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
28.05.2011   İZMİR MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
29.05.2011   BURSA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
29.05.2011   İSTANBUL İLÇE GEZİSİ  
30.05.2011   BOLU MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
30.05.2011   SAKARYA MİTİNGİ  
31.05.2011   DİYARBAKIR MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
31.05.2011   “SON NOKTA” PROGRAMINA KATILIM  
31.05.2011   HER YER HOPA HERYER DİRENİŞ EYLEMİ 
31.05.2011   ŞANLIURFA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
01.06.2011   YOZGAT MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
01.06.2011   TOKAT MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
01.06.2011   KASTAMONU MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
02.06.2011   BARTIN MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
02.06.2011   HOPA’DA YAŞANAN OLAYLARLA İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI 
02.06.2011   ADANA İSMAİLİYE İLE NACARLI KÖYLERİ ZİYARETİ  
02.06.2011      KENT TV                                                                                
03.06.2011  GAZİANTEP MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
03.06.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI  
04.06.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
04.06.2011   İSTANBUL MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
5-8.06.2011   ECOSY – CHP GENÇLİK KOLLARI KAMPANYA ÇALIŞMASI                                                               
05.06.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
06.06.2011   666B EYLEMİ 
06.06.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
06.06.2011   ESKİŞEHİR MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
06.06.2011   AYDIN MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI 
07.06.2011   ZONGULDAK ALAN ÇALIŞMALARI 
07.06.2011   KOCAELİ MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
08.06.2011   MANİSA MİTİNGİ 
08.06.2011   ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER EYLEMİNE KATILIM  
08.06.2011   HOPA OLAYLARIYLA İLGİLİ EYLEME KATILIM  
8-9-10 .06.2011  SİNOP ALAN ÇALIŞMASI  
09.06.2011   PEOPLE TO PEOPLE INTERNATİONAL ULUSLARARASI BARIŞ KAMPI                                                          
09.06.2011   BAKIRKÖY ENGELLİLERLE KAHVALTI  
10.06.2011   ANKARA MİTİNGİ VE HAZIRLIKLARI  
10.06.2011   İSTANBUL DENİZ FENERİ EYLEMİ  
11.06.2011   İZMİR İLÇE GEZİLERİ 
11.06.2011    250 GENÇ CHP DEDİ! 
13–28.06.2011   FES – FRİEDRİCH EBERT VAKFI BRÜKSEL ÇALIŞMA DAVETİ                                                                
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EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR FAALİYET RAPORU 

Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde yürütülen faaliyetler aşağıdaki şekilde 
özetlenmiştir: 

 

1. CHP’nin Ekonomi stratejisinin hazırlıkları tamamlanmış ve Genel Başkan Yardımcılığımız 
katkı ve koordinasyonunda ilgili uzman kadronun hazırladığı “Cumhuriyetin 100. Yılına 
Doğru Yeni Ekonomi Stratejisi” ile “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru İnsan ve Üretim Odaklı 
Yeni Ekonomi” raporları 21 Nisan 2011 tarihinde Sayın Genel Başkanın himayesinde 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

2. Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde Partimizin “Yeni Tarım Düzeni” çalışması 
tamamlanmıştır. Bu kapsamda Parti Meclisi üyemiz Sayın Gökhan Günaydın 
koordinasyonunda ilgili uzman ekip ile birlikte hazırlanan rapor 7 Mayıs 2011’de Sayın 
Genel Başkanımız himayesinde Konya’da açıklanmıştır.  

3. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Umut Oran ile koordineli olarak, ilgili uzman kadro 
tarafından hazırlanan, “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Yeni Sanayi Politikası Çerçevesi” 
raporu 16 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Genel Kurulunda kamuoyuna açıklanmıştır. 

4. Genel Başkan Yardımcılığımız sorumluluk alanına giren konularda 2011 Seçim Bildirgesi 
çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

5. Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde çalışmaları yürütülen Partimizin periyodik 
yayınlarından Ekonomi Bülteninin çıkarılmasına devam edilmiştir. 

6. 12 Haziran 2011 Milletvekilliği Genel Seçimleri çerçevesinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, 
Çanakkale, Mersin illerinde Sayın Genel Başkanımızın katılımı ile düzenlenen Mitinglere 
Genel Başkan Yardımcılığımızca katkı sağlanmış ve bu mitinglere katılım sağlanmıştır. 

 
12 Haziran Seçimleri Öncesinde Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 
2008–2009 yıllarında yaşanan küresel krizde en fazla etkilenen ülkelerden birisi Türkiye 
olmuştur. Kriz döneminde bize benzeyen ekonomiler yüzde 4,4 oranında büyürken; Türkiye 
ekonomisi krizde yüzde 2,1 oranında daralmıştır. Yine aynı dönemde işsizlik oranı 3,7 puan, 
işsiz sayısı 1 milyon 95 bin kişi artmış ve sırasıyla yüzde 14’e ve 3,5 milyon kişiye ulaşmıştır. 
Türkiye işsizlikteki bu artış ile küresel krizin merkez üssünde yer alan ülkelerin hemen 
ardından işsizliği en fazla artan ülke olmuştur. 

 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Veri Seti 
I. Küresel Likidite Bolluğu ve Hızla Bozulan Dış Denge  
Krizden çıkış amacıyla gelişmiş ülke merkez bankalarının piyasalara pompaladığı milyarlarca 
dolar likidite ve bunun neden olduğu risk iştahı bize benzer ekonomilere yönelen fon 
miktarını 2010 yılında önemli ölçüde artırmıştır. 2011 yılında da aynı eğilimin süreceği ön 
görülmektedir. Nitekim Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) rakamlarına göre bizim gibi 
ülkelere yönelen özel fon miktarı kriz esnasında 600 milyar dolar civarında iken, krizden çıkış 
sürecinde bu rakam 1 trilyon dolar ve üzerine çıkmıştır. 
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Kaynak: IIF, Haziran 2011, Capital Flows to Emerging Market Economies 
Küresel likidite bolluğu 2010 yılında Türkiye ekonomisinin iç talep öncülüğünde büyümesini 
ve bu büyümenin neden olduğu dış dengedeki hızlı bozulmanın finansmanını 
kolaylaştırmıştır.  Kriz yılı olan 2009’da 12 aylık cari açığın (14 milyar dolar) yüzde 65’i 
sermaye hesabından giren kaynaklarla finanse edilirken; 2010 yılında 12 aylık cari açığın 
(47,6 milyar dolar) yüzde 118’i oranında bir kaynak bu hesaptan Türkiye’ye giriş yapmıştır. 
2011 yılının ilk aylarında da, cari açıktaki hızlı bozulma devam etmesine karşın, bu açığın 
finansmanı mümkün olmuştur. Bununla birlikte küresel sermayenin risk iştahı ile bağlantılı 
olarak finansman kalitesi ciddi şekilde bozulmuştur. Nitekim 2011 yılının Nisan ayı itibariyle 
12 aylık cari açık 63,4 milyar dolar olurken, bu açığın yüzde 38’i kısa vadeli portföy yatırımları 
ile finanse edilmiştir. 
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Kaynak: TCMB 
 

 

II. İç talep Öncülüğünde Hızlı Büyüme  
Küresel krizin sağladığı düşük baz ve hızla artan iç talep öncülüğünde Türkiye, 2010 yılında 
hızlı bir büyüme performansı yakalamıştır. 2010 yılında GSYH yüzde 8,9 oranında büyürken; 
bu büyümeye yurtiçi talepten gelen katkı 13,3 puan olmuştur. Yurtiçi talebin, yurtiçi hâsıladan 
(üretimden) daha hızlı artması neticesinde fazla talep ithalat vasıtasıyla karşılanmış, başka 
bir ifadeyle yaratılan talebin 4,4 puanı yurtdışına transfer edilmiştir. 
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Kaynak: TÜİK 
Diğer bir ifadeyle 2010 yılında Türkiye’de yaratılan her üç puanlık talebin bir puanı yurtdışına 
transfer edilmiştir. Türkiye yabancı ülkelerin iş gücüne ve iş adamına talep yaratmış, bunun 
neticesinde de dış denge hızla bozulmuştur.  

 
III. Ekonomide Biriken Kırılganlıklar 
Rekabet gücündeki aşınmaya ve ithalattaki hızlı artışa AKP iktidarı sessiz kalmış, 
vatandaşların hızla borçlanmasına gözlerini kapamıştır. Nitekim TÜİK tarafından yayımlanan 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat ve ithalat rakamları, Türkiye’nin rekabet 
gücündeki hızlı bozulmayı gözler önüne sermektedir. 2011 yılının ilk dört ayı itibariyle ihracat 
henüz kriz öncesi düzeyine gelmemişken, ithalat bu seviyeleri aşmıştır. 2011 yılının Nisan 
ayı itibariyle 12 aylık dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 75 oranında artmış 
ve 87,2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Buna karşın aynı dönemde enerji hariç dış ticaret 
açığı yüzde 138 oranında artış göstermiş ve 48 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Bu 
rakamlar Türkiye tarihinin dış açık rekorlarıdır. 2010 yılının Nisan ayı itibariyle dış ticaret 
açığının yüzde 40’ı enerji dışı kalemlerin etkisi ile oluşurken; 2011 yılının aynı döneminde bu 
oran yüzde 55’e çıkmıştır.  
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Kaynak: TUİK 
Uluslararası rakamlarda Türkiye’nin rekabet gücündeki hızlı aşınmayı gözler önüne 
sermektedir. 2009’da Dünya ihracatının binde 82’sini yapan Türkiye; 2010’da dünya 
ihracatının binde 76’sını yapar hale gelmiştir. Buna karşın aynı dönemde dünya ithalatı 
içindeki payımız yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye yükselmiştir.  

Seçimlerden çok önce ekonomide ısınma ve vatandaşların borçlarında artış emareleri 
kuvvetlenmesine rağmen AKP kapsamlı bir tedbir paketi açıklamamıştır. Nitekim 2010 yılı 
genelinde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçları yüzde 33 oranında artış 
gösterirken, 2011 yılının ilk dört ayında söz konusu borçlar yüzde 11 oranında artış 
göstermiş ve 191,1 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 
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Kaynak: Turkish Data Monitor, BDDK 
 
IV. Sonuç ve Değerlendirme 
CHP ekonominin rekabet gücündeki aşınma, dış dengedeki hızlı bozulma ve hane halkı 
borçlarındaki artışa seçim öncesinde sürekli dikkat çekerek, Hükümeti önlem almaya davet 
etmiştir. Hükümet, bu çağrılara sessiz kalmış Merkez Bankasının aldığı sınırlı önlemlerle 
durumu idare etmeye çalışmıştır.  

Alınan sınırlı önlemlerin yetersizliği anlaşılmasına rağmen seçimden önce para, maliye ve 
düzenleyici denetleyici çerçeve eş güdüm halinde kullanılmamıştır. Tedbirler parça parça ve 
adeta “bu olmadı biraz da şunu deneyelim” mantığı ile uygulanmıştır. Hükümet seçim 
öncesinde söylemleriyle özerk kurumlar üzerindeki baskısını artırarak bu kurumların 
alabileceği tedbirleri de geciktirmiştir.  

Nitekim seçimlerin hemen ardından BDDK tüketici kredilerini sınırlamaya yönelik bir takım 
tedbirleri uygulamaya koymuştur. Kredi genişlemesi, hane halkı borçlarındaki artış ve özel 
kesimin net döviz pozisyonundaki genişleme son bir ya da iki ayın meselesi olmamasına 
rağmen BDDK, seçimleri bekleyerek bu kararları almıştır. Hükümetin seçim sürecinde izlediği 
popülizm ve özerk kurumlara karşı gösterdiği tahammülsüzlük bu tabloyla açıkça 
görülmüştür.  

Türkiye’de son sekiz yıldır izlenen ekonomi politikaları istikrarlı bir büyüme 
sürecinden ziyade hane halkı ve özel kesimin borçlarının hızla artmasına dayanan 
sahte bir cennet yaratılması üzerine kurgulanmıştır. Bunun sonucunda başta hane halkı 
olmak üzere, özel kesim borçlarla ayakta durur hale gelmiş, büyümenin dış kaynak girişine 
ve borçlanmaya bağımlılığı giderek artmıştır.  

Nitekim 2002 itibariyle hane halkının finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklarına oranı 
yüzde 2,7 iken, bugün bu oran yüzde 35’lere gelmiştir. Yine hane halkı borcunun hane halkı 
harcanabilir gelirine oranı 2002’de yüzde 4,3 iken 2010 sonu itibariyle bu oran yüzde 40’a 
ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle aradan geçen sekiz yılda vatandaşın borcu, gelirinden çok daha 
hızlı artmıştır. 

Yine özel sektörün yurtdışı borçlarının milli gelire oranı 2002’de yüzde 18,7 (43 milyar dolar) 
iken; 2010’da yüzde 26’ya (190 milyar dolar) yükselmiştir. Sekiz yılda özel sektör dış borçları 
4,5 kat artmıştır. Reel sektörün döviz pozisyon açığında da ciddi bir artış gözlenmektedir. 
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Sadece son bir yılda reel sektörün döviz pozisyon açığı 19 milyar dolar artarak, 2011 yılının 
ilk üç ayında 100 milyar doları aşmıştır (101,3 milyar dolar).  

İç tasarruflardaki hızlı gerileme de Türkiye’nin dış kaynaklara ve borçlanmaya bağımlılığının 
giderek arttığını doğrulamaktadır. 1998’de yüzde 25’lerde olan yurtiçi tasarrufların milli gelire 
oranı, 2010’da yüzde 12,5’e düşmüştür. Bu, mevcut serideki en düşük tasarruf oranıdır. 
Türkiye’de tasarruf oranı yalnızca tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemekle 
kalmamıştır. Türkiye benzer ekonomiler içinde de, en düşük yurtiçi tasarruf oranına sahip 
ülke konumuna gelmiştir.  

 
Kaynak: Garanti Bankası, Ekonomik Araştırmalar Birimi, Haziran 2011 
  

Yine gelinen bu süreçte 2011 yılsonu için cari açık beklentileri 66,4 milyar dolara çıkmıştır. 
Ciddi tedbirlerin acilen alınmaması halinde cari açığın milli gelire oranının 2011 sonunda 
yüzde 8’lerin üzerine taşınacağı anlaşılmaktadır. Yakın sınırlarımızda siyasi çalkantıların 
arttığı, uluslararası piyasalarda dalgalanmaların yeniden hızlandığı bir dönemde bu derece 
yüksek bir cari açığın yarattığı riskler daha da önemli hale gelmektedir.  

Artan risk algısı gerek piyasa faiz oranlarına, gerekse kur sepetine yansımaya başlamıştır. 
Merkez Bankası gösterge faiz oranı yüzde 6,25 olmasına karşın ikincil piyasa gösterge faiz 
oranı yüzde 9’un üstüne çıkmıştır. Yine 28 Haziran 2011 itibariyle 0,5 € + 0,5 $’dan oluşan 
kur sepeti yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında değer kazanmıştır. Bunun yanı sıra 
seçimden önce CHP iktidara geldiğinde faizler artacak propagandası yapan AKP, seçimlerin 
hemen ardından BDDK eliyle kredi faizlerini artırmış ve çift hanelere çıkarmıştır.  
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Kaynak: Turkish Data Monitor 
Bu bağlamda, kurulacak 61. Hükümetin önceliği ekonomi olmalıdır. Cari açığın ve hızlı 
borçlanmanın kontrol altına alınması için para, maliye ve düzenleyici çerçeveye ilişkin 
politikaların eş güdüm içinde ve bir program çerçevesinde uygulanması, deneme yanılma 
yoluyla parça parça alınan tedbirlerden vazgeçilmesi gereklidir. Aksi takdirde tedbirlerin 
etkinliği zayıflayacaktır. Böyle bir süreç sonunda büyümenin hızla düşmesi, işsizliğin yeniden 
artması, gelirlerin azalması, vatandaşlarımızın borçlarını ödeyemez duruma düşmesi 
kaçınılmazdır.  

Ekonomide böyle riskli bir arka plan olmasına rağmen, seçimlerin ardından yargı eliyle 
siyaset tasarımına yönelik girişimler ortaya çıkmıştır. Milli iradenin ve kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin yok sayılarak demokratik rejim üzerine düşürülen gölge Türkiye’de siyasi 
belirsizlikleri artırmıştır. Yakın sınırlarımızda siyasi çalkantıların arttığı, uluslar arası 
piyasalarda dalgalanmaların yeniden hızlandığı bir dönemde, bir de içeride siyasi 
belirsizliklerin artması hassas ekonomik dengeler üzerindeki tehdit sayısını artırmıştır.  

Bu nedenle 61. Hükümeti kurmakla görevlendirilecek AKP’nin yargı üzerinde yaratmış olduğu 
vesayet üzerinden milli iradeyi yok sayma girişimine son vermesi, sebep olduğu siyasi 
belirsizliği ortadan kaldırması ve biran önce vatandaşın gerçek gündemi olan “aş ve iş 
yaratılmasına”, “çağdaş bir demokrasinin teminine” yönelik politikaları oluşturmaya başlaması 
gerekmektedir. Aksi halde sebebiyet verilecek ekonomik sıkıntıların sorumluluğu tarih ve 
millet huzurunda AKP’ye ait olacaktır. 

 

 

 

 

 



 101 

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET RAPORU 
Cumhuriyet Halk Partisi Halkla İlişkiler Birimimiz seçim dönemi boyunca Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile eşgüdüm içerisinde yurttaş başvurularının 
yanıtlanması, sonuçlandırılması ve ilgili Genel Başkan Yardımcılığı’na yönlendirilmesi 
çalışmalarının yanı sıra Gönüllü Hareketinin organize edilmesi görevlerinde aktif rol almıştır. 
Ayrıca birimimiz parti çalışmalarımızın daha çok kitleye duyurulması kapsamında sosyal 
medyayı ve interneti de facebook, twitter, kurumsal internet sitesi ve CHP Günlüğü blog 
sayfalarında “CHP Halkla İlişkiler Resmi Sayfaları” olarak etkin bir şekilde kullanmış ve 
takipçi sayısını her geçen gün daha fazla arttırmıştır. Ayrıca dönemin özelliği nedeniyle 
seçim bölgesi olan Ege Bölgesi’nde de seçim gezileri kapsamında çeşitli meslek gruplarına 
ve belli hedef kitlelere yönelik yüz yüze görüşmeleri içeren çalışmalar yürütülmüştür.  

1. İletişim Faaliyetleri 

Halkla ilişkiler faaliyetleri olarak telefon, e-posta, mektup ve ziyaret yoluyla ulaşan yurttaş 
başvuruları yanıtlanmış, sonuçlandırılmış ve ilgili Genel Başkan Yardımcılığı’na 
yönlendirilmiştir. E-posta olarak Halkla İlişkiler Birimi’ne chp@chp.org.tr adresine iletilen 
başvurular ulaşmaktadır. Mektuplar Genel Sekreterlik’ten dağıtım yapılmakta ayrıca Halkla 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na iletilen mektuplar mektup başvuruları 
içeriğini oluşturmaktadır.  

12 Nisan 2011 tarihinden itibaren e-posta, telefon, mektup, ziyaret, facebook ve twitter 
aracılığı ile birimimize 86.666 yurttaş başvurusu iletilmiş ve tamamı yanıtlanmıştır. 
Başvuruların yöntemine ve konusuna göre dağılım tabloları aşağıdadır; 

 

 

Şekil 1. Yurttaş Başvuruları Türlerine Göre Sayısal Dağılımı 

  12 NİSAN -  29 HAZİRAN 2011 YURTTAŞ BAŞVURULARI İSTATİSTİK 
RAPORU 

BAŞVURU YÖNTEMİ GELEN CEVAPLANAN YÜZDELİK 

Telefon 7420 7420 %8,56 

E-posta 41637 41637 %48 

Facebook 35151 35151 %41 

Twitter 1994 1994 %2,30 

Mektup 508 508 %0,58 

Ziyaretçiler 464 464 %0,53 

TOPLAM 86666 86666 %100 
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          Şekil 2. Yurttaş Başvuruları Türlerine Göre Yüzdesel (%) Dağılımı 

 

 

 Şekil 3. Yurttaş Başvurularının Konularına Göre Yüzdesel (%) Dağılımı 
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Gündeme ilişkin iletilen konuların başında Genel Başkanımıza ve parti yönetimine destek 
mesajları gelmektedir. Seçime giden süreçte ağırlıklı olarak basında mitinglerimizin ve parti 
haberlerimizin AKP kadar geniş yer bulmamasından yana şikayetler ağırlıklı olarak iletilmiştir. 
12 Nisan 2011 tarihinden bu yana gündeme ilişkin iletilen konular ana hatlarıyla aşağıda yer 
almaktadır; 

Seçim Sonrasına İlişkin Görüşler, Beklentiler ve Kurultaya İlişkin İletilen Başvuruların 
İçeriği 

·  Genel Başkana seçim çalışmalarında göstermiş olduğu üstün performansdan dolayı 
yoğun destek mesajları iletilmektedir,  

· Basında yer alan ‘Kurultay’ söylentilerine ilişkin görüşlerini paylaşmak isteyen 
yurttaşlarımız, Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun kurultay konusunda alacağı 
her kararı desteklediklerini ancak kurultaya ülke gündemi nedeniyle endişeyle baktıklarını 
belirtmişlerdir,  

· Seçim sonuçlarının açıklandığı gece moralinin bozulduğunu ifade eden yurttaşlarımız 
Genel Başkan’ın açıklamalarından sonra bir sonraki seçim süreci için heyecan 
duyduklarını ve bu heyecanla parti çalışmalarımızda gerek üye gerek gönüllü olarak daha 
aktif olmak istediklerini iletmişlerdir, 

· 2011 seçimlerinde arttırdığımız 3.800.000 yeni seçmen sayısının 6 ay gibi kısa bir sürede 
gerçekleşmesinin büyük bir başarı olduğu ve bu seçmen sayısının önümüzdeki seçimlere 
kadar çok daha fazla arttırılacağına dair olumlu bir gösterge olduğu da iletiler arasında 
yer almıştır, 

· Genel Başkanımızın ve parti çalışmalarımızın seçimden 6 ay öncesine kadar basında 
hemen hemen hiç yer almadığı iletililer arasında yoğun olarak bulunmaktadır, 

· Birçok seçmen seçimlerde MHP’nin barajı aşamayacağı korkusu ile CHP yerine MHP’ye 
oy verdiklerini ancak şimdi pişman olduklarını iletmişlerdir,  

·  İzmir Milletvekili Mustafa Ali BALBAY ve Zonguldak Milletvekili Mehmet HABERAL’ın 
tahliye edilmemelerine ilişkin görüşlerini paylaşan yurttaşlarımız, Partimizde konu ile ilgili 
sert tepki verilmesini talep etmektedirler. Parti Yöneticilerinin liderliğinde konu ile ilgili 
oluşturulabilecek her türlü etkinlikte görev alabileceklerini belirten yurttaşlarımız, 
Milletvekillerimizin tahliye edilme sürecine kadar partimizden etkili ve sert bir tepki 
beklentilerinin olduğunu belirtmektedirler, 

· AKP iktidarı ile birlikte halk arasında Yargı’ya olan güvenin ağır bir yara aldığını belirten 
yurttaşlarımız; Yargı’ya AKP’nin yapmış olduğu baskıların somut örneklerle kamuoyuna 
daha fazla duyurulmasını talep etmektedirler, 

· Daha önceki seçimlerde partimize oy vermeyen yurttaşlarımız, 2011 seçimlerinde 
partimize oy vermelerinin nedeninin Genel Başkan ve partimizin projeleri olduğunu 
belirtmektedirler, 

· Yurttaşlarımız örgüt yönetimlerinin Genel Başkan ve parti yönetimi tarafından belirlenen 
hedeflerin ve projelerin duyurulmasında yeni bir anlayış ve yeni bir örgütlenme modeliyle 
daha aktif olmalarını istemektedirler. 

·  Milletvekili çıkartamadığımız ya da başarısız olduğumuz illerde uzun yıllar İl veya İlçe 
Başkanlığı görevinde bulunan kişilerin yerlerine yeni isimlerin atanması yurttaşlarımız 
tarafından istenmektedir, 

·  Tüzük değişikliği çalışmalarının hızlandırılması talep edilmekte ve başarının esas 
alındığı, örgütleri çalışmaya ve üretmeye teşvik edecek bir modelin getirilmesi 
istenmektedir. Önümüzdeki seçimlerde ön seçim istenmesi de iletiler arasında yer 
almaktadır.  

· Yurttaşlarımız partimizin iyi bir yükseliş ivmesi kazandığını ve bu ivmenin sürdürülmesi 
için çalışmaların daha fazla artırılması gerektiğini belirtmektedirler. Genel Başkan Kemal 
KILIÇDAROĞLU’ nun çalışmalarını takdir eden yurttaşlarımız, Genel Başkan’ın vermiş 
olduğu mücadelenin partimizin tüm organları tarafından da sergilenmesini istenmektedir, 
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· Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun açık oturum davetini yerinde bulan 
yurttaşlarımız bu davetin gündemde tutulmasının gerektiğini birimimize iletmektedirler.’ 

· 30 Mayıs – 8 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Kamu Personeli atamalarının 20 
Haziran – 1 Temmuz tarihine ertelenmesine ilişkin AKP’ye yönelik tepki iletileri 
iletilmektedir.  Atama bekleyen yurttaşlarımız konunun partimiz tarafında dile getirilmesini 
ve bu ertelemenin nedeninin sorgulanmasını talep etmektedirler. 

· Son zamanlarda AKP iktidarının Dış Politikalarda yürüttüğü politikaların ülke için zararlı 
neticeler doğurabileceğini belirten yurttaşlarımız, Partimizden Dış Politika konusunda 
daha aktif olunması istemektedirler.” 

 
Seçim Sürecinde İletilen ve Projelere İlişkin Başvuruların İçeriği 
 
·  4-B ve 4-C çalışanları seçimler öncesinde partimizin kendilerinin sorunlarına yönelik 

yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini birimimize iletmektedirler. Seçim dönemi 
süresince kendilerinin sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizin arkasında durulması ve 
gündeme getirilmesi talep edilmektedir, 

· Çiftçi yurttaşlarımız, seçim süresinde Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 
kendilerinin sorunlarını dile getirmesinden dolayı teşekkürlerini iletmekte ve AKP 
iktidarına karşı kendilerine yönelik atılacak olumlu adımlarda ısrarcı olunmasını 
istemektedirler. Çiftçi yurttaşlarımız ayrıca mazot fiyatlarının yanı sıra çiftçiyi desteklemek 
amacıyla kurulan kuruluşların da yapılandırılmasını talep etmektedirler.  

· AKP iktidarının seçim öncesinde açıkladığı 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen alınması 
sözünden geri adım atması ile ilgili olarak mağduriyet yaşadıklarını dile öğretmen 
adayları partimizden yardım talep etmektedirler. Atamalarının gerçekleştirilmesi için 
partimizin kamuoyu yaratarak konunun üstünde durması istenmektedir, 

·  Emekli yurttaşlarımız; partimizin kendilerine yönelik projelerinin AKP tarafından da 
benimsenmesi ve hayata geçirilmesini için gerekli çalışmaları yapmamızı talep 
etmektedirler. Ayrıca AKP tarafından İntibak Yasası’nın çıkarılacağı sözünün verildiği 
belirtilerek partimizden konunun takipçisi olması istenmektedir, 

·  ÖSYM’nin son bir yıl içerisinde yapmış olduğu sınavlarda ortaya çıkan skandalların 
unutulmaması ve partimizden seçim döneminde mağdur olan kişilere verilen desteğin 
sürmesi istenmektedir, 

· TBMM’nin 23. Dönem sonunda verilen ‘Bedelli Askerlik’ önergesinin arkasında durulması 
ve  24. Dönem çalışmaları bünyesine konunun dahil edilmesi için gereken çalışmaların 
yapılması talep edilmektedir. 

· Yurttaşlarımız hastanelerde yaşanılan mağduriyetlerinin gündemde tutulmasını ve 
AKP’nin kamuoyuna reform olarak lanse ettiği sağlık düzenlemelerinin aksine kendilerinin 
mağduriyetine yol açtığının vurgulanmasını talep edilmektedir.’ 

· Özel güvenlik görevlileri, çalışma şartlarının düzeltilmesine yönelik çalışma ve sözler 
verilmesini partimizden talep etmektedirler. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 380 
000 yurttaşımızın olduğu belirtilerek miting meydanlarında projelerimizde kendilerine 
yönelik olan sözlerin vurgulanması talep edilmiştir,. 

· Abdüllatif Şener’in AKP’den istifa etmesinin AKP’nin yolsuzluklarına yönelik örnekler 
arasında olduğunu belirten yurttaşlarımız, Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 
miting konuşmalarında bu istifayı hatırlatması ve vurgulamasını talep edilmiştir. 

· AKP döneminde yaşanılan ve ortaya çıkarılan yolsuzlukların gündemde tutulması talep 
edilmiştir. Başbakan’ın daha önce gerçekleştirdiği ‘Şehit Cenazeleri’ne ilişkin ‘Yaygara’ 
açıklamasında bulunmasının vurgulanmasının yanı sıra Başbakanın gaflarının sosyal 
medya ve yazılı medya da gündeme taşınması istenmiştir. AKP’nin 2002 seçimlerinde ‘ 
Mutfak tüpüne dönemimizde zam olmayacak’ sözünün tutulmadığının belirten 
yurttaşlarımız bu veya buna benzer yerine getirilmeyen sözlerin kullanılması gerektiğini 
iletmişlerdir, 

· Yurttaşlarımız, 1 Mayıs Taksim kutlamalarında Atatürk heykeline yapılan saldırılara 
yönelik partimizden tepki gösterilmesini talep etmişlerdir’ 
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·  Çılgın proje olarak tanıtılan kanal uygulamasının kaynağı ile ilgili açıklamaların 
yapılmamasının eleştirilmesi gerektiğini belirten yurttaşlarımız, ülkemizde milyonlarca 
açlık sınırında olan yurttaşlarımıza hiçbir fayda sağlamayacağı tam tersi yoksul 
yurttaşlarımızın haklarının bu proje ile gasp edileceğinin belirtilmesi talep etmişlerdir, 

· 2005 yılında temeli atılan Kadıköy – Kartal Metro çalışmasının 2007’de 
tamamlanacağının belirtilmesine rağmen hala çalışmaların sürdüğünü kaydeden 
yurttaşlarımız, belirtilen bu konu üzerinden hükümetin üzerine gidilmesini talep 
etmişlerdir. Ayrıca temeli atılırken 170 milyon TL olarak açıklanan bedelin şu anda 1 
milyar TL’ye çıkarıldığını ifade eden yurttaşlarımız bu bedelin neden arttığına ve 
çalışmaların neden tamamlanamadığına yönelik soruların sorulmasını istemişlerdir, 

·  Yollarda yapılan asfalt çalışmalarının AKP tarafından kamuoyuna lanse edildiği gibi 
olmadığını belirten yurttaşlarımız konu ile ilgili yaşanılan sıkıntıların dile getirilmesini ve 
konu ile ilgili gerçeklerin vurgulanması talep etmişlerdir. 

 
Yerel Seçimlere ve Yerel Yönetimlere İlişkin Başvuruların İçeriği 
 
· 2013 Yılında gerçekleşecek olan Yerel Yönetim Seçimlerinin önemi vurgulanarak bir an 

önce konu ile ilgili çalışmaların başlatılması istenmektedir.  
· Yurttaşlarımız, bazı bölgelerdeki oy oranımızın düşüklüğünün o bölgelerdeki yerel 

yöneticilerimizden kaynaklandığını düşünmektedirler. Yerel Yönetim çalışmalarının bir 
çok yerde seçim sonuçlarını etkilediği de görüşler arasında yer almaktadır, 

· Yeni oy kullanacak 4.5 milyon gencin mektup adresleri ile muhtarların ve STK’ların 
adresleri toplanmış, özellikle muhtarların adresleri güncellenmiş ve muhtarlara Genel 
Başkan’ın mektubu gönderilmiştir. Yeni oy kullanacak gençlerin mektubu ise; bütçenin 
çok yüksek olması nedeniyle internet sitemiz ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılmıştır. 
Ayrıca seçim öncesinde Gençlik Kollarına’da dağıtım için verilmiştir. 

· Ayrıca Genel Başkanlık’tan Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı’na iletilen 
başvurular da yanıtlanmış ve sonuçlandırılmıştır.  

 

1.1. Seçim Günü Çağrı Merkezi Hizmeti 

11 Haziran saat 18.00’dan 13 Haziran saat 09.00’a kadar İstanbul, İzmir ve Ankara’da 
gönüllüler Halkla İlişkiler çağrı merkezi hizmeti vermişlerdir. Hizmet Ankara’da genel merkez 
halkla ilişkiler birimi bünyesinde 22 gönüllü tarafından vardiyalı olarak, İstanbul’da Maltepe 
Gönüllü Koordinasyon Merkezi’nde, İzmir’de de yine gönüllü merkezinde 10 kişi tarafından 
vardiyalı olarak yürütülmüştür. Merkezlerin telefon numaraları ve verecekleri hizmet internet 
sitesi ve sosyal medya araçlarımız aracılığı ile duyurulmuştur.  

Çağrı merkezi hizmetimiz ile 36 saat boyunca aralıksız hizmet vererek sandık güvenliklerine 
ilişkin ihbarları almışlar ve birimimize iletmişlerdir. Birimimiz tarafından hukukçularımızla 
irtibata geçilerek gereken yerlerde tutanak tutulması yine bu merkezlerde görev yapan 
gönüllülerimiz aracılığı ile sağlanmıştır.  

Ayrıca yine İstanbul’da 3000 gönüllü görevli olarak değil ancak gözlemlemek amacıyla oy 
oranımızın özellikle az olduğu sandıkların çevrelerinde dolaşarak şüpheli gördükleri 
durumları merkeze bildirmişlerdir.  

2. Sosyal Medya ve İnternet Çalışmaları 

Sosyal medyanın özellikle gençler arasında oldukça yaygın olması ve Genel Başkanımızın 
yönetime geldiği günden itibaren bu iletişim alanına vermiş olduğu önem göz önünde 
bulundurularak; seçim çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla yurttaşın 
iletişim ağımıza eklenmesi amacıyla 22 Nisan 2011 tarihinde CHP Halkla İlişkiler adıyla 
resmi sayfa olarak facebook ve twitter sayfalarımız oluşturulmuştur. Bu sayfalarda yapılan 
çalışmalar aşağıda sıralanmıştır; 
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2.1. Facebook   
 
http://www.facebook.com/chphalklailiskiler 

22 Nisan tarihinde yayınına başladığımız CHP Halkla İlişkiler resmi facebook sayfamızda 
aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır; 

· Mitingler, başta Genel Başkan olmak üzere tüm parti yönetiminin katılacağı görsel ve 
işitsel medyada yer alan programların önceden duyurulması, 

· Genel Başkanımızın mitinglerdeki ve TV programlarındaki konuşmalarının canlı olarak 
yazılması, 

· Partimiz hakkında yazılı, görsel ve işitsel medyada yer alan tüm haberlerin ve köşe 
yazılarının anlık olarak duyurulması, 

· Kampanyalar düzenlenmesi ( “Miting Fotoğraflarınızı Gönderin Yayınlayalım”, “Sorun 
Yanıtlayalım”, “Sizin Gündeminizde Ne Var” ) 

· Projelerimiz ve raporlarımızın duyurusunun ve tanıtımının yapılması 
· Seçim sonrası süreçte de çalışmalar aynı şekilde devam etmekte ve mitingler yerine 

şimdi de Genel Başkanımızın katıldığı programlar ve grup konuşmalarımız canlı olarak 
girilmektedir.  

 
Şekil 4. CHP Halkla İlişkiler Facebook Sayfası Ekran Resmi (Screen Shot) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfamız, oluşturulduğu gün itibari ile 3.504.235 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sayfanın 
10.332 takipçisi bulunmaktadır ve takipçi sayısı her gün 100-150 kişi civarında artış 
göstermektedir. Takipçilerin paylaştığı 27.641 görüşe birimimiz tarafından geri dönüş 
yapılmıştır.  

Sayfamızda aynı zamanda haberlere herhangi bir internet sayfası üzerinden bağlantı adresi 
verilmemekte, haber gerekirse yeniden yazılarak ‘not’ olarak paylaşılmaktadır. Dolayısıyla 
sayfa aynı zamanda bir ‘halkla ilişkiler haber sayfası’ gibi de işlev göstermektedir.  

Seçimden 1 hafta önce facebookda “Oyunu Kullan Gücünü Göster” isimli bir etkinlik sayfası 
başlatılmıştır. Etkinlik sayfası seçim yasakları nedeniyle 11 Haziran tarihinde saat 18:00’de 
iptal edilmiştir. Etkinliğe 8.651 kişi katılım sağlamıştır.  
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2.2. Twitter  
 
http://www.twitter.com/CHPHalk 

22 Nisan tarihinde yayınına başladığımız CHP Halkla İlişkiler resmi twitter hesabımızda da 
facebook sayfamızda yaptığımız çalışmaların aynısı yapılmış, ek olarak Türkiye gündemine 
ait günlük gelişmeler de ( 3. Sayfa haberleri gibi) yayınlanmıştır. 

Şekil 5. CHP Halkla İlişkiler Twitter Sayfası Ekran Resmi (Screen Shot) 
 

 
 

Sayfamızın bugün itibariyle 3.108 takipçisi bulunmaktadır ve takipçi sayısı her geçen gün 80 
kişi civarında artış göstermektedir. Yurttaşlarımızın paylaştığı 2.664 görüşe birimimiz 
tarafından geri dönüş yapılmıştır.  

 
2.3. CHP Günlüğü  

22 Nisan 2011 tarihinde CHP Günlüğü adıyla bir blog site kurulmuştur. Bu blogta her gün 
köşe yazısı niteliğinde AKP gerçeklerini anlatan bir yazı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 
Yazılar sosyal medyada yayınlanacağı için gençlerin dikkatini çekmesi açısından mizahi bir 
dille hazırlanmıştır. Ayrıca en çok konuşulan karikatürler, sosyal medyada paylaşılan trendler 
ve gerçek hayatta yaşanan mizahi ama aslında dramatik olan olaylar paylaşılmıştır.  

Günlükte yazılan yazıların büyük çoğunluğu 1.500.000’un üzerinde görüntülenme almıştır. 
Gerek birimimize ulaşan yurttaş başvuruları ve gerekse de sosyal medyada yer alan sorular 
dikkate alınarak projelerimizin detayları arasında merak edilen konulara da günlükte zaman 
zaman yer verilmiştir (demokrasi raporu, yerel özerklik vb.) 
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Şekil 6. CHP Günlüğü Ekran Resmi (Screen Shot) 
 

 
 
Günlükte yazılan yazıların başlıkları aşağıda sıralanmıştır: 
· AKP Yasakları 
· Tayyip Erdoğan’ın Yıldız Falı 
· Kabustu Gerçek Oldu, Gerçekti Hayal Oldu, Hayaldi Kabus Oldu 
· Bizim Umudumuz Sizsiniz 
· Ne Kötü Şey Bu Mail 
· Projelerimiz Durumu Değiştiriyor 
· Halkın İktidarında Çocuklar da, Gençler de, Sanatçılar da Rahat Bir Nefes Alacak 
· AKP’nin Her Gün Üşenmeden Geçirdiği İşleme Ne Ad Verilir? 
· Demokrasi Varsa Herkes İçin Var 
· Metromuz Yok, Suyumuz, Yok, Çöpümüzü Atacak Yer Yok…Ama Olsun Millet Uzaya 

Ankara’dan Gidecek 
· Başbakan Düşünsün Bakalım Bunca Düşünceyi Hapsedecek Bir Hapishane 

Yaptırabilir mi? 
· CHP İktidarında Siyasetin Dili Sivil Olacak 
· 21. Yüzyılın Anayasası 
· Sadece Türkiye Değil, Dünya da Onu İstemiyor 
· Oyumuzu Verirken Oyuna Gelmeyelim 
· Seçime Giderken Son 48 Saatte Neler Yapabiliriz? 
· Ankara’yı Sel Aldı 
· Dönence  
 

2.4. İnternet Sitesi  

İnternet sitemizde halkla ilişkiler bölümünde halkın gündeminde o gün ne olduğu, ülkede 
AKP’nin yurttaşa yönelik haksız uygulamaları (ygs, sağlık gerçekleri, rakamlarla ekonomik 
gerçekler, vb. ) yayınlanmıştır. Mitinglerde her ilde o ile özel projelerimizden nelerin 
vurgulandığını anlatan kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve internet sitemizden yayınlanmıştır. 
Ayrıca ana sitede İstanbul ve Ankara mitinglerimizin duyurusunun sloganı, yazısı ve görseli 
hazırlanmıştır.  
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Şekil 7. İstanbul Mitingi Duyurusu Ekran Resmi (Screen Shot) 
 

 

 

Şekil 8. Ankara Mitingi Duyurusu 

10 Haziran saat 18:00’da Tandoğan Meydanında Gücünü Göster 

 

Anıtkabir’den Ulus’a, Hacıbayram’dan Kuğulu’ya, Seğmenler’den Sakarya’ya 
Cumhuriyetimizin kurulduğu Ankara’da 13 Haziran sabahı doğacak güneşin başkentten 
doğmasına  güç vermeye hazır mısınız?  

 

Şekil 9. Genel Başkanın İl İl Mitinglerinden Notlar Raporu Görseli 

 



 110 

3. Gönüllüler 

Gönüllülerle çalışmalarımız ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizde 
örgütlenebilmiştir. Diğer illerimizde çalışmalar yalnızca il örgütlerimizin bünyesinde 
yürütülebilmiştir. Tüm gönüllülerimize e-posta ile iller ve kişiler bazında ulaşmak Bilgi 
Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından hazırlanan sistem sayesinde oldukça 
kolaylaşmıştır. Geliştirilen sistemle tüm mitinglerin günü, saati ve yeri önceden o ilde bulunan 
gönüllülere iletilmiştir.  

Ayrıca diğer Genel Başkan Yardımcılıklarının (Seçim ve Hukuk İşleri, Gençlik Örgütlenmesi, 
Kadın Örgütlenmesi, Basın, Tanıtım ve Propaganda) talepleri karşılığında ihtiyaç duyulduğu 
ölçüde gönüllü aktarımı da ilgili başkanlıklara yapılmıştır.  

Gönüllü hareketi ilk başladığı günlerde bireyler üzerinde oldukça büyük bir etki ve heyecan 
yaratmıştır. Seçim çalışmaları sürecinde de özellikle saha çalışmalarında büyük katkı 
sağlayan gönüllülerin bu hareketi aynı heyecanla devam ettirmeleri için aynı harekete yeni bir 
söylemle devam etmelerinin etkili olacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda gönüllü hareketinin adının “Gönül Ağacı” olarak değiştirilmesi ve projenin 
de“Gönül Ormanında Senin de Bir Ağacın Olsun” şeklinde tanıtımının yapılması 
planlanmaktadır.  

Şekil 10. Gönüllü Kampanyası Logo  

 

Şekil 11. Gönüllü Projesinin Gönül Ormanı Söylemiyle Sembolü 

 

Ayrıca doğaya ilişkin bir şeyler yapmak tüm insanlığa yönelik bir hizmet olarak görülmektedir 
ve böyle bir proje parti ile gönüllüler arasında duygusal bir bağ oluşturacağı öngörülmektedir. 
Bu proje aynı zamanda bu hareketin nesiller boyu aktarılmasını ve hatırlanmasını da 
sağlayacaktır.  

Proje kapsamında ‘Gönül Ağacı’ her bir gönüllünün nesiller boyu insanlığa fayda 
sağlayacak bir hizmeti kendi adıyla yaşatacağını temsil etmektedir. ‘Gönül Ormanı’ ise; ne 
kadar fazla olursak o kadar güçlü oluruz manasını taşımaktadır.  

Proje özünde Genel Başkanımızın Nazım Hikmet’in mısralarından alınan “bir ağaç gibi tek 
ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” söylemini barındırmakta ve bu söylemle 
sembolleşmektedir.  

Projede belirlenen bir alanda her bir gönüllü kendi adına bir ağaç fidanı bağışlayacaktır ve 
gönüllü sayısı arttıkça da alan bir ‘Gönül Ormanı’na dönüşecektir.   
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4. Saha Çalışmaları  

Gönüllüler İstanbul’da “Halkın Gönüllüleri” adıyla örgütlenmiş ve tüm ilçelerde 1 milyonun 
üzerinde kişi ile görüşme yaparak projelerimizi anlatmışlar ve broşürlerimizi dağıtmışlardır. 
400 bin hane ziyareti yapmışlar, Pazar yerlerinde ve emekli kuyruklarında stantlar kurarak 
aile sigortası ve emekli broşürlerimizi dağıtmışlardır. Ulaşamadıkları kişilere telefon yoluyla 
ulaşmışlardır. Ayrıca sosyal medyada ve internet sitelerinde yorum yazarak rakiplerin algısını 
kırma çalışmalarına katılmışlardır.  

İzmir’de ise; “Herkes İçin Gönüllüyüz” adıyla örgütlenmiş ve 500 binin üzerinde kişiyle 
görüşmüşlerdir.  

Ankara gönüllüleri il başkanlığı bünyesinde örgütlenerek saha çalışmalarına katkı 
sağlamışlardır.  

Genel Başkanın Muğla, Iğdır, Uşak, İzmir(2), Manisa, Aydın, Denizli illerindeki seçim gezileri 
ve mitinglerine görevli olarak katılım sağlanmıştır. AKP’nin İzmir’e ve partimize ilişkin 
karalama kampanyaları ve projelerine ilişkin olarak anında basın açıklaması yapılmıştır. 
Diğer yandan halkla ilişkiler alanı kapsamında da çeşitli konulara ilişkin basın açıklamaları 
yapılmıştır.  

5. Etkinlikler 

27 Haziran 2011 tarihinde TBMM Yemin Töreni öncesinde Milletvekillerimizin moral ve 
motivasyonu yükseltmek ve bir araya getirmek maksadıyla ODTÜ Vişnelik Tesislerinde bir 
‘Buluşma Kokteyli’ organizasyonu düzenlenmiştir. TBMM çalışmalarına başlarken tüm 
milletvekilleri adına TEMA Vakfı’na her bir milletvekili için bir kişinin ömrü boyunca 7 ağaç 
tükettiğinden yola çıkarak 7 ağaç fidanı bağışı yapılmıştır.  

6. Raporlar 

Milletvekili çıkaramadığımız illerin oy oranları 2007 seçimleri ve 2011 seçimleri çerçevesinde 
ele alınmış ve bu illerdeki insan, çevre ve sektör yapısı analiz eden bir rapor hazırlanmıştır.  

7. Basın Çalışmaları 

Seçim çalışmaları süresince Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 744 
haberde yer almış ve 64 adet basın açıklaması yapmıştır.  

Halkla ilişkiler birimi haftalık olarak ağırlıklı olarak 3. Sayfa haberlerini içeren bir basın bülteni 
hazırlamış ve parti yönetiminin e-posta adreslerine iletmiştir.  

Ocak 2011 döneminden bugüne kadar önceki iş planımızda belirlediğimiz hedefler ne ölçide 
ulaşılıp ulaşılmadığı saptanarak; gelecek dönem hedeflerimizi de içeren yeni iş planımız 
güncellenerek Genel Başkanımıza sunulmuştur.  
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AR-GE BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR  
PLATFORMU FAALİYET RAPORU 

 

AR-GE Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP), Aralık 2010’dan başlayarak çalışmalarını 
politika geliştirme, seçmen davranışı analizleri, il çalışmaları ve seçim kampanyasına destek 
olmak üzere dört ana başlık altında yürütmüştür.  

POLİTİKA GELİŞTİRME 

Çalışma Grupları 

Politika geliştirme çalışmaları kapsamında, BYKP çatısı altında 35’e yakın konuda detaylı 
çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma konuları arasında, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı, Türkiye ve 
Dış Dünya, Sosyal Demokrasi Çalışmaları, CHP Tarihi, Sivil Toplum ve Demokrasi, 
Toplumsal Kesimler ve Sorunları (Gençlik, Çocuk, Kadınlar, Emekliler, Esnaf, Öğrenciler, Ev 
Kadınları, Engelliler), Eğitim, Sağlık, Çalışma ve İş Yaşamı, İşsizlik, Sosyal Güvenlik ve 
Sosyal Yardımlar, Ekonomik Araştırmalar (Sanayi, KOBİ’ler), Bölgesel Eşitsizlikler ve 
Bölgesel Gelişme Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma,  Yaşlanan Toplum,  Çevre ve İklim 
Değişikliği, Enerji, Ulaştırma, Turizm, Tarım-Gıda-Kırsal Kalkınma, Kültür-Sanat, İletişim-
Medya, Spor, Bilişim-Bilgi Toplumu, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler, Kentleşme-Kentsel 
Altyapı-Konut ve Suç Araştırmaları bulunmaktadır.  

BYKP, tüm bu ana ve alt başlıklar kapsamında çalışma grupları oluşturmuştur. Bu gruplar, 
konularında uzman akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum, kamu ve özel sektör 
temsilcilerini bir araya getirmiş, her çalışma grubunda 30’a yakın uzman yer almıştır. Çalışma 
grupları belirli aralıklarla bir araya gelmiş, bazı konularda 6-7 toplantı gerçekleşmiştir. Bu 
çalışmalarda ilgili sektörlerin temel sorun alanları ve öncelikli çözüm önerileri, bu sorunları 
gidermeye dönük olarak alternatif politika modelleri, yeni yasal ve kurumsal yapılanma 
gerekleri değerlendirilmiş, somut politikalar önerilmiştir.  

Raporlar 

Yukarıda belirtilen konular arasında 10 çalışma başlığında çalışmalar tamamlanmış, MYK ve 
Parti Meclisi’ne sunularak, onay aldıktan ve gerekli görülen değişiklikler tamamlandıktan 
sonra rapor halinde medya ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. BYKP’nin bu dönemde 
tamamladığı 10 raporun başlıkları şu şekildedir: 

· Aile Sigortası: Güçlü Sosyal Devlete Doğru 
· Sivil Toplum: Özgür İnsan, Kardeşçe Yaşam 
· Gençler Gençliğini Yaşayacak 
· Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Hedefler 
· Çocuklar Geleceğe Umutla Bakacak 
· Eğitim: Eşit Fırsat, Yaşam Boyu Öğrenme 
· Demokrasi: Eşit Yurttaş, Özgür Toplum 
· Bilgi Toplumuna Doğru: Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
· Küresel İklim Değişikliği: Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınma 
· Kadınlar: Her Alanda Eşit ve Güçlü 

 
İlk rapor olan “Aile Sigortası: Güçlü Sosyal Devlete Doğru,” yurttaşların gerçek anlamda 
özgür olabilmesi ve özgürce oy kullanarak seçim yapabilmesi için olmazsa olmaz koşulun 
ekonomik özgürlük olduğu anlayışından yola çıkmaktadır. Rapor, dört ana başlık 
içermektedir. Temel Yaklaşım bölümünde, CHP’nin sosyal devlet anlayışı ve yoksulluk 
sorununa bakışı detaylandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Sistemindeki Sorunlar ve Yoksulluk 
başlıklı ikinci bölümde, Türkiye’de Aile Sigortası’nı gerekli kılan koşullar, yoksullara yönelik 
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mevcut sosyal yardım sistemi ve bu sistemin sorunları ele alınmaktadır. Çözüm: Aile 
Sigortası başlığı altında Aile Sigortası Programı’nın temel ilkeleri, kurumsal yapısı ve 
yapılacak desteklerin farklı öğeleri (yetişkin desteği, çocuk desteği, çocuk eğitim desteği, 
sosyal uyum desteği, yaşlı desteği, engelli desteği ve sağlık destekleri), programın finansal 
kaynağı ve mevcut sisteme göre kazanımları detaylı olarak aktarılmaktadır. Sonuç 
bölümünde ise bu adımlarla gerçekleştirilecek Aile Sigortası ile daha özgür, daha güçlü ve 
daha bağımsız yurttaşlardan oluşacak Türkiye’de güçlü sosyal devlete doğru en önemli 
adımın atılmış olacağı ve demokrasinin sağlam temellere oturacağı vurgulanmaktadır. 

Aile Sigortası Raporu, 16 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da köşe yazarları ve gazetecilere 
yönelik bir kahvaltı ile medya ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Rapor Haziran seçimlerine giden 
süreçte her türlü medyada geniş bir yankı bulmuştur. 

İkinci rapor “Sivil Toplum: Özgür İnsan, Kardeşçe Yaşam,” beş ana bölümden oluşmaktadır. 
CHP ve Sivil Toplum başlıklı ilk bölümde, CHP’nin sivil toplum anlayışını oluşturan temel 
öğelerin, özgür insan merkezli, devletin uzantısı olmayan, özerk, sivil toplum olduğu 
vurgulanmakta; sivil toplum ise demokrasinin fidanlığı, sosyal dayanışmanın okulu, insani 
gelişim ve kalkınmanın itici gücü olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de Sivil Toplum başlıklı 
ikinci bölüm, kuruluş ve üye sayıları, faaliyet alanları ve tipleri, bölgesel dağılım ve hedef 
kitleler gibi alanlarda istatistiksel bilgiler içermekte, AKP iktidarında izlenen politikaların sivil 
toplum üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Üçüncü ana başlık olan Daha Güçlü Sivil Toplum, 
Daha Güçlü Demokrasi, Türkiye’de sivil toplum alanının sorunlarını detaylı olarak ele 
almaktadır. Bu sorunlar, güçlü devlet-zayıf sivil toplum anlayışı, işbirliği ağlarının yetersizliği, 
maddi kaynak yetersizliği, bölgesel eşitsizlikler, cinsiyet eşitsizlikleri ve görünürlük sorunu 
olarak tartışılmaktadır. Daha Güçlü Sivil Toplum için CHP’nin Çözüm Önerileri başlıklı 
dördüncü bölüm, devletin ve siyasetin sivil toplum anlayışının değişmesi, mevzuatta 
dönüşüm, kurumsal destekler konularında somut hedef ve adımlar belirlemektedir. Sonuç 
bölümü, CHP’nin sivil toplumun özgürleşmesi ve güçlenmesi için somut adımlar atmaktaki 
kararlılığının altını çizmektedir. 

Sivil Toplum Raporu, 14 Mart 2011 tarihinde Ankara’da bir kahvaltılı basın toplantısında önde 
gelen gazeteci ve köşe yazarlarına tanıtılmış, takip eden günlerde medyada çok geniş yer 
bulmuştur. 

BYKP tarafından hazırlanan ve kamuoyuna sunulan üçüncü rapor “Gençler Gençliğini 
Yaşayacak” başlığını taşımakta ve yedi ana başlıktan oluşmaktadır. Giriş bölümü, CHP’nin 
gençliğe bakışının sosyal demokrasinin temel ilkeleri olan özgürlük, eşitlik ve dayanışma 
ilkeleri üzerinde yükseldiğinin altını çizmektedir. Dünyada ve Türkiye’de Gençlik ve Gençlik 
Politikaları başlıklı ikinci bölüm, gençlerin ortak sorunlarını, Türkiye’de gençlerin karşılaştığı 
temel sorunları, ülkemizde gençliğe yönelik politikalarının tarihsel çerçevesini ve AKP 
döneminde gençliğe bir politikasızlık çerçevesinde bakışı ele almaktadır. CHP’nin Gençlik 
Yaklaşımı başlıklı üçüncü bölüm, CHP’nin gençlik politikasının temel ilke ve hedeflerini ve 
özellikle de gençleri korunması gereken bir grup olarak gören Anayasa’nın 58. Maddesinin 
değiştirilmesini içeren Anayasal düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Türkiye’de Gençlerin 
Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı dördüncü bölümde, eğitim, istihdam, kişiliğin 
serbestçe gelişimi ve katılım olmak üzere dört ana başlık altında sorunlar ve CHP’nin somut 
çözüm önerileri yer almaktadır. Beşinci bölüm olan Görülmeyen Gençleri Görmek: Fırsat 
Eşitliği İçin Özel Destek Programları, bu dört alandaki çözüm önerilerinin ötesinde bir ilgi 
bekleyen “görülmeyen gençlik” için özel önlemleri içermektedir. Bu kapsamda ev kızları, 
çalışarak okuyan gençler ve engelli gençler olmak üzere üç gruba odaklanılmaktadır. Gençlik 
Politikası İçin Kurumsal Yapı ve Politika Araçları başlıklı altıncı bölüm, kapsamlı ve sektörler 
arası işbirliğine dayalı bir Genç Türkiye Politikası önermekte, bu politikanın yaşama geçmesi 
için esnek bir kurumsal yapı içeren ve sivil toplumla geniş bir işbirliğine dayanan GENÇ-
KUR’un kurulmasını içeren kurumsal yapılanma adımları geliştirmektedir. Sonuç bölümü, 
CHP’nin gençleri sadece geleceğin sahipleri değil, bugünün eşit ortakları olarak gören 
yaklaşımının altını çizmektedir. 
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Gençlik raporu, 25 Mart 2011 tarihinde, İstanbul’da, genç gazeteci ve köşe yazarlarının 
katıldığı renkli bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştır. İzleyen günlerde rapor 
medyada ve özellikle internette büyük ilgi görmüştür. 

BYKP’nin kamuoyu ile paylaştığı dördüncü rapor, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Ekonomik 
Kalkınma ve Stratejik Hedefler” başlığını taşımaktadır. Rapor, Giriş, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’nin Türkiye Ekonomisindeki Konumu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nin Gelişimi İçin Fırsat Penceresi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İçin 
Büyüme Modeli, CHP’nin Stratejik Hedefleri ve Sonuç olmak üzere altı ana bölümden 
oluşmaktadır. Raporda bölgenin kalkınma sürecinde GAP projesinin tamamlanması, 
hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, kamu yatırımlarının artırılması ve teşvik politikalarının 
öneminin altı çizilmiştir. Bunların ötesinde, rapor bölge için yeni bir kamu yatırımları 
seferberliği içeren stratejik hedefler ve projeler belirlemiştir. Üzerinde yoğun çalışmalar 
yürütülmüş olan ve bölgenin potansiyelini kullanmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bu projeler, 
demiryolu yatırımları, madencilik yatırımları, petrokimyaya dayalı sanayi geliştirme, güneş 
enerjisi sanayisi geliştirme ve şeker pancarı ve şeker sanayisi olmak üzere beş temel alanda 
belirlenen projeleridir. 

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Hedefler” raporu, 1 Nisan 
2011 tarihinde Ankara’da köşe yazarları ve basına tanıtılmış, medyada geniş yer bulmuştur. 

“Çocuklar Geleceğe Umutla Bakacak” başlıklı beşinci rapor, toplumda eşitsizliğin ve 
yoksulluğun nesiller arasında aktarıldığının altını çizmekte, bu anlamda çocuklara eşit hak ve 
fırsatlar sağlanmasının eşitsizliklerle mücadelede büyük öneme sahip olduğunu 
vurgulamaktadır. Dört ana bölümden oluşan rapor, Türkiye’de Çocuk ve Çocuk Politikaları 
başlıklı ilk bölümünde ulusal bir çocuk politikası geliştirmenin önemini, bu politikanın temel 
ilke ve hedeflerini, Türkiye’de çocukların durumunu ve çocuklara yönelik mevcut politikaları, 
Anayasa’nın çocuklarla ilgili maddelerini ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ortaya 
koymaktadır. CHP’nin Ulusal Çocuk Politikası: Hayata Eşit Hak ve Fırsatlarla Başlamak adlı 
ikinci bölümde, kurulması hedeflenen çok amaçlı Çocuk Merkezleri ayrıntılarıyla tanıtılmakta, 
çocuklara yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanmaktadır. Hedefler ve Çözüm 
Önerileri başlıklı üçüncü bölüm, bütüncül ve kapsayıcı çocuk politikalarının önemini ortaya 
koymaktadır. Bu kapsamda geliştirilecek Çocuk Bütçesi, kurumlar arası işbirliği gibi konuların 
yanı sıra, çocukların oyun hakkı, çocuklara ücretsiz ve nitelikli eğitim ve sağlık hizmetleri, 
çocuk-dostu şehirler, çocuk yoksulluğuyla mücadele, engelli çocuklara yönelik özel hizmetler, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle erken yaştan itibaren mücadele, çocuk dostu yuvalar ve 
yetiştirme yurtları ve çocuk suçlarıyla mücadele gibi konularda alınacak somut önlemler 
ortaya konmaktadır. 

Çocuk raporu 23 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da bir kahvaltılı basın toplantısıyla köşe 
yazarları ve basın mensuplarına sunulmuştur. Rapor medyada oldukça geniş yer bulmuştur. 

BYKP tarafından hazırlanan altıncı rapor, “Eğitim: Eşit Fırsat, Yaşam Boyu Öğrenme” 
başlığını taşımakta ve altı ana bölümden oluşmaktadır. Eğitim: Özgür İnsan, Sosyal Adalet 
ve Bilgi Toplumu başlıklı ilk bölüm, CHP’nin eğitime temel bir insan hakkı olarak ve sosyal 
demokrasinin temel ilkeleri çerçevesinde bakışını yansıtmaktadır. Çağımızda bilgi 
toplumunun gerektirdiği temel beceri ve yetenekleri geliştirmekte eğitimin önemini vurgulayan 
bu bölümü takip eden ikinci bölüm Türk milli eğitim sisteminin günümüzdeki yapısına 
odaklanmakta ve eğitimin tüm kademelerine ilişkin detaylı istatistiksel bilgiler ve durum 
analizi içermektedir. Eğitim Sistemine İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalar başlıklı üçüncü 
bölüm, zorunlu eğitim süresi, okullaşma oranları, eğitim-istihdam ilişkisi ve eğitimin 
finansmanı gibi konularda Türkiye ve OECD ülkelerini karşılaştırmakta ve Türkiye’nin 
ilerleme kaydetmesi gereken konuları ortaya koymaktadır. Eğitimin Niteliği başlıklı dördüncü 
bölüm, OECD ülkelerine yönelik olarak düzenlenen PISA (Uluslararası Öğrenci Başarılarını 
Değerlendirme Programı) sonuçlarını ve bu sıralamada Türkiye’nin son sıralarda yer 
almasının nedenlerini incelemektedir. Sayısal öngörüler başlıklı beşinci bölüm 2025 yılı için 
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öngörülen sayısal verilerden yola çıkarak Türkiye’nin önünde bulunan fırsat penceresine 
vurgu yapmaktadır. Türkiye İçin Yeni Bir Eğitim Anlayışı başlıklı altıncı bölüm ise CHP’nin 
öngördüğü eğitim politikasının detaylarını ortaya koymaktadır. 

Eğitim raporu 22 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da basın mensupları ve köşe yazarlarının 
katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmış ve medyada detaylı olarak 
tartışılmıştır.  

BYKP’nin açıkladığı yedinci rapor, “Demokrasi: Eşit Yurttaş, Özgür Toplum” başlığını 
taşımakta ve yedi bölümden oluşmaktadır. Özgürlüğün Partisi CHP başlıklı giriş bölümünü 
takiben, Milli İrade, Sivilleşme ve Demokrasi, Özgürlükçü Demokrasi, Parlamenter 
Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi ve Sosyal Demokrasi olmak üzere beş ana başlığı detaylı 
olarak inceleyen rapor, sonuç bölümünde Cumhuriyet’in kuruluşu, çok partili yaşama geçiş 
ve sosyal demokrasiden sonra, CHP’nin Türkiye’de gerçekleştireceği dördüncü büyük 
dönüşümün özgürlükçü demokrasi olacağını vurgulamaktadır. 

Demokrasi raporu 29 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da geniş katılımlı bir basın toplantısıyla 
Türkiye’nin önde gelen 50’den fazla köşe yazarına tanıtılmış ve medyada çok geniş yer 
bulmuştur. Rapor hakkında sayısız TV, gazete ve internet haberi, köşe yazıları ve 
değerlendirmeler yayınlanmıştır. 

Sekizinci rapor olan “Bilgi Toplumuna Doğru: Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, altı ana bölümden 
oluşmaktadır. Bilgi Toplumu başlıklı giriş bölümü, bilgi toplumu ve özgürlük, sosyal adalet ve 
ekonomi arasındaki ilişkileri ve CHP’nin bilgi toplumu yaklaşımını ortaya koymaktadır. Temel 
Yaklaşım başlıklı ikinci bölüm bilişim devrimine odaklanmakta ve dünyadaki gelişmeleri 
özetlemektedir. Kısa Tarihçe: Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlıklı üçüncü bölüm, 
Türkiye’de iletişim sektörünün gelişimini ve bilişim devrimine uyum çabalarını ele almaktadır. 
Uluslararası Değerlendirmeler ve Sektörlerin Durumu başlıklı dördüncü bölümde çeşitli 
sıralamalar ve uluslararası raporlarda yer alan karşılaştırmalar bulunmaktadır. Çözüm: Bilgi 
Toplumu başlıklı beşinci bölümde, internet altyapısının geliştirilmesi, telefon hizmetlerinin 
ucuzlaması, sayısal bölünmenin aşılması, bilişim ve iletişim sektörlerinin desteklenmesi, 
yasal düzenlemelerin yapılması ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı kurulması gibi, 
CHP’nin konuyla ilgili somut önerileri yer almaktadır. Sonuç bölümü, Türkiye’nin bilişim 
reformu ile küresel düzlemde yerini alacağını ve katılımcı demokrasiyi gerçekleştireceğini 
vurgulamaktadır. 

Bilişim raporu 3 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da geniş katılımlı bir basın toplantısıyla 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

“Küresel İklim Değişikliği: Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı dokuzuncu rapor, İklim 
Değişikliği Bilimi, Sera Gazı Salımlarının Azaltımı, Uluslararası Politikalar, İklim Değişikliğine 
Uyum ve Sonuç olmak üzere beş ana başlıktan oluşmaktadır. CHP’nin sürdürülebilir 
kalkınma anlayışı çerçevesinde şekillenen iklim değişikliği politikalarının insan-çevre ilişkisini 
bütünsel bir yaklaşımla ele aldığı vurgulanan raporda, Türkiye’nin iklim değişikliği ile 
mücadele konusundaki sorumluluklarını yerine getirecek, uyum konusunda uluslararası 
kaynak kullanım haklarını etkin şekilde kullanacak ve uluslararası görüşmelerde sorumluluk 
sahibi, girişimci ve lider bir tutum sergilemesini sağlayacak bir yaklaşım ortaya konmaktadır. 

İklim Değişikliği raporu, 8 Haziran 2011’de İzmir’de çok geniş bir yerel ve ulusal gazeteci-
köşe yazarı grubuna sunulmuş ve olumlu tepkiler almıştır. 

BYKP’nin Seçim döneminde yayınladığı son rapor, “Kadınlar: Her Alanda Eşit ve Güçlü” 
başlığını taşımaktadır. Dört ana bölümden oluşan raporun Giriş: Güçlü Kadın, Özgür Toplum 
başlıklı bölümünde, sosyal demokrasinin temel ilkeleri çerçevesinde CHP’nin kadın-erkek 
eşitliğine bakışı yer almakta, kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olduğu vurgulanmaktadır. 
Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğinde Durum ve Sorunlar başlıklı ikinci bölümde, uluslararası 
yükümlülükler ve AKP döneminde kadın-erkek eşitliğine bakış vurgulanmakta, kadınların 
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karşılaştıkları temel sorunlar, ekonomik bağımsızlığa kavuşamama, eğitim olanaklarından 
yoksunluk, kadına yönelik şiddet ve karar mekanizmalarında yer alamama olarak 
tanımlanmaktadır. CHP’nin Kadına Bakışı: Özgür ve Güçlü Kadın bölümünde CHP’nin 
konuyla ilgili temel ilkeleri ortaya konmakta ve güçlü bir kadın-erkek eşitliği politikası 
geliştirmek için bir Kadın-Erkek Eşitliği Sözleşmesi önerilmektedir. Bu sözleşmenin ana 
hatlarını, kadınların insan onuruna yakışan işlerde çalışması, eğitimde eşit fırsat ve 
olanaklara sahip olması, şiddetin son bulması ve kadınların siyaset ve toplumsal yaşamın 
tüm alanlarına katılması oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra rapor, toplumsal cinsiyetin tüm 
politika alanlarında gözetilmesini hedeflemekte, bu amaçla toplumsal cinsiyete dayalı 
bütçeleme ve özellikle de yeni bir Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını da içeren kurumsal ve 
yasal düzenlemeler önermektedir. 

9 Haziran 2011 tarihinde çok geniş katılımlı bir kadın gazeteci-köşe yazarı grubuna kahvaltılı 
bir basın toplantısında sunulan Kadın Raporu, medyada seçimden önceki günlerde son 
derece geniş yer bulmuş, haber kanalları ve tüm ulusal ve yerel gazetelerde detaylı olarak 
yer almıştır. 

Broşürler 

BYKP tarafından, seçim döneminde kullanılmak üzere, çok çeşitli politika alanlarına ve 
toplum kesimlerine yönelik olarak toplam 22 broşür hazırlanmıştır. Toplumsal kesimlere 
yönelik broşürler, Aile Sigortası, Emekliler, Çalışanlar, Gençler, Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, 
Esnaf, Çiftçiler, Tüketiciler, Çay Üreticileri, Fındık Üreticileri ve Şoförler başlıları altında 
hazırlanmıştır. Politika alanlarına yönelik olarak ise Sivil Toplum, Sosyal Devlet, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun Kalkınması, Bilgi Çağı, Kentleşme ve Konut, Kültür-Sanat, Spor, 
Turizm ve Denizcilik broşürleri hazırlanmıştır. Broşürler hem basılı olarak, hem de internet 
sayfasından kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

SEÇMEN DAVRANIŞI ANALİZLERİ 

AR-GE Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu bünyesinde çalışmalarını yürüten Seçmen 
Davranışı Çalışma Grubu tarafından, 2004 Yerel Seçimleri, 2007 Genel Seçimleri, 2009 
Yerel Seçimleri ve 2010 Anayasa Halk Oylaması sonuçları analiz edilmiştir. Geçmiş seçim 
sonuçlarına göre partimizin oy arttırma potansiyelinin yüksek olduğu ilçeler belirlenerek 
Rahat İlçeler, Dinamik İlçeler ve Zor İlçeler başlıkları altında sınıflandırılmıştır. D'hondt 
sistemine göre milletvekili sayımızın arttırılması ihtimali yüksek olan illerin de hesaba 
katılmasıyla, maddi kaynakların ve insan gücünün dağılımında faydalanılabilecek bir referans 
noktası oluşturulmuştur. Söz konusu değerlendirmelerin sonucunda seçim sürecinde 
çalışmaların yoğun olarak yürütülmesinde fayda olacak alanların belirlendiği bir kampanya 
stratejisi geliştirilmiştir. Yapılan çalışma seçim sürecinde Anayasa Mahkemesi’nin Milletvekili 
Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin bir bölümünü iptal etmesi sonucunda yeniden 
şekillenen milletvekili sayılarına göre güncellenmiştir. Söz konusu çalışma Parti Meclisi 
toplantısında sunulduğu gibi, partinin talepte bulunan ilgili birimleri ile de daha geniş ayrıntı 
düzeyinde paylaşılmıştır.  

Seçmen Davranışı Çalışma Grubu’nun son beş seçim sonuçlarının analizi ile ortaya koyduğu 
coğrafi hedef kitle belirleme çalışmasının başarısının tespiti için 12 Haziran 2011 Genel 
Seçimleri’nin sonuçları daha geniş bir çalışma grubu tarafından değerlendirilmiştir. Tüm 
illerde ve ilçelerde seçim sonuçları daha önceden belirlenmiş kategoriler bağlamında 
istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu 
değerlendirmeler Parti Meclisi’ne rapor olarak sunulmak üzere hazırlanmıştır.  
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İL ÇALIŞMALARI 

AR-GE, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu tarafından daha önce 2007-2009 yılları arasında 
iki yılı aşkın bir sürede 63 il için gerçekleştirilmiş olan İl Raporları, güncel verilerle iki ayı biraz 
aşan bir sürede yeniden hazırlanmıştır. Seçim dönemine yaklaşılması ile ara verilen çalışma 
60 il için tamamlanmıştır. Daha önceki raporların kapsamı parti politikalarının odaklandığı 
alanlarda genişletilmiş, özellikle il, ilçe yönetimlerimiz ve milletvekili adaylarımızın 
faydalanabileceği veriler kullanılarak raporun yapısı düzenlenmiştir. Parti politikalarının il 
düzeyinde nesnel veriler ve güncel analizlerle desteklenmesinin yanı sıra, CHP il 
başkanlıklarından gelen bilgilerin de dahil edilmesiyle yerel düzeyde de katkı sağlanarak 
raporların yorum gücü arttırılmıştır.  

Raporların hazırlanma süreci istatistiksel verilerin güncellenmesi için bir veri havuzu 
oluşturulması ile başlamış, bu amaç için kurulan bir ekiple raporda yer alacak tüm konularda 
mevcut en güncel resmi bilgiler bir veri tabanında toplanmıştır. Raporların içeriği kategorize 
edilerek standart bir dil geliştirilmiş ve ilgili başlıklar altına güncel veriler yerleştirilmiştir. Ayrı 
bir ekip tarafından, sunulan verilerin gösterdiği eğilimler ortaya konularak bölge illeri ya da 
Türkiye ortalamaları ile kıyaslar yapılmıştır. İle özel yorumların, ilin güçlü ve zayıf yanları ile 
tehlike ve fırsatlarının sunulduğu analizlerin (SWOT), görüş ve değerlendirmelerin eklenmesi 
ile raporlar tamamlanmıştır. Tamamlanan tüm il raporları, il yönetimine ve milletvekili 
adaylarımıza ulaştırılmak üzere ilgili il başkanlıklarına gönderilmiştir.  

Raporlar; Giriş, Tarihçe, Coğrafi Özellikler, Demografik Bilgiler (Temel Nüfus Bilgileri, Engelli 
Yurttaş Bilgileri, Göç Bilgileri), Geçmiş Seçim Sonuçları, Ekonomik Durum (Temel Ekonomik 
Veriler, İşsizlik, İstihdam, İşgücü, Vergi Bilgileri, Teşvik Bilgileri, Kamu Yatırımları, KÖYDES, 
Dış Ticaret, Tarım, Turizm, Karayolu, Trafik), Sosyal Gelişmişlik Göstergeleri (Yoksulluk, 
Gelişmişlik Endeksi, Eğitim Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Altyapı ve Çevre Bilgileri, Sivil Toplum, 
Kültür, Sanat ve Spor), İlin Güçlü ve Zayıf Yönleri ve Görüş, Değerlendirmeler, Öneriler 
bölümlerinden oluşmaktadır.  

İl raporlarının hazırlandığı çalışmalara paralel olarak, gelecekte raporların internet ortamında 
erişilebilecek ve sürekli güncellenebilecek, yaşayan bir yapıya kavuşturulması için gerekli alt 
yapı da geliştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ile farklı yetki 
gruplarının değişik düzeylerde erişimine açık şekilde tüm il raporları internete aktarılacak ve il 
ve ilçe örgütlerinden gelecek katkılarla da sürekli olarak güncellenecektir. 

 
SEÇİM KAMPANYASINA DESTEK 

BYKP, Aralık 2010 tarihinden itibaren seçim kampanyasına tüm ekibiyle destek sağlamıştır. 
Bu kapsamda yukarıda belirtilen broşür ve raporların hazırlanma sürecine ek olarak, Basın, 
Tanıtım ve Propaganda birimiyle de etkin bir işbirliği sağlanmış, reklam kampanyaları ve 
seçim görselleri için iki birim arasında düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda BYKP, 41 Vaat kitapçığının geliştirilmesine katkıda bulunmuş, 10 Soruda Aile 
Sigortası ve Doğu ve Güneydoğu Gün Yüzü Görecek kitapçıklarının hazırlanmasında içerik 
ve kapsam bakımından destek sağlamıştır.  

BYKP’nin seçim sürecinde gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri, Partimizin 
“Özgürlüğün ve Umudun Ülkesi, Herkesin Türkiye’si” başlıklı 2011 Seçim Bildirgesi’nin 
hazırlanmasıdır. Seçim Bildirgesi yaklaşık 4 aylık bir süreçte, Partinin tüm geçmiş politika 
belgeleri ve uluslararası bildirgelerin de incelenmesi ve güncelleştirilmesiyle hazırlanmış, bu 
süreçte Partimizin Genel Başkan Yardımcılıkları ve tüm birimleri ile işbirliği 
gerçekleştirilmiştir. Seçim Bildirgesi’nin hazırlanması sürecinde BYKP uzmanları düzenli 
aralıklarla bir araya gelerek belirlenen politikaların güncellenmesi ve gözden geçirilmesini 
sağlamış, ayrıca MYK üyeleri ile de düzenli toplantılar gerçekleştirilerek görüşler 
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doğrultusunda gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. 2011 Seçim Bildirgesi 22 Nisan 2011 
tarihinde Genel Merkez’de milletvekili adaylarımıza ve basına sunulmuştur. 

BYKP, seçim kampanyası sürecinde, Sayın Genel Başkan’ın miting konuşmaları için, 
mitingin yapılacağı ilin sosyo-ekonomik durumu, demografik yapısı, ilin ve bağlı ilçelerin 
güncel sorunları, mitinge katılacak kitlenin olası nitelikleri ve gündemde yer alan konulara 
dair bilgi notları hazırlanmış ve bunları düzenli olarak gerekli birimlere ulaştırmıştır.   

Son olarak, kampanya döneminde BYKP uzmanları, Sayın Genel Başkan’ımızın 
konuşmalarından derlenen “Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’ye Sözüm Var” başlıklı kitabı 
derleyerek, kitabın yayına hazırlanması, basımı, tanıtımı ve dağıtımı aşamasında etkin 
şekilde çalışmıştır.  
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PARTİ İÇİ EĞİTİM FAALİYET RAPORU 
 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI 
(HALK ENSTİTÜSÜ)   

 
Ocak ayında faaliyetlerine başladığımız parti içi eğitim çalışmalarımızda öncelikli olarak, 
daha önce “Parti İçi Eğitim”e yönetici ve yönlendirici olarak hizmet vermiş,  partimize gönül 
vermiş, bizlerle bağlantı kuran, fikir ve önerileri olan arkadaşlarımızla tanışma ve görüşme 
toplantısı yaparak parti içi eğitim komisyonumuzu oluşturduk.  

Komisyonumuzu oluşturduktan sonra ise ilk olarak çalışma programımızı yaptık.  Çalışma 
programımız genel seçim öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana eksene oturdu. Seçim 
öncesi programda, dil bütünlüğü sağlamak, örgütlere daha hızlı ve çabuk ulaşabilmek 
eğitimin kurumsallaşması açısından eğitim çekimleri yapılarak internet üzerinden eğitim, 
video, CD’lerin eğitimlerde kullanılması öngörüldü.  

Genel seçim öncesi faaliyetlerimizi bölge eğitim toplantıları ve uzaktan eğitim modeli (Halk 
Enstitüsü) olmak üzere ikiye ayırdık. Bölge eğitim toplantıları için bölge eğitmenlerinin eğitimi 
ve uzaktan eğitim modeli içinde eski, yeni milletvekillerimizden, PM üyelerimizden ve 
partililerimizden oluşan bir eğitimci kadrosu oluşturarak uzaktan eğitim modelimizi 3 ana 
başlık halinde; 

· Kişisel gelişim, 
· Parti politikaları eğitimi, 
· CHP ve Sosyal demokrasi tarihi eğitimi olmak üzere internet ana sayfa ve CHP intraneti 

üzerinde yayınlamaya başladık.  
 
Ayrıca bu eğitimleri 3’lü eğitim setleri şeklinde DVD’ler halinde tüm il ve ilçe 
başkanlıklarımıza dağıttık.  

Uzaktan eğitim (Halk Enstitüsü) uygulamamızı, 31 Mart 2011 tarihinde Sayın Genel 
Başkanımızın da katıldığı bir toplantıyla tüm partililerimize ve halkımıza duyurduk. 

Uzaktan eğitim modelimiz ve Parti İçi Eğitim tarafından hazırlanan sandık seçmen 
sorumlularına yönelik eğitim videosunu CHP intraneti ve internet ana sayfasında yayınladık. 
Tüm il ve ilçe başkanlıklarına DVD halinde göndererek örgütlerimizin yerinde yapılacak olan 
eğitimlerde kullanmasını sağladık.  

Son olarak da; veri girişlerinin nasıl yapılacağı konusundaki eğitimimizi de hazırlayarak seçim 
günü intranet üzerinde yayınladık ve DVD’ler halinde çoğaltıp tüm il ve ilçe başkanlıklarına 
gönderdik  

Ayrıca sandık seçmen sorumlularımızın eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi için uygulama 
sınavımızı da online olarak intranet üzerinde yaptık ve bu şekilde eğitimlerimizi ölçme ve 
değerlendirme fırsatını da yakaladık. 

Sonuç olarak, Türkiye’de bir siyasi partinin ilk olarak eğitimde uyguladığı uzaktan eğitim 
modeli ile tüm il ve ilçe yöneticilerimize genel ve ihtiyaç doğrultusunda yapılabilecek tüm 
eğitimlerimizi yapmaya gayret ettik. Ölçme değerlendirme çalışmalarını yaptık.  

Bölge eğitim toplantılarıyla da yerinde eğitimler ile de örgütümüzün yanında olduk.  

Seçim öncesi ve sonrası dönemi kapsamak üzere; il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kolları başkanlarımıza yönelik eğitimlerimiz de tasarlanmıştır. 
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CHP PARTİ İÇİ EĞİTİM BİRİMİ SEÇİM STRATEJİSİ VE SANDIK EĞİTİMLERİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Parti İçi Eğitim Birimi, gerek sandık eğitimleri, gerekse de paralel 
sayımla ilgili çok başlı bir anlayış olduğu düşüncesiyle, Şubat ayında, Genel Sekreter, Seçim 
ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcılığı, Propagandadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Halkla 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanlarıyla da görüşerek koordinasyon toplantıları düzenlemiştir.  

Görev bölüşümü, iletişim ve koordinasyon için görüşmeler yapıldıktan sonra herkesin görev 
alanları belirlenerek iletişimin devamına karar verilmiştir.  

Türkiye genelinde, 199.207 sandığın %96’sında ilk kez Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından 
atanan ve PİE Birimimiz tarafından eğitimi gerçekleştirilen partimiz sandık kurulu üyeleri 
görev yapmıştır. Görev yapan Sandık Kurulu Üyelerinin %77’si ıslak imzalı tutanakları İlçe 
Başkanlıklarına ulaştırmıştır. 

Birinci çalışma yöntemimiz, “Bölge Eğitim Toplantıları” yoluyla, üye ve yöneticilerimizden 
oluşturduğumuz 30 kişilik eğitim kadromuzla canlı olarak tüm örgütlere (yönetim ve seçilmiş 
kadrolara) siyasi iletişim ve siyaset felsefesi eğitimlerinin birlikte verilmesiydi.  

Ayrıca il ve ilçe sandık kurulu üyesi ile müşahit eğitimlerinin ve sandık eğitimlerinin, seçim 
stratejileri eğitimi veren eğitmenler tarafından, standart yolla video üzerinden yapılması 
kararlaştırıldı. Bu eğitimlerin intranette de yer almasıyla, görevliler istedikleri zaman eğitimi 
tekrarlama imkanı bulabildiler.  

İkinci yönteme göre, 2.000 kişi bulunacak, eğitilecek ve il ve ilçelere gönderilecekti. Bunların 
eğitimi için homojen gruplar oluşturulacak, eğitimlerin verimli olması isteniyorsa 20 kişilik 
gruplar halinde eğitilecekti. Ancak bu durumda sadece eğitimcinin eğitimi için 100 gün 
gerekiyordu. 2.000 kişi şöyle dursun 1.000 kişinin bile bulunmasında karşılaşılan güçlükler ve 
zaman sıkıntısı gibi nedenlerle birinci yöntem tercih edildi. 

Eğitim veren arkadaşlarımız, 19 Mart 2011-18 Nisan 2011 tarihleri arasında yönetici ve eğitici 
toplantılarını bölgesel olarak yaptılar. Bu toplantılara yaklaşık 20.000 kişinin katılması 
hedeflenmiş ancak seçimlerin yaklaşması ve örgütün alan çalışmalarına yönelmiş olması 
dolayısıyla yaklaşık 12.000 kişiye eğitim verilebilmiştir.  

18 Nisan 2011 tarihli ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’nin genelgesi uyarınca, 23 Nisan 2011-
10 Haziran 2011 tarihleri arasında, il başkanlıklarının planladığı ve talep ettikleri konularda 
sandık kurulu üyeleri ve gözlemcilere tematik eğitimler verilmiştir. Yaklaşık 10.000 görevli 
üyemiz yüz yüze eğitim almışlardır. 

Çalışmalarımız sırasında eğitmenlerimiz ile de sürekli koordinasyon sağlanmıştır.  Eğitmen 
raporlarından çıkardığımız özet bilgi aşağıdaki gibidir: 

· Kuşatılmış, kirli bilgiyle donatılmış toplumumuza ulaşabilmemiz için kılcal damar 
örgütlenmesinin genişletilmesi, yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun için de sandık 
çevresi temel alınarak örgütlenmemiz gerekmektedir. Bu sebeple kadrolarımızın tümünün 
eksiksiz bir şekilde parti politikaları, temel düzeyde siyaset bilincine ulaştırılması şarttır. 

· Eğitimin önemi sebebiyle, Genel Merkez’de eğitime yönelik çalışmaların sağlıklı 
düzenlenmesi ve yürütülmesi için bir ekip oluşturulmalıdır.  

· Eğitimlerin il örgütlerine gidilerek yapılması olumludur. Eğitim verilecek eğitmenlerin Genel 
Merkezde eğitilerek illerine eğitim vermek üzere gönderilmeleri yönteminden sonuç alma 
olasılığı bu yönteme göre daha düşüktür. 
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· Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğu kaçınılmazdır. Bugünden yarına hiçbir kimseyi hiçbir 
konuda eğitmek olanaklı değildir. Bu nedenle sandık güvenliği, temel parti politikaları ve 
iletişim konularında verilecek eğitimler yerel seçimlere yönelik olarak 2011 Eylül ayı 
itibariyle başlatılmalıdır. 

· Tüm bu eğitimlerde mutlaka ortak bir müfredat olmalı ve eğitmenler bu müfredata sadık 
kalmalıdır. 

· Eğitimler, gönüllülük esasıyla yapıldığında çok zorlanılmaktadır bu nedenle eğitimlerin 
gerektiği gibi yapılabilmesi için idari ve mali alt yapı mutlaka sağlanmalıdır.  
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYET RAPORU 
 

 
Bu dönem içerisinde (21 Nisan 2011 – 22 Haziran 2011) Genel Başkan Yardımcılığımız 
bünyesinde yürütülen faaliyetlerin önemli bir bölümünü CHP Intraneti üzerinde yapılan 
çalışmalar oluşturmuştur. Seçim dönemi olması itibari ile seçim öncesi, seçim günü ve seçim 
sonrasına dönük veri giriş-kontrol, sandık takibi, itiraz ve detaylı analiz raporlarına dönük 
uygulamalar geliştirilmiştir. 
 
Bu uygulamaların tamamı CHP bünyesinde oluşturduğumuz yazılım ekibimiz tarafından 
geliştirilmiş olup, hiçbir şirkete ödeme yapılmamış ve büyük bir tasarruf sağlanmıştır.   
Seçim süreçleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında basına ve kamuoyuna sürekli bilgiler 
verilmiş ve bu süreçlere vatandaşlarımızın da katılması sağlanmıştır.  
 
Seçim sonuçlarının güvenilir bir biçimde alınmasını temin etmek üzere tüm sandıklarda 
görevlendirdiğimiz sandık sorumlularımız,  sandık sonuç tutanaklarını bilgisayar sistemimize 
girmiş ve bu sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen sandık ölçekli sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. 
 
Ayrıca seçim akşamı, yayın yasakları sona erer ermez, YSK’dan iletilen sandık ölçekli seçim 
sonuçları internet sitemizde yayınlanmış ve oy kullandıkları sandıktaki REseçim sonuçlarını 
kontrol eden vatandaşlarımız, tesbit ettikleri hataları Seçim Koordinasyon Merkezimize 
iletmişlerdir. 
 
Süresi içinde itiraz edilebilmesi için farklılık gösteren sandıklar ve bilgileri ilgili il ve ilçe 
başkanlıklarına iletilmiştir. 
 
Toplam 1480 sandıkta farklılık tesbit edilmiştir. Hukuk birimimiz ve il/ilçe başkanlıkları itiraz 
işlemlerini yürütmüşlerdir. 
 
Farklılık tesbit edilen sandık sayısı 1480 gibi büyük bir sayı olmasına rağmen bu 
sandıklardaki toplam oyların sayısı genel oranları binde 5’ten daha az etkileyecek boyuttadır. 
Tüm ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları CHP-BİT’e ulaştırıldıktan sonra YSK kesin 
sonuçları ile karşılaştırılacak ve nihai bir bir rapor ayrıca hazırlanacaktır.      
 
Hatırlanacağı üzere Internet sitemizde uygulamaya soktuğumuz “Askı Listesi” sistemi ile 
vatandaşlarımız, kendisinin ve komşularının seçmen listesinde olup olmadığını kontrol etme 
ve olası hataları bildirme olanağını bulmuştur. Daha sonra devreye aldığımız “Sandık 
Listesi”  sistemi ile ise vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağını, komşularının nerede oy 
kullanacağını ve kendi oy kullanacakları sandıkta başka kimlerin oy kullanacaklarını 
görebilmişleridir.  
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Seçmen listeleriyle ilgili aşağıdaki konuların aydınlatılması gerektiği ifade edilmiştir.  

 

· 2009 sandık listesinden 2011 listesine geçerken 3,953,546 seçmen eklenmiştir. 
Bunlardan 2,654,088’i yaştan dolayı eklenen genç seçmenlerdir. 1,299,458 seçmenin 
nasıl eklendiği konusuna; 

· 2009 sandık listesinden 2011 listesine geçerken 9,794,175 seçmenin adresi değişmiş 
gözükmektedir. İki yıllık bir sürede bu kadar büyük sayıda (yaklaşık %20) adresin 
değişmesi kuşkular yaratmaktadır. Bu değişikliklerin doğruluğu konusuna; 

· 2011 Askı Listesinde olmayıp, Sandık Listesine eklenen 397,733 seçmen sayısına  

bir an önce açıklık getirilmelidir.  Bu kuşkularımız basınla ve kamuoyuyla da paylaşılmıştır.  

Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben aşağıdaki raporlar hazırlanmıştır: 

İL RAPORLARI 
 
2011 - 2007 Seçim Sonuçları 
2007-2009-2011 Karşılaştırmalı İl  
2007-2009-2011 CHP’li İl Belediyeleri Değişim (15 Adet) 
2011 - 2007 Bölge Bazında Seçim Sonuçları 
7 Bölge İçin 2007-2009-2011 Karşılaştırmalı İl 
2011 - 2007 Önseçim Yapılan İller Seçim Sonuçları (29 Adet) 
Önseçimli İller İçin 2007-2009-2011 Karşılaştırmalı İl 
10 ve Daha Fazla MV Çıkaran İller 2011 - 2007 Seçim Sonuçları 
10+ İçin 2007-2009-2011 Karşılaştırmalı İl 
2007-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Düşürdüğü İller (12 Adet) 
2009-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Düşürdüğü İller (14 Adet) 
2007-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Arttırdığı İller (61 Adet) 
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2009-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Arttırdığı İller (35 Adet) 
2007-2009-2011 Net Oy Arttırdığımız İller (59 Adet) 
2007-2009-2011 Net Oy Kaybettiğimiz İller (6 Adet) 
İllere Göre Sandık Sonuçları Giriş Raporu 
 
İLÇE RAPORLARI 
 
2007-2009-2011 Karşılaştırmalı İlçe 
2007-2009-2011 CHP’li İlçe Belediyelerinde Değişim (176 Adet) 
2007-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Düşürdüğü İlçeler (134 Adet) 
2009-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Düşürdüğü İlçeler (243 Adet) 
2007-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Arttırdığı İlçeler (627 Adet) 
2009-2011 CHP’nin Oyunu AKP’den Daha Fazla Arttırdığı İlçeler (424 Adet) 
2007-2009-2011 Net Oy Arttırdığımız İlçeler (611 Adet) 
2007-2009-2011 Net Oy Kaybettiğimiz İlçeler (62 Adet) 
İlçelere Göre Sandık Sonuçları Giriş Raporu 
Yüzde 1'in Altında Oy Aldığımız İlçeler (14 Adet) 
 
DİĞER RAPORLAR 
 
Sıfır Oy Alınan Sandık Bilgileri  
12 Haziran Seçimleri Görevli Raporu 
Üye Sayımızdan Daha Az Oy Aldığımız Sandıklar 
Bağıntı Analizleri 
 

CHP-BİT olarak Bilişim sektörünün temsilcilerinin de katkılarıyla “Bilgi Toplumu” raporu 
çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalara daha önce oluşturulan “Telekomünikasyon”  grubu da 
dahil edilmiş ve bilgi ve iletişim teknolojilerini bütün olarak değerlendiren tek bir rapor 
hazırlanmıştır. Bu rapora CHP-BYKP eşgüdümü ile son hali verilmiş ve 3 Haziran 2011 günü 
bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurusu yapılmıştır. 

İnternet sitemizden ulaşılabilen bu raporun seçim bildirgemizde de yer alan özeti faaliyet 
raporumuzun son bölümünde bulunmaktadır.  

İletişim Altyapısı 

Ankara Genel Merkez binamızda bugüne kadar hizmet veren CHP Intraneti sunucuları seçim 
gecesi olası bağlantı sorunlarını gidermek ve güvenlik açıklarını önlemek amacıyla İstanbul’a 
İşNet merkez binasına gönderilmiştir. Birkaç yılda bir gün kullanılacak detaylı altyapı için 
satın almaya gidilmemiş, İşNet tarafından temin edilen sanal sunucuların geçici kullanımı ile 
gereksinim karşılanmıştır.  

Yüksek maliyetler gerektiren, firewall ve Load Balancer yatırımlarını İşNet tarafı yapmış, 
seçim gecesi CHP Intraneti ve kamuoyuna sandık sonuçlarını duyurmak için hizmete alınan 
secim.chp.org.tr sitelerine bant limiti olmaksızın erişim sağlanmıştır. 
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Uygulamaya geçirilen yeni modelin şeması yukarıdadır. Seçim gecesine yönelik planlanan 
bu model uygun görüldüğü taktirde süreklilik arzedecektir. 

Güvenlik 

CHP Intraneti; işlevleri dikkate alınarak CHP Intraneti, CHP Merkez intraneti ve CHP Bilişim 
intraneti olarak üçe ayrılmıştır. CHP Intraneti “http://intranet.chp.org.tr/” adresinden devam 
etmektedir.  

Merkez olarak adlandırılan bölümde kritik önem taşıdığı düşünülen veriler bulundurulmakta, 
dolayısı ile erişim daha katmanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Güvenlik açısından IP 
kısıtlaması uygulanan merkez intranetine CHP Genel Merkez binası dışından erişim hakkı 
yoktur.  E-ödeme ile ilgili raporlar, örgütümüz, görevlilerimiz ve gönüllüler ile ilgili işlemler ve 
raporlar bu intranette bulunmaktadır. Intranet yönetimine ilişkin modüller (yetkilendirme, 
sistem kayıtları ve benzeri) ve kritik bilgi içeriğine sahip detaylı raporlar da bu ünitede yer 
almaktadır.  

CHP Bilişim intranetinde ise internet üzerinden yetki kontrolü olmadan erişilebilen, halka açık 
formların bulunduğu, CHP internet sitesinde yayınlanan bütün formlar bulunmaktadır.  

CHP Intraneti 

CHP Intranetindeki güncel menü başlıkları ve kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Örgüt Genel Başkan, MYK Üyeleri, PM Üyeleri, Milletvekilleri, İl/İlçe Başkanları, Genel 
Merkez Gençlik Kolları ve Genel Merkez Kadın Kolları’nın listeleri ve üye kartları 
görüntülenebilmektedir. 

Üye Başta Üye yazım Birimi kullanımına yönelik olmak üzere, üye işlemlerinin yürütüldüğü 
menü başlığıdır.  

· Üye kayıt ekleme formu ve üye kayıt güncelleme formu test amaçlı hizmete 
sunulmuştur. Daha önceden planlanan Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden KPS(Kimlik 
Paylaşım Sistemi) servisi aracılığıyla TC Kimlik Numarası doğrulaması yapılarak üye 
kayıt işlemi yapılabilmektedir.  

· KPS’nin her zaman hizmet veremiyor olması nedeni ile serverımızda sürekli çalışan 
bir servis yazılmıştır. (Kayıt girerken KPS’den veri çekilemiyor ise, ilgili TC Kimlik 
numarasına ait veriyi seçmen kütüğünden getirmeye çalışıyor. Bu işlemlerin sonunda 
kayıt yapılıyor fakat “TCKN doğrulanamadı” uyarısı ile veritabanına ekleniyor. 
Serverda çalışan servis ise hatalı sonlanmış olan kayıtları doğrulamayı deniyor. İlgili 
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kayıtları giren kullanıcıya intranete girişte doğrulananlar ve doğrulanmayanlar listesini 
sunuyor. Doğrulanamayan TCKNye tıkladığında ise direk ilgili TCKN’nin kayıt ekranı 
geliyor ve kullanıcının gerekli düzeltmeyi yapmasını sağlıyor.) 

· Şu an güncel olarak kullanılan üye kayıt formunun elektronik ortamdaki versiyonu üye 
yazım görevlilerinden alınarak sistemimize entegrasyonu sağlanmıştır. Yeni girilen bir 
kayıdı kaydettikten sonra, yazdırma seçeneği seçilerek orjinal form kopyasını dijital 
ortamda almak mümkün olmuştur. Üye sistemimiz yayına geçtiğinde il/ilçelerin 
formlarını genel merkeze bu şekilde iletmeleri istenecektir. 

· Ayrıca üyelerin güncel adreslerini bulabilmek amacıyla, üye adres güncelleme 
formu yapılmıştır. Bu formda seçilen il/ilçenin üyelerinin şu an ki üye veritabanındaki 
adresleri ile seçmen kütüğündeki adresleri karşılaştırılarak güncelleme 
yapılabilmektedir. 

· İlgili il/ilçenin üyelerine yönelik seçilen kriterlere göre alınabilen Üye Raporları da bu 
menü başlığına bağlıdır. 

Görevli Askı ve seçim dönemlerinde üyeler içerisinden yapılan görevlendirmelerin yapılacağı 
sayfadır. Görevlerin özelliklerine göre değişik sayılarda görevlendirme yapılabilir. 

· İl/İlçe Seçim Kurulu, İl/İlçe Ulaştırma Görevlisi, Mahalle/Köy Görevlisi, Okul Görevlisi, 
Kat Görevlisi, Sandık Görevlisi, Müşahit, İl/İlçe Hukuk Sorumlusu, İl/İlçe Bilgi ve 
İletişim Teknisyeni gibi görevliler Görevli Tanımlama formu aracılığıyla 
atanabilmektedir. Ayrıntılı atama ve hızlı atama şeklinde 2 değişik modda görevli 
tanımlama yapılabilmektedir. 

· Seçmen listelerinin açıklanmasıyla atanmış olan sandık görevlilerinin izlenebileceği 
Detaylı Sandık Görevlisi Raporu hazırlanmıştır. İl/ilçe/mahalle/okul bazında raporlar 
alınabilmektedir. 

· SKM’ye iletilmiş olan sandık görevlileri listesi toplu halde alınarak sistemimize 
eklenmiştir.  

· Eklenmiş olan sandık görevlilerinin il/ilçe bazında toplam sayılarını, atanmış olanların 
yüzde kaçını oluşturduğunu gösteren istatistiki rapor hazırlanarak herkesin kendi 
il/ilçesini takip edebilmesi sağlanmıştır. 

· Daha önceden eklenen sandık görevlilerini gösteren “Detaylı sandık görevlileri 
raporu”na ek olarak bütün görevlilerin takip edilebileceği “Görevliler Raporu” 
yapılmıştır. Hem sandık görevlileri hem  de atanabilen tüm dönemsel görevliler 
istenirse tek tek, istenirse tamama gösterilmektedir.   

· Intranet sisteminde görevli tanımlaması yapılma işlemleri için yol gösterici olması 
bakımından bir video hazırlanmıştır. İl/ilçe başkanı gibi sisteme girip bütün görevli 
tanımlama metotlarıyla birer örnek yapılıp, bir yardımcı program kullanılarak yapılan 
aşamaların kaydedilmesi sağlanmıştır. Daha sonra seslendirme yapılması için eğitim 
birimine video ve konuşmaları içeren dosya şeklinde teslim edilip seslendirilmesi 
sağlanmıştır.  

· Telefon Rehberi Genel Merkez bünyesinde görev alan yönetici ve idari personelin 
erişim bilgileri görüntülenmektedir. 

 
MV Aday İşlemleri Seçilen milletvekili adaylarının hangi il/bölge/sırada olduklarını gösteren 
ve detaylı arama yapılabilmesine olanak sağlayan raporun bulunduğu menü başlığıdır. 
 
Sandık Bilgileri 2011 Milletvekili seçimlerine yönelik üretilen raporlardır. Bu raporlar 
sırasıyla aşağıda sıralanmıştır. 

· 2011 Sandık Listesinde Yer Almayan CHP Üyeleri Raporu 
· 2011 Tüm Seçmen Listesi 
· TCKN bilgisi ile Arama yapılan kişinin nerede oy kullanacağını gösteren Sandık Yeri 

Sorgulama Raporu 
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· Yaş aralığı, Kadın oranı, Üye sayısı azlığı ve bir önceki seçimlerdeki oy oranlarına 
göre kıstaslardan seçilenlere göre arama yapılabilen 2011 Sandık Analizi Raporu  

· Yeni seçmenlerin, Çıkan seçmenlerin, Muhtarlığı değişen seçmenlerin listelendiği 
Detaylı Değerlendirme Raporu  

· 2007 ve 2009 yıllarında oy oranı değişimini grafiklerle gösteren Yıllara Göre Oy Oranı 
Değişimi Raporu 

· 2007 veya 2009 yılını baz alarak oy oranlarını değiştirerek milletvekili sayısını 
değiştiren Oy Oranı-Milletvekili Değişim Analizi Raporu 

Seçim İstatistikleri Daha önceki seçim sonuçlarına göre bazı analizler yapılmasını sağlayan 
raporların olduğu menü başlığıdır. Bu raporlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

· 2007 – 2009 – 2011 Seçim Sonuçları 
· Harita Üzerinden Takip 
· Yıllara Göre Oy Oranı Değişimi 
· Oy oranı – Milletvekili Dağılım Analizi 
· 2011 % 1 in altında oy alınan yerler 

Seçim 2011 Seçim gecesi ve sonrasına yönelik olan çalışmaların yer aldığı menü başlığıdır. 
Alt başlıklar olarak şu şekilde incelenebilir. 

· Sandık Sonuçları Bilgi Girişi Seçim günü sandık görevlilerinin bilgileri girebilmesi 
için tasarlanan ekrandır. Kullanım kolaylığı açısından oy pusulasındakinin parti 
sırasıyla ve logolarıyla zenginleştirilmiştir. 

· Sandık Sonuçları Takip Ekranı YSK’dan veya sandık sorumlularından gelen 
sonuçların anlık izlenebileceği ekrandır.  

· Sandık Görevlisi Takip Ekranı Sandık görevlilerin seçim günü göndereceği 
mesajlara göre sandık durumunun takip edilebileceği ekrandır. 

· Sorunlu Sandık Takip Ekranı CHP örgütünden gelen sonuçlarla YSK’dan gelen 
sonuçların karşılaştırıldığı ve uyumsuzlukların rapor edildiği ekrandır. 

· Değişen Sandıklar Takip Ekranı YSK’dan çekilen son iki veri arasında farklılık 
oluşan sandıkların gösterildiği ve raporlandığı ekrandır. 

· Örnek 86 - Sandık Bilgi Giriş Ekranı Karşılaştırması YSK’nın yayınladığı Örnek 86 
adlı sandık sonuç tutanağı ile veri giriş ekranı arasında alanları eşleştiren sayfadır. 

· Kesinti Durumunda Çalışma Seçim gecesi veri giriş yapamayan il/ilçelerin 
sonuçlarını sistemimize toplu halde aktarabilmesini sağlayan, bizim tarafımızdan 
formatı belirlenmiş bir excel dosyası indirebilecekleri alan ile doldurulmuş exceli 
yükleme yapabilecekleri alanı bulunduran ekrandır. 

· 2011 Sandık Sonucu Sorgulama Seçilen il/ilçe ve sandığa ait seçim sonuçlarının 
gösterildiği ekrandır. Seçmene ait sayısal bilgileri, partilerin aldıkları oyları ve 
bağımsızların aldıkları oyları gösteren ekrandır. Sorgulanan sandığa ait bir yanlışlık 
varsa, bize hata olarak da bildirme imkanı sağlanmıştır. 

Eğitim Halk Eğitim videolarının bulunduğu menü başlığıdır. İçerisindeki videolar şunlardır. 

· Halk Enstitüsü Tanıtım 
· Halk Enstitüsü Tanıtım - 2 
· Sandık Eğitimi Her Sandıkta Bir CHP’li Kadın 
· Seçim Stratejileri ve Saha Çalışmaları 
· Sandık Seçmen Sorumlusu Eğitimi 
· Sandık Seçmen Sorumlusu Eğitimi – 2 

Bir de eğitim birimi ile birlikte yürütülen bir çalışma olarak sandık sorumlusu testi 
hazırlanmıştır.  
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Ana başlıklar halinde detaylı bir inceleme yaparsak, yapılan modülleri şu şekilde ele alabiliriz. 

Aidat Ödemeleri ve Bağış 

Mobil aidat ödeme sisteminin yayına girmesinin ardından, İş Bankasıyla yapılan anlaşma 
doğrultusunda kredi kartıyla aidat ödeme sistemi de hizmete sunulmuştur. Üyelerimizden 
Ziraat ve İş Bankası Maximum kartı olanlar taksit imkanından da yararlanabilmektedir, diğer 
kartlardan ise tek çekim yapılabilmektedir. İş Bankası yapılan ödemeleri aylık ekstreler 
halinde parti muhasebesine iletmektedir. Bu sistem, üye aidatlarının ödenmesinin ve takibinin 
üyelerimiz için bir yük olmaktan çıkıp, daha kolay ve teknolojik yollarla ödenebilmesine 
olanak sağlamıştır. 

Ayrıca kredi kartıyla bağış yapabilmek için de aynı servis hizmete açılmıştır. Aidat 
ödemeleriyle aynı şekilde, Maximum kart sahipleri isterlerse taksitlendirerek bağış 
yapabilmektedir. 

Mobil aidat sistemine katılmış olan üyelerimizin sayılarını gün gün rapor yapan arayüzdür. 
Haftada 2 gün hala mobil aidat sistemine katılmamış olan üyelerimize gönderilen 
mesajlardan sonra katılımın ne derece artacağının takibinin yapılabilmesi için hazırlanmıştır. 
Her gün için toplam katılan üye sayısı, işlemi başarılı sonuçlanan üye sayısı ve işlemi 
başarısız sonuçlanan üye sayısı bilgisini gösterir. 

Gönüllü İşlemleri 

· Gönüllülerin CHP internet sitesi üzerinden başvuru yaptıkları formlar tamamen 
kaldırılarak, yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin geliştirdiği formlar eklenmiştir. 

· Eski veritabanı devralınarak şu an ki sistemimize uygun hale getirildi ve bütün veriler 
aktarılmıştır. Başvurular Yurtiçi ve Yurtdışı gönüllüleri olarak ikiye ayrılacak şekilde 
dizayn edilmiştir.  

· Gönüllülerin takip edilebilmesi için detaylı arama raporu oluşturulmuştur. Başvuru 
zamanına göre, il/ilçe/ülke bazında, eğitim düzeyine göre vb. arama filtreleri vardır.  

· Ayrıca seçilen gönüllülere kolaylıkla mail gönderebilme imkanı sağlanmıştır. 

Milletvekili Aday İşlemleri 

· Milletvekili aday adayı başvuruları CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından 
hazırlanan formla sisteme girilmiştir.  

· Ayrıca adaylığa seçilen aday adaylarının sisteme girildiği uygulama geliştirilerek aday 
seçimleri buradan yapılmıştır. Bu uygulamanın faydası YSK’ya sunulacak Excel ve 
CSV formatındaki dökümanların daha önceden yapıldığı gibi elle doldurularak değil, 
otomatik olarak ürettirmesidir. Böylece bu işi yapacak olan personelin ciddi oranda işi 
kolaylaştırılmıştır.  

· Adaylıklar açıklandıktan sonra CHP internet sitesinde yayınlanmak üzere il/bölge 
bazlı milletvekili aday sorgulama sistemi ile milletvekili aday istatistikleri CHP Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri tarafından hazırlanmıştır. 

Görevli Tanımlama 

Görevli Tanımlama sistemi üzerine yapılan çalışmalar iki ana başlık halinde incelenebilir.  

Örgüt Görevlisi Tanımlama 

Bunlardan ilki, sadece merkez intraneti üzerinden erişilebilen Örgüt Görevlisi Atama 
modülüdür. 
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Bu modülden Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Parti Genel Sekreteri, Parti Meclisi 
Üyesi, İl Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Disiplin Kurulu Üyesi, İl Sekreteri, İl Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kongre Delegesi, İlçe Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Sekreteri, İlçe Yönetim 
Kurulu Üyesi, Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkanı, Kadın 
Kolları Üyesi, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Gençlik Kolları Üyesi atanabilmektedir.  

Dönemsel Görevli Tanımlama 

Diğeri ise Dönemsel Görevli Atama modülüdür. Bu modülden ise İl/İlçe Seçim Kurulu, İl/İlçe 
Ulaştırma Görevlisi, Mahalle/Köy Görevlisi, Okul Görevlisi, Kat Görevlisi, Sandık Görevlisi, 
Müşahit,  İl/İlçe Hukuk Sorumlusu, İl/İlçe Bilgi ve İletişim Teknisyeni atanabilmektedir. Görevli 
atama modülü hataya yer vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Her göreve atanabilecek kişi 
sayısı önceden tanımlanmış olup, herhangi bir aşırı atama durumunda uyarı vermektedir. 
Kullanım kolaylığı sağlaması bakımından ildeki / ilçedeki / mahalledeki / okuldaki / sandıktaki 
görevliler istenilen şekilde sıralanabilmektedir. Ayrıca bir kaç kez atamanın engellenebilmesi 
için sadece atanmamış üyelerin gösterilebileceği bir seçenek sunulmuştur.  
İl/ilçe başkanlarının kullanımına açılan görevli tanımlama modulü için aynı işi yapan 3 değişik 
arayüz hazırlanmıştır. Böylece herkes istediği sistem üzerinden görevlilerini atayabilmektedir. 
Gelen isteklere göre bu ekranlar üzerinde düzenlemeler yapılmaktadır. 

Görevli tanımlama işlemi için SKM ile bir çalışma yürütülmektedir. SKM bütün il ve ilçelerden 
listeleri toplamış olduğundan, ilgili listeleri her gün yeni eklenenler olarak bize iletmiş, 
hazırlamış olduğumuz bir program aracılığıyla toplu olarak sisteme eklenmiştir. SKM 
tarafından sadece sandık görevlisi bilgisi toplandığından il/ilçe okul görevlisi, kat görevlisi, 
hukuk sorumluları, ulaştırma görevlileri, bilgi ve iletişim sorumluları sisteme Intranet 
üzerinden girilmektedir. İl/İlçeler Intranet aracılığı ile girilmiş olan sandık görevlileri üzerinde 
değişiklik veya güncelleme yapabilmekte, eksik var ise yenilerini eklemektedirler.   

Seçilen bir görevli tipine göre, yine seçilen il/ilçedeki bütün olası görev alanlarının getirilerek 
atama yapılabilmesi sağlanan ekrandır. Bu metot Seçim Koordinasyon Merkezinin isteği 
üzerine hazırlanmıştır. Mesela, bir ilçedeki bütün sandık görevlilerini gösterip, hangilerine 
atama yapılmış, hangilerine yapılmamış gösteren, ekle seçeneği ile olmayan yerlere ekleme 
yapılabilen, istenirse bir kaydı değiştirebilen ya da silebilmeyi sağlayan ekrandır. Sanki bir 
excel dosyasında düzeltme yapılıyormuşçasına, kolay kullanıma sahiptir. 

Atanmış olan görevlilerin takibi için farklı amaçlara yönelik raporlar hazırlanmıştır. Sadece 
sandık bazında atanmış görevlileri gösteren raporun yanında, bir ilçedeki tüm görevlileri ya 
da seçilen görevlileri toplu halde gösteren yeni bir rapor daha oluşturulmuştur. Bu rapor 
vasıtasıyla il/ilçe başkanları atadıkları diğer görevlilerin de takibini yapabilmektedir.  

Sadece sandık görevlileri üzerine yapılan bir başka çalışma ise, seçilen il/ilçenin bütün 
mahalle/okul/sandıklarını listeleyerek her sandıktaki görevli sayısını göstermektedir. Bu 
istatistikî rapor, il başkanlarına kendi illeri seviyesinde, ilçe başkanlarına ise sadece kendi 
ilçeleri seviyesinde gösterilmektedir.  

Sadece sandık görevlisi ataması yapabilmek amaçlı Sandık Atama arayüzü geliştirilmiştir. 
İlk önce il ve ilçe seçilir, daha sonra yüklenen sandıklardan atama yapılacak olan seçilir. 
İstenirse o okulda oy kullanacak üyelerimizin listelendiği alandan birisi seçilerek görevli 
olarak tanımlanır. İstenirse boş alanlara gerekli bilgiler eklenerek atama gerçekleştirilebilir. 

Üye İşlemleri 

Üye yazım biriminin kullanması için yeni sistem geliştirilmeye başlanmıştır.  

Öncelikli olarak test amaçlı üye kayıt formu ve üye kayıt güncelleme formu hazırlanmıştır. Bu 
işlemler sırasında üye birimiyle sürekli iletişim halinde olunup istekleri göz önüne alınarak 
geliştirme devam etmektedir. Nüfüs ve Vatandaşlık İşlerinden yapılan anlaşma çerçevesinde 
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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımına açılan Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla, 
bütün üyelerimizin TC Kimlik doğrulaması yapılmıştır. Hatalı olanların diğer bilgileri 
aracılığıyla TC Kimlik numarasına ulaşılmaya çalışılmıştır. Eşleşenler üye birimine bildirilmiş 
ve gerekli güncellemeler onlar tarafından yapılmıştır.  

Geliştirilen yeni formlarda TC Kimlik Numarası doğrulanmayan kimsenin kayıt yapmasına 
imkan sağlamamak için bir doğrulama sistemi geliştirilmiştir. KPS sisteminde sürekli 
aksaklıklar meydana gelmektedir. KPS çalışmadığı durumda üye kaydı yapmamak gibi bir 
durum söz konusu olmamalıdır. Bu duruma önlem almak amacıyla şartlı kayıt gibi bir sisteme 
gidilmiştir. (KPS’den veri çekilememesi durumunda kayıt yapılacak TC Kimlik numarası 
seçmen kütüğünde aranıyor. Seçmen kütüğünde bulunması durumunda tanımlı bütün alanlar 
dolduruluyor. Kayıt seçmen kütüğünde de bulunamazsa hiç bir alan doldurulmadan boş bir 
form geliyor. Kayıt işlemi tamamlandığında, eklenen kaydın sonuna bir uyarı eklenerek 
kaydedilmiş oluyor. Server’da sürekli çalışan bir servis hatalı sonlanan kayıtları NVİ’den 
doğrulamaya çalışıyor. Eğer doğrulayabilirse, hata kodunu değiştiriyor. Eğer 
doğrulayamazsa, hatalı kayıt olarak işaretliyor ve kaydı giren kullanıcının intranet 
anasayfasında gösteriyor. Doğrulanamayan kayıtlara ait TC Kimlik Numaraları ilgili kayıt 
giren kullanıcıya açık açık listeleniyor. Bunlara tıklayan kullanıcı doğrudan ilgili TCKN’ye ait 
formu görüntüleyebiliyor ve gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Bu sistem ile hiç bir şekilde 
hatalı verilere yeni sistemde izin verilmiyor.) 

Eklenen bir diğer özellik ise, üye kayıt formunun artık üye olmak isteyenler tarafından değil 
de, bilgisayardan yazdırılacak olmasıdır. İller ve ilçelerden yapılacak başvurularda üye olmak 
isteyen kişi bilgilerini söyleyerek sisteme kaydını yaptıracaktır. İlgili personel daha sonra 
girilen formu elektronik ortamda bastıracak ve imzalatacaktır. Bilgisayardan çıktı alınacak 
form, şu anki formun birebir aynısı olup bütün bilgiler elektronik ortamda doldurulmaktadır. 
Toplanan çıktılar genel merkeze gönderilerek daha düzenli formların olması sağlanacaktır. 

Ayrıca, üye bilgilerini güncelleme adına üye adres güncelleme formu geliştirilmiştir. Bu 
formda seçilen il/ilçedeki bütün üyeler listelenerek üye veritabanındaki adresleri ile seçmen 
kütüğündeki adreslerinin karşılaştırılacağı bir ekran tasarlanmıştır. Seçmen adresinin doğru 
olduğu teyit edildikten sonra gerekli adres güncellemesi yine tek hareketle yapılabilecek 
duruma getirilmiştir. 

Toplu Gönderi 

Toplu e-posta gönderilerinin yapıldığı ekran daha zenginleştirilerek kullanım kolaylığı 
sağlanmıştır. Ayrıca ek dosyalar ekleme özelliği de eklenerek normal bir mail gönderme 
servisinden eksiği kalmamıştır. Mail grupları düzenleme özelliğiyle bütün kullanıcıların 
kullanımına açılmıştır. Böylece kişisel gruplar oluşturulmaktadır ve kolaylıkla intranet 
üzerinden gönderim yapılabilecek hale getirilmiştir. 

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. Ayrıca e Postaya ek dosya gönderme özelliği de sunulmuştur. 
Hazırlanan mail grupları düzenleme ekranlarıyla da kişisel grupların oluşturulabildiği bir yapı 
kurulmuştur. 
 
Halk Enstitüsü  

Halk Enstitüsünün hazırladığı videolar intranet üzerinden yayınlanmaya başlanmıştır. Bu 
videolar Halk Enstitüsü Tanıtım, Halk Enstitüsü Tanıtım - 2, Sandık Eğitimi Her Sandıkta Bir 



 131 

CHP’li Kadın, Seçim Stratejileri ve Saha Çalışmaları, Sandık Seçmen Sorumlusu Eğitimi ve 
Sandık Seçmen Sorumlusu Eğitimi - 2 adlı videolardır.  

Seçim günü sandık görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik eğitimin yeterli olup 
olmadığını test etmek amacıyla eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından 
hazırlanmış test internet ortamına aktarılmıştır. 30 dakika sınırı olup, sadece sandık 
görevlilerinin girebileceği şekilde ayarlanmıştır. Sandık görevlilerinin bize ilettikleri TC kimlik 
numaraları ile cep telefonlarını doğru girdikleri taktirde bir kez testi alabilme hakları vardır. 

Personel Duyuru Sistemi 

CHP Personeli için duyuruların girilebileceği bir sistem geliştirilmiştir. İdari müdürler sisteme 
onaylanmış duyuruları ekleyebilmekte ve personel eklenen duyuruların takibini 
yapabilmektedir. 

İl / İlçe Başkanlıklarına Gönderilen Dökümanlar 

· Askı Listesinde Olmayan Üye, İl/İlçe Bazında Seçmen Kayıt ve İl/İlçe Bazında Detaylı 
Seçmen Kayıt (Nakil gelen, giden ve benzeri) Raporları intranette olmasına rağmen 
kullanım kolaylığı açısından pdf formatında hazırlanmış ve ilgili İl/İlçe Başkanlıklarına 
cd halinde gönderilmiştir. 

· Ayrıca sandık listeleri elimize ulaşır ulaşmaz bütün il/ilçe başkanlarının mail 
adreslerine ilgili il/ilçedeki tüm seçmenlerin sandık bilgisi, eklenen ve çıkan 
seçmenlerin listesi ve eklenen ve çıkan üyelerimizin listesi mail atılmıştır. 

Toplu SMS Gönderimi 

Toplu SMS gönderme sistemi yayına geçtiğinden gerektiğinde üyelerimize bilgilendirme 
amaçlı SMS gönderilebilmektedir.  

Sandık Listeleri Raporları 

 Sandık ve Askı listelerinin açıklanmasıyla CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından 
aşağıda detayları verilen raporlar üretilip, intranete eklenmiştir. 

1) 2011 Sandık Listesinde Yer Almayan CHP Üyeleri Raporu 
 

İstenilen il ve ilçe kapsamında, 2011 sandık listelerinde yer almayan CHP üyelerinin  
· TC kimlik numarası,  
· mahalle,  
· üye no,  
· ad,  
· soyad,  
· doğum tarihi, 
· nüfus ili ve ilçesi,  
· ev ve cep telefonu ile  
· e-posta adresi  
bilgilerinin yer aldığı rapordur. 

 
2) 2011 Tüm Seçmen Listesi 

 
İstenilen il ve ilçeye bağlı muhtarlık, istenilen muhtarlığa bağlı okullar veya bu okullara 
bağlı sandıklar kapsamında; bu noktalarda oy kullanacak olan seçmenlerin  
· TC kimlik numarası,  
· ad,  
· soyad,  
· ana adı,  
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· baba adı,  
· doğum yeri ve tarihi,  
· nüfus ili,  
· ikamet ettiği cadde/sokak,  
· kapı no ve daire no  

bilgilerinin yer aldığı rapordur. 
 

3) Sandık Yeri Sorgulama 
 

İlgili modülün halka açık olan versiyonunda;  
Sorgulama yapılan TC kimlik numarasına sahip olan seçmenin  
· adı ve soyadı,  
· oy kullanacağı muhtarlık, okul, sandık ve  
· sandık sırası  

bilgilerine ulaşılabilmektedir. 
 
Parti personeline açık olan versiyonda; 
Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, sorgulanan kişi ile aynı binada ikamet eden 
seçmenlerin yanı sıra, kişi ile aynı sandıkta oy kullanacak olan diğer seçmenlerin ad 
ve soyad bilgileri de listelenmektedir. 
 
Daha sonra bu uygulama da tüm halkımızın kullanımına açılmıştır. 
 

4) 2011 Sandık Analizi 
 

İstenilen il, ilçe, muhtarlık, okul ve sandık kapsamında; yaş aralığı, üye sayısı aralığı, 
kadın oranı ve bir önceki seçimde tespit edilen oy yüzdesi aralığına göre detaylı 
sandık verilerinin yer aldığı rapordur. Listelenen bilgiler; 
· sandık no,  
· il ve ilçe,  
· mahalle ve okul,  
· kadın sayısı,  
· erkek sayısı,  
· toplam sayı,  
· kadın yüzdesi,  
· yaş ortalaması,  
· CHP üye sayısı ve gönüllü sayısı,  
· yeni seçmen,  
· nakil gelen ve nakil giden seçmen sayısı,  
· CHP oy sayısı ve yüzdesi,  
· AKP oy sayısı ve yüzdesi ile  
· MHP oy sayısı ve yüzdesi  

şeklindedir. 
 

5) 2011 Sandık Listesi Detaylı Değerlendirme Raporu 
 
İstenilen il, ilçe, muhtarlık, okul ve sandık kapsamındaki güncel seçmen sayılarının, 
nakil gelen ve nakil giden seçmen durumlarına göre 2009 ve 2010 seçimlerindeki 
durumları ile karşılaştırmalarının yapıldığı ve, 
 
· Belirtilen muhtarlıkta; eski (2009 veya 2010) sandık listesinde kaydı bulunmayan 

fakat güncel (2011) sandık listesinde bu muhtarlığa kayıtlı görünen (yeni 
seçmen), 
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· Belirtilen muhtarlıkta; eski (2009 veya 2010) sandık listesinde kaydı bulunan 
fakat güncel (2011) sandık listesinde bu muhtarlığa kayıtlı görünmeyen (nakil 
giden), 
 

· Eski (2009 veya 2010) sandık listesinde başka muhtarlıkta kayıtlı olan fakat 
güncel (2011) sandık listesinde seçilen muhtarlığa kayıtlı görünen (nakil gelen) 

 
seçmenlerin; 
 
· TC kimlik no,  
· ad ve soyad,  
· doğum yeri ve tarihi,  
· ana ve baba adı, 
· ikamet ili ve ilçesi,  
· mahalle ve sokağı,  
· kapı ve daire numarası ile  
· sandık ve sandık sıra numarası 
 

bilgilerinin yer aldığı detaylı rapordur. 
 
6) Detaylı Seçmen Analizi 
 
  İstenilen il, ilçe ve mahalle kapsamında; 

· Genç oranı (yaş ve yüzde aralığı belirterek), 
· Yaşlı oranı (yaş ve yüzde aralığı belirterek), 
· Kadın oranı yüzde aralığı, 
· Nakil gelen oranı yüzde aralığı, 
· Nakil giden oranı yüzde aralığı, 
· Eski seçimde oy kullanım yüzde aralığı, 
· Eski seçimde oy yüzdesi aralığı ve 
· Yeni seçmen yüzde aralığı 
 
kriterleri belirtilerek, girilen kapsamda yer alan sandıklara ait; 
· İl ve İlçe, 
· Okul, 
· Sandık No, 
· Seçmen Sayısı, 
· Oy Kullanma Oranı, 
· Eski Seçimdeki CHP Oy Yüzdesi, 
· Eski Seçimde CHP’nin Aldığı Oy, 
· Genç Oranı, 
· Yaşlı Oranı, 
· Kadın Oranı, 
· Nakil Gelen ve Nakil Giden Seçmen Oranı 
 
bilgileri ile, belirtilen kriterlere uyan seçmenlere ait; 
· TC Kimlik No, 
· Ad ve Soyad, 
· Ana ve Baba Adı, 
· Doğum Yeri ve Tarihi, 
· Nüfus İli ve İlçesi, 
· Kapı ve Daire No, 
· Sandık Sıra No 
 
bilgilerinin yer aldığı rapordur. 



 134 

7) 2011 Seçimlerinde İlk Kez Oy Kullanacaklar Raporu 
 
Seçilen il, ilçe ve mahalledeki 2011 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan seçmenler 
listelenmektedir.  
· Tc Kimlik Numarası 
· Adı 
· Soyadı 
· Ana Adı 
· Baba Adı 
· Doğum Yeri 
· Doğum Tarihi 
· Adres Cadde/Sokak Adı 
· Kapı No 
· Daire No 
· Üye veya Gönüllü olup olmama durumu 
Bilgilerinin yer aldığı rapordur. 
 

Seçim 2011 

Seçime yönelik CHP Intraneti üzerinde yapılan çalışmalar şu şekildedir. 

Sandık Bilgisi Giriş 

Tüm il/ilçelerin kendilerine iletilen sandık sonuç tutanağındaki sonuçları, sistemimize 
girebilmesi amacıyla hazırlanmış bir ekrandır. İl ve ilçe başkanlarına yalnızca kendi görev 
bölgeleri önceden ayarlanmış bir şekilde gelmektedir. Sandık sonucu bilgi girişinin yanında, o 
sandıkla ilgili bazı bilgilere de ulaşma imkanı sağlanmıştır. 

Herhangi bir sandık seçildiğinde, o sandığın ait olduğu muhtarlık adı ve okul adı, o sandıktaki 
görevlilerimizin isimleri ve cep telefon numaraları ile o sandıkta kayıtlı olan seçmen sayısı 
bilgileri bulunmaktadır.  

Partilerin logoları ve onlara ait oy sayılarının girilebileceği alanlar oy pusulasındaki sıraya 
uygun yapılmıştır. Böylece, hem veri girişlerindeki hatalar en aza indirgenmiş; hem de veri 
giriş hızı arttırılmıştır. Bütün partilere ait alanların bitiminde ise bağımsız adaylar için alanlar 
bulunmaktadır. Bütün bağımsız adaylar sandık bazında isim olarak listelenmektedir. Bütün 
partilere girilen oylar otomatik olarak toplanarak, kullanılan oy sayısı alanı doldurulmaktadır. 

Geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, boş kullanılan oy sayısı, oy kullanmayan seçmen sayısı 
ve kayıtlı olmayan seçmen sayısına ait bilgleri girmek için alanlar bulunmaktadır. 

İlgili sandığa CHP örgütünden veri girişi yapılmadan YSK’dan veri gelirse, YSK verileri baz 
alınarak yüklenir ve bir uyarı ile bunun YSK’dan gelen veri olduğu bildirilir. Örgütün gireceği 
sonuçlar YSK’dan gelen sonuçlarla aynı ise “onayla” tuşu ile direk sandık sonucunu 
onaylayabilmektedir. Sonuçlar farklı ise, “değiştir” tuşu ile bütün alanları değiştirilebilir 
yaparak, kendi sonuçlarını girer. Bizim tarafımızda iki sonuç da saklandığından, bu sandık 
sorunlu sandık olarak işaretlenir. 

Seçim Sonuçları Takip Ekranı 

YSK ve CHP örgütünden gelen sonuçların takip edilebildiği ekrandır. Bu ekran da diğerleriyle 
aynı mantıkta çalışmaktadır. İl/ilçe başkanları kendi görev bölgeleri ayarlanmış şekilde 
görebilmektedir. Bir yanda ise tüm Türkiye’nin takip edilebileceği alan bulunmaktadır. 
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Tüm Türkiye’ye ait sonuçlar CHP, AKP, MHP ve Bağımsızların aldıkları toplam oylar ve 
yüzdeleri, açılan sandık sayısı ve yüzdesi, oy kullanan seçmen sayısı ve yüzdesi ile geçerli 
oy sayısı ve yüzdesini içerir.  

Türkiye genelinde yapılan analizin aynısı seçilmiş olan il veya ilçeler için de yapılmaktadır.  
CHP, AKP, MHP ve Bağımsızların aldıkları toplam oylar ve yüzdeleri, açılan sandık sayısı ve 
yüzdesi, oy kullanan seçmen sayısı ve yüzdesi ile geçerli oy sayısı ve yüzdesi bilgileri 
bulunmaktadır. Bu ekrandan bir çok bilgiye erişmek mümkündür. Sonuçlar sekmesinde o ana 
kadar sonucu gelmiş olan sandıklar listelenmektedir. İlgili sandığa tıklandığında detaylı bir 
şekilde sonuçlar incelenebilir. Sonucu gelmeyen sandıklar sekmesinde ise o ilçeye ait bütün 
sandıklardan sonucu ulaşmamış olanlar listelenmektedir. Sorunlu sandıklar sekmesinde 
YSK’dan gelen veri ile CHP örgütünden gelen veri arasında uyuşmazlık olan sandıklar 
listelenmektedir. Hata bildirimi sekmesinde ise sonuçların secim.CHP.org.tr  Internet 
sitesinden yayınlanan sonuçlara hata bildiren vatandaşların yazdıkları gösterilmektedir. 

 Sorunlu Sandık Takip Ekranı 

YSK’dan gelen sonuçlar ile CHP örgütünün gönderdiği sonuçlar arasındaki farkları detaylı 
olarak gösteren rapordur. İl ve ilçe seçilerek sorgulama yapılabilir. CHP, AKP ve MHP’nin 
CHP’den gelen sonuçları ile aynı partilere YSK’dan gelen sonuçları gösteren rapordur. İtiraza 
neden olabilecek sandıkların kolayca tespit edilmesini sağlar. 

Değişen Sandıklar Takip Ekranı 

YSK’dan seçim sonuçlarına ait veriler günde 2 – 3 kez çekilerek hep güncel tutulmuştur. Bu 
çekilen veriler arasında sonucu değişen sandıkların raporunu oluşturan ekrandır. Böylece 
itiraz edilen sandıklardaki değişimler kolaylıkla görülebilmiştir. Ayrıca da itiraza sebebiyet 
verebilecek birden oy değişmeleri de bu ekrandan kolaylıkla görülebilmektedir. 

Örnek 86 – Sandık Bilgi Girişi Ekranı Karşılaştırması 

Seçim gecesi sandık sorumlularının getirdiği sonuç tutanaklarını sisteme girecek olan veri 
giriş elemanına yardımcı olması bakımından hazırlanmış bir dökümandır. Sonuç 
tutanağındaki alanlarla sandık sonucu giriş ekranındaki alanları eşlemektedir. 

Kesinti Durumunda Çalışma 

Seçim gecesinde bazı il ve ilçeler bağlantı problemlerinden yada çıkabilecek sorunlardan 
dolayı (elektrik kesintisi vb.) intranetten veri girişi yapamaması ihtimaline karşın intranete ilk 
girdiklerinde bir excel dosyası indirmeleri önerilmiştir. Bu excel dosyasının formatı CHP-BİT  
tarafından belirlenmiştir. Herhangi bir aksilik durumunda arayüzden alınan bütün alanlar 
excel halinde de saklanabilecek/iletilebilecek bir ortam oluşturulmuştur.  

Excel dosyasına girdikleri verileri intranet üzerinden sisteme eklemek isteyenler işlem 
tamamlanınca uyarı mesajlarıyla karşılaşabilirler. Exceli sisteme yükledikleri anda bir takım 
kontroller yapılarak, içerisinde hatalı veri bulunması engellenmiştir. Eğer hatalı veri varsa, 
hataya ait açıklama ekrana bastırılarak aktarım yapılmaması sağlanmıştır. Böylece kontrollü 
bir şekilde sağlıklı veri toplaması yapılabilmiştir.  

2011 Sandık Sonucu Sorgulama 

Seçilen il/ilçe/sandık numarasına ait seçim sonuçlarının gösterildiği arayüzlerdir. Sandığa ait 
seçmen sayıları, parti oyları ve bağımsız aday oyları başlıklarında gösterim yapılmaktadır. 
Sorgulamanın kolay ve hızlı olması bakımından özellikle en yalın halde geliştirilmiştir.  

İlgili sandığa dair erişilebilen bilgiler şunlardır: Kayıtlı Seçmen Sayısı, Oy Kullanan Seçmen 
Sayısı, Geçerli Oy Sayısı, Geçersiz Oy Sayısı, Kayıtlı Olmayan Seçmen Sayısı, Boş Oy 
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Kullanan Seçmen Sayısı, Oy Kullanmayan Seçmen Sayısı, partilerin aldıkları oylar ve 
bağımsızların aldıkları oylar 

Ayrıca, sonuçların gerçeği yansıtmadığını düşünenler için hata bildirim alanı yapılmıştır. 
Seçilen sandığa ait sonuçlardaki yanlış olan sonucu yada fikirlerini bizlere iletmişlerdir. Bu 
sorgulama arayüzü hem intranette hem de CHP internetinde yayınlandığından itirazların 
çoğunluğu vatandaşlar tarafından gönderilmiştir. 

Seçim İstatistikleri 

2007 – 2009 – 2011 Seçim Sonuçları  

2007 – 2009 – 2011 seçimlerine ait sonuçların sorgulanabildiği ekrandır. İl bazlı sorgulama 
yapılabildiği gibi, detaylı aramalar da yapılabilir. Sadece belirli bir ilçeye, mahalleye, okula, 
sandığa ait sonuçlar görüntülenebildiği gibi, istenirse belirli bir yüzde aralığı girilerek de 
raporlar alınabilmektedir. 

% 1’ in altında Oy Alınan Yerler Raporu 

2011 seçimlerinde CHP’nin %1’ in altında oy aldığı yerleri gösteren rapordur. İl bazında veya 
ilçe bazında sorgulama yapılabilmektedir. Seçilen yerde hangi sandıklarda CHP’nin %1’ in 
altında kaldığı görüntülenmiştir. Sandık itirazlarında bu rapor yol gösterici olup, bir çok hatalı 
yazımın engellenmesini sağlamıştır. 

Harita Üzerinden Takip  

Seçim sonuçlarını harita üzerinden takip edilmesini sağlayan arayüzdür. Geçmiş seçim 
sonuçlarının görülebildiği gibi, gelen güncel veriler ışığında 2011 seçim sonuçlarının da 
gösterilmesi sağlanmıştır. Yapılabilecek çeşitli sorgulama yöntemleri şu şekildedir. 

· Yıl seçilerek seçim sonuçlarının gösterilmesi istenirse, bütün iller o ildeki iktidar 
partinin rengine boyanır. CHP için kırmızı, AKP için mavi, MHP için yeşil ve 
Bağımsızlar için sarı renk kullanılmıştır.  

· Haritadan parti bazlı sorgulama da yapılabilmektedir. 2007, 2009 veya 2011 
yıllarından birisi için seçilen bir partinin Türkiye dağılımı tonlama yapılarak 
gösterilmektedir. Kullanılan renkler yine aynı şekildedir. Tonlama şu şekilde 
yapılmaktadır. Açık renk %0 - %10 arasını, normal renk %10 - %30 arasını ve koyu 
renk %30 ve üzeri oy yüzdesini temsil etmektedir. 

· Şehir veya coğrafi bölge seçilerek de sorgulama yapmak mümkündür. Seçilen ili veya 
bölgeyi bir renge boyayarak belirgin hale getirir. O alanın üzerine tıklandığında ise 
2007, 2009 veya 2011 seçimlerinde CHP, AKP, MHP ve Bağımsızların o bölgede 
aldıkları oy yüzdeleri gösterilmektedir. 

Yıllara Göre Oy Oranı Değişimi Raporu 

2007 ve 2009 milletvekili seçimlerine ait verileri grafikler halinde gösteren rapordur. CHP, 
AKP, MHP ve Diğer şeklinde bölerek her iki yıla ait sonuçları gösterir. Bölgesi olan iller için 
bölge bazında, diğerleri için ise il bazında raporlar alınmaktadır. 

Oy Oranı Milletvekili Değişimi Analiz Raporu  

2007 yada 2009 yılının sonuçları baz alınarak, Türkiye geneli ve seçilen il/bölge geneli 
sonuçlar detaylı olarak gösterilirken, aşağıdaki tabloda bütün illere ait sonuçlar yer 
almaktadır. Türkiye genelinde herhangi bir partiye ait sonuçlar arttırılıp/azaltılarak 
değiştirildiğinde, diğer partilere ait sonuçlar o yılın sonuçlarına göre oranlanarak değişir ve bu 
sonuçlara göre çıkarılabilecek milletvekili sayıları ayarlanır. Böylece “öyle değil de şöyle 
olsaydı” gibi soruların cevaplarını bu rapordan alabilmek mümkündür. İstenirse Türkiye 
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geneli sabit tutularak sadece bir il üzerinde de aynı oynama yapılabilmektedir. Değiştirilen 
bütün oranların illere yansıması da hemen altındaki tabloda yer almaktadır. Bu tablonun 
istenirse çıktısı alınabilmektedir. 

Seçim Sonuçları İtiraz Süreci 

Tasarladığımız sistem hızla sonuçları elde etmekten ziyade sağlıklı, doğru ve itiraza kaynak 
olabilecek veriyi elde etmek üzerine kurulmuştur. Seçim gecesi %22 civarında veri sisteme 
girilmiştir. İlçe seçim kurullarına itiraz tamamlanmadan önce bu oran %54’e ulaşmıştır. Son 
durumda ise sandıkların %60,23 bilgisi elimize ulaşmıştır. 

İlçe, il ve YSK’ya itiraz sürecinin devam ettiği aşamalarda sandık sonuçlarında gözlemlenen 
tipik hatalar Kaydırma, Tutarsızlık vb. adlarla SKM ve YSK’ ya itiraz aşamasında ilgili hukuk 
görevlileri ile paylaşılmıştır.  

 
BİLGİ TOPLUMU 

Ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürmek üzere “Bilişim Reformu”nu 
gerçekleştirecek, refahın, demokrasinin ve özgürlüklerin artmasını sağlayacağız. 

Türkiye 21. Yüzyılda, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefine ancak bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde atılım yaparak, bunun gerektirdiği büyük toplumsal dönüşümü gerçekleştirip 
bilgi toplumu aşamasına geçerek ulaşabilir. 

Bilgi toplumuna dönüşüm Türkiye’yi, çağdaş bilgi teknolojilerini üreten, diğer sektörlerle 
toplumun tüm sorun alanlarında bilişim çözümlerinden etkin biçimde yararlanan ve küresel 
rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmış bir ülke haline getirecektir.  

Bu sayede Türkiye, cumhuriyetin yüzüncü yılını dünyanın en büyük on ekonomisinden biri 
olarak kutlayabilir. 

Bilişim Reformu 
· Bilişimi, toplumsal kalkınmanın, demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olarak 

görüyoruz. Eğitim, kültür, altyapı, özel kesimde ve kamuda mal ve hizmet üretimi, 
yasal düzenlemeler gibi pek çok alanda bütüncül dönüşümü sağlayan bilişim 
reformunu gerçekleştireceğiz.  

· Bu yönde şu ana kadar gösterilen çabaların yetersiz kalmasında önemli rol oynayan 
siyasi kararlılık eksikliğini gidereceğiz. 

· Yazılım başta olmak üzere bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünü stratejik bir sektör 
olarak tanımlayacağız. 

· Rekabet gücünü, yenilikçiliği ve AR-GE çalışmalarını üniversite-sanayi-devlet işbirliği 
ve eşgüdümü ile geliştireceğiz. 

· e-devlet uygulamalarını yurttaş odaklı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız. Kamu 
kurumlarında iş yapma verimliliğini artıracak, kurumların verilerini paylaşmasını 
sağlayacak, yurttaşlarımızı iş ve veri tekrarlarından kaynaklanan zorluklardan, 
sıkıntılardan kurtaracağız. 

· Bilişim reformunu, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, küçük-orta ölçekli 
yerel firmalardan ulusal düzeydeki firmalara dek toplumun tüm kesimlerini 
hareketlendirecek, yeni iş alanları ve istihdam yaratacak büyük ölçekli, geniş 
kapsamlı kamu bilişim projelerini gerçekleştirerek yaşama geçireceğiz.  

Bilişim Altyapısı: Herkese Bilgisayar ve İnternet 
· İnternet erişimini temel bir ihtiyaç ve insan hakkı olarak tanıyoruz. 
· Bu anlayışla standart genişbant internet erişimini, toplumun tüm kesimlerine olanaklı 

olan en düşük maliyetle sunmak için gerekli altyapı yatırımını yapacağız. 
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· Toplumun dezavantajlı kesimlerinin internet ve bilgisayar hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 

· Tüm öğrencilerin okulda ve okul dışında bilgisayar ve internet erişimine kavuşmaları 
için gerekli teşvikleri sağlayacağız. 

Bilişim Kültürü 
· Hedefimiz, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, girişimci,  yenilikçi, bilime, teknolojiye ve 

sanata ilgi duyan bireyler yetiştirmektir. 
· Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamda etkin kullanımını artırmak amacıyla, 

ilköğretimde bilişim okuryazarlığından başlayarak örgün eğitimin her kademesindeki 
eğitim müfredatında gerekli değişiklikleri yapacağız. 

· Her yaştaki yurttaşımıza yaşam boyu öğrenme olanağı sağlamak üzere Uzaktan 
Öğrenim Kurumu’nu oluşturacağız. 

· Halk eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla teknoloji kullanımı ve 
bilişim kültürü eğitimine yönelik kampanyalar düzenleyeceğiz. 

· Kuşaklar ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki sayısal bölünmeyi, dezavantajlı 
kesimlerin gereksinimlerini ön plana çıkaran bir pozitif ayrımcılık uygulayarak 
aşacağız.  

· Tüm elektronik ürünlerde elektromanyetik kirliliğin en aza indirilmesi için belirlenen 
uluslararası standartları gözetecek, standart dışı üretime ya da ithalata izin 
vermeyeceğiz. 

BİT Sektörüne Tam Destek:  Avrupa’nın Bilişim ve Yazılım Üssü Türkiye 
· Bilgiye ve zekaya dayalı yeni ekonomide rekabet gücümüzü artırmak üzere dünyada 

ve ülkemizde durum tesbitlerinin yapıldığı, hedeflerin ve stratejilerin belirlendiği yıllık 
Bilişim Şuraları düzenleyeceğiz. 

· Türkiye’de altyapı ve insan kaynağı uygun yerlerde teknokentler ve yazılım başta 
olmak üzere stratejik alanlara odaklanmış teknoparklar oluşturacağız. Teknokentler 
arasında bilgi ve kaynak paylaşımını ve işbirliklerinin artıracak, teknokentlerin 
gelişmesini hızlandıracak yeni finansal ve örgütsel düzenlemeler getireceğiz. 

· Teknokentlerde gençleri girişimcilik konusunda hem eğitecek hem de yönlendirecek 
olan girişimcilik destek birimleri kuracağız. Tekno-girişimciliğin çekirdek sermayesi ya 
da kuruluş dönemi fonları gibi destekleneceği ulusal bir fon oluşturacağız.   

· Kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizde yerli yazılım kullanma bilincini 
oluşturacak ve gerekli teşvik edici önlemleri alacağız.  

· Kamu ve özel kesimdeki nitelikli işgücü ihtiyacını göz önünde bulunduran, hizmetiçi 
eğitime önem veren, uluslararası geçerliliği olan sertifikalandırmaları içeren eğitim 
politikalarını uygulayacağız. 

· Bilişim alanında ara eleman eğitimine önem vereceğiz. Özellikle üniversite mezunu 
işsizlerimiz için hızlandırılmış programlar aracılığıyla istihdam yaratacağız. 

· Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünü, katma değer vergisi ve dünyanın hiç bir 
ülkesinde bulunmayan özel iletişim vergisi gibi dolaylı vergileri en az düzeylere 
indirerek ve yazılım ihracatının yollarını açarak destekleyeceğiz. 

· Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü ile elektronik haberleşme alanının tam ve gerçek 
rekabete açılması için gereken önlemleri alacağız. Kamu kurumlarının doğrudan 
rekabet ve ticari uygulamalar içerisine girmesini engelleyecek; sektördeki kamu 
kurumlarının rolünü, proje denetçiliğiyle ve kamu projelerinin bütünleşikliğini 
sağlayacak eşgüdümle sınırlayacağız. 

Vatandaş hakları 
· Elektronik haberleşme alanında tam ve gerçek rekabet ortamını oluşturarak 

vatandaşlarımızın telefon ve internet hizmetlerini yüzde 20 daha ucuza almalarını 
sağlayacağız. 
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· Vatandaşlarımızın ülkemizin her yerinden telefon ve internet hizmetlerine 
erişebilmelerini sağlayacağız. 

· Vatandaşlarımızın telefon ve internet hizmetlerini istedikleri işletmeciden alabilmeleri, 
sabit numaralarını kolaylıkla taşıyabilmeleri ve hizmet aldıkları işletmecilerini 
kolaylıkla değiştirebilmelerini sağlayacağız. 

AR-GE ve Yenilikçilik Çalışmalarında Atılım 
· AR-GE çalışmalarına verilen teşvikleri, KOBİ’lerin yararlanabileceği biçimde 

genişleteceğiz. 
· Türkiye’nin AR-GE yatırımlarını, kademeli olarak gayrı safi milli hasılanın yüzde 3’üne 

çıkaracağız. 
· Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirecek, KOBİ’lerin bu işbirliğinden yararlanmasının 

yolunu açacağız. 
· Ürün ve hizmet geliştirme, üretim, pazarlama ve dağıtım alanlarında oluşturulacak 

uzman kurullar aracılığıyla tüm firmalara danışma hizmetleri sağlayacağız. 
· Beyin göçünü en aza indirecek ve zaman içinde geriye döndürecek bilim ve teknoloji 

politikaları uygulayacağız. 

Bilgi Güvenliği ve Özel Hayatın Gizliliği 
· Kamu kurumlarının elektronik ortamda oluşturduğu bilgilerin güvenliğini en kısa 

sürede sağlayacağız. 
·  Özel yaşamın ve haberleşmenin gizliği çerçevesinde, iletişimin yasadışı izlenmesi ve 

telefon dinlemeleri konusundaki ihlallere derhal son vereceğiz. 
·  Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim görevi yapmak amacıyla İletişim 

Güvenliği ve Denetimi Üst Kurulu adında bağımsız bir üst kurul oluşturacağız. 

Yasal Düzenlemeler 
· Konunun siyasi sorumluluğunu doğrudan üstlenecek Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bakanlığı’nı kuracağız. 
· 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”u yürürlükten 
kaldıracağız. Bunun yerine uluslararası demokrasi standartlarına uygun yeni bir yasal 
düzenleme getireceğiz. 

· 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”u 
küçük ve orta büyüklükteki bilgi ve iletişim şirketlerinin de faydalanabileceği şekilde 
genişleteceğiz. 

· 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”nu bilgi ve iletişim ile ilgili ürün ve hizmetlerin 
alımlarında gerek duyulan hız ve kapsamlılığı karşılamak üzere değiştireceğiz. 

· 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nu yazılım üreticilerinin telif haklarını 
korumak ve yazılım ürünlerinin etkin kullanımını sağlamak üzere güncelleştireceğiz.  

· 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nu tam ve gerçek rekabeti sağlamak 
üzere değiştireceğiz. 
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İNSAN HAKLARI FAALİYET RAPORU 
 
SEÇİM ÇALIŞMALARI 
Aday olmam nedeniyle İstanbul 2. bölge, sorumlu olduğum iller ve özellikle Güneydoğu’daki 
seçim çalışmalarına aktif bir biçimde katıldım. Birçok miting organizasyonunda, mitin 
öncesinde ve mitinge ilişkin bilgi, belge ve doküman hazırlanma konusunda yapılan 
çalışmalara katkı sağlanmıştır. 

SİVİL TOPLUM ÇALIMALARI 
İnsan hakları başta olmak üzere, ülkenin farklı sorunlarının tartışıldığı toplantılara katılarak 
partimizin görüş, düşünce ve yaklaşımlarını anlattım. İnsan hakları, anayasa, demokrasi, Kürt 
Sorunu, Alevilik ve Eşit Yurttaşlık konularında yapılan tartışmalarda görüş ve açıklamalarla 
partimizin bu alanlarda sözü olduğunu ortaya koymaya çalışılmıştır. 

MEDYA VE PROPAGANDA ÇALIŞMALARI 
Ülkenin önde gelen sorunları hakkında ve genel başkan yardımcılığım alanına giren 
konularda gündemi takip ettim ve çok sayıda açıklama yaptım.  Son üç aylık süreç içinde 
40’a yakın basın açıklaması yaptım. 20’i aşkın TV programına katıldım, çok sayıda röportaj 
verilmiştir.    

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI 
Gerek seçim sürecinde gezdiğimiz yerlerde gerekse genel merkezimize gelen istem ve 
taleplerin karşılanmasında imkan ve olanaklarımız çerçevesinde katkılar sağladık. 
Vatandaşların sorunlarının çözümünde kurumsal ve bireysel destekler sağlanması için çaba 
harcanmıştır. 

ÖNEMLİ DAVALARIN TAKİP EDİLMESİ 
Ülke gündemini işgal eden ve kamuoyunda yakından takip edilen Hrant Dink, KCK ve birçok 
dava izlendi. Bu davalara ilişkin görüş ve röportajlar verilerek ülkedeki tutuklama ve 
yargılama süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekilmiştir.  

DEMOKRATİKLEŞME HEDEFLERİ TOPLANTISI 
13 Mayıs 2011 Cuma günü partimizin demokratikleşme hedefleri konusunda basın toplantısı 
düzenlenmiştir. Toplantıya ulusal basın ve yayın organlarının temsilcileri katılmış ve 
partimizin demokratikleşme konusundaki görüşlerini dinlemişlerdir. 

Demokratikleşme hedefimiz; tüm toplumu kucaklayacak biçimde yeni bir anayasanın 
gerekliliğine işaret ederken, bağımsız yargıdan darbecilerin yargılanmasına, ifade ve 
örgütlenme özgürlüğünden inanç özgürlüğüne, seçim barajından temiz siyasete CHP’nin 
iktidar programının temelinde özgürlükler bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
 
YAZILI BASIN NİCELİK ANALİZLERİ 
 Marka Adet StxCm Tiraj R.E.($)  
 Sezgin Tanrıkulu 589 108.553 61.444.884 10.176.692  
 Toplam 589 108.553 61.444.884 10.176.692  
 
 GÖRSEL BASIN NİCELİK ANALİZLERİ  
 Marka Adet Süre R.E.($)  
 Sezgin Tanrıkulu 314 109.385 133.491.507  
 Toplam 314 109.385 133.491.507  
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E- BASIN NİCELİK ANALİZLERİ 
Marka     Adet 
Sezgin Tanrıkulu  3.025 
Toplam   3.025 
  
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları ve 
İlgili Haberlerin Başlıkları 
 
Tanrıkulu: “İşkence yapmakta, işkenceciye sahip çıkmakta insanlık suçudur. Herkesi bu suça 

karşı çıkmaya davet ediyoruz.” 

25 Haziran 2011 - Cumartesi  
Tanrıkulu: “AKP yargıyı kendisine bağımlı hale getirerek ‘yargı meselesini halletmeye’ devam 

ediyor.” 

21 Haziran 2011 - Salı  
Tanrıkulu: “Her türlü protestoyu terör suçu kapsamında değerlendirmek toplumu terörize 

etmektir.” 

20 Haziran 2011 - Pazartesi  
Tanrıkulu: “AKP Kürt sorunu konusunda hem Kürtleri hem de Türkiye Kamuoyunu 

oyalamaktan başka bir çalışma yapmamıştır.” 

07 Haziran 2011 - Salı   
Tanrıkulu: “CHP’nin ‘çılgın projesi’, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ağırlığını, barış ve insan 

hakları konusunda bir merkez haline gelmek yönünde koymasıdır.” 

06 Haziran 2011 - Pazartesi  
Sezgin Tanrıkulu: “Başbakan ve AKP sözcüleri ateşle oynuyor. Toplumu bölmeye ve 

kutuplaştırmaya devam ediyorlar.” 

25 Mayıs 2011 - Çarşamba  
Tanrıkulu: “Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın engellilere bakışı onun zihin dünyasındaki 

engelleri göstermektedir. Bakan ve AKP bütün engelli yurttaşlarımızdan özür dilemelidir.” 

16 Mayıs 2011 - Pazartesi  
Sezgin Tanrıkulu: “AKP için Kürt Sorunu bitmiş olabilir ama Kürtler için de AKP’nin sahte 

politikalarının sonu gelmiştir.” 

15 Mayıs 2011 - Pazar  
CHP’nin “Demokratikleşme Hedefleri” 

14 Mayıs 2011 - Cumartesi  
Tanrıkulu: “AKP Genel Başkanının düzeysizliğinin hesabını bu halk sandıkta soracak? Kendi 

söylediği sözü de mi hatırlamıyor?” 

05 Mayıs 2011 - Perşembe  
Kılıçdaroğlu Siirt’te: ”12 Eylül ürünü olan partiler, 12 Eylül rejimi ile hesaplaşamazlar. AKP 12 

Eylül ürünü bir partidir” 
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04 Mayıs 2011 - Çarşamba  
Milliyet / ‘Çılgın proje Türkiye’yi bölmek, kan dökmektir’ 

02 Mayıs 2011 - Pazartesi  
Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: “Artık kimse ‘AKP’nin karşısında bir seçenek yok’ 

demesin, seçenek CHP’dir” 

02 Mayıs 2011 - Pazartesi  
Tanrıkulu: “Cumartesi Anneleri kayıp çocuklarının akıbetini öğrenmek için Berfo Nine gibi 31 

yıl işkence ve eziyet çekmek zorunda mı?” 

16 Nisan 2011 - Cumartesi  
Tanrıkulu: “Başbakan’ın zihin dünyasının demokrasi ile örtüşmediği bir kez daha tüm 

çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.” 

14 Nisan 2011 - Perşembe  
Tanrıkulu: “Aleviler Türkiye’de iç güvenlik konseptinin bir sorunu olarak görülmüştür. AKP bu 

zihniyetin bugünkü sürdürücüsüdür.” 

29 Mart 2011 - Salı  
Tanrıkulu: “Ne Hitler, ne Musollini faşizminde bile bir kitap daha yayınlanmadan suçlu ilan 

edilmemiştir. AKP dünyada ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.” 

24 Mart 2011 - Perşembe  
Tanrıkulu; Bilkent Öğrencileri’ne “CHP, Kürt Sorunu, Faili Meçhuller ve Kayıplar” konularında 

bir konferans verdi. 

15 Mart 2011 - Salı  
Sezgin Tanrıkulu Radikal’de yazdı: “Büyük Güven Bunalımı” 

14 Mart 2011 - Pazartesi  
Tanrıkulu’ndan Bekir Bozdağ’a sert yanıt: “Kendisini halt yememeye davet ediyoruz…” 

14 Mart 2011 - Pazartesi  
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun “Koruculuk” sorunu hakkında bir basın 

toplantısı düzenledi. 

14 Mart 2011 - Pazartesi  
Sezgin Tanrıkulu: “Türkiye’nin doğusunda yoksulluk AKP döneminde tırmanışa geçti” 

03 Mart 2011 - Perşembe  
Tanrıkulu: “Türkiye’de basın, düşünce ve ifade özgürlüğü sürekli irtifa kaybederek yok oluşa 

sürükleniyor.” 

03 Mart 2011 - Perşembe  
Tanrıkulu: “Ücretsiz eğitim ve dershane isteyen çocukları bile susturan bir iktidar ile karşı 

karşıyayız” 
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ÖRGÜT DURUMU 
 
 

1- Boş bulunan KARS İli SUSUZ  İlçe Yönetim Kurulu’nun Erdal Yaşar YEĞİN 
başkanlığında atanması, MYK’nın 13 Nisan 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
2- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan KOCAELİ İli KÖRFEZ İlçesinde, Yönetim Kurulunun 

yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca, İl Yönetim Kurulu’nun 
görevlendirilmesine, MYK’nın 13 Nisan 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 

 
3- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ERZURUM İl Yönetim Kurulu’nun, Hasan 

ÇİLOĞLU başkanlığında atanmasına, MYK’nın 18 Nisan 2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

 
4- Boş bulunan ADIYAMAN İl Yönetim Kurulu’nun Hacı Ömer Zafer ERSOY başkanlığında 

atanmasına, MYK’nın 18 Nisan 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

5- Boş bulunan DİYARBAKIR İli KULP İlçe Yönetim Kurulu’nun Nihat AYDOĞDU 
başkanlığında atanması, MYK’nın 19 Nisan 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
6- İl Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınan KAYSERİ İli ÖZVATAN İlçe örgütüne, 

Coşkun ALANKAYA başkanlığında (5) kişiden oluşan Geçici Yönetim Kurulu’nun 
atanması, MYK’nın 19 Nisan 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
7- BURSA İl Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına, boşalan İl Başkanlığı 

görevine Erhan SEVİMLİ başkanlığında (7) kişiden oluşan Geçici Yönetim Kurulu’nun 
atanmasına, MYK’nın 19 Nisan 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 

 
8- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ADIYAMAN İli KAHTA İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Mehmet Sait ERDEM başkanlığında atanmasına, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
9- Boş bulunan SAMSUN İli CANİK İlçe Yönetim Kurulu’nun Bayram DEMİR başkanlığında 

atanmasına, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

10- Boş bulunan KASTAMONU İli TOSYA ilçe örgütünde, Ahmet AHLATCI başkanlığında 
(5) kişilik Geçici Yönetim Kurulu atanması, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 
uygun görüldü. 

 
11- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ERZURUM İli YAKUTİYE İlçe Yönetim 

Kurulu’nun M.Dursun GEÇİKLİ başkanlığında atanması, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü. 

 
12- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan KIRIKKALE İli KESKİN İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Mehmet BERK başkanlığında atanması, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 
uygun görüldü. 

 
13- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan MERSİN İli AKDENİZ İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Ünal UYAR başkanlığında atanmasına, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında karar 
verildi. 
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14- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan KOCAELİ İli KÖRFEZ İlçe Yönetim Kurulu’nun 
Fatma KOÇKAR başkanlığında atanması, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 
uygun görüldü. 

 
15- Yeni oluşturulan KAYSERİ İli HACILAR İlçe Yönetim Kurulu’nun Tenzile BÖRKÜ 

başkanlığında atanmasına, MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

16- BALIKESİR İl Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına, tüzüğün 
42.maddesi uyarınca, İl Yönetim Kurulu’nun Sıtkı GİDER başkanlığında atanmasına, 
MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 

 
17- İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan İSTANBUL İli ÜMRANİYE İlçe Yönetim 

Kurulu’nun, tüzüğün 42.maddesi uayrınca, Nurkal DEDETAŞ başkanlığında atanması, 
MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
18- İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan İSTANBUL İli MALTEPE İlçe Yönetim 

Kurulu’nun tüzüğün 42.maddesi uyarınca, Lütfü BİNİCİ başkanlığında atanması, 
MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
19- İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan İSTANBUL İli SARIYER İlçe Yönetim 

Kurulu’nun tüzüğün 42.maddesi uyarınca, Mehmet DENİZ başkanlığında atanması, 
MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
20- İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan KIRIKKALE İli BALIŞEYH İlçe Yönetim 

Kurulu’nun tüzüğün 42.maddesi uyarınca, Mehmet LEZGİ başkanlığında atanması, 
MYK’nın 1 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
21- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan YALOVA İli MERKEZ İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Gülsen BÜKER başkanlığında atanmasına, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

 
22- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ERZURUM İli HORASAN İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Süleyman İSPİR başkanlığında atanmasına, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
23- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan ERZURUM İli PALANDÖKEN İlçe Yönetim 

Kurulu’nun Selahattin ÇELİK başkanlığında atanmasına, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

 
24- Boş bulunan ORDU İli ÇAMAŞ İlçe Yönetim Kurulu’nun Nahit ÇELİK başkanlığında 

atanmasına, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında karar verildi. 
 

25- Boş bulunan ORDU İli ÇATALPINAR İlçe Yönetim Kurulu’nun Fikri BULU başkanlığında 
atanması, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 

 
26- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan İSTANBUL İli GAZİOSMANPAŞA İlçesinde, 

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için tüzüğün 42/E maddesi uyarınca, İl 
Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesine, MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 
karar verildi. 
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27- Görev süresi dolmuş bulunan KONYA İli SEYDİŞEHİR İlçe Geçici Kurulu’na, (5) kişiden 
oluşan yönetim kurulunun atanması MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
28- Görev süresi dolmuş bulunan ANKARA İli MAMAK İlçe Geçici Kurulu’na, (5) kişiden 

oluşan yönetim kurulunun atanması MYK’nın 16 Mayıs 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
29- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan BİTLİS İli ADİLCEVAZ İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Ecevit SAYIN başkanlığında atanmasına, MYK’nın 3 Haziran 2011 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

 
30- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan BİTLİS İli TATVAN İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Hasan BAŞ başkanlığında atanmasına, MYK’nın 3 Haziran 2011 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

 
31- Düşmüş ve boşalmış bulunan KARS İli SELİM İlçe Yönetim Kurulu’nun İsmet KOÇ 

başkanlığında atanması, MYK’nın 3 Haziran 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 
 

32- İstifalarla düşmüş ve boşalmış bulunan İSTANBUL İli GAZİOSMANPAŞA İlçe Yönetim 
Kurulu’nun Müjdat GÜRBÜZ başkanlığında atanması, MYK’nın 3 Haziran 2011 tarihli 
toplantısında uygun görüldü. 

 
33- Görev süresi dolmuş bulunan BURSA İl Geçici Kurulu’na, (7) kişiden oluşan yönetim 

kurulunun atanması MYK’nın 3 Haziran 2011 tarihli toplantısında uygun görüldü. 
 

34- Görev süresi dolmuş bulunan KONYA İli SEYDİŞEHİR İlçe Geçici Kurulu’na, (5) kişiden 
oluşan yönetim kurulunun atanması MYK’nın 29 Haziran 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
35- Görev süresi dolmuş bulunan ANKARA İli MAMAK İlçe Geçici Kurulu’na, (5) kişiden 

oluşan yönetim kurulunun atanması MYK’nın 29 Haziran 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
36- Görev süresi dolmuş bulunan KAYSERİ İli ÖZVATAN İlçe Geçici Kurulu’na, (5) kişiden 

oluşan yönetim kurulunun atanması MYK’nın 29 Haziran 2011 tarihli toplantısında uygun 
görüldü. 

 
37- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan KOCAELİ İli KARTEPE İlçe Yönetim Kurulu’nun 

yeniden oluşturulması için MYK’nın 29 Haziran 2011 tarihli toplantısında İl Yönetim 
Kurulu’na yetki verildi. 

 
38- İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan İSTANBUL İli BEYKOZ İlçe Yönetim Kurulu’nun 

Nagihan AKAN başkanlığında atanmasına, MYK’nın 29 Haziran 2011 tarihli 
toplantısında yetki verildi. 

 
39- Boş bulunan SİİRT İl Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Cindi EREN’in 

görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

40- Boş bulunan İZMİR İli BALÇOVA İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Murat 
CİHAN’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
41- İl Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınan KONYA İli DOĞANHİSAR İlçe başkanlığı 

görevini yürütmek üzere, Zeki BÜCÜK’ün görevlendirilmesi uygun görüldü. 
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42- İl Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınan KONYA İli AKŞEHİR İlçe başkanlığı 

görevini yürütmek üzere, Gültekin ER’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

43- Boş bulunan ELAZIĞ İli KARAKOÇAN İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Mehmet 
BİLDİRİCİ’nin görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
44- Boş bulunan MALATYA İli DOĞANŞEHİR İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Baki 

KARABAY’ın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

45- Boş bulunan KASTAMONU İli AĞLI İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Hasan 
Hüseyin ÇİMEN’in görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
46- Boş bulunan HAKKARİ İli ŞEMDİNLİ İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Ercan 

YARDIMCI’nın görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

47- Boş bulunan NİĞDE İli BOR İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Mustafa 
ÇOPUR’un görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
48- Boş bulunan SİNOP İli BOYABAT İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Mustafa 

TÜRK’ün görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

49- Boş bulunan DENİZLİ İli BOZKURT İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Gani 
ALTINALAN görevlendirilmesi uygun görüldü. 

 
50- Boş bulunan HATAY İl Başkanlığı görevini yürütmek üzere, Servet MULLAOĞLU’nun 

görevlendirilmesi uygun görüldü. 
 

51- MANİSA İli KÖPRÜBAŞI İlçe Başkanı Ali AKTAŞ, 15.06.2011 tarihinde vefat etti. 
 

52- ERZURUM İli KÖPRÜKÖY İlçe Başkanı Durmuş KARADUMAN, 23.06.2011 tarihinde 
vefat etti. 

 
53- MUŞ İli HASKÖY İlçe başkanı Ziver BALKAYA ve yönetim kurulu üyeleri 09.06.2011 

tarihinde istifa ettiler. 
 

54- TEKİRDAĞ İli ÇERKEZKÖY ilçe başkanı Tahsin ÇİPLİ istifa etti. 
 

55- BALIKESİR İli MERKEZ İlçe başkanlığı görevini yürütmek üzere ilçe yönetim kurulu 
kararı Hakan ŞEHİRLİ seçildi. 
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ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

a.- Parti Kütüğüne Kayıtlı Üyeler 
 
Haziran 2011 sonu itibariyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olan 2011-1. 
dönem üyelerle birlikte toplam 957 ilçede Parti Kütüğü’nde kayıtlı asıl üye sayısı 
921.993’dür.  
 
Parti Kütüğüne kayıtlı üyelerden, 
 
· 253.426’sı kadın üyelerden,  
· 126.172’si 1981 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla genç üyelerden, 
oluşmaktadır.  
 
Parti Kütüğünde 20 ilçenin üye sayısı ise 0 ile 49 arasındadır. Hiç üyesi olmayan ilçeler (sıfır 
üyesi olan) Hakkari ili Çukurca ilçesi ve Çankırı ili Korgun ilçeleridir.  
 
Üye sayısı yetersiz olan ilçelerin adları ve üye sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

İL İLÇE 
ÜYE 

SAYISI  İL İLÇE 
ÜYE 

SAYISI 
BİNGÖL YAYLADERE 31  KAYSERİ ÖZVATAN 40 
ÇANKIRI KORGUN 0  KONYA AKÖREN 26 
ÇANKIRI YAPRAKLI 21  KONYA ALTINEKİN 14 
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 17  KONYA HALKAPINAR 48 
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 49  KONYA YALIHÜYÜK 20 
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 46  KÜTAHYA PAZARLAR 25 
GÜMÜŞHANE KÖSE 16  KÜTAHYA ŞAPHANE 25 
HAKKARİ ÇUKURCA 0  SİİRT AYDINLAR 10 
KARAMAN BAŞYAYLA 23  SİVAS DOĞANŞAR 23 
KAYSERİ HACILAR 45  VAN BAHÇESARAY 47 
 

ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI 
           

İL TOPLAM KADIN GENÇ  İL TOPLAM KADIN GENÇ 
ADANA 34,097 10,890 4,866  K.MARAŞ 8,992 1,757 1,122 
ADIYAMAN 6,364 918 801  KARABÜK 2,421 456 372 
AFYON 6,451 664 829  KARAMAN 2,644 383 324 
AĞRI 1,859 86 248  KARS 2,201 151 193 
AKSARAY 2,528 345 284  KASTAMONU 3,541 512 349 
AMASYA 5,639 960 523  KAYSERİ 6,743 1,279 802 
ANKARA 55,890 19,958 4,555  KIRIKKALE 2,326 401 209 
ANTALYA 27,978 7,937 3,650  KIRKLARELİ 10,645 2,461 1,593 
ARDAHAN 1,728 131 170  KIRŞEHİR 3,674 600 242 
ARTVİN 4,509 780 619  KİLİS 1,030 99 168 
AYDIN 22,771 6,258 3,790  KOCAELİ 24,408 7,435 3,912 
BALIKESİR 15,714 4,109 1,770  KONYA 10,715 1,544 1,310 
BARTIN 2,029 302 276  KÜTAHYA 3,610 446 498 
BATMAN 1,492 139 253  MALATYA 9,594 1,718 902 
BAYBURT 504 25 105  MANİSA 16,622 2,901 2,180 
BİLECİK 3,652 690 693  MARDİN 2,101 237 247 
BİNGÖL 819 114 116  MERSİN 36,996 13,291 4,193 
BİTLİS 851 9 132  MUĞLA 21,432 5,912 3,190 
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BOLU 4,028 917 599  MUŞ 899 73 114 
BURDUR 4,257 833 463  NEVŞEHİR 2,701 452 293 
BURSA 18,951 4,074 3,092  NİĞDE 4,896 804 443 
ÇANAKKALE 10,662 2,650 1,427  ORDU 7,312 947 869 
ÇANKIRI 1,120 177 182  OSMANİYE 5,670 1,500 694 
ÇORUM 7,954 1,679 795  RİZE 3,102 490 466 
DENİZLİ 11,228 2,283 1,298  SAKARYA 6,430 1,339 1,157 
DİYARBAKIR 4,225 627 570  SAMSUN 10,768 2,040 1,081 
DÜZCE 3,117 543 519  SİİRT 1,055 107 170 
EDİRNE 8,110 1,584 1,047  SİNOP 3,156 794 378 
ELAZIĞ 2,738 388 357  SİVAS 7,466 1,208 788 
ERZİNCAN 3,775 833 307  ŞANLIURFA 3,443 247 452 
ERZURUM 3,724 340 494  ŞIRNAK 1,128 61 239 
ESKİŞEHİR 10,671 2,928 1,262  TEKİRDAĞ 13,474 3,021 2,352 
GAZİANTEP 18,888 4,589 2,795  TOKAT 5,761 671 387 
GİRESUN 7,556 1,694 1,078  TRABZON 7,766 1,069 876 
GÜMÜŞHANE 914 98 105  TUNCELİ 3,847 846 446 
HAKKARİ 512 45 104  UŞAK 5,366 1,109 760 
HATAY 17,639 4,967 2,002  VAN 3,104 437 456 
IĞDIR 872 69 58  YALOVA 2,977 906 410 
ISPARTA 3,146 627 462  YOZGAT 3,789 412 414 
İSTANBUL 185,470 64,439 28,318  ZONGULDAK 9,707 2,123 1,495 
İZMİR 114,049 40,488 18,612  GENEL TOPLAM 921,993 253,426 126,172 
 
b.- Aday Üyeler: 
 
CHP Genel Sekreterliği’ne intikal etmiş, 3 aylık aday üye sürelerini tamamlayan 29.741 aday 
üyeye ait listeler, 27.06.2011 tarih ve 2011/9 sayılı genelge ekinde İl ve İlçe Başkanlıklarına 
bildirilmiştir. 

Ayrıca, CHP Genel Sekreterliği’ne intikal etmiş, 3 aylık aday üye sürelerini tamamlamayı 
bekleyen yaklaşık 33.000 aday üye bulunmaktadır.     
 
C.- Kimlik Kartı Verilmesi 
 
Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 921.993 asıl üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı 
yapmaya elverişli olan 809.629 asıl üyemize üye kimlik kartları düzenlenerek İlçe 
Başkanlıklarına gönderilmiştir. Ancak, son dönem üyeler dahil 81.796 kişinin fotoğrafları 
olmadığı için kimlik kartı yapılamamaktadır. 
 
· Fotoğrafları bozuk veya olmadığı için üye kimlik kartları yapılamayan asıl üyelerimizden, 

İlçe Başkanlıklarından istenen fotoğraflarından Genel Sekreterliğimize ulaşanlara ilişkin,  
· Aday üye sürelerini tamamlayarak İlçe başkanlıklarında askıya çıkartılan aday 

üyelerimize ilişkin, 
· Tüzüğümüzün 12. maddesi kapsamında asıl üyelikleri gerçekleşen üyelerimize ilişkin, 

resimleri kimlik kartı yapmaya elverişli olan 30.568 üyemize ait üye kimlik kartlarının 
yapımına başlanmıştır. 

 
d.- Dönem Sonu Üyelik Bildirimi 
 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. Maddesi’nin (d) bendi gereğince 2011-1. 
döneminde “Parti Kütüğü”ne ilave edilen yeni üyeler ile üyelerin ikametgahlarında meydana 
gelen değişiklikler ve “Parti Kütüğü”nden istifa, vefat, disiplin uygulamaları nedeni ile 
üyelikleri düşülenlerin listeleri 30 Haziran 2011 tarihinde CD ortamında Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilmiştir. 
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ASIL ÜYELERİN İLÇELER BAZINDA SAYI DAĞILIMI 
 

İL İLÇE 
ASIL ÜYE 

SAYISI 

KADIN 
ÜYE 

SAYISI 
GENÇ ÜYE 

SAYISI 
ADANA ALADAĞ 420 94 130 
ADANA CEYHAN 2545 571 288 
ADANA ÇUKUROVA 8869 3306 1319 
ADANA FEKE 226 46 30 
ADANA İMAMOĞLU 374 70 54 
ADANA KARAİSALI 362 36 40 
ADANA KARATAŞ 331 83 42 
ADANA KOZAN 1001 175 102 
ADANA POZANTI 336 31 43 
ADANA SAİMBEYLİ 283 68 26 
ADANA SARIÇAM 1172 281 104 
ADANA SEYHAN 12132 4241 1899 
ADANA TUFANBEYLİ 268 69 24 
ADANA YUMURTALIK 298 43 35 
ADANA YÜREĞİR 5480 1776 730 
ADIYAMAN BESNİ 1080 74 105 
ADIYAMAN ÇELİKHAN 157 15 12 
ADIYAMAN GERGER 112 1 7 
ADIYAMAN GÖLBAŞI 1204 344 156 
ADIYAMAN KAHTA 676 101 82 
ADIYAMAN MERKEZ 2743 363 392 
ADIYAMAN SAMSAT 64 0 7 
ADIYAMAN SİNCİK 106 4 6 
ADIYAMAN TUT 222 16 34 
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 179 4 34 
AFYONKARAHİSAR BAYAT 111 1 1 
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 216 6 11 
AFYONKARAHİSAR ÇAY 144 8 13 
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 85 0 8 
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 101 0 20 
AFYONKARAHİSAR DİNAR 589 40 53 
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 603 63 94 
AFYONKARAHİSAR EVCİLER 143 1 2 
AFYONKARAHİSAR HOCALAR 104 0 3 
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 314 0 32 
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 75 0 3 
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 63 1 12 
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1899 432 336 
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 513 42 59 
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 445 8 72 
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 320 29 21 
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 547 29 55 
AĞRI DİYADİN 192 11 58 
AĞRI DOĞUBAYAZIT 146 25 7 
AĞRI ELEŞKİRT 132 0 14 
AĞRI HAMUR 51 1 2 
AĞRI MERKEZ 961 49 129 
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AĞRI PATNOS 173 0 21 
AĞRI TAŞLIÇAY 108 0 10 
AĞRI TUTAK 96 0 7 
AKSARAY AĞAÇÖREN 76 0 0 
AKSARAY ESKİL 174 3 23 
AKSARAY GÜLAĞAÇ 270 11 32 
AKSARAY GÜZELYURT 94 18 9 
AKSARAY MERKEZ 1685 297 214 
AKSARAY ORTAKÖY 143 8 4 
AKSARAY SARIYAHŞİ 86 8 2 
AMASYA GÖYNÜCEK 304 34 21 
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1080 230 97 
AMASYA HAMAMÖZÜ 65 3 3 
AMASYA MERKEZ 1807 281 175 
AMASYA MERZİFON 1497 319 128 
AMASYA SULUOVA 415 56 45 
AMASYA TAŞOVA 471 37 54 
ANKARA AKYURT 144 5 14 
ANKARA ALTINDAĞ 4599 1701 385 
ANKARA AYAŞ 215 32 12 
ANKARA BALA 427 49 52 
ANKARA BEYPAZARI 285 33 40 
ANKARA ÇAMLIDERE 115 12 24 
ANKARA ÇANKAYA 13049 5142 1092 
ANKARA ÇUBUK 414 65 55 
ANKARA ELMADAĞ 1012 256 143 
ANKARA ETİMESGUT 3089 1287 263 
ANKARA EVREN 98 39 2 
ANKARA GÖLBAŞI 981 286 87 
ANKARA GÜDÜL 61 0 5 
ANKARA HAYMANA 455 17 40 
ANKARA KALECİK 324 39 22 
ANKARA KAZAN 215 64 25 
ANKARA KEÇİÖREN 7430 2844 559 
ANKARA KIZILCAHAMAM 278 40 30 
ANKARA MAMAK 8581 3241 725 
ANKARA NALLIHAN 273 26 7 
ANKARA POLATLI 741 115 70 
ANKARA PURSAKLAR 272 57 37 
ANKARA SİNCAN 1990 572 153 
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 611 104 37 
ANKARA YENİMAHALLE 10231 3932 676 
ANTALYA AKSEKİ 462 100 55 
ANTALYA AKSU 331 56 44 
ANTALYA ALANYA 2227 721 258 
ANTALYA DEMRE 492 152 87 
ANTALYA DÖŞEMEALTI 597 122 95 
ANTALYA ELMALI 565 48 64 
ANTALYA FİNİKE 438 86 65 
ANTALYA GAZİPAŞA 1796 437 225 
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 189 31 12 
ANTALYA İBRADI 132 21 14 
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ANTALYA KAŞ 861 129 149 
ANTALYA KEMER 764 222 109 
ANTALYA KEPEZ 5057 1683 715 
ANTALYA KONYAALTI 1928 749 207 
ANTALYA KORKUTELİ 621 32 51 
ANTALYA KUMLUCA 605 57 86 
ANTALYA MANAVGAT 3737 747 540 
ANTALYA MURATPAŞA 6360 2471 747 
ANTALYA SERİK 816 73 127 
ARDAHAN ÇILDIR 223 16 10 
ARDAHAN DAMAL 183 2 15 
ARDAHAN GÖLE 383 36 33 
ARDAHAN HANAK 135 2 1 
ARDAHAN MERKEZ 643 66 97 
ARDAHAN POSOF 161 9 14 
ARTVİN ARDANUÇ 499 53 57 
ARTVİN ARHAVİ 447 101 56 
ARTVİN BORÇKA 543 90 71 
ARTVİN HOPA 821 141 102 
ARTVİN MERKEZ 1185 257 195 
ARTVİN MURGUL 363 90 77 
ARTVİN ŞAVŞAT 482 32 49 
ARTVİN YUSUFELİ 169 16 12 
AYDIN BOZDOĞAN 554 52 76 
AYDIN BUHARKENT 160 15 25 
AYDIN ÇİNE 1231 251 233 
AYDIN DİDİM 2347 867 321 
AYDIN GERMENCİK 698 66 113 
AYDIN İNCİRLİOVA 910 106 204 
AYDIN KARACASU 355 24 52 
AYDIN KARPUZLU 198 5 42 
AYDIN KOÇARLI 408 43 66 
AYDIN KÖŞK 252 34 32 
AYDIN KUŞADASI 3163 1221 395 
AYDIN KUYUCAK 418 52 70 
AYDIN MERKEZ 6125 2128 1115 
AYDIN NAZİLLİ 2437 586 390 
AYDIN SÖKE 2810 699 565 
AYDIN SULTANHİSAR 386 63 44 
AYDIN YENİPAZAR 319 46 47 
BALIKESİR AYVALIK 1066 355 84 
BALIKESİR BALYA 154 28 10 
BALIKESİR BANDIRMA 1430 419 145 
BALIKESİR BİGADİÇ 287 49 47 
BALIKESİR BURHANİYE 1349 419 161 
BALIKESİR DURSUNBEY 131 9 11 
BALIKESİR EDREMİT 3932 1393 500 
BALIKESİR ERDEK 630 174 79 
BALIKESİR GÖMEÇ 354 73 50 
BALIKESİR GÖNEN 828 135 101 
BALIKESİR HAVRAN 183 39 14 
BALIKESİR İVRİNDİ 432 25 25 
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BALIKESİR KEPSUT 292 55 48 
BALIKESİR MANYAS 593 51 74 
BALIKESİR MARMARA 117 30 14 
BALIKESİR MERKEZ 2844 717 317 
BALIKESİR SAVAŞTEPE 157 18 16 
BALIKESİR SINDIRGI 549 56 39 
BALIKESİR SUSURLUK 386 64 35 
BARTIN AMASRA 293 63 53 
BARTIN KURUCAŞİLE 85 8 10 
BARTIN MERKEZ 1312 209 194 
BARTIN ULUS 339 22 19 
BATMAN BEŞİRİ 120 0 42 
BATMAN GERCÜŞ 155 14 15 
BATMAN HASANKEYF 126 22 12 
BATMAN KOZLUK 167 2 21 
BATMAN MERKEZ 607 83 100 
BATMAN SASON 317 18 63 
BAYBURT AYDINTEPE 63 0 10 
BAYBURT DEMİRÖZÜ 128 10 18 
BAYBURT MERKEZ 313 15 77 
BİLECİK BOZÜYÜK 1154 273 203 
BİLECİK GÖLPAZARI 229 16 7 
BİLECİK İNHİSAR 109 15 14 
BİLECİK MERKEZ 1261 289 282 
BİLECİK OSMANELİ 184 11 33 
BİLECİK PAZARYERİ 122 8 30 
BİLECİK SÖĞÜT 492 56 117 
BİLECİK YENİPAZAR 101 22 7 
BİNGÖL ADAKLI 109 16 8 
BİNGÖL GENÇ 109 8 25 
BİNGÖL KARLIOVA 79 1 8 
BİNGÖL KİĞI 64 2 2 
BİNGÖL MERKEZ 278 61 56 
BİNGÖL SOLHAN 65 10 11 
BİNGÖL YAYLADERE 31 9 3 
BİNGÖL YEDİSU 84 7 3 
BİTLİS ADİLCEVAZ 177 2 9 
BİTLİS AHLAT 83 4 7 
BİTLİS GÜROYMAK 65 0 6 
BİTLİS HİZAN 88 1 9 
BİTLİS MERKEZ 234 0 64 
BİTLİS MUTKİ 53 1 15 
BİTLİS TATVAN 151 1 22 
BOLU DÖRTDİVAN 54 4 4 
BOLU GEREDE 55 6 4 
BOLU GÖYNÜK 189 20 17 
BOLU KIBRISCIK 123 16 6 
BOLU MENGEN 211 37 19 
BOLU MERKEZ 2993 787 511 
BOLU MUDURNU 226 36 25 
BOLU SEBEN 87 7 4 
BOLU YENİÇAĞA 90 4 9 
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BURDUR AĞLASUN 131 19 12 
BURDUR ALTINYAYLA 73 12 2 
BURDUR BUCAK 468 72 69 
BURDUR ÇAVDIR 118 5 4 
BURDUR ÇELTİKÇİ 100 7 10 
BURDUR GÖLHİSAR 235 22 15 
BURDUR KARAMANLI 308 69 44 
BURDUR KEMER 72 3 3 
BURDUR MERKEZ 1944 483 235 
BURDUR TEFENNİ 123 8 10 
BURDUR YEŞİLOVA 685 133 59 
BURSA BÜYÜKORHAN 116 2 11 
BURSA GEMLİK 1337 379 279 
BURSA GÜRSU 379 46 92 
BURSA HARMANCIK 83 11 7 
BURSA İNEGÖL 1347 177 331 
BURSA İZNİK 656 71 134 
BURSA KARACABEY 566 99 76 
BURSA KELES 124 2 12 
BURSA KESTEL 591 92 115 
BURSA MUDANYA 1841 498 283 
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1097 157 163 
BURSA NİLÜFER 2515 658 357 
BURSA ORHANELİ 312 38 40 
BURSA ORHANGAZİ 633 141 138 
BURSA OSMANGAZİ 4023 950 624 
BURSA YENİŞEHİR 439 59 74 
BURSA YILDIRIM 2892 694 356 
ÇANAKKALE AYVACIK 686 142 81 
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 916 199 85 
ÇANAKKALE BİGA 1365 229 173 
ÇANAKKALE BOZCAADA 72 25 0 
ÇANAKKALE ÇAN 1067 204 98 
ÇANAKKALE ECEABAT 191 46 16 
ÇANAKKALE EZİNE 451 71 55 
ÇANAKKALE GELİBOLU 668 157 60 
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 280 92 44 
ÇANAKKALE LAPSEKİ 477 87 39 
ÇANAKKALE MERKEZ 4028 1375 718 
ÇANAKKALE YENİCE 461 23 58 
ÇANKIRI ATKARACALAR 56 18 9 
ÇANKIRI BAYRAMÖREN 80 18 14 
ÇANKIRI ÇERKEŞ 105 8 4 
ÇANKIRI ELDİVAN 86 18 10 
ÇANKIRI ILGAZ 101 6 27 
ÇANKIRI KIZILIRMAK 67 8 17 
ÇANKIRI KORGUN 0 0 0 
ÇANKIRI KURŞUNLU 95 5 27 
ÇANKIRI MERKEZ 307 61 44 
ÇANKIRI ORTA 64 7 7 
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 138 20 22 
ÇANKIRI YAPRAKLI 21 8 1 
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ÇORUM ALACA 446 59 40 
ÇORUM BAYAT 217 16 26 
ÇORUM BOĞAZKALE 70 12 2 
ÇORUM DODURGA 109 0 4 
ÇORUM İSKİLİP 473 29 82 
ÇORUM KARGI 224 15 18 
ÇORUM LAÇİN 133 1 21 
ÇORUM MECİTÖZÜ 222 34 23 
ÇORUM MERKEZ 4126 1160 403 
ÇORUM OĞUZLAR 189 22 25 
ÇORUM ORTAKÖY 133 6 2 
ÇORUM OSMANCIK 468 38 56 
ÇORUM SUNGURLU 1032 284 89 
ÇORUM UĞURLUDAĞ 112 3 4 
DENİZLİ ACIPAYAM 746 69 82 
DENİZLİ AKKÖY 114 21 21 
DENİZLİ BABADAĞ 74 21 7 
DENİZLİ BAKLAN 124 1 8 
DENİZLİ BEKİLLİ 148 8 6 
DENİZLİ BEYAĞAÇ 230 33 27 
DENİZLİ BOZKURT 131 13 22 
DENİZLİ BULDAN 432 77 52 
DENİZLİ ÇAL 458 34 39 
DENİZLİ ÇAMELİ 292 48 11 
DENİZLİ ÇARDAK 174 10 9 
DENİZLİ ÇİVRİL 798 69 62 
DENİZLİ GÜNEY 175 23 16 
DENİZLİ HONAZ 116 6 6 
DENİZLİ KALE 191 4 13 
DENİZLİ MERKEZ 5785 1658 771 
DENİZLİ SARAYKÖY 490 110 61 
DENİZLİ SERİNHİSAR 221 36 25 
DENİZLİ TAVAS 529 42 60 
DİYARBAKIR BAĞLAR 728 155 101 
DİYARBAKIR BİSMİL 417 39 52 
DİYARBAKIR ÇERMİK 139 15 43 
DİYARBAKIR ÇINAR 189 14 30 
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 124 1 13 
DİYARBAKIR DİCLE 133 5 16 
DİYARBAKIR EĞİL 62 2 2 
DİYARBAKIR ERGANİ 576 30 59 
DİYARBAKIR HANİ 117 2 26 
DİYARBAKIR HAZRO 214 27 28 
DİYARBAKIR KAYAPINAR 250 39 46 
DİYARBAKIR KOCAKÖY 63 11 4 
DİYARBAKIR KULP 79 5 5 
DİYARBAKIR LİCE 89 12 12 
DİYARBAKIR SİLVAN 260 61 35 
DİYARBAKIR SUR 312 75 48 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 473 134 50 
DÜZCE AKÇAKOCA 647 166 141 
DÜZCE CUMAYERİ 216 19 25 
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DÜZCE ÇİLİMLİ 101 7 14 
DÜZCE GÖLYAKA 233 12 59 
DÜZCE GÜMÜŞOVA 168 12 30 
DÜZCE KAYNAŞLI 184 23 18 
DÜZCE MERKEZ 1425 297 222 
DÜZCE YIĞILCA 143 7 10 
EDİRNE ENEZ 368 65 35 
EDİRNE HAVSA 430 74 27 
EDİRNE İPSALA 606 61 74 
EDİRNE KEŞAN 2345 499 387 
EDİRNE LALAPAŞA 184 7 10 
EDİRNE MERİÇ 262 10 15 
EDİRNE MERKEZ 2331 650 332 
EDİRNE SÜLOĞLU 221 11 33 
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1363 207 134 
ELAZIĞ AĞIN 57 4 1 
ELAZIĞ ALACAKAYA 58 3 5 
ELAZIĞ ARICAK 66 12 20 
ELAZIĞ BASKİL 68 3 2 
ELAZIĞ KARAKOÇAN 110 1 10 
ELAZIĞ KEBAN 60 4 0 
ELAZIĞ KOVANCILAR 102 0 3 
ELAZIĞ MADEN 220 37 33 
ELAZIĞ MERKEZ 1815 324 265 
ELAZIĞ PALU 102 0 13 
ELAZIĞ SİVRİCE 80 0 5 
ERZİNCAN ÇAYIRLI 167 6 8 
ERZİNCAN İLİÇ 71 3 1 
ERZİNCAN KEMAH 181 16 12 
ERZİNCAN KEMALİYE 59 6 1 
ERZİNCAN MERKEZ 2525 693 236 
ERZİNCAN OTLUKBELİ 79 20 15 
ERZİNCAN REFAHİYE 93 4 7 
ERZİNCAN TERCAN 291 5 23 
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 309 80 4 
ERZURUM AŞKALE 225 13 17 
ERZURUM AZİZİYE 268 38 53 
ERZURUM ÇAT 168 7 21 
ERZURUM HINIS 305 23 52 
ERZURUM HORASAN 113 2 10 
ERZURUM İSPİR 94 2 6 
ERZURUM KARAÇOBAN 84 0 14 
ERZURUM KARAYAZI 127 1 7 
ERZURUM KÖPRÜKÖY 66 5 9 
ERZURUM NARMAN 104 5 10 
ERZURUM OLTU 146 14 6 
ERZURUM OLUR 82 0 9 
ERZURUM PALANDÖKEN 465 77 91 
ERZURUM PASİNLER 107 1 16 
ERZURUM PAZARYOLU 66 7 0 
ERZURUM ŞENKAYA 239 9 5 
ERZURUM TEKMAN 124 0 10 
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ERZURUM TORTUM 122 30 6 
ERZURUM UZUNDERE 73 0 0 
ERZURUM YAKUTİYE 746 106 152 
ESKİŞEHİR ALPU 120 6 3 
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 131 7 7 
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 227 31 21 
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 17 0 0 
ESKİŞEHİR HAN 98 9 13 
ESKİŞEHİR İNÖNÜ 128 11 9 
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 75 2 0 
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 49 4 4 
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 107 3 7 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 6328 1999 720 
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 46 6 1 
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 380 37 18 
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 172 12 11 
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 2793 801 448 
GAZİANTEP ARABAN 431 28 46 
GAZİANTEP İSLAHİYE 1000 123 133 
GAZİANTEP KARKAMIŞ 222 31 25 
GAZİANTEP NİZİP 865 60 111 
GAZİANTEP NURDAĞI 268 51 24 
GAZİANTEP OĞUZELİ 467 39 44 
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 9036 2693 1533 
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 6220 1509 851 
GAZİANTEP YAVUZELİ 379 55 28 
GİRESUN ALUCRA 66 12 2 
GİRESUN BULANCAK 1342 367 209 
GİRESUN ÇAMOLUK 55 12 6 
GİRESUN ÇANAKÇI 91 10 7 
GİRESUN DERELİ 149 12 13 
GİRESUN DOĞANKENT 88 12 6 
GİRESUN ESPİYE 378 64 54 
GİRESUN EYNESİL 230 20 14 
GİRESUN GÖRELE 1154 222 194 
GİRESUN GÜCE 172 21 15 
GİRESUN KEŞAP 433 46 66 
GİRESUN MERKEZ 2331 672 383 
GİRESUN PİRAZİZ 528 141 60 
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 131 21 13 
GİRESUN TİREBOLU 296 51 20 
GİRESUN YAĞLIDERE 112 11 16 
GÜMÜŞHANE KELKİT 179 21 31 
GÜMÜŞHANE KÖSE 16 0 0 
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 90 8 8 
GÜMÜŞHANE MERKEZ 314 47 36 
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 146 11 13 
GÜMÜŞHANE TORUL 169 11 17 
HAKKARİ ÇUKURCA 0 0 0 
HAKKARİ MERKEZ 243 28 69 
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 80 10 20 
HAKKARİ YÜKSEKOVA 189 7 15 
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HATAY ALTINÖZÜ 395 31 55 
HATAY BELEN 370 142 38 
HATAY DÖRTYOL 1537 425 221 
HATAY ERZİN 518 148 29 
HATAY HASSA 275 37 36 
HATAY İSKENDERUN 5328 1929 529 
HATAY KIRIKHAN 544 140 37 
HATAY KUMLU 86 25 2 
HATAY MERKEZ 4891 1164 532 
HATAY REYHANLI 561 134 65 
HATAY SAMANDAĞ 2892 761 421 
HATAY YAYLADAĞI 242 31 37 
IĞDIR ARALIK 176 0 6 
IĞDIR KARAKOYUNLU 87 1 8 
IĞDIR MERKEZ 500 68 39 
IĞDIR TUZLUCA 109 0 5 
ISPARTA AKSU 99 15 20 
ISPARTA ATABEY 55 8 18 
ISPARTA EĞİRDİR 260 57 42 
ISPARTA GELENDOST 139 2 8 
ISPARTA GÖNEN 164 35 25 
ISPARTA KEÇİBORLU 206 37 14 
ISPARTA MERKEZ 1329 381 257 
ISPARTA SENİRKENT 84 9 12 
ISPARTA SÜTÇÜLER 70 4 1 
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 192 21 28 
ISPARTA ULUBORLU 72 6 6 
ISPARTA YALVAÇ 380 35 30 
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 96 17 1 
İSTANBUL ADALAR 1240 454 236 
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 841 188 147 
İSTANBUL ATAŞEHİR 7935 2899 1290 
İSTANBUL AVCILAR 8453 3210 1474 
İSTANBUL BAĞCILAR 4270 1167 704 
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 6597 2524 935 
İSTANBUL BAKIRKÖY 5505 2319 896 
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 2635 951 433 
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 2668 671 372 
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 7846 2889 1250 
İSTANBUL BEYKOZ 3116 991 462 
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 3115 1247 548 
İSTANBUL BEYOĞLU 4895 1607 599 
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 3317 1169 496 
İSTANBUL ÇATALCA 1183 272 213 
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 2040 645 365 
İSTANBUL ESENLER 3452 860 575 
İSTANBUL ESENYURT 4211 1150 737 
İSTANBUL EYÜP 3627 1046 471 
İSTANBUL FATİH 4492 1403 605 
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 3907 1319 601 
İSTANBUL GÜNGÖREN 2406 903 352 
İSTANBUL KADIKÖY 11650 4616 1405 
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İSTANBUL KAĞITHANE 4490 1493 526 
İSTANBUL KARTAL 11020 4246 1440 
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 6962 2152 994 
İSTANBUL MALTEPE 9061 3464 1312 
İSTANBUL PENDİK 5802 1672 1099 
İSTANBUL SANCAKTEPE 3657 1126 656 
İSTANBUL SARIYER 5457 1980 722 
İSTANBUL SİLİVRİ 2858 834 558 
İSTANBUL SULTANBEYLİ 1070 233 248 
İSTANBUL SULTANGAZİ 6629 2244 1118 
İSTANBUL ŞİLE 827 291 87 
İSTANBUL ŞİŞLİ 4318 1816 589 
İSTANBUL TUZLA 5254 1932 1029 
İSTANBUL ÜMRANİYE 5838 1978 885 
İSTANBUL ÜSKÜDAR 5316 1996 669 
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 7510 2482 1220 
İZMİR ALİAĞA 2147 738 372 
İZMİR BALÇOVA 4570 2030 601 
İZMİR BAYINDIR 1073 157 205 
İZMİR BAYRAKLI 11165 4139 2165 
İZMİR BERGAMA 2064 424 255 
İZMİR BEYDAĞ 168 32 32 
İZMİR BORNOVA 11161 3852 2017 
İZMİR BUCA 12832 5029 2330 
İZMİR ÇEŞME 1702 583 261 
İZMİR ÇİĞLİ 6227 2446 1013 
İZMİR DİKİLİ 1417 421 131 
İZMİR FOÇA 1456 547 164 
İZMİR GAZİEMİR 3232 1107 588 
İZMİR GÜZELBAHÇE 1898 816 291 
İZMİR KARABAĞLAR 9422 3546 1604 
İZMİR KARABURUN 381 126 30 
İZMİR KARŞIYAKA 10748 4238 1547 
İZMİR KEMALPAŞA 2020 376 416 
İZMİR KINIK 715 36 77 
İZMİR KİRAZ 401 36 52 
İZMİR KONAK 11010 4277 1802 
İZMİR MENDERES 1480 328 237 
İZMİR MENEMEN 2823 890 403 
İZMİR NARLIDERE 3958 1742 461 
İZMİR ÖDEMİŞ 2281 454 293 
İZMİR SEFERİHİSAR 1581 413 364 
İZMİR SELÇUK 1556 507 249 
İZMİR TİRE 1558 307 233 
İZMİR TORBALI 1640 455 228 
İZMİR URLA 1363 436 191 
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 990 98 181 
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 628 47 73 
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 70 7 3 
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 108 13 4 
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1540 255 283 
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 197 18 7 
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KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 1795 277 286 
KAHRAMANMARAŞ NURHAK 462 88 30 
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2843 945 228 
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 359 9 27 
KARABÜK EFLANİ 80 5 21 
KARABÜK ESKİPAZAR 109 3 12 
KARABÜK MERKEZ 1131 222 195 
KARABÜK OVACIK 93 7 8 
KARABÜK SAFRANBOLU 700 192 125 
KARABÜK YENİCE 308 27 11 
KARAMAN AYRANCI 196 15 18 
KARAMAN BAŞYAYLA 23 0 3 
KARAMAN ERMENEK 410 67 23 
KARAMAN KAZIMKARABEKİR 57 4 1 
KARAMAN MERKEZ 1756 286 263 
KARAMAN SARIVELİLER 202 11 16 
KARS AKYAKA 68 0 0 
KARS ARPAÇAY 282 2 10 
KARS DİGOR 97 2 3 
KARS KAĞIZMAN 169 3 9 
KARS MERKEZ 910 105 124 
KARS SARIKAMIŞ 376 35 27 
KARS SELİM 140 4 6 
KARS SUSUZ 159 0 14 
KASTAMONU ABANA 216 53 27 
KASTAMONU AĞLI 55 2 1 
KASTAMONU ARAÇ 266 28 41 
KASTAMONU AZDAVAY 100 24 12 
KASTAMONU BOZKURT 106 15 12 
KASTAMONU CİDE 355 105 29 
KASTAMONU ÇATALZEYTİN 84 24 4 
KASTAMONU DADAY 82 1 4 
KASTAMONU DEVREKANİ 166 0 6 
KASTAMONU DOĞANYURT 52 0 5 
KASTAMONU HANÖNÜ 170 31 22 
KASTAMONU İHSANGAZİ 67 6 19 
KASTAMONU İNEBOLU 119 21 17 
KASTAMONU KÜRE 69 9 7 
KASTAMONU MERKEZ 1185 181 87 
KASTAMONU PINARBAŞI 67 2 2 
KASTAMONU SEYDİLER 93 0 32 
KASTAMONU ŞENPAZAR 58 2 2 
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 167 7 19 
KASTAMONU TOSYA 64 1 1 
KAYSERİ AKKIŞLA 130 6 16 
KAYSERİ BÜNYAN 211 10 17 
KAYSERİ DEVELİ 318 9 57 
KAYSERİ FELAHİYE 120 6 15 
KAYSERİ HACILAR 45 14 2 
KAYSERİ İNCESU 119 14 3 
KAYSERİ KOCASİNAN 1719 459 209 
KAYSERİ MELİKGAZİ 1514 384 188 
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KAYSERİ ÖZVATAN 40 1 3 
KAYSERİ PINARBAŞI 563 61 44 
KAYSERİ SARIOĞLAN 277 36 25 
KAYSERİ SARIZ 430 93 72 
KAYSERİ TALAS 451 125 54 
KAYSERİ TOMARZA 422 46 52 
KAYSERİ YAHYALI 182 0 14 
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 202 15 31 
KIRIKKALE BAHŞİLİ 72 7 2 
KIRIKKALE BALIŞEYH 120 2 9 
KIRIKKALE ÇELEBİ 114 30 7 
KIRIKKALE DELİCE 157 14 14 
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 53 6 2 
KIRIKKALE KESKİN 109 5 5 
KIRIKKALE MERKEZ 1439 318 161 
KIRIKKALE SULAKYURT 179 18 5 
KIRIKKALE YAHŞİHAN 83 1 4 
KIRKLARELİ BABAESKİ 1796 404 186 
KIRKLARELİ DEMİRKÖY 75 4 7 
KIRKLARELİ KOFÇAZ 171 20 16 
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 4525 1142 788 
KIRKLARELİ MERKEZ 2234 629 343 
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 196 29 12 
KIRKLARELİ PINARHİSAR 919 160 109 
KIRKLARELİ VİZE 729 73 132 
KIRŞEHİR AKÇAKENT 116 19 12 
KIRŞEHİR AKPINAR 234 12 26 
KIRŞEHİR BOZTEPE 223 42 10 
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 128 2 2 
KIRŞEHİR KAMAN 589 38 27 
KIRŞEHİR MERKEZ 2111 452 160 
KIRŞEHİR MUCUR 273 35 5 
KİLİS ELBEYLİ 133 7 12 
KİLİS MERKEZ 698 85 117 
KİLİS MUSABEYLİ 115 5 19 
KİLİS POLATELİ 84 2 20 
KOCAELİ BAŞİSKELE 428 119 64 
KOCAELİ ÇAYIROVA 1336 394 266 
KOCAELİ DARICA 1383 364 195 
KOCAELİ DERİNCE 2455 867 295 
KOCAELİ DİLOVASI 130 11 11 
KOCAELİ GEBZE 3327 806 531 
KOCAELİ GÖLCÜK 1845 555 246 
KOCAELİ İZMİT 8527 2969 1400 
KOCAELİ KANDIRA 872 110 165 
KOCAELİ KARAMÜRSEL 775 236 115 
KOCAELİ KARTEPE 1170 279 220 
KOCAELİ KÖRFEZ 2160 725 404 
KONYA AHIRLI 97 6 13 
KONYA AKÖREN 26 0 3 
KONYA AKŞEHİR 1052 201 55 
KONYA ALTINEKİN 14 0 1 
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KONYA BEYŞEHİR 341 22 35 
KONYA BOZKIR 203 13 12 
KONYA CİHANBEYLİ 464 16 95 
KONYA ÇELTİK 110 0 11 
KONYA ÇUMRA 166 7 25 
KONYA DERBENT 212 24 40 
KONYA DEREBUCAK 61 4 15 
KONYA DOĞANHİSAR 115 4 5 
KONYA EMİRGAZİ 178 16 22 
KONYA EREĞLİ 2220 464 218 
KONYA GÜNEYSINIR 57 2 6 
KONYA HADİM 116 15 18 
KONYA HALKAPINAR 48 6 2 
KONYA HÜYÜK 343 82 64 
KONYA ILGIN 451 17 32 
KONYA KADINHANI 210 2 42 
KONYA KARAPINAR 595 25 92 
KONYA KARATAY 284 50 51 
KONYA KULU 260 7 17 
KONYA MERAM 763 187 117 
KONYA SARAYÖNÜ 96 10 3 
KONYA SELÇUKLU 1336 289 224 
KONYA SEYDİŞEHİR 528 64 38 
KONYA TAŞKENT 61 6 15 
KONYA TUZLUKÇU 111 4 13 
KONYA YALIHÜYÜK 20 0 0 
KONYA YUNAK 177 1 26 
KÜTAHYA ALTINTAŞ 148 1 18 
KÜTAHYA ASLANAPA 128 7 27 
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 85 0 5 
KÜTAHYA DOMANİÇ 209 26 23 
KÜTAHYA DUMLUPINAR 90 4 13 
KÜTAHYA EMET 212 8 32 
KÜTAHYA GEDİZ 513 51 118 
KÜTAHYA HİSARCIK 121 8 8 
KÜTAHYA MERKEZ 1080 216 159 
KÜTAHYA PAZARLAR 25 4 3 
KÜTAHYA SİMAV 481 49 56 
KÜTAHYA ŞAPHANE 25 4 2 
KÜTAHYA TAVŞANLI 493 68 34 
MALATYA AKÇADAĞ 864 94 101 
MALATYA ARAPGİR 308 23 23 
MALATYA ARGUVAN 369 35 26 
MALATYA BATTALGAZİ 144 18 9 
MALATYA DARENDE 208 6 10 
MALATYA DOĞANŞEHİR 997 91 68 
MALATYA DOĞANYOL 75 0 14 
MALATYA HEKİMHAN 909 116 56 
MALATYA KALE 114 40 27 
MALATYA KULUNCAK 120 5 6 
MALATYA MERKEZ 4374 1068 402 
MALATYA PÜTÜRGE 123 11 10 
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MALATYA YAZIHAN 270 25 31 
MALATYA YEŞİLYURT 719 186 119 
MANİSA AHMETLİ 147 4 23 
MANİSA AKHİSAR 2128 414 258 
MANİSA ALAŞEHİR 1688 318 277 
MANİSA DEMİRCİ 272 25 24 
MANİSA GÖLMARMARA 403 51 31 
MANİSA GÖRDES 413 18 76 
MANİSA KIRKAĞAÇ 376 27 55 
MANİSA KÖPRÜBAŞI 252 21 25 
MANİSA KULA 407 23 42 
MANİSA MERKEZ 3409 878 466 
MANİSA SALİHLİ 2116 409 268 
MANİSA SARIGÖL 604 61 76 
MANİSA SARUHANLI 1210 78 176 
MANİSA SELENDİ 269 21 50 
MANİSA SOMA 1513 263 139 
MANİSA TURGUTLU 1415 290 194 
MARDİN DARGEÇİT 83 14 6 
MARDİN DERİK 248 52 30 
MARDİN KIZILTEPE 365 39 22 
MARDİN MAZIDAĞI 101 21 14 
MARDİN MERKEZ 495 71 80 
MARDİN MİDYAT 324 24 54 
MARDİN NUSAYBİN 166 4 10 
MARDİN ÖMERLİ 61 1 6 
MARDİN SAVUR 141 7 12 
MARDİN YEŞİLLİ 117 4 13 
MERSİN AKDENİZ 7211 2780 1103 
MERSİN ANAMUR 1864 719 159 
MERSİN AYDINCIK 312 60 35 
MERSİN BOZYAZI 219 45 28 
MERSİN ÇAMLIYAYLA 224 20 30 
MERSİN ERDEMLİ 868 167 62 
MERSİN GÜLNAR 654 118 54 
MERSİN MEZİTLİ 3843 1542 421 
MERSİN MUT 2252 487 321 
MERSİN SİLİFKE 1629 354 106 
MERSİN TARSUS 3953 1104 477 
MERSİN TOROSLAR 7617 3223 807 
MERSİN YENİŞEHİR 6350 2672 590 
MUĞLA BODRUM 4051 1482 679 
MUĞLA DALAMAN 608 142 63 
MUĞLA DATÇA 1001 354 169 
MUĞLA FETHİYE 2538 568 380 
MUĞLA KAVAKLIDERE 182 21 17 
MUĞLA KÖYCEĞİZ 606 125 105 
MUĞLA MARMARİS 2263 781 313 
MUĞLA MERKEZ 2446 546 409 
MUĞLA MİLAS 4008 885 649 
MUĞLA ORTACA 826 199 66 
MUĞLA ULA 584 150 64 
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MUĞLA YATAĞAN 2319 659 276 
MUŞ BULANIK 181 1 9 
MUŞ HASKÖY 70 0 5 
MUŞ KORKUT 66 1 7 
MUŞ MALAZGİRT 113 6 21 
MUŞ MERKEZ 192 23 38 
MUŞ VARTO 277 42 34 
NEVŞEHİR ACIGÖL 130 4 18 
NEVŞEHİR AVANOS 531 74 51 
NEVŞEHİR DERİNKUYU 345 10 63 
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 223 33 21 
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 728 221 63 
NEVŞEHİR KOZAKLI 180 25 8 
NEVŞEHİR MERKEZ 376 58 46 
NEVŞEHİR ÜRGÜP 188 27 23 
NİĞDE ALTUNHİSAR 152 9 5 
NİĞDE BOR 609 104 36 
NİĞDE ÇAMARDI 617 78 29 
NİĞDE ÇİFTLİK 238 8 18 
NİĞDE MERKEZ 2570 445 324 
NİĞDE ULUKIŞLA 710 160 31 
ORDU AKKUŞ 124 0 10 
ORDU AYBASTI 417 29 80 
ORDU ÇAMAŞ 135 11 6 
ORDU ÇATALPINAR 121 1 12 
ORDU ÇAYBAŞI 112 7 7 
ORDU FATSA 819 87 81 
ORDU GÖLKÖY 220 5 49 
ORDU GÜLYALI 155 20 7 
ORDU GÜRGENTEPE 487 34 47 
ORDU İKİZCE 213 12 13 
ORDU KABADÜZ 124 9 20 
ORDU KABATAŞ 159 4 17 
ORDU KORGAN 274 3 61 
ORDU KUMRU 101 7 5 
ORDU MERKEZ 2685 566 356 
ORDU MESUDİYE 198 42 14 
ORDU PERŞEMBE 205 27 10 
ORDU ULUBEY 166 8 14 
ORDU ÜNYE 597 75 60 
OSMANİYE BAHÇE 187 36 13 
OSMANİYE DÜZİÇİ 1271 276 138 
OSMANİYE HASANBEYLİ 105 26 8 
OSMANİYE KADİRLİ 987 299 95 
OSMANİYE MERKEZ 2748 817 408 
OSMANİYE SUMBAS 277 36 30 
OSMANİYE TOPRAKKALE 95 10 2 
RİZE ARDEŞEN 357 44 43 
RİZE ÇAMLIHEMŞİN 116 25 8 
RİZE ÇAYELİ 194 20 36 
RİZE DEREPAZARI 109 15 20 
RİZE FINDIKLI 362 69 37 
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RİZE GÜNEYSU 75 7 8 
RİZE HEMŞİN 67 18 4 
RİZE İKİZDERE 74 1 11 
RİZE İYİDERE 103 6 21 
RİZE KALKANDERE 186 17 49 
RİZE MERKEZ 1008 214 179 
RİZE PAZAR 451 54 50 
SAKARYA ADAPAZARI 2189 655 415 
SAKARYA AKYAZI 365 40 54 
SAKARYA ARİFİYE 140 28 26 
SAKARYA ERENLER 333 94 70 
SAKARYA FERİZLİ 228 20 35 
SAKARYA GEYVE 351 42 35 
SAKARYA HENDEK 651 103 133 
SAKARYA KARAPÜRÇEK 124 10 17 
SAKARYA KARASU 290 54 41 
SAKARYA KAYNARCA 181 17 33 
SAKARYA KOCAALİ 256 22 33 
SAKARYA PAMUKOVA 220 26 50 
SAKARYA SAPANCA 442 104 96 
SAKARYA SERDİVAN 392 104 75 
SAKARYA SÖĞÜTLÜ 170 17 30 
SAKARYA TARAKLI 98 3 14 
SAMSUN ALAÇAM 470 39 23 
SAMSUN ASARCIK 57 0 0 
SAMSUN ATAKUM 1725 518 200 
SAMSUN AYVACIK 112 9 20 
SAMSUN BAFRA 1323 297 188 
SAMSUN CANİK 434 76 77 
SAMSUN ÇARŞAMBA 1077 81 123 
SAMSUN HAVZA 507 30 61 
SAMSUN İLKADIM 2925 804 253 
SAMSUN KAVAK 180 17 5 
SAMSUN LADİK 149 7 1 
SAMSUN ONDOKUZMAYIS 140 12 3 
SAMSUN SALIPAZARI 111 0 12 
SAMSUN TEKKEKÖY 401 19 37 
SAMSUN TERME 680 67 41 
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 369 33 36 
SAMSUN YAKAKENT 108 31 1 
SİİRT AYDINLAR 10 0 0 
SİİRT BAYKAN 122 9 15 
SİİRT ERUH 103 6 14 
SİİRT KURTALAN 217 10 34 
SİİRT MERKEZ 443 73 75 
SİİRT PERVARİ 81 1 4 
SİİRT ŞİRVAN 79 8 28 
SİNOP AYANCIK 443 77 81 
SİNOP BOYABAT 311 65 43 
SİNOP DİKMEN 69 2 2 
SİNOP DURAĞAN 79 5 3 
SİNOP ERFELEK 280 57 20 
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SİNOP GERZE 565 134 71 
SİNOP MERKEZ 1236 426 119 
SİNOP SARAYDÜZÜ 69 10 16 
SİNOP TÜRKELİ 104 18 23 
SİVAS AKINCILAR 145 1 13 
SİVAS ALTINYAYLA 93 17 4 
SİVAS DİVRİĞİ 1400 374 116 
SİVAS DOĞANŞAR 23 3 2 
SİVAS GEMEREK 394 34 30 
SİVAS GÖLOVA 76 5 8 
SİVAS GÜRÜN 258 25 14 
SİVAS HAFİK 92 4 10 
SİVAS İMRANLI 668 108 86 
SİVAS KANGAL 524 32 58 
SİVAS KOYULHİSAR 227 19 29 
SİVAS MERKEZ 1946 425 267 
SİVAS SUŞEHRİ 212 24 30 
SİVAS ŞARKIŞLA 286 34 24 
SİVAS ULAŞ 225 20 18 
SİVAS YILDIZELİ 392 15 30 
SİVAS ZARA 505 68 49 
ŞANLIURFA AKÇAKALE 211 7 36 
ŞANLIURFA BİRECİK 295 9 13 
ŞANLIURFA BOZOVA 203 1 3 
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 207 22 33 
ŞANLIURFA HALFETİ 284 28 18 
ŞANLIURFA HARRAN 64 1 7 
ŞANLIURFA HİLVAN 231 8 35 
ŞANLIURFA MERKEZ 1260 134 190 
ŞANLIURFA SİVEREK 192 11 46 
ŞANLIURFA SURUÇ 284 6 25 
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 212 20 46 
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 111 11 23 
ŞIRNAK CİZRE 115 10 19 
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 94 20 19 
ŞIRNAK İDİL 57 4 10 
ŞIRNAK MERKEZ 143 3 22 
ŞIRNAK SİLOPİ 508 9 129 
ŞIRNAK ULUDERE 100 4 17 
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 2165 459 522 
TEKİRDAĞ ÇORLU 2741 643 405 
TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1209 374 226 
TEKİRDAĞ MALKARA 1278 135 240 
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 569 165 82 
TEKİRDAĞ MERKEZ 2829 776 367 
TEKİRDAĞ MURATLI 494 86 80 
TEKİRDAĞ SARAY 1192 156 284 
TEKİRDAĞ ŞARKÖY 997 227 146 
TOKAT ALMUS 244 3 9 
TOKAT ARTOVA 97 0 3 
TOKAT BAŞÇİFTLİK 60 11 6 
TOKAT ERBAA 600 54 50 
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TOKAT MERKEZ 1327 194 122 
TOKAT NİKSAR 870 158 36 
TOKAT PAZAR 83 2 17 
TOKAT REŞADİYE 258 9 20 
TOKAT SULUSARAY 94 0 0 
TOKAT TURHAL 1166 177 73 
TOKAT YEŞİLYURT 134 6 20 
TOKAT ZİLE 828 57 31 
TRABZON AKÇAABAT 661 48 85 
TRABZON ARAKLI 377 50 82 
TRABZON ARSİN 218 19 30 
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 398 68 30 
TRABZON ÇARŞIBAŞI 144 24 14 
TRABZON ÇAYKARA 197 17 21 
TRABZON DERNEKPAZARI 72 7 3 
TRABZON DÜZKÖY 578 58 97 
TRABZON HAYRAT 86 10 15 
TRABZON KÖPRÜBAŞI 94 9 7 
TRABZON MAÇKA 453 60 52 
TRABZON MERKEZ 2658 473 282 
TRABZON OF 377 89 35 
TRABZON SÜRMENE 327 46 35 
TRABZON ŞALPAZARI 194 10 23 
TRABZON TONYA 406 40 16 
TRABZON VAKFIKEBİR 351 33 35 
TRABZON YOMRA 175 8 14 
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 306 68 25 
TUNCELİ HOZAT 506 85 62 
TUNCELİ MAZGİRT 317 56 19 
TUNCELİ MERKEZ 1356 421 188 
TUNCELİ NAZIMİYE 266 54 35 
TUNCELİ OVACIK 373 71 55 
TUNCELİ PERTEK 484 67 49 
TUNCELİ PÜLÜMÜR 239 24 13 
UŞAK BANAZ 477 103 49 
UŞAK EŞME 694 88 118 
UŞAK KARAHALLI 205 15 10 
UŞAK MERKEZ 2948 739 393 
UŞAK SİVASLI 738 147 144 
UŞAK ULUBEY 304 17 46 
VAN BAHÇESARAY 47 0 6 
VAN BAŞKALE 146 0 17 
VAN ÇALDIRAN 89 1 9 
VAN ÇATAK 63 9 4 
VAN EDREMİT 74 0 7 
VAN ERCİŞ 337 36 35 
VAN GEVAŞ 97 1 2 
VAN GÜRPINAR 172 2 23 
VAN MERKEZ 1743 375 332 
VAN MURADİYE 221 13 17 
VAN ÖZALP 58 0 0 
VAN SARAY 57 0 4 
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YALOVA ALTINOVA 278 53 33 
YALOVA ARMUTLU 85 11 16 
YALOVA ÇINARCIK 309 97 25 
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 428 127 63 
YALOVA MERKEZ 1779 595 248 
YALOVA TERMAL 98 23 25 
YOZGAT AKDAĞMADENİ 339 16 45 
YOZGAT AYDINCIK 143 2 6 
YOZGAT BOĞAZLIYAN 729 63 51 
YOZGAT ÇANDIR 112 6 15 
YOZGAT ÇAYIRALAN 215 30 21 
YOZGAT ÇEKEREK 383 11 49 
YOZGAT KADIŞEHRİ 100 0 3 
YOZGAT MERKEZ 627 86 73 
YOZGAT SARAYKENT 81 4 9 
YOZGAT SARIKAYA 86 5 5 
YOZGAT SORGUN 296 111 34 
YOZGAT ŞEFAATLİ 231 2 57 
YOZGAT YENİFAKILI 111 12 8 
YOZGAT YERKÖY 336 64 38 
ZONGULDAK ALAPLI 525 93 102 
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1062 110 141 
ZONGULDAK DEVREK 526 63 44 
ZONGULDAK EREĞLİ 3069 720 459 
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 302 32 17 
ZONGULDAK MERKEZ 4223 1105 732 
  GENEL TOPLAM 921993 253426 126172 
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