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1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU 
Partimizin kuruluşunun 94. yıldönümünde birlikteyiz. Varoluşunun her döneminde demokrasiyi, barışı, 
sosyal refah ve adaleti, temel hak ve özgürlükleri savunan ve bu değerleri yaşamın sürdürülebilirliği ve 
insana öncelik veren bir anlayış temelinde sürekli geliştiren Cumhuriyet Halk Partimizin yaklaşık bir asırlık 
onurlu geçmişinin gururu ve kıvancını yaşıyoruz. 
Ancak üzülerek belirtmeliyim ki, özellikle günümüz siyasal iktidarının döneminde, çökertilmiş liyakat 
sistemi devletin adaletsizliğini derinleştirmekte, mahkemelerdeki adaletsizlik yargı kararlarına olan 
güven duygusunu sarsmakta, gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün büyümekte, kadınlarımıza ve 
çocuklarımıza yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilememekte, yurttaşlarımızın yaşam tarzlarına, din 
ve vicdan özgürlüğüne yönelik saldırılara her geçen gün yenileri eklenmekte, eğitimdeki adaletsizlik 
derinleşirken çağdaş normlardan uzaklaşılmakta, medya üzerindeki baskılar da halkımızın hakikate 
ulaşabilmesini zorlaştırmaktadır. 
Yine de biliyoruz ki, ülkemizin bu gerçekliğine rağmen toplumu kutuplaştıran, vatandaşlarımızı “biz ve 
onlar” çıkmazına sokarak ayrıştıran ve ötekileştiren, kin ve nefret dilini iktidarda kalabilmenin yolu olarak 
kullanan anlayış karşısında yalnız değiliz. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, yaşamın özünü 
oluşturan “adalet” kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük. Bu büyük 
buluşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı 
Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkaniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son 
verecektir. Kuruluşundan bu yana tüm mazlum devletlerin umudu olan, “Demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti” harcıyla karılmış Türkiye Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümü, sadece bizlerin 
değil dünyanın diğer tüm coğrafyalarında ezilen halkların da kaybettiği adalet, demokrasi ve huzur 
ilhamının geri dönüşünü sağlayacaktır. 
İnancımız ve kararlılığımız, bu ülkenin bütün yurttaşlarının eşit haklara sahip olarak yaşayabilmesini, 
adaletin egemen kılınmasını ve iktidarların da halkına saygı duyarak ve aynı zamanda halkına hesap 
vererek görevini yerine getirmelerini sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, bağımsızlığın ve özgürlüğün 
teminatı adalettir. "Ya istiklal ya ölüm" diyerek milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğünü sağlayan ruh, 
adalet mücadelesinin daimi ateşidir.  
Bu vesile ile başta Kurtuluş Savaşı’mızın önderi, Cumhuriyet’imizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin 
kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, 
demokrasi ve özgürlük kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
 Kemal Kılıçdaroğlu 
Genel Başkan   
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1.1. “adalet” Kurultayı Sonuç Bildirgesi 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın 4. Gününde Sonuç Bildirgesini 
Açıkladı 
(29 Ağustos 2017) 
Hakkı, hukuku ve adaleti demokrasiyi savunan herkesle, özgürlüğü savunan herkesle, yargı bağımsızlığını 
savunan herkesle, yaşı, boyu, doğduğu yer, kent, inancı, kimliği ne olursa olsun, umarım 80 milyonla 
birlikte hep birlikte gerçekleştireceğiz.  
Adalete susadık adalete, adalet istiyoruz biz, insanız biz, insanca yaşamak istiyoruz. İnsanız biz huzur 
içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz benim gibi düşünmeyen insanı dinlemek istiyorum bu fırsatın 
verilmesi lazım. İnsanız biz, medyanın özgürce bizi eleştirmesi lazım. İnsanız biz, özgürce çocuklarımızı 
okula göndermek istiyoruz. İnsanız biz, hak, hukuk, adalet istiyoruz.  
SIRTIMIZI DÖNME GÜNÜ DEĞİLDİR 
Evet adalet için yürüdük, yürüdük adalet için. Bugün 4. günü “Adalet Kurultayı”mızın. Her görüşten 
insanımızı dinledik, hepsine şükran borçluyum, hepsini saygıyla anıyorum. Panellerin tümünü izledim. 4 
gün karşıda oturarak, zaman zaman not alarak hepsini izledim. Benim bilgi dağarcığımı hepsi 
zenginleştirdi. Benim bilgi dağarcığımı zenginleştiren bütün akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, 
yöneticilere, siyasilere, hepsine şükran borçluyum. Farklı düşünebiliriz, ama karşılıklı uygarca oturup 
konuşmasını öğrenmenin zamanı gelmiştir artık. Çünkü adalet gidiyor, demokrasi gidiyor. Demokrasi 
benim için de, adalet benim için de, herkes için de geçerlidir. Gün birlikte olma günüdür ayrışma değil. 
Gün kucaklaşma günüdür kavga etme günü değil. Gün adaleti, hakkı ve hukuku savunma günüdür 
sırtımızı dönme günü değildir.  
ARAKAN’DAKİ KATLİAMI LANETLİYORUM 
Bayram arifesindeyiz, Arakan’da katledilen Müslümanlar var. Emin olun içimiz sızlıyor. Bizden çok uzakta 
bir yerde eğer insanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa, hep birlikte o katliamı lanetlememiz 
gerekiyor. İnsan değerlidir ve insan inançlarıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla ve değerleriyle bir insandır. O 
insana saygı duymak gerekiyor, insanları inançları dolayısıyla katletmemek gerekiyor. Bizden binlerce 
kilometre ötede yapılan bu katliamı da buradan, Gelibolu’dan şiddetle lanetliyorum.  
8 panelimiz oldu. 8 panel olurken toplam 77 çalıştayımız oldu, 679 konuşmacımız oldu, 240 saatten fazla 
sesler kayıt altına alındı. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz çok güzel yayınlar çıkacak. Bunları halkımızın 
bilgisine sunacağız. Daha da önemlisi, farklı görüşlerdeki insanlar bir araya gelip, aynı masanın etrafında 
oturup konuşmaya başladılar. Bir güzelliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine armağan ettiğimiz için son 
derece memnunum.  
Zaman zaman tartışıldı elbette, elbette tartışılacak. Ama hiçbir zaman karşıdaki kişi kırılmadı. Kırmamaya 
özen gösterildi. Birbirimizi dinledik, birbirimizin düşüncelerinden şu veya bu şekilde bilgi almaya çalıştık, 
düşünce dünyamızı zenginleştirmeye çalıştık.  
80 MİLYONUN ADALET HEYKELİ’Nİ YAPACAĞIZ 
Ve bu arada bir adalet heykeli yapacaktık, talepler çok fazla, karşılayamadık, 11 bin tuğla imzalandı ve 
bununla güzel bir adalet heykeli yapacağız. Bu adalet heykeli bizim değil, benim değil, bu adalet heykeli 
80 milyonun adalet heykelidir. Her görüşten insanımızın gidip bir tuğla koyduğu adalet heykelidir. 
Değerlidir bizim için, son derece değerlidir. İnsanların bir araya gelip bir adalet heykeline bir tuğla 
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koymaları kadar değerli bir şey yoktur. Hele hele bugün burada yaşadığımız bu dönemde, bu 
topraklarda, adaletin ne kadar değerli olduğunu herhalde hepimiz çok daha iyi kavramışızdır.  
Son medyada adalet tartışıldı. Onun öncesinde insan hikayeleri sadece medyada adalette değil, her 
panelin başında üç aşağı beş yukarı insanlar geldiler yaşadıkları haksızlıkları anlattılar, kimisi medyada, 
kimisi hayatının bir başka evresinde karşılaştığı haksızlıkları anlattı. O haksızlıkların bir kısmını da ben 
burada ilk kez dinledim. Türkiye bu tür haksızlıkları artık kaldırmıyor.  
Bir panelist arkadaşımız güzel bir söz söylemişti: "Evinizde yangın çıkarsa, bu yangını söndürürseniz bu 
adalet değildir" diyordu. "Komşunuzda yangın çıkar, o yangını söndürmeye giderseniz işte o zaman 
adaleti gerçekleştirmiş olursunuz." Evet komşuda yangın çıktığı zaman o yangını söndürmeye gidersek 
bizim ruhumuzda adalet var demektir. Çünkü bizimle birlikte olmayan ama komşumuz aynı evde 
yaşamıyoruz, ama o bir sorunla karşılaşıyorsa o sorunun çözümüne benim katkı vermem lazım ki ben 
vicdanımın sesini dinleyerek oraya gitmeliyim. Onun karşılaştığı sıkıntıları atlatmalıyım, ona katkı 
vermeliyim.  
TEK ADAM REJİMİNİ ASLA VE ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ 
Baştan söyleyeyim son yapılan referandum. Burada yine söylendi bir kez daha altını özenle çizerek 
söylemek isterim. Bu anayasa değişikliği meşru değildir. Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. 
Bir daha, Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. Tek adam rejimi dünyanın hiçbir ülkesinde uzun 
süreli olmamıştır tek adam rejimi, yoktur böyle bir şey. Bizim kültürümüzde de yoktur, bizim 
geleneğimizde de yoktur, bizim tarihimizde de yoktur. Tek adam rejimi olmamıştır, tek adam rejimini 
asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Demokratik bir devlette olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti 
yönetenler hukuka uymak zorundadırlar, hukukun kurallarına uymak zorundadırlar. Sokaktaki 
vatandaştan daha fazla özen göstermek zorundadırlar. Çünkü onlar topluma örnek oluyorlar. Ama siz 
hukukun üstünlüğüne değil de, mafya yöntemleriyle racon çekmeye kalkarsanız devlette hukukun 
üstünlüğü biter, mafyanın hukuku egemen olur. Bunu da şiddetle reddediyoruz.  
Maltepe’deki konuşmada bir Maltepe çağrısı yapmıştık. Toplumun her kesimine yapmıştık. "Bir arada 
yaşayalım, dostça yaşayalım, kardeşçe yaşayalım, farklılıklarımızı zenginlik kabul edelim. Bir arada 
yaşamanın güzelliğini oturalım tadalım, evimizde huzur içinde yaşayalım. Huzur içinde bu ülkenin 
sokaklarında gezelim, caddelerinde gezelim, tanımadığımız insana bile oturup rahatlıkla selam vermesini 
bilelim. Onun derdi varsa onun derdini çözmek için birlikte mücadele edelim. Tasada ve kıvançta beraber 
olalım." Evet Maltepe çağrımızın özü buydu.  
“ADALET KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ” 
Şimdi bu toplantı ve çalıştaylardan ortaya çıkan bir sonuç bildirgesi hazırladık. “Adalet Kurultayı Sonuç 
Bildirgesi”. Bu bildirgeyi sizlere sunmak isterim. 
Adaletin yok edildiği, korku, endişe ve çaresizlik duygusunun toplumu teslim aldığı bir süreçte milyonlar 
adalet için yürüdü. Adaletin yürüyüşü korku zincirini kırdı, cesaret ve umudu ateşledi. Adalet yürüyüşüyle 
başlayan süreç adalet arayışının en geniş biçimde konuşulması, tartışılması, sonuçlar çıkarılarak hedefler 
saptanması için bir kurultay talebini ortaya koydu. 4 gün süren kurultayımız bize demokrasi, adalet ve 
hukuk ekseninde bir siyasi hat çizmiştir. Bu hat Türkiye’nin karanlıktan çıkış hattıdır. Bu hat; demokrasi, 
adalet ve huzur isteyen herkesin ortak hattıdır.  
Adalet Kurultayı diyor ki; 
1) Adalet Mücadelesi Meşrudur  
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Devlet, yurttaşlarını huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmakla yükümlüdür. Bunun yolu adaletten 
geçer. Adaletten sapan iktidarlara karşı halkın hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi meşru bir 
mücadeledir. 
 
2) “Adalet Hakkı” Temel Bir Haktır 
Herkes adil bir siyasal-toplumsal düzende yaşama hakkına sahiptir. Devlet kişinin ekonomik, toplumsal 
ve siyasal düzenden adaletli olarak pay almasını ve yönetime katılma olanaklarını sağlamakla 
yükümlüdür.  
 
3) Bugün Türkiye’de Adalet Hakkı Sistematik Olarak İhlal Edilmektedir 
Örneğin; MAHKEMEDE ADALET YOKTUR 
Mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Millet mahkemelerden umudu kesmiş, siyaset yargıya hâkim 
olmuştur. Hâkimler hukuka değil iktidarın beklentilerine göre karar vermektedir. Siyasi planların parçası 
olarak milletvekilleri tutuklanmakta, bu yolla aslında milli irade hapsedilmektedir.  
Çözüm: Derhal bağımsız ve tarafsız yargı inşa edilmeli, yargıya güven tesis edilmeli, tutuklu milletvekilleri 
serbest bırakılmalıdır. 
Örneğin; DEVLETTE ADALET YOKTUR 
Devlette liyakat sistemi çökmüştür. Liyakat yerine sadakat, layık olan yerine sadık olan tercih 
edilmektedir. Kayırmacılık ve yolsuzluk yerleşik usul haline gelmiştir. Devlet kapıları ve imkânları 
yetenekli ve başarılı olanlara kapalı, arkası güçlü, sırtı kalın olanlara ise açıktır. Yükselmenin yolu 
başarıdan değil rüşvet ve torpil düzeninden geçmektedir. Devlet parti devletine dönüşmüş, kuvvetler 
ayrılığı yok edilmiş, fiilen tek adam rejimi tesis edilmiştir. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi milletin 
inancı ve kararlılığı ile engellenmiştir. Ancak ardından iktidarın 20 Temmuz Darbesi ile yeni bir darbe 
hukuku oluşmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştır. 
Çözüm: Kuvvetler ayrılığı esasına dayalı, denge ve denetleme mekanizmaları olan demokratik devlet 
oluşturulmalı, hukuk düzeni darbe hukukundan temizlenmeli, liyakat sistemi kurularak halkın devlete 
güven duyması ve kaliteli kamu hizmeti alması sağlanmalıdır. 
Örneğin; SEÇİMDE ADALET YOKTUR 
Seçimlere hile karışmıştır. Mühürsüz seçimle millet iradesine tecavüz edilerek, gayrimeşru bir anayasa 
oluşturulmuştur. Seçim barajı ve siyasi parti düzeni milli iradenin tam olarak parlamentoya yansımasını 
engellemektedir. Adaletsiz seçim kampanyalarıyla kamu kaynakları tamamen iktidar lehine 
kullanılmaktadır. Oysa demokrasinin yolu adaletli seçimden geçer. Seçim adaleti olmadan milli irade 
olmaz. 
Çözüm: Demokrasi ve milli iradenin hâkim olması için adil ve meşru bir seçim düzeni oluşturulmalı, sivil 
toplumun etkin denetimine imkân tanınmalıdır.  
Örneğin; GEÇİMDE ADALET YOKTUR 
Gelir bölüşümü adaletsizdir. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir düzen hâkimdir. 
İşsizlik ve geçim sıkıntısı halkın en büyük sorunudur. Ekonomi hukuki güvence altında değildir. Belirsizlik 
ve keyfilik girişim özgürlüğünü yok etmektedir.  
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Çözüm: Sosyal devlet tesis edilerek gelir adaleti sağlanmalı, refah paylaştırılmalı, hukuk güvenliği altında 
ekonomi rahatlatılmalıdır.  
Örneğin; İNANÇTA ADALET YOKTUR 
Ülkede totaliter tek adam rejimi kurulmuştur. Siyasal olarak tüm yetkileri tek elde toplayan rejim şimdi 
kültürel egemenliği de ele geçirme peşindedir. Bu rejim bireyin nasıl düşüneceğini, nasıl yaşayacağını, ne 
giyeceğini, ne konuşacağını, neye inanacağını tek merkezden belirleme çabasındadır. Bu amaçla yaşam 
tarzına ve inançlara müdahaleci, tek tipçi uygulamalar yerleşmektedir. 
Çözüm: Yaşam tarzı ve inançlara müdahale edilmemeli, özgürlükler korunmalı ve genişletilmeli, camiye, 
kışlaya, adliyeye ve okula siyaset sokulmamalı, tarikat, cemaat ve inanç grupları iktidar odağı ve ortağına 
dönüştürülmemelidir. 
Örneğin; EĞİTİMDE ADALET YOKTUR 
Eğitimden bütün paydaşlar şikâyetçidir. Ne öğretmenler, ne öğrenciler, ne de veliler memnundur. 
Müfredat bilimsel değil ideolojik esaslara göre hazırlanmaktadır. Atatürk ve Cumhuriyet gibi ortak 
değerlerimiz unutturulmak istenmektedir. Herkes tek tip okula mahkûm ve mecbur edilmektedir. 
Çözüm: Aklı ve bilimi esas alan, ortak değerlerimizi çoğulculuk ekseninde koruyan, fırsat eşitliğini 
sağlayan bir eğitim reformu yapılmalı, eğitim hem bireysel hem de toplumsal olarak yoksulluktan 
kurtulmanın en önemli aracı olmalıdır. 
Örneğin; YAŞAMDA ADALET YOKTUR 
Türkiye’de toplumsal yaşam eşitsizlik, kutuplaşma ve çatışma ekseninde devam etmektedir. Siyasi iktidar 
her geçen gün kamplaşma ve kutuplaşmayı derinleştirmekte, ötekileştirme ve çatışma üzerinden iktidar 
üretme siyaseti gütmektedir. Bu durum toplumsal yarılmayı artırmakta, uzlaşma alanlarını 
daraltmaktadır. Bir yandan terör, bir yandan kutuplaşma siyaseti bir arada yaşama kültürünü tahrip 
etmektedir. Kadın, genç, çocuk ve dezavantajlı gruplar eşitsiz yaşam koşullarına terk edilmektedir. 
Toplumun huzuru kalmamıştır.  
Çözüm: Çatışma, kutuplaşma ve ötekileştirme siyaseti terk edilmeli, ayrılıklar uzlaşma dili ve 
yöntemleriyle ele alınmalı, huzur siyaseti inşa edilmelidir.  
Örneğin; MEDYADA ADALET YOKTUR 
Medya ağır bir baskı altındadır. Fiili bir sansür söz konusudur. Gazeteciler tutuklanmakta, gazetecilik 
yargılanmaktadır. Dürüst ve objektif gazetecilik ateşten gömlek giymeye dönmüştür. Devlet 
kaynaklarından beslenen havuz medyası eliyle operasyonel medya yaratılmıştır. Muhalefet operasonel 
medya eliyle hizaya sokulmak istenmektedir.  
Çözüm: Medya üzerindeki hukuki, fiili, mali ve manevi baskı kaldırılmalı, tutuklu gazeteciler derhal 
serbest bırakılmalı, medya kuvvetler ayrılığı sistemi içinde dördüncü kuvvet olarak görülüp anayasal 
güvence altına alınmalıdır.  
 
4) Adalet Kurultayı Bir Kolektif Demokratik Güç Yaratmıştır 
Adalet yürüyüşü ile korkunun yerini cesaret, çaresizliğin yerini umut almıştır. Bu Kurultay ise buna bir 
kolektif demokratik güç mahiyeti kazandırmıştır. Katılımcılar tek adam rejimi karşısında çaresiz ve yalnız 
olmadıklarını hissetmişlerdir.  
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Bugün güçlünün hüküm sürdüğü, güçsüzün süründüğü bir düzen vardır. Bu düzen değişmelidir ve 
mutlaka değiştirilecektir. Bu düzeni adalet ve huzur talebi ekseninde oluşacak kolektif demokratik güç 
değiştirecektir. Yani bizler, yani hepimiz, yani demokrasiden yana olan tümümüz değiştireceğiz. 
 
5) Demokrasi, Adalet ve Huzur Hareketi Doğmaktadır 
Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı daha şimdiden bir büyük Demokrasi, Adalet ve Huzur Hareketine 
dönüşmüştür. Bu hareket çıkış hattının hareketidir. Bu hareket farklılıklar üzerinden değil ortak noktalar 
üzerinden tarif edilen bir harekettir. Ortak noktalar ise demokrasi, adalet ve huzur talebidir. Bu talebi 
olanların herkesin gönlümüzde, yüreğimizde yeri vardır. 
"Kayıtsız kalma. Seyirci olma. Bir tuğla da sen koy" diyoruz.  
Hepinize yürekten teşekkür ediyorum..  
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1.2. “adalet” Mitingi Konuşması ve Adalet Çağrısı 
1.2.1. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe Adalet Mitingi Konuşması 
(9 Temmuz 2017) 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet 
Yürüyüşü’nün 25’inci gününde Dragos’tan yürüyüşe başlayarak Maltepe’deki miting alanına gelerek 
Maltepe Sahil Alanında gerçekleşen Adalet Mitingi’nde yaptığı konuşma:  
Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 kilometreyi kat eden sevgili yol arkadaşlarım, sevgili adalet 
arayıcıları, bizleri televizyonları başında izleyen saygı değer yurttaşlarım, Maltepe Meydanından bütün 
İstanbul’a, bütün Türkiye’ye gönül dolusu selamlar, sevgiler ve muhabbetler gönderiyoruz. 
 
Bu Yürüyüş Bizim İlk Adımımızdır 
15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe’de 
noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. 
Herkes şunu çok iyi bilsin, 9 Temmuz yeni bir adımdır, 9 Temmuz yeni bir iklimdir, 9 Temmuz yeni bir 
tarihtir, 9 Temmuz yeni bir doğuştur. 
Ankara’da yürüyüşe başladığımda bir grup yurttaşımızla beraber ilk gün 21 kilometreyi 10 dakika arayla 
bitirdik, 10 dakika bir yerde mola verdik ve 21 kilometreyi tamamladık. Yol boyunca bizi yüreklendiren, 
bize destek veren Ankara, Kahraman Kazan, Kızılcahamam, Bulak Köyü, Gerede, Bolu, Kaynaşlı, Düzce, 
Hendek, Selamlar Köyü, Adapazarı, Eşme, İzmit, Derince, Körfez, Tavşancıl, Gebze ve İstanbul’a yürekten 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yol boyunca yürürken araç kullanıcıları bazen kornayla, bazen 
elleriyle bizi yüreklendirdiler, bize selam verdiler. Onlara da buradan Maltepe Meydanından şükranlarımı 
ve saygılarımı gönderiyorum. Bize sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek 
gönderen, yiyecek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, “hayır dualarım seninledir” 
diyen annelere, babalara, dedelere her zaman, her yerde, her ortamda şükran borçluyum. Yine buradan 
onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Yol boyunca birlikte yürüdüğümüz, büyük bir kısmında beraber 
yürüdüğümüz Harp Okulunda tutuklu olan oğlu için yürüyen Veysel Amcaya da hepinizin huzurunda 
selamlarımı saygılarımı, gönderiyorum, o da şu anda aramızda. Ve tabi yolda gelirken bizi protesto eden 
sevgili vatandaşlarımızda vardı, hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu herkese saygılıdır. Protesto eden 
yurttaşlarıma da onun bir hak olduğunu söylüyorum ve onlara da şükranlarımı saygılarımı gönderiyorum. 
Bu ülkeye demokrasiyi, birinci sınıf demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Herkes özgürce düşüncesini ifade 
edebilecek. 
Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize, Ankara’dan İstanbul’a kadar polisi jandarmasıyla bütün güvenlik 
güçleri, bizim sağlıklı bir şekilde bu meydanda toplanmamız için olağanüstü çaba harcadılar. Halkın 
polisine, halkın jandarmasına buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum, teşekkür ediyorum onlara 
da. 
 
Dünyanın En Barışçıl Yürüyüşünü Yaptık, En Barışçıl Eylemini Yaptık 
Hiç kimse unutmasın biz yürürken taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı, biz yürürken vurup kıracağımızı 
düşünüyorlardı, dünyanın en barışçıl yürüyüşünü yaptık, dünyanın en barışçıl eylemini yaptık. Hiçbir 
yurttaşımızın burnu dahi kanamadı. O nedenle güvenliğimizi sağlayan, benimle beraber yürüyen ve bu 
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meydanda olan, bizleri televizyonları başında dinleyen adalete susamış bütün 80 milyona yine 
şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. 
Bir acı kaybımız oldu Hasan Tatlı yürüyüşün başında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, ailesine yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İki güzel kızı yürüyüş 
sırasında yine geldiler, yürüyüşün bir etabına katıldılar ve babalarının vasiyetini yerine getirdiler. Tatlı 
ailesine de buradan hem başsağlığı hem saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. 
Sevgili adalet arayışçıları; yürüyüşümüze destek veren pek çok kesim oldu, destek açıklaması yapan siyasi 
partiler ve milletvekillerine, bizzat katılan siyasal partilerin Genel Başkanı ve yöneticilerine, sendikalara, 
sanatçılara, muhtarlara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine, Ergenekon, Balyoz ve KHK mağdurlarına, 
emekli hakim ve komutanlara, taşeron işçilerine, emeklilikte yaşa takılanlara, kadınlara, sivil toplum 
örgütlerine, meslek kuruluşlarına, barolara, çiftçilere, emeklilere ve mağdur ailelere yürekten 
teşekkürlerimi sunuyorum verdikleri destek için. 
 
Neden Yürüdük? 
Neden yürüdük? Bu sorunun cevabını da izin verirseniz vereyim. Olmayan adalet için yürüdük, 
mazlumların hakkı için yürüdük, hapisteki milletvekilleri için yürüdük, tutuklu gazeteciler için yürüdük. 
Bugün Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun doğum günü, kendisine buradan Maltepe Meydanından mutlu 
yıllar diliyoruz. İçerdesin kardeşim biliyorum, hapistesin kardeşim biliyorum. Ağabeylerin, gazeteci 
ağabeylerinle beraber, üstatlarınla beraber hapistesin biliyorum. Ama unutma Maltepe Meydanı senin 
yanında, gazetecilerin yanındadır. Üniversitelerden atılan hocalar için yürüdük, Kanun Hükmünde 
Kararnameyle üniversite hocalarının kapının önüne konulması, görevlerine son verilmesi tam bir 
demokrasi ayıbıdır. Geçmişte bunu 1402’likleri hatırlarsınız, sıkıyönetim dönemlerinde paşalar 
yapıyordu, Hitler Almanya’da yapıyordu. Almanya’dan gelen hocalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o 
dönemin yöneticileri kapılarını açtılar. Şimdi Kaboğlu gibi dünya çapında bilinen ünlü isimler KHK’larla 
kapının önüne kondu, ama yurtdışına çıkışları da yasaklandı. Yasaklayanları Maltepe Meydanından 
kınıyorum. Haksız yere kamu görevinden atılan memurlar için yürüdük. Çocuk işçiler için yürüdük, 
taşeron işçiler için yürüdük, her türlü güvenceden yoksun tarım işçileri için yürüdük, Türkiye’nin en fakir 
kesimi olan orman köylüleri için yürüdük, hapisteki askeri öğrenciler için yürüdük, hapisteki er ve 
erbaşlar için yürüdük ve linç edilen askerler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük, 
FETÖ’ya karşı olduğumuz için yürüdük, 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK 
terör örgütü EL NUSRA ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük, Gazi Meclise sahip 
çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük, devlette liyakat sistemi kalmadığı 
için yürüdük, son 15 yılda 13 kez üniversite ve KPSS sınav soruları çalındı bunun için yürüdük. Şiddet 
mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için yürüdük, Mavi Marmara şehit ve gazileri için yürüdük. 
Onursuz bir anlaşmayla Mavi Marmara şehitlerinin hakları ellerinden alındığı için yürüdük. KHK ile 
görevlerinden atılan, işlerine geri dönmek için hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapse 
konulan, açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük. Can ve mal güvenliği olmadığı için, 
korku iklimi nedeniyle konuşamayan iş dünyası için yürüdük, FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek 
darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler 
arasında ayrım yapılamaz, bir daha söylüyorum şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılamaz. Şehitler ve 
gaziler arasında ayrım yapıldı, ikilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. 
Özetle bu ülkede adalet için yürüdük, adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. O nedenle 
sözlerimin başlarında söyledim, 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu 
değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır.  
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Adalet Düzeni Olmayan Bir Toplum, Bir Devlet Yaşayamaz, Çöker 
Niçin adalet? Farklılıklarımızla birlikte yaşamak için adalet, huzur içinde yaşamak için adalet, geleceğe 
güvenle bakmak için adalet, Türkiye’nin dünyada saygın bir konumu olsun bunun için adalet. Adalet 
insanlığın ortak paydasıdır, adalet mülkün temelidir. Yunus’un dediği gibi zulüm ile abad olunmaz. 
Zulmediyorlar, millete zulmediyorlar, fakir fukaraya zulmediyorlar, garibanlara zulmediyorlar, esnafa 
zulmediyorlar, çiftçiye zulmediyorlar, herkese zulmediyorlar. Zulme karşı durmak bizim namus 
borcumuzdur. Konfüçyüs adaleti şöyle tanımlar, adalet bir kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur ama 
bütün kainat onun etrafında döner. Dolayısıyla Konfüçyüs diyor ki, “Kainatında bir adaleti vardır”. İranlı 
Sadi çok güzel bir tanımlama yapıyor adaletle ilgili olarak. “Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir 
insanın susuzluğunu gidermeye yetmez” diyor. Bu meydan ve bu meydanın dışında, meydanda yer 
olmadığı için gelemeyen adalete susamış sizlere tekrar saygı, tekrar sevgi, tekrar muhabbetlerimi 
gönderiyorum. Hz. Ömer “Adalet mülkün temelidir” der. Sevgili peygamberimiz “ Bir gün adaletle 
hükmetmek 70 yıl nafile ibadetten hayırlıdır” der. Adalet bütün inançların ortak temelidir, tıpkı ahlak 
gibi. Bütün peygamberler adalet için mücadele etmişlerdir. Kuranı Kerim’de adaletle hükmediniz der, işi 
ehline veriniz der, peygamberimizin veda hutbesi de adalettir. Adalet düzeni olmayan bir toplum, bir 
devlet yaşayamaz, çöker. Tarih bunun onlarca, yüzlerce, binlerce örneğiyle doludur. Onun için diyoruz ki, 
“önce adalet.” “Hak, Hukuk, Adalet” diyoruz. 
 
Etnik Kimliğe, İnanca, Yaşam Tarzına Göre Siyaset Yapanlar Vatan Hainleridir 
Siyaset ahlak temelli, adalet temelli yapılmak zorundadır. Siyaset topluma adanmışlıktır, siyaset köşeyi 
dönme alanı değildir, siyaset malı götürme alanı değildir, siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır, 
ülkenin çıkarları için yapılır. Siyaset ülkeyi birleştirmektir, kutuplaştırmak değil, bölmek değil, ayrıştırmak 
değil, gerginlik yaratmak değil. O nedenle her yerde söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, defalarca 
söyleyeceğim, sizler de söyleyin, hiç kimsenin etnik kimliğine göre, inancına göre, yaşam tarzına göre 
siyaset yapmayacağız. Yapanlar vatan hainleridir, yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir. Herkesin kimliğine 
saygı duyuyorum, herkesin inancına saygı duyuyorum, herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum. Başı 
örtülü kadınlarımız için diyorlar ki, efendim iktidar değişirse sizin yaşam tarzınızla uğraşacaklar, 
başörtülerinizi açacaklar. Bunu söyleyenlere itibar etmeyiniz, bunu söyleyenler doğru söylemiyorlar. Biz 
herkesin yaşam tarzına, herkesin kimliğine, herkesin inancına sonuna kadar saygılıyız. Beni kişinin kimliği 
değil, kişinin yaşam tarzı değil, kişinin inancı değil beni o kişi bu ülkede karnı doyarak, huzur içinde 
yaşıyor mu yaşamıyor mu beni ilgilendiren budur. 
 
Darbeyi De Önleyeceğiz, Adaleti De Getireceğiz; Sokaksa Evet, Sonuna Kadar Sokak! 
Yürüyüşe başladığımızda belli çevrelerden eleştiriler geldi. “Efendim adalet sokakta aranmaz” diyorlar. 
Eğer bir ülkede büyük haksızlıklar varsa, adaletsizlikler, eşitsizlikler varsa o ülkenin mahkemeleri bağımsız 
değil, siyasi otoritelerden talep alıyorlarsa, hukukun üstünlüğüne göre, vicdanlarına göre hakimler değil 
de, siyasi otoritenin beklentilerine göre karar veriyorlarsa, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkileri gasp edilmişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi dumura uğratılmışsa, halkın gözü, 
kulağı ve sesi olan basın susturulmuş veya iktidar tarafından teslim alınmışsa o zaman adalet arayışımızın 
tek yeri o da sokaktır. Hiç kimse bundan endişe etmesin. “Adalet, Adalet, Adalet sonuna kadar Hak, 
Hukuk, Adalet” diyeceğiz. Bize diyorlar ki “adaleti niye sokakta arıyorsunuz?” Ama 15 Temmuz darbe 
girişimini savuşturan parlamentonun onurlu duruşu ve halkın sokağa inmesiyle oldu. 249 şehidimiz var 
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darbeyi önlemek için sokak güzel, adaleti getirmek için sokak kötü. Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti de 
getireceğiz. Sokaksa evet, sonuna kadar sokak! 
 
Ne Olursan Ol, Kim Olursan Ol Adaleti Bu Ülkeye Getireceğim!   
Sevgili vatandaşlarım iki tane 15 Temmuz var. Bir, Halkın 15 Temmuzu, iki sarayın 15 Temmuzu. Halkın 
15 Temmuz’u halk sokaklara indi, 249 şehitle ve 1000’i aşkın gaziyle darbeyi önledi. Biz buna Halkın, 
Sokağın 15 Temmuzu diyoruz. Bu 15 Temmuz bizim onurumuz, bizim gururumuzdur. Bir de Sarayın 15 
Temmuzu var. Sokağın 15 Temmuz’undan yararlanıp, darbe girişiminden yararlanıp, 20 Temmuz’da KHK 
yetkisi alarak TBMM’yi devre dışı bırakarak, sivil darbenin yolunu açan 15 Temmuz’dur. Buna da Sarayın 
15 Temmuz’u diyoruz. Sarayın 15 Temmuzuna sonuna kadar karşıyız, sonuna kadar direneceğiz, sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Sarayın 15 Temmuzu, 5 gün sonra 20 Temmuz’da sivil darbe yapıldı, 
TBMM’nin yetkileri alındı. Adalet mekanizması tamamen siyasi otoriteye bağlandı. Saraydaki zat diyor ki, 
“Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum.” Yani diyor ki kimin 
kaç yıl ceza alacağını ben belirliyorum. Ben hakime talimat veriyorum şu kadar ceza verin diye. Yuh 
çekmeyin sadece bu gerçeği bilin. Bir kişinin suçlu olup olmadığına siyasetçi karar vermez, bakan karar 
vermez, muhalefet partisinin Genel Başkanı karar vermez, milletvekili karar vermez, sanayici karar 
vermez, esnaf karar vermez. Bir kişinin suçlu olup olmadığına ancak hakim karar verir. Beyefendi 
hatırlarsanız Ergenekon davalarının da savcısıydı. Şimdi yeni duruşmaların hakimi oldu. Kişiye ceza 
biçiyor. Ne kadar ceza alacağını kamuoyuna açıklıyor. Buradan söylüyorum, senin adaletin bizi 
yıldıramaz, senin cezaların bizi yıldıramaz. Ne olursan ol, kim olursan ol adaleti bu ülkeye getireceğim. 
 
Yaşadığımız Dönem Bir Dikta Dönemidir 
Hatırlarsanız 1971 ve 1980 darbelerinden sonra sıkıyönetim mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri 
kurulmuştu, yargılamalar yapılıyordu, haksız pek çok uygulama vardı ve o uygulamaların sonucunda da 
kararlar çıkıyordu. Ama savcı, hakim karar verirken; savcı delil topluyor, hakim de en azından o delillere 
bakarak bir şeyler yapıyordu, karar veriyordu. Ergenekon, Balyoz davalarında ise sahte delillerle karar 
verilmeye başlandı. Yani sahte delil üretiliyor ve öyle karar veriliyordu. Şimdi yani 20 Temmuz sivil 
darbesinden sonra dosya da delil varmış yokmuş hiç önemli değil. Hakim gözünü dikmiş saraya, saray ne 
diyecek, ne kadar ceza vereceğiz, saraydan gelen talimata göre karar veriyor. Hiçbir zaman şunu 
düşünmüyor, dosyada delil var mı, dosya da delil yok mu buna bakmıyor. Yani delilsiz ceza verme 
dönemi başlamıştır 20 Temmuz sivil darbesinden sonra. Bunu her yerde, her ortamda herkese anlatmak 
bu meydanın görevidir ve Türkiye’nin görevidir. 
Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Herkes bunu çok iyi bilmeli, yaşadığımız dönem bir dikta 
dönemidir. Yaşadığımız döneme benzeyen 1940’ların Almanya’sından örnek vermek isterim. Hitlerin bir 
adalet müşaviri vardı Hans Frank. Şöyle söylüyor hakimlere, “Karar vermeden önce kendinize şunu 
sorun, benim yerimde Führer olsaydı nasıl karar verirdi”. Yani vicdanına göre verme, kanuna göre verme, 
hukukun üstünlüğüne göre verme, Führer nasıl isterse öyle karar vereceksin diyor. Aynı şey, aynı oyun 
bugün Türkiye’de oynanıyor. Hakim saraya bakıyor, aldığı talimatla karar veriyor. Oysa hakimlik kutsal bir 
görevdir. Hakimin cübbesinde ilik yoktur, düğme yoktur. Hakim kimsenin önünde diz çökmez hakim 
kimsenin önünde cübbesini iliklemez, hakim kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Tam tersine duruşma 
salonuna hakim girerken herkes ayağa kalkar. Şimdi ben buradan bütün yargıçlara, bütün savcılara 
sesleniyorum, bütün hakimlere ve bütün savcılara, adaletin hakkını korumak benim kadar sizin de 
görevinizdir. Adaletin hakkını korumak Maltepe Meydanını dolduran vatandaşın hakkı ve görevi kadar 
sizin de hakkınız ve görevinizdir. Dik durun, onurlu durun, vicdanınızın sesini dinleyin ve ona göre karar 
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verin. Delilsiz insanları mahkum etmeyin. Saraydan talimat geliyorsa elinizin tersiyle itin. Onurlu durun. 
Çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir miras bırakın. 
Konuşmamın bir yerinde dedim ki, niçin yürüyoruz? FETÖ darbe girişimin siyasi ayağı ortaya çıksın diye 
yürüyoruz dedim. Gerçek darbeciler, kol kola gezenler, “aynı yolda yürüyoruz” diyenler, “ne istediniz de 
vermedik” diyenler, gerçekler ortaya çıksın diye yürüyoruz dedim. Şimdi yargı ele geçirildikten sonra, 
yani 20 Temmuz sivil darbeden sonra FETÖ olayının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için görev yapan onurlu 
savcılardan dosyalar alındı. Önce dosyaları ellerinden alındı, sonra aynı savcılar başka yerlere sürüldüler. 
Bir darbe girişiminin üstünü örtmeye kalkanlar gerçek darbecilerdir. Bir darbe girişiminin aydınlanmasını 
örtmeye çalışanlar darbe girişimcileridir. Sivil darbe gerçek darbe girişiminin oluşmasını, olayını, 
ayrıntılarını öğrenmeyelim diye perdeleniyor. O açıdan bir şey daha yapıyorlar, FETÖ iddianameleri önce 
Adalet Bakanlığına gidiyor Adalet Bakanlığı gözden geçirdikten sonra savcı mahkemeye veriyor. Yani 
yargının her alanı siyasi otoritenin denetimi altında, değerli vatandaşlarım hepiniz adalet saraylarına 
giderken görmüşsünüzdür, bir kadın gözleri bağlı elinde bir kılıç buna adalet heykeli diyoruz. Adalet 
heykelinin gözleri bağlıdır, kulakları kapalıdır, terazisi ise adaletlidir. Hakim ve savcılara sesleniyorum, 
eğer siz adalete inanıyorsanız, adalete güveniyorsanız, adaletin ne kadar değerli olduğuna, bizi birleştiren 
en temel unsur olduğuna inanıyorsanız - bu adalet heykelinde şu andaki tabloyu size söyleyeyim, adalet 
heykelinin gözleri bağlı değil açık, kulakları kapalı değil açık, terazisi ise hilesiz değil hileli- bu heykelin 
hakkını vermek, adaleti yeniden tahsis etmek, siyasi otoritenin emrine girmek değil, vatandaşın can ve 
mal güvenliğini koruyacak gerçek adaleti sağlayacak bir vatandaş olarak, bir hakim olarak görev 
yapmanızla ancak mümkündür. Eğer görevinizi yapmayıp siyasi otoriteden talimat alıyorsanız siz hakim 
de değilsiniz, savcı da değilsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyetinin temeline dinamit koyuyorsunuz. Bu arada 
Anayasa Mahkemesinin değerli Başkanlarına ve üyelerine de seslenmek istiyorum, korkmayın. Korkunun 
ecele faydası yoktur. Onurlu durun, dik durun, namuslu durun, daha önce verdiğiniz kararların arkasında 
durun. Daha önce karar verdiniz milletvekilleri yargılanabilir ama tutuklanamaz diye, şimdi milletvekilleri 
hapiste neden? Size başvurmuşlar. Neden karar vermiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Neden sarayı 
ürkütürüz diye çekiniyorsunuz? Anayasa mahkemesi üyeleri sizin dik durmanız, sizin onurlu durmanız, 
sizin adaleti korumanız, sizin adaletten yana tavır almanız, sizin sarayın değil, ülkenin çıkarlarını 
savunmanız, sizin Türkiye’nin onurunu verdiğiniz kararlarla korumanız size güç katar, Türkiye’ye güç 
katar. Birilerinin oyununa gelmeyin, korkmayın. Saray bize ne yapabilir diye çekinmeyin. Ne yaparsa 
yapsın yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız, torunlarınızın yüzüne bakacaksınız, arkadaşlarınızın 
yüzüne bakacaksınız. Saraydan talimat geldi biz kararı öyle verdik diyorsanız ve o niyetteyseniz, lütfen o 
koltukları boşaltın. O koltukları boşaltın oraya onurlu, dik duran namuslu yargıçlar gelsin. 
 
Türkiye İçin, Torunlarımız İçin, 80 Milyon İçin Yürüdüm 
450 kilometreyi büyük bir keyifle yürüdüm, “450 kilometreyi yürürler mi” diye soru soranlar oldu. “Fazla 
yürüyemezler canım 50- 60 kilometrede bırakırlar” dediler. Fakat bir baktılar ki yürüyor bu adam. Bu 
adam yürüyor. Evet, yürüdüm. İnançla yürüdüm, kararlılıkla yürüdüm, ülkem için yürüdüm, Türkiye için 
yürüdüm, torunlarımız için yürüdüm, 80 milyon için yürüdüm, 80 milyon için. Hiçbir ayrım yapmadım 
herkesi kucakladım. 
 
Umudumuzu Yeniden Yeşerttik, Bir Tarih, Bir Destan Yazdık 
Bu yürüyüşle ne kazandık? Bu da güzel bir soru, bu yürüyüşle ne kazandık? Önce toplum olarak korku 
gömleğini çıkarıp çöp sepetine attık. Çekinmeyeceğiz, cesur olacağız, biz cesur insanlarız. Milli Kurtuluş 
Savaşını vermiş bir milletiz biz. Korkuya teslim olmak bizim kültürümüzde yoktur. O nedenle dedim zaten 
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yargıçlara, siz de korkuya teslim olmayın, onurlu durun, namuslu durun diye. Yalnız olmadığımızı gördük. 
Tüm Türkiye’ye ve dünyaya yalnız olmadığımızı duyurduk. Adaletli bir Türkiye kuracağımızı gördük ve 
bunu bütün dünyaya seslendirdik. Umudumuzu yeniden yeşerttik, artık hepimiz umutluyuz. Hepimiz 
Türkiye’nin geleceği konusunda umutluyuz. Biliyorsunuz umut bulaşıcıdır, ben umutluysam yanımdaki 
arkadaşımda umutludur. Maltepe umutluysa bilin ki Maltepe’nin tamamı umutludur. Maltepe umutluysa 
İstanbul umutludur. İstanbul umutluysa Ankara umutludur. Ankara umutluysa Hakkari umutludur. 
Herkes umut tohumlarını yeniden eksin. Ve bu yürüyüşte aşımızı, ekmeğimizi paylaşmasını da öğrendik. 
Tasada ve kıvançta bir olduk. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamayı özledik. Konu 
adalet olunca tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kenetlendik. Ve hep birlikte Türkiye Cumhuriyetinin 
tarihinin en önemli sayfalarından birini yazdık. Bir tarih ve bir destan yazdık. Bu tarihi, bu destanı 
yazanlar sizlersiniz. Bu tarihi, bu destanı Türkiye ve dünyanın gündemine getirenler sizlersiniz. Size, 
hepinize 80 milyona şükranlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi yine gönderiyorum.  
Ne istiyoruz? Yürüyüş yaptık ne istiyoruz? 1. OHAL kalksın, Türkiye normalleşsin istiyoruz, 2. Adliyeye, 
kışlaya camiye siyaset girmesin, yargı siyasetin sopası olarak kullanılmasın, yargı tarafsız ve bağımsız 
kılınsın, 3. Hapiste gazetecileri olmayan bir Türkiye istiyoruz, özgür medya istiyoruz, kim olursa olsun, 4. 
Üniversiteleri susturulmuş değil, üniversiteleri konuşan bir Türkiye istiyoruz. Düşünceyi açıklama 
özgürlüğü istiyoruz. Düşüncesini açıkladı diye kişilerin, kurumların suçlanmasını ve hapse atılmasını 
istemiyoruz. Milletin seçtiği vekillerin tutuklanmasını, hapse atılmasını değil TBMM’de görev yapmalarını 
istiyoruz. FETÖ ile mücadelenin göstermelik değil bir daha söylüyorum FETÖ ile mücadelenin göstermelik 
değil, gerçekten yapılmasını ve bu darbe girişlimin siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılmasını istiyoruz. 
Tek adam rejimi değil, tek adam rejimine hayır diyoruz. Tek adam rejimi değil demokratik parlamenter 
sistem istiyoruz. TBMM’nin gasp edilen yetkilerinin iadesini istiyoruz. Göstermelik değil gerçekten de 
kadın erkek eşitliği istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini ve devletin bu konuda daha tutarlı 
politikalar üretmesini istiyoruz. Gençlere saygı istiyoruz, gençleri önemsemeliyiz, gençler potansiyel 
suçlu olarak gösterilmesin istiyoruz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençlerin önündeki bütün engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamaların eşit yurttaşlık 
temelinde sona erdirilmesini istiyoruz. 
Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, 450 kilometreyi yürürken ormanları fark ettim, yeşillikleri fark ettim, 
meraları fark ettim. Yağmuru gördüm, sisi gördüm, gölleri gördü. Cıvıl cıvıl hayatın gördüm. Cennet gibi 
bir ülkede yaşıyoruz. Ve dönüp kendime şunu sordum, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz bu cennet gibi 
ülkeyi cehenneme çevirmeye kimin hakkı var? Bu cennet gibi ülkeyi cennet gibi yapmak, herkesin evinde 
huzurlu oturmasını sağlamak bizim görevimiz değil mi? Niye bunu yapmıyoruz? 
Değerli vatandaşlarım, sevgili dostlarım adalete susamış kardeşlerim, buraya gelirken bir Maltepe 
Çağrısı, Adalet Çağrısı metni hazırladım, bu metni sizlere okuyacağım. Lütfen bu metni sessiz ama 
dikkatlice dinleyelim. Metin güzel bir metin oldu, ortak arzumuzu yansıtıyor. Ama tarihe not düşmemiz 
lazım, “Ben de Maltepe Meydanına gittim” diye torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağız. “O tarih 
yazılırken ben de oradaydım” diyeceğiz, “Birlikteydik orada, milyonlardık orada, bir aradaydık orada, 
barış istiyorduk, huzur istiyorduk, kardeşlik istiyorduk, adalet istiyorduk, hak istiyorduk, hukuk 
istiyorduk” diyeceğiz. Bunları düşünerek bir metin hazırladım. Şimdi o metni sizin bilginize sunuyorum. 
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1.2.2. Kemal Kılıçdaroğlu’nun MALTEPE ADALET ÇAĞRISI  
(09.07.2017) 
Biz, yani biz 15 Haziran’dan bu yana yürüyen on binler. Bugün İstanbul Maltepe’de bir araya gelen 
yüzbinler, milyonlar olarak Tüm Türkiye ve dünyaya sesleniyoruz. 
Biz, sadece ve sadece adalet istiyoruz. Sadece burada bir araya gelenler için değil, sadece bizleri 
destekleyenler için değil, herkes için adalet istiyoruz. 
Biz, 25 gündür on binlerce ağızdan hep birlikte haykırdığımız hak, hukuk, adalet talebimizin çok geç 
olmadan karşılanmasını istiyoruz. 
Biz, siyasete ve toplumsal yaşama, “Adalet” yürüyüşümüzün gösterdiği barışçıllığın hakim olmasını 
istiyoruz. 
Adalet bir haktır, adalet hakkımızdır. Biz hakkımızı istiyoruz. 
Adalet mülkün temelidir. Günümüz Türkiye’sinde mülkün temeli ne yazık ki sallanmaktadır. Gün 
temelinde adalet olan yeni bir toplumsal sözleşme yapma günüdür. 
İşte bu anlayışla bir araya gelen milyonlar olarak Türkiye’nin özellikle son bir yılda içine sokulduğu 
duruma dair tespitlerimiz ve acil şekilde yerine getirilmesi gerekenlere ilişkin çağrımız şudur: 

1. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha açık ve kesin bir dille lanetliyoruz. 15 Temmuz gecesi 
TBMM’nin kararlı, onurlu duruşu ve halkımızın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı 
direnmesi ülkemizin anayasal ve demokratik kazanımı olmuştur. Biz buna sokağın/halkın 15 
Temmuzu diyoruz. Ancak bu darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması iktidar tarafından 
bilinçli olarak engellenmektedir. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için Fetullah Gülen 
Terör Örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır. 

2. İktidar tarafından 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek, 20 Temmuz darbesi yapılmıştır. 20 
Temmuz’da OHAL ilan edilmiş ve TBMM’nin yetkileri gasp edilmiştir. Biz buna Sarayın 15 
Temmuzu diyoruz. Bir sivil darbeye dönüşen OHAL uygulamaları yasama, yargı ve yürütme 
gücünü tek kişide toplamıştır. OHAL derhal kaldırılmalı ve hukuk düzeni evrensel ilkelere uygun 
olarak yeniden tesis edilmelidir. 

3. Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Dolayısıyla demokrasinin, can ve mal 
güvenliğinin vazgeçilmez kuralı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalıdır. Adil 
yargılanma hakkı eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. “Kolektif suç” gibi insan haklarına aykırı 
uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

4. Bugün, OHAL uygulamalarıyla mağdurların yargıya erişim ve sosyal güvenlik hakları ellerinden 
alınmıştır.  OHAL mağdurları adeta “sivil ölüme” terkedilmiştir. Mağdurların yargıya erişim ve 
sosyal güvenlik haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara hukuk devletinin gereği olarak son 
verilmelidir. 

5. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, 15 Temmuz darbe girişimiyle veya onun arkasındaki örgütle 
hiçbir ilişkisi bulunmayan, ama sırf Hükümete muhalif görüldüğü için bütün haklarından yoksun 
kılınan akademisyenler ve diğer kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Anayasa 
Mahkemesinin içtihatları dikkate alınarak, tutuklu milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır. 

6. 150’nin üzerinde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Sadece 
mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalı, medya üzerindeki 
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tüm baskılara son verilmelidir. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır. 

7. OHAL koşullarında, serbest tartışmanın yapılamadığı bir ortamda ve üstelik “devletin bütün 
imkânları seferber edilerek” gerçekleştirilen Anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan anayasa yerine, bir kişinin beklentilerine yanıt veren bir 
Anayasa değişikliği Yüksek Seçim Kurulu’nun yasadışı kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu bir 
“mühürsüz seçimdir.” Türkiye gayrimeşru bir anayasa ile yönetilemez, yönetilmemelidir. 

8. Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Din ve vicdan 
özgürlüğünün güvencesi olan, insan haklarına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
güçlendirilmeli, liyakat esası kamuda göreve başlama ve yükselmede esas alınmalıdır. Eğitimde 
laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmeli ve toplumsal adaletsizliği yeniden üreten eğitim 
politikaları değiştirilmelidir. 

9. Sadece hukuk alanında değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında yaygın bir adaletsiz düzen 
devam etmektedir. İşsizlik, yoksulluk, insanca yaşam ücretinden yoksunluk, örgütsüzlük, 
ayrımcılık, yaygın şiddet, terör gibi çok geniş bir yelpazede yaşanan toplumsal adaletsizliklerin 
giderilmesi için ortak irade geliştirilmelidir. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik 
uygulamalara eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir. Toplumsal adaletsizliğin en vahim 
görünümlerden biri olan kadınlara karşı ayrımcılığın önüne geçilmeli, kadınların özgürlük alanları 
korunmalı, kadın hakları toplumsal hayatın her alanında uygulanmalıdır. 

10. Son zamanlarda uygulanan saldırgan dış politika ülkemizin içindeki adaletsizlikleri de kökleştiren 
bir kısırdöngü yaratmıştır. Adalet sadece iç politikaya ve toplumsal yaşama değil uluslararası 
ilişkilere de hâkim olmalıdır. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara, tüm kimliklere kardeşçe, 
adilane yaklaşan, barışçıl ve uluslararası hukuka saygılı bir dış politikaya dönüş yapmalıdır. 
Türkiye yüzünü insan haklarına, hukuk devletine, adalete önem veren milletler ailesine 
çevirmelidir. Hukuka ve Anayasaya saygı, adaleti sağlamanın ilk koşuludur. Hukuk güvenliğinin 
olmadığı ve adaletin gerçekleşmediği bir toplumda, kamu düzeni ve toplumsal barış sağlanamaz. 
Adaletsiz toplum ise, insan haysiyetinin zedelendiği bir toplumdur. 

Bu “Adalet Çağrısı”; adaletin, insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu inancıyla 
hazırlanmıştır. 
Bu mücadele bizim mücadelemiz. Ve biz Türkiye’yiz. Adalet isteyen, barış isteyen, demokrasi, eşitlik, 
özgürlük ve kardeşlik isteyen Türkiye’yiz. Biz dünyadan kopmak değil, dünya ile barış içinde kardeşçe 
yaşamak isteyen Türkiye’yiz. Biz kavga değil huzur isteyen Türkiye’yiz. Biz halkız. Bu yol bizim yolumuz, 
bu meydanlar bizim meydanımız. Bu memleket bizim memleketimiz. 
Bu mücadele adalet mücadelesi… Bu yürüyüş bizim yürüyüşümüz. Bu çağrıdaki tüm taleplerimiz 
karşılanıncaya kadar durmayacağız. Bu yürüyüş artık başladı. Korku duvarlarını yıkacağız. Adalet 
yürüyüşümüzün bu son günü yeni bir başlangıçtır… Yeni bir ilk adımdır. 
Bu bağlamda Yasama/yürütme ve yargı erklerini kullanan bütün yetkililere bu uyarılarımızı iletirken, 
siyasal partileri, toplumun farklı kesimlerini, sivil toplum örgütlerini ve bütün yurttaşları, bildirinin 
hedeflerini sahiplenmeye ve hayata geçirmek için mücadeleye çağırıyoruz. 
Şimdi bu çağrıyı Maltepe Meydanından milyonların oyuna sunuyorum, kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Görkemli bir manzara, tarih yazıyoruz. Yeniden doğuyoruz, ülke için doğuyoruz, çocuklarımız 
için doğuyoruz, torunlarımız için doğuyoruz, Türkiye için doğuyoruz, bayrağımız, vatanımız, ülkümüz için 
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doğuyoruz. Kimsenin kimliğine, kimsenin inancın, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeden, 
karışmadan, onurluca yürüyeceğiz. 
Hepinize şükran borçluyum, hepinize teşekkür ediyorum. 
Şimdi kulakları sağır olan birilerine ve dünyaya sesleniyorum, hiç kimse unutmasın her Firavunun bir 
Musa’sı vardır. Her Nemrut’un bir İbrahim’i vardır. Firavunu ve Nemrut’u biliyorsunuz. Musa buradadır, 
İbrahim de buradadır. Çünkü biz adalet istiyoruz. Adaletsizliğe, haksızlığa, zulme isyan edeceğiz, karşı 
çıkacağız. Çünkü inancımızda diyor ki, "Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır." Şeytan olmayacak, bu 
ülkede herkes ama herkes zulme karşı çıkacak. 
Hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostça kucaklıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bütün Türkiye’yi bütün 
partilileri, bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum. Huzur istiyorum, barış istiyorum, kardeşlik istiyorum. 
Birlikte yaşayalım diyorum, kavga etmeyelim, farklılıklar zenginliklerimiz olsun. 
Sağ olun, var olun. 
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2.GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 
2.1. Geçmiş Dönem MYK Değerlendirmeleri1 
2.1.1. 23 Ağustos 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Adalet Kurultayı 
Biliyorsunuz önümüzdeki hafta en önemli konu “Adalet Kurultayı”. “Adalet Kurultayı”yla ilgili 
çalışmalarımız son aşamaya geldi. Cumartesi günü 26 Ağustos tarihinde Gelibolu tarihi yarımadasında 
Kocadere kamp alanında kurultay çalışmamıza başlıyoruz. 26-27-28-29 Ağustos tarihleri arasında devam 
edecek. Çok yoğun bir ilgi var. Hem katılımcılar, hem vatandaşlar, hem de basın mensuplarının çok yoğun 
ilgisini görmek bizi memnun ediyor. Bir kere daha adaletle ilgili beklentinin ne kadar yüksek olduğunu bu 
çalışma sırasında da tespit etme olanağı bulduk. İçerden ve dışarıdan basın kuruluşlarının çok yüksek 
düzeyde akreditasyon talebi oldu ve akreditasyonları tamamlandı. 
Yine bu çerçevede 8 ana konuda adaleti tartışacağız. 8 ana panelimiz olacak. Bu 8 ana panelde 44 
panelistimiz konuyu tartışacak. Ayrıca bu panellerin dışında 54 ayrı çalıştayımız olacak. 54 grupta ayrı 
çalıştay yapılacak. Atölye çalışmaları bunlar masa etrafında. Bu 54 çalıştayda 540 konuşmacımız alt 
konulardaki adalet başlıklarını tartışacaklar. Bunların tamamından rapor çıkacak. Ayrıca binlerce 
vatandaşımızın izleyeceği, katılacağı ortak ürünler üreteceği bir “Adalet Kurultayı”nı başarıyla 
tamamlayacağımıza inanıyoruz. Kurultay çalışmasıyla ilgili broşürümüzün hazırlıkları da tamamlandı. 
Önümüzdeki günlerde son şekliyle “Adalet Kurultayı” broşürümüz sizlerle de paylaşılacak. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye artık bundan sonra adaletli günleri yakalama konusunda kararlı mücadelesine 
ve yolculuğuna devam edecek. 
 
5 Milyon Kamu Emekçisi Memur-Sen Eliyle Sadakaya Muhtaç Edilmiştir 
Bu hafta yoğun bir gündem konusu memur maaş zamlarıydı. Memurlara ve kamu çalışanlarına yönelik 
toplu sözleşme görüşmeleriydi. Hatırlarsınız geçen görüşmeler yarıda kesilince sendika başkanı 
temsilcileri çıktılar dediler ki, milletin adamına çağrı yaptılar. Milletin adamı el koysun problemimizi 
çözsün diye saraya bir çağrıda bulundular. AK Parti Genel Başkanının müdahale etmesini istediler. 
Milletin adamının konuya katkısını gördük imzalanınca 0.5 puanmış. Çağrı yaptıkları milletin adamının 
toplu sözleşmeye katkısı herhalde bu olsa gerek. Bu toplu görüşmeler sırasında toplu sözleşme 4 + 3,5 
birinci yıl, yüzde 4 + 5 ikinci yıl olmak üzere imzalandı. Bir sarı sendikacılık örneğiyle yine karşı karşıyayız. 
Ne yazık ki, 5 milyon kamu emekçisi Memur-sen eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. 5 milyon kamu 
emekçisi, onların aile fertleriyle beraber ele aldığımızda 20 milyon yaklaşık vatandaşımız sarı sendikacılık 
eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Verilen zam, zam değil sadakadır. Büyüme hesapları ve enflasyon 
hesapları doğru yapıldığında bugün memurların alması gereken zam en az iki katıdır. Yüzde yüz almaları 
gerekir. Bunu bol keseden atmıyoruz. Arkadaşlarımız tek tek hesabını yaptılar. Ekonomiden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı birimimizdeki arkadaşlarımız 2003 yılından bu yana tek tek hesapladılar 15 
yıllık AKP iktidarı döneminde 
Türkiye’de büyüme ve enflasyon farkını çıkardılar 7.13 15 yıl içerisinde 7.13 kat artması gerekir 2003 
yılındaki memur maaşlarının bugün bir kayba uğramamasını istiyorsak. Yani yuvarlarsak 7 kat artması 
gerekir 2003 yılındaki maaşların. Ne kadar artmış bugüne kadar? 2003’ü baz aldığınızda 2 kat artmış. 
                                                           
1 : Bu bölümde yer alan MYK Basın Açıklamaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sn.Bülent Tezcan tarafından yapılmıştır. 
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Demek ki, memurun büyümeden gerçekten pay almasını istiyorsak en az 2 katına çıkarılması lazım bugün 
maaş alan bir kamu çalışanının. Memur ve emeklinin maaşının en az 2 katına çıkarılması gerekiyordu. 
Oysa yıllık verilen rakam ortalama yüzde 6 civarında birinci yıl, ikinci yıl kademeli gittiği zaman. 
Buna belki bol keseden atıyorsunuz diyeceklerdir. Bu büyüme rakamları devletin büyüme rakamları. O 
büyüme rakamlarına göre hesapladı arkadaşlarımız. Vatandaşın alması gereken maaşı o büyüme 
rakamlarına göre hesapladılar. Ya büyüme rakamları yanlış, ya bölüşüm yanlış. Bunun başka bir izahı yok. 
Ya büyümeyi yanlış veriyorsunuz, büyüme doğruysa bölüşüm yanlış. Bölüşümü düzeltmek içinde maaş 
zammının iki katı olması lazım. 
 
Sayın Erdoğan, Fanilayı Bırak Fileye Bak! 
Bakın, bu iktidar 15 yıl içerisinde Türkiye’yi faiz lobisine teslim etmiştir. Faiz lobisi, yine çalıştı 
arkadaşlarımız bunları görüştük. 15 yılda vatandaşın cebinden dışarıdaki faiz lobisine giden para 142 
milyar dolar. 142 milyar dolar Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Hasan amcanın cebinden alınmış Hans’ın, 
George’nin, Tom’un cebine girmiş. 142 milyar dolar 15 yıl içerisinde. 15 yıl içerisinde memura verilmeyen 
o 7 kat artması gereken maaş Hans’ın, George’nin, faizcinin cebine girmiş. 80 milyon kendi 
vatandaşından almış yabancı faiz lobisine aktarmış. 80 milyon vatandaşına gelince kürdanla, yabancı faiz 
lobisine gelince kazanla dağıtan bir iktidar. Türkiye’nin gerçek gündemi bu. 15 yıl içerisinde toplumsal 
bozulma, toplumsal tahribat kat kat artmış. Ekonomiyi söyledik. 15 yıl içerisinde fuhuş yüzde 790 artmış. 
15 yıl içerisinde uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Neredeyse ilkokul çocuklarına kadar uyuşturucu 
kullanımı girmiş. 15 yıl içerisinde tutuklu ve hükümlü sayısı suç oranı yüzde 231 artmış. Böyle bir Türkiye 
yaratmışlar. Şimdi böyle bir Türkiye, gerçek Türkiye’nin gündemi bu. Gerçek Türkiye’nin gündemi bu ama 
bu gündemi bırakmışlar fanilayla, raconla uğraşıyoruz. 
Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye, vatandaşın filesine bak fanilayı bırak. Milletin filesiyle 
ilgilen, milletin filesi bu hale gelmiş. Toplum böyle bir tahribat yaşamış. Bütün bunlar gerçek tartışma 
gündemini kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye’de zenginliğin paylaşıldığı bir 
ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz. Zenginliği faiz lobisiyle paylaşan bir mutlu ve 
seçkin azınlık yaratan siyaset anlayışını reddediyoruz. AK Parti’nin 15 yıllık iktidar dönemi faiz lobileriyle 
iştirak halinde, gelir dağılımını bozan, gelir adaletini bozan bir Türkiye yarattı. Onun için “Adalet 
Yürüyüşü”ne bu kadar büyük ilgi var. Onun için “Adalet Kurultayı”na bu kadar büyük ilgi var. Onun için 
adalet deyince herkes sadece mahkemedeki adaleti değil, geçimdeki adaleti arıyor, seçimdeki adaleti 
arıyor, inançtaki adaleti arıyor. Toplumsal yaşamın her alanındaki adaleti arıyor. Bu adaletsizlikleri 
ortadan kaldırmaya kararlıyız. 
 
Başkan Serbest, Kadri Gürsel Tutuklu! 
Değerli arkadaşlar, bylock üzerinden soruşturmalar devam ediyor. Çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. 
Her zaman söylediğimiz bir şey var. Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkmak zorunda. Darbenin siyasi ayağı 
kapatılıyor. Bu soruşturmalar sulandırılarak özellikle FETÖ’yle mücadele sulandırılıyor. Gazeteciler haksız 
yere tutuklanıyor. Sözcü gazetesiyle ilgili sahte bilirkişiler tayin ediliyor, sahte bilirkişilere sahte raporlar 
düzenletiliyor ve bu raporlarla olmayan suç varmış gibi icat edilip hüküm verme kumpasları planlanıyor. 
Bu süreç bir yeni kumpas sürecidir ve bu yeni kumpas sürecine karşı dünkü kumpaslara karşı nasıl 
direndiysek bu yeni kumpas planlarına karşı da direneceğiz. Toplumla muhalif olan her kesime dönük bir 
özel kumpas planlaması var. 
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Bakın, Konya Spor Başkanı bylock kullanıyor diye gözaltına alındı serbest bırakıldı. Kadri Gürsel gazeteci 
bylockçularla telefon teması var, kendi kullanıyor değil. Bylockçularla telefon teması var diye hala 
tutuklu. Böyle bir adalet olur mu? Peki ben merak ediyorum Kadri Gürsel o telefonunda arama kaydı 
görünen bylockçulardan birisi Konya Spor Başkanı olsaydı nasıl olacaktı? Başkan serbest, Kadri Gürsel 
tutuklu. Ortadaki tablo budur. Rahmetli Aziz Nesin’e oldukça büyük malzeme var şuanda Türkiye’de 
yaşanan süreçte ne yazık ki. Onun için biran önce yargının bağımsız, siyasetin müdahalesinden uzak ve 
gerçekten adaletli bir yargılama düzenine dehşetle ihtiyaç duyuyoruz. 
 
Yaşamı Savundu Diye Gençler Hapishaneye Atılıyor 
Değerli arkadaşlar, buna benzer bir başka garabeti yine geçtiğimiz günlerde yaşadık. Nuriye ve Semih’le 
ilgili maçta pankart açan gençler terör örgütü üyeliğinden tutuklandılar. Ne diye pankart açmışlardı? 
Nuriye ve Semih yaşasın diye. Pankart bu. 168. gününde açlık grevinin. 168. gün iki kişi ekmeğiyle ilgili, 
ekmeğimi, işimi geri istiyorum diye açlık grevine başlamış iki kişi yaşasın diye pankart astı diye gençler 
tutuklanıyor. Böyle bir Türkiye. Bu deli gömleğidir arkadaşlar, bu deli gömleğidir. Bu deli gömleğini yırtıp 
atmadığımız sürece bize rahat ve kurtuluş yok. Ne diye pankart assalardı muteber kişi olacaklardı bunlar 
devlet nezdinde? Nuriye ve Semih ölsün diye pankart assalar idi muteber mi olacaklardı? İktidarla 
muteber olmak için ölüm güzellemesi mi yapmak gerekiyor? Ölümün dehşetini mi dile getirmek 
gerekiyor? Yaşamı savundu diye gençler hapishaneye atılıyor. Böyle bir ülke olur mu? 
Herkesin vicdanına sesleniyorum. Böyle bir Türkiye’yi istemediğimiz için adalet diyoruz adalet. Yaşamın 
her alanında adalet diyoruz ve inşallah inanıyorum, görüyorum ki önümüzdeki süreçte hep beraber 
adaletli bir Türkiye’yi yaratacağız. 
 
Zeybek Oynanmasından Mı Rahatsızsınız? Horon Tepilmesinden Mi? 
İktidar sahipleri her iki sözden bir akıllarına gelince milli manevi değerlerden bahsediyorlar, yerli ve milli 
olmaktan bahsediyorlar. Ama Halk Eğitim Müdürlükleri kanalıyla yerli ve milli oyunlarımızın öğretilmesini 
yasaklamışlar. Son dönemde başka bir garabet bu. Zeybek oynanmasından mı rahatsızsınız? Horon 
tepilmesinden mi rahatsızsınız? Halk Eğitim Merkezleri sadece hafız yetiştirme merkezi midir? 
Elhamdülillah hepimiz Müslümanız, kimsenin inançla, diyanetle ilgili bir problemi yok ama herkes hafız 
olmak zorunda mı? Biriside zeybek oynayacak, öteki de horon oynayacak. Niye toplumu bu çerçevede 
sadece bir pencereden dizayn etmek ve tek bir ihtiyacı varmış gibi görmek, göstermek istiyorsunuz? 15 
yıllık AK Parti iktidarı Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmiştir, yaşanacak bir Türkiye yaratma davamız, 
mücadelemiz devam ediyor ve inşallah önümüzdeki ilk seçimler bütün bu söylediğim olumsuzlukları 
çözeceğimiz, geliri adaletli paylaştıracağımız, yargıda, mahkemede adaleti sağlayacağımız, toplumsal 
eşitsizlikleri ortadan kaldıracağımız bir güzel Türkiye kurma için yolumuzu açacak. 
Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun, sorular varsa alabilirim arkadaşlar. 
 
2.1.2. 16 Ağustos 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Değerli basın mensupları, hepiniz hoşgeldiniz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. 
Türkiye’nin gündemi, dünyanın önemli meselelerini görüşmeye devam ediyoruz. Yine bir şehidimiz var 
Şırnak’ta, acımız büyük. Hain PKK terör örgütünün saldırısı sonucu bir şehidimiz daha yüreklerimizi 
kavurdu. Millet olarak başımız sağ olsun. Her zaman söylüyoruz, terörle kararlı bir şekilde mücadeleye 
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devam edeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye, terörün olmadığı bir bölge, terörün olmadığı bir dünya 
istiyoruz. 
Değerli arkadaşlar, bu arada insan hakları savunucularına karşı Uluslararası Af Örgütü Temsilcileri ve 
Uluslararası İnsan Hakları Aktivistlerine karşı hukuksuz saldırılar yine devam ediyor. Türkiye dünyaya 
insan hakları mücadelesi verenleri hedef alan bir ülke olarak görüntü çiziyor. Bu Türkiye’ye yakışan bir 
görüntü değil. Hükümetin bir an önce Türkiye’yi bu görüntüden kurtarması gerektiğini düşünüyoruz. 
Adalarda başlayan o tutuklamalar ve o hukuksuz süreç yine aynı şekilde devam ediyor. Türkiye bu 
elbiseyi üzerinden çıkarmak zorundadır. Hukukun üstünlüğüne saygılı, demokratik, çağdaş bir ülke 
olduğu, insan haklarına saygılı bir ülke olduğu görüntüsüne derhal ve hızla Türkiye’yi kavuşturmak 
gerekir diye düşünüyoruz. 
 
"Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı Görevlerine Neden İade Etmiyorsunuz Ölmelerini mi 
Bekliyorsunuz?"  
Yine bir başka önemli sorunumuz, açlık grevinin 161. günündeyiz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla 
ilgili 161 gün oldu. 161 gün iki insanın açlıkla mücadele etmesi, kendi bedenini mücadeleye yatırması ve 
buna karşı hükümetten ne yazık ki beklediğimiz duyarlılığı göremiyoruz. 
Değerli arkadaşlar, bu insanlar sadece işimizi istiyoruz diye açlık grevine başladılar. Açlık grevine 
başladıktan sonra tutuklandılar. Tutukladınız diye açlık grevine başlamadılar, ekmeğimiz için açlık grevi 
yapıyoruz dediler. Açlık grevine başladıktan sonra tutuklandılar ve 161 gün oldu. Neden iade 
etmiyorsunuz görevlerine Nuriye’yle Semih’i? Ölmesini mi bekliyorsunuz? Öldükten sonra mı iade 
edeceksiniz? Ölümün arkasından mı konuşacaksınız? Bu sözleri duymak rahatsız ediyor biliyorum. Beni 
de söylemek rahatsız ediyor. Ama biran önce buna bir çözüm bulun. Hükümet biran önce iade etsin 
Nuriye ve Semih’i görevine. Soruşturmayı yaparsınız sonra bir şey varsa gereğini yaparsınız. Ama ölümle 
imtihan edilen bir süreçle karşı karşıyayız. Eskiden böyle durumlarda azıcık kıpırdayan vicdanlar olurdu. 
Şimdi ne yazık ki, o vicdanlardan eser göremiyoruz. Bakın, ombudsman raporunu biran önce açıklasın. 
Ombudsmana müracaat ettiler ve bu konuda bir karar verecek kamu baş denetçiliği. Onlara da çağrıda 
bulunuyoruz biran önce açıklayın. Hayatla yarışıyorlar. 
Ve OHAL komisyonuna da bir sözümüz var. OHAL inceleme komisyonunda müracaatları var ve inceleme 
komisyonu bunu öne alıp incelemeyecekse neyi öne alıp inceleyecek bunu merak ediyoruz. Biran önce 
Nuriye ve Semih’i hayata döndürmek için herkes vicdanlarının kontağını çalıştırsın. Herkes vicdanlarının 
marşına bassın. İnsanlık sınanıyor burada. Devletin soğuk yüzüyle değil, insanlığın vicdanıyla bakın 
meseleye. Devletin sıcak ve şefkatli yüzünü gösterin. Bunu bekliyor, bütün bir toplum bunu bekliyor.  
 
Adalet Kurultayı 
Değerli arkadaşlar, “Adalet Kurultayı”mızın çalışmalarını değerlendirdik Merkez Yönetim Kurulumuzda. 
“Adalet Kurultayı” çalışmaları hızla devam ediyor. 4 gün izin çıktı. Eceabat Kocadere kamp alanında 26 
Ağustos’ta başlayacağız, çok geniş bir alan, açık alan ve 29 Ağustos’ta 4 günlük çalıştayımızı 
tamamlayacağız. Daha sonra 30 Ağustos kutlamalarına katılacağız program dahilinde. Daha önce 
programın ayrıntılarını söyledim. Onunla ilgili teknik çalışmalar yürütülüyor. Çalıştaylarımız olacak, 
panellerimiz olacak, insan hikayeleri anlatılacak, adalet anıtı dikeceğiz. Adalet kutusunda hikayesini 
herkes kendisi yazacak. Herkesin kendisinin kaleminden çıkan hikayelerden oluşan bir adalet kitabımız 
ortaya çıkacak. Renkli, etkinliklerin olduğu, tiyatroların olduğu, canlı performans gösterilerinin olduğu 
güzel bir etkinlik yürüteceğiz. Bir adalet şehri 4 gün yaşayan bir adalet özlemini ve istemini dile 
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getireceğiz. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Her zaman söyledik, parti logosu yok, 
parti bayrağı yok, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri var. Hak, hukuk, adalet söylemi ve adalet kurultayı 
sloganları, söylemimiz var. Bu söylemle partiler üstü, siyasi kimliklerin üzerinde adalet isteyen herkesi 
kurultayımıza davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yazılı olarak da programın detayları sizlerle 
paylaşılacak. 
 
Demokrasiyi Yem Etmeyeceğiz 
Değerli basın mensupları, Türkiye bir hafta hatta daha uzun bir zamandır bir yeni kumpas tartışmasının 
içerisine girdi. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisine dönük bir kumpas girişimi var. Bu kumpas girişimi 
teşhir edildi. Teşhir ettik, suçüstü yakalandılar. Önce medya organları kanalıyla döndüler bir Cumhuriyet 
Halk Partisine dönük ortada olmayan bir suç nedeniyle Enis Berberoğlu’nu rehin alan kumpasçı anlayış 
arkasından onun üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisine 
yönelmeye çalıştı. Bunu sosyal medya trolleriyle kampanyanın bir ayağını yürüttüler. Bir ayağını kendi 
medya organları aracılığıyla yürüttüler. En sonunda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan baklayı 
ağzından çıkardı ve Genel Başkanımızı, Cumhuriyet Halk Partisini aslında bütün Türkiye kamuoyunu 
tehdit etti. Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisine yönelik tehdit sadece bize yönelik tehdit değil, 
bütün Türkiye’deki muhalefete yönelik bir tehditti. Bizde bu tehdide pabuç bırakmayacağımızı söyledik, 
söylemeye devam ediyoruz. Tavsiye etmeyiz dedik. Mahkemelere, savcılara talimat verip de Ana 
Muhalefet Partisi Genel Başkanını Cumhuriyet Halk Partisi gibi dünyanın dört köklü partisinden birisinin 
Genel Başkanını, ilk seçimde Türkiye’de seçimleri kazanacak ve iktidar olacak partinin Genel Başkanını bir 
kumpas davasıyla ve kumpas tezgahıyla susturamazsınız dedik susturamayacaklar. Konuşmaya devam 
edeceğiz. 
Şimdi bu kumpasçılığı biz tanıyoruz. Çıkıp bana haber geliyor cezaevinden dedi AK Parti Genel Başkanı. 
Cezaevinden haberin babası geldi işte burada, haberin babası bu. Enis Berberoğlu açıklama yaptı. Bu 
söylenenlerin hepsi iftiradır, ortada bir suç yoktur. Benimde herhangi bir şekilde olmayan bir suç 
nedeniyle kimseye iftira atma gibi bir durumumda sözkonusu değildir. Rivayetlere dayalı konuşmayın 
dedi. Daha ne açıklaması istiyorsunuz? 
Değerli arkadaşlar, Enis Berberoğlu’nun ailesine kadar meseleyi götürüp bir psikolojik savaş başlatmaya 
çalıştılar, yakışıksız bir savaş. Ama o zamanda söyledik ne Sayın Enis Berberoğlu’nu onlara yem edeceğiz, 
ne de Cumhuriyet Halk Partisini, ne de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını yem edeceğiz. Çünkü bu 
Türkiye’de demokrasiyi yem etmek demektir. Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Otoriter bir diktatörlüğe 
demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarını biliyoruz tekrar etmeyeceğim. 
 
Türkiye’deki Operasyonel Gazeteciliğin Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan’dır 
Kumpasın üç ayrı şifresi var. Bir; suç uydurma. İkincisi rehin alma. Üçüncüsü hedef gösterme. Bugüne 
kadar bütün kumpas davalarında bunu yaptılar. Daha önce FETÖ’yle ittifak halinde yapıyorlardı. Bir; 
olmayan suçu uyduruyorlar varmış gibi. İki; ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar birilerini 
milletvekillerini. Daha öncede yapıldı benzeri şimdi de Enis Berberoğlu’nu rehin aldılar. Arkasından da 
hedef göstermeye başlıyorlar. Yeni işaretler. Susturmak istediklerini hedef gösteriyorlar, korkutmak 
istediklerini hedef gösteriyorlar. Ama baltayı taşa vurdular. Gösterdikleri hedef dünde korkmamıştı, 
bugünde korkmadı. Ama dün yanıldık deyip özür dilemek zorunda kalanlar onlardı biz değildik. Dün bu 
kumpaslara karşı mücadele eden bizdik, yine mücadele eden biziz. Dünün kumpas ortakları bugün yine 
kumpasçılığa devam etmeye çalışıyorlar. 
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Bakın bir operasyonel gazetecilik yerleşti. Bu kumpas faaliyetlerini bazı medya organları kanalıyla yandan 
destekleyip kurgulayan yalan haberlerle kumpası köpürten bir anlayış. Bu yeni değil bu 2007’den beri 
dün FETÖ’yle beraber yapıyorlardı o medya gruplarıyla, sonra bugün yine benzeri şekilde bunu tek 
başlarına yürütüyorlar. Bu operasyonel gazeteciliğin ne yazık ki Genel Yayın Yönetmeni fiilen AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan olmuştur. Sayın Erdoğan Türkiye’deki bu tip operasyonel gazeteciliğin Genel 
Yayın Yönetmeni olmuştur. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Bugün AK Parti 
Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapmış. Uzun uzun yazılı bir açıklama yapmış bunları okumayacağım, 
tekrar etmeye gerek yok. Telaş ettikleri belli. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli ama ilginç bir 
şey var. Hakaret, iftira, tehdit ve küfür içeren sözlerle provokatif davrandığımızı söylüyor. 
 
Biz Hiçbir Zaman Fetö’nün Gemisine Binmedik 
Milletin vicdanına sesleniyorum, konuşmaları dökün ve dinleyin. Hakaret eden kim, provokatif davranan 
kim, küfür eden kim? Bir kere ağzımızdan küfür ya da hakarete ilişkin bir söz çıktı mı? Ahlaksız bir teklif 
dedik. Neresi hakaret ve küfür. Yok mu böyle bir ahlaksız teklif? Örtülü ahlaksız bir teklif içerisindesiniz 
dedik Enis Berberoğlu’na. Yani mesaj yolluyorsunuz sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni 
kurtaralım mesajının başka cümlelerle kurulmuş halidir bu. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Biz hiçbir 
zaman FETÖ’nün gemisine binmedik. Ama siz devlet gemisini FETÖ’ye teslim ettiniz ve o gemiye tayfa 
oldunuz. Devlet gemisini FETÖ’ye teslim ettiniz, sonrada o gemiye tayfa oldunuz. Milletin gözünün 
önünde cereyan ediyor. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimine karşı bir umut bağlamıştık dedik ki ya 
akıllanır iktidar ve gerçekten ciddi bir mücadele başlar. Ama görüyoruz ki, tek bir mücadelesi var bunların 
o da darbenin siyasi ayağını gizleme mücadelesi. Darbenin siyasi ayağını gizlemeye çalışıyorlar. Darbenin 
siyasi ayağını ortaya çıkarmak değil, darbenin siyasi ayağını gizlemek ve kendi ilişkilerini nasıl örteriz, 
kapatırız, açığa çıkmasını engelleriz telaşına düşmüşler. 
 
Mustafa Akaydın’a Soruşturma 
Değerli arkadaşlar, çok somut örneği soruşturma ve davalar sürecindeki sulandırmalar. Bakın şimdi 
bugün Antalya milletvekilimiz Mustafa Akaydın’la ilgili bir fezleke düzenleniyor. Fezlekede, 
hoşlanmayabilirsiniz Mustafa Akaydın’ın sözlerinden, eleştirebilirsiniz bu başka bir tartışma. Ama fezleke 
FETÖ terör örgütü üyesi diye Mustafa Akaydın hakkında fezleke düzenleniyor. Vallahide, billahide bunu 
gördükten sonra benim bunların darbeyle mücadele konusunda samimi olmadıkları kanaatim katbekat 
güçlendi. Bunlar bu soruşturmaları özellikle sulandırmak istiyorlar. Bu kanaatim katbekat güçlendi. 
Aklıma geliyor acaba arkada başka bir kripto tuzak mı var bunlara? Kripto FETÖ’cüler mi tuzak 
kuruyorlar? Yarın bunu derlerse şaşırmayın. Kripto FETÖ’cüler bizi kandırdılar da o soruşturmaları 
sulandırmak için böyle iddianameler düzenlettiler ya da fezlekeler düzenlettiler diye bir kere daha özür 
dileyebilirler yarın çıkıpta. Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Yani siz her hoşlanmadığınız kişiyi FETÖ’cü 
diye bir iftiraya maruz bıraktığınızın açık kanıtı Mustafa Akaydın’la ilgili fezleke. Bizim korkacak bir 
şeyimiz yok. Yani bir tane değil ki. Bir tarafta Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin kararı. Sivas İkinci Ağır Ceza 
Mahkemesi Ethem Ulutaş ve Emre Kekeç diye iki tane vatandaş, genç çocuk darbe sabaha karşı 
müezzinle tartışmışlar sela meselesinden. Ne kadar ceza aldı biliyor musunuz? 12,5 yıl hapis cezası. 
Darbeye teşebbüs etme, darbeye teşebbüs edenlere yardım ve yataklık yapmaktan 12,5 yıl. Sabah 
müezzinle tartış diye 12,5 yıl darbecilikten ceza veriyorsunuz iki tane Anadolu’da iki tane genç insana. 
Bunlar sulandırmak değil de nedir? Peki Bilgin Balanlı’yı ve kuvvet komutanlarını istifa etmek zorunda 
bırakan o dönemin sorumlularıyla ilgili var mı bir soruşturma? Yok. Peki Mehmet Dişli’yi Genelkurmay 
karargahında tutabilmek için özel olarak daire kurup onun başında terfi, tayin sistemini değiştiren, 
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düzenleyen iradeye yönelik bir soruşturma var mı? Yok. Bir tane soruşturma yok onlarla ilgili ama bir 
tane çocuk müezzinle kavga etti diye 12,5 hapis cezası darbecilikten. Antalya milletvekili Mustafa 
Akaydın’ın sözlerinden hoşlanmadınız diye FETÖ üyeliğinden fezleke. Buna kimseyi inandıramazsınız. 
Türkiye’yi dünyanın gözünde rezil edersiniz, kendinizde milletin gözünde rezil olursunuz. Buradan bir şey 
çıkacağı yok, çıkacağından da korkmuyoruz. Ama bu rezaletin Türkiye’yi taşıyacağı o kötü sonucu 
şimdiden görüyoruz. Yarın özür dileyeceğiniz şeyleri bugün hala yapmaya devam ediyorsunuz. 
 
ÖSYM Deyince Hile Merkezi, Hata Merkezi Anlaşılıyor 
Değerli arkadaşlar, devlette liyakat sistemini çökerttiniz dedik. Yenikapı ruhu diyorlar o 12 maddeden bir 
tanesi bizim Yenikapı manifestosunda söylediğimiz 12 maddeden bir tanesi liyakat sistemini yerleştirin 
tavsiyesiydi. Devlette liyakatı kurun, liyakatı kurmayıp cemaatler, tarikatlarla ittifak halinde devleti 
yönetmeye kalkarsanız başınıza 15 Temmuzlar gelir dedik yine dinlemediler. Liyakat sistemini çökerttiler 
şimdi ÖSYM’de sınav usulsüzlüğü üzerine neredeyse ihtisas yapacak ÖSYM’yi yönetenler, ÖSYM Başkanı. 
Bu kadar çok usulsüzlük olur mu? Yine 4 bin 237 öğrencinin yerleştirilmesinde hata yapılmış adayın 
yerleştirilmesinde üniversite sınavlarında ÖSYM. Geçen ay 2 milyon kişinin yerleştirmesinde hata yapıldı, 
problem yapılmıştı. 2010 yılından beri Türkiye sınav yolsuzluklarıyla anılıyor. Artık ÖSYM deyince eskiden 
üniversiteye giriş sınavları yapan bir devlet kurumu anlaşılırdı, şimdi ÖSYM deyince hile merkezi 
anlaşılıyor, hata merkezi anlaşılıyor, yanlışlık merkezi anlaşılıyor. Kimin döneminde oldu bu? Bizim 
dönemimizde mi oldu? 16 yıldır, 15 yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Ve bu tablonun içerisinde sınava 
bir dakika geç girdi, giremedi diye, iki dakika geç kaldı diye kapının önünde ağlattığınız çocukların 
gözyaşından utanın. Bunun hesabını kim verecek? Bir dakika geç kaldığı için sınava giremeyip bir yılım 
kayboldu diye ağlayan çocukların gözyaşları boğar, o vebal boğar bu liyakatsizliği. Bunların hesabını kim 
verecek? O çocuğun bir yılı kayboluyor. Bu yanlışlığı yapanların ödedikleri bir bedel var mı, bir 
sorumluluk var mı? Bunun başındaki iktidarın, hükümetin ödediği bir fatura var mı? Yok. Böyle devlet 
yönetimi olur mu arkadaşlar? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. 
 
Memura Hükümet Zam Değil Sadaka Veriyor 
Bakın, memurlara toplu sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlandı şimdi aynı şekilde burada memura 
hükümet zam değil sadaka veriyor. Hükümetin memura birinci 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 3 diye 
yaptığı öneri sadakadır, sadaka vermek istiyor zam değil. Biz seçim bildirgesinde de söyledik Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak diyoruz ki, büyüme varsa büyümeden çalışanlara, esnafa, memura, işçiye, çiftçiye, 
emekliye pay vereceksin, büyümeyi paylaştıracaksın, zenginliği paylaştıracaksın. Türkiye büyüdü diye 
övünüyorsunuz versene büyümeden payını memurun niye vermiyorsun? İşine gelmiyor. 
Bakın Türkiye’de bir durgunluk var. Durgunluğu gidermek için bankalar aracılığıyla kamu garanti fonuyla 
250 milyar lira piyasaya pompalamaya çalışıyorsunuz. Borçları erteleme düşüncesindesiniz niye 
durgunluğu gidermek için. Durgunluğu gidermek için memurun hak ettiğini niye vermiyorsunuz? 3+3 
diye sadakaya memuru muhtaç hale getiriyorsunuz. AK Parti hükümeti memuru, işçiyi, çalışanı, emekliyi 
sadakaya muhtaç hale düşürmüş bir iktidardır. Çok açık son toplu sözleşme görüşmeleri de bunu ortaya 
çıkarıyor. 
Şimdi diyorlar ki, enflasyon hedefine göre veriyoruz. Hangi enflasyon hedefini tutturdunuz? Enflasyon 
hedefi yüzde 6’ymış. Geçen orta vadeli planda enflasyon hedefiniz yüzde 5’ti yılsonunda yüzde 10 
gerçekleşti. Ne zaman ilan ettiyseniz enflasyon hedefini iki katı çıkıyor. O zaman ilan ettiğinizin iki katını 
vermeniz lazım en azından kendi beyanınızla. 
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Ak Parti Hükümeti Türkiye’de Alın Teriyle Geçinen Herkesi Muhtaç Eden Bir Siyasetin Temsilcisi 
Olmuştur 
Bakın, aynı şey esnaflar içinde geçerli. Değerli arkadaşlar, esnaflarla ilgili şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanı, 
hükümet esnafların borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Yapılandırmaya bir itirazımız yok. 
Yapılandırsınlar da yapısal önlemler alsınlar. Esnafın borcunu sürekli yapılandırmak çözüm değil. Bu bir 
sadece geçici bir çare, geçici bir merhem, rötuş. Esnaf Odaları Başkanı çıktı dedi ki, bu yetmez. 
Bankalardaki borçları da yapılandırmak lazım dedi. Yani bizi öyle bir hale düşürdünüz ki yetmiyor diyor. 
Sizin yaptığınız yapılandırma bizi kurtarmaya yetmiyor diyor. Bu esnafın topluca iflas ettirildiğinin 
delilidir, ikrarıdır açıkça. Esnafı bu hükümet iflas ettirmiştir onunda göstergesi budur. Halbuki çözüm 
belli. Ekonomiyi canlandıracaksın, ticareti artıracaksın, yapısal önlemlerle esnaf borcunu ödeyemez halde 
olmayacak, borcunu ödeyemez hale sokmayacaksınız. Ama 15 yıllık AK Parti hükümeti Türkiye’de çalışan, 
alın teriyle geçinen herkesi muhtaç eden bir siyasetin temsilcisi olmuştur. 
Bakın, bütün bu tabloda Türkiye’yi soktukları gerginliğe bakın. Bugün görüştüğümüz, sizinle biraz önce 
paylaştığım gündemdeki meselelere bakın, bütün bu tablo içerisinde Türkiye’de esnaf sıkıntıda, memur 
sıkıntıda kamu çalışanları, işçi sıkıntıda, işsizlik rakamları artmış, bütün istatistik oyunlarına rağmen 
gerçek işsizlik oranı yüzde 16.12’ye çıkmış gerçek işsizlik oranı. Açıkladıkları yüzde 10.2 ama gerçek 
işsizlik 5,5 milyonu bulmuş. Yani iş aramaktan vazgeçmiş, umudu kesmiş olanları da koyduğunuzda 5,5 
milyon işsiz Türkiye’de. İşsizlik rakamları bu noktaya gelmiş, dayanmış, Türkiye’de bu tablo içerisinde 
çiftçi perişan, fındık üreticisi perişan olmuş şimdi hasat zamanı. Hükümetin bulduğu çare hububat 
ithalatına, buğday, arpa ithalatında gümrük vergilerini sıfırlıyor. Ya sen kendi çiftçine düşman mısın? Bu 
çiftçi düşmanlığı niye? Rusya domates satın almayı yasakladı dışarıdan, domates ithalatını yasakladı. 
Niye? Kendi domates üreticisini korumak için. Benim vatandaşım domates üretiyor ben onu koruyacağım 
diyor dışarıdan almıyor ama biz hububat ithalatında gümrük vergisini sıfıra indirmişiz Türk çiftçisi 
sürünsün diye. Yani Avrupalı, Amerikalı çiftçi bizim çiftçimizden daha kıymetli bu hükümetin gözünde. 
Böyle bir Türkiye yarattılar. İşte Türkiye’nin ne yazık ki, bu haftaki gündemi de böyle pekte iç açıcı 
olmayan bir gündem. Ama Türkiye adım adım bu süreçten çıkışa doğru gidiyor. Hani AK Parti Sözcüsü 
Mahir Ünal kendince uzun iki sayfalık yazılı açıklama yapmış ona bir tane sözüm var. Bizim bildiğimiz bir 
tane yol vardır o yolda sandıkta iktidarı değiştirmektir. Onun için 15 Temmuz darbe girişimine karşı 
sizden önce biz gittik meclise. Onun için sizden önce biz darbecilere karşı çıktık. Onun için bu bir siyasi 
mesele değildir, bu bir demokrasiyi savunma meselesidir dedik. Ama siz darbeye karşı demokrasi 
eksenindeki bu mücadele birliğini, bu ruhu bozdunuz. Bundan bir fırsatçılık çıkararak 20 Temmuz OHAL 
darbesine Türkiye’yi teslim ettiniz ve bütün bu adaletsizliklere, hukuksuzluğa Türkiye’yi layık gördünüz. 
Ama yakındır son sözüm Sayın Mahir Ünal’a iyi dinlesin beni. Sandık önümüzde geliyor. İlk sandıkta 
Türkiye’yi bu açmaza sürükleyen gerilimin içerisine sokan, yoksullaştıran ve çalışanları sadakaya muhtaç 
eden AK Parti hükümetinden inşallah milletin kararıyla ve oylarıyla kurtulacağız. Türkiye ,Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarında bütün bu problemleri huzur içerisinde çözecek. Bir huzurlu Türkiye’yi bütün 
milletimize vaat ediyoruz. 
 
2.1.3. 09 Ağustos 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Değerli basın mensupları, hafta yine yoğun geçiyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. 
Türkiye hızlı bir şekilde bir istihbarat devleti olma yolunda ne yazık ki ilerliyor. Tek adam rejimi bütün 
ahtapot gibi kollarıyla devlet düzenini altüst etmeye ve tek kişinin kontrolüne bağlamaya odaklanmış. 
Devletin düzeni, uygulamaları ne yazık ki hukukun tamamen dışına çıkmış durumda. 
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Şimdi sizlere bir tutanak göstereceğim, bir belge göstereceğim. Bakın, bu bir tutanak. Bu soruşturma 
sırasında cumhuriyet savcılıklarının devletin belirli kurumlarından FETÖ soruşturmaları, terör örgütü 
soruşturmaları nedeniyle bilgi talep etmesi üzerine hazırlanan bilgi tutanağı. Emniyet birimlerince 
hazırlanan bilgi tutanağı. Bu mahkeme dosyasından alınmıştır arkadaşlar. Mahkeme dosyasına verilmiş 
bir bilgi tutanağı. Ne diyor bu tutanakta? Bu tutanakta diyor ki, bir kişiyle ilgili soruşturma yapılıyor 
savcılık, dava açılıyor ve “bu kişinin terör örgütü bağlantısı var mıdır, yok mudur” diye soru soruyor. 
Kimden soruyor? Emniyet birimlerinden soru soruyor. Emniyet birilerinin hazırlayıp verdiği cevap 
tutanağı. Bakın, o kişiyle ilgili bilginin kaynağı olarak gösterilen bir bilgi kaynağı var emniyet birimlerinde. 
“Başkanlık Ulusal Güvenlik Biriminden gelen bilgiler” diyor. Savcılığa emniyet hakkında soruşturma 
yapılan kişiyle ilgili çeşitli kaynaklardan soruşturmalar yapmış, o soruşturmalarda FETÖ terör örgütüyle 
irtibatı olup olmadığını araştırmış ve daha büyütülmüş halini gösteriyorum bu araştırma yaptığı 
kaynaklardan birisi de Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu imiş. 
Değerli basın mensupları, devletin böyle bir kurumu yoktur. Veri havuzunda mahkemelerin ve 
savcılıkların soruşturma yapmak için bilgi sordukları Jandarma İstihbarat olabilir, Milli İstihbarat olabilir, 
diğer istihbarat birimleri olabilir, emniyet olabilir. Buralar resmi bilgi toplayacak kurumlardır, buralardan 
bilgi sorarsınız, ama görüyoruz ki, yargı organları soruşturma yaparken başka bir birimden daha emniyet 
bilgi alıyor. Resmi belge. Emniyetin kişilerle ilgili bilgi aldığı bu birimin adı Başkanlık Ulusal Güvenlik 
birimiymiş. Veri havuzuna bilgi veriyor bu yargılamalarda ve soruşturmalarda. "Başkanlık Ulusal 
Güvenlik" diye bir birim, yasalarımızda düzenlenmiş bir birim yok. Bu çok açık biçimde yasadışı istihbarat 
toplama faaliyetidir. Yasadışı istihbarat toplama faaliyetidir. Böyle bir örgüt yok. Böyle bir örgüt kanunen 
kurulmuş değil. Birileri böyle bir örgüt adına bilgi topluyorsa bilin ki, bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif 
edilmeyen bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen ve özel bilgi toplayan, fişleme yapan bu örgütler 
hukuk karşısında suç örgütüdür. Bu tip bilgi toplama Türk Ceza Kanununun 132 ila 140’ıncı maddeleri 
arasında düzenlenen suçu oluşturur. 
Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Hangi kurum Başkanlık? Başbakanlık değil, Cumhurbaşkanlığı 
da değil, Başkanlık Özel Güvenlik Birimi diye bir birim oluşturulmuş belli ki. Buradan çıkan sonuç bu, bir 
özel istihbarat örgütü oluşturulmuştur. 
Şimdi başta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet 
Bakanı, hükümet şu meseleyi açıklamak zorundadır. Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde Başkanlık adı 
altında bir Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bilgi topluyor, fişleme yapıyor? Bu bilgileri mahkemeler 
nasıl soruyor ve buna dayanarak dosya oluşturuyor? Emniyet birimleri nasıl mahkemelere bunu veri 
havuzu kabul ederek buradan gelen bilgileri veri havuzunda toplanan bilgiler diyerek mahkemelere 
bildiriyor? 
Değerli arkadaşlar, bu bir yeni paralel devlet yaratma sürecidir. Hukuken karşılığı olmayan, tarifi 
olmayan, Başkanlık rejimi hevesi içerisinde olanların aslında yasal dayanağı olmadan fiilen hukuka aykırı 
Başkanlık gizli örgütleri kurduğunun işaretidir. Hükümet derhal bu işi açığa çıkarmak zorundadır. Bu suçu 
kimler işliyorsa o yasadışı fişlemeleri yapan ve o örgütü kuranların adalet önüne çıkması gerekir. 
Başkanlık dedikleri Başkanlık hangi Başkanlıktır? Belli ki, “Türkiye’yi yeni bir sisteme taşıyoruz” diyenler, 
aslında yeni bir paralel devlet oluşturma girişimindedirler. Bu uygulamalar tarihte yabancı bilinmeyen 
uygulamalar değildir. Tarihte bütün diktatörler kendilerine bağlı özel istihbarat örgütleri kurmuşlardır. 
Mesela Hitlerin, Mussolini’nin, Salazar’ın, Pinochet’in, Saddam’ın, Kaddafi’nin kendilerine bağlı özel 
istihbarat örgütleri vardır. Demek ki Türkiye’de aynı şekilde bir diktatöre bağlı özel istihbarat örgütleri 
oluşturuluyor demektir. Bu işin aydınlığa kavuşturulması Türkiye’nin hukuk devleti ve hukuki güvenliği 
açısından, ulusal güvenliği açısından son derece elzemdir. 
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Tabi tablo bu kadar bağımsız, sadece bir ulusal güvenlik Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi kurma tablosu 
değil. Biz her noktada Türkiye’de bir tek adam rejimi yaratma sürecinin devam ettiğini ve hukukun dışına 
çıkarak bütün güçlerin tek bir elde gayri yasal bir şekilde toplandığını biliyoruz. 
Şimdi bu çerçevede AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında Sayın Genel 
Başkanımızı tehdit ediyor. Biz ilk defa, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu 
günden itibaren devletin en tepesinden milletin ve siyaset kurumunun tehdit edildiği bir süreç yaşıyoruz. 
Biz tehditlere pabuç bırakmayacağız. Bu tehditlerin hiçbirisi ne bizi, ne Sayın Genel Başkanımızı 
korkutmaya, yıldırmaya, geri adım attırmaya yetmeyecektir, yaramayacaktır. 
Değerli arkadaşlar, bir “Adalet Yürüyüşü” yaptık belli ki bu “Adalet Yürüyüşü” adaleti yok edenleri çok 
rahatsız etti. Şimdi bir “Adalet Kurultayı” yapılıyor, “Adalet Kurultayı”da aynı şekilde onları tedirgin 
etmeye başlamış, sağa sola sataşmaya ve saldırmaya çalışıyorlar. Adaleti yok edenlerin sağa sola 
“yazıklar olsun” demeye hakkı yoktur. Yazıklar olsun adaleti yok edenlere. Eğer birilerine yazıklar olsun 
denilecekse o sözün muhatabı adaleti yok edenlerdir. Yazıklar olsun adaleti yok edenlere. Biz yok 
ettikleri adaleti yeniden bulmanın kavgasını ve mücadelesini veriyoruz. Adalet yürüyüşüyle ilgili çıkmış 
AK Parti Genel Başkanı “Siz İstanbul’a kadar yürüdünüz, sizi devletin güvenlik güçleri korudu” diye bunu 
bir lütuf gibi anlatmaya çalışıyor. Yürüyenle ilgili güvenlik önlemi almak devletin görevidir. Yürüyenle ilgili 
güvenlik görevi almak bir lütuf değildir. Devletin görevini, devletin hizmetini lütuf gibi görme anlayışı 
diktatörlere özgü anlayışlardır. Diktatörler devlet olarak hizmet etmek zorunda oldukları görevleri 
yaptıkları zaman bunu bir lütuf gibi algılarlar. Çünkü onlar vatandaşı maraba, kendilerini dev aynasında 
görürler. Bugün Türkiye’nin geldiği nokta, yaşadığı nokta budur. 
Şimdi bize çıkmış “Adalet önünde hesap verecekler” diyor. Biz adalet önünde hesap vermeye hazırız. 
Adalet önünde hesap vermekten korkmuyoruz. Yok ettiğiniz adalet değil, gerçekten adaletin olduğu bir 
yerde hep beraber hesap vermeye hazırız. Gerçek bir adaletin önünde hesap verme sözkonusu 
olduğunda adliye kapılarından evlerine gidecek yolu bulamazlar AK Parti yönetimi, AK Parti hükümeti. 
Bugüne kadar 15 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti anlayışı adliye kapısından eve gidecek yolu bulamaz. 
Gerçekten adaletin önünde bir hesap verip yargılanma sözkonusu olacaksa. Ama bir şeyi görüyoruz ki 
aslında Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuşmalarının satır aralarında başka bir şey saklı. Bir yeni kumpas 
girişimi var. Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na 
dönük bir kumpas hazırlığının ikrarıdır Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuşmaları. Önce havuz medyasını 
çalıştırdılar, havuz medyasıyla bir iftira kampanyası başlattılar, ondan sonra sıfatlı trolleri var bunların 
isimlerinin önlerinde bazı sıfatlar olan büyük büyük sıfatlar olan troller var o troller vasıtasıyla sosyal 
medyada iftiralar atmaya başladılar. Şimdi üçüncü kademede partinin en tepesindeki kişi AK Parti Genel 
Başkanı dünkü konuşmasında Genel Başkanımızı tehdit ederek Cumhuriyet Halk Partisine dönük bir yeni 
kumpasın ikrarında bulunmuştur, ikrar etmiştir. 
Enis Berberoğlu ve ona yönelik baskı altında verilen mahkumiyet kararı üzerinden kendilerince 
Cumhuriyet Halk Partisine dönük bir kumpasın peşindeler. Bizim alnımız ak. Bizim çekinecek ve korkacak 
hiçbir şeyimiz yok. Bizim sırtımızda kirli heybelerimiz yok. Bizim hesabını veremeyeceğimiz yolsuzluk 
dosyalarımız yok. Bizim hesabını veremeyeceğimiz terör örgütleriyle kirli ittifaklarımız yok. Bizim 
hesabını veremeyeceğimiz cemaatlerle kirli ittifaklarımız yok. Biz devletin hiçbir kurumunu hiçbir 
kimseye ve hiçbir yere teslim etmedik. Onun için hesap vermekten korkmuyoruz ama korkan sizsiniz. Ve 
bu yeni kumpas girişimleri hiç şüphe duymuyorum ki ellerinde patlayacak. 
Şimdi bu açıklamalar bir şeyi göstermiştir ki, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu bir mahkeme 
tarafından mahkum edilmemiştir aslında. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu iktidar tarafından 
rehin alınmıştır ve bu rehin alma işlemine mahkeme aracılık etmiştir. Mahkumiyet kararını veren 
mahkeme iktidarın Enis Berberoğlu’nu rehin alma işlemine aracılık etmiştir. Bu rehinin hedefi biraz önce 
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söylediğim bir kumpas planıdır. Buradan Cumhuriyet Halk Partisine sıçrama hesabıdır ama bu ne Sayın 
Enis Berberoğlu’nu lekeleyebilecek ne de Cumhuriyet Halk Partisine sıçramalarını sağlayabilecek bir 
tezgah olmayacaktır. Oklar kendilerine dönecek ve kendilerini vuracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. 
Değerli arkadaşlar, bakın Enis Berberoğlu’yla ilgili istinaf mahkemesi şimdi karar verecek bölge adliye 
mahkemesi. İtiraz edildi mahkemenin kararına birinci inceleme merci istinaf mahkemesi. 2 Ağustos 2017 
tarihinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bir karar alıyor Enis Berberoğlu’nun dosyasına bakacak 
İstanbul İkinci Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı görevinden alınıyor İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 
Başkanlığına getiriliyor. İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı da oradan İkinci Bölge Adliye 
Mahkemesi Başkanlığına getiriliyor. Yani Enis Berberoğlu’yla ilgili o kumpas hazırlığını yaptıkları bu olayla 
ilgili mahkemenin temyiz görüşmesini, istinaf görüşmesini yapacak olan mahkemenin başkanı değiştirildi. 
Ne zaman? Enis Berberoğlu’yla ilgili itiraz gittiği zaman, dosya Bölge Adliye Mahkemesinin önüne gittiği 
zaman. Ne zaman? Görüşmeyi yapmadan önce. Anlaşıldı mı şimdi Enis Berberoğlu’nun ne için rehin 
alındığı? Enis Berberoğlu’nun bağımsız bir mahkeme huzurunda mahkum olmak değil, iktidar zorbalığıyla 
rehin alındığının delili anlaşıldı mı? Daha önce mahkemenin başkanını, mahkumiyet kararı veren 
mahkemenin başkanını değiştirdiler, heyeti değiştirdiler ve bu değişikliklerle mahkumiyet kararını 
çıkardılar, sağladılar. Rehin kararıdır o. O kararı çıkardılar. Şimdi de bu rehin kararını tasdik ettirmek için 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanını değiştiriyorlar. Demek ki, eski mahkeme başkanı arzu ettikleri kadar 
herhalde talimat almaya yatkın değildi bilemiyoruz. Şimdi soruyorum niye değiştirdiniz? Hakimler 
Savcılar Yüksek Kuruluna soruyorum İkinci Bölge Adliye Mahkemesi Başkanını niye değiştirdiniz? Bu 
kumpas ilişkisinin, bu yeni kumpasın neresindesiniz? Bunları tek tek ortaya çıkaracağız peşinizi 
bırakmayacağız. İpliğinizi pazara çıkarmaya devam edeceğiz. 
Değerli arkadaşlar, adaleti yok eden ve Türkiye’yi hukuk dışı bir istihbarat devletine dönüştürme 
arayışındaki anlayışın geldiği nokta budur. 
Bugün Merkez Yönetim Kurulumuz “Adalet Kurultayı”yla ilgili de etraflı görüşme yapmıştır. “Adalet 
Kurultayı” daha önce de açıkladığımız gibi Çanakkale’de 26 ve 30 Ağustos tarihleri arasındaki 5 gün 
içerisinde tamamlanacaktır. Burada çok önemli, çok güzel etkinlikler olacak, paneller olacak, insan 
hikayelerini dinleyeceğiz, insanlar adaletsizlikle ilgili hikayelerini anlatacaklar. Bu “Adalet Kurultayı”nda 
Adalet Anıtı yapacağız, “Adalet için bir tuğla da sen koy” diyeceğiz. Herkes gelecek kendi tuğlasını 
koyarak orada binlerce insanın ortak emeğiyle kalıcı bir Adalet Anıtı yaratacağız. “Hikayeni yaz da gel” 
diyoruz. Herkes uğradığı adaletsizlik hikayesini bir sayfaya yazıp gelecek ve orada bir kutunun içerisine 
atacak. O bir ortak adalet kitabı doğacak buradan. Kendi hikayelerini anlatacaklar. Beyin fırtınaları 
olacak. “Fikrini söyle” diyeceğiz ve herkes kendinin adaletle ilgili beklentisini, anlayışını orada anlatacak. 
On binlerin 5 gün içerisinde adaleti konuştuğu, tartıştığı ve paylaştığı bir büyük kurultay hazırlıklarımız 
devam ediyor. Türkiye bütün bu zorbalık girişimlerine rağmen adaleti öldüren ve yok eden iktidar 
zorbalığına rağmen halkın gücüyle, milletin gücü ve iradesiyle adalete sahip çıkacak. 
 
2.1.4. 31 Temmuz 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Değerli basın mensupları, bir yeni haftaya başlıyoruz. Öncelikle hafta sonu tatsız bir olayla karşılaştık. 
Eskişehir Büyükşehir Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen’e bir saldırıda bulunuldu. Öncelikle herkesin 
şunu bilmesi gerekir: Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin olduğu yerde rant çetelerine fırsat 
verilmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarının görev yaptığı yerler halkın hizmeti için 
çalışılan yerlerdir. Rantçıların arzuları ve isteklerine göre şehir kararları alınmayacaktır. Sayın Yılmaz 
Büyükerşen sadece Türkiye’de değil dünyada marka olmuş bir Belediye Başkanımızdır. Eskişehir’i bir 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

38 

kimlik sahibi kent haline getirmiştir. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ve bu kararlı mücadelesinde kent 
çetelerine, rant çetelerine teslim olmayan bu mücadelenin devam edeceğini söylüyoruz. Hükümetten de 
isteğimiz şudur, bu tip meselelerde kentle ilgili kararların yerelden verilmesinde yarar vardır. Yukarıdan, 
merkezden işret ederek belli dağıtımların yapılması kentlerdeki çete meraklısı olanlarında şımarmasına 
neden olabilmektedir. Bu nedenle tekrar bir kere daha Sayın Büyükerşen’e geçmiş olsun dileklerimi 
paylaşmak istiyorum. 
 
Akıncı Üssü Davası’na CHP Tüzel Kişiliği Adına Katılma Talebimiz Olacak 
Değerli arkadaşlar, yarın hain darbe girişimindeki önemli davalardan bir tanesinin duruşması başlayacak. 
Akıncı Üssü Davası… Aslında Akıncı Üssü Davası olmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine bomba 
atılmasından tutun, Ankara’daki birçok saldırıyı içine alan bir iddianame Akıncı İddianamesi. Yarın 
milletvekili arkadaşlarımızla ve Cumhuriyet Halk Partisi adına davaya müdahil olacağız, o davayı takip 
edeceğiz. Milletvekillerimizden katılacaklar ve milletvekilleri olarak hem şahsen müdahil olacağız, davaya 
katılma talebinde bulunacağız hem de Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına davaya katılma 
talebimiz olacak. 
Başından beri söyledik, tekrar ediyoruz. Biz darbenin siyasi ayağının bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını 
istiyoruz. Biz darbe girişiminin arkasındaki gerçeğin hiçbir sansüre uğramadan ortaya çıkmasını istiyoruz. 
Nereye uzanırsa uzansın, kime uzanırsa uzansın sorumluluk sahibi olan-sorumlu olan daha doğrusu-
sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. O davaya müdahalemiz de bu çerçevede 
bütün sorumluları, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak için adalete yardımcı olma noktasında olacaktır. 
Zaten biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak o gece bombaların altındaydık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bombalar atılırken milletvekillerimizle oradaydık. Bu nedenle doğrudan suçtan 
bu çerçevede zarar gören milletvekillerimiz var. Ayrıca parlamenter sisteme yönelik böyle bir saldırı 
bütün milletvekili arkadaşlarımızın da müdahale etme hakkını veriyor hukuken. Yarın bu süreci sonuna 
kadar takip edeceğiz, yarın başlayan duruşmayı. Diğer duruşmaları da aynı şekilde arkadaşlarımız takip 
ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbeyle ilgili davalara müdahale taleplerinde bulunuyoruz. 
Henüz şu ana kadar verilmiş bir karar yok. Çünkü ifade aşamaları devam ediyor. Ara kararlar verildiğinde 
mahkemelerin de müdahale talebimizin lehine olumlu karar vermesini bekliyoruz. 
 
Yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Değil Adalettir 
Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet davasıyla ilgili ara karar verildi. Bir anlamda bir yarım sevinç yaşadık. 7 
gazeteci arkadaşımız tahliye edildi ama 5 arkadaşımız hala tutuklu. Bu dahi Türkiye’de medya üzerindeki 
baskının, basın özgürlüğünün hangi noktada olduğu ne büyük acz içerisinde olduğunu açıkça ortaya 
koyuyor. Çok büyük bir ayıp değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının yaptıkları savunmalara 
baktığımız zaman tarihte ibret alınacak bir savunma örneği gösterdiler. Aslında savunma yapmadılar, 
iddia ettiler. Adaleti yok edenlere yönelik itham ettiler ve doğruydu. “İtham ediyorum” sözü üzerine 
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik savcıların savunması nedeniyle. Savunma 
hakkının bir başka kısıtlanma örneğini yine o davada gördük. Değerli arkadaşlar, Türkiye bu tip savunma 
hakkını kısıtlayan, bu tip iftira niteliğindeki davalarla yeni tanışmıyor. 2007 yılından bu yana 10 yıldır ne 
yazık ki böyle kötü bir tecrübemiz var. Ve bu kötü tecrübe FETÖ’yle AK Parti iktidarı ittifakının Türkiye’ye 
yaşattığı bir tecrübe. Bu tecrübe, ittifak dağıldı ama ittifakın bir diğer ayağı Ak Parti iktidarı aynı tecrübeyi 
yine muhalif gazetecilere ve yazarlara yönelik devam ettirme kararlılığında görünüyor. Aslında 
Cumhuriyet Gazetesi davasında savunmalar bir şeyi gösterdi ki, yargılanan adalettir Cumhuriyet Gazetesi 
yazarları değil. Bu davada adalet yargılanmaktadır. Gazetecilerle ilgili davalarda adalet yargılanmaktadır 
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ve Cumhuriyet gazetesi yazarları o gün Sokrates’in tarihi savunmasına benzer bir savunma yaparken 
aslında kendilerini savunmadılar adaleti savundular. Ne yazık ki, adalet önünde yargılanmasına 
gerekenler adaletten kaçırılırken Cumhuriyet Gazetesi yazarları mahkeme önünde adaleti savunmakla 
karşı karşıya bırakıldı. 7 tahliyenin çıkması sevindiricidir. Ama yarım sevinçtir. Beklemeden derhal diğer 
tahliyelerinde sağlanması gerekir. Sadece Cumhuriyet yazarlarının tahliye edilmesi değil, gazetecilik 
faaliyeti nedeniyle ceza evinde yatan bütün gazetecilerin derhal tahliye edilmesi, salıverilmesi gerekir. 
Sözcü yazarları, Enis Berberoğlu başta olmak üzere tamamıyla ilgili yargı organları ve Anayasa 
Mahkemesinin üzerine düşen görevi sorumlulukla yerine getirmesini bekliyoruz. 
 
26-30 Ağustos Tarihleri Arasında Çanakkale’de Bir “Adalet Kurultayı” Yapacağız 
Değerli arkadaşlar, bu yaşananlar aslında adaletle ilgili beklentinin ve istemin ne kadar haklı, ne kadar 
yerinde olduğunu bir kere daha gösterdi. Türkiye’de adalet yok edilmiştir, adalet öldürülmüştür ve hep 
birlikte öldürülen adaleti yeniden diriltmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bir “Büyük Adalet Yürüyüşü” 
yaptık, milyonlarla Maltepe’de bir “Büyük Adalet Buluşması” gerçekleştirdik. Ve bu “Büyük Adalet 
Yürüyüşü” ve buluşmada daha öncede söylemiştim, Türkiye’nin bir önemli büyük davası açıldı, adalet 
davası. Dava dosyasını açtık şimdi o dava dosyasının içi doldurulacak. Herkes bu dava dosyasına kendi 
arzuhalini yazıp koyacak ve bu çerçevede adalet davası adalete ulaşıncaya kadar devam edecek. Değerli 
arkadaşlar, “Adalet Yürüyüşü”nün bir umut olduğunu hepimiz biliyoruz. Korkuya karşı cesareti, 
çaresizliğe karşı umudu tetiklediğini hepimiz biliyoruz. Ve bu yürüyüşün arkasından toplumun her 
kesiminde çok önemli çağrılar geldi. Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol 
haritasını çıkaracağı, belirleyeceği bir kurultay talebi geldi Türkiye’de. “Adalet Yürüyüşü”nün üzerinde 
artık herkesin bunu Türkiye’nin bütün adaletsizliklerini, bütün boyutlarıyla tartışacağımız bir kurultaya 
ihtiyacımız var dedi. Böyle bir talebe kulaklarımızı tıkayabilmemiz mümkün değildi. O nedenle 26-30 
Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de beş günlük bir “Adalet Kurultayı” yapacağız. Bu Adalet 
Kurultayında bütün boyutlarıyla toplumun her kesimi Türkiye’de yaşanan adaletsizlikler, adaletin 
katledilmesinde gelinen nokta ve çıkış yollarını konuşacak. 
Değerli arkadaşlar, neden Kurultay? “Çünkü tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve 
toplumsal sorunları kurultaylarla çözmüşler. Halk olarak bir araya gelmişler, millet olarak bir araya 
gelmişler ve kurultaylar aslında bugün anlaşıldığı gibi partilerin organik toplantıları değil, büyük 
toplumsal meselelerin çözüm yerleri olmuşlar. O yüzden, adalet gibi bir temel meselenin herkesin ortak 
sorunu olan bir meselenin çözümü ancak ve ancak bizim tarihsel birikimimize uygun olarak bir adalet 
kurultayında olabilir” dendi ve gelen bu talep bizim tarafımızdan da takdire şayan ve uygulanması zaruri 
bir talep olarak görüldü. 
Değerli arkadaşlar, neden Çanakkale? Çanakkale çok önemli bir merkez. Çanakkale ilk defa hiçbir etnik 
ayrım gözetmeden Ulusal Kurtuluş Savaşından önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı 
gözetmeden bir arada emperyalist işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer. Herkesin kanının topraklarıyla 
yoğrulmuş ve ulus bilincinin ilk tohumlarının atıldığı bir direniş destanı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
tohumlarının atıldığı, bir millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı yer. Bu nedenle bunu Çanakkale’de 
yapmak, bu büyük ortak davanın tartışmasını Çanakkale’de yapmanın anlamlı olacağı görüşü ortaya çıktı. 
Bu çerçevede bir talep geldi ve bu noktada Çanakkale’de yapılmasına karar verdik. 
26 – 30 Ağustos tarihleri arasının bir başka özel önemi var. Büyük Taarruzdan büyük zafere giden yolun 
tarihidir. 26 Ağustos Büyük Taarruzun başlangıcı, 30 Ağustos büyük zaferin kazanıldığı gündür. Bu 
nedenle o aradaki 5 günlük dönem milletimizin bir yeni büyük taarruzunun ve bir yeni büyük zaferinin 
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işareti olacak önemli görüşmelerin yapılacağı bir yer olacaktır. Bu 5 gün içerisinde bütün temel 
meseleleri konuşacağız. Herkes kendi adaletsizliğiyle ilgili meseleyi bu platformda konuşabilecek. 
 
Bu Kurultay, Partiler Üstü Bir Kurultay 
Burada son nokta değerli arkadaşlar, bu kurultay bir partinin kurultayı değil. Bu kurultay partiler üstü bir 
kurultay. Bu kurultay adalet isteyenlerin kurultayı, adaleti özleyenlerin kurultayı, adalet davasını 
sahiplenenlerin kurultayı, "Adalet dosyasına benim de koyacağım bir arzuhalim var" diyenlerin geleceği 
bir kurultay. 
Bu nedenle biz 16 Nisan’da partiler üstü bir kampanya yürüttük ve onun millet nezdinde birleştiriciliğini 
gördük. Biz adalet yürüyüşünü partiler üstü yaptık, partiler üstü bir yürüyüştü, adalet davasının 
yürüyüşüydü ve büyük bir destekle, milletin her kesiminin desteğiyle karşılaştık, mutlu olduk. Şimdi yine 
bu kurultayımızda da parti bayrağı, parti amblemi ve parti logosuyla yapmıyoruz. Bu dediğimiz gibi 
milletin büyük davalarının çözüleceği kurultaylara benzer bir örnek kurultay olacak. Tarihimizde gelen 
büyük sorunların çözüldüğü o büyük buluşmaların bir örneğini hep beraber göstereceğiz. 
Ben başarılı bir kurultay olmasını diliyorum, başarılı bir kurultay olacağına inanıyorum. “Adalet davasında 
adalet dosyasına koyacak benimde bir arzuhalim var” diyen herkesi 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında 
Çanakkale’deki Adalet Kurultayımıza davet ediyorum. 
 
2.1.5. 26 Temmuz 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Gazetecilik Yargılanıyor 
Türkiye’nin bu hafta en önemli gündem maddesi biliyorsunuz hala devam eden Cumhuriyet Gazetesi 
gazetecilerinin yargılanmaları, gazetecilere yönelik iktidar baskısı, gazetecilere yönelik yeni kumpas 
davaları. Türkiye hukuk ve siyaset literatürüne FETÖ ve Ak Parti iktidarı ittifakının soktuğu kumpas 
davaları bugün bu ittifak çözülmüş ve yıkılmış olmasına rağmen yine gazetecilere, muhalif gazetecilere 
yönelik kumpas davaları hala devam ediyor. 
Değerli arkadaşlar, bakın Cumhuriyet Gazetesi iddianamesi ortaya çıktı. Bugün üçüncü günü 
yargılamaların. Dehşet verici iddialarla karşı karşıyayız. Bu dehşet verici iddialar sanıkların fiilleri, 
eylemleriyle ilgili dehşet vericilik değil, yargının düştüğü durumla ilgili dehşet verici bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Değerli basın mensupları gazetecilik yargılanıyor. İddianamenin tamamı içerisinde suç 
yaratmak için sanıkların gazetecilik faaliyetleri suç gibi tarif ediliyor. Güray Öz’e diyorlar ki, okurların 
şikayetlerini yönetime yansıtmadın. Sana ne, sana ne yansıtmadıysa, bunun terör örgütüne yardım ve 
destekle ne ilgisi olur? Yani siz bir terör örgütünü devletin her yerine yansıttınız ve yerleştirdiniz. Sizin bu 
faaliyetiniz terör örgütüne yardım, yataklık faaliyeti olmadı. Ama Güray Öz’ün okur mektuplarını 
yönetime yansıtmamasından bir terör suçu icat etmeye çalışıyorlar. Pideciyle yaptığı telefon 
görüşmesinden, terör suçu icat etmeye çalışmışlar. Akın Atalay’ın evine parke satın aldığı parkecinin 
oğlunun gittiği restoranın ilişkileri nedeniyle terör suçu yaratmaya çalışmışlar. Eğer bu ilişkiler terör suçu 
yaratmaya çalışıyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetim kadrolarının ve iktidar sorumlularının 
kurdukları ilişkilerin holding düzeyini bulduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin holdinglerinizin iddianamesini 
hangi savcı düzenleyecek? O holdinglerde kurduğunuz ticari ilişkiler ve kar ortaklıklarının iddianamesini 
hangi savcı düzenleyecek? Sizin hesabınızı kim verecek? 
Değerli arkadaşlar, diyor ki iddianamede; radikal bir yayın politikası değişikliğine gittiniz Cumhuriyet 
Gazetesi’nde diyor. Bundan daha açık bir yayın politikasının yargı konusu, dava konusu olduğuna delil 
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olabilir mi? Bu iddianameler terör örgütüne yardım ve yataklık iddianamesi olmaz, onun delili olmaz. 
Ancak ve ancak yarın bir gün mahkemeler eliyle nasıl iftira atılır diye bir dava açılırsa o davaların, o 
iddianamelerin delilleri vardır. 
Değerli arkadaşlar, buradan bütün yargıçlara ve savcılara seslenme ihtiyacı duyuyoruz; adil olun, adaletle 
davranın, tek yol adalet başka bir yol yok. Bugünün zalimleriyle zulüm ittifakı kurmanın bir hazzı, 
konforu, rahatlığı olabilir. Ama unutmayın ki, dünün zalimleriyle bir zulüm ittifakı kuranlar bugün hangi 
halde dönüp bakın bunlardan ibret alın ve hukukçu gibi davranın, hakim gibi, savcı gibi davranın. 
Yapılacak en doğru iş derhal tahliye kararı verip önce gazetecileri özgürlüklerine kavuşturmak, ondan 
sonra da bu dava, bu uyduruk davaları bir an önce beraatla sonuçlandırmaktır. Türkiye böyle bir tabloyu 
hak etmiyor. 24 Temmuz güya sansürün kaldırılışının 109.yılı. Abdülhamid istibdadına rahmet okutan bir 
Türkiye’yle karşı karşıyayız. 
 
Türkiye’de Bir Parti Devleti Oluşturuldu 
Bütün bunların bir arka planı var. Türkiye’de bir parti devleti oluşturuldu ve iktidar partisi Ak Parti artık 
bir devlet partisidir. Genel Başkanı Cumhurbaşkanıdır ve bütün devlet bürokrasisi partinin bir parçasıdır. 
Devletin istihbarat kurumları aracılığıyla parti dizayn edilmeye çalışılıyor. Bir köşe yazarı çıkıp diyor 
ki:“MİT ve MASAK devreye sokularak metal yorgunluğunu gidermek için parti kadrolarında gerekli 
değişiklik yapılacak”. Yani bu bilgileri almak için Mit ve MASAK devreye girecek. Bu olayın sadece ifade 
edilmesi bile Ak Parti çevrelerinin şiddetle itirazını gerektirirdi. Ama bakıyoruz, bu köşe yazısına karşı Ak 
Parti Genel Başkanından tık yok, Ak Parti yönetiminden itiraz yok. Yani şunu diyor bir yazar, diyor ki: 
“Devletin MİT’i ve MASAK vasıtasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi dizayn edilecek” diyor. O köşe yazısında 
söylenen bu. Bu havuz medyasında yakın bir gazetecinin yazdığı yazı. Ama buna itiraz yok. Niye? Çünkü 
gerçek bu, yani devletin istihbarat birimleri vasıtasıyla adalet iktidar partisine bir biçim verileceği, dizayn 
edileceği iddiası var ve bu çok açıktır ki ne yazık ki iddia olmanın ötesinde bir gerçek. Bu Ak Partinin bir 
devlet partisi olduğunun çok açık işareti. Buradan demokrasi çıkmaz arkadaşlar. İşte partiden yargıya 
kadar, bürokrasiye kadar her şeyi doğrudan doğruya bir muhaberat devleti mantığıyla yönetme anlayışı 
Türkiye’yi bugün bu noktaya getirdi. Gazetecilerin, gazetelerin atacağı manşetten, gazetecilerin telefon 
konuşmasına kadar her şeyi kontrol etmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. 
 
Tuncay Özkan 6 Yıl Hapiste Yatarken Bu Davanın Gönül Savcısı Kimdi? 
Değerli arkadaşlar, biz bu kumpas davaları ortaya çıktığı zaman Fetullah Gülen terör örgütüne “Çete” 
demiştik. O zaman onlar “Hoca Efendi” diyorlardı. O zaman bizim şimdiki milletvekilimiz Tuncay Özkan, o 
zaman milletvekili değil bir flaş bellek verdi. 2007 yılında, Ocak ayında bir flaş bellek verdi, FETÖ’nün 
silahlı kuvvetler içerisinde örgütlenmesini anlatan, gösteren bir flaş bellek, örgütün flaş belleği. Çok 
önemli bir delildi. Flash belleğin içerisindeki bilgiler değerlendirilerek FETÖ terör örgütüne yönelik bir 
operasyon yapılmadı. Tam tersine, bu flash bellek kapatıldı, o dosya kapatıldı ve bu flaş belleği verdin 
diye Tuncay Özkan’ın başına gelemeyen kalmadı, 6 yıl hapis yattı. O flaş belleğin içinde neler vardı 
neler… Hani şimdi bu FETÖ iddianamelerini hazırlayan savcılar diyorlar ya, bu örgüt öyle bir örgüt ki 
karşılıklı evlendirme büroları kurmuş kendileri evlendiriyorlar, kızlarla erkekleri. Broşürler yapmış, resimli 
broşürler bu resimli broşürlerden evlilikler kurduruyor. Şikayet dilekçeleri belirlemiş, o örnek şikayet 
dilekçeleriyle davalar açtırıp, Generalleri kumpas davalarıyla devre dışı bırakıyor. 86 subayın silsilesi 
yazılmış, terfi silsilesi bunların nasıl ekarte edileceği, devre dışı bırakılacağı yazılıyor, bu flaş belleğin 
içerisinde. Bunu şimdi anlatıyorlar milletin karşısına çıkıp, insanın yüzü kızarır. 6 sene önce bu elinize 
geldi. 6 sene önce bu flaş belleği ve bilgileri devletle paylaşan, yetkililerle paylaşan bir vatansever 
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arkadaşımız hapse atıldı, karşılığı buydu. Hapse atıldı ve 6 sene neden yargılandığını sordu cevabını 
alamadan hapiste kaldı. Şimdi o gün bu soruşturmanın üzerine gitmeyenler, şimdi çıkıp kumpas davaları 
ve FETÖ’yle mücadele konusunda bayraktar olmaya kalkıyorlar. Sorulacak soru şudur, cevaba muhtaç 
olan soru şudur; Tuncay Özkan bu flaş belleği verdikten sonra hapse atılıp, 6 yıl hapiste yatarken bu 
davanın savcısı kimdi? Gönül savcısı, dosya savcısını demiyorum. Ben bu davanın savcısıyım diyen kişi 
şimdi sarayda oturuyor. O zaman da Ak Parti Genel Başkanıydı, bugünde Ak Parti Genel Başkanı. 
Şimdi siz buradan samimi bir şekilde FETÖ’yle mücadele ve darbenin siyasi ayağına yönelik bir samimi 
çıkış bekleyebilir misiniz? Onun için sulandırılıyor, bu davalar onun için sulandırılıyor. Onun için FETÖ’yle 
hiçbir ilgisi olmayan, Cumhuriyet gazetesi yazarları gibi, Sözcü gazetesi yazarları ve muhabirleri gibi, 
Ahmet Şık gibi geçmişten bu yana FETÖ’nün hedefi olmuş kişiler FETÖ’nün ayakçısı olmuş şahitlerin 
ifadeleriyle hapiste tutuluyor, Hüseyin Gülerce gibi. Onlar dokunulmaz. Niye? Çünkü dün bu iktidar 
sahipleriyle beraber Fetullah Gülen çetesinin başındaki kişiye yaltakçılık yapıyorlardı. Bugün roller ayrıldı, 
iktidar bloğu çatladı. Bugünkü iktidara yaltakçılık yapıyorlar. Mesele gerçekleri söylemek değil, mesele 
iktidara yamanıp pozisyonunu koruyup korumadığın meselesidir. Dün iktidara yamanmayıp cesaretle 
duranlar bugünde aynı cesaretli duruşu gösteriyorlar. Tarih ve millet onları saygıyla anacak. O 
gazetecileri tarih ve millet saygıyla anacak. 
Değerli arkadaşlar, Lozan’ın 94.yıldönümündeyiz. Bakın size iki açıklama okuyacağım. Birincisi geçen sene 
yapılan bir açıklama; “Tarihte bize ne yaptılar? 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı 
ettiler. Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı her şey ortada”. “Birileri Lozan’ı bize zafer diye 
yutturmaya çalıştı, Sevr’i gösterdiler Lozan’a razı ettiler bizi” Bir diğeri bir yıl sonra bu sene yapılan 
açıklama; “Türk milleti Lozan anlaşmasıyla bu topraklardaki 1000 yıllık varlığını hedef alan Sevr’i yırtıp 
atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyada kabul ettirmiştir” Hoş geldin. Bu iki söz 
birbirine tamamen farklı düşünen iki ayrı kişinin sözü olabilir ancak ama ne yazık ki bu iki söz bir kişinin 
sözü. Birini bir sene önce söylüyor Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, birisini bugün söylüyor 
milletin takdirine bırakıyorum. Tarihimiz ve dış siyasetimizle ilgili, milli siyasetimizle ilgili hamasi 
milliyetçiliğin ülkeyi ve kişiyi hangi hale soktuğunun çok açık bir ifadesi. Daha bir sene geçti aradan. 
Keşke bugün ihya olmuş, doğruyu bulmuş desek ama biliyoruz ki, yarın başka bir siyasi konjonktürde yine 
eski, zehirli fikirlerini tekrar söylemeye ve millete zerk etmeye başlayacaklar. 
Yeni eğitim müfredatı bu sene söyledikleri Lozan’ı anlatmak üzere kurgulanmış bir müfredat değil. Yeni 
eğitim müfredatı gencecik körpe yavrularımıza bir yıl önceki o zehirli fikirleri nasıl zerk ederiz yalanlarının 
kurgulandığı bir müfredat bunu biliyoruz. 
Değerli arkadaşlar, o dönemde biz buna itiraz ettiğimizde Yenikapı ruhu bozuluyor mu dediler? Tabi 
Yenikapı ruhu dediğiniz şey tarihimizi ve bütün ortak değerlerimizi reddetme üzerine kurulu bir sisteme 
bizi teslim alma anlayışıysa biz hiçbir zaman ona öyle bakmamıştık. O zaman bu sözler söylendiğinde de 
aynı sertlikle karşılık vermiştik. Şimdi bu hamasi milliyetçiliğin hesabında olanlar çıkıp millete Ege 
adalarını Yunanistan’a terk eden, Ege’deki Türk adalarını Yunanistan işgaline terk eden 15 yıllık 
uygulamalarının hesabını bu millete vermek zorundadır. 
 
AB Ülkeleri İle Ülkeyi Çatışmaya Sokarak Turizmde, Ticarette, Ekonomide Türkiye Maceraya 
Sürükleniyor 
Şimdi aynı anlayış çıkmış, aynı hamaset duygusuyla Türkiye’yi Avrupa Birliği sürecinden koparan, Avrupa 
Birliği ülkeleriyle, çağdaş dünyayla ilişkilerini koparan ve Ortadoğu’ya hapseden bir dış politika 
anlayışının içine yerleştiriyorlar. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ekonomide orta 
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gelir tuzağına düştü, teknolojide orta teknoloji tuzağına düştü, dış siyasette Ortadoğu tuzağına düştü. 
Böyle bir ortadan gitme hastalıkları var bunların. Yani siz kalkacaksınız, bugün Türkiye’nin dış ticaret 
hacminin yarısı, yüzde 48’i yarısına yakını Avrupa Birliği ülkeleriyle ihracat ve ithalatı. Hesapsız dış 
siyasetin, Rusya’yla girilen hesapsız kapışmanın bedelini turizmciler ve bu vatandaş geçen sene ödedi. 
Şimdi siz başka bir hesapsızlıkla Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle ülkeyi çatışmaya sokarak 
turizmde, ticarette, ekonomide Türkiye’nin gelecekte bir başka maceraya sürüklenmesinin kapısını 
açıyorsunuz. Böyle dış politika olmaz. Bu hamasetle dış politika yürümez. Hamasi dış politika kaba siyaset 
demektir. Samimi dış politika milli çıkar demektir, milli menfaat demektir. Onun içinde milli 
menfaatlerine sahip çıkıp dünyayı, Türkiye’yi dünyanın uygar uluslarıyla beraber, iç içe, birlikte, güçlü 
ülkelerinin kulübünde tutacaksın. O kulüpten Türkiye’yi Ortadoğu tuzağına, o maceraya sevk ederek 
sonuç alman mümkün değil. 
 
Türkiye’de 80 Milyonun Huzur İçinde Yaşadığı Bir Ülke İstiyoruz 
Değerli arkadaşlar, geçen hafta sonu hain bir terör saldırısı sonucu kaybettiğimiz Necmettin öğretmenin 
anısı nedeniyle teröre karşı lanet okuyan bir önemli yürüyüş yapıldı Tunceli’de. Terör saldırısının olduğu 
yerde milletvekillerimiz gittiler ve önemli bir yürüyüş yaptılar. Artık teröre milletle beraber karşı çıkma 
zamanı. Huzur istiyoruz, huzur istiyoruz. Türkiye’de 80 milyonun huzur içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. 
Diyarbakır’da da huzurla yaşasın, Edirne’de de huzurla yaşasın insanımız diyoruz. Ağrı’da da huzurla 
yaşasın, Van’da da huzurla yaşasın. Antalya’da, İzmir’de, Yozgat’ta, Sivas’ta, Çorum’da da huzurla 
yaşasın. Huzur ortak paydamız olsun ve millet olarak huzuru ortadan kaldıran hangi uygulama, hangi 
saldırı varsa bugünden sonra aynı kararlılıkla ve aynı dayanışma duygusuyla karşı çıkalım diyorum. 
 
2.1.6. 19 Temmuz 2017 – MYK Basın Açıklaması 
 
İstanbul’da Hırsızlık Sel Oldu Milleti Vurdu 
Değerli arkadaşlar, 23 yıldan bu yana İstanbul’u tek bir siyasi irade yönetiyor. Tek bir siyasi parti 
demiyorum dikkat edin, tek bir siyasi irade yönetiyor 23 yıldan bu yana. Ak Parti Genel Başkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı oldu. O günden bu yana kendisi Belediye 
Başkanıyken de başkaları o koltukta Belediye Başkanlığı yaparken de biliyoruz ki; doğrudan doğruya 
İstanbul’la ilgili kararlar doğrudan doğruya Başbakanlık döneminde de, şimdi de Sayın Erdoğan’ın 
kontrol, bilgisi dahilinde yürümekte. 
Bakın, bu kaçıncı sel? İstanbul’da çevreyi ve dereleri tahrip eden, koskoca bir kenti imar rantına teslim 
eden anlayışın geldiği nokta budur. Çok açık bu yaşanan sel felaketinde bir şey çok açık ortaya çıkmıştır. 
Hırsızlık sel oldu milleti vurdu. İstanbul’da hırsızlık sel oldu milleti vurdu. Hırsızlık sözü benim sözüm 
değil. Hükümetin Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sözü. Ne diyor? “En büyük hırsızlık imar, Belediyelerin 
imar işlerinde oluyor.” Adres de veriyor, “Eğer merak ediyorsanız İstanbul ve Ankara’ya bakın” diyor. 
İstanbul ve Ankara Belediyelerini işaret ediyor. İşte Özhaseki’nin o işaret ettiği en büyük hırsızlığın 
olduğu yerlerdeki bu uygulama bugün sel olup İstanbul halkını vurmuştur ne yazık ki. Komedi, sokaklarda 
yüzen insanlar görüyoruz. Yaz günü herhalde vatandaş denize gidecek imkanı olamayanlar sokaklarda 
yüzsün diye böyle bir imkan yarattılar anlaşılan o ki, sokaklarda yüzen insanlar ayıptır, utanılacak bir 
tablodur. İstanbul’u ve Türkiye’yi bu hale düşüren anlayışın Türkiye’yi yönetme yeteneği ve sorumluluğu 
olmadığının çok açık bir kanıtıdır bu yaşananlar. 
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Genel Başkanımızın 15 Temmuz’da Halka Hitap Edip Gerçekleri Anlatmasından Korktular 
Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz anmalarını yaşadık. Her şey sizin ve milletimizin gözü önünde oldu. Bizim 
söylediğimiz sarayın 15 Temmuz’uyla halkın 15 Temmuz’u farklıdır tespitimizin ne kadar haklı ve doğru 
olduğu da ortaya çıktı. İktidar sarayın 15 Temmuz’unu hafızalara kazımak istiyor. Halkın 15 Temmuz’unu 
unutturmaya çalışıyor. Halkın 15 Temmuz’unda demokrasiyi koruma konusundaki bir ortak direniş ruhu 
vardı. Daha bir yıl dolmadan bir yılın içerisinde iktidar bu ortak direniş ruhunu yok etti. 15 Temmuz’da 
ortaya çıkan ortak direniş ruhunu yok etti. Bunun yerine sarayın 15 Temmuz’unun yaratmaya çalıştığı 
yalancı bir tarihi hafızalara kazımaya çalışıyor. Öyle ki, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından korkup meclis 
programını değiştirdiler, iptal ettiler. Sayın Genel Başkanımızın 15 Temmuz’da halka hitap edip gerçekleri 
anlatmasından korktular. TBMM Başkanlığı daha önceden yayınladığı konuşma protokolünü, tören 
programını iptal etti, liderlerin konuşmasını çıkardı. Bu meclis tarihinde unutulmayacak bir ayıp olarak 
kalacaktır. Bu ayıbın sahibi de talimatı alan Meclis Başkanı ve talimatı veren Ak Parti Genel Başkanıdır. 
Değerli arkadaşlar, tabi bu rahatsızlığın sonucunda Sayın Başbakan dün çıkmış Genel Başkanımızın 
gerçekleri anlatmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, kontrollü darbe rahatsızlığından, darbe 
sözünden rahatsızlığını ifade ederek, çıkıp bir özür borcumuz olduğunu söylüyor. Sayın Genel 
Başkanımızın bir özür borcu olduğunu söylüyor. Bizim millete hizmet borcundan başka bir borcumuz 
yoktur. Millete gerçekleri anlatma borcundan başka bir borcumuz yoktur. O borcu da hakkıyla ifa 
ediyoruz, yerine getiriyoruz. Sayın Genel Başkanımız 15 Temmuz günü TBMM kürsüsünde yaptığı 
konuşmada gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. O nedenle Sayın Genel Başkanımızın hiçbir 
özür borcu yoktur. Kaldı ki, olsa dahi Sayın Genel Başkanımızın özür borcunun millete bir külfeti olmaz. 
Ama sizin özür borcunuzun bu millete külfeti, kefareti 250 şehit ve 2 bin 193 gazidir. 15 Temmuz darbe 
girişiminin merkez örgütü Fethullahçı Terör örgütünü devlete yerleştiren siz değil miydiniz? Darbe 
girişiminden sonra çıkıp milletin önünde “Allah da millet de bizi affetsin. Alnı o secdeye değenin böyle 
şey yapacağına inanmıyorduk, tahmin edemedik” diyen siz değil misiniz? Ne kadar tahmin edemediğiniz 
ayrı bir tartışma konusu çünkü onları uyardılar, uyaranlar vardı “Bakın bunun gidişi darbedir, bunun gidişi 
devleti çökertmektir” diye; onlara kulak asmayıp o zamanki mutlu izdivaçlarının sonucunda devleti ele 
geçiriyoruz anlayışıyla, aynı yolda aynı menzile birlikte yürüyorlardı. O da kendi ikrarlarıdır. İşte o özür 
borcunun kefareti 250 şehit ve 2 bin 193 gazidir. Bu kefaretin hesabını vermeden, bu kefareti ödemeden 
hiç kimseden özür talep hakkınız yoktur. 
Gelelim kontrollü darbe meselesine; elli kere anlattık anlamak istemiyorsunuz, yine anlatmaya devam 
edeceğiz. Evet, 15 Temmuz darbe girişimi bir kontrollü darbe girişimidir. Niye söylüyoruz bunu? Bir; 
darbe bir tiyatro değildir, kontrollü darbe demek bu darbeye tiyatro demek değildir. Evet, gerçekten 
ciddi bir darbe girişimi olmuştur. Bu darbe girişiminin merkez örgütü Fethullahçı Terör örgütüdür, bunda 
hiçbir tereddüt yok ve Fetullahçı Terör örgütü milletin üzerlerine giydirdiği üniformalarla hain bir darbe 
girişimiyle milletin üzerine bomba atmıştır, Meclisin üzerine bomba atmıştır, kan akıtmıştır, 250 şehit ve 
2 bin 193 gaziye sebep olmuştur. Bunlarda bir tereddüt yok, ama başka bir şey daha var. Bu Fetullahçı 
Terör örgütü bu darbe girişimini gizli, kapaklı, iktidarın hiç bilgisi, haberi olmadan mı yapmıştır? Bunu 
söylemeye onlar da cesaret edemez, edemiyorlar. Darbe öngörülmüştür, hükümet tarafından istihbaratı 
bilgisi alınmıştır, önlenmemiştir ve darbenin sonuçlarından yararlanılmıştır. 
Bakın Kurmay Albay Hanifi Yıldırım.  Kurmay Albay Hanifi Yıldırım, Balyoz Davasından mahkum olmuş; 
cemaat, FETÖ, Ak Parti ittifakı, Ak Parti İktidarı ittifakıyla çok büyük acılar çekmiş bir şerefli Türk 
subayıdır. Söylediğine dikkat edin, ordudan ayrıldıktan sonra, Balyoz kumpasından sonra “FETÖ’cüler 
terfi etti” dedik. Dikkat edin, hükümete söylediklerini söylüyorum, “2015’te liste hazırladık, biz yokuz 
ama emekli olmayan 46 arkadaşımız var. En azından bunları terfi ettirirseniz darbe ihtimalini azaltırsınız 
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dedik” Dikkatinizi çekiyorum, “46 arkadaşımızın ismini verdik emekli olmayan, FETÖ’cü değildir bunlar 
Cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür, yurtseverdir, darbeyi önleyebilir. Bunları terfi ettirtin diye 2015’te liste 
verdik” diyor. 46 isim verdik. FETÖ’cülere bu arkadaşlarımız engel olur dedik. Ama bunları terfi 
ettirmediler diyor. 2015 yılında terfi edilenlerin neredeyse tamamına yakını bugün FETÖ’cülükten darbe 
girişiminden ihraç edilmiş tutuklu yargılanıyorlar. Yani siz 2015 yılında size gelen bu haberi ciddiye niye 
almadınız? Niye 2015 terfilerinde bu 46 yurtsever subayın terfisini sağlayıp darbeyi önlemek için o 
önemli adımı atmadınız da, tam tersine darbeyi kolaylaştıracak isimleri terfi ettirerek darbenin yolunu 
açtınız? Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu biz miyiz? Bunun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi 
mi, ana muhalefet partisi mi?  O Yüksek Askeri Şura’da kim vardı bu düzenlemeleri yapan? 
Lütfü Yalman, eski Konya milletvekili, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı çok açık bir şekilde 
söylüyor; diyor ki, “Sayın Başbakan’a gittik. Başbakan’a darbe ihtimalini ve darbe riskini anlattık. Darbe 
yapacaklarını söyledik, önlem alın” dedik. İsmet Yılmaz’a gittik dönemin Milli Savunma Bakanına, hatta 
yanımızdaki Albay dedi ki “Tankları üzerimizden geçirecekler Sayın Bakanım dedi” diyor. Dikkat edin, 
ifade aynen budur, “Tankları üzerimize sürecek bunlar dedi.” Önlem alın dediklerinde ne Başbakan, 
dönemin Başbakanı bugünkü Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne de dönemin Milli 
Savunma Bakanı, ne de dönemin hükümeti hiçbir önlem almamış. Almadıkları gibi sonuç tanklar üzerine 
sürülmüş. Dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz demiş ki,  “Canım o 17-25 Aralık’tan önceydi 
bundan sonra akıllanmışlardır böyle yapmazlar” demiş. Şimdi, siz milleti 17-25 Aralık’tan önceki-sonraki 
tutumuna göre mahkemelerde FETÖ’cü mü, değil mi diye ayırırken, darbeyle ilgili size gelen ihbarı buna 
göre ayırmanızın memleketi hangi felakete sürüklediğinin çok açık kanıtı bu, çok açık. 
Değerli arkadaşlar, daha söyleyecek çok şey var. MİT’in istihbaratı, istihbarat raporları darbe araştırma 
komisyonu dosyasına girdi. Bütün bunlar tek tek görülen tablo, istihbaratı alınmış. Gazeteci yazıyor; Fuat 
Uğur çıkmış diyor ki, “Teşebbüs etmenizi bekliyor, her şeyden haberi var devletin, istihbarat birimlerinin, 
sadece teşebbüs etmenizi bekliyor” diyor. Nisan ayında yazdığı yazı, Nisan ayında yazdığı yazıda “Devlet 
ve komuta kademesi her şeyi biliyor ve suç işlemeye teşebbüs etmenizi bekliyor” diyor. Şimdi bütün 
bunlar ortada, daha burada anlatamayacağımız, zamanımızın yetmediği bir çok şey bütün veriler 
ortadayken kontrollü darbe lafından rahatsız oluyorsunuz. Evet, darbenin merkez örgütü FETÖ’dür, ama 
bu darbenin sonuçlarından bir 20 Temmuz darbesi yaratmak için yararlandınız ve bu çerçevede bir 
kontrollü darbenin önünü açtınız. 
Bakın yine Sayın Başbakan konuşmasında çıkmış diyor ki, bizim Adalet Yürüyüşü’müzde onları çok 
rahatsız ediyor, bu tespitlerimiz de çok rahatsız ediyor, oradan dönmüş işte biz terör örgütleriyle beraber 
yürüyormuşuz, FETÖ’yle ve PKK’yla beraber yürüyormuşuz. Şimdi PKK’yla beraber yürüme konusunda; 
FETÖ’yle, PKK’yla iş birliği mi arıyorsunuz, alın size PKK’yla iş birliği, Habur görüntüleri! Habur’da davul 
zurnayla karşılayıp, çadır mahkemesi kurarak, terör örgütlerini çadır mahkemesinde ağırladığınız günler. 
Unutulur mu sanıyorsunuz, bir tane örnek! 100 tane örnek çıkarabiliriz, valilere verdiğiniz talimattan 
tutun da çukur kazanlara, hendek kazanlara karşı orada seyyar mahkeme kurulmalarına izin vermeye 
kadar 100 tane örnek çıkarabilirsiniz, çıkarabiliriz. Terör örgütüyle girdiğiniz ittifak nedeniyle savcılığa suç 
duyurusunda bulunduk, savcılar korktukları için işlem yapamadılar, sizden korktukları için işlem 
yapamadılar. Ama bir gün hukuk bunun hesabını soracak. Hiçbir şey kimsenin yanında kalmayacak. 
Hukuk bir gün bunun hesabını soracak. Bir başka mesele, “FETÖ’yle iş birliği” diyorlar. Bakın kozmik 
odaya bu çeteyi soktular. Devletin Silahlı Kuvvetlerin, ordunun harim-i ismetine bu çeteyi soktular. 
Kozmik odayı hatırlıyorsunuz, bir yalancı bir uyduruk gerekçeyle FETÖ’cüleri kozmik odaya soktular ve 
Silahlı Kuvvetlerin, devletin en gizli sırlarını uluslararası istihbarat örgütlerine servis ettiler. Şimdi bazı 
gazetecileri casusluktan yargılamaya kalkanlar, casusluk faaliyetinin alt yapısını hazırladılar. Kozmik oda 
operasyonu hükümet desteğinde bir casusluk faaliyetidir, çok açık. O savcıları oraya ben sokmadım. Yargı 
bağımsızdı, gücümüz yetmiyordu, sokmamazlık edemezdik mi diyecekler? Peki, 17-25 Aralık 
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soruşturmalarında Kısıklı’ya yapılacak operasyona karşı direnebilme ve onları Kısıklı’ya sokmama 
konusunda nasıl kararlıydınız? Kısıklı’daki konuta yapılacak operasyona karşı dururken gösterdiğiniz 
kararlılığın binde birini kozmik oda operasyonunda gösterebilseydiniz, devletin sırlarını FETÖ’cü terör 
örgütünün eline vermezdiniz. Ama onu yapmadınız. Niye? Çünkü ittifak halindeydiniz. İttifak halinde 
beraber yapıyordunuz. Delili? Delili çok açık. FETÖ’yle mi iş birliği arıyorsunuz? İşte size FETÖ’yle iş 
birliğinin kanıtı. “Gök ne verdi de yer kabul etmedi” diyen kimdi? Fotoğrafları burada, “Gökten ne yağdı 
da yer kabul etmedi” diye Fettullah Gülen’i gök mertebesine kendisini yer mertebesine koyan ben 
değilim. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında da Menemen Bardağı gibi Bakanları 
sıralamış, öyle çıkıyordu Amerika’ya. Bu söz bizim sözümüz mü? Bu ittifaklar Türkiye’yi FETÖ’cü terör 
örgütüne teslim etti. Bu ittifaklar devleti çökerten, devleti yok eden bir zafiyet yarattı. Şimdi bununla 
mücadele yalanı ve bahanesi adı altında OHAL’i bir kere daha uzatma kararı aldılar. Olağanüstü hal 
olağan hal haline geldi. Türkiye bir sürekli olağanüstü hal rejimine teslim edildi. 
Değerli arkadaşlar, bakın olağanüstü hal, yarın 20 Temmuz, olağanüstü halin ilanı üzerinden bir yıl 
geçiyor. Türkiye tarihinde 20 Temmuz süreci bir sivil darbedir. 20 Temmuz sivil darbesi, 15 Temmuz’u 
fırsat bilerek iktidar tarafından meclisi devre dışı bırakmak suretiyle hayata geçirilmiş bir sivil darbedir. 
20 Temmuz OHAL darbesi üzerinden bir yıl geçmiştir ve bu bir yıl içerisinde demokrasi, adalet, hukuk, 
hukuk devletinin kırıntısı dahi bırakılmamış ve ülke bir zulüm anlayışına teslim edilmiştir. Onun için 
Adalet Yürüyüşü milyonlarca insanın üzerinde, yüreğinde bir su serpintisi oldu. Milyonların yüreğini 
ferahlattı. Bir çıkış noktası olduğu güvenini ve inancını doğurdu. Onun için insanlar adalet anlayışının 
etrafında toplanıyor. Onun için adalete susamış bir biçimde insanlar bir çıkış yolu arıyor. 
20 Temmuz darbesiyle yerleştirilen OHAL rejimi, bugün yine başka yeni iftiralarla, yeni gözaltı ve 
tutuklamalarla devam ediyor. İstanbul Büyükada’da 10 tane insan hakları savunucusu önceden 
programlanmış ve ilan edilmiş bir toplantıyı yaptı diye gözaltına alınıyorlar. Daha sorguları yapılmadan, 
tamamlanmadan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı G20 Zirvesinde çıkıyor haklarında hükmü 
veriyor. “Bunlar 15 Temmuz’un devamıdır, 15 Temmuz hareketinin devamı için orada bir araya geldiler” 
diye G20 Zirvesinde önceden peşinen ifade ediyor. Adalet Yürüyüşü’ne “Yargıya müdahale” diyenler, 
gözaltındakilerin daha ifadesi tamamlanmadan onların hükmünü verip cezasını kesiyor, “15 Temmuz’un 
devamı bunlar” diye. Ve gelinen noktada şimdi 6 insan hakları savunucusu tutuklandı, 10 tane gözaltına 
alınan insan hakları savunucularından 6 tanesi tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri çok ilginç, “Silahlı 
örgüt üyesi” diyor ama adı yok. Hangi silahlı örgüt üyesi yazmıyor, yazamıyor. Niye? Çünkü hakim de 
bilmiyor, sevk eden savcı da bilmiyor. Talimat G20 Zirvesinden verildi. Talimat saraydan geldi, biz böyle 
dedik aman bizi boşa çıkarmayın diye talimatı verdiler. Şimdi bu talimat gereği tutuklama yapıyor. Yani 
Türkiye dün Ak Parti- FETÖ ittifakı çerçevesinde basılmamış kitabı yayınladı yazdı diye Ahmet Şık’ın hapse 
atıldığı bir Türkiye’den, bugün geldi adı belli olmayan bir silahlı örgüt üyeliğinden insan hakları 
savunucularının tutuklandığı bir noktaya geldi. Demek ki farklılık yok. İttifak halindeyken, iş birliği 
içindeyken de bunları yapıyordunuz. Ortaklığınız bozulduğu zaman da hukuk ve adalet sizin kitabınızda 
yazmıyor. Ortaklığınız bozulduğu zaman da aynı adaletsiz uygulamaları yürütüyorsunuz. Olağanüstü hal 
ilanı sırasında demişlerdi ki “Bir, bir buçuk ay sürer bu”, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş bunları 
söylemişti. Ne oldu? Bir yıl oldu. Ben merak ediyorum yüzleri kızaracak mı kızarmayacak mı diye? 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım referandum öncesinde çıkıp demişti ki, “Canım referandumu olağanüstü 
hal şartları altında yapıldı dedirtmeyiz” demişti. Bunu diyen sıradan bir Bakan değil Başbakan, hükümetin 
başındaki kişi. Bunu dedi, OHAL şartları altında gayri meşru bir seçimle 20 Temmuz darbesinin anayasal 
alt yapısı hazırlandı. Hiç mi yüzleri kızarmıyor ben merak ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, tabi şimdi Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu çalışmaya başlamış. Tabi bu komisyon 
aslında mağduriyetleri önlemek ve ciddi biçimde adaleti, hukuku sağlamak üzere kurulmuş bir komisyon 
değil, Avrupa’ya karşı şirin gözükmek, Avrupa Birliğinden gelen eleştirileri karşılamak ve yargı denetimini 
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geciktirmek üzere kurulmuş bir komisyondu. Nitekim bu komisyona müracaat eden, okulları kapatılan 
askeri okul öğrencileri bu komisyona müracaat edemiyor. Şimdiden şikayetler başladı. Okulları kapatılan 
askeri öğrencilerin sisteme girişi mümkün değil, siz diyorlar OHAL mağduru değilsiniz. Ne mağduru 
bunlar? Sınavları mı kaybettiler? Ne mağduru? Kime anlatacaklar dertlerini bunlar? Derdini anlatacak 
kanalları kapatmışsın, ondan sonra da çıkıp milletin önüne ve dünyanın önüne gözünün içine baka baka 
yalan söyleyeceksin, “Biz OHAL İnceleme Komisyonu kurduk da bir an önce bunları çözeceğiz” diye. 
Bakın son olarak, Türkiye bütün bu tablo içerisinde bir ideolojik dayatmayla yeniden toplum ve devlet 
düzeninin totaliter bir anlayışla yeniden şekillendirildiği bir sürece sokuluyor. OHAL darbesi de, 20 
Temmuz darbesi de bunun en önemli araçlarından, enstrümanlarından birisi olmuş. Yeni müfredat 
yayınlandı bu müfredat da aynı anlayışı temsil ediyor. Bu yeni müfredatta Atatürk’ün yeri yok arkadaşlar. 
Sadece utanma kabilinden adını bir iki yere koymuşlar. Atatürk’ü sadece Churchill’i anlatır gibi 
anlatmışlar. Bir tarihi şahsiyeti anlatır gibi, Churchill’i, Lord Curzon’u nasıl anlatıyorlarsa Atatürk’ü öyle 
anlatmışlar. Atatürk’ü bir Türk devriminin lideri, Türk halkının önderi, çocuklarımızın, kuşaklarımızın, 
vatandaşın, gelecek kuşakların gönül bağı olan bir milli önder olarak anlatılan bir müfredat değil. 
Atatürk’ün milli önder olmasından rahatsız olunan bir müfredat yaratılmış. Atatürk’ten niye 
korkuyorsunuz? Ak Parti iktidarına soruyorum niye korkuyorsunuz Atatürk’ten? Sıkıştığınız zaman Hızır 
gibi Atatürk yardımınıza yetişiyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Merkezine yukardan aşağıya kocaman Atatürk posteri asmıştınız. Atatürk’ü hatırlamanız için 
Fethullahçı çete gibi bir çetenin gelip ikide bir, 6 ayda bir darbe mi yapması lazım? Darbe girişiminde mi 
bulunması lazım? Sıkışınca Atatürk’e sarılın, soluğunuz rahatlayınca, bütün devleti ve sistemi kontrol 
etmeye başlayınca Atatürk’e hakaret etmeye başlayın. Bugün Atatürk’e hakaret eden dergiler 
finansmanını sizin iktidarınız döneminde yarattığınız fırsatlarla sağlanmıyor mu? Atatürk’e hakaret eden 
kanallar sizin büyüttüğünüz, besleyip büyüttüğünüz kanallar değil mi? Atatürk’e hakaret eden sözde 
yazar geçinen, aydın geçinen, tarihçi geçinen şarlatanların önünü siz açmadınız mı? Onları siz 
büyütmediniz mi? Şimdi de Atatürk’ü müfredattan çıkarmanın hesabı içerisindeler. Bu müfredat böyle 
bir müfredat, şimdi bunun adına da demişler ki “Değerler eğitimi.” Hangi değerler? Atatürk’ün olmadığı 
bir yerde hangi ortak değerleri büyüteceksiniz? Atatürk’ten daha önemli ortak değerlerimiz hele de 
yaşadığımız bu günlerde, laik demokratik cumhuriyeti kurarak, Ortadoğu kan gölü halindeyken Türkiye’yi 
Müslüman bir ülke olarak uygar, çağdaş dünyada yarışan bir ülke durumuna getiren Atatürk’ten daha 
güçlü hangi ortak değerimiz olabilir? Değerler eğitimi dedikleri şey belli. Cihatçı bir değerler eğitimi 
yerleştirmeye çalışıyorlar. Cihatçı bir değerler eğitimini yerleştirerek körpecik yavrularımızın, küçücük 
yavrularımızın o körpe beyinlerinde Ortadoğu’yu kan gölüne döndüren, dönüştüren anlayışın 
tohumlarını ekme çabasındalar. Ortadoğu’daki IŞİD gibi, El- Kaide gibi radikal terör örgütleri cihat adı 
altında kan akıtırken, siz hangi cihat anlayışını ortak değer diye sunmanın peşindesiniz? Aklı ve bilimi ön 
plana çıkaran bir eğitim yerine, cihatçı bir anlayışın dünyaya getirdiği bu felaketlere rağmen Türkiye’yi 
böyle bir yobazca anlayışa teslim ederek hangi ortak değeri, hangi uzlaşmayı, hangi barış içerisinde bir 
arada yaşamayı teşvik edebilirsiniz? 
Değerli arkadaşlar, bu eğitim müfredatı Milli Eğitim Bakanlığının eğitim müfredatı olamaz. Bu gayri milli 
bir bakanlığın gayri milli eğitim müfredatı olur. Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki artık gayri milli eğitim 
bakanlığı olduğunu tescil etmiştir. Bunu hazırlarken de kendi anlayışı çerçevesinde palazlandırdıkları bir 
sendikanın, sadece bir sendikanın Eğitim Bir-Sen’in görüşü doğrultusunda bunu hazırladıkları, diğer 
sendikaların sadece laf olsun diye hazırlanmış müfredata hiç dokunmadan, laf olsun diye görüşlerinin 
sorulduğu bir tablodur. Türkiye bu deli gömleğine sığmaz. 15 yıllık Ak Parti iktidarının Türkiye’ye 
giydirmeye çalıştığı bu deli gömleğiyle Türkiye’nin alabileceği bir yol yoktur. Türkiye bu deli gömleğini 
reddedeceğini 16 Nisan referandumunda çok cesaretle gösterdi. En son Adalet Yürüyüşü’nde bu deli 
gömleğini el birliğiyle reddedeceğimizin güçlü bir sesini yükselttik. Ve inanıyorum ki, önümüzdeki dönem 
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Türkiye için ayrıştıran ve bölen bu anlayışlar etrafında değil; birleştiren, barış içerisinde bir arada 
yaşamayı öne çıkaran adalet zemini üzerinde bir büyük mücadele ve davamız yükselecek. 
 
2.1.7. 14 Temmuz 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Değerli basın mensupları 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Cumartesi günü tam 1 
yıl dolmuş olacak. 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasiye karşı bir örgütlü saldırıydı ve buna karşı 
milletimiz, siyaset kurumumuz demokrasiyi savunma, parlamentoyu savunma, parlamenter demokrasiyi 
savunma konusunda kararlı bir direnç gösterdi. 249 şehidimiz, 2301 gazimizle Türkiye bu hain saldırıyı 
savuşturdu. 
İki 15 Temmuz Var: Biri Halkın 15 Temmuz’u diğeri Sarayın 15 Temmuz’u 
Her zaman söylüyoruz, iki 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz’u diğeri sarayın 15 Temmuz’u. Halkın 
15 Temmuz’u darbeye karşı direnişi, sarayın 15 Temmuz’u bu darbeye karşı mücadeleyi fırsat bilerek bir 
yeni 20 Temmuz darbesini ifade ediyor. Her zaman söyledik tekrar ediyoruz, 15 Temmuz darbe 
girişimine karşı bir büyük mutabakat ve uzlaşmayla güçlü bir demokrasiyi kurma görevi önümüzde 
duruyor. Ve bu süreç içerisinde 15 Temmuz’un ertesi günü söylediğimiz üç önemli görevin ne yazık ki 1 
yıl geçmiş olmasına rağmen tamamlanamadığını görüyoruz. Normalleşme, hesaplaşma ve 
demokratikleşme. Hızla normalleşmeliyiz dedik ancak normalleşme yerine olağanüstü halin yerleştiği bir 
süreç geldi dayatıldı. Güçlü bir demokrasi çıkarmak zorundayız dedik tam tersine tek adam rejiminin yapı 
taşları hem anayasa hem iç tüzükle örülmeye çalışılıyor. Olağanüstü hal yerleşik hale getiriliyor. 
Hesaplaşma intikam alma aracına dönüşmesin, hesaplaşma hukuk içerisinde kalınsın dedik. Ama ne yazık 
ki adalet kapı dışarı edildi. Hukukun olmadığı, kayırma ve korumanın hakim olduğu bir süreç yaşanıyor. 
Değerli arkadaşlar biz halkın 15 Temmuz’unu savunmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede 15 Temmuz’u 
bir bütünleşme aracı olarak görüyoruz. 15 Temmuz ayrışma ve kutuplaşma aracı haline getirilmemelidir. 
Bu konuda hep hassas davrandık. Bu konuda herkesi de hassas davranmaya davet ediyoruz. 
15 Temmuz günü anmalarının bu çerçevede ele alınması ve bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini tekrar 
işaret etme ihtiyacı duyuyoruz. 15 Temmuz’la ilgili bize iki davetiye geldi. Davetiyenin bir tanesi 6 
Temmuz 2017 tarihinde gönderildi, bütün milletvekillerine yani geçen hafta. Bu davetiye Cumartesi günü 
gündüz programının davetiyesi, Genel Kurulda parti liderlerinin partiler adına, gruplar adına yapılacak 
konuşmaları anlatan ve “15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” fotoğraf sergisinin açılacağı meclisin 
programının daveti. Ne zaman gelmiş? Bir hafta önce. Bu davetiye geldikten sonra basından öğreniyoruz 
ki, bir başka 15 Temmuz kutlaması, anması daha planlanmış. Meclis eklentileri içerisinde planlanan bu 
ikinci 15 Temmuz anmasının bir davetiyesi henüz gelmemişti. Bu anmada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
eklentilerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak bir programdan bahsediliyor ve orada ana 
muhalefet partisi Genel Başkanının konuşma yapmayacağı, Meclis Başkanının, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkanının, Başbakanın konuşmaya yapacağı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının 
konuşma yapacağı basına düştü. Siz de biliyorsunuz ki çarşamba günü burada bunun yanlış olduğunu çok 
net ifade ettik ve kınadık. "Böyle bir şey yapamazsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisini bölemezsiniz, bu 
milleti bölmektir. Milli İradeyi bölmektir. Ana muhalefet partisini ya da meclisin bir yarısını dışarıda 
tutarak meclis eklentilerinde bir program yapamazsınız. İstediğiniz yerde istediğiniz programı 
yapabilirsiniz ama meclis işin içerisine girecekse meclisin protokolünü uygulamak zorundasınız" dedik. Ve 
nitekim ondan sonra tablonun değiştiğini gördük. Bizim bu çıkışımızdan sonra dün itibarıyla 13 Temmuz 
itibarıyla 14.30’da bu davetiye geldi. Meclisin yine bir davetiyesi Meclis Başkanlığının bu davetiyede 16 
Temmuz sabaha karşı gece yarısı saat 00.13’te birinci meclisin önünde başlayan Milli Birlik Yürüyüşüyle 
daha sonra bugünkü meclise gelinip saat 02.32’de orada yapılacak protokol konuşmaları ve devamını 
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anlatan bir davetiye. Biz başından beri 15 Temmuz’a karşı direnişte Gazi Meclisin bir kere daha kararlı ve 
cesaretli duruşuyla Gazi Meclis olduğunu tescillediğini ifade etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece 
büyük bir direnç gösterdi. Hepimiz oradaydık, bombaların altındaydık. Parti ayrımları gözetmeden 
meclisin kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece demokrasiyi savunma konusunda. Ve biz 
bunu ortadan kaldırmayacak, bunu yok etmeyecek, bunu anlayacak, bunu ifade edecek her türlü meclis 
etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 
15 Temmuz anmaları çerçevesinde, 15 Temmuz Cumartesi günü gündüz biraz önce söylediğim 
programdaki Genel Kurulda hazır bulunacağız, bütün milletvekillerimizle ve Sayın Genel Başkanımız 
orada bir konuşma yapacak. Daha sonra gece 00.13’te 16 Temmuz sabaha karşı birinci mecliste başlayan 
00.13’teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımızla ve bütün milletvekillerimizle birlikte hazır olacağız. 
Oradan bugünkü meclise yani o günün Gazi Meclisinden bugün 15 Temmuz’a karşı bombaların altında 
direnen bugünkü meclise yürüyeceğiz, bu resmi tören içerisinde yer alacağız. Ve meclisteki sabaha karşı 
yapılacak konuşmada da, liderlerin konuşmasında da Sayın Genel Başkanımız konuşma yapacak. Yani bu 
programa katılacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin her ne kadar gecikmeli gönderilen, üzerinde çeşitli 
tartışmalara neden olduktan sonra hazırlanıp gönderilen şık olmayan bir davetle bildirilmiş olsa da 15 
Temmuz Türkiye Büyük Millet Meclisinin halka beraber demokrasiyi savunma konusunda kararlı 
direnişinin bir ifadesidir. Ve o günü kutlamak en fazla, o günü anmak en fazla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hakkıdır. Bu çerçevede meclisin etkinliklerinin içerisinde aktif bir şekilde yer alacağız. 
Ayrıca bütün halkımızı bu anmaya katılmaya da davet ediyoruz. Biz bulunacağız. Ulustan itibaren o 
yürüyüşle birlikte bugünkü mecliste bütün vatandaşlarımızı darbeye karşı demokrasiyi savunma 
konusunda bu kararlı duruş çerçevesinde hazır bulunmaları bizleri mutlu edecektir. Bütün 
vatandaşlarımızı da buna davet ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında söyledim, 15 Temmuz bir, bütünleşmeyi ifade etmelidir, 15 
Temmuz ayrışmayı ifade etmemelidir. Bu nedenle 15 Temmuz’u anmaya dönük hiçbir program ve 
adımın ayrışmayı teşvik ve tahrik edecek dil, üslup ve biçimden uzak tutulması çok büyük önem taşıyor. 
Bu noktada gerek programın devamında, gerek o gün Ulus’tan başlayıp yine halkın katılacağı meclisteki 
çalışmalarda ve bütün program içerisinde herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde davranması gerekir. 
Provokasyonlara sebep olmayacak üst düzeyde özen göstermek bu çerçevede önem taşıyor. Bu noktada 
herkesi süreci provoke etmeye dönük eylemlerden ve tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ve 
özellikle de hükümetin bu tip provokasyona dönük eylem ve tutumlara karşı gerekli hassasiyeti 
göstermesi, özenli tutum içerisinde olması beklentisi içerisindeyiz. Ancak böyle 15 Temmuz’un bir büyük 
bütünleşme, demokrasi ekseninde ve etrafında bütünleşme günü olmasını sağlayabiliriz. Biz başta 
söyledim gibi halkın 15 Temmuz’unun merkezinde demokrasiyi savunmak vardı. Bu da ancak bir büyük 
bütünleşmeyle mümkün olabilecektir. Bu çerçevede 15 Temmuz günkü programların özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki bölümünde Sayın Genel Başkanımızla, Milletvekillerimizle birlikte olacağız, 
katılacağız. Halkımızı da bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. 
 
2.1.8. 12 Temmuz 2017 – MYK Basın Açıklaması 
Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki 3 MYK toplantımızı ve açıklamamızı arazide 
yapmıştık, açık arazide, sizlerde oradaydınız. Adalet yürüyüşü sırasında Ankara- İstanbul güzergahında 
yapmıştık. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi 9 Temmuz Pazar günü büyük bir “Adalet Mitingiyle” 
büyük bir adalet buluşmasıyla yürüyüşümüz noktaladı. Bugün yine normal Genel Merkezimizde 
çalışmalarımıza başladık. MYK’mız bugün toplantımızı yapıyor.  
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Değerli arkadaşlar dün Srebrenitsa Katliamının 22.yıldönümüydü. 20.yy’ın sonunda, 21.yy’ın eşiğinde, 
Avrupa’nın göbeğinde bir büyük insanlık katliamı güya uygar dünyanın gözü önünde yaşandı. 22. Yılında 
katledilen bütün Müslüman Boşnak kardeşlerimizi acıyla anıyoruz. Hepsine tekrar Allah rahmet eylesin 
diyoruz. Bu acıyı hatırlamakta yarar var. Çünkü dünya hala bu acıların yaşandığı bölgelerin var olduğu 
21.yy ayıbı içerisinde. Bu ayıpları ortadan kaldırmanın yolu geçmişte yaşanan bu katliamlara karşı ortak 
bir insanlık duruşu gerçekleştirebilmektir, gösterebilmektir. Bir anlamda “Adalet” yürüyüşümüzün bir 
boyutu da bu ortak insanlık ülküsünü büyütebilme inancı ve ideali idi. 
Yine dün büyük bir sanatçıyı kaybettik sevgili Fikret Hakan büyük bir sanat ışığımızdı, hayatını kaybetti, 
kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, ailesine baş sağlığı diliyoruz. 
 
Adalet Davasının Sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu’dur 
Değerli arkadaşlar, “Adalet” yürüyüşümüzü tamamladık. “Adalet” yürüyüşümüz sadece Türkiye’de değil, 
bütün dünyada mazlumların ve mağdurların ışığı oldu. Bütün mağdurların özlemine cevap verdi ve bir 
büyük buluşma yaşadık. Ben yürüyüşe katılarak destek veren, yol boyunca tezahürat yaparak, 
alkışlayarak destek veren, telefonlarla destek veren, pazar günü İstanbul’a gelip mitinge bizzat katılarak 
destek veren, İstanbul’a gelip mitinge gidemeyecek kadar trafik sıkışık olduğundan miting alanına 
ulaşamayıp gönlü orada olan ve bütün Türkiye’de gönlü Maltepe Meydanında olan bütün 
vatandaşlarımıza ve herkese teşekkür ediyorum. 
Bu Sayın Genel Başkanımızın yürüyüşü değildi, bu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin yürüyüşü değildi. 
Bu bir “Adalet” çığlığıydı ve çığlık yükselmesi gereken güç ve kudretle yükseldi. Artık Türkiye’de hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak. Bunu adaleti özleyenlere de görüyor ve biliyor. Bunu adaletsizliğin sebebi olanlar, 
sorumlusu olanlar da gözlüyor ve biliyor. Bu çerçevede telaşları bir kat daha artıyor ve arttığını 
görüyoruz. 
Değerli arkadaşlar, Maltepe Mitinginde Genel Başkanımızın 10 maddelik bir Maltepe çağrısı vardı. 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yol haritasında bu 10 maddelik çağrıyı hiç kimsenin unutmaması 
gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yol haritamızda Maltepe Çağrısındaki 10 madde, Türkiye’nin 
karanlıktan aydınlığa ulaşacağı yol haritasının aslında ta kendisidir. Bu çerçevede adalet talebimiz ve 
mücadelemiz devam edecek. 
Bu yürüyüş gösterdi ki, artık Türkiye’nin bir adalet davası var. Bir adalet davası açtık ve bu adalet 
davasının bir sözcüsü var. Adalet davasının sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Emeğiyle, alın teriyle, 
kararlılığıyla ve arkasındaki büyük toplumsal destekle adalet davasının sözcüsü olmuştur. Şimdi bu adalet 
davasının, bu adalet dava dosyasının içinin nasıl doldurulacağı önemlidir. Maltepe Çağrısı, 10 maddelik 
Maltepe Çağrısı bu dosyanın bir anlamda ilk dava dilekçesidir. Bütün sivil toplum örgütleri, demokratik 
kitle örgütleri,, demokratik kuruluşlar, adaletsizlikle karşılaşan herkes şimdi bu dosyanın içerisine kendi 
dilekçelerini koyacaklar. Ve inanıyoruz ki önümüzdeki süreç, bu dosya adalet özleyen ve isteyenlerin 
dilekçeleriyle zenginleşecek ve davayı kazanacağız. Türkiye adalet davasını kazandığı zaman baskıya, 
zorbalığa diktatörlüğe karşı rahat nefes almış ve demokrasiyi yerleştirmiş bir ülke olmanın onurunu 
yaşayacak. Refah ve huzurun yolu buradan geçiyor. Zenginliğin yolu buradan geçiyor, zenginliğin adaletli 
paylaşılmasının yolu buradan geçiyor. Yani Türkiye’nin geleceği bu davayı kazanmamıza bağlı ve 
inanıyoruz bu davayı kazanacağız. 
 
Faşizm Kitleleri Sokağa Çağırmaz. Faşizm Kitleleri Sokağa Mecbur Eder 
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Biraz önce söyledim, telaşa düştüler adaletsizliğin sahibi olanlar telaşa düştüler. Ve böylesine mazlum, 
masum, barışçıl bir eylemi faşizmle kıyaslamaya ve faşizm diye adlandırmaya kalkıştılar.  Ak Parti sözcüsü 
Mahir Ünal, “Sokakta mücadele etmek faşizmdir ve siz faşizmi davet ediyorsunuz” diye bir açıklama 
yaptı. Sayın Mahir Ünal faşizmin ne olduğunu ya bilmiyor ya bilmek işine gelmiyor. Ya da böyle söylemek 
ancak kendisini korkularından kurtarıyor. 
Değerli arkadaşlar, faşizm kitleleri sokağa çağırmaz. Faşizm kitleleri sokağa mecbur eder, muhtaç eder. 
Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, kitlelere, halka demokratik kanalları tıkayarak, demokratik mücadele 
imkanlarını yok ederek sokağa mahkum eder. Sokaktan başka çıkış yolu bırakmaz. Meclisi etkisiz hale 
getirerek sokaktan başka çıkış yolu bırakmaz. Yargıyı etkisiz hale getirerek sokaktan başka çıkış yolu 
bırakmaz. Tam da Türkiye’yi tarif ediyor aslında. Bizi sokağa mecbur eden iktidarın tek adam rejimi 
uygulamaları ve dayatmalarıdır. Bu noktada sokağın sesinin ne kadar etkili olduğu bir kere daha ortaya 
çıkmıştır. Faşizm bir şekilde kitleleri sokağa çağırır, o da iktidar olduğu zaman.  Devleti elinde tutup 
kontrol etmeye başladığı zaman devlet gücüyle halkın bir kesimini sokağa çıkarır ve halkın geri kalan 
kesimiyle çatıştırmaya başlar, düşman eder. Yani kutuplaşma siyaseti güder. Tanıdık geliyor mu bu 
söylediklerim size? Geliyor. Bugünkü iktidarın devlet kontrolünde halkı sokağa çıkarıp bir çatışma ortamı 
yaratmaya dönük çağrıları aslında tarihte Hitler’in ve Mussolini’nin yaptıklarından farklı şeyler değildir. 
Bu nedenle “Adalet” yürüyüşüyle başlayan 15 Haziran’daki o büyük demokratik çıkış Türkiye’nin özgürlük 
ve demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu boş sözlere de kulak asmayacağız. Biz 
yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 
 
İki 15 Temmuz Var, Birisi Halkın 15 Temmuz’u Diğeri Sarayın 15 Temmuz’u 
Değerli arkadaşlar Cumartesi günü 15 Temmuz’un yıl dönümü. 15 Temmuz bir darbe girişimine karşı 
halkın ve siyaset kurumunun cesaretle direndiği bir büyük, bir önemli tarihtir. Ancak ne yazık ki iktidar 
her şeyde olduğu gibi 15 Temmuz’u da ikiye ayırmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyde yaptığı gibi 
15 Temmuz üzerinden de bir ötekileştirme kampanyası yürütmektedir. Aradan 1 yıl geçti ve bu 1 yıl 
içerisinde ortaya çıkan bir önemli gerçek vardır. İki 15 Temmuz var. Birisi halkın 15 Temmuz’u diğeri 
sarayın 15 Temmuz’u. Halkın 15 Temmuz’unda demokrasi var. Sarayın 15 Temmuz’unda darbe var. 
Halkın 15 Temmuz’u darbeye karşı bir büyük demokratik direniş gösterdi 249 şehit ve 2301 gaziyle, 
yaralıyla önemli bir destan yazdı. Sarayın 15 Temmuz’u ise, bu direnişten bir darbe fırsatı yarattı 20 
Temmuz OHAL darbesini ortaya çıkardı. Sarayın 15 Temmuz’u darbeciliğin adıdır. Halkın 15 Temmuz’u 
darbe girişimine karşı halkın direnişi ve mücadelesinin adıdır. Bugüne kadar 1 sene geçmesine rağmen 
darbenin siyasi ayağı hala açığa çıkarılamadı. Memurlar bankaya para yatıran, kira parası yatıranlar, 
darbeyle bir şekilde irtibatlandırılıp işleme maruz kalırken bugüne kadar Fetullahçı terör örgütünü 
devletin bağrına yerleştirenler hala devleti yönetmeye devam ediyorlar. Onların içerisinde hiçbir sorumlu 
yok bulunup çıkarılan. Böyle darbeyle hesaplaşma olur mu? İşte sarayın 15 Temmuz’u o sözünü ettiğimiz 
darbeyi ön gören, önlem almayan ve onun sonuçlarını kullanarak bir yeni darbe yaratan anlayış bir sene 
geçmesine rağmen darbeyle hesaplaşmanın önünü tıkamıştır. Bugün olağanüstü hal darbeyle mücadele 
için değil, darbeyi, darbenin siyasi ayağını gizlemek için kullanılmaktadır. Olağanüstü hal yetkileri bunun 
için çalıştırılmaktadır. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Bölmeye Kimsenin Hakkı Yoktur 
Değerli arkadaşlar cumartesi günü mecliste bir toplantı olacak 15 Temmuz’la ilgili. Resmi bir toplantı ve 
siyasi parti liderleri orada konuşma yapacaklar.10’ar dakikayla sınırlıyorlar. Yani 15 Temmuz gibi, bir 
önemli olayı konuşmak için mecliste yapılan oturumda siyasi parti liderlerine verilen süre 10 dakika. Bu 
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15 Temmuz’u konuşmak için verilen süre değildir. 15 Temmuz’u konuşmamak için, konuşturmamak için 
verilen süredir. Özellikle korkuyorlar 15Temmuz darbe planındaki sorumluların, gerçek sorumluların 
ortaya çıkmasından özellikle korkuyorlar. Biz cesaretliyiz, sonuna kadar bu darbe girişiminin, darbenin 
siyasi ayağının ortaya çıkması için mücadeleye devam edeceğiz. 15 Temmuz günü birde özel program 
yapmışlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye, bu özel programda mecliste yapılıyor. Mecliste yapılan 
özel programda Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı konuşacak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkanı vekili konuşacak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı konuşacak, Meclis Başkanı konuşacak 
ana muhalefet partisi Genel Başkanı ve Meclisteki  diğer parti Genel Başkanları konuşturulmayacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini bölmeye kimsenin hakkı yoktur. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a 
sesleniyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis bütünlüğü içerisinde 
yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak bunlar konuşmayacak diye bir ayrım yapma 
hakkınız yok. 15 Temmuz’a karşı o mecliste bombaların altında hepimiz vardık. Bende oradaydım, bütün 
milletvekilleri oradaydı. Bombalar sadece sizin başınıza düşmedi, hepimizin başına düştü, darbeye karşı 
beraber direndik, darbeye karşı halkın şimdi tankın üstüne çıkma zamanıdır sözü bizim sözümüzdür, biz 
çağırdık insanları tankın üzerine çıkın diye. Şimdi kalkacaksınız Türkiye Büyük Millet Meclisini kendi 
keyfinize göre ayıracaksınız, meclisin bir yarısını yok sayacaksınız. Milletin bir yarısını yok sayacaksınız, 
Milli İradenin bir yarısını yok sayıp böyle bir tören düzenleyeceksiniz. O töreni istediğiniz yerde 
yapabilirsiniz, Ak Parti Genel Merkezinde yapabilirsiniz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi babanızın malı 
değil, 15 Temmuz direnişi de babanızın malı değil. Bunu kendi ayıplarınızı örtmenin bir yorganı haline 
getiremezsiniz, ayıplarınızı örtmenin bir örtüsü haline getiremezsiniz. Buna müsaade etmeyeceğiz. 
 
15 Temmuz Afişleri 
Değerli arkadaşlar bu çerçevede bir başka ayıp 15 Temmuz afişleridir. Önce şunu söyleyeyim bütün 
örgütlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de bütün resmi törenlere katılıp 15 Temmuz anmalarında 
ve kutlamalarında yer alacak. 15 Temmuz onların babasının malı değil, hep beraber direndik. Ve 15 
Temmuz’un özel olarak, gün olarak ilan edilmesinde bizim de teklifimiz var. Ancak bu hiçbir şekilde 
toplumu ayrıştırmanın ve bölmenin aracı haline dönüştürülemez. 15 Temmuz bir bütünlüklü 
mücadeleydi şimdi afişlere bakıyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetlerini tahkir eden fotoğraflar, Türk askerini 
tahkir eden fotoğraflarla bir silahlı kuvvetler ve ordu düşmanlığı yaratılmış. Askerini aciz gösteren bir 
millet ayakta kalamaz. Bunun bir Ak Parti klasiği olduğunu biliyoruz. Daha önce Fetullahçı çeteyle 
beraber kumpas davalarını organize ederek, Ergenekon ve Balyoz davalarında kamuoyunu silahlı 
kuvvetlere karşı kışkırtma planının parçası olduklarını biliyoruz. Şimdi o planın parçalarından bir tanesi 
karşı tarafa geçti birbirine düşman oldular. Ama diğer parça Ak Parti iktidarı hala devam ediyor. Dün 
silahlı kuvvetlerle halkı karşı karşıya getiren propaganda mekanizması bugün aynı şekilde 15 Temmuz 
bahanesiyle yeniden çalışmaya başlamış. O asker resimleri de Türk askeri değil onu biliyoruz ama Türk 
askeri gibi göstererek yabancı sitelerden aldıkları resimleri koymuşlar, utanmadan sıkılmadan aciz bir 
Türk Silahlı Kuvvetleri görüntüsü vermeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’a karşı direnişte halkın siyaset 
kurumunun ortak direnci çok önemliydi. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokrasiye bağlı unsurlarının da 
karşı çıkışı çok önemliydi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokrasiye bağlı darbeye karşı unsurları bu 
darbenin önlenmesinde etkili olmadı, onları yok mu sayacağız? Ordusunu yok sayan bir millet ayakta 
kalabilir mi? Bu ne büyük bir utanmazlıktır, bu ne büyük bir acizliktir? Derhal bundan vazgeçilmesi 
gerekir diye düşünüyoruz. 
 
Fetö’cülerle Yoğun İlişki İçerisinde Olmak Gözaltına Alınma Sebebiyse, Adalet Ve Kalkınma Partisi 
Kadrolarının Hepsinin Hapse Girmesi Gerekir 
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Değerli arkadaşlar darbenin siyasi ayağı özellikle gizlenmeye devam ediyor dedik. Şimdi bakıyorsunuz 3 
gün önce yapılan operasyonda akademisyenler, bir grup akademisyen yeniden FETÖ’cü diye gözaltına 
alınmış. Koray Çalışkan Boğaziçi Üniversitesinde yaşamının hiçbir döneminde FETÖ’yle ilişkisi olmamış 
ama şimdi 2016 yılında ölen bir FETÖ imamıyla yoğun görüşmeleri vardı gerekçesiyle gözaltına alınıyor. 
Bu konuda söylenebilecek tek bir söz vardır. Eğer FETÖ’cülerle yoğun ilişki içerisinde olmak gözaltına 
alınma sebebiyse, bugüne Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi 
kadrolarının hepsinin hapse girmesi gerekir. Hiç birisi sokakta gezemez. Methiyeler düzen onlar, 
Pensilvanya’yı hac yolu haline getirenler onlar, Fetullah Gülen’in rahle-i tedrisinden geçmeyenlere 
devlette bütün kapıları kapatanlar onlar, Fettulah Gülen’le ancak gönül beraberliği ve muhabbeti 
olanlara devletin kapılarını açanlar onlar şimdi kalkıp sen filancayla temas halindeydin diye, hayatında 
yolu hiç’ Pensilvanya’yla kesişmeyenleri FETÖ’cü diye saklamaya çalışıyorlar. 
 
Sarayın Meclisi İsteniyor, Sarayın Vekilleri İsteniyor. Biz Sarayın Kulu Olmayı Reddettik, Reddedeceğiz 
Değerli arkadaşlar biz biliyoruz ki suçu işleyenler asıl suçluların en önemli savunma mekanizmalarından, 
savunma yollarından birisi suçsuz olanları suçlu diye yüksek sesle ortaya atmalarıdır. Bugün yaşanan 
süreç budur. Böyle 15 Temmuz anması ve kutlaması olmaz. 1 yıl geçti ve bu 1 yıl içerisinde bir büyük 
iftira kervanına dönüştürdüler darbeyle hesaplaşma sürecini. Son olarak da parlamentoyu 
işlevsizleştiren, parlamentoyu yok eden ve 20 Temmuz darbesinin anayasasıyla tek adam rejimini 
gayrimeşru bir referandumla yerleştirmeye çalışan bu anlayış en son iç tüzük değişiklikleriyle bu yapıya 
yeni yapı taşları eklemenin peşinde. Görüyoruz ki, bu iç tüzükle özellikle muhalefetin sesi demiyorum 
dikkat edin, meclisin sesi kesilmeye çalışılıyor. Sadece muhalefetin değil. Milletvekilinin konuşma hakkı 
ortadan kaldırılmaya çalışılıyor, konuşmayan bir meclis isteniyor. Sarayın meclisi isteniyor, sarayın 
vekilleri isteniyor. Biz sarayın kulu olmayı reddettik, reddedeceğiz. Biz milletin vekili olarak çalıştık, 
milletin vekili olarak geldik. Meclis, gazi meclisin onurunu koruyacak adımları sonuna kadar atmaya ve 
korumaya kararlıyız. İç tüzük sürecinde de meclisi yok etmeye çalışan, meclisi sarayın meclisi haline 
getirmeye çalışan bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. 
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3. İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER 
3.1. Gerekirse Kıbrıs İçin de Yürürüz 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
06.07.2017 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hiç kimsenin masada Kıbrıs Türkü’nün haklarını yok 
sayamayacağını belirterek, "Adalet yürüyüşü gerçekleştiriyoruz diye müzakereleri takip etmiyoruz 
sanmasınlar.  
Kıbrıs milli bir davadır. Kimse müzakerelerde taviz vererek çözüm aramasın. Kimse Nobel Ödülü peşinde 
koşmasın. Dik dursunlar Türk milleti onları tarihe yazsın. Milli davamıza her zaman sahip çıkarız. 
Gerekirse adaya da yürürüz" dedi.  Güvenlik ve garantörlük haklarının müzakere edilebilir hale 
getirilmesinin Rum’a verilmiş önemli tavizlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: 
"Türkiye’nin adada kırmızı çizgileri var. Bu çizgileri asla müzakere konusu yapmamak gerekiyor. 
Bunlardan biri de garantörlük ve güvenlik hakları. Bugün gelinen noktada siz bunları müzakere edebilirim 
dediğiniz andan itibaren zaten tavizi vermiş oluyorsunuz. O zaman karşı taraf tamam bu konuyu da 
tartışılır buluyoruz deyip istediğini alıyor. Kıbrıs Türklüğü açısından tartışılamaz olan bir konuyu neden 
tartışmaya, müzakereye açıyorsunuz? AKP iktidarı başta olmak üzere müzakereleri yürüten akıl bunu 
niye görmüyor? Bu düşüncelerimizi ifade ettiğimiz zaman bizi müzakereleri bilmemekle suçluyorlar. Ama 
şart mı Rumların yaptığı tartışmalara bakarak kendinize konum biçmek, böyle bir şey olur mu? Her 
müzakereye açtığınız başlıkta pozisyonunuz değişiyor, eliniz zayıflıyor. Haritalarda yüzde 36’dan, yüzde 
28’e düşerseniz o zaman sizin kendi topraklarınızın yüzde 24’ü zaten elinizden gidiyor demektir. Ne 
yapmaya çalışıyorsunuz, böyle bir müzakere olmasın dememin nesi yanlış. Toprak tavizi olmaz. 
Yönetimde eşitlik diyorlar ama o da yok. Bunu Kıbrıs Türk’üne nasıl anlatacaksınız? Hangi güç ve yönetim 
eşitliğinden bahsediyorsunuz." AKP’nin Akdeniz jeopolitiğini ve jeostratejisini okuyamadığını dile getiren 
Yılmaz, şöyle devam etti: "Bundan sonra dünyada Akdeniz çok önemli bir pozisyon kazanıyor. Artık Orta 
Doğu’ya sadece karadan değil, denizden de müdahale edilecek, ulaşılacak.  
Önümüzdeki dönemlerde Akdeniz’de yapay adalar oluşturularak, üsler meydana getirilecek. AKP iktidarı 
maalesef bunu okuyamıyor. O nedenle Kıbrıs’tan asker çekemezseniz, bunu müzakere bile edemezsiniz. 
Sizin askeriniz Katar’a giderken, ABD, Rusya, İngiltere, dünyanın neredeyse bütün güçleri Akdeniz’e asker 
yığıyor. Rusya Suriye’deki üsleriyle zaten bunu yaptı. İngiltere’nin üsleri var. Tüm bunlar olurken siz 
adadan asker çekmeyi tartışmaya, müzakereye açıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz, nasıl bir anlaşma 
yaptınız da bize haber vermiyorsunuz?" 
 
3.2. Kıbrıs ve AB İle İlgili Kritik Açıklamalar 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
14.07.2017 
KKTC’deki halkın yıllarca belirsizliğe terkedilmesinin baş müsebbibi KKTC’deki politikanın belirsiz olarak 
bırakılmasıdır. KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım konularına bakacak bir özel temsilcinin 
atanması gerekiyor. 
"KKTC’yi Tanıtmayı Düşünmüyor musunuz?" 
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Yılmaz, İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin de değerlendirmelerde 
bulundu. 
Bu zamana kadar yetkililerden hep "Bu defa son, şimdi olmazsa bir daha olmaz, şu anda olmazsa başka 
alternatifler gündeme gelir." şeklinde ifadeleri duyduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: 
"Şimdi karar anıdır. Olmadı, bu defa da olmadı. KKTC’deki halkın yıllarca belirsizliğe terkedilmesinin baş 
müsebbibi KKTC’deki politikanın belirsiz olarak bırakılmasıdır. Sovyetler dağıldı devletler ortaya çıktı, 
Yugoslavya dağıldı devletler ortaya çıktı, Kosova ayrıldı bağımsızlığa gitti. Siz bu KKTC’yi tanıtmayı 
düşünmüyor musunuz artık? Zaman gelmedi mi? KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım 
konularına bakacak bir özel temsilcinin atanması gerekiyor. Bu konunun artık gündemin öncelikli 
maddesi haline getirilmesi ve milli davaya sahip çıkılması önemlidir. Zamana oynamak, hem Türkiye’ye 
alan kaybettiriyor hem de KKTC’ye. Taviz üzerine taviz verme durumuyla KKTC’yi yüzleştiriyor. Toprakta 
önemli ölçüde gerileme oldu. Şimdi garantileri sulandırmak için ellerinden gelen her türlü dümeni 
çeviriyorlar. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkını iptal etmek, yeni güvenlik sistemi adı altında 
uyduruk bir şey getirmek istiyorlar. Türkiye’nin adaya müdahalesini fiilen imkansızlaştırmak istiyorlar. 
Artık bu tiyatroya son verin." 
Yılmaz,  Akdeniz’in tarihinde hiç olmadığı kadar değerlendiğini, bugün Akdeniz’de Rusya’nın iki üssünün 
bulunduğunu, ABD’nin üsler edindiğini bildiklerini söyledi. Dünya ülkelerinin bu coğrafyaya asker 
yığarken Türkiye’nin buradan asker çektiğini ileri süren Yılmaz, "Katar’a asker gönderiyor, Kıbrıs’tan 
asker çekiyoruz. Verdiğiniz şey geri gelmez. Dış politikada şaka olmaz. Kararlılık lazım ve milli çıkarları 
konjonktürel gelişmelerle okumamak lazım, daha uzun vadeli bakmak lazım. KKTC’nin Akdeniz’de varlığı 
elzemdir." değerlendirmesinde bulundu. 
"Bu Lisan ve Düello Tarzı Açıklamalar Türkiye’ye Zarar Veriyor" 
Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Yılmaz, AP Türkiye Raportörü’nün adeta "Türkiye ile ilişkileri 
geliştirmekten değil durdurmaktan sorumlu olduğunu" söyledi. 
Raportörün geliştirme yönünde hareket etmesi gerektiğini, dalgalar sert olduğunda gemiyi uygun şekilde 
limana taşımasının beklendiğini dile getiren Yılmaz, "Ama tam tersini yapıyor.  AP Türkiye raportörü 
marjinal gruplara, Türkiye aleyhtarlarına ve konjonktüre uyup AKP’nin antidemokratik uygulamalarını da 
zaten meşru bir gerekçe olarak görüp ’vur deyince öldürme’ arayışında olan birisi. Sanki Türkiye ile 
ilişkileri geliştirmekten değil, Türkiye ile ilişkileri durdurmaktan sorumlu. Orada o olurken, Türkiye’de ise 
AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da adeta meydan okuyup ’müzakereleri durduralım’ yarışındalar. Ben 
bu lisanın ve düello tarzı açıklamaların Türkiye’ye zarar verdiğini düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı. 
 
3.3. AKP Dışarda Düşman Çoğaltarak, İçerde İse Otokrasiyi Tesis Ederek 
Türkiye’yi Yönetemez 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
18.07.2017 
Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın; Lübnan’da konuşlu olan Birleşmiş Milletler gücü UNIFIL’in görev 
yönergesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı tekrar çıkması hâlinde bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin Hükûmet tezkeresi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına TBMM Genel Kurulunda 
yaptığı konuşma şöyle:  
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Öncelikle, küresel dünyada dış politikayı içeride olan gelişmelerden bağımsız değerlendirmek artık 
mümkün değil. Örneğin, terör örgütü FETÖ Türkiye’nin iç politikası mıdır, dış politikası mıdır? Hem iç 
politikasıdır hem dış politikasıdır. Terör örgütü PKK Türkiye’nin iç politikası mıdır sadece, dış politikası 
mıdır? Hem iç politikasıdır hem dış politikası. Eğer bir ülkede güvenlik yoksa turistlerin gelmesi konusu 
Türkiye’nin iç politikası mıdır, dış politikası mıdır? Keza, üretimden ve tüketimden bağımsız olarak 
addedilemeyecek ithalat ve ihracat konusu da bir ülkenin hem iç politikası hem de dış politikasıdır. 
Türkiye’de olup bitenler, özellikle darbe girişiminden sonra olağanüstü hâlin 20 Temmuzda ilan edilmesi, 
akabinde kanun hükmünde kararnameler ve devletin yapısının işleyişine ilişkin köklü ve gerçek manada 
devletin rejimiyle oynayan değişiklikler, Türkiye’de içerideki olayların dışarıdaki olaylarla esasen birlikte 
ele alınmasını ve dış politikanın bu konularla birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 
Biliyorsunuz darbe girişiminden sonra Türkiye içeriye gömüldü. Darbe girişiminin hemen akabinde, 20 
Temmuzda OHAL ilan edildikten hemen sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne genel manada Türkiye 
çekince koydu yani bu sözleşmeyi esasen önemli ölçüde askıya adı ve bunu uygulamayacağını -büyük bir 
bölümüne genel çekince koydu- ilan etti. İkinci çekince koyduğu konu ise Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Sivil Haklar Sözleşmesi’ydi. Burada da 13 tane kritik maddeye çekince koydu. Mesela adil yargılama 
hakkını askıya aldığını belirtti, hatta azınlıklarla ilgili normalde çekince konulamayacak maddeleri de 
OHAL çerçevesinde uygulamayacağını ilan etti. Daha sonra 16 Nisan referandumu gündeme geldiğinde 
Venedik Komisyonunun “Bu referanduma konu olan maddeler demokrasiyi askıya alıyor, demokrasiyi 
kurumsal olarak bitiriyor, demokrasinin belini kırıyor, Türkiye’de demokrasiden otokrasiye dönük bir 
yaklaşım sergiliyor.” şeklinde uyarısı oldu ve Venedik Komisyonu “Eğer bunlar geçerse Türkiye 
demokrasiden uzaklaşıyor.” şeklinde bir kanaat belirtti ve maalesef bunlar da dinlenmedi. Sonra Avrupa 
Konseyinin… Biliyorsunuz Türkiye 2004’te denetimden çıkmıştı, tekrar Türkiye, yeniden denetime alındı. 
Dünyada herhâlde, demokratik olup denetimden çıkıp tekrar denetime alınan tek ülke olduk. 
Bütün bunlar Türkiye’nin dışarıdaki imajını, Türkiye’nin demokratik görünümünü zayıflattı. Eskiden 
Türkiye’yle ilgili algı şuydu: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman, demokratik ve laik bir ülke. Şimdi ise 
nüfusunun çoğunluğu yine Müslüman ama otokratik bir ülke imajıyla Türkiye yüzleştirildi ve ilk defa -
hiçbir Cumhurbaşkanı bir rejimle anılmıyordu- bu dönemde Erdoğan rejiminden bahsedilir hâle gelindi. 
Sanki Saddam rejimi, sanki Kaddafi rejimi, sanki Karimov rejimi gibi bir rejimden, bir cumhurbaşkanının 
adıyla bir rejimden bahsedilir hâle gelindi. Bunlar, tabii, Türkiye’nin dışarıdaki görünümünü olumsuz 
yönde etkiledi ve Türkiye’yi içeriye gömdü. Türkiye dışarıdaki gelişmelere maalesef fazla müdahale 
edemedi. 
NATO’yla sorunlar yaşıyoruz, Avrupa Birliğiyle sorunlar yaşıyoruz, Rusya’yla sorunlar yaşıyoruz, ABD’yle 
sorunlar yaşıyoruz. Orta Doğu’da ciddi manada bir bataklığın içerisindeyiz ve kurtulamıyoruz. Daha da 
önemlisi, elimizde olan dostları da yanlış politika nedeniyle kaybediyoruz. Şu anda Orta Doğu’da 
Türkiye’nin yarın bizi satacağı açık olan Katar ve her an bizi terk edecek Müslüman Kardeşlerden dolayı 
uluslararası terör çizgisine girmek istemeyen Hamas var; onlar da yavaş yavaş bizi terk edecek. 
Cuma günü, biliyorsunuz, Filistin’de hadiseler oldu. Filistin’de Mescidi Aksa’nın girişinde Aslan Kapısı’nda 
bomba patladı ve saldırı oldu. Akabinde de İsrail, özellikle hemen akabinde İsrail oraya girişleri durdurdu 
ve üç gün ibadeti durdurdu. Sonra Netanyahu daha önce çok istediği ama arayıp bir türlü bulamadığı 
altın gerekçeyi buldu ve Mescidi Aksa’ya girişlerde, biliyorsunuz, kamera ve dedektörler koydu yani 
ibadet yapılan bir yere dedektör koydu. Tabii, buna oradaki Filistinli kardeşlerimizin tepkisi oldu. Yalnız, 
Türkiye’nin de özellikle yakından takip etmesi gereken bu olaylar Orta Doğu’da yeniden bir alevlenmeyi 
tetikleyebilir, olayın hassasiyeti herkesin malumu. 
2 devletli çözüm konusunda da Mavi Marmara olayı ve akabinde İsrail askerlerinin burada yargıdan 
affedilmesinden sonra hiçbir şey yapılamıyor. Ezanın sesi kısılıyor, eskiden çok konuşulurdu “Şu oluyor, 
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bu oluyor, Filistinli kardeşlerimiz…” diye, onun için seçimler kazanılırdı, onun için ortalığa düşülürdü, hiç 
kimseden ses yok. Bu, haber oldu mu Türkiye’de? Mescidi Aksa’ya iki üç gün insanlar giremedi. Haber 
oldu mu? Olmuyor. Neden? Havuz medyanın işine gelmiyor haber yapmak. Yani biz her şeyi 
siyasileştirdik, her şeye göreceli bakıyoruz, postmodern bir anlayışla dünyaya bakıyoruz maalesef. Biz, 
İsrail ve Filistin’in 2 devletli çözüm çerçevesinde bir araya gelmesini ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 
sınırları içerisinde bir Filistin’in bir an önce kurulmasını ve İsrail’in de güvenlikli ve tanınmış sınırlar 
içerisinde yaşamasına ilişkin 2 devletli çözümü destekliyoruz. Başka da bunun yolu yok ama korkarız bu 
olaylar alevlenirse, hele özellikle Türkiye’nin bu olaylara daha kayıtsız kalması bölgede yeni bir alev 
topunun ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Avrupa Birliğiyle ilgili gelişmeler oluyor. Rapor yayınlanıyor, çöpe atıyoruz. Avrupa Konseyi bir uyarı 
yapıyor, çöpe atıyoruz. NATO’dan bir şey geliyor, dinlemiyoruz, hiçbir şeyi dinlemiyoruz. Neden? Çünkü 
içeride demokrasiyle ilgili bir operasyon yapılıyor esasen, bu operasyon yapılırken kimsenin müdahale 
etmesi de pek fazla istenmiyor. 
Orta Doğu’da da gelişmeler var. Biz bununla ilgili olarak birkaç şey söylemek istiyoruz. Bakınız, bugün 
Orta Doğu’da en önemli konu Amerika’daki yönetimin İran’ı artık tekrar hedef tahtasına oturtmuş 
olması. Neden? Çünkü, İran’ın Orta Doğu’da fazla nüfuz alanına sahip olduğunu görüyor ve İran’ın 
esasen Basra Körfezi’nden Bab’ül Mendep Boğazı’na kadar olan bölgeyi Şii unsuru nedeniyle kontrol 
edebileceği endişesi taşıyor. Bütün bu Katar olayı, Suudi Arabistan’daki silah satışı, Katar’a silah satışı, 
bütün bu olayları, bütün bu genel stratejinin dışında değerlendirmek yanlış olur. 
Orta Doğu’nun güneyinde bunlar olurken kuzeyinde, bizim bölgemizde de yeni bir şekillenme oluyor. 
Bakınız, 25 eylülde Barzani bağımsızlık referandumuna gideceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama 
yaptı, bunu Irak’la görüşmenin, bunu Irak’ın bütünlüğü çerçevesinde bu konuları ele almak gerektiğini ve 
zamanlamasının yanlış olduğunu belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Amerikalı yetkililer de esasen 
olayın esasına değil zamanlamasına karşı çıktılar ve zamanlamasıyla alakalı bir çekinceleri olduğunu 
söylediler. Bizim önümüzde kritik bir yaz duruyor, bu AKP Hükûmeti ne yapacak? Referandum 
sonucunda muhtemelen yüzde 99,9 bağımsızlık yönünde bir karar çıkacak. Onu Barzani taktik olarak 
hemen uygulamayabilir ama siz ne yapacaksınız? Strateji belli mi? Hiçbir şey belli değil. 
Keza, Suriye’deki gelişmeler, bakınız Suriye’de yeniden IŞİD tamamen oradan çekiliyor, Rakka 
operasyonu da bitti bitecek, esasen Rakka da çevrilmiş durumda ve Musul operasyonu bitti. Irak’ta 2 
tane alan kaldı, bir, Gayyara bölgesi tamamen temizlendi, Havice bölgesi kaldı küçük bir alan bir de 
Telafer kaldı. Bir plan var mı? Buradan IŞİD çekildi, buranın idari yapısıyla, buranın, ülkenin bütünlüğüyle 
orayla ilgili herhangi bir plan var mı? Hiçbir yerde yazılıyor mu, çiziliyor mu veya düşünülüyor mu? 
Olmadığını söyleyebiliriz. 
Suriye’yle ilgili bir şey var mı? Suriye’de de muhtemelen bir-iki ay içerisinde Rakka düşecek. Rakka 
düştükten sonra… Suriye’de de yine sıcak bir yaz yaşanacak(!) Suriye’yle ilgili bir plan var mı? “Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü destekliyoruz.” diyoruz kâğıt üzerinde. Peki, ona ilişkin herhangi bir şey var mı? 
Astana başka bir telden çalıyor süreci, Cenevre ayrı bir telden, Türkiye apayrı bir telden çalıyor. Hiçbir 
çalışma yok, bir boşluk var. Bakınız, açık açık dış politikada bir boşluk var. Türkiye dışarıda yalnızlaştırıldı, 
esasen buradaki yönetim de Türkiye’yi içeriye gömdü, içeriye gömüldük, gömüldüğümüz için dışarıya 
bakamıyoruz. Deprem niteliğinde olaylar oluyor. 
Kıbrıs konusu; müzakereler bitti. Müzakerelerde Rum tarafı ile KKTC anlaşamadı garantiler konusunda. 
Peki, bakınız, bu hikâyeyi hep duyduk biz, en son şunu söylüyorlardı: “Bu defa son defa çözüm arayışıdır, 
altın şans yakaladık. Eğer bu defa da olmazsa hiç olmayacak. Bu defa olmazsa alternatifler gündeme 
gelecek.” Buyurun bakalım, getirin alternatifleri. Ne alternatifiniz varmış? Soruyoruz KKTC’deki 
yönetime: Alternatifiniz nedir? “Bittiği gün, ertesi gün yeni çözüm çabası başlar.” diyor. Ya, böyle bir şey 
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olur mu? Böyle bir dava savunulabilir mi? Bu nasıl iştir? Yani orada KKTC’nin, oradaki Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizin emlaki para etmiyor, gelecekleri belirsiz. Tutturmuşlar izolasyon aşağı izolasyon yukarı. 
Nedir izolasyon ya? Nedir izolasyon? İzolasyon demek “Ben KKTC’yi tanıtmıyorum.” demektir, “Çünkü 
ben oyalıyorum.” demektir. Peki, kalkıyor mu izolasyon? O da kalkmıyor. Siz en küçüğüne razı olursanız 
en büyüğünü yaptırabilir misiniz? Biz geçen de söyledik, artık tanıtma konusu öncelikli gündem maddesi 
hâline getirilmelidir, Dışişleri Bakanlığında KKTC’nin tanıtımına ilişkin özel bir temsilci atanmalı ve bu 
temsilci dünyanın her tarafını gezmelidir. Neyi bekliyoruz? Müzakereler durdu. Eskiden diyorlardı ki: “Ya, 
müzakereler var. Dolayısıyla AB müzakereleri etkilenir.” E, durdu. Önümüzde bir perspektif var mı 
müzakerelerin açılması için? O da yok. Bütün “chapter”lar, fasıllar durdu, hiçbir fasıl açılmıyor. Geçen 
hafta Brüksel’e gittiğimizde “Ya, Türkiye neyi açabilir?” dediğimiz zaman “Ya, vallaha, bu dönemde biz 
Türkiye’yi tamamen atmaktan bahsediyoruz, ne ‘chapter’ açılması, ne fasıl açılması?” diyorlar. Peki, 
böyle bir dönemde siz bir hamle yapmak zorunda değil misiniz? Sizin bir diplomatik hamleniz olması 
gerekmez mi? Esasen en zayıf noktasını bulmuşsunuz, açmıyor, o zaman bir şey yapmamız lazım. 
Dış politikada en önemli şey boşuna laf etmek değildir, kararlılıktır. Bunu bugün yapamıyorsanız hiçbir 
zaman yapamazsınız. 1 milyondan az bir Rum’a diz mi çökeceğiz yani? Onların paşa gönülleri istediği 
zaman, istedikleri takvim çerçevesinde bir çözüme mi razı olacağız biz veya istedikleri şartlarda? Böyle 
bir şey olamaz. 
İstenene de bakınız “toprak” diyorlardı ki toprak vermiyoruz. Ya, neyi vermiyorsunuz toprak? Yüzde 
36’ydı KKTC’nin toprağı şu anda, yüzde 36, ara bölge dâhil yani bize düşen alan dâhil. E, ne oluyor? Yüzde 
28’e kadar düşeceğimizi götürüp Birleşmiş Milletlere teslim ettik yani bir çözüm durumunda yüzde 28 
küsura düşeceğimizi belirttik. Hani vermiyoruz? 
Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, KKTC’nin topraklarının, kendi topraklarının yüzde 23’ünü terk 
etmek anlamına geliyor. Niye yapıyoruz bunu? Allah’ın emri mi? Kutsal bir kitapta mı yazıyor 
vereceğimiz? Niye vereceğiz? Vermek zorunda… Efendim, çözüm olacakmış. Çözüm, almış vermiş, 
alacaksın ki vereceksin. Ya, niye vereceğiz kardeşim, niye vereceğiz ya? 
Bütün her şeyi altüst ediyorsunuz da, bütün Anayasa’yı altüst ediyorsunuz, kanunları, demokrasiyi altüst 
ediyorsunuz, yerleşik her şeyi altüst ediyorsunuz ve yerleşiğe zerre kadar saygı duymuyorsunuz da orada 
başkalarının getirdiği “yerleşik” dediği bu düzenlemelere niye karşı çıkmıyorsunuz? 
Bu, bizim millî bir meselemiz. Bunda siz sağlam durursanız biz sizi destekleriz. Açık açık eleştiriye de 
razıyız, her türlü eleştiriye de razıyız. Biz yeter ki doğru bir noktada duralım, bizi eleştirsinler umurumda 
değil ama doğru bir noktada duralım. 
Efendim, diyorlar ki: “Bu çözüm şimdi olmuyor. Şimdi yatıralım…” On yıl sonra tekrar çözüm başladığı 
zaman nereden başlayacağız, bakın, ben size söyleyeyim, 28,6’ya veya işte, her neyse, düştük ya, on yıl 
sonra başladığı zaman onun da gerisine düşürecekler bizi, her başlanan yerde bırakılan yerin bir 
sonrasına düşülüyor. 
Aynı şekilde Garanti Anlaşması’yla ilgili söyleyeyim, İngilizler diyor ki: “Vallaha biz toprak veririz.” Peki, 
sen toprak veriyorsun kardeşim, Annan Planı’nda da verdin ama sen müdahale hakkından, oradaki 
egemen üslerden vazgeçiyor musun? Sen Kıbrıs’ta egemen üs… Diyor ki: “Burası benim toprağım. Bu, 
çözümün dışında, ben ancak biraz toprak verebilirim.” Peki, sen egemen üslerden vazgeçiyor musun? 
“Geçmiyorum ama birazcık toprak verebilirim.” diyor. Peki, Yunanistan Türkiye’yi atmak için zaten tek 
taraflı müdahale istemiyor, İngiltere de zaten istemiyor, İngiltere’nin tek istediği egemen üslerde kalmak. 
Peki, kardeşim, ben şu aşamadan itibaren vereceğim, anlaşılıyor. Şimdi, bizi bir noktaya getirmişler, bu 
saatten sonra zorladığımız her adımda vermek zorundayız. Vermek zorunda mıyız? Niye veriyoruz? 
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Akdeniz tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar değerlendi. Suriye’de Ruslar üsler kuruyor, deniz üssü, 
kara üssü. Kurmuyor mu? Amerika Birleşik Devletleri PYD’nin alanına kuruyor. Bakıyorsunuz, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin bir eli Katar’da, orada 11 bin askeri var, 5’inci Filoyu Bahreyn’e kuruyor, Irak’ta ayrı 
üsleri var, Erbil’de ayrı koordinasyon merkezi var. Ya, yapmayın, siz ne yapıyorsunuz? Millet Akdeniz’e 
asker yığıyor, siz Akdeniz’den askeri çekiyorsunuz. Niçin, niye yapıyoruz biz bunu? Efendim, 
alınıyorlarmış, biz böyle konuşunca alınıyorlarmış. Ya, ben böyle konuşmak zorundayım kardeşim, biz 
böyle konuşmak zorundayız. Artık gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Bakınız, artık bu köprünün 
altından sular geçti. Kıbrıs konusunu eski, bu zamana kadar Türkiye’ye dayatılan şekilde biz ele almak 
zorunda değiliz. Hiç kimsenin paşa gönlü olsun diye bir taviz vermek zorunda değiliz. Kim bu yetkiyi, 
hakkı kendinde görüyor? 
Ayrıca, lütfen, şunu belirtmek istiyorum: Bir anlayış var, o anlayış Türkiye’de millîlik ne kadar varsa 
ayaklarının altın alıp ezmek istiyor, hınçla ezmek istiyor. Bir şey diyorsunuz, hemen karşı geliyorlar. Ya, 
kardeşim, burası, bu Kıbrıs’ta benim bir arsam yok, benim bir yalım yok, benim herhangi bir şeyim yok. 
Seçim bölgem Ardahan’da bile bir evim yok. Bizim bir şeyimiz yok, burası memleket meselesi. Yani, 
burada verdiğiniz şeyi alamıyorsunuz ve geri dönüşünüz yok. Bu konuda azami gayret gösterileceğine, 
bütün partilerin, başta hükûmet eden AK PARTİ’li kardeşlerimizin buna riayet edeceğini ve özen 
göstereceğini düşünüyoruz ve bu konuda en azından sapma olmaması gerekiyor. 
Orta Doğu’daki gelişmeler Türkiye’nin elini kolunu bağladı, Akdeniz de bağlıyor, yarın Ege bağlayacak ve 
bu götürülemez, sürdürülemez bir noktaya geliyor. Herkesle kavga politikasından da vazgeçelim artık. 
Bu, Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor. 
 
3.4. Türkiye’nin AB Süreci Konusundaki Gerçekler ve Tuzaklar 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
18.07.2017 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyetlerine dönük harekât 
misyonları konusunda gelen Hükûmet tezkeresine yönelik TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 
şunları söyledi:  
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyetlerine dönük harekât misyonları konusunda gelen Hükûmet tezkeresine 
olumlu oy kullanacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu misyonlarda yer almasını destekliyoruz. 
Bu vesileyle, özellikle son dönemde gündeme gelen ve bizi en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi 
olan Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusuna değinmek istiyorum. 
Rahmetli Özal, 1987 yılında Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunda bulunduğu zaman “uzun, ince bir yol” 
demişti çünkü olayın farkındaydı. Avrupa Birliği müktesebatının genişliği, sürekli gelişmesi ve Türkiye’nin 
o dönemde bulunduğu durum ve konum, esasen bunun çok uzun olacağını, inişli çıkışlı bir süreç olacağını 
biliyordu, realist bir yaklaşımla “uzun, ince bir yol” diye tarif etmişti. 
1999 yılında, malumunuz bizim adaylığımız onaylandı. 2004 yılında müzakerelerin başlamasına ilişkin 
tarih alındı ve 2005 yılında da müzakere çerçeve belgesi imzalandı. O dönemde Ankara’da “Müzakereler 
bitecek.” diye de kutlamalar yapıldı. Müzakere çerçeve belgesi o dönemde esasen müzakerelerin 
olacağına değil, olmayacağına ilişkin hükümler içeriyordu. Neden? Çünkü sürecin ucu açık olacaktı, yani 
ne kadar devam edeceği bilinmiyordu. Beş yıl mı, on yıl mı, yirmi yıl mı, yüz yıl mı, belli değildi. İki: Sonuç 
önceden kestirilemezdi yani siz bütün her şeyi yapsanız, her şeyi yerine getirseniz bile üye olacağınıza 
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ilişkin garanti edilemiyordu ve bu o zaman bir zafer olarak gösterildi, konjonktürü gereği Ankara’da 
kutlamalar yapıldı. 
Avrupa Birliği sürecinde kritik bir eşiğe gelindi. Daha önce bizim duyduğumuz, özellikle Avrupa’da 
kenarda olan anti Türk, İslamofobik, bizim kültürümüzü hazmedemeyen unsurlar zaman içerisinde 
Avrupa Birliğinin merkezine geldiler. Artık bunlar merkezde ve siyasetin merkezindeler, parlamentoda 
bunlar var. Türkiye’nin üyeliğine, Sarkozy geldiğinde, “Biz farklı bir statü vereceğiz.” dendiğinde, o zaman 
karşı gelenler çoğunluktaydı. Merkel benzer şeyler söylediğinde -ayrıcalıklı ortaklık, tam üyelik yerine- o 
zaman yine Avrupa’daki ana gövde buna karşı çıkmıştı ama şu anda gelinen nokta itibarıyla, o zaman 
Türkiye demokratik adımlar attığı için de bunlar zayıf kalıyordu ama şimdi içerideki otokratik gelişmeler, 
antidemokratik gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa Atlantik kurumlarıyla sorunları Türkiye’ye hareket alanı 
vermiyor, bırakmıyor, dolayısıyla Avrupa Birliğinde artık Türkiye’ye tam üyelik değil, ayrıcalıklı ortaklık 
veya ayrı bir statü yani ikinci sınıf bir statü verme yönündeki düşünce Avrupa’da daha fazla taraf 
toplamaya başladı. 
Son bir yıldır ve özellikle darbe girişiminden sonraki süreçte tam üyelik artık tartışılmıyor. Ne tartışılıyor? 
Türkiye’yi böyle 2’nci bir sınıfa oturtabilecek bir paketten bahsediliyor. Türkiye’ye tam üyelik yerine 
başka bir statü verilmesi konusunda bir çaba olduğunu görüyoruz. 
Ben birkaç tane unsura değinmek istiyorum. Türkiye’yi nereye çekmek istiyorlar? Diyorlar ki: “Tam üye 
olmasın, ne olsun? Bir paket olsun, içinde dış politika konuları olsun, güvenlik politikası olsun, gümrük 
birliğini güncelleyelim.” Bizim, biliyorsunuz, gümrük birliği sanayi mallarını içeriyor, tarım ve hizmetleri 
içermiyor. Yani “Sanayi mallarına dönük gümrük birliğini hizmetlere ve tarım ürünlerine de teşmil 
edelim.” deniyor. 
Sığınmacılar ve mülteciler konusu var. Türkiye’nin bu konuda Avrupa’nın çok işine yaradığı… Dolayısıyla 
“Bu konuda da iş birliği yapalım, bu da o paketin bir unsuru hâline getirilsin.” 
Başka? “İnsan hakları başta olmak üzere bazı programları -örneğin Jean Monnet, ayrıca Erasmus- ve sivil 
toplum girişimlerini destekleyelim, Türkiye’ye müktesebat kapsamında fon verelim, Türkiye’ye destek 
olalım, Türkiye’deki demokratik gelişim konusunu destekleyelim.” Neden? Çünkü artık Türkiye bugün 
müracaat etse Kopenhag Kriterlerini karşılayamayan bir ülke hâline dönüştü. Bu paket bu, bunun 
içerisinde birkaç kültürel proje falan var ama bu, Türkiye’yi 2’nci sınıf bir üyeliğe götüren süreci 
başlatıyor. 
Avrupa’da bunu isteyen kesimler güçlendi ama Türkiye’de AB’ye dönük bir enerji de kalmadı. Bizde bir 
AB Bakanlığı var; âdeta AB’ye girme değil, AB’den uzaklaşıp AB’den çıkma bakanlığına dönüştü. Avrupa 
Birliğinde de keza öyle; raportör var, Türkiye’yle ilerlemelerden sorumlu raportör olması gerekirken 
sanki Türkiye’yle ilerlemeyi kesme raportörü, Türkiye’yle müzakereyi durdurma raportörü. 
Yalnız buna rağmen Avrupa Birliğinin ilişkileri götürme yönünde bir iradesinin olduğunu belirtmek isteriz. 
Neden? Avrupa Birliği Türkiye’yi asla bırakmak istemiyor, üye yapmak da istemiyor. Kol mesafesinde 
tutmak istiyor çünkü Türkiye’nin, aynen Rusya örneğinde olduğu gibi otokratik manada Türkiye’nin 
Rusyalaştığından endişe ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanının yine otokratik manada Putinleştiğinden 
endişe ediyor. Böyle olunca da bu defa ilişki sistematiği çöküyor. 
Benim şahsen, AB’de çalışmış, beş yılını orada harcamış, bu müktesebatı az çok bilen birisi olarak bir 
önerim var. Bu ilişkiler inişli çıkışlı, bugün kötü yarın düzelir. Hep de böyle oldu, başka üye olan ülkelerde 
de böyle oldu ama maalesef o dönemdeki müzakere çerçeve belgesi bugün Türkiye’nin elini kolunu 
bağlıyor ve ilerlemesine izin vermiyor. Böyle bir durumda AB’yle şu ikinci sınıf bir ilişki sistematiğine 
götürecek süreci başlattığınız anda, bu, ileride sizin esasen somut olarak onu kabul ettiğiniz anlamına 
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gelecek. Bu bir tuzak. Yani “Türkiye’yle mültecileri konuşalım, terörle mücadeleyi konuşalım, dış 
politikayı konuşalım, güvenlik politikasını konuşalım, enerjiyi konuşalım ama müzakereyi 
konuşmayalım…” Buna taraf olduğunuz anda bu zemini kaybettiğiniz anlamına gelir. Biz Türkiye’nin buna 
taraf olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Asla ve asla tam üyelikten vazgeçmemeli. Böyle beylik laflarıyla 
bize AB sürecinde ki “Bunların hepsi bize zaten düşman, bunlar Türk düşmanı, Müslüman düşmanı, 
bunlar falan …” bunlar hiçbir şey kazandırmaz. Bu ilişkiye mecburuz biz. Neden mecburuz? Çünkü Avrupa 
Birliği 500 milyon insanın olduğu bir yer, teknolojinin olduğu bir yer, mecburuz bu ilişkiye; ticarete, 
turizme, yatırıma mecburuz. Türkiye gelişmek istiyorsa, büyümek istiyorsa her tarafla iyi ilişkiler 
içerisinde olması lazım. Bizim tam üyelik perspektifini mutlaka korumamız lazım. 
Son bir şey söylemek istiyorum. Benzer şey başka coğrafyayla da devam ediyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’yle doğru dürüst bir ilişki kurmadan Orta Doğu’da at koşturamazsınız, belli bir noktada uyum 
sağlamak zorundasınız. Ama görüyoruz ki bir çaba yok, o çabanın da gösterilmesi lazım. 
Bütün zorluk, Türkiye’nin içerideki demokrasisine operasyon yapmasından kaynaklanıyor. Elimiz 
zayıflayınca içeride, dışarıda da herkes üzerinize yürüyebiliyor. 
 
3.5. Dışişleri İtibarı Dışarıdan Yapılan Atamalarla Yıpratılmıştır 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
27.07.2017 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya 
çalıştığı sırada Irak’ın parçalanmasını arzu etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla yapılması öngörülen 
referandumu uluslararası toplumun önemli bir bölümü tanımayacaktır." dedi.  
Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül’de düzünlemeyi 
öngördüğü bağımsızlık referandumuna değindi.  
Gerçekleştirilmesi öngörülen bu referandumun Irak Anayasası’na aykırı olduğunu, bölgesel yönetimin 
özellikle DEAŞ sonrası dönemdeki avantajları bağımsızlığa gidecek şekilde bir kazanca çevirmek istediğini 
ifade eden Yılmaz, "Bu konuda bölge son derece hassas. Irak yönetimi referandumu tanımayacağını 
belitti. Bu kadar alevlenmenin olduğu bir ortamda, böylesine provakatif bir adım bölgede ciddi manada 
istikrarsızlık yaratacaktır." diye konuştu.  
Tek taraflı referandum yapma içgüdüsünün, var olan kaotik durumu istismar anlamına geldiğini anlatan 
Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yaşanabilecek olumsuzlukları görmesini ümit ettiklerini söyledi.  
Irak’ın toprak bütünlüğünü tehdit edecek gelişmenin bölgede ciddi manada gerilim yarattığına işaret 
eden Yılmaz, şunları kaydetti:  
"Biz elbette her halkın bağımsızlık özlemine saygı duyarız. Bu her halkın hakkadır da. Ama şunu 
bilmeliyiz; bir hukuk var, bir düzen var, bir uluslararası sistem var. Bu da Irak’ın toprak bütünlüğüdür. Biz 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışırken, yanı başımızda Irak’ın parçalanmasını arzu etmeyiz. 
Dolayısıyla yapılması öngörülen referandumu uluslararası toplumun önemli bir bölümü tanımayacaktır. 
O bölgeyi bilen birisi olarak Arap ve Kürtleri, daha sonra da Acemler, Türkmenler ve diğer unsurları riskli 
savaş ortamına sürükleyecek adımlardan herkesin kaçınması gerekir."  
Hükümet, Mescid-İ Aksa’da Yaşanan Olaylar Karşısında Üst Perdeden Konuşuyor 
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Öztürk Yılmaz, hükümetin, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar karşısında üst perdeden konuştuğunu 
belirtti.  
Mavi Marmara sürecini bilenler için üst perdeden konuşmanın bir mana ifade etmediğini vurgulayan 
Yılmaz, AK Parti’nin İsrail ile yürüttüğü Filistin politikasının daha başından itibaren yanlış olduğunu dile 
getirdi. 
Arapların da Filistin sorununu artık gündemlerinin ön sıralarında tutmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle 
devam etti:  
"IŞİD’in varlığı, Suriye’deki gelişmeler, Irak, Yemen ve Katar’daki olaylar, Lübnan ve Mısır’daki gelişmeler, 
Filistin sorununun çözümü konusunda arayışlara bir perde çekmiştir. Arapların da kendi aralarında 
bölünmüş olduğu görünmektedir. Bunun çözümünün baş aktörü ABD’dir. ABD yönetimi de buna çok 
fazla istekli değildir. Bizim yapmamız gereken, öncelikle Filistinlileri yani Hamas ile El Fetih’i birleştirecek 
bir stratejiye yardımcı olmalıyız."  
Yılmaz, İsrail ve Filistin ihtilafında söylenecek çok sözün bulunduğunu, İsrail’in ibadet yerlerine dedektör 
yerleştirmesinin yanlışlığını ilk eleştirenlerden olduğunu söyledi.  
Türkiye’nin, Filistin sorununu tek başına çözemeyeceğini belirten Yılmaz, bu konuyla ilgili kendisinin İsrail 
büyükelçisiyle defalarca görüştüğünü, bugün de bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını dile getirdi. 
Yılmaz, bölgenin hassasiyetleri noktasında kullalanılacak diplomatik dilin önemine işaret etti.  
Dışişleri Bakanlığı Sanki AKP’nin Arka Bahçesi Ve Çöplüğü 
Öztürk Yılmaz, AK Parti döneminde, bakanlık verilemeyen bir kişiye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 
büyükelçilik görevi verildiğini belirtti..  
Dış politikanın formüle edildiği bu tür görevlere siyasi olarak yapılan atamaların bugünkü dış politikanın 
baş sebebi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bakıyoruz atanan 3 isme; hepsi daha önce AKP’de yer alan 
insanlar. Dışişlerinin itibarı bu tür dışarıdan yapılan atamalarla yıpratılmıştır. Dışarıdan yapılan atamalarla 
başarılı olan bir tek büyükelçi yoktur." diye konuştu.  
Yılmaz, Dışişleri Bakanlığından FETÖ bağlantılı 600 kişinin atıldığının söylendiğini, atılanların yüzde 80’ini 
atayan bakan yardımcısı ve müsteşarın şu an daha üst düzey görevlerde yer aldığını belirtti.  
Öztürk Yılmaz, "Dışişlerinde bu kadar insan FETÖ ile iltisaklıysa bununla ilgili birilerinin hesap vermesi 
lazım. Dışişleri Bakanlığı devlet içinde en az siyasetin bulaştığı kurumdu. Artık burası da siyasileştirildi. 
Büyükelçiler bulundukları bölgeler için durum değerlendirmesi yaparken korkuyor. Alternatif görüşlerin 
önünü kapattığınız zaman hiçbir şey elde edemezsiniz. Ben şahsen bu atamaları yadırgadığımı 
söylüyorum." ifadelerini kullandı. 
 
3.6. AKP’nin Referandum Tepkisi Göstermelik! 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
04.08.2017 
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AKP hükümetinin, Kuzey Irak’ta 
Eylül ayında yapılması planlanan sözde referanduma tepkisinin göstermelik olduğunu söyledi. 
Yılmaz, "Bu referandum, iktidar tarafından tutarsız açıklamalarla geçiştiriliyor" dedi. AKP iktidarı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürtlerin sözde bağımsızlık referandumuna ilişkin 
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yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu kaydeden Yılmaz, Kuzey Irak konusunda ikiyüzlü politikanın 
yürütüldüğünü ifade etti. CHP’li Yılmaz, şöyle şunları kaydetti: "AKP hükümetinin bu konuda samimi 
olmadığını düşünüyoruz. Açıkçası nerede durduğunu da anlamakta zorlanıyoruz. Bir taraftan karşıymış 
gibi açıklama yapılıyor diğer yandan yeterince tepki gösterilmiyor. Mesud Barzani’nin partisi KDP’nin 
Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Türkiye hükümetinin bağımsız Kürdistan’a karşı olmadığını söyledi. Kürt 
yönetiminden edindiğimiz izlenim de benzer şekilde. Eğer böyleyse burada bir ikiyüzlülük var." 
Kürt Yönetiminin sözde bağımsızlık sevdasından vazgeçmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, aksi halde 
bölgede kaosun hakim olacağını ve Türkmenlerin zor durumda kalacağını ifade etti. Öztürk Yılmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "O bölgenin hassasiyetlerini bilen biri olarak söylüyorum. Bu referandum yapılır 
ve uygulamaya konulursa Irak’ta, Araplar ve Kürtler çatışacaktır. Bölgede tansiyonun yükselmesi 
kaçınılmaz olur. Çünkü referandum, Bölgesel Kürt Yönetimi’ne ait olmayan bölgeleri de kapsıyor. Bu 
durum haliyle Türkmenleri ve Arapları da etkileyecektir. Türkiye’nin devreye girmesi gerekiyor. 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışırken Irak’ın toprak bütünlüğünün parçalanmasına göz 
yumamayız. " 
 
3.7. Başkomutan Olmak Sanal Kahraman Olmak Değildir 
Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
08.08.2017 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Caddelere, billboardlara 
’Başkomutanım’ diye yazdıranlar ve bundan keyif alanların şimdi başkomutan olarak Türkiye’nin milli 
meselesi olan Musul meselesine de başkomutan gibi yaklaşması gerekir. Yoksa sözde başkomutan 
olunmuyor." dedi. 
Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye’de toprak bütünlüğünü ortadan 
kaldıracak gelişmeler yaşandığını, bu nitelikte referandumlara gitme kararları alındığını belirtti. 
Türkiye’de siyasi iktidarın ise "kör olduğunu", bu gelişmeleri görmediğini ya da görmek istemediğini 
belirten Yılmaz, Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gitme kararı 
aldığını, bu kararın, ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye soktuğunu ifade etti. 
Türkiye’de siyasi iktidarın özellikle Musul açısından sıkıntılar içeren bu gelişmeye yönelik ülke çıkarlarını 
öne çıkaran, tutarlı bir yaklaşım sergileyemediğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:  
"Bu, Irak’ı paramparça eder, etnik çatışmayı tetikler, Araplarla Kürtleri savaştırır, Türkiye sınırına en az 1 
milyon Arap’ın veya Kürt’ün yığılmasına yol açar. Stadyumlara, spor komplekslerine, caddelere, 
billboardlara ’Başkomutanım’ diye yazdıranlar ve bundan keyif alanların şimdi başkomutan olarak 
Türkiye’nin milli meselesi olan ve maalesef Misakı Milli’den zorla kopartılıp alınıp, binbir türlü oyunla 
Irak’a devredilen Musul meselesine de başkomutan gibi yaklaşması gerekir. Yoksa sözde başkomutan 
olunmuyor. Öyle hiçbir çakıl taşı Türkiye’ye katmadan başkomutan olunmuyor. Türkiye’nin çıkarlarını 
doğru noktada durarak savunmadığınız zaman da başkomutan olunmuyor. Bu alanın Irak’ı parçalayacağı, 
bölgede istikrarsızlığa yol açacağı için bağımsızlığa gitmesini uygun bulmuyoruz. Bu cehennemin kapısını 
ardına kadar açma anlamına geliyor." 
Yılmaz, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, Türkiye’nin bu konuda da sessiz kaldığını ve kendi 
çıkarlarını gözeten, akılcı bir politikayı zamanında uygulamaya sokamadığını kaydetti. 
"Sağır Sultan Duymuş, Akp Görmüyor" 
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"Suriye’de de sözde Rojava Federal Bölgesi önce mahalle seçimlerine Kasım ayında kanton belediye 
seçimlerine, 1 Ocak 2018’de de sözde Rojava parlamentosu seçimlerine gidiyor." diyen Yılmaz, bu 
seçimin Suriye’de ayrışmayı tetikleyeceğini ifade etti. 
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:  
"Bu seçimler yapılacak, halk Rojova bölgesini istiyor olacak, buranın sınırları çizilecek ve yarın Suriye 
Anayasa’sı yazıldığı zaman anayasayı yazanların üzerine bir baskı uygulanacak ve burası Rojova Federal 
Bölgesi olarak Suriye Anayasası’na katılacak. Bunu sağır sultan duymuş ama her ne hikmetse AKP ve 
onun yöneticileri görmüyor. Kritik bir uyarıda bulunmak istiyorum; ne zaman Türkiye sınırlarının 
dışındaki gelişmelere müdahale etmek zorunda kaldıysa ve o yönde hareket ettiyse bunu engellemek için 
sınırlarının içinde olaylar çıkartıldı. Bu Eylül ayı ve öncesinde, sözde Rojova’da yapılacak seçimler 
öncesinde de Türkiye’nin bazı kentlerinde olaylar çıkartılabilir. Bu konuda ciddi endişelerimiz var. Eğer 
bunu görmüyorsa hükümet, hiç birşey görmüyordur." 
"Musul Benim İçin İkinci Bir Vatandır" 
Hükümetin son derece yanlış bir noktada durduğunu belirten Yılmaz, gerekli adımların hızla atılması, 
özellikle Musul ve Kerkük konusunda duyarlı olunması gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’nin Musul ile tarihi bağlarına dikkati çeken Yılmaz, "Musul benim için ikinci bir vatandır. 101 
günüm esaret içinde, zulm içinde geçmiştir. Biz oraya o gözle bakmışız. Irak’ın bir parçası olarak bakmışız 
ama tarihi hassasiyeti de her zaman kalbimizde tutmuşuz. Şimdi oralara birileri operasyon çekmeye 
kalkarsa onun cevabını da en başta Türkiye’deki siyasilerin vermesi gerekir. Başkomutan olmak sanal 
kahraman olmak anlamına gelmemeli. Bunun cevabı da o zaman verilebilmelidir. Bu sessizliği hiç doğru 
bulmuyoruz. Herkesin bir hesabı var. Orada bir kargaşa olduğu zaman, aynı kargaşayı burada da 
çıkarmak isteyecekler. Çünkü o operasyonu orada çekenler Türkiye’nin eli rahat olsun diye düşünmezler. 
Bizi içe gömmek ve orada o operasyonu tamamlamak isterler." değerlendirmesinde bulundu. 
 "Suriye Dosyası Allah’a Emanet" 
Açıklamalarının ardından bir soru üzerine Yılmaz, ABD ve Rusya’nın PYD konusunda aşağı yukarı aynı 
fikirde olduğunun görüldüğünü belirterek, PYD’nin arazide güçlendirildiğini, silah yardımı ile ordu 
kurdurulduğunu kaydetti. 
Yılmaz, "PYD’yi şu andan itibaren ayrı tutmak şu anlama gelir; ’önce diğerleri birleşsin, sonra PYD ile 
bunlar anlaşırlar’. Yani Suriye’de federal yapının da esasen şartları hazırlanıyor. Bu da bir strateji onlar 
açısından. Ama hükümet bunu anlıyor mu? Emin değilim." diye konuştu. 
Türkiye’nin Suriye konusunda yapması gerekenleri zamanında yapmadığını, ideolojik davrandığını ve 
bütün tezlerinin çökmesine yol açtığını belirterek, şunları söyledi:  
"Şu anda toparlamaya çalışsa bile bütünlükçü yaklaşım görmüyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
sağlayacak yegane figür Esat olmasına rağmen Esat’ı devirmeye çalışıyor. Herkes Esat’ın kalması yönünde 
irade sergiliyor. Esat’a baştan karşı olan Amerika bile eğit-donat programına son verdiğini açıklıyor. 
Herkes vazgeçiyor, Rusya sahiplenmiş, İran sahiplenmiş, başka ülkeler, Suudi Arabistan, Katar vazgeçiyor, 
bir tek bizdeki şahsi ihtilaf haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti vazgeçmiyor. Hal böyle 
olunca da Suriye’de bu hükümetin yapabileceği bir başarı yok. Suriye dosyası Allah’a emanet." 
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4. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER 
4.1. Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi 
Ekonomi Politikaları Gen.Bşk.Yrd.Aykut Erdoğdu 
4.1.1. Yabancı Sermayenin Yurtdışına Yaptığı Kar ve Faiz Transferleri 
TCMB’nin yayınladığı ödemeler dengesi istatistikleri üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre; 
Türkiye’nin dış borç karşılığında ödediği faizler (DIŞ BORÇ SERVİSİ) ile yabancı sermayenin doğrudan 
yatırımlarından elde ettiği karlardan yurtdışına aktardığı tutarlar (NET YATIRIM GİDERİ) şu şekildedir:  
 

 
 
15 yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye toplam 142,342 milyar USD dış borç faizi ödemiş ve üstüne 
yabancı sermaye yaptığı yatırımlardan elde ettiği karın 180,150 milyar USD’sini yurtdışına transfer 
etmiştir. Yani, Türkiye’nin yarattığı katma değerin 322,492 milyar USD’lik kısmını faiz ve yabancı 
sermayenin karı olarak yurtdışına transfer edilmiştir.   
  

Brüt Yatırım Gideri 
(Milyon ABD Doları)

Net Yatırım Gideri  
(Milyon ABD Doları)

YILLAR ÖDEME TÜRÜ TUTAR TUTAR
ANAPARA 22.450

FAİZ 6.402
ANAPARA 20.823

FAİZ 6.988
ANAPARA 23.340

FAİZ 7.148
ANAPARA 28.769

FAİZ 8.034
ANAPARA 30.708

FAİZ 9.362
ANAPARA 37.873

FAİZ 10.812
ANAPARA 41.881

FAİZ 11.997
ANAPARA 48.464

FAİZ 10.537
ANAPARA 47.152

FAİZ 8.733
ANAPARA 42.462

FAİZ 8.743
ANAPARA 43.681

FAİZ 9.364
ANAPARA 46.036

FAİZ 9.563
ANAPARA 40.020

FAİZ 9.955
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FAİZ 9.709
ANAPARA 62.374

FAİZ 10.360
ANAPARA 25.767
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601.145
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4.1.2. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri (Haziran 2017) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 17 Ağustos 2017 günü açıklanan Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu verileri Türkiye ekonomisinin yaşadığı darboğaza ek olarak; ağır bir yabancılaşma olgusu ile de 
karşı karşıya olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 2017’nin ilk 6 ayında Türkiye’nin net uluslararası 
yatırım pozisyonu 66,903 milyon ABD doları daha gerileyerek-424,161milyar ABD dolarına ulaşmıştır.  
 

 
 

 2017 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı 
varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 3,8 oranında artışla (8,139 milyar ABD doları artışla)  223,7 milyar 
ABD doları, yükümlülükleri ise % 13,1 oranında artışla (75,042 milyar ABD doları artışla) 647,8 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 
2016 yıl sonunda –357,3 milyar ABD doları iken 2017 Haziran sonunda –424,2 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani NET UYP 2017’nin ilk 6 ayında 66,903 milyar dolar daha kötüleşmiş 
durumdadır. 

 Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklarkalemi 2016 yıl sonuna göre % 2,3 oranında 
artışla 108,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlarkalemi % 5,7 oranında artışla 72,4 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası 
cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 8 oranında artışla 32,3 milyar ABD doları 
olmuştur. 

 Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar(sermaye ve diğer sermaye) piyasa 
değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 22,8 oranında artışla 
167,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 Portföy yatırımları2016 yıl sonuna göre % 20,5 oranında artarak 172,3 milyar ABD doları olmuştur. 
Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku2016 yıl sonuna göre % 38,3 oranında artışla 49,1 milyar ABD 
doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku% 18,5 oranında artışla 31,7 milyar 
ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku(yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 
12,5 artışla 43,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 Aynı dönemde, diğer yatırımlar2016 yıl sonuna göre % 5 oranında artarak 307,8 milyar ABD doları 
olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alanyurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez 
Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları2016 yıl sonuna göre % 1,7 oranında azalışla 0,8 
milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik 
bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 8,6 oranında artışla 33,1 milyar ABD 
doları olurken, TL mevduatı% 11,8 oranında artarak 13,6 milyar ABD doları olmuştur. 

 Bankaların toplam kredi stoku% 0,1 oranında artışla 87,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin 
toplam kredi stoku% 4,6 oranında artışla 104,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Milyon ABD doları)
2016 
sonu

2017 ç1 
sonu

2017 ç2 
sonu

2017 ilk 3 
aylık fark

2017 ikinci 3 
aylık fark

2017 ilk 6 
aylık fark

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU, NET -357.258 -385.129 -424.161 -27.871 -39.032 -66.903
0

VARLIKLAR 215.524 217.760 223.663 2.236 5.903 8.139
YÜKÜMLÜLÜKLER 572.782 602.889 647.824 30.107 44.935 75.042
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2016 2017 Q1 2017 Q2
ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU, NET -357.258 -385.129 -424.161
A. Varlıklar 215.524 217.760 223.663
1. Doğrudan Yatırımlar 39.503 40.339 41.202
1.1 Sermaye 31.006 31.822 32.626
1.2 Diğer sermaye 8.497 8.517 8.576
2. Portföy yatırımları 1.284 1.385 1.343
2.1 Hisse senetleri 497 538 527
2.1.1 Merkez Bankası 0 0 0
2.1.2 Bankalar 322 352 344
2.1.3 Genel Hükümet 0 0 0
2.1.4 Diğer Sektörler 175 186 183
2.2 Borç senetleri 787 847 816
2.2.1 Bankalar 645 658 702
2.2.2 Diğer Sektörler 142 189 114
3. Diğer yatırımlar 68.477 70.357 72.410
3.1 Diğer Hisse Senedi ve Katılım Payları 1.502 1.533 1.571
3.2 Efektif ve Mevduatlar 47.002 48.354 49.669
3.2.1 Bankalar 29.956 31.026 32.341
3.2.1.1 Yabancı para 23.588 23.163 25.068
3.2.1.2 Türk lirası 6.368 7.863 7.273
3.2.2 Diğer Sektörler 17.046 17.328 17.328
3.3 Krediler 6.274 6.213 6.162
3.3.1 Merkez Bankası 9 9 9
3.3.2 Bankalar 5.669 5.609 5.784
3.3.2.1 Kısa Vade 945 818 1.030
3.3.2.2 Uzun Vade 4.724 4.791 4.754
3.3.3 Genel Hükümet 596 595 369
3.4 Ticari Krediler 12.158 12.714 13.463
3.4.1 Diğer Sektörler 12.158 12.714 13.463
3.5 Diğer Varlıklar 1.541 1.543 1.545
3.5.1 Merkez Bankası 1.541 1.543 1.545
4. Rezerv varlıklar 106.260 105.679 108.708
4.1 Parasal altın 14.051 17.102 18.512
4.2 Özel Çekiş Hakları 1.298 1.314 1.344
4.3 IMF nezdinde rezerv varlıklar 152 153 157
4.4 Diğer rezerv varlıkları 90.759 87.110 88.695
4.4.1 Döviz varlıkları ve mevduatlar 9.357 9.973 13.062
4.4.1.1 Bankalar nezdinde 9.357 9.973 13.062
4.4.2 Menkul kıymetler 81.402 77.137 75.633
B. Yükümlülükler 572.782 602.889 647.824
1. Doğrudan Yatırımlar 136.602 155.060 167.803
1.1 Sermaye 125.937 144.690 156.644
1.2 Diğer sermaye 10.665 10.370 11.159
2. Portföy yatırımları 142.967 150.204 172.251
2.1 Hisse senetleri 35.505 40.564 49.101
2.1.1 Bankalar 10.739 12.658 15.454
2.1.2 Diğer Sektörler 24.766 27.906 33.647
2.2 Borç senetleri 107.462 109.640 123.150
2.2.1 Bankalar 31.609 33.070 37.664
2.2.1.1 Yurtiçi 626 580 648
2.2.1.2 Yurtdışı 30.983 32.490 37.016
2.2.2 Genel Hükümet 65.331 66.160 75.112
2.2.2.1 Yurtiçi 26.739 26.254 31.696
2.2.2.2 Yurtdışı 38.592 39.906 43.416
2.2.3 Diğer Sektörler 10.522 10.410 10.374
2.2.3.1 Yurtiçi 282 241 257
2.2.3.2 Yurtdışı 10.240 10.169 10.117
3. Diğer yatırımlar 293.213 297.625 307.770
3.1 Efektif ve Mevduatlar 43.460 45.418 47.518
3.1.1 Merkez Bankası 813 801 799
3.1.1.1 Kısa Vade 110 108 109
3.1.1.2 Uzun Vade 703 693 690
3.1.2 Bankalar 42.647 44.617 46.719
3.1.2.1 Yabancı para 30.482 31.495 33.115
3.1.2.2 Türk lirası 12.165 13.122 13.604
3.2 Krediler 211.608 212.732 217.411
3.2.1 Merkez Bankası 0 0 0
3.2.1.1 IMF kredileri 0 0 0
3.2.1.2 Diğer Uzun Vade 0 0 0
3.2.1.3 Kısa Vade 0 0 0
3.2.2 Bankalar 87.463 87.753 87.509
3.2.2.1 Kısa Vade 14.536 15.222 15.321
3.2.2.2 Uzun Vade 72.927 72.531 72.188
3.2.3 Genel Hükümet 24.226 24.872 25.371
3.2.3.1 Kısa Vade 0 0 0
3.2.3.2 Uzun Vade 24.226 24.872 25.371
3.2.4 Diğer Sektörler 99.919 100.107 104.531
3.2.4.1 Kısa Vade 3.973 4.158 5.153
3.2.4.2 Uzun Vade 95.946 95.949 99.378
3.3 Ticari Krediler 36.859 38.171 41.507
3.3.1 Diğer Sektörler 36.859 38.171 41.507
3.3.1.1 Kısa Vade 36.440 37.784 41.126
3.3.1.2 Uzun Vade 419 387 381
3.4 SDR Tahsisatları 1.286 1.304 1.334
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4.1.3. Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 
24 Temmuz 2017 (Pazartesi) günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların 
likidite oran hesaplamalarına ilişkin bir değişiklik taslağı yayımladı."Bankaların likidite karşılama oranı 
hesaplamasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı"na göre, TCMB'ye 
yatırılan zorunlu karşılıkların yüzde 100'ü yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilecek. 
Yürürlükteki mevzuata göre, şu anda, zorunlu karşılıkların yalnızca yüzde 50'si yüksek kaliteli likit varlık 
olarak dikkate alınmaktadır. Değişiklik, yürürlüğe girdiği takdirde, bankaların likidite oranlarını 
rahatlatacak, perakende mevduatlara yönelmek yerine kısa vadeli fonlarını artıracak niteliktedir. KGF 
kredileri için fon sağlamakta zorlanan bankaların, mevduat faizlerini yükselterek daha fazla mevduat 
toplama arayışı faiz oranlarında genel bir yükselişi beraberinde getirmişti. 
2016 sonu itibariyle, büyümenin motoru olan borçlanmanın yavaşlamaması için Kredi Garanti Fonu’nun 
(KGF) kapsamı genişletildi. KGF kredileri ve sonrası için gereken kaynağı temin etmekte zorlanan 
bankacılık kesiminin elini rahatlatarak yeniden kredi verebilmesi için; özkaynak hesaplama yöntemi 
geçtiğimiz hafta değiştirildi, tahsili gecikmiş alacaklardan kalan gayrimenkullerin sermayeye eklenmesine 
izin verildi.  
BDDK’nın bu girişimi geç likidite penceresi, özkaynak hesabı değişikliği, KGF garantileri vb önlemlerle 
bir yandan ayakta tutulmaya diğer yandan da çalışmaya devam etmesi sağlanmaya çalışılan bankacılık 
sektörünün değirmenine dökülen bir kova sudan öte bir şey değildir. 
 
4.1.4. Ocak-Haziran 2017 Bütçe Gerçekleşmeleri: 

 
 
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.1 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
25.2 milyar TL açık vermiştir.  
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 1.8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.  
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2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 8.8 oranında 
artarak 299.2 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise, yüzde 18.5 oranında artarak 324.4 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.  
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,6 oranında 
artarak 246.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20.2 oranında artarak 
297.4 milyar TL olmuştur. 
Bütçe 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 1.1 milyar TL fazla vermiş iken, 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 25.2 milyar TL açık vermiştir. Bu demektir ki; bu yılın ilk altı ayında geçen yılın ilk altı ayına 
göre, bütçe performansı (25.2 milyar TL+1.1 milyar TL = ) 26.3 milyar TL bozulmuştur.  
Bütçedeki performans düşüklüğü sadece bütçe açığı ile kalmamış, faiz dışı fazla kaleminde de büyük bir 
performans kaybı yaşanmıştır. Buna göre, bütçede 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.5 milyar TL faiz 
dışı fazla verilmiş iken, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Yani faiz 
dışı dengede (27.5 milyar TL – 1.8 milyar TL =) 25.7 milyar TL'lik performans kaybı meydana gelmiştir. 
 
4.1.5. Bütçe Açığı-Hazine Borçlanma Limiti 
4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Borçlanma, İkraz ve 
Garanti Limiti başlıklı 5. maddesi:Madde 5 –Malî yıl içinde 1 inci Maddede belirtilen ilkeler ve malî 
sürdürülebilirlik de dikkate alınarak yılı bütçe kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile 
tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı yapılabilir. 
Bu maddeye göre Hazine, her yıl bütçe kanununda yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ile yine bütçe 
kanununda tahmin edilen gelirler arasındaki fark kadar net borç kullanımı yapabilir.  
Borçlanma Limiti = Cari yıl bütçe kanunundaki başlangıç ödenekleri – Cari yıl bütçe kanununda tahmin 
edilen gelirler 
Net Borç Kullanımı = Cari yıl içinde yapılan iç ve dış borçlanmalar – Cari yıl içinde vadesi gelen borç 
anapara ödemeleri 
 
2017 yılı Bütçe Yasası’nın Gider, Gelir, Finansman, Denge başlıklı birinci bölümünün ilk üç maddesinin 
ilgili hükümleri: 
Gider 
Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/1003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; 
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634.176.488.900 Türk 
Lirası…ödenek verilmiştir. 
Gelir ve Finansman 
Madde 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli; 
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 586.696.152.000 Türk Lirası…olarak tahmin 
edilmiştir. 
Denge 
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Madde 3 – (I) 1’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2’nci 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma 
ile karşılanır. 
 
Borçlanma Limiti = Cari yıl bütçe kanunundaki başlangıç ödenekleri – Cari yıl bütçe kanununda tahmin 
edilen gelirler 
Borçlanma Limiti (2017) = 634.176.488.900 - 586.696.152.000 = 47.480.336.900 
>>Hazine’nin 2017 yılı için borçlanma limiti yaklaşık 47,5 milyar TL’dir. 
4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin ikinci 
fıkrası ile bu limitin artırılabilmesi önmgörülmektedir:  
Madde 5 – 
(Değişik ikinci fıkra: 16/7/2008-5787/3 md.) Borçlanma limiti değiştirilemez. Ancak borç yönetiminin 
ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş oranında artırılabilir. Bu 
miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak Müsteşarlığın görüşü 
ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. Bütçenin denk olması durumunda da 
borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde beşine kadar artırılabilir. 
Buna göre borçlanma limitinin, ilki Hazine’nin bağlı olduğu Bakanın, ikincisi ise Bakanlar Kurulu’nun 
yetkisinde olmak üzere iki kez yüzde 5 oranında olmak üzer toplamda yüzde 10 oranında artırılma imkânı 
var.Bu durumda bu artırma imkânlarının da kullanılması halinde 2017 yılı için Hazine’nin borçlanma 
limiti 52,2 milyar TL’ye yükselmektedir. 
>>Hazine, yılın ilk ayında 26,7 milyar lirası iç, 19,8 milyar lirası dış olmak üzere toplamda net 46,5 
milyar lira borçlandı. 
Buna göre % 10 artırım yetkisi kullanılmadığı taktirde borçlanma limiti neredeyse dolmuş durumdadır. 
Kullanıldığında da sağlanacak olan 4,7 milyar TL’lik ek borçlanma yeterli olmayacaktır.  
>>Hazine borçlanma limiti dolma noktasına geldiği için; Türkiye yasal düzenleme ile limit artırımı 
yapmak zorundadır. 
 
4.1.6. İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2017 
İşsizlik oranı Mayıs 2017’de %10,2 seviyesinde gerçekleşti: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 
milyon 225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile  %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile %19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile 
%10,4 olarak gerçekleşti. 
TÜİK’in “güncellenmiş” milli gelir verilerine göre 2017 yılının ilk çeyreğinde % 5 büyümüş olan Türkiye 
ekonomisi, anlaşılmaz-açıklanamaz bir biçime istihdam artışı/işsizlik düşüşü sağlayamamış 
durumdadır. Dahası, hükümetin 2017 başından beri uygulamakta olduğu istihdam teşvikleri de işsizlik 
oranını % 10’un altına düşürememiş durumdadır. KGF kredileri yatırıma, dolayısıyla da istihdam 
artışına dönüşmemektedir. 
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Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Mayıs 2016, Mayıs 2017 

 
İstihdam oranı %47,7 oldu: İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %47,7 
oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi 
arttı. İstihdam edilenlerin %19,6’sı tarım, %18,9’u sanayi, %7,5’i inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 
0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 0,9 puan arttı. 
İşgücüne katılma oranı %53 olarak gerçekleşti: İşgücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak 
%53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0,1 puanlık artışla %72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %33,9 olarak gerçekleşti. 
Kayıt dışı çalışanların oranı %34,2 olarak gerçekleşti: Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan 
artarak %34,2 (9 milyon 743 bin kişi) olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla %22,4 (5 milyon 135 bin kişi) oldu. 

Bu tabloda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; istihdam artışı ve işsizliğin düşmese de artmadığı 
süreçte; sağlanan istihdamın yarıdan fazlasının kayıt dışı istihdamdan oluşmasıdır. Ocak 2017’de 26 
milyon 672 milyon olan toplam istihdam Mayıs 2017’de 28 milyon 488 bina ulaşmış durumdadır; yani bu 

Esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların yıllar ve cinsiyete göre işgücü durumu      
[15+ yaş]    (Bin kişi)

Yıllar Toplam Toplam
Ücretli 

veya 
yevmiyeli İşveren

Kendi 
hesabına

Ücretsiz 
aile işçisi Toplam Toplam

Ücretli 
veya 

yevmiyeli İşveren
Kendi 

hesabına
Ücretsiz 

aile 
işçisi Toplam Toplam

Ücretli 
veya 

yevmiyeli İşveren
Kendi 

hesabına
Ücretsiz 

aile işçisi Toplam Tarım Tarım dışı 

2014 Yıllık 25 933 9 069 3 348  173 2 731 2 816 5 470 4 500  450  26 1 557 2 468 20 462 4 568 2 899  147 1 174  349 35,0 82,3 22,3
2015 Yıllık 26 621 8 937 3 269  152 2 684 2 832 5 483 4 451  443  21 1 533 2 453 21 137 4 487 2 826  131 1 151  379 33,6 81,2 21,2
2016 Yıllık 27 205 9 111 3 346  197 2 798 2 769 5 305 4 355  426  23 1 552 2 353 21 901 4 756 2 920  174 1 246  416 33,5 82,1 21,7
2017 Ocak 26 672 8 663 3 102  199 2 911 2 450 4 893 3 957  271  23 1 602 2 060 21 780 4 705 2 831  176 1 309  389 32,5 80,9 21,6

Şubat 26 956 8 853 3 108  198 2 989 2 558 5 036 4 086  258  23 1 645 2 159 21 920 4 767 2 850  174 1 344  399 32,8 81,1 21,7
Mart 27 489 9 096 3 282  198 2 990 2 626 5 085 4 158  288  22 1 630 2 217 22 403 4 938 2 994  176 1 360  409 33,1 81,8 22,0
Nisan 28 157 9 534 3 411  221 3 071 2 832 5 320 4 385  325  20 1 653 2 387 22 836 5 149 3 086  200 1 419  444 33,9 82,4 22,5
Mayıs 28 488 9 753 3 526  232 3 029 2 967 5 577 4 618  452  28 1 627 2 510 22 911 5 135 3 073  204 1 402  456 34,2 82,8 22,4

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri

Toplam Tarım Tarım dışı Kayıt dışı oranı
Unregistered rateKayıt dışı Kayıt dışı Kayıt dışı



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

72 

5 ay içinde 1 milyon 816 bin yeni istihdam söz konusudur. Ancak, aynı dönemde kayıt dışı istihdam da 1 
milyon 90 bin kişi artarak 8 milyon 663 binden 9 milyon 753 bine çıkmıştır. Yani, 2017 yılının ilk beş 
ayındaki 1 milyon 816 bin yeni istihdamın 1 milyon 90 bini (% 60 oranında) kayıt dışı istihdamdır. 
Dahası, ilk beş ayda tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin sayısındaki 450 bin kişilik artış(ki bu da toplam 1 
milyon 816 bin kişilik istihdam artışının yaklaşık % 25’ine denk düşmektedir)işsizlikteki küçük düşüşün 
aslında yaz aylarında tarım kesimindeki ücretsiz aile işçiliği ile sağlandığını göstermektedir.  
Kamu istihdamı %0,8 azaldı: Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı II. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %0,8 oranında azalarak 3 milyon 590 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik arttı: Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 
bir önceki döneme göre 44 bin kişi artarak 27 milyon 914 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 
değişim göstermeyerek %46,7 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 560 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek 
%11,3 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek 
%52,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 17 bin, 
sanayi sektöründe 14 bin, hizmet sektöründe 70 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 58 bin kişi azaldı. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Mayıs 2016 – Mayıs 2017 
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4.1.6.1. Gerçek İş Gücüne Katılım Oranı ve Gerçek İşsizlik Hesabı (Geniş Tabanlı İşsizlik 
Hesaplaması) 
 

 

 
İşsizlik konusunda ısrarla vurgulanması gereken husus; açıklanan işsizlik rakamlarındaişsiz olmasına 
rağmen, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanların TÜİK tarafından hesaba 
katılmamasıdır.  
İş gücüne katılma oranı, işgücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.Türkiye 
iş gücüne katılma oranı en düşük ülkelerden birisidir. Bu durum istihdamla ilgili verilerin diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında olduğundan daha iyi göstermektedir. Bu yüzden “Türkiye’de işsizlik diğer ülkelerden 
daha düşük” savunmasının hiçbir anlamı yoktur.  
İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanların (574 bin + 1613 bin + 62 bin kişi) hesaba 
dahil edilmesiyle yapılacak olan geniş tabanlı işsizlik hesaplamasına göre; Mayıs 2017’de GERÇEK (geniş 
tabanlı) işsizlerin sayısı 5.474 bin ve GERÇEK İŞSİZLİK ORANI da % 16,12 olarak gerçekleşmiştir. 
 
4.1.7. AKP'nin enflasyonla mücadeledeki başarısızlığı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 1 Ağustos 2017 tarihinde basın 
mensuplarına verdiği demeçte Merkez Bankası 2017 enflasyon tahmininin 0,2 puanlık bir artışla revize 

15 ve 
daha 
yukarı 
yaştaki 
nüfus (A)

İşgücü 
(B)        

İstihdam 
edilenler       

İşsiz 
(C)  

İşgücüne 
katılma 
oranı (%)

İşsizlik 
oranı 
(%)

İstihdam 
oranı (%)

İşgücüne 
dahil 
olmayan 
nüfus          

İş bulma 
ümidi 
olmayanlar 
(D) Diğer (1)  

(E)                    
Mevsimlik 
çalışanlar 
(F)

İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ 
HESAPLAMALARINDA 

DAHİL EDİLMEYEN 
İŞSİZLER (D+E+F)

2014 Yıllık  56 986  28 786  25 933  2 853 50,5 9,9 45,5  28 200   615  1 869   94  2 578
2015 Yıllık  57 854  29 678  26 621  3 057 51,3 10,3 46,0  28 176   676  1 726   94  2 496
2016 Yıllık  58 720  30 535  27 205  3 330 52,0 10,9 46,3  28 185   658  1 762   89  2 509

  
2017 Ocak  59 493  30 658  26 672  3 985 51,5 13,0 44,8  28 835   718  1 790   139  2 647

Şubat  59 567  30 855  26 956  3 900 51,8 12,6 45,3  28 712   715  1 774   120  2 609
Mart  59 634  31 131  27 489  3 642 52,2 11,7 46,1  28 504   650  1 683   92  2 425
Nisan  59 709  31 444  28 157  3 287 52,7 10,5 47,2  28 265   600  1 593   63  2 256
Mayıs  59 781  31 713  28 488  3 225 53,0 10,2 47,7  28 068   574  1 613   62  2 249

İş aramayıp, 
çalışmaya hazır 

olanlar

TÜİK VERİLERİ

(1) Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi 
nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. 

İş aramayıp çalışmaya hazır 
olanlar ile mevsimlik çalışanlar 

dahil İşgücü (B+D+E+F)

İş aramayıp çalışmaya hazır 
olanlar ile mevsimlik çalışanlar 

dahil işsizler (Gerçek İşsiz 
Sayısı) (Geniş Tabanlı İşsizlik) 

(C+D+E+F)

İş aramayıp çalışmaya hazır 
olanlar ile mevsimlik çalışanlar 

dahil İşgücüne katılma oranı  
([B+D+E+F] / A) (%)

Gerçek İşsizlik Oranı (%) 
([C+D+E+F] / [B+D+E+F])

2014 Yıllık 31.364 5.431 55,04 17,32
2015 Yıllık 32.174 5.553 55,61 17,26
2016 Yıllık 33.044 5.839 56,27 17,67
2017 Ocak 33.305 6.632 55,98 19,91

Şubat 33.464 6.509 56,18 19,45
Mart 33.556 6.067 56,27 18,08
Nisan 33.700 5.543 56,44 16,45
Mayıs 33.962 5.474 56,81 16,12

GENİŞ TABANLI İŞGÜCÜNE KATILIM VE İŞSİZLİK HESAPLAMASI
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edildiğini ve yeni tahminin yüzde 8,7 olduğunu açıklamıştır. 2018 yılı için ise Merkez Bankası’nın mevcut 
tahmini yüzde 6,4’tür.2 
Bu açıklamayla Çetinkaya Merkez Bankası’nı temel amacına yani “fiyat istikrarını sağlama” hedefine 
ulaştıramadığını beyan etmiştir.3 Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Merkez Bankası kendi koyduğu 
enflasyon hedeflerini yıllardan beridir tutturamamaktadır.4 
 

 Hedef Gerçekleşme Tahmin 
2006 5 9,7 - 
2007 4 8,4 - 
2008 4 10,1 - 
2009 7,5 6,5 - 
2010 6,5 6,4 - 
2011 5,5 10,4 - 
2012 5 6,2 - 
2013 5 7,4 - 
2014 5 8,2 - 
2015 5 8,8 - 
2016 5 8,5 - 
2017 5 - 8,7 
2018 5 - 6,4 
2019 5 - - 

Kaynak: TCMB 
Hedeflerin üstünde çıkan enflasyon Merkez Bankası Başkanı açısından ferdi bir başarısızlığa ülkemiz 
açısından ise artan yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine işaret etmektedir. Ücretleri haricinde herhangi bir 
gelir elde etmeyen halkımızın geniş kesimleri için yüksek enflasyon yaşam standartlarında düşüş ve 
gelirlerinde erime demektir. 
AKP iktidarı uzun yıllardır enflasyonu tek haneye indirmekte böbürlenmekte ve bu durumu iktisadi 
performansının başarısına dair en önemli donelerden biri olarak sıklıkta kullanmaktadır. Bu bağlamda 
hatırlatılması gereken ilk unsur AKP’nin enflasyonu tek haneye indiren politikaların gelişimine hiçbir 
katkıda bulunmadığı gerçeğidir. AKP 2001 Krizi neticesinde yaşama geçirilen uygulamaları takip etmekle 
yetinmiş olmasına rağmen bu uygulamaları kendi marifeti olarak sunmakta ısrar etmektedir. 
Öte taraftan vurgulanması gereken diğer bir unsur 2000’li yıllarda dünyada “hiper enflasyon” olgusunun 
bitmiş olduğu gerçeğidir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, Türkiye enflasyon verisi mevcut ülkeler 
içinde ve 2016 yılı itibariyle dünyada en yüksek enflasyona sahip 18. ülkedir. Bu ülkelerden sadece 
Güney Sudan, Surinam ve Angola’da enflasyon yüzde 20’den fazladır. Merkez Bankası’nın nihai 
rakamlarından hareket edecek ve 2016 enflasyon oranını yüzde 8,5 olarak kabul edecek olursak Türkiye 
listede 16. sıraya yükselmektedir. Diğer bir deyişle, “tek haneli enflasyonu” bir “başarı hikâyesi” olarak 
göstermeye çalışmak Türkiye’nin dünyadaki konumu dikkate alındığında bir göz bağcılığı denemesin 
olarak görülmelidir. 

Enflasyon Oranı, 2016, % 
Güney Sudan 380.8 Mısır 13.8 

Surinam 55.5 Belarus 11.8 
                                                           
2 https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-yukseltti 
3 http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/bottom+menu/banka-hakkinda 
4 http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/para+politikasi/fiyat+istikrari/enflasyon+hedefleri 
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Angola 34.7 Uruguay 9.6 
Mozambik 19.9 Brezilya 8.7 

Gana 17.5 İran 8.6 
Nijerya 15.7 Gine 8.1 

Ukrayna 13.9 Svaziland 7.8 
Haiti 13.8 Türkiye 7.8 

Kaynak: Dünya Bankası 
2006’dan beridir ortalama enflasyon yüzde 8,5’dur. Bu oran, yaklaşık her 8 yılda fiyatların iki katına 
çıkması demektir. Diğer bir deyişle, 2010’da fiyatı 1 TL olan bir malın fiyatı yaklaşık 2 TL olmuştur ya da 
her 100 TL’lik banknot değerinin yarısını yitirmiştir.  
Başarısızlığın boyutu Türkiye’deki enflasyonun farklı gelir gruplarındaki ülkelerin enflasyon ortalamaları 
ile yapılacak kıyasla daha net anlaşılabilir. Aşağıdaki grafik ve tabloda görüldüğü üzere Türkiye’de 
enflasyon AKP iktidarı döneminde sadece 2008 yılında düşük ve orta gelirli ülkelerin enflasyon oranı ile 
ve 2011’de sadece orta gelir grubundaki ülkelerin enflasyon oranı ile eşit değerler almıştır. Türkiye’deki 
enflasyon diğer tüm yıllarda ve tüm gelir gruplarındaki enflasyon oranından yüksek değerler almıştır. 
Aynı dönemde Türkiye’deki enflasyon oranı istisnasız şekilde dünyadaki genel enflasyon oranından 
yüksek değerler almıştır. 

 
Kaynak: Dünya Bankası 
Türkiye’deki enflasyon oranları diğer ülkelerden çarpıcı seviyede yüksektir. Örneğin, 2015 ve 2016 
yıllarında Türkiye’deki enflasyon dünya ortalamasından 4,8 kat daha yüksek değerler almıştır. Bu 
bağlamda daha da şok edici olan şu olgulara dikkat çekmek gerekmektedir: Türkiye’deki enflasyon oranı 
2015 yılında düşük gelirli ülkelerden bile yüzde 50 daha yüksek bir değer almıştır. 2016’da ise 
ülkemizdeki enflasyon oranı yüksek gelirli ülkelerden 19,4 kat daha yüksektir. Aynı yıl, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu üst orta gelirli ülkelere nazaran Türkiye’deki enflasyon oranı yaklaşık 4 kat daha yüksektir. 
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Enflasyon, Tüketici Fiyatları (Türkiye/Entite), 2004-2016 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Dünya 2.9 2.4 2.1 1.6 1.2 2.1 2.4 1.3 2.3 2.7 3.2 4.8 4.8 
Düşük Gelir 2.6 1.3 1.3 1.2 1.0 1.4 2.3 0.8 1.4 1.8 2.1 1.5   
Orta Gelir 2.1 1.8 1.6 1.3 1.0 1.5 1.8 1.0 1.9 1.6 2.2 2.7 2.4 
Üst Orta Gelir 2.3 2.2 2.1 1.5 1.2 1.9 2.3 1.2 2.3 2.7 3.0 5.5 3.8 
Yüksek Gelir (Sağ Eksen) 4.8 4.1 3.8 3.5 2.3 5.3 4.4 1.9 3.4 5.2 9.8 22.2 19.4 
Kaynak: Dünya Bankası 
Dolayısıyla, dünyada hiper enflasyonun bittiği bir dönemde “tek haneli enflasyonu”  bir başarı olarak 
sunmak fiyat istikrarına ilişkin on beş senelik kronik hezimetin üstünü örtme çabasına işaret 
etmektedir. Türkiye enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda dünyadaki en başarısız 
ülkelerden biridir. Fiyat istikrarının sağlanamaması ülke ekonomisini mali krizlere karşı savunmasız 
bırakmakta ve yapısal sarsıntılara zemin hazırlamaktadır. 
7.1 Enflasyon, Temmuz 2017 

Tüketici fiyat endeksi, Temmuz 2017 
[2003=100] 

 
 TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,15, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,44 artış 
gerçekleşti. 
 

Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları, 2005-2017 
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) 

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72 
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65 
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39 
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06 
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53 
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40 
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2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45 
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16 
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40 
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17 
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81 
2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53 
2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79       Yıllık enflasyon 2017 yılı Şubat ayından beri 5 aydır çift haneli olarak % 10’un üzerinde 

seyretmekteyken, 2017 yılı Temmuz ayından % 10’un altına düşmüştür. 

 
Aylık en yüksek artış %1,75 ile lokanta ve oteller grubunda oldu: Ana harcama grupları itibariyle 2017 
yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,36, ulaştırmada %1,13, 
eğitimde %1,05 ve ev eşyasında %0,63 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,51 ile giyim ve ayakkabı oldu: Ana harcama grupları itibariyle 
2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler 
oldu. 
 
Yıllık en fazla artış %15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti: TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 
alkollü içecekler ve tütün %14,14, sağlık %11,89, eğlence ve kültür %11,22 ve lokanta ve oteller %10,84 
ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 
 
Aylık en yüksek artış %0,42 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)’de oldu: İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış 
%7,63 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış 
%11,68 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış 
%10,73 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti. 
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Temmuz 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim 
olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti. 
 
4.1.8. Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2017 
 

  
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,4 azaldı.Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı 
Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 artarken imalat 
sanayi sektörü endeksi %0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
%0,6 azaldı. Madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki mevsimsel yükseliş dikkate alınmadığında; ana 
sanayi sektörlerinde bir üretim dar boğazının varlığı daha da görünür hale gelmektedir.  

  
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran 
ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %2,2 ile ara malında gerçekleşti. Mayıs ayında % 9,4 oranında 
gerilemiş olan sermaye malı üretimi Haziran ayında % 3,8 artış göstermiş olmasına rağmen, bu artış 
tam bir toparlanma anlamına gelmemektedir. Hem ara malı üretimindeki düşüş hem de sermaye malı 
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üretiminde gerçekleşen yetersiz artışa ek olarak, dayanıklı tüketim malı üretimindeki % 1,9 düşüş ve 
dayanıksız tüketim malı üretimindeki % 1,3 düşüş topluca değerlendirildiğinde KGF kredilerine ve 
hükümetin aldığı istihdam destekleri/SGK-vergi ödemleri ertelemesi gibi uygulamalarına rağmen 
yatırımların düşmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  
 
4.1.9. Memur Maaş Zamları 
Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümet, saray ve sarı 
sendika üçgeninde memura kumpas kurulmakta; kamu çalışanları ve emekliler ölüm gösterilerek sıtmaya 
razı edilmeye çalışılmaktadır.  
15 yıllık AKP iktidarı boyunca kamu çalışanı ve emeklilerinin sadece enflasyon kaybı karşılanmıştır. 
Yapılan zamlar sadece enflasyon tazminatı kabilindedir. Aynı dönem içerisinde Türkiye ekonomisinde 
gerçekleşen büyümeden çalışan ve emeklilere pay verilmemiştir. Oysa ülke ekonomisinde gerçekleşen 
büyümede kamu çalışan ve emeklilerinin de payı ve hakkı vardır.  
2003 yılından itibaren açıklanan enflasyon ve büyüme oranları birlikte hesaplandığında 2016 sonu 
itibariyle kamu çalışan ve emekli maaşlarının reel olarak 7,13 katına çıkması gerekirdi. Yani 2003 yılı 
başında 1.000 TL alan bir memurun maaşının 2016 sonunda 7.130 TL olması gerekiyordu.Her yılmemur 
maaşlarının enflasyon oranında artırılırken, aynı zamanda büyüme oranında da artırıldığında bu rakam 
elde edilmektedir. Yapılan bu hesaplamaya ilişkin tablo şu şekildedir:  

Aynı süreçteki memur maaş artış oranları ve verilen enflasyon farkları birlikte değerlendirildiğinde; 2003 
yılından 2016 yılına kadar geçen 13 yıllık süre zarfında memur maaşlarının ortalama olarak % 267 
oranında arttığı, yani 2002 yılında 1000 TL olan memur maaşının yaklaşık 3.670 TL’ye yükseldiği 
hesaplanmıştır. 
Bu hesaplamaya göre 2002 yılı sonundaki 1000 TL’lik bir memur gelirinin, 2016 yılı sonunda 7.130 TL’ye 
yükselmiş olması gerekirken, sadece 3.670 TL’ye yükselmiştir. Yani memur maaşları 2016 sonunda 
olması gerekenin yaklaşık olarak yarısı düzeyinde artabilmiştir.  
Bütün kamu çalışan ve emeklileri bu hesabı yapmalı ve eğer 2003 yılı başında aldıkları maaşın 7,13 katı 
maaşı alamıyorlarsa haklarının hükümet tarafından çalındığını bilmelidirler. Kamu çalışan ve 
emeklilerinin çalınan maaşları yapılan yolsuzluk ve suiistimallerle yandaşlara peşkeş çekilmiştir.   
Bu koşullar altında kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşları iki 
katına çıkarılmalı yani %100 zam yapılmalıdır. Bu zam oranı bile geçmiş 15 yılda çalınan haklarının 
birikmiş değerini karşılamamaktadır. 
AKP döneminde kamu çalışanı ve emeklilerinin maaşları kronik şekilde erimiştir. Aşağıdaki grafik kamuda 
en düşük alık maaşın yeni milli gelir serisine göre aylık kişi başı milli gelire oranını göstermektedir. Buna 
göre 2008 Krizi neticesinde ekonomideki küçülme nedeniyle ilgili orandaki geçici ve istisnai büyüme 
haricinde AKP iktidarı sırasında kamudaki maaşların kişi başına milli gelire oranı sürekli düşmüştür. 2003 
yılında kamuda en düşük maaşı alan kişinin aylık geliri kişi başına gelirin onda sekizi iken 2016 yılında bu 
oran onda yediye gerilemiştir. Öte taraftan, 2009 yılından itibaren kamu maaşlarının kişi başı milli gelire 
oranı yüzde 37 küçülmüştür.  

Büyüme 5,61 9,64 9,01 7,11 5,03 0,85 -4,70 8,49 11,11 4,79 8,49 5,17 6,06 2,88
Enflasyon 18,36 9,32 7,72 9,65 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,81 8,53
Büyüme Endeksi 105,61 115,79 126,23 135,20 142,00 143,20 136,47 148,05 164,50 172,38 187,02 196,68 208,59 214,59
Enflasyon Endeksi 118,36 109,32 107,72 109,65 108,39 110,06 106,53 106,40 110,45 106,16 107,40 108,17 108,81 108,53
Memur Maaş Endeksi (2002=100) 124,99 149,82 175,93 206,62 235,22 261,07 265,04 305,93 375,45 417,67 486,67 553,63 638,90 713,34

20082003 2004 2005 2006 2007 2015 20162009 2010 2011 2012 2013 2014
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Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı 
Reel kamu maaşları da son beş senedir erimektedir. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere en düşük memur 
maaşı 2012 yılında 923 ABD Doları iken 2016 da ilgili rakam 613 ABD Dolarına inmiştir. Yani maaşlar 
dolar bazında üçte bir oranında erimiştir. 

 
Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı 
Her kamu çalışanı ve emeklisi hakkı olan büyüme payının hükümet tarafından çalındığı için 
geçinemediğini ve banka borçları altında ezildiğini bilmelidirler.  
Hükümet, Saray ve sarı sendika arasında kurulan kirli kumpas bu gerçekleri gizleyemez. Hakkı çalınan 5 
milyon kamu çalışan ve emeklisinin ve bunların ailelerinin hakkı saray ve yandaşlarının üzerindedir. 
 
4.1.10. Akaryakıt Zamları 
31 Temmuz 2017 tarihinde benzin, motorin ve gazyağına 11 kuruş, 1 Ağustos 2017 tarihinde LPG’ye 
(Otogaz) yapılan 22 kuruşluk zam halkımızın sırtındaki ekonomik yükü ağırlaşmıştır. Aşağıdaki grafikte 
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görüleceği üzere bu zam ile son on yıl içerisinde İstanbul’da ortalama kurşunsuz benzinin fiyatı 2,73 
TL’den 5,19 TL’ye, motorinin fiyatı ise 2,32 TL’den 4,54 TL’ye çıkmıştır. 

 
Kaynak: OPET İnternet Sitesi5 
Yurttaşlarımızın gündelik yaşamına etkisi bulunan bu zamlar Dünyada akaryakıt fiyatlarındaki genel 
düşüşe rağmen gerçekleşmektedir. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere 2016 başından beri benzin ve 
motorin fiyatlarındaki artış dolar kurundaki artıştan yüksek bir seyir izlemektedir. Diğer bir deyişle, son 
bir buçuk yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen artışı döviz kurundaki değişimle açıklamak 
mümkün değildir. Fiyatlardaki değişimin seyri döviz kurundaki değişimin akaryakıttan elde edilen vergi 
gelirlerinin arttırmak için bir bahane olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. 
 

 
Kaynak: OPET İnternet Sitesi ve TCMB6 
Türkiye’de akaryakıt ülkemizin milli geliri Avrupa ülkeleri ile denkmişçesine vergilendirilmektedir. Bu 
nedenle akaryakıt maliyeti ile pompa fiyatı arasında vergilerden kaynaklı büyük bir uçurum söz 
konusudur. Mart 2017 ayı Enerji Piyasası Denetlemek Kurulu Raporu’ndaki veriyi özetleyen aşağıdaki 

                                                           
5 Türk Lirası Bazında Akaryakıt Fiyatları Aylık Ortalaması, Ocak 2007-Temmuz 2017, İstanbul Fatih İlçesi 
6 Türk Lirası Bazında Akaryakıt Fiyatları Aylık Ortalaması, Ocak 2007-Temmuz 2017, İstanbul Fatih İlçesi 
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tabloda görüleceği üzere yurttaşlarımız 1,46 TL maliyeti olan bir litre benzin için 3,17 TL’lik, 0,96 TL 
maliyeti olan bir litre LPG için 1,47 TL’lik vergi ödemektedirler.7 
 
Mart 2017 Seçili Akaryakıt Türlerinde Fiyat Oluşumu (TL/Lt)8 
Ürün  Ürün Fiyatı  Toptancı Marjı  Gelir Payı  Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı  Toplam Vergi  Nihai Satış Fiyatı  
K.Benzin 95 Oktan  1,46 0,08 0,00279 0,47 3,17 5,18 
Motorin  1,46 0,06 0,00279 0,51 2,49 4,52 
LPG (Otogaz)  0,96 0,08 0,0035 0,64 1,47 3,16 

 
Akaryakıttan kesilen verginin en büyük kısmını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oluşturmaktadır. 
Yurttaşlarımız tükettikleri her 1 litrelik akaryakıt için 1,8 ila 2,4 TL’lik “özel tüketim” vergisi 
ödemektedirler. Vergiler ÖTV ile sınırlı kalmamakta ve ÖTV eklenmiş akaryakıt bedeli üzerinde yüzde 18 
KDV kesilmektedir. Diğer bir deyişle, özel tüketim vergisinin üzerinden de yüzde 18’lik KDV kesilerek 
“vergi vergilendirilmiş” olmaktadır. 
 
Mart 2017 Seçili Akaryakıt Türlerinde Vergi Yükü (TL/Lt)[1]9 
Benzin Türleri ÖTV 2,3765 TL/LT KDV oranı %18 
Motorin Türleri ÖTV 1,7945 TL/LT KDV oranı %18 
LPG (Otogaz) ÖTV 1,7780 TL/KG KDV oranı %18 

 
AKP Hükümeti benzin ve motorini Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle benzer oranlarda vergilendirirken 
LPG’yi diğer tüm AB üyelerinden daha yüksek bir oranda vergilendirmektedir. 
AB ve Türkiye Mart 2017 LPG (Otogaz) Fiyat Karşılaştırılması10 

Ülke Vergisiz Fiyatlar (TL/Lt) Vergili Fiyatlar (TL/Lt) Vergi Oranı (%) 
Türkiye 1,68 3,16 46,78 
Litvanya 1,21 2,23 45,75 
Hollanda 1,46 2,65 44,82 

İtalya 1,48 2,51 41,04 
Portekiz 1,50 2,52 40,53 
Polonya 1,19 2,00 40,18 
Letonya 1,28 2,12 39,34 

Macaristan 1,71 2,72 37,21 
Slovenya 1,67 2,58 35,43 

Bulgaristan 1,30 2,00 35,09 
Slovakya 1,50 2,26 33,73 
Almanya 1,47 2,18 32,46 

Çek Cumhuriyeti 1,41 2,08 32,40 
Romanya 1,34 1,92 29,92 
Estonya 1,56 2,20 29,16 
Fransa 2,05 2,89 29,13 

                                                           
7 Mart 2017 EPDK Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu 
8 Mart 2017 EPDK Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu 
9 Mart 2017 EPDK Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu 
10 Mart 2017 EPDK Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu 
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İspanya 1,94 2,51 22,43 
Hırvatistan 1,90 2,41 21,18 

Lüksemburg 1,63 1,99 18,07 
Belçika 1,65 1,99 17,36 

 
Akaryakıttan alınan ÖTV 2016 yılında brüt vergi tahsilatının yüzde 9,1’ini oluşturmuştur. Geneli itibariyle 
akaryakıttan alınan vergi merkezi devlet bütçe gelirlerinin yüzde 12’sini aşan bir orana ulaşmakta ve, 
örneğin, kurumlar vergisinden daha yüksek bir tutara tekabül etmektedir.11 Diğer bir deyişle, 
yurttaşlarımız işine giderken belediye otobüsünü ya da özel vasıtasını kullanmak için gelirlerinden 
devlete büyük işletmelerin ödediğinden daha fazla vergi aktarmaktadırlar. 
Akaryakıta ilişkin bu vergilendirme politikası Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının diğer ülkelerdeki fiyatlarla 
kıyaslanması elzem kılmaktadır. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere Türkiye kendi gelir grubu içinde 
benzin fiyatının en yüksek olduğu ülkedir. Benzinin 2017 ikinci çeyreğindeki ortalama fiyatı açısından 
Türkiye’yi geçen ülkelerin tümünün kişi başı gelir seviyesi Türkiye’den bir hayli yukarıdadır. 
 

 
Kaynak: Bloomberg 
 
Bekleneceği ve aşağıda görüldüğü üzere, Bulgaristan haricinde sadece çok yoksul ülkelerde bir litre 
benzin fiyatının ortalama günlük gelire oranı Türkiye’deki orandan yüksektir. 2017 yılı itibariyle 
Türkiye’de ortalama gelire sahip bir kişi bir litre benzin için günlük gelirinin yüzde 5’ini harcamak 
durumundaydı. Diğer bir deyişle, toplu taşımayla olsa bile işine gitmek için ortalama 5 litre benzin 
tüketen ortalama gelire sahip bir kişi günlük gelirinin dörtte birini benzine harcamaktadır. 
 

                                                           
11 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm 
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Kaynak: Bloomberg 
Bu pahalılık nedeniyle Türkiye’de ortalama sürücü başına düşen yıllık benzin miktarı 34 litre civarındadır. 
Bu miktar Türkiye’den yoksul ülkeler için bile son derece küçüktür. Örneğin, Tayland’da bir sürücü yılda 
ortalama 106 litre benzin harcamaktadır. Kısacası, yüksek vergilendirme yurttaşlarımızın fiziki 
hareketliliğini sınırlandırmaktadır. 
 

 
Kaynak: Bloomberg 
 
Çarpık vergilendirme politikasından kaynaklanan bu sorun en çok yoksul yurttaşlarımızı etkilemektedir. 
Bir aylık asgari ücretle Türkiye’de yaklaşık 170 litre benzin alınabilirken ilgili değerler Mısır için Malezya 
için 491, Pakistan için 571, Çin için 804 ve Tayland için 1677 litredir. Diğer bir deyişle, büyük bir kısmı 
akaryakıt üreticisi olmayan birçok düşük ve orta gelirli ülkede asgari ücret alan kişiler de akaryakıta ve 
dolayısıyla ulaşıma Türkiye’dekinden daha düşük fiyatlara erişebilmektedir. 
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Kaynak: Bloomberg ve ILO 
 
Benzer şekilde ve aşağıdaki grafikte görüleceği üzere kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla ile alınabilecek 
benzinin hacmi açısından Türkiye dünyadaki en kötü durumda olan ülkeler arasında yer almaktadır. 

 
 

Bu gösterge bağlamında Türkiye’yle benzer değerler alan ülkelere baktığımız gelir seviyesinin belirleyici 
bir etmen olmadığını görmekteyiz. Örneğin, Türkiye’nin üçte biri oranında bir kişi başı milli gelire sahip 
Mısır’da yıllık ortalama kişi başı gelirle 10.000, Meksika’da 9.000 litre benzin alınabilirken, Türkiye’de 
ilgili değer yaklaşık 6.000 litredir.  
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Kaynak: Bloomberg ve Dünya Bankası 
 
Akaryakıt fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran pozisyonunun 
değişmemesi AKP iktidarının kamu maliyesi politikalarına ilişkin iki engeli ortaya koymaktadır. Bunlardan 
birincisi, AKP’nin vergi toplamaya ilişkin önceliği zenginden değil yoksuldan vergi almasıdır. AKP vergi 
alması gereken kesimlerden vergi alamamakta ve bu acziyetin faturasını yoksul yurttaşların sırtına 
yüklemektedir. İkincisi, mevcut vergi politikalarıyla AKP vergi topladığı kesimleri dolaylı olarak ve tam da 
bu vergiler sayesinde yoksulluğa sürüklemektedir. 
 
4.1.11. Türkiye ve Dünyada Et Fiyatları 
AKP iktidarı döneminde Türkiye’de kırmızı etin fiyatı ABD doları bazında 2,5 kat artmıştır. Halkımız haklı 
olarak et fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet etmektedir. AKP ise her çözemediği meselede olduğu gibi bu 
önemli sorunu ya görmezden gelmekte ya da meselenin “küresel dinamiklerden” kaynaklandığını iddia 
ederek sorunu yok saymaya çalışmaktadır. Fakat halkımızın ve özellik genç nesillerin beslenme sorunu 
yaşamasına yol açan bu meselenin kökeninde AKP’nin tarım ve gıda politikaları yatmaktadır. Türkiye’deki 
durumun dünya ölçeğinde ele alınması hâlinde AKP politikalarının yarattığı tahribatı göz önüne sermek 
mümkündür. 
Halkımız bilhassa pahalılık nedeniyle kırmızı et tüketememektedir. Bu sorunun temel nedeni kırmızı 
etteki pahalılıktır. Aşağıdaki grafik kırmızı etteki pahalılığın boyutlarını ortaya koymaktadır. CHP 
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın yaptığı incelemenin sonuçlarını özetleyen grafik AB 
üyesi ülkeler ve ABD’de halkın kolaylıkla erişebildiği Carrefour, Aldi, Tesco, Migros ve Coop gibi market 
zincirlerinin İnternet sayfalarında ilan ettikleri güncel kıyma fiyatlarını sunmaktadır. Kırmızı et 
tüketimindeki kültürel farklılıklar nedeniyle incelemede her ülkede en düşük fiyatlı kırmızı et ürünü olan 
kıyma seçilmiştir. İncelemede bahsedilen market zincirlerinin en düşük kıyma fiyatı baz alınmıştır fakat 
özellikle en düşük fiyatlı ürün arayışına da girilmemiştir. Türkiye için ise kentlerde fiilen en düşük fiyatla 
ürün sağlayan Et ve Süt Kurumu’nun güncel kıyma fiyatı baz alınmıştır. 
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Kaynak: İlgili Ülkelerdeki Alışveriş Zincirleri ile Et ve Süt Kurumu 
 

Bu bağlamda yukarıdaki grafikte görüleceği üzere Türkiye’de kıyma fiyatı Türkiye’den çok daha yüksek 
gelirli birçok ülkeden çok daha yüksektir. Örneğin Almanya ve İngiltere’de kilosu 17 TL’den kıyma bulmak 
mümkündür. Polonya, Hollanda, İspanya ve Avustralya’da ise fiyatlar 20-24 TL aralığındadır. Türkiye’den 
kişi başı geliri misliyle fazla olan birçok diğer ülkelerde ise fiyat farkları göz ardı edilebilir seviyededir. 
Örneğin, Fransa’da kilosu 37 TL’ye kıyma satın alabilmek mümkündür. Diğer bir deyişle, Türkiye’de 
kırmızı et ülkemize göre çok daha yüksek gelire sahip birçok ülkeden ya yüksektir ya da aradaki fark 
ihmal edilebilir bir seviyededir. 

 
Kaynak: Dünya Bankası, İlgili Ülkelerdeki Alışveriş Zincirleri, Et ve Süt Kurumu 
 

Bu nedenle, bir kilo kıyma fiyatını saatlik kişi başı gelire (GSYH) bölerek elde ettiğimiz endeksi özetleyen 
yukarıdaki grafiğe baktığımızda Türkiye’de ortalama bir yurttaşımızın bir kilo kıyma alabilmek için 
yaklaşık 7 saatlik gelirini harcadığını görüyoruz. Bir Alman ise aynı ürüne erişebilmek için sadece 1 saatlik 
gelirini harcamaktadır. Diğer bir deyişle, bir Türk bir Alman’a göre bir kilo kıyma için yaklaşık gelirinden 
yaklaşık 7 kat büyük bir payı harcamak zorundadır. 
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Kaynak: TÜİK 

Mesele sadece Türkiye’de etin yüksek gelirli ülkelerdekinden bile pahalı olmasından 
kaynaklanmamaktadır. Türkiye’de özellik kırmızı et fiyatları AKP döneminde ABD Doları bazında bile 
önüne geçilemez şekilde artmıştır. 2003 Ocak ayında 5,45 dolar olan dana etinin kilosu 2017 
Temmuz’unda 12,3 dolar olmuştur. Diğer bir deyişle, AKP döneminde kırmızı et dolar bazında bile yüzde 
225 zamlanmıştır. Aynı durum koyun eti için de geçerlidir. Fakat halkımızın geriye kalan tek hayvansal 
protein kaynağı olan tavuk etinde dolar bazında herhangi bir ucuzlama söz konusu değildir.  

 
Kaynak: OECD 

Kırmızı etteki bir pahalanma yurttaşlarımızı kanatlı eti tüketimine yönlendirmiştir. Yukarıdaki grafikte 
görüleceği üzere 1990’larda halkımızın et tüketimi kompozisyonu içinde dana ve koyun yüzde 60’lara 
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varan bir ağırlık taşırken bu oran 2010’lu yıllarda yüzde 40’lara düşmüştür. OECD’nin 2020’li yıllara ilişkin 
sunduğu projeksiyona göre bu oran önümüzdeki on yıl içinde de değişmeyecektir. Kırmızı etin tüketim 
kompozisyonu içindeki oransal düşüşünün en hızlı olduğu dönem AKP’nin iktidarda olduğu yıllar 
olmuştur. 

 

 
Kaynak: OECD 

Pahalılık nedeniyle Türkiye’de kişi başına et tüketimi dünyanın gerisindedir ve OECD’nin derlediği 
bulgulara dayanan yukarıdaki grafikte görüleceği üzere AKP politikalarının devamı hâlinde önümüzdeki 
on yılda da ülkemizin OECD, BRICS, AB 28 ve Dünya et tüketimini yakalayamayacağını ortaya 
koymaktadır. Türkiye’yi zenginleştirdiğini iddia eden AKP cephesinin zenginleşen bir ülkenin nasıl olup da 
et tüketiminde dünya ortalamasını bile yakalayamadığına ilişkin kendisini savunması gerekmektedir. 
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Kaynak: FAO 

AKP’nin kendisini ne şekilde savunacağı bir tarafa, bu fecii durumun nedenleri önümüzde durmaktadır. 
Türkiye kırmızı eti pahalı üretmektedir. Yüksek gelirli ülkelere ilişkin yukarıdaki karşılaştırmada yer 
verilen ve Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) veri setinde yer verilen ülkelere 
ilişkin yukarıdaki grafikte görüleceği üzere Türkiye’de kırmızı etin üretim fiyatı Fransa ve Avusturya’nın 2, 
Avustralya’nın ise yaklaşık 4 katıdır! İsviçre’de Türkiye’den daha yüksek bir üretim fiyatı olmasının temel 
nedeni ise bu ülkede çiftçilerin kooperatifleşmiş olmaları nedeniyle gelir ve yaşam seviyelerinin 
Türkiye’deki çiftçilerimizden çok daha yüksek olmasıdır. 

 

 
Kaynak: FAO 

AKP’nin tarıma ilişkin yanlış politikaları (ya da yandaş zümreleri kayırma üzerine kurduğu politikasızlığı) 
nedeniyle üretime ilişkin ortaya çıkan durumun vahameti bununla da sınırlı değildir. FAO’nun dana eti 
üretim fiyatlarına ilişkin veri topladığı ülkeler arasında 2010-2015 yılları ortalaması alındığında Türkiye bu 
listedeki ülkeler içinde en pahalı dana eti üreten üçüncü ülke olmuştur. Listede Türkiye’yi geçen iki ülke 
ise şu anda işgal altında bulunan Filistin ve Afrika kıtasının 570 km açığında, Atlantik Okyanusu’nun 
ortasında bulunan küçük bir ada olan Yeşil Burun’dur (Cabo Verde). Hem Cezayir, Ermenistan, Kongo ve 
Madagaskar gibi Türkiye’den geliri çok daha düşük ülkeler hem de Norveç, Finlandiya, Fransa ve 
Avusturya gibi Türkiye’den geliri çok daha yüksek ülkeler Türkiye’den çok daha ucuza dana etini 
üretebilmektedir. 
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Kaynak: TÜİK 

Ve bu durum Türkiye’nin coğrafi ya da demografik bir dezavantajından kaynaklanmamaktadır. Sadece ve 
sadece AKP’nin politikaları bu faciaya yol açmıştır. Bu olguyu yukarıdaki grafik net biçimde ortaya 
koymaktadır. Türkiye 2000’li yıllara kadar canlı hayvan ithal etmeyen bir ülkeyken 2000’li yılların ikinci 
yarısından itibaren milyar dolar seviyelerinde (başta dana olmak üzere) canlı hayvan ithalatı ülkedeki 
kıtlık nedeniyle elzem hâle gelmiştir. Diğer bir deyişle, AKP ülkeyi kıtlığa sokmuştur.  

 

 
Kaynak: TÜİK 

İthalatın patlama yaptığı dönemin 2008 Krizi ile örtüşmesi bu yıllarda meselenin bir mali krizin geçici 
sonucu olduğu izlenimini yaratmışsa da 2014 sonrasında ithalatta yeniden başlayan yükseliş meselenin 
artık yapısal bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde mesele dış ticarete ilişkin kur 
yapısı gibi finansal etmenlerle de açıklanmaz. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere 2009 yılından beridir 
2013-2015’deki kısa es haricinde canlı hayvan alımı artık ithalat portföyü içinde gittikçe büyüyen bir paya 
sahiptir. Yani AKP’den önce doğal kaynaklarının bereketi sayesinde et ithal etmeyen ülkemiz artık kriz 
olsun ya da olmasın ithal ete muhtaçtır. Doğal bereketin yerini siyasi kıtlık almıştır. 
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Kaynak: TÜİK 

Sorunun kökeninde ise artık hayvan besleyemeyen, yerli sığır stokunu eriten ve toplam sığır stokunu 
nüfus artışına paralel şekilde dahi arttıramayan bir tarımsal altyapının adım adım AKP politikalarınca 
kurulması yatmaktadır. Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere yerli sığır stokunun yerini kültür ve kültür 
melezi sığır stoku almaktadır. Bu dönüşümün uzun vadede yol açacağı sonuçlar tartışmalıdır. Öte 
taraftan toplam sığır sayısındaki artış kesilen sığır sayısına denktir. Bu nedenle 2016 yılı itibariyle 
Türkiye’deki (toplam sığır sayısından kesilen sığır sayısının çıkarılmasıyla elde edilen) net sığır stoku 1991 
yılındaki stokla aynı büyüklüktedir. 1990 yılında Türkiye’nin nüfusunun 56 milyon, 2017 yılında ise 80 
milyon olduğu göz önüne alınırsa şu sonuca ulaşılabilir. 1990 yılında her sığı başına 5,6 kişi düşerken 
2017 yılında sığır başına 8 kişi düşmektedir. Bu durum Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının açıklamaya 
yardımcı olmaktadır. Öte taraftan yukarıda vurgulandığı üzere 2003’den beri ABD doları bazında dana 
etindeki yüzde 225’lik pahalanmayı bu vahim durum bile açıklayamamaktadır. Dolayısıyla, et 
fiyatlarındaki bu yüksek artışın diğer nedeni ufak bir zümreyi zengin eden et piyasasındaki spekülatif 
gelişmelerdir.  
AKP sadece Türkiye’nin hayvan stokunu tarumar etmekle kalmamış, aynı zamanda bu facianın ortaya 
çıkardığı spekülatif ortamdan kendine yakın bir zengin zümre yaratmayı da ihmal etmemiştir. Eğer 
yurttaşlarımız bugün AKP iktidara gelmeden önce ABD doları bazında bile 2,5 kat daha pahalı et 
yiyorlarsa bu tarumar sürecinin müsebbibi AKP’dir. 
 
4.1.12. Tarımsal Destekler 
2017 yılına ilişkin olarak üreticilere verilecek tarımsal destekler hakkında Bakanlar Kurulu kararı 18 
Ağustos 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İlk kez tarımsal desteklere ilişkin 
kararname bu kadar geç çıkarılmıştır. 2017 yılında çiftçiler hangi ürüne/faaliyete ne kadar destek 
alacaklarını bilmeden ekim, yetiştirme ve hasat işlemlerini tamamlanmıştır. 2017 yılına ilişkin 
destekleme ödemeleri de 2018 yılı başında yapılacaktır. Dolayısıyla tarımsal desteklemelerin çiftçinin 
üretim faaliyeti ile kronolojik – zamansal paralelliğinden söz etmek mümkün değildir. Dahası, bu 
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zamansal kayma tarımsal desteklemeler yoluyla üreticilerin Türkiye ekonomisinin gereklerine göre 
yönlendirilmesi zorlaştırmaktadır. Amerika’da 5 yıllık, Avrupa Birliği’nde 7 yıllık tarım bütçesi yapılırken 
Türkiye’de tarım mevsimi, birçok üründe hasat mevsimi geride kalmasına rağmen, tarım desteklerinin 
açıklanamaması tarıma verilen önemin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. 
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in2017 Haziran ayı başında tarımsal desteklemelerle 
ilgili kararnamenin hazır olduğunu ve Bakanlar Kurulunda 1-2 imza dışında eksik olmadığını ve bir kaç 
gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağına dair beyanatları basında yer almıştı. Ancak eksik imzalar bir 
türlü tamamlanamadı, 19 Temmuz’da kabine değişikliği olunca eski bakan gitti ve desteklerin 
açıklanması yaklaşık 50 gün gecikerek 18 Ağustos’a kaldı.  
Gene basında yer alan iddialara göre gecikmenin sebebi, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın başta mazota % 50 
destek vaadinin neden olacağı yaklaşık 1 milyar TL’lik destek artışının bütçeye getireceği ek yükten dolayı 
destek kararnamesini imzalamak istememeleridir. 
Başbakan Binali Yıldırım,Ekim 2016`da 'Milli Tarım Projesi'ni açıklarken çiftçinin kullanacağı mazotun 
yarısını devletin karşılayacağı sözünü vermişti. Açıklanan tarımsal destekler kapsamında ise bu vaadin 
tam yerine getirmediği ortaya çıkmaktadır. 
Ziraat Mühendisleri Odası da yaptığı açıklamada Hükümet’in mazot desteği konusunda verdiği sözü 
tutulmadığını belirtmiştir. Dekar başına ürün bazında verilecek mazot destekleri şu şekildedir: 
-Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 13 TL, 
-Çeltik ve pamuk için 36 TL, 
-Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır ve patates için 17 TL, 
-Aspir, nohut, mercimek ve kuru fasulye için 11 TL, 
-Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için 9 TL, 
-Nadas alanları için 5 TL 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE) 
yayınlarında da yer alan, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün Türkiye`de Üretilen Tarım 
Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi`nde 1 dekar buğday üretiminde 6,54 litre mazot kullanıldığı, bu 
miktarın çeltikte 20,40 litre, pamukta 20,76 litre, ayçiçeğinde 7,50 litre, mısırda 11,88 litre, patateste 
23,28 litre, fındıkta 5,40 litre olduğu belirtilmektedir. 
Mazotun Türkiye genelinde ortalama litre fiyatını 4,60 TL kabul edersek, 1 dekar buğday üretmek için 
harcanan mazotun değeri 30 TL`dir. Bu değer çeltikte 94 TL, pamukta 95 TL, ayçiçeğinde 35 TL, mısırda 
55 TL, patateste 107 TL, fındıkta 25 TL`dir. 
Verilen desteğin gerçekte harcanan mazota oranı ise buğdayda %43, çeltik ve pamukta %38, 
ayçiçeğinde %49, mısırda %31, patateste %16, fındıkta %36 olmuştur. Görüldüğü üzere önemli pek çok 
üründe mazot desteği %50`nin altında kalmıştır. 
Tarımsal girdilerin desteklenmesi, çiftçinin üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ve halkımızın tarım 
ürünlerine daha ucuz bir şekilde ulaşabilmesinin en önemli araçlarından biridir. Mazot bu konuda güzel 
bir örnektir. Çiftçi traktöründe yılda ortalama 3,5 milyar litre mazot kullanmaktadır. Parasal değeri 
yaklaşık 16 milyar TL`dir.Mazot fiyatının yaklaşık %65`ini vergiler oluşturmaktadır. Bu noktada çiftçinin 
tek bir girdi olan mazota ödediği vergi yılda 10,5 milyar TL`dir. Tarımsal desteklemeler için 2017 yılı 
bütçesinden 12,8 milyar TL ayrılmıştır. Görüleceği üzere çiftçiye ödenen desteğin neredeyse tamamı, 
kullandığı girdilerden sadece biri olan, mazot vergisi adı altında geri alınmaktadır. 
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Türkiye pek çok tarım ürününde giderek artan bir şekilde ithalata bağımlı hale gelmiştir. 2003 yılından 
Haziran 2017`ye kadar 44 milyon ton buğday ithalatına 12,2 milyar dolar, 11 milyon ton pamuk 
ithalatına 18,3 milyar dolar, 22 milyon ton ayçiçeği tohumu, yağları ve küspesinin ithalatlarına 14,4 
milyar dolar, 28 milyon ton soya fasulyesi ve küspesinin ithalatına da 12,2 milyar dolar ödenmiştir. 
Resmi Gazete`de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde üretimde verimi ve kaliteyi artırmaya 
yönelik destekleri incelediğimizde; 
-Organik tarım ile iyi tarım uygulamaları desteklerinin geçen yıl ile aynı kaldığını, 
-Prim desteği verilen yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, buğday, arpa, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, 
nohut, mercimek, zeytinyağı ve çay desteklerinde geçen yıla göre bir değişme olmadığı, 
-Her yıl 500 bin ton ile 1,5 milyon ton arasında ithal ettiğimiz mısırın prim desteğinin sadece 1 kuruş 
artırıldığını, 
-Pamuktaki prim desteğinin ise 75 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldığını, 
görmekteyiz. 
Kendi tarımımızı desteklerken son derece cimri davranan, ancak ithalata milyarlarca dolar akıtan 
böyle bir anlayışla tarımımızı, istihdamı ve refahımızı geliştirmek, bitkisel üretimde artış sağlamak 
mümkün değildir. 
Uygulanan politikalar çiftçinin tarlasını boş bırakmasına, ekilen alanların daralmasına, tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanılarak betonlaşmasına neden olmaktadır. 
Tarım Yasası`nda tarıma verilecek desteklerin milli gelirin %1`inden az olamayacağı hüküm altına 
alınmasına rağmen verilen desteklerin bir türlü %0,5`i geçememesi gibi mazot desteğinde de çiftçiye 
verilen söz tutulmamıştır. 
 
 
4.2. Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Değerlendirmeler 
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak  
 
Kamu Çalışanlarına Sefalet Zammı 
Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu 
çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 
2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.  
 
Borç Yükü Büyüyor 
AKP Hükümeti’nin 16 Nisan referandumu için kamu harcamalarını arttırması,  bütçe açığı ve borçlanma 
ihtiyacı doğurdu. Kamunun borcu 817 Milyar TL’ye, dış borç 412.3 Milyar dolara çıktı. Dış borcun 
GSYH’ye oranı yüzde 49.1 ile 2003’den beri en yüksek seviyede. Türkiye’nin net uluslararası finansal 
yükümlülüğü bir yılda 33.4 milyar dolar artarak, 424.2 milyar dolara ulaşmış durumda.  
 
Sağlıkta Sil Baştan 
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Hükümet, 2011 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirdiği ve sağlıkta yeni dönem olarak 
sunduğu yapıyı tamamen değiştiriyor. İlerde sağlık kurumları için oluşturulan üçlü yönetim yapısı, 6 yıl 
sonra yeniden eski sisteme dönüyor. Hazırlanan son KHK'yla, 'sağlıkta tek çatı' oluşturuluyor. Gerekçe 
olarak da artan bürokrasi ve kadrolaşma gösteriliyor.  
 
Dış Ticaret Açığı, Temmuzda 8.8 Milyar Dolar Oldu 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 12 
milyar 641 milyon dolar, ithalat yüzde 46,2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 
Kapanan Şirket Sayısı %112 Arttı 
2017 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 112,89, kapanan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,92, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34,44 arttı. 
 
Çarklar Dönmüyor 
AKP Hükümeti ekonomiyi canlandırmak için devreye soktuğu  kredi ve erteleme teşvikleri de istenilen 
düzeyde sonuç vermedi. Protestolu senet tutarı, geçen yılın aynı dönemine gore yüzde 10 artarak 7 
Milyar TL’Ye çıktı.  Takibe düşen KOBİ sayısı da rekor düzeye çıktı.  Esnafın TESKOMB olan borçlarında 
yapılandırmaya gidilirken, TESK benzer bir adımın bankaların da atmasını istedi. Tüm bunlar AKP’nin 
“kredi/teşvik-yapılandırma ekonomisi”nin çzözüm getirmediğinin kanıtı.  
 
15 Temmuz'dan Bu Yana 942 Şirket TMSF'ye Devredildi 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun(TMSF),  kayyum olarak atandığı şirket sayısı 942’ye ulaştı. Ayrıca 8 
holdinge kayyım aatanırken, holdingler bünyesinde toplam 234 şirket bulunuyor. Satışı yapılan şirket 
bulunmamaktadır. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 40.5 milyar TL, özkaynak toplamı 
yaklaşık 18.1 milyar TL, ciro toplamı 21.5 milyar TL olup, bu şirketlerde yaklaşık 44 bin 868 kişi istihdam 
edilmektedir. 
 
 
4.3. Turizmde Kriz Yılları (AVRUPA KRİZİ) 
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak  
Turizm, istihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden biridir. Türkiye; 
2003-2016 döneminde 315.4 milyon yabancı turist ağırlamış, 265.7 milyar dolar döviz girdisi sağlamıştır.  
Türkiye’nin 2003-2016 döneminde 889 milyar dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdiği dikkate 
alındığında, yaklaşık 265 milyar dolarlık gelirle turizm; dış ticaret açığının yüzde 33’ünü finanse etmiştir.  
1990’lı yıllardan bu yana Türkiye turizmi sürekli olarak büyüme göstermiştir.  2015 yılında ise turizmde 
yüzde 1.61’lik (593 bin  268) negatif büyüme yaşanmış, 2016 yılında büyük bir çöküntü ortaya çıkmış ve 
her üç turistten biri kaybedilmiştir. Türk turizmi 2016 yılında, bir önceki yıla göre 10.8 milyon yabancı  
turist, 9.3 milyar dolar gelir kaybı yaşamıştır. 
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AYLAR 2014 2015 2016 2015/2016 
OCAK 1 146 815 1 250 941 1 170 333 -6,44 
ŞUBAT 1 352 184 1 383 343 1 240 633 -10,32 
MART 1 851 980 1 895 940 1 652 511 -12,84 
NİSAN 2 652 071 2 437 263 1 753 045 -28,07 
MAYIS 3 900 096 3 804 158 2 485 411 -34,67 
HAZİRAN 4 335 075 4 123 109 2 438 293 -40,86 
TEMMUZ 5 214 519 5 480 502 3 468 202 -36,72 
AĞUSTOS 5 283 333 5 130 967 3 183 003 -37,96 
EYLÜL 4 352 429 4 251 870 2 855 397 -32,84 
EKİM 3 439 554 3 301 194 2 449 948 -25,79 
KASIM 1 729 803 1 720 554 1 353 280 -21,35 
ARALIK 1 580 041 1 464 791 1 302 157 -11,10 
TOPLAM 36 837 900 36 244 632 25 352 213 -30,05 

 
Turizmdeki krizin merkezi Antalya olmuştur. Türk turizminin iki önemli merkezinden biri olan Antalya bir 
önceki yıla göre 2016’da yüzde 43’lük kayıp yaşarken, turist sayısı 4.7 milyon azalışla 10.9 milyon 
düzeyinden 6.2 milyon seviyesine inmiştir.  
İstanbul’da yüzde 26 oranında bir kayıp ortaya çıkarken, turist sayısı 12.4 milyon düzeyinden, 9.2 
milyona düşmüştür. 
Türkiye’de turistlerin yaptığı harcamada ciddi bir gerileme ortaya çıkması,  yani fiyatlar ucuzlamasına 
karşın, kaybın yüzde 30 düzeyine ulaşması önlenememiştir. Yabancı turistlerin Türkiye’de yaptığı tatil 
harcaması ortalaması 2014 yılında 828 dolara kadar yükselirken, bu rakam 2016’da 705 dolara 
düşmüştür.  
 

YILLAR TURİZM GELİRİ KİŞİ BAŞI 
2010   24 930 997     755 
2011   28 115 692     778 
2012   29 007 003     795 
2013   32 308 991     824 
2014   34 305 903     828 
2015   31 464 777     756 
2016   22 107 440     705 

 
REHAVET VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASI 
Uzun yıllardır Türkiye’yi tercih eden turistlerin, 2016 yılında başka ülkelere yönelmesinde; terör 
saldırılarından çok, Türkiye’nin imajında yaşanan bozulma etkili olmuştur. Özellikle Türkiye’nin 
olgunlaşmış pazarları olan Avrupa’dan yaşanan kayıpların, demokrasi, hukuk ve özgürlüklerdeki 
gerilemelerle ilgili olduğu ifade edilmektedir.  
“OHAL altında bir Türkiye, rejim değişikliği dayatmasıyla kutuplaşan bir Türkiye, şiddet dilinin hakim 
olduğu bir Türkiye, gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye, çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi 
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için kanun çıkarılan bir Türkiye, sanat evlerinin kundaklandığı bir Türkiye” imajıyla Avrupa pazarının 
yeniden kazanılması mümkün görülmemektedir.  
Hükümetin bir turizm politikası bulunmadığı, sektörün tamamında kabul gören bir değerlendirmedir.  
Türkiye; turizmde “geliyorum” diyen bir krizi yaşarken, AKP Hükümeti, ağırlıklı olarak “bekle-gör” 
politikasını tercih etmiş, 2016 yılında uygulamaya koyduğu “acil eylem planı” ile “istihdam teşviği” 
paketleri, doğru kurgulanmaması nedeniyle sonuç vermemiştir.  
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın, “Bu krizin bize en büyük katkısı geçmişte yaşadığımız bu rehavetin 
bize nasıl pahalıya mal olabileceğini görmüş olmamızdır” açıklaması, 15 yıldır tek başına iktidarda olan 
AKP Hükümetlerinin turizmde yaşanan kayıplardaki rolünü de ortaya koymaktadır.  
AKP’nin rehavetinin 1 yıllık faturası, sadece turizm sektöründe 10 milyar dolar gelir kaybıdır. İşsizlik 
rakamlarının yüzde 12.1 gibi rekor seviyelere çıkmasında da turizmin etkisi büyüktür. Zaten 6 ay 
çalışabilen yüzbinlerce turizm emekçisi 2016’yı işsiz ve aşsız geçirmek zorunda kalmıştır.   
Türkiye’nin imajı ile ilgili; özellikle olgunlaşmış pazar olarak tanımlanan Avrupa pazarında sıkıntılar 
yaşanırken, ciddi bir tanıtım atağının Hükümet eliyle yürütülmemesi büyük bir eksikliktir. Ayrıca belediye 
başkanlarına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi, özellikle turizm kentleriyle ilgili tanıtım etkinliklerini 
olumsuz etkileyen bir başka faktör olmuştur.  
Ne yazık ki AKP hükümetleri son 2 yılda yaşanan süreçten ders almış görünmemektedir.  
Hükümet’in tanıtım bütçesinde ciddi bir artış yapmaması,  sektörün içinde yer almadığı ve 
benimsemediği  çoğunluğu turizmde etkisi olmayan Afrika ülkelerinden katılımcılarla düzenlenen “Dünya 
Turizm Forumu” gibi etkinliklere kaynak aktarması, dış politikada izlenen “gerilim politikaları” gelecek 
yıllara ilişkin ümitleri de azaltmaktadır.  
2017 AVRUPA KRİZİ 
Türkiye'nin turizmi başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarı ile Rusya pazarına dayanırken, Rusya ile 
ilişkilerin toparlanması turizm hareketlilğine yansıdı. 2017'nin ilk 7 ayında geçen yıla göre turist sayısı 
yaklaşık 2.3 milyon bin artarak, eski seviyelerine geldi.  
Rusya pazarındaki olumlu gelişmenin aksine Avrupa pazarında her dört turistten biri kaybedilmiş 
durumdadır. 2015 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarından 10.7 milyon, 2016 yılında 7.6 milyon turist 
gelirken, 2017'de Avrupalı turist sayısı 7.1 milyon düzeyinde kalmıştır.  Avrupalı turist sayısı kayıp yıl olan 
2016’nın gerisindededir. 
İSTİHDAM KAYBI VE PİYASAYA ETKİSİ 
Bu negatif işaretler, 2016’da büyük kayıplar yaşayan başta turizm sektörü olmak üzere hemen hemen 
bütün sektörlerin 2017’de de süreçten olumsuz etkileneceğini ortaya koymaktadır. Turizmde yaşanacak 
gerileme, taşımacılıktan tarıma,  kuyumdan tekstile, dericilikten inşaat sektörüne ve turizm 
merkezlerindeki mahalle bakkallarına kadar tüm ekonomik faaliyetlere olumsuz yansıyacaktır.  
Turizmin en yoğun olduğu Ağustos döneminde 2015 ile 2016 kıyaslandığında sadece konaklama 
sektöründe kayıtlı istihdam 75 bin gerilemiştir. Aralık 2016’ya gelindiğinde ise istihdam kaybı 190 bin 
990’a çıkmıştır.  Seyahat acentaları, tur operatörleri, yolcu taşımacılığı, rehberlik gibi doğrudan turizm 
sektörüne hizmet sağlayan sektörler de eklendiğinde Türkiye’de işsizlik rakamlarının rekor seviyelere 
yükselmesinde turizmin etkisi daha iyi anlaşılacaktır.  
Zaten 6 ay çalışabilen binlerce turizm emekçisi 2016’yı işsiz geçirirken,  çalışma imkanı bulan turizm 
emekçilerinin gelirlerinde de bir düşüş ortaya çıkmıştır.  
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Benzer tablo 2017’ye de yansıyacak gibi görünmektedir. İstihdam ve esnafın iş hacminde yaşanacak 
kayıplar, çarpan etkisiyle özellikle turizm ağırlıklı merkezlerde ve turizme üretim yapan kentlerde ciddi 
sıkıntıya yol açabilecek, ekonomi bütünüyle olumsuz etkilenecektir.   
İÇ TURİZM ÇARE DEĞİL 
Yurtdışı turizm hareketliliğinde yaşanan gerilemenin, iç turizmle telafi edilmesi mümkün değildir.  
Türkiye’de iç turizm ağırlıklı olarak; “yazlık”,  “akraba ziyareti”,  “misafirhane”, “çadır”da konaklama 
şeklinde gerçekleşmektedir. İç turizm hareketliliğinde yer alanların yaklaşık üçte biri  (5 milyon) otel ve 
pansiyon gibi turistik işletmeleri tercih etmektedir.  
Ekonomideki daralmanın iç turizmi de olumsuz etkileyeceği dikkate alındığında, iç turizmin, turizm 
sektörünün açıklarını kapatma imkanı bulunmamaktadır.  
Ayrıca turizm,  döviz girdisi sağlaması dolayısıyla ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
özelliği yok sayılarak, iç turizmin, turizmin sektörünün “ilacı” olacağı şeklinde sunulmaya çalışılması, günü 
kurtarma çabasının bir ürünüdür.  
TURİZM BARIŞ SEKTÖRÜ 
Türk turizmi 30-35 yıllık özveriyle ülke ekonomisine 40 milyar dolar düzeyinde katkı sağlayacak boyutlara 
gelirken, son dönemdeki “kriz”ler, turizm sektörünün birikimlerini risk altına sokmuştur. Sektördeki 
iflaslar ve el değiştirmeler, kaygı yaratmaktadır. 
Hükümetin 2017-2019 Orta Vadeli Planı’nda 2019 yılı geliri olarak 27.7 milyar öngörülürken, bu rakam, 
Türkiye’nin turizmde 10 yıl öncesinin gelir düzeyine geri dönüldüğüne de işarettir. Türkiye 10 yılını 
kaybetmiş durumdadır. 
Turizm barış sektörüdür. Kayıpların önüne geçilmesi, turizmin ülke ekonomisine katkısının sürdürülebilir 
kılınması için öncelikle iç ve dış politikada barış dilinin, barışın egemen kılınması gereklidir.  Kendi 
ülkesine yönelik sürekli “Eyy” hitaplarını duyan bir kişinin, turizm için Türkiye’yi tercih etmesi 
beklenemez.  
Gerilim ve kriz politikalarının sürdürülmesi durumunda cari açık sorunu yaşayan, döviz kurunu 
dengelemekte zorlanan Türkiye ekonomisi daha ağır yaralar alacaktır.  
TURİZME İKİ AŞAMALI PLAN 
Turizm sektörünün; bugün yaşanan krizi doğru okuyan “Kısa Vadeli”, ülke ekonomisine ve refahına çok 
yönlü katkısının sürdürülebilmesine yönelik “Orta Vadeli Planlar”a ihtiyacı vardır. 
Kısa Vade; 
 Ülke yönetiminde etkin makamlarda olanlar başta olmak üzere şiddet dili terk edilmeli, 
 Tanıtım bütçesi 5 kat arttırılmalı, 100 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarılmalı,  
 Avrupa ile iç politikaya dönük gerilim politikasına son verilmeli, Avrupa pazarında tüm 

büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalı, 
 Reuters, BBC, ARD, ZDF gibi etkin haber ajansları, televizyon kanalları ve radyolarda tanıtım ve imaj 

kampanyası yürütülmeli, 
 Türkiye’ye gelecek turistler için 20-30 euro’luk hediye çekleri verilmesine ilişkin kampanyalar 

oluşturulmalı, 
 Uçak yakıt desteği boş koltuk desteğine dönüştürülmeli, 
 Türk Hava Yolları’nın Antalya, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve İzmir’e yurtdışından ek tarifeli seferler 

düzenlemesi sağlanmalı, 
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 Antalya Havaalanı’nın aktarma (hub) limanı olması sağlanmalı 
 Turizm iş kolunda istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı,  
 Turizm işletme ve yatırım belgeli işletmeler için eğlence vergisi muafiyeti ve alkollü içecekler için ÖTV 

iadesi sağlanmalı, 
 Konaklama sektörü ihracatçı kapsamına alınmalı ve desteklerinden yararlandırılmalı, vergi iadesi 

sağlanmalı, 
 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere tarımda olduğu gibi faizsiz veya düşük faizli kredi desteği 

sağlanmalı, 
 İç turizmi canlandırmaya dönük kampanyalar,  düşük faizli ve uzun vadede geri ödemeli tatil kredisi 

gibi destekler oluşturulmalı, 
 Orta Vade; 
 Demokrasi reformu yapılmalı 
 Turizm Teşvik Kanunu’nu güncellenmeli, 
 Turizm sektöründe KDV sistemi gözden geçirilmeli, 
 Mesleki çatı örgütü (Türkiye Turizm Konseyi) oluşturulmalı, 
 Turizm tanıtım ajansları kurulmalı,  
 Yeni pazarlar oluşturulmalı (sağlık turizmi ve yaşlı bakım merkezleri) 
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu güncellenmeli, 
 Turizm yatırım teşvik belgelerine, potansiyelin tam olarak değerlendirilmesine yönelik olarak 

sınırlama getirilmeli,   
 Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalı 
 Turizm devlet politikası haline getirilmeli, 
 Türkiye’nin bütününü kapsayan turizm master planı hazırlanmalı, 
 Türkiye’nin her köşesinde ve sürekli turizm hareketliliğinin sağlanmasına dönük yeni bir teşvik 

sistemi oluşturulmalıdır.  
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5. BİRİM FAALİYET RAPORLARI 
5.1.Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 
Örgütte Meydana Gelen Değişiklikler 
1. Kastamonu İli Şenpazar İlçe Başkanı Mehmet 

Yaşar İNANÇ’ın vefat etmesiyle boşalan İlçe 
Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 5 
Temmuz 2017 tarihli toplantısında Selahattin 
ERYILMAZ seçildi. 

2. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Bursa İli 
Mustafakemalpaşa İlçe örgütüne,        Anıl 
CENGİZ Başkanlığında yeni İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 9 Ağustos 2017 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

3. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Ankara İli 
Çamlıdere İlçe örgütüne,           Mustafa 
ÇİÇEKÇİ Başkanlığında yeni İlçe Yönetim 
Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 
Kurulu’nun 9 Ağustos 2017 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

4. Boş olan Şanlıurfa İli Halfeti İlçe örgütüne, Gül 
Mehmet KARADAĞ Başkanlığında yeni İlçe 
Yönetim Kurulu’nun atanmasına, Merkez 
Yönetim Kurulu’nun 9 Ağustos 2017 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

Örgütlenmede Yürütülen Çalışmalar 
1 TEMMUZ – 31 AĞUSTOS 2017 ETKİNLİK 
PROGRAMI 
1 - 9 Temmuz 2017  
Sayın Genel Başkanımızın 15 Haziran’da Ankara 
Güvenpark’tan başlatıp İstanbul Maltepe’ye kadar 
sürdürdüğü Adalet Yürüyüşü ve 9 Temmuz’da 
Maltepe’de yapılan Adalet Mitingi için tertip 
komitesi üyesi olarak görev alınarak diğer komite 
üyeleriyle beraber yürüyüş ve miting 
organizasyonu yapıldı.  

 

 
25 gün süren Adalet Yürüyüşünün ardından 9 
Temmuz Pazar Günü Maltepe Sahilinde 
milyonların büyük bir coşkuyla katıldığı Adalet 
Mitingi gerçekleştirildi. 10 maddelik Adalet Mitingi 
manifestosu Genel Başkanımız tarafından 
açıklandı. 
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10 Temmuz 2017  
İstanbul Milletvekilimiz Sn. Enis Berberoğlu tutuklu 
bulunduğu Maltepe Cezaevinde ziyaret edildi. 
Ardından Genel Başkanımızın da katılımıyla 
İstanbul Maltepe’de bulunan Prof. Dr. Türkan 
Saylan Kültür Merkezinde 9. İl Başkanları 
Toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanlarımız Adalet 
Yürüyüşü ve Adalet Mitingini içeren sürece dair 
değerlendirmelerde bulundu. Bundan sonraki 
süreçle ilgili olarak İl Başkanlarımızın görüş ve 
önerileri alındı. 

    
12 Ağustos 2017  
Bolu'nun Mengen İlçesi'nde yapılan 32. Mengen 
Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katılım 
sağlandı. 

 
24 Ağustos 2017  
Bekili Belediyesi'nin düzenlediği 16. Kültür Sanat 
ve Üzüm Festivali'ne katılım sağlandı. 

 
 
25 Ağustos 2017  
Biga Belediyesi tarafından Sakarya Mahallesi 
Cengiz Topel Caddesinde yapılacak olan katlı 
otoparkın temeli atıldı. 
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26 -29 Ağustos 2017 ADALET KURULTAYI 
26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale 
Eceabat’ta bulunan Kocadere Kamp Alanında 4 
günlük "Adalet Kurultayı" yapıldı. Kurultaya “Hak, 
hukuk, adalet” sloganlarıyla Türkiye’nin her 
bölgesinden binlerce vatandaşımız katıldı. 
Mahkemede Adalet, Devlette Adalet, Seçimde 
Adalet, Geçimde Adalet, İnançta Adalet, Eğitimde 
Adalet,  Yaşamda Adalet, Medyada Adalet ana 
başlıklarının ele alındığı 8 panel ile birçok konuda 
fikir alışverişinde bulunulan 77 çalıştay düzenlendi. 
Bu panel ve çalıştaylarda toplam 679 konuşmacı 
yer aldı. Kurultay katılımcıları tarafından 'Adalet 
Heykeli' için 11 bin tuğla imzalandı. Hafıza Sokağı 
bölümü ile geçmiş dönemlerde haksızlığa, 
hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar anıldı. 
Belediyelerimizin de değerli katkılarının bulunduğu 
kurultayın kapanış konuşmasında Genel 
Başkanımız tarafından "Adalet Kurultayı Sonuç 
Bildirgesi" açıklandı. 

 

 

 

 
 
 

 
CHP Yurt Dışı Örgütlenmeleri 
CHP Yurt Dışı Birlikleri Adalet Yürüyüşü süresince 
bulundukları bölgelerde Adalet Yürüyüşüne 
yönelik olarak Türkçe ve ilgili ülkede konuşulan 
lisanda pankartlar hazırlayarak şehir 
meydanlarında ve parlamento binalarının önünde 
oturma, durma ve yürüyüş eylemleri yapmışlardır. 
Ayrıca birliklerimiz konuyla ilgili olarak yabancı 
basın mensuplarına basın açıklamaları yaparak 
Adalet Yürüyüşü ve Adalet Mitingi’nin dünya 
çapında yankı bulmasına katkıda bulunmuşlardır. 
Maltepe’de 9 Temmuz’da düzenlenen Adalet 
Mitingi’ne birçok Birlik Başkanı ve Yöneticisi 
katılım sağlamıştır. 

Ayrıca 26-29 Ağustos Adalet Kurultayında 
“Gurbetçilere Adalet” isimli bir çalıştay 
düzenlenmiş ve bu çalıştayda yurt dışı birlik 
yöneticilerimizden Kenan Kolat (CHP Almanya 
Berlin Birliği Başkanı), Rıfat Çolak (CHP Almanya 
Nürnberg-Kuzey Bavyera Birliği Başkanı), Coşkun 
Coştur (CHP Almanya Hamburg Schleswig-Holstein 
Birliği Başkanı) ve Necdet Yüksekbaş (CHP 
Hollanda Birliği Bşk. Yard.) konuşmacı olarak 
bulunmuşlardır. 
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Diğer Çalışmalar 
İl, İlçe ve Mahallelerle ilgili delege ve önseçmen 
sayılarını içeren dokümanlar il ve ilçe bazında 
hazırlanarak tüm İl/İlçe Başkanlıklarına iletilmiştir. 
Kongreler kitapçığı, en erken kongre tarihleri ve 

kongre sürecine dair diğer bilgi ve dokümanlar 
hazırlanmış ve örgütlerimize ulaştırılmıştır. 
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5.2.Hukuk ve Seçim İşleri Faaliyet Raporu 
Gen.Bş.Yrd.Bülent Tezcan 
ADALET YÜRÜYÜŞÜ 
Genel Başkanımızın 15 Haziran’da Ankara 
Güvenpark'ta başlattığı  "Adalet Yürüyüşü" 9 
Temmuz’da Türkiye’deki adalet isteği ve özlemi 
olan milyonların katılımıyla  Maltepe mitingiyle 
tamamlanmıştır. 
Büyük Adalet buluşmasının ardından başlayan 
süreç   26-29 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale 
Gelibolu Yarımadası Eceabat Kocadere kamp 
alanında gerçekleşen Adalet Kurultayımızla devam 
etmiştir. 
4 gün süren kurultayımızda 8 panel, 77 çalıştay 
gerçekleşmiş, toplam 679 konuşmacı katılmıştır. 

Toplumun her kesiminin katıldığı, bütün 
adaletsizliklerin her boyutuyla tartışıldığı  
kurultayımızdaki panel ve çalıştaylar rapor haline 
getirilecektir.  
Adalet kutusuna atılan, vatandaşlarımızın kendi 
hikayesini yazdığı yazılar kitaplaştırılacaktır. 
 Kurultay sürecinde Adalet Anıtı için 11 bin tuğla 
konulmuştur. 
Adalet yolundaki mücadelemiz adalete ulaşıncaya 
kadar artarak devam edecektir. 
 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasına 
ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurulmuştur. 
Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki 
faaliyetlere ilişkin açılan Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 2017/43 E. sayılı ve Kara 
Havacılık Okulundaki faaliyetlere ilişkin Ankara 17. 
Ağır Ceza Mahkemesindeki 2017/186 E. sayılı 
dosyalara katılma talebinde bulunulmuştur.  
Akıncı Üssü, Kara Havacılık Okulu ve Genelkurmay 
Başkanlığındaki faaliyetlere ilişkin davalar 
izlenmekte, duruşmalar takip edilmektedir.  
Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) partimiz ile 
birleşmesi sonrası henüz partimize intikal 

ettirilmemiş taşınmazlardan Mersin İli, Tarsus 
İlçesindeki taşınmazların partimize intikali 
sağlanmıştır. Yine Mersin İli Silifke İlçesindeki 
taşınmazın Partimize intikali için yazışmalar devam 
etmektedir. Bunun dışındaki taşınmazların da 
intikali için hazırlıklar başlamıştır. 
Adalet Yürüyüşü sırasında fiili ve sözlü saldırılarda 
bulunan iki vatandaş ve Eğitim Bir Sen İstanbul 4 
Nolu Şube Başkanı hakkında suç duyurularında 
bulunulmuştur.  
Partimiz aleyhine açılan davalar takip 
edilmektedir. 

 
ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ 
ÖRGÜT ZİYARETLERİ 
27 Temmuz 
İstanbul Çekmeköy İlçe Örgütü ziyaret edildi. 
 
PANEL VE KONFERANSLAR 
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27 Temmuz      Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen “15 Temmuz ve Sonrası” paneline  
konuşmacı olarak katılındı. 
TEMSİL ZİYARETLERİ 
08 Ağustos        Belediye Başkanları Toplantısına katılındı. 
 
BASIN 
MYK AÇIKLAMALARI  
12 TEMMUZ 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-
baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-12-temmuz-2017-
60778.aspx 
14 TEMMUZ 2017  
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-
baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-14-temmuz-2017-
60832.aspx 
15 TEMMUZ 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-tezcan-
konusma-yapmadigimiz-bir-zeminin-parcasi-
olmamizin-hicbir-anlami-yoktur-60842.aspx 
19 TEMMUZ 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-19-temmuz-2017-
60945.aspx 
26 TEMMUZ 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-26-temmuz-2017-
61154.aspx 
31 TEMMUZ 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcan-26-30-agustos-tarihleri-arasinda-
canakkalede-bir-adalet-kurultayi-yapacagiz-
61279.aspx 
9 AĞUSTOS 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-09-agustos-2017-
61485.aspx 
16 AĞUSTOS 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-16-agustos-2017-
61693.aspx 
23 AĞUSTOS 2017 
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-
genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-
tezcanin-basin-aciklamasi-23-agustos-2017-
61831.aspx 

 
TEMMUZ – AĞUSTOS 2017 TELEVİZYON YAYINLARI 
24.08.2017  
HALK TV – GÜNEBAŞLARKEN 
22.08.2017 
CNN TÜRK – ŞİRİN PAYZIN’LA NE OLUYOR? 

17.08.2017 
HALK TV – İLHAN TAŞÇI’YLA PERDE ARKASI 
14.08.2017 
HALK TV – ANA HABER  
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11.08.2017 
HABERTÜRK – VEYİS ATEŞ’LE AKILDA KALAN 

09.08.2017 
HALK TV -ANAHABER 

YAZILI BASIN 
4 EYLÜL 2017 

 
 
3 EYLÜL 2017 

 
 

3 EYLÜL 2017 

 
 

 
 
31 AĞUSTOS 2017 
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27 AĞUSTOS 2017 

 
 
 

 
 

24 AĞUSTOS 2017 

 
 

 
 

 
 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

109 

18 AĞUSTOS 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 AĞUSTOS 2017 

 
 
13 AĞUSTOS 2017 
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27 TEMMUZ 2017 

 
 

 

20 Temmuz 2017 

 
 

 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

112 

 
 

 
 

16 TEMMUZ 2017 
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13 TEMMUZ 2017 
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5.3.İnsan ve Doğa Hakları Faaliyet Raporu 
Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 
5 Temmuz 2017 Çarşamba 
Sivas Katliamının 24. Yılında Aleviler ve Adalet: 
Hatay’da Samandağ Cemevi açılışına katılım ve 
Samandağ Belediyesinin katkılarıyla Samandağ 
Cemevi tarafından düzenlenen “Sivas 
Katliamından Kalan Yaralar ve Aleviler”  adlı 
panele yazar Vedat Kara ile birlikte katılım ve 
anma etkinliği. 
 Adalet Yürüyüşü: 
Adalet yürüyüşünün 21’nci gününde, sanatçılarla 
birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yürüyüşüne eşlik edildi.  

 
 
6 Temmuz 2017 Perşembe 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Mektup 
120 gündür açlık grevinde olan iki insanın hayata 
döndürülmesi için bir an önce yaşam hakkı 
kutsallığının ve evrensel tüm hukuk kurallarının 
harekete geçilmesi gerekiyor. Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın ölümlerini engellemek adına en 
hızlı şekilde gereken adımların atılması gerektiği 
üzerine Ankara milletvekili Şenal Sarıhan ile 
birlikte Bakan Bekir Bozdağ’a mektup. 
Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ… 
İki insan, iki can tüm dünyanın gözleri önünde 
ölüme hergün biraz daha yaklaşıyor, hem de 
eriyerek… 
İki evlat, iki kardeş iki arkadaş ve iki insanımız… 

Tüm dünyada çağdaş hukuk anlayışı insan 
yaşamını en üste koyar. Adalet duygusu bir ülkede 
ne kadar içselleşirse vatandaşlar da hukuk 
sistemine o kadar saygı duyarlar. 
Sayın Bakan, 
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih 
Özakça işlerini geri almak istemiyle son çare olarak 
başlattıkları açlık grevinin 76. gününde bugüne dek 
hukuk literatüründe yer almayan  
‘tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar 
verecekleri’ gibi bir gerekçeyle tutuklandılar.  
Insan hakları hukuku iktidarlara, vatandaşlarının 
hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin tüm siyasal 
amaçların önünde tutulması hukuki 
sorumluluğunu yükler. Bugün bizler de size bunu 
hatırlatıyor ve bu mektubu çok geç olmadan 
insanlık ve vicdan adına bir adım atılabilmesini 
umarak yazıyoruz. 
Hiçbir kisi̧ ve kurum, Anayasa’da ve Türkiye’nin 
taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinde 
belirtilen temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasına yol açacak önlemler alamaz. 
Hiçbir koşul ve durum insan hayatından daha önde 
tutulmaz. 
Insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüne 
dayanan demokratik rejimlerin temel ve 
vazgeçilemez unsurudur. Bu yükümlülük, terörle 
mücadele nedeniyle, siyasal amaçlarla ve maddi 
manevi şahsi menfaatler için askıya alınamaz. 
Sayın Bakan, 
Haksızlığa uğradıklarını anlatmak için yaşamlarını 
riske atacak denli masumluklarına güvenen iki can 
hak talebiyle eriyerek ölüyor…Şu anda gözetilmesi 
gereken şey siyasal değil vicdani tutumdur.  En acil 
şey o iki canın kurtarılmasıdır. Yaşam hakkı 
kutsallığı ve evrensel tüm hukuk kuralları ile 
vicdanlar sizlerden harekete geçmenizi bekliyor. 
Önünüzde iki seçenek var. Ya iki gencin göz göre 
göre ölümüne seyirci kalacaksınız ve tarihe bu 
şekilde geçeceksiniz ya da Nuriye Gülmen ve 
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Semih Özakça’nın ölümlerini engellemek adına en 
hızlı şekilde gereken adımları atacaksınız. 
Makamlar ve siyasal konumlar çok hızlı değişir, 
değişmeyen tek şey ise insanlığın vicdan 
hafızasıdır. Bu nedenle açlık grevlerinin 119’uncu 
gününe giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı 
ilk adım olarak kendi tercih ettikleri doktorların 
kontrol etmelerine müsaade etmenizi talep 
etmekteyiz. Türk Tabipler Birliği konuyla ilgili iki 
kere müracaat etmesine rağmen talepleri 
reddedildi. Bu talep bizlerin şahsi talepleri değil, 
evrensel hukukun ve tüm dünyadaki ortak 
vicdanın isteğidir. İnsani ilk adım olarak da Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça’ya kendi istediği 
doktorların müdahale etmesine izin vermeniz 
gerekmektedir. 
Sayın Bakan, 
Ölüm altından kalkılanayacak vicdani bir yük ve 
sorumlulukla gelecek. Nuriye ve Semih yaşasın, 
yaşamalı... 
Saygılarımızla… 
İnsan Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan 
Yardımcısı-İzmir Milletvekili-TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Üyesi Zeynep Altıok 
CHP Ankara Milletvekili-TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Şenal 
Sarıhan 
 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı’na 
Mektup: 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yaşam 
haklarının korunması için İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu’nun bir an önce göreve çağırmak ve 
Gülmen ile Özakça’nın hayata döndürülmeleri 
amacıyla Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’la 
birlikte TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu’na 
mektup. 
Adalet Yürüyüşü: 
Adalet yürüyüşünün 22’nci gününde, 79 kadın 
örgütü ve LGBTİ temsilcileri ile birlikte Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne eşlik 
edildi.  

 
 
8 Temmuz 2017 Cumartesi 
Artı TV Her Açıdan Programı, Adalet Yürüyüşü:  
Artı TV’de insan hakları, demokrasi ve adalet 
yürüyüşü üzerine Erdal Doğan tarafından 
hazırlanan “Her Açıdan” programına katılım. 
 
9 Temmuz 2017 Pazar 
Bakmak, Görmek… Görerek Yürümek: 
Hak, hukuk ve adalet arayışı için 15 Haziran günü 
Ankara’da başlayan adalet yürüyüşü emekçilerin, 
işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin kısacası tüm 
yurttaşların katılımıyla dalga dalga büyüdü. Adalet 
yürüyüşünün gezi direnişi ve hayır’ın bir devamı 
olduğu, ülkenin kutuplaşmaması ve ortaklaşma 
niteliğinde BirGün Gazetesi Pazar ekine yazı.   
Adalet Yürüyüşü Mitingi: 
Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan 
başlayan ve İstanbul Maltepe meydanında son 
bulan Adalet Yürüyüşü sonrasında yapılan ve 
milyonları bir araya getiren Adalet Mitingine 
katılım. 
 
10 Temmuz 2017 Pazartesi 
İl Başkanları Toplantısı 
Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde İstanbul’da 
yapılan il başkanları toplantısına katılım. 
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20 Temmuz 2017 Perşembe 
 
Açlık Grevindeki Akademisyenler için Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül’e Mektup: 
675 Sayılı KHK ile ihraç edildikten sonra işlerine 
geri dönmek için 134 gündür açlık grevi yapan ve 
halen tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın bir an önce serbest bırakılmaları ve 
tedavilerinin yapılması için Ankara milletvekili 
Şenal Sarıhan ile birlikte 6 Temmuz 2017 tarihinde 
eski Bakan Bekir Bozdağ’a gönderilen ama yanıtsız 
kalan çağrı mektubunun atanan yeni Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül'e hitaben yenilenmesi.  
 
Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, 
Bildiğiniz gibi KHK ile işinden olan 2 insan 134 
gündür açlık grevinde. 
Kritik eşik aşılmış durumda her gün ölüme 
yaklaşıyorlar. Yaşamaları için her türlü adımın 
ivedilikle atılması için başta Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sayısız kişi ve 
kurum çağrı yapıyor. 
Hal böyleyken, 
Bekir Bozdağ’a 6 Temmuz 2017 tarihinde 
gönderdiğimiz mektuba halen yanıt alabilmiş 
değiliz. Yaşam ile ölüm sırasında 1 günün değil 1 
dakikanın bile hayati önemi var. 
Biz endişeliyiz, hesabını veremeyeceğiniz geri 
dönüşü olmayan bir haber almaktan korkarak ve 
Nuriye ile Semih'in yaşaması ve kendi doktorları 
tarafından muayene edilebilmelerini sağlamak için 
çabalayarak geçiriyoruz günlerimizi. Ne yazık ki her 
sözümüz sanki bir duvara çarparak yankılanıyor ve 
endişeler büyüyor. Bu nedenle ilk görevinizin bu iki 
insanın yaşamı ile ilgili bir adım atmak olmasını 
umuyoruz.   Ekteki mektubu size de göndererek 
insanlık çağrımızı yineliyoruz. 
Bu iki genç insan 58 gündür cezaevinde. Her gün 
sağlık durumlarında bir adım daha gerileme söz 
konusu. Onların taleplerinin iş ve ekmek olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu talepleri nedeniyle de haksız 
bir biçimde tutuklandıklarının bilinci içindeyiz. En 

hızlı şekilde  bu haksız tutuklamanın ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. 
Bu talep ve yaptığımız bu çağrı siyasi bir çağrıdan 
öte EVRENSEL İNSAN HAKLARI kriterlerince sabit 
bir hak ve acil bir insanlık çağrısıdır. 
Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, 
can çekişen adalet ve umutlar ölür. İnsanlık ölür… 
Bakan olarak ilk göreviniz Nuriye ve Semih’tir. 
Çünkü iki genç insan ölmek üzere, zaman yok…  
Daralan sadece Nuriye ve Semih’in değil, insanlığın 
ve zaten can çekişmekte olan adaletin de 
zamanıdır… 
 
25 Temmuz 2017 Salı 
Doğa ve Hayvan Hakları Alt Komisyon 
Çalışmaları: 
Doğa hakları konusunda gönüllü olarak çalışmak 
isteyen Ekin İlgün ile Doğa Hakları, Çevre Koruma 
ve Hayvan Hakları Koruma Komisyonlarının 
oluşturulması için görüşme. 
Başka Bir Türkiye Mümkün: 
İz Dergi’nin Adalet ve Yürüyüşü kapak konulu 
sayısına Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 
Ankara’dan İstanbul’a 25 günde yapılan adalet 
yürüyüşü ve bu yürüyüşün kazanımları hakkında İz 
Dergi’ye “Başka Bir Türkiye Mümkün” başlıklı yazı. 
 
29 Temmuz 2017 Cumartesi  
Hayır Bitmedi Halk Sözleşmesini Yazıyor, Sinop 
Haziran Buluşması: 
Birleşik Haziran Hareketi tarafından Sinop’ta 
düzenlenen Hayır Bitmedi Halk Sözleşmesini 
Yazıyor adlı panele Gazi Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Aziz Konukman ve ÖDP Başkanlar Kurulu 
ve Haziran Türkiye Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş 
ile birlikte katılım. 
 
31 Temmuz 2017 Pazartesi 
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Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi:  
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından yapılan 
Laiklik açıklamaları ve müftülere verilmek istenen 
nikah kıyma yetkisinin, medeni kanunu 
işlevsizleştireceği, laiklik karşıtı çalışmaların 
toplumsal bölünmeye neden olduğu üzerinden 
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’a cevap. 
Osmanlı’nın Çoklu Hukuk Sistemine Geçiş Provası 
Yapıyorlar 
Bozdağ’ın laiklik tam da budur dediği şey, laiklik 
ilkesini ortadan kaldırıp Osmanlı’da ki çoklu hukuk 
sistemine geçme provasıdır. Öncelikle şunu 
belirtmek gerekir, 14 yıllık AKP döneminde din, 
demokrasi ve özgürlük söylemleri kullanılarak 
getirilen her yasal düzenlemenin altından başka 
bir garabet çıktı.  Bu deneyimlerimizle sabittir. 
Hiçbir toplumsal talep ve kamusal ihtiyaç yokken 
bu konuyu tartışıyor olmamız bile bu yasal 
düzenlemeyi şaibeli kılıyor. Çünkü resmi nikahla 
evlenen herkes, inancına göre dini nikah da 
yaptırabiliyor. Bunu önünde hiçbir yasal engel yok, 
olsa ilk biz karşı çıkarız zaten. Bu inanç 
özgürlüğüne aykırı bir tutum olur. Fakat bu 
düzenlemenin amacı farklıdır. 
Medeni Hukukla Düzenlenen Bir Konunun 
Diyanetle Alakası Nedir 
Diyanet mevcut görev tanımıyla,  medeni nikah 
kıyamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun, ‘İslam dininin inançları, 
ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmektir’ 
diye başlar ve devam eder. Yani DİB’in ilgilendiği 
konular direk İslam dini ve hatta sadece onun 
Sünni yorumu ile ilgilidir. Doğal olarak müftüler 
veya imamları bağlayan şey Kuran, hadis ve fıkıh 
yorumlarından oluşan İslam şeriatı, yani İslam 
hukukudur. Kritik olan kısmı tam da burası zaten!. 
Çünkü mevcut yasalarımıza göre evlenme, ‘aile 
kurmak amacı ile yapılan medenî hukuk 
sözleşmesi” diye tarif edilir. Dayanağını ise medeni 
kanundan alır. Hepimizin şahit olmuşuzdur nikâh 
memurları, ‘medeni yasanın bana vermiş olduğu 
yetki ile sizleri eş olarak ilan ediyorum’ diye 
bitirirler nikah konuşmalarını. Evlendirme 
yönetmeliğinde kiminle evlenileceği, kaç yaşında 
evlenileceği, kaç kişiyle evlenileceği gibi her detay 

madde madde yazar. Peki, bu durumda medeni 
hukukla ilgili olan bir konunun diyanetle, müftüyle 
alakası nedir? Bu, insanların bireysel tercih ve 
özgürlükler konusunun çok ötesindedir. 
Yarın Birileri Boşanmak İçin Kadı Aramaya 
Kalkacaktır 
Bugün “Ne olacak yani, ha dini nikah ha belediye 
nikahı?” denilirse yarın da birileri boşanmak için 
hakim değil ‘kadı’ aramaya kalkacaktır. Ya da 
birileri ‘ben ticaret yaptığım kişilerle şerri hukuk 
çerçevesinde sözleşme yapacağım. Bu benim 
bireysel tercihim’ dediğinde Türkiye’de hangi 
hukuk geçerli olacaktır? 
Osmanlı’nın Çoklu Hukuk Sistemine Geçiş Provası 
Yapıyorlar 
Bekir Bozdağ, evlendirme yetkisi verecekler 
arasına sadece ‘il ve ilçe müftülüklerini 
ekleyeceğiz’ diyerek konuyu hafifletmeye çalışıyor. 
O zaman şu soruya cevap vermeliler; camide nikah 
kıyan diyanet görevlisi medeni hukukun verdiği 
yetkiye göre mi, yoksa şerri hukuka göre mi nikahı 
kıyacak? Yanıtları ilkiyse bunun müftülüğün bakış 
açısı ve görev tanımı içinde yeri yok. İkincisi ise, 
Türkiye’de laikliği kaldırıp, Osmanlı’nın çoklu 
hukuk sistemine geçiş provası yapıyorlar demektir. 
Masumane gibi görünen bu düzenlemenin 
arkasında ben iyi niyet görmüyorum. Sayın 
Bozdağ,   "Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı 
değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir" 
diyor. Biz de aksine laiklik, tam da bu değildir 
diyoruz.  Dini hükümler, devlet düzenini ve 
toplumsal ilişkileri belirlemeye başlamışsa orda 
laiklik yoktur. İki ayrı hukuk sistemi varsa orada 
laiklik ve demokrasi yoktur. Bu düzenleme laik, 
demokratik hukuk sisteminin altına yerleştirilen 
dinamittir. Aydınlanmacı Cumhuriyetin sonudur. 
Yasa Toplumsal Bölünmeye ve Kaosa Neden 
Olacaktır 
Bırakın İslam’ı, mezhepler içinde bile birçok farklı 
yorum varken, evlilik akdi hangi inanca göre 
yapılacaktır? Örneğin, ‘ehli kitap olmayan’ biri, 
Müslüman biriyle evlenmek istediğinde, İslam’a 
göre günah ve geçersiz olan bu işlem nasıl 
yapılacaktır? Müftülük evlendirmek istemez ise 
yaptırımı olacak mıdır? Cenazelerinde bile 
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ayrımcılığa uğrayan Alevi yurttaşlar, bu 
düzenlemenin neresindedir? Kadınlara medeni 
hukukla verilen nafaka, çocuğun velayeti gibi 
haklar nasıl düzenlenecektir? Hangi hukuk sistemi 
geçerli olacaktır? Ya da farklı din veya mezhebe 
inanan vatandaşlarımız kendi dini liderlerinin 
kıyacağı resmi nikâhla evlenmek istemeleri hâlinde 
buna nasıl bir cevap verilecektir? 
 
2 Ağustos 2017 Çarşamba 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Cezaevi ve 
Hastane Koşulları: 
147 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’ya cezaevinde ve hastanede 
uygulanan baskı, şiddet ve psikolojik işkence 
basında yer almıştı. Konunun araştırılması 
hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 
cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi.  
 
4 Ağustos 2017 Cuma 
Çello Sanatçısı Gülşah Erol’a Saldırı: 
Kadıköy’de metro girişinde darp edilen çello 
sanatçısı Gülşah Erol’u darp eden polislerin kim ya 
da kimler olduğu, sanata ve sanatçıya yapılanların 
aydınlatılması için Başbakan Binali Yıldırım’ın 
yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi. 
 
5 Ağustos 2017 Cumartesi 
691 Sayılı KHK ile Açığa Alınan Akademisyenlerle 
Buluşma: 
Barış Bildirisi’ne imza attıkları için 691 Sayılı KHK 
ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden açığa alınan Prof. 
Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Araş. Gör. 
Ahmet Aydın Arı ve İzmir Eğitim Sen 3. Nolu Şubesi 
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelindi. 
Verilecek destekler ve yapılabilecekler görüşüldü. 
 
6 Ağustos 2017 Pazar 
Yozgat, Sorgun Bahadın Kültür Şenlikleri 

20. Bahadın Kültür Şenlikleri kapsamında 
Bahadın’da yapılan Adalet, Özgürlük ve Demokrasi 
konulu panele İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 
Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aydoğan ve BirGün 
Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kahraman 
ile katılım. 
 
7 Ağustos 2017 Pazartesi 
Edremit Kitap Fuarı: 
Zeytinli Altınkum’da ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde 
Kitap’ adı ile düzenlenen kitap fuarında demokrasi, 
insan hakları ve yerel yönetim çalışmaları paneline 
katılım. 

 
 
10 Ağustos 2017 Perşembe 
Kazdağları’nın 4 Farklı Noktasında Yangın: 
9 Ağustos Çarşamba günü Kazdağları'nın en 
önemli bölgeleri arasında bulunan Şahinderesi 
Kanyonu yakınlarında 4 farklı noktada çıkan orman 
yangınlarının çıkış sebebi, yapılan müdahalenin 
zamanlaması ve şekli, yangın alanlarının imara 
açılıp açılmayacağı hakkında Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevaplaması istemiyle 
soru önergesi. 
 
11 Ağustos 2017 Cuma 
Eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten’in 
Ölüm Yıldönümü:  
1980 darbesi sonrası kapatılan Gültepe 
Belediyesi’nin iki dönem belediye başkanlığını 
yapan Aydın Erten ölümünün 17’nci yılında mezarı 
başında anıldı. Anma etkinliğine İzmir 
milletvekilleri Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Özcan 
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Purçu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP 
İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve çok sayıda 
partili ile birlikte katılım.   
Konak Kent Konseyi Çalışmaları: 
Konak Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi 
almak, ülke gündemine dair konuları konuşmak, 
sorunları yerinde dinlemek ve çözmek için Konak 
Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
toplantı.  
 
12 Ağustos 2017 Cumartesi 
Ege Bölgesi Emek Büro Temsilcileri ile Buluşma: 
Emek mücadelesinin daha güçlü kılınması, sendikal 
faaliyetlerin artırılması ve örgütlü yapılanmanın 
hızlandırılması için CHP Genel Başkan Yardımcı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağababa başkanlığında 
kurulan emek bürolarının ege bölge toplantına, 
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve Kuşadası İlçe 
Başkanı Nail Özazman ile birlikte katılım. 
Adalet Kurultayı Plan Toplantısı: 
Çanakkale’de yapılacak Adalet Kurultayı’nda 
yapılacak olan İnsan Hakları ve Adalet, Faili 
Meçhul Siyasi Cinayetler, Kültür, Sanat ve Çevre 
Çalıştayları, sergiler ve toplantıların planlanması 
için CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağababa ile toplantı. 
26 Ağustos Büyük Taarruz Etkinliği Planlama 
Toplantısı: 
Selçuk’ta Mehmet Aksoy tarafından yapılan 
Kurtuluş Yolu Heykelinin bulunduğu meydanda 
CHP Selçuk ilçe Başkanımız Hasan Uysal ve ünlü 
heykeltıraş Mehmet Aksoy ile 26 Ağustos Büyük 
Taarruz için etkinlik planlama.  

 
CHP Konak Gençlik Örgütü “Genç Düşün Kampı”: 
Seferihisar Belediyesinin katkıları ile CHP Konak 
Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen Adalet 
Yürüyüşü’nün öncesi ve sonrası Çanakkale’de 
yapılacak Adalet Kurultayı hakkında ve ülke 
gündemine ait konular çerçevesinde oluşturulan 
Genç Düşün Kampı’na Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ile birlikte katılım. 

 
 
14 Ağustos 2017 Pazartesi 
İzmir’de Tacize Uğrayan Kadınlar:  
İzmir’in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin 
tacizine uğrayan ve polisten yardım isteyen 
kadınların polisler tarafından da fiziksel saldırıya 
uğramaları neticesinde bu soruşturmaya diğer 
tacizler ve emsallerinde olduğu gibi takipsizlikle 
sonuçlanmaması için İzmir Emniyet Müdürü 
Hüseyin Aşkın ile görüşme. 
 
17 Ağustos 2017 Perşembe 
İzmir Atatürk Lisesi Dersliklerinin TÜGVA’ya 
Tahsisi: 
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İzmir Atatürk Lisesi'ndeki dersliklerin TÜGVA'ya 
tahsis edilmesi ve okulların gerici faşist eğitim 
sistemine kaptırılmaması için liseli öğrenciler, Veli 
Der, Genç Sen, Gençlik Muhalefeti ve Kollektiflere 
bağlı lise örgütleri ile birlikte protesto eylemi. 
Çanakkale Adalet Kurultayı Çalıştay Planlaması: 
“Babam Bir Karanfil Şimdi” Tiyatro Oyunu 
26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Adalet 
Kurultayı’nda kültürel faaliyetler bölümünde 
“Babam Bir Karanfil Şimdi” adlı tiyatro oyununun 
26 Ağustos 2017 akşamı oynanması için tiyatrocu 
Eren Aysan ile görüşme. 
 “Adalet Sizsiniz” Tiyatro Oyunu 
26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Adalet 
Kurultayı’nda kültürel faaliyetler bölümünde 
“Adalet Sizsiniz” adlı tiyatro oyununun 28 Ağustos 
2017 akşamı oynanması için tiyatrocu Rutkay Aziz 
ile görüşme. 
 
18 Ağustos 2017 Cuma 
HDP’nin Adalet ve Vicdan Nöbeti: 
Ülkemizin içinden bulunduğu adaletsizlikler 
karşısında HDP Milletvekillerinin adalet ve vicdan 
nöbetine CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven, İzmir 
Milletvekili Musa Çam, PM Üyesi Emre Çam, İl 
Yöneticisi Utku Gümrükçü, Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Ferdan Çiftçi ve SODEV İzmir  
Temsilcisi Hüseyin Çorlu ile birlikte destek. 
 
19 Ağustos 2017 Cumartesi 
İzmir Enternasyonal Fuarı:  
Enerji teması ile açılan 86. İzmir Enternasyonal 
Fuarına katılım. Karbondioksit salımının azaltılması 
ve toplu taşımanın, metronun kullanılmasına 
örnek olmak için Fuar Alanına metro ile ulaşım. 
Seferihisar Kent Konseyi Söyleşi: 
Seferihisar Kent Konseyi ve Seferihisar Doğa, Sanat 
Felsefe Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Doğa, 
Çevre ve İnsan adlı söyleşiye katılım.  

Çanakkale Adalet Kurultayı Çalıştay Planlaması: 
İnsan Hakları Çalıştayı 
26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Adalet 
Kurultayı için İnsan Hakları Çalıştayı’nın konusunu, 
alt başlıklarını ve konuşmacılarını planlamak için 
Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile toplantı. 
 
20 Ağustos 2017 Pazar 
Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Çalıştayı 
Adalet Kurultayı için Faili Meçhul Siyasi Cinayetler 
Çalıştayı’nın konusunu, alt başlıklarını ve 
konuşmacılarını planlamak için PM Üyesi Canan 
Kaftancıoğlu ile görüşme. 
Sanat Çalıştayı 
Adalet Kurultayı için Sanat Çalıştayı’nın konusunu, 
alt başlıklarını ve konuşmacılarını planlamak için 
sanat yönetmeni ve eleştirmen Vecdi Sayar ile 
toplantı. 
Doğa Çalıştayı 
Adalet Kurultayı için Doğa Çalıştayı’nın konusunu, 
alt başlıklarını ve konuşmacılarını planlamak. 
 
21 Ağustos 2017 Pazartesi 
Mülteci Çalıştayı 
Adalet Kurultayı için Mülteci Çalıştayı’nın 
konusunu, alt başlıklarını ve konuşmacılarını 
planlamak. 
Ötekileştirilenlerin Adaleti Çalıştayı 
Adalet Kurultayı için Ötekileştirilenlerin Adaleti 
Çalıştayının konusunu, alt başlıklarını ve 
konuşmacılarını planlamak. 
26-30 Ağustos 2017 Cumartesi – Çarşamba 
Çanakkale’de yapılan Adalet Kurultayı’na katılım. 
İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı birimi tarafından kurultayımız 
çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar ektedir.    
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ÇALIŞTAYLAR 
İNSAN HAKLARI ÇALIŞTAYI Moderatör: Şenal SARIHAN  Raportör: Yasin AKSU, Funda TOSUN Katılımcı Listesi 1. Öztürk Türkdoğan (İnsan Hakları Derneği)  2. Coşkun Üsterci (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)  3. Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu)  4. Ahmet Özmen (Diyarbakır Baro Başkanı)  5. Celalettin Can (78’liler Derneği üyesi)   6. Murat Sevinç (Akademisyen) 7. Prof. Dr. Nilgün Toker (Akademisyen)  8. Av. Hülya Gülbahar  (Aktivist) Alt Başlıklar 

 Haklara Sahip Olma Hakkı ve Müzakere 
 Vatandaşın Hak Taşıyıcısı Olarak Yeniden Kurgulanması 
 Özgürlükler 
 OHAL ve KHK’lar 
 Din ve Vicdan Özgürlüğü 
 Yaratılmak İstenen Yeni Toplum 
 Eşitlik ve Adalet  FAİLİ MEÇHUL SİYASİ CİNAYETLER ÇALIŞTAYI Moderatör: Canan KAFTANCIOĞLU Raportör: Taylan Özgür ÜSTÜN Katılımcı Listesi (Toplumsal Bellek Platformu)  1. Canan Kaftancıoğlu  2. Meryem Göktepe  3. Dolunay Kışlalı  4. Eren Aysan  5. Saniye Yurdakul  6. Abit Dursun  Alt Başlıklar 
 İnsanlık Suçları Tanımlaması 
 Siyasi Cinayetler 
 Zaman Aşımı 
 Cezasızlık 
 Yüzleşme, Vicdan ve Adalet 
 Toplumsal Belleğin Güçlendirilmesi 
 Kuşaklararası Aktarım  SANAT’TA ADALET ÇALIŞTAYI Moderatör: Sera KADIGİL Raportör: Seyit TOSUN Katılımcı Listesi 1. Ataol Behramoğlu (Şair)  2. Bedri Baykam (Ressam)  

3. Eren Aysan (Tiyatrocu, dramaturg)  4. Haluk Işık (Tiyatro yazarı)  5. Orhan Aydın (Tiyatro - sinema oyuncusu) 6. Ezel Akay (Sinema Film Yapımcı)  7. Vecdi Sayar (Sanat yönetmeni, eleştirmen)  8. Mehmet Güleryüz (Plastik Sanatlar)  9. Orhan Kurtuldu (Tiyatro oyuncusu) Alt Başlıklar 
 Sanat Eğitimi Nasıl Olmalı 
 Günümüzde Sanat Üzerindeki Sansür ve Baskı Yöntemleri Nelerdir Nasıl Önlenir 
 Telif Hakları Konusundaki Son Durumun Değerlendirilmesi 
 Sanatçıların Sosyal Güvenlik Sorunlarının Değerlendirilmesi 
 Devlet Kurumlarının Sanatçılarla İletişimi 
 Yerel Yönetimlerin Sanatçılarla İletişimi 
 KHK’lar ile İhraç Edilen Sanatçılar 
 Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Görevinin Sürdürülmesi  DOĞA HAKLARI ÇALIŞTAYI Moderatör: Mehmet TÜM Raportör: Ergün ALTUNTAŞ, Sıla SOYHAN, Yöntem TURHAN, Ekin İLGÜN Katılımcı Listesi 1. Mesut Güngör (Konak Kent Konseyi üyesi) 2. Dr. Oya otyıldız (Ege Çevre Platformu üyesi) 3. Dr. Ahmet Soysal (Tabip Odası Çevre Komisyonu üyesi) 4. Av. Bedrettin Kalın (Yeşil Artvin Derneği üyesi) 5. Prof. Dr. Doğan Kantarcı (Akademisyen)  6. Prof. Dr. Doğanay Tolunay (Akademisyen)  7. Av. Eralp Atabek (Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi)  8. Prof. Dr. Murat Türkeş (İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi)  9. Bülent Onat (Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi) 10. Mustafa Eberliköse (Halkevleri Kent ve Doğa Hakkı Komisyonu üyesi)  11. Av. Sema Kabasakal ve Sabahat Aslan (Doğu Akdeniz Çevreleri Platformu üyesi)  12. Murat Yılmaz (Doğa Der Bursa Temsilcisi) 
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Alt Başlıklar 
 Yenilenebilir Enerji 
 RES 
 HES 
 ÇED 
 Ormanlarımız 
 Kirlenen Sular 
 Denizlerimiz ve Canlılar 
 Termik Santraller 
 Fosil Yakıtlar 
 Madenler 
 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 
 Hayvan Hakları  MÜLTECİ ÇALIŞTAYI Moderatör: Elif Doğan TÜRKMEN Raportör: Hacı KARA Katılımcı Listesi 1. Av. Selen Berna Ünlüatlı (Adana Mülteci Komisyonu Başkanı) 2. Prof. Dr. Adnan Gümüş (Akademisyen) 3. Didem Danış (Akademisyen / Galatasaray Üniversitesi) 4. Meltem Yılmaz (BirGün Gazetesi/Mülteci Çalışmaları) 5. Prof. Dr. Metin Çorabatır (Akademisyen) 6. Mete Hüsnübeyoğlu (Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı) 7. Muhammed Salih (Suriyeli Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanı) Alt konu başlıkları  
 Kayıt 
 Eğitim 
 Çalışma 
 Çocuk İşçiliği 
 Çocuk Gelinler 
 Mültecilerin Geçiş Yolu Olarak Türkiye'de Bulunması 
 Terör ve Güvenlik 
 Entegrasyon 
 Çözüm Önerileri  ÖTEKİLEŞTİRİLENLER İÇİN ADALET ÇALIŞTAYI Moderatör: Selina DOĞAN Raportör: İnan GEDİK Katılımcı Listesi 1. Yücel Tutal (Roman Hakları Federasyonu Başkanı) 2. Yıldız Tar (LGBTİ aktivisti, Kaos GL yazarı) 

3. Laki Vingas (Azınlık Hakları Savunucusu, Vakıflar Genel Meclisi Eski Azınlık Vakıfları Temsilci)  4. Zehra Pala (Ateizm Derneği Başkanı) 5. Gülfer Akkaya (Kadın hareketi aktivisti, yazar ) Alt Başlıklar 
 Azınlıkların Hakları 
 LGBTİ ve Cinsiyet Eşitliği 
 Kadınların Sosyal ve Kültürel Hayattaki Yeri  DEVAM EDEN DAVALAR Moderatör: Hilmi YARAYICI Raportör: Bayram ADSAY Katılımcı Listesi 1. Emsal Atakan (Ahmet Atakan’ın Annesi) 2. Gürkan Korkmaz (Ali İsmail Korkmaz’ın kardeşi) 3. Sami Elvan (Berkin Elvan’ın Babası) 4. Gülsüm Elvan (Berkin Elvan’ın Annesi) 5. Nilgün Karababa (Sanatçı) 6. Yasemin Boyraz (Suruç Mağduru) 7. Veli Encü (Roboski Derneği Başkanı) 8. Acun Karadağ (Aktivist) 9. Hüseyin Öztürk (Yılmaz Öztürk’ün babası) 10. Bülent Şık (Akademisyen) 11. Veli Saçılık (Sosyolog) 12. Av. Kemal Aktaş (Cumhuriyet gazetesi avukatı) 13. Av. Hatice Can (Reyhanlı katliamının avukatı) 14. Hanım Tosun (Cumartesi İnsanı) 15. Maside Ocak Kışlakçı (Cumartesi İnsanı) Alt Başlıklar 
 Zamanaşımına Uğramış Davalar 
 İnsanlık Suçları Davaları 
 Cezasızlık  ETKİNLİKLER BABAM BİR KARANFİL ŞİMDİ Yazar: Işık KANSU Derleyen ve Yöneten: Eren AYSAN  Sunum: Defne HALMAN, Güvenç DAĞÜSTÜN,  Solistler: Güvenç DAĞÜSTÜN, Mehtap MERAL  Piyano: Dengin CEYLAN  Yapımcı: Mehmet AÇIKTAN Prodüksiyon: Uğur Mumcu Araştırma Vakfı  
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  ADALET SİZSİNİZ Yazan ve Yöneten: Ümit DENİZER Sunum: Rutkay AZİZ ve Taner BARLAS Sahne Tasarımı ve Kostümler: Metin DENİZ Prodüksiyon: Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu 

  TÜRKİYEYİ SARSAN ZAMANLAR  
 Filo Protestoları 
 Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Yürüyüşü 
 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi 
 1977 Kanlı 1 Mayıs 
 Büyük Madenci Yürüyüşü 
 Türban Eylemleri 
 Tekel İşçi Direnişi 
 Gezi Parkı Direnişi 

 Diyarbakır Sur  
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30 Ağustos 2017 Çarşamba 
EMEP Gençlik Kampı: 
EMEP tarafından Kuşadası’nda düzenlenen 15. 
Gençlik Yaz Kampı’nda “Türkiye nereden nereye 
gidiyor” adlı panele EMEP Genel Başkanı Selma 
Gürkan ile birlikte katılım. 
 
4 Eylül 2017 Pazartesi 
Hak, Hukuk, Barış ve Adalet Paneli, Datça: 
Birleşik Haziran Hareketi tarafından Datça 
Belediyesi’nin katkılarıyla Datça’da düzenlenen ve 
moderatörlüğünü Muğla Sağlık Emekçileri 
Sendikası yönetim kurulu üyesi İlknur Başer’in 

yaptığı “Hak, Hukuk, Barış ve Adalet” adlı panele 
ÖDP Başkanlar Kurulu ve Haziran Türkiye Yürütme 
Kurulu üyesi Alper Taş ve Gazeteci yazar Enver 
Aysever ile birlikte katılım. 
 
5 Eylül 2017 Salı 
 
Hayır Bitmedi Halk Sözleşmesini Yazıyor, Fethiye 
Haziran Buluşması: 
Birleşik Haziran Hareketi tarafından Fethiye’de 
düzenlenen Hayır Bitmedi Halk Sözleşmesini 
Yazıyor adlı panele ÖDP Başkanlar Kurulu ve 
Haziran Türkiye Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş ile 
birlikte katılım. 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  
31 Temmuz 2017 Pazartesi 
Doğruluk Payı Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği 
Başkanı ile Görüşme: 
Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği Yönetim Kurulu 
başkanı Baybars Örsek ile Türkiye’de yaşanan hak 
ihlallerinin ölçüm modeli, kriterleri ve CHP adına 
izlenebilecek konuları ve çözüm önerileri üzerine 
görüşme. 
 

1 Ağustos 2017 Salı 
Silivri Cezaevinde Tutuklu Bulunan Basın 
Emekçilerine ve Milletvekillerine Ziyaret:  
Cumhuriyet Gazetesi Davası Silivri Cezaevinde 
tutuklu bulunan Ahmet Şık, Bekir Gökmen Ulu, 
İlker Deniz Yücel, Akın Atalay, Murat Aksoy ile 
Milletvekili Ayhan Bilgen ve Maltepe cezaevinde 
tutuklu bulunan Milletvekili Kadri Enis 
Berberoğlu’na ziyaret. 
 
2 Ağustos 2017 Çarşamba 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 
Görüşme: 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 15. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer ile görüşme. 
 
5 Ağustos 2017 Cumartesi 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ziyaret: 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)’nin 71’inci kuruluş 
yıldönümü ve medya baskılarının arttığı, 
cezaevlerinin tutuklu gazeteciler ile dolduğu, 
KHK’lar ile kapatılan basın yayın organlarının 
çalışmaz duruma geldiği koşullarda İGC Başkanı 
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Misket Dikmen ve İGC Başkan Yardımcısı Tayfur 
Göçmenoğlu ile makamlarında görüşme.  
İzmir Ulusal Basın Temsilcileri Ziyaret: 
Medya baskılarının arttığı, cezaevlerinin tutuklu 
gazeteciler ile dolduğu, KHK’lar ile kapatılan basın 
yayın organlarının çalışmaz duruma geldiği 
koşullarda İzmir’de bulunan ulusal basın 
temsilcilerine ziyaret. 
İzmir Yurt Gazetesi: 
Medya baskılarının arttığı, cezaevlerinin tutuklu 
gazeteciler ile dolduğu, KHK’lar ile kapatılan basın 
yayın organlarının çalışmaz duruma geldiği 
koşullarda İzmir’de bulunan Yurt Gazetesi'nde 
gazetenin idarecileri, yazarları ve emekçileri ile bir 
araya gelindi. 
Doğan Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliği: 
Doğan Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Elif 
Demirci ile müftülere verilen nikah kıyma yetkisi, 
kadına yönelik taciz ve şiddet raporu ile Türkiye'de 
özgür olamayan medya ve adalet kurultayımız 
üzerine görüşme. 
 

11 Ağustos 2017 Cuma 
Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ile 
Görüşme: 
Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve güncel 
siyasi gelişmelerle ilgili Konak Belediye Başkanı 
Sema Pektaş ile görüşme. 
İnternet Gazetesi Yenigün: 
Ege Bölgesinin güçlü internet gazetesi Yenigün’e 
ziyaret. 
 
14 Ağustos 2017 Pazartesi 
İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe’yle Görüşme: 
İzmir’de devam eden projeler hakında bilgi almak 
için İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Buğra Gökçe ile görüşme. 
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BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
1 Temmuz 2017 Pazartesi 
Sivas Katliamı Davası İle İlgili Soru Önergesine 
Gelen Cevap: 
Sivas Katliamı Davası için 6 Haziran 2017 tarihinde 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlanması 
istemiyle meclise verilen soru önergesini kişisel ve 
uzun bularak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 
iletmeden iade eden meclis başkanı İsmail 
Kahraman’ın tutumuna ilişkin basın açıklaması.  
Artı TV Sivas Madımak Katliamı Özel Yayını:  
Sivas Madımak’ta 24 yıldır adaletsiz kalan ve hak 
arayanlar için Eren Aysan ve CHP Milletvekili Şenal 
Sarıhan ile birlikte Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel 
Hürtaş’ın hazırladığı 2 Temmuz özel yayınına 
katılım. 
 
2 Temmuz 2017 Pazar 
Sivas Madımak Katliamının 24. Yılı: 
2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas Madımak 
katliamı için anma mesajı. 
 
5 Temmuz 2017 Çarşamba 
Başbağlar Katliamı: 
5 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Başbağlar 
Katliamı için mesaj.  
 
6 Temmuz 2017 Perşembe 
KHK Mağdurları Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın Açlık Grevi: 
Cezaevi Ziyareti ve Basın Açıklaması 
İşlerine geri dönmek ve adalet aramak için 120 
gündür açlık grevinde olan ve ölüm sınırını aşan 
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih 
Özakça’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret. Gülmen ve 
Özakça’nın haklarının bir an önce iade edilmesi ve 
yaşama döndürülmeleri için iktidarın bir an önce 

müdahale etmesi gerektiği yönünde basın 
açıklaması. 
İnsan Hakları Savunucularına Gözaltı: 
İnsan hakları savunucularının korunması programı 
kapsamında yaptıkları meslek içi toplantıda silahlı 
terör örgütü üyeliği ile suçlanan Yurttaşlık 
Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan 
İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
yönetim kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları 
Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar 
İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık 
Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der’li 
aktivist Şeyhmus Özbekli, toplantılara 
moderatörlük yapan Ali Garawi ve Hivos üyesi 
belgeselci aktivist Peter Steudtner’in gözaltına 
alınmasıyla ilgili basın açıklaması. 
 
14 Temmuz 2017 Cuma 
Açlık Grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 
için Açıklama: 
128 gündür açlık grevini sürdüren ve kritik eşiği 
aşan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen 
Semih Özakça'nın her gün ölüme yaklaştığını ve 
bağımsız doktorların Gülmen ve Özmen’i muayene 
etmesi için hükümetin görevini yapması için basın 
açıklaması.   
 
18 Temmuz 2017 Salı 
İnsan Hakları Savunucularının Tutuklanması:  
Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 
İnsan Hakları Savunucuları İdil Eser, Ali Ghravi, 
Peter Steudtner, Veli Acu, Günal Kurşun ve Özlem 
Dalkıran’ın haklarının gasp edildiği ve derhal 
serbest bırakılmaları gerektiği yönünde basın 
açıklaması. 
Bu Yapılanlar Gerçek Teröristlerin İşine Yarar 
Yeni Türkiye'nin yeni rejimine karşı olan herkesle 
hesaplaşılsın isteniyor. İnsan Hakları Savunucuları 
İdil Eser, Ali Ghravi, Peter Steudtner, Veli Acu, 
Günal Kurşun ve Özlem Dalkıran tutuklandı. 
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Kullanışlı terör örgütü çuvalına herkesi koymak 
Ergenekon çuvalı, Balyoz çuvalının büyüğünü 
kullanmak, gerçek teröristin işine yarar. 
Hak Savunucları Tutuklanınca Gerçekler Yok 
Olmuyor 
İhlal yok işkence, yok deyip kestirip atmak ve eğer 
varsa diyeni ihlalleri açıklayıp karşı çıkanı 
tutuklamak aslında soruların cevabı. O raporları 
geri gönderince, hak savunucularını tutuklayınca, 
dernekleri kapatınca gerçekler yok olmuyor 
tescilleniyor ve sorun kronikleşiyor. İddiaları 
bertaraf edebilmek için yasalara uluslararası 
antlaşmalara bağlı kalmak adil ve şeffaf olmak 
yeterlidir. Bu tutum ortada aldatılma değil bir 
tercih olduğunu gösterir. Enstrüman aynı, sonuç 
aynı düşman görülen aynıysa doğru yere 
bakılmıyordur. 
 
22 Temmuz 2017 Cumartesi 
Kemal Türker’in 37’nci ölüm yıldönümü: 
22 Temmuz 1980 tarihinde evinin önünde 
öldürülen devrimci ve işçi önderi DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türker için anma mesajı.  
 
27 Temmuz 2017 Perşembe 
Diyarbakır Sur’da Devlet Eliyle Yapılan Yıkıma 
İtiraz:  
Binlerce yıllık tarihe ve kültüre sahip olan dünya 
miras listesindeki Sur’un devlet eliyle yıkılmasını, 
yok edilmesini gözler önüne sermek ve farkındalık 
yaratmak için kanaat önderleri, STK temsilcileri, 
sanatçılar ve siyasetçilerin verdiği katkıya ortak 
olmak için Sur Platformu’na videolu paylaşım. 
 
28 Temmuz 2017 Cuma 
Cumhuriyet Gazetesi Ara Karar Metni: 
FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 
müebbet hapisle yargılanan bir savcı tarafından 
başlatılan Cumhuriyet yazarları gazetesi davası 
hukuki değil siyasidir. Emir alarak karar veren 

mahkemenin, aynı iddianameden Güray Öz, Musa 
Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Kemal 
Güngör ve Turhan Günay'ı tahliye etmesine 
rağmen Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel 
ve Ahmet Şık'ın tutukluluk halinin devamı yönünde 
karar vermesi üzerinden basın açıklaması. 
KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR  
Cumhuriyet Gazetesi yazarları için verilen ara 
karar hukuki değildir. Cumhuriyet Gazetesine 
yönelik operasyonun MİT tırları haberinden sonra 
başlatılmıştır. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Can 
Dündar’a yönelik ‘onu bırakmam öyle’ sözü bu 
sahte davanın miladıdır. Bizzat Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’ın emriyle ve FETÖ terör örgütü üyesi 
olduğu gerekçesiyle müebbet hapisle yargılanan 
bir savcı tarafından başlatılan bu soruşturma, 
hukuki değil siyasidir. Eskiden Fetö’nün savcıları en 
azından sahte delil üreterek iddianame 
hazırlıyorlardı, şimdi delile bile gerek duymadan 
suç icat etmeye çalışıyorlar.  Sadece mizah 
dergilerinde okuyabileceğimiz tarzda suçlamalarla, 
muhalif gazeteciler susturulmaya çalışılıyor. 6,5 yıl 
önce evine parke yaptırıp 2500 TL ödediği şahsın 
oğlunun yemek yediği restoranın işletmecisi 
hakkında ki MASAK raporu, Akın Atalay’ın 
FETÖ’den suçlanma nedeni mesela. Ya da 
Cumhuriyetin yayın politikasındaki değişiklik, 
iddianamede delil olarak geçiyor. Savcı, 6,5 yıl 
öncesinin uyduruk ilişkilerinden FETÖ’cülük 
üretiyorsa, AKP içindeki herkesin tutuklanması 
gerekir. Veya gazetelerin yayın politikasını 
değiştirmesi suç ise yandaş medyaya da bir 
bakmasını öneririm”. 
Dava Kurgudan İbaret  
Davada dinlenen tanıkların “Hayatını Fetullah 
Gülen’e adamış şimdinin itirafçısı Hüseyin Gülerce, 
tescilli Fetö’cü Latif Erdoğan ve Feto’ya yazdığı 
övgülerle  hatırladığımız Cem Küçük, şimdi 
Cumhuriyetçileri FETÖ'cülükle suçluyor. Sadece bu 
olay bile davanın kurgu olduğunu anlamak için 
yeterlidir.   
FETÖ'cü Hakim ve Savcılar Gibi Bunlar da 
Yargılanacaklar  
Ülkemizde gerçekleri yazan, siyasi iktidarları 
eleştiren tüm gazete ve gazetecilere her dönem 
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bedel ödetilmek istenmiştir. Fakat güdümlü yargı 
eliyle basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, 
haber alma hakkının bu kadar baskı altına aldığı bir 
dönemi daha önce hiç yaşamdık. Maalesef bugün 
en koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle 
yönetiliyoruz. Basın özgürlüğü ve insan hakları 
ihlallerinde neredeyse Kuzey Kore düzeyine 
geriledik.  150'yi aşkın gazeteci arkadaşımız tek 
kişinin baskı ve zorla da olsa, siyasi iktidarını 
devam ettirmek takıntısı yüzünden tutuklu” 
diyerek zamanı geldiğinde bu davaların da kumpas 
olduğunun  ortaya çıkacağını ve  geçmişin Fetö’cü 
hakim ve savcıları gibi bunlarda yargılanacaktır. 
Karar Davanın Siyasi Olduğunun İspatı 
Mahkemenin, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, 
Hakan Kara, Önder Çelik, Kemal Güngör ve Turhan 
Günay'ı tahliye etmesine rağmen Akın Atalay, 
Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın 
tutukluluk halinin devamı yönünde karar vermesi 
davanın siyasi olduğunu  ispatıdır. 
 
7 Ağustos 2017 Pazartesi 
Ayhan Oğan’ın Yeni Devlet Kuruyoruz 
Açıklamalarına Tepki:  
AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir 
devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan” 
açıklaması, AKP iktidarının Cumhuriyet’i ve 
Atatürk’ü hedef alan açıklamalardan biridir. 
FETÖ’cülere giydirilmek istenen elbisenin aslında 
tüm ülkeye giydirilmek istenmekte olduğu 
yönünde basın açıklaması ve Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı Kemal Göktaş ile Röportaj. 
(K.G.) Adalet Yürüyüşü toplumda büyük ilgi ve 
geniş destek gördü. Fakat sonrasında etkisini 
yitirdiği, yürüyüşle toplumun gazının alındığı ve 
Kılıçdaroğlu’nun kendi koltuğunu korumak için 
bunu yapmak zorunda olduğu gibi çok farklı 
yorumlar yapıldı. 
Aslında Adalet Yürüyüşü’nün azaltılamayan etkisini 
sönümlendirmek yandaş medyanın ve iktidar 
temsilcilerinin inanmak istediği şey. Yürüyüş 
boyunca yürüyüşe müdahale edip etmemenin 
muhasebesi yapıldı. Çünkü herhangi bir 

müdahalenin yürüyüşe olan ilgiyi daha da 
artıracağı ve büyük bir tepki ile karşılanacağını 
biliyorlardı. Cumhuriyet tarihindeki en etkili 
mitinglerden birini gerçekleştirdik. CHP’nin de 
kendi tarihindeki en görkemli mitinglerden biriydi 
bu. Genel Başkanımızın koltuğunu bu yolla 
sağlamlaştırmak istediğini söyleyenlere sadece 
gülebiliriz. Zira kimse koltuğunu sağlamlaştırmak 
için 432 km. yol yürümez ve milyonları ardından 
gelmeye ikna edemez. 
(K.G.) Kılıçdaroğlu, bu yürüyüşle genel 
başkanlıktan liderliğe geçti’ diye bir yorum da 
var. 
Genel Başkanımızın kendi tabanı üzerindeki etkisi 
tartışılmaz ama bu yürüyüşle kendi tabanı 
dışındaki milyonlara da ulaştığı ve onların da lideri 
haline geldiği gerçek. Aynı durum Gezi isyanında 
da karşımıza çıkmıştı. Yürüyüş, Gezi’den sonra 
baskı altındaki insanlar için bir nefes alma alanına 
dönüştü. Ben, bu yürüyüş ile Türkiye’nin farklı bir 
faza geçtiğini düşünüyorum. Yoksulluk, yoksunluk 
ve mağdurluktan rahatsızlık eylemsizliği yerini 
umuda bıraktı. İnsanlar isyanlarını umutla 
birleştirdikleri bir eylemliliğe geçti ve bu eylemlilik 
son derece barışçıl, herkesi kucaklayan şekilde 
devam etti ve sonuçlandı. Bunun için bundan 
sonra atacağımız her adımın hem fikirsel hem 
eylemsel kabulü yüksek olacaktır. 
(K.G.) Bundan sonra CHP ne yapacak? Sanıyorum, 
Adalet Kurultayı olacak... 
Adalet Yürüyüşü’nde bir araya gelen kitlelerin 
ortak taleplerinin somutlanacağı bir platform 
olacak Adalet Kurultayımız. CHP, Adalet Yürüyüşü 
ile umudu heybesine koyduğu yeni bir faza geçti. 
Zaten bugüne dek adaletsizliğin olduğu her yerde 
olan CHP artık daha görünür olacak, daha fazla 
sokakta yer alacak. Kurultay ise yürüyüşte bir 
araya gelen farklı kesimlerin taleplerinin 
ortaklaşacağı bir platform. Adaletsizlik her alanda 
var. Birbirinden farklı kesimlerin farklı adalet 
arayışını kakafonik bir şekilde ortaya koymaları 
çıkar yol olmaz. CHP, ‘hayır’ noktasında bir araya 
gelen insanların katkılarını alarak kendi rotasını 
belirleyecek. 
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(K.G.) HDP, Vicdan ve Adalet Nöbeti tuttu. Beri 
yanda AKP, CHP ile HDP’nin yan yana geldiği her 
an terörizm suçlamasıyla aslında ideolojik bir 
hegemonya yaratıyor. CHP’de bu suçlamadan 
kaynaklı HDP ile yan yana görünmeme tutumu 
aşıldı mı sizce? 
CHP aidiyet, inanç, fikir hiçbir ayrım gözetmeksizin 
laik cumhuriyet temelinde hak arayışında olan bir 
partidir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde 
‘HDP’lilerin gördüğü adaletsizliğe sessiz kalayım da 
CHP’ye oy verenlerinkine ses çıkartayım’ diye bir 
politikası olamaz. Bu iktidarın yandaş basın 
üzerinden de güçlü bir şekilde propaganda 
yürüttüğü bir fotoğraf. Bu fotoğrafın içerisinde 4 
siyasi partinin, kiminin kimlik, kiminin inanç 
üzerinden yürüttüğü politikalar var. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü, baskının kalıcı bir 
politikaya dönüşmesine engel olmak için adalet 
şiarıyla çıkılmış bir yol. 
(K.G.) HDP’li vekiller alındı ve ardından Enis 
Berberoğlu çok insafsız bir şekilde, suçu sabit 
değilken 25 yıl hapis aldı. CHP, Meclis’e sahip 
çıkacağını iddia ediyor ama vekillerin cezaevinde 
olmasını yeterince gündemleştirebiliyor mu? 
Biz Meclis’ten vazgeçmeyiz. Parlamenter sistem 
korumamız gereken bir sistem ama bu ‘biz Meclis 
dışında siyaset yapmayız’ demek değil. HDP’nin 
yürüyüşe verdiği destek gibi biz de onların 
nöbetine destek açıklaması yaptık. Türkiye’de 
siyaset, partiler üzerinden taraftar holiganlığına 
evriltiliyor. Bunun ötesinde bir siyaset yapmamız 
gerekiyor. Genel Başkan’ın Adalet Yürüyüşü çağrısı 
tam da böyle bir şeydi. 
(K.G.) CHP “sağ” ile yan yana durmak konusunda 
HDP ya da sol kesimlerle yan yana durmaktan 
daha hevesli gibi. Kılıçdaroğlu, Erbakan’ı anma 
toplantısına gitti ve bir plaket aldı. Bu çok 
tartışıldı. Sizin açınızdan da özellikle 
değerlendirilmesi gereken bir durum. Ne 
düşünüyorsunuz? 
Siyasi temas kimseyi itme lüksüne sahip değil. 
Meşru düzlemde olan her siyasi partiyle temas 
kurabiliriz. Bu minvalde genel başkanımızın tüm 
siyasi parti liderleriyle yan yana gelmesi ile ilgili 
elbette bir sıkıntı olamaz. Orada sorgulanan Temel 

Karamollaoğlu’nun Sivas Katliamı’ndaki rolü. 
Karamollaoğlu’nun “Gazamız mübarek olsun” 
söylemi, katliamdan önce belediye eliyle dağıtılan 
broşürler, Cafer Erçakmak’ın Belediye Meclisi 
üyesi olması ve Karamollaoğlu ile ilişkileri... 
Karanlıkta kalan pek çok soruya yanıt verecek bir 
isim Karamollaoğlu ama hiç sorgulanmadı. Sorular 
ortada duruyor. Genel Başkan’ın bambaşka bir 
siyasi konjonktür ve ortamda Erbakan gibi siyaset 
tarihinde simge bir ismin anma etkinliğinde yan 
yana gelmesi olağandır. Bir sıkıntı görmüyoruz. Bu, 
CHP’nin açığa çıkmamış gerçeklerin peşini bıraktığı 
anlamına gelmez. Sivas Katliamı ile ilgili benim 
sürdürdüğüm mücadele kişisel bir mücadele 
değildir ve Sivas Katliamı özelinde değildir. Biz 
hiçbir katliam olmasın diye mücadele ediyoruz. 
Kılıçdaroğlu’nun Karamollaoğlu’nun elinden 
plaket alması sizi rahatsız etmedi mi? Ne de olsa 
Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden Metin 
Altıok’un kızısınız. 
Siyaset insanın hoşuna gitmeyen pek çok şeye 
maruz kaldığı bir ortam. Zorunlu olarak karşımıza 
geliyor. Ben Genel Başkanımızın orada olmasını o 
anlamda sorgulamadım. Çünkü biliyorum ki o 
anlamda benim yanımda. Dava mücadelemde 
Genel Başkanımın nasıl yanımda durduğunu 
biliyorum. Ben CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kendisinin 
önüne koyduğu bir kişiyim. Bu kişisel olarak değil 
temsil ettiğim dava adalete kavuşsun diye yapılmış 
bir tercihtir. 
(K.G.) İnsan hakkı ihlallerini kayıt altına alan hak 
savunucularının tutuklanması ne tür sonuçlar 
doğuracak sizce? Tutuklamalar insan hakkı 
ihlallerini artırır mı? 
Daha ne kadar artabilir düşünmek istemiyorum. 
İktidara göre bakkal, manav, gazeteci, sanatçı, 
öğretmen herkes terörist. AKP’nin hoşuna 
gitmeyen herkes terörist olunca ‘terör’ kavramının 
kredibilitesi ve inandırıcılığı kalmadı. Bu sebeple 
yeni bir kavram bulundu: ‘Casusluk’. Şimdi artık 
herkes casus. Ülkede olan biteni kayıt altına almak 
ve bunun için evrensel hukuktan çare ummak 
casusluk oldu. Ülkeye ihanet olarak, yabancı 
ülkelere şikâyet olarak değerlendiriliyor bu. Oysa 
ki, hak ihlallerini tespit etmek, hukuku hatırlatmak 
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ve mücadele etmek, bir ülkeye ihanet değil, 
ülkemiz için iyi bir şeyler yapmak arzusudur. 
(K.G.) Ayhan Oğan’ın “Yeni devlet kuruldu” 
açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, 
kurucusu da Erdoğan” açıklaması bir gaf ya da 
tesadüf değil. AKP iradesinin zaman zaman yaptığı 
Cumhuriyetimizi ve Atatürk’ü açık hedef alan 
açıklamaların “münferit” denerek geçiştirilmesine 
de alışkınız. Nitekim Bekir Bozdağ bahsi geçen 
açıklamaya ‘kişisel’ diyerek şaşırtmadı. Erdoğan’ın 
“15 Temmuz, 18 Mart’tan çok daha anlamlı” deyişi 
bu son açıklamayla tutarlı değil mi? İsmail 
Kahraman’ın “Anayasada laiklik olmamalı” sözü bu 
yönde en yetkili ağızdan yapılan açıklamaydı. Bu 
sözler öncesi ve sonrasıyla bilinçli bir rejim 
değişikliği için kurgunun dışavurumu ve güç 
kazandıkça fütursuzlaşan ifadesidir. Bu 
açıklamalarla meşrulaştırılan laiklik ve Cumhuriyet 
karşıtı anlayış, müftülere nikâh yetkisi verilmesi, 
eğitimin Ensarlaştırılması, evrim teorisinin 
derslerden çıkarılması, milli zaferlerin, bayramların 
yok sayılması gibi adımlarla eyleme; metrobüste, 
Maçka parkında şortlu kadına yönelik saldırı, 
Kadıköy’de müzisyene yönelik şiddet, Urfa’da 
Atatürk heykeline şeriatçı saldırı gibi örneklerle de 
şiddet ve intikama dönüşüyor. Son 15 yıldır laikliğe 
ve demokrasiye olan gerici saldırıların tamamı 
‘bilinçli’ bir ‘kindar nesil’ amacı ve anlayışının ortak 
ve sistemli ürünüdür ve cezasızlıkla teşvik ediliyor. 
(K.G.) Müftülere nikâh yetkisi verilmesi, Ensar 
Vakfı ile MEB işbirliği, evrim teorisinin 
müfredattan çıkartılırken cihadın konması vs. 
AKP sizce ne yapmaya çalışıyor? 
Bir Cumhuriyet karşıtlığı ile karşı karşıyayız. Kimi 
siyasiler ve aydınlar ‘Türkiye İran olmaz’ 
söylemiyle popülist güncel politikalarla durumu 
idare ettiler. Ama bu İslami ideolojiden gücünü 
alan iktidarın palazlanmasına yol açtı. Sivas 
Katliamı’nda “Cumhuriyet burada kuruldu burada 
yıkılacak” ya da “Kahrolsun laiklik” sloganlarıyla 
insanları yaktılar. Ve hâlâ adalet sağlanmadı. Bu 
bir tesadüf değildi, orada başlayan o hareket sanık 
avukatlarının bugün kilit noktalara kadar 
yükselmesiyle sonuçlandı. O siyasi ideoloji hep bir 
şekilde kadrolaşma içinde oldu. AKP’yi iktidara 

taşıyan cemaat ile darbe girişimi ile yollar ayrıldı. 
Ama farklı cemaatlerle işbirliği kuruldu. Daha dün 
Sakarya’ya atanan Vali tekbir sesleri ile makamına 
oturdu. Bu artık laikliğin kalmadığını gösteriyor. 
Eğitim de biat kültürü yaratmak için en önemli 
araç. Daha önce Köy Enstitülerini kapatan sağ 
akıllar, bugün çocukların eline idam ipi 
tutuşturarak, sokakta şeriat sloganları attırıyor. 
Siyasal İslam rejiminin kalıcılaşması için baskı, 
şiddet ve ayrıştırmanın zeminini besliyor. 
(K.G.) Darbenin Allah’ın bir lütfu olarak görülmesi 
de bu rejim değişikliğine mi hizmet ediyor? 
OHAL ile birlikte rejimin adı OHAL oldu. 
(K.G.) FETÖ ile mücadele adı altında tüm 
muhalefet baskılanırken mahpuslara tek tip 
kıyafet gibi 12 Eylül döneminin uygulamalarının 
tekrar gündeme getirilmesinin anlamı ne? 
Tek tip bir elbise aslında FETÖ’cülere değil tüm 
Türkiye’ye giydirilmek isteniyor. Tek tipçi akıl 
herkesi tek tipleştiriyor. Daha yargılama bitmeden, 
kimin ne suçu işlediği, hangi oranda suça iştirak 
ettiği belli değilken herkesi aynı şekilde yaftalamak 
şiddet kültürünü besliyor. Sivil silahlanmayı teşvik 
eden söylem ve eylemler Türkiye’yi çok kötü bir 
noktaya götürebilir. 
(K.G.) Tüm bu konjonktürde CHP laiklik 
meselesini sizce ihmal etmiyor mu? AKP’nin 
cambaza bak diyerek yaptığı uygulamalara CHP 
yeterince etkili bir şekilde direnç politikası 
üretebiliyor mu? 
CHP’nin mücadele ettiği her şeyi laiklik şemsiyesi 
altında toplayabiliriz. Laiklik, tüm bu anti-
demokratik uygulamalara karşı mücadele edilen 
bir şemsiyedir. Fakat sözünüzün kısıldığı, 
duyulmadığı bir medya ortamı var. Laiklik bizim 
olmazsa olmazımız. Ama laikliğin yeniden 
tanımlanması gerekiyor. 
(K.G.) Cumhuriyet’in laiklik tanımında bir sorun 
mu olduğunu düşünüyorsunuz? 
Sorun değil ama eksiklik vardı. Eksikliği AKP iktidarı 
çok güzel kullandı. Nasıl ki darbe anayasasına 
karşıyım deyip darbe anayasasını kullandıysa bu 
eksikliği de kullanıyor. Diyanet’in sadece tek 
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mezhep üzerinden bütçelendirilmesi, Milli 
Eğitim’den daha imtiyazlı bir alana sahip olması 
gibi sorunlar vardı. Laiklik zaman içerinde doğru 
tanımlarıyla devlet mekanizmalarında yer alamadı. 
Şimdi ‘Ha müftü ha belediye çalışanı nikâh kıymış 
ne fark eder? Nikâh aynı nikâh’ diye bir söylem 
var. Bu çok yanlış. O zaman soruyu şöyle soralım: 
Bir şey fark etmiyorsa neden müftü kıysın? Nasıl 
bir ihtiyaç durumu var? Evlenemeyen insanlar 
kuyrukta mı bekliyor? 
(K.G.) Sizin argümanınız ne? 
Çünkü laiklik bu değildir. Müftüler, Diyanet’ten 
referans alırlar, Medeni Kanun’dan değil. Oysa 
referans medeni kanun olmalı. 
(K.G.) Kiliselerde de düğün yapılıyor argümanına 
ne diyorsunuz? 
Hukuk eksenli kıyaslamalar yapmak gerekir. Bu 
söylenen Fransa’da da OHAL var demek gibi bir 
şey. Evet, var ama Fransa’da kaç kişi OHAL 
nedeniyle işinden edilmiş, kaç eylem yasaklanmış 
ya da kaç gazeteci hapse tıkılmış? Referansımız 
hukuk olmalı. Tüm bunlar tıpkı Osmanlı’da olduğu 
gibi çoklu hukuk sisteminin provaları ve ilk 
adımları. Bu sistemde kadının yeri olmadığını da 
unutmamalıyız. Şimdi ‘tahrik olma özgürlüğü’ var. 
Kadının şort giymesinden, kahkahasından tahrik 
olup suç işleyen bir zihniyet ve cezasızlık var. Tüm 
bunlar medeni hukuktan kopuş anlamına geliyor. 
 
8 Ağustos 2017 Salı 
Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar: 
Türkiye’de hayvanları tam anlamıyla koruyan bir 
kanun olmadığı için 7 Nisan 2016’da TBMM 
Başkanlığına verdiğimiz 5199 Sayılı Hayvanları 
Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifimizin işleme alınması. Hayvanları 
öldürmenin suç değil kabahat olduğu bir ülkede 
hayvanların korunması için bir an öce Hayvanlara 
karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına 
alınması için basın açıklaması. Bu açıklama 
facebook’ta 2997 kişiye erişmiştir. 
 

16 Ağustos 2017 Çarşamba 
Gaziemir’de Bulunan Nükleer Atıkların Yerinde 
Temizlemesi: 
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan nükleer 
atıkların yerinde temizlenmesi nükleer bir faciaya 
zemin hazırlayabilir. Ülkeye girişi yasak olan ve 
Sadece Atom Enerji Kurumu’nda kullanılan nükleer 
atıklar için önlem alınmaması ve buna neden olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED 
Raporu’nun Rant Raporu olduğu hakkında basın 
açıklaması. 
Yeni Nükleer Facialar Olabilir 
 2007 yılında İzmir Gaziemir İlçesi’nde geri 
dönüşümle kurşun üretimi yapan bir fabrikanın 
arazisinde nükleer atık depolandığı ortaya çıkmış, 
olayın basına 2012 yılında yansıması ile 
kamuoyunun ancak bilgisi olmuştu. Bulunan 
radyoaktif atıkların ‘’Europium 152’’ adı verilen bir 
malzemeden bulaşmış olabileceği rapor edilmişti. 
2014 yılında nükleer atıkları temizlemek için 
görevlendirilen şirketin, atıkları gelişigüzel bertaraf 
etmeye çalışması sonucu, EGEÇEP öncülüğünde 
hukuki mücadele başlamış ve süreç sonucunda 
radyoaktif temizliğin ÇED alınarak yapılması 
yönünde karar verilmişti. Görevlendirilen, Turanlar 
A.Ş.‘nin  Radyoaktivite Bulaşmış Atıkların Fiziksel 
Yöntemlerle Ayıklanması, Sahanın Temizlenmesi 
ve Elde Edilen Kurşunun Geri Kazanımı projesi ile 
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
sunduğu ÇED Raporu ise, 10 Ağustos 2017 
tarihinde onaylandı. 
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na bağlı CNAM, 
Europium 152 maddesinin ancak nükleer 
santrallerdeki nükleer çubuklardan 
bulaşabileceğini ve bu malzemenin ise Türkiye’ye 
girişinin yasak olduğunu belirtmişti. Şu ana kadar, 
bu maddenin Türkiye’ye nasıl ve nereden geldiği 
hala açığa çıkarılamadı. Önlem olarak etrafı sadece 
tel örgü ile çevrilen ve yüzeydeki radyasyon 
seviyesini düşürmek amaçlı üzerine toprak serilen 
arazide, beş yıldır başka hiçbir bir radyoaktif 
temizlik işlemi yapılmadı. Ayrıca, bu süreç 
içerisinde yer altı su kaynaklarına bulaşıp 
bulaşmadığına dair hiçbir bilgimiz yok.  Verilen 
ÇED raporu, nükleer atıkları bertaraf etmekten 
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ziyade, bulunduğu alanda kurşun ve diğer 
maddeleri  ayrıştırarak geri dönüşüm yapılaması 
için verilmiş. Yani Gaziemir’de yeni bir geri 
kazanım tesisi kuruluyor. ÇED raporundan ziyade 
“rant” raporu olmuş. Radyoaktif bulaşmış 
malzemenin mahalleden alınıp, şehirden uzak bir 
bölgeye taşınması ve ayrıştırma işlemlerinin orada 
yapılması gerekirken, aynı fabrikada yapılacak.  
Bununla ilgili EGEÇEP’in ve uzmanların uyarıları 
dikkate alınmamış. Ayrıştırma işlemleri sırasında 
yayılacak serpintiler binlerce kişiyi etkileyebilir. 
Yeni facialara yol açabilir. Bu nedenle, geri 
kazanımdan ziyade bilimsel metotlarla radyoaktif 
temizlik yapılarak bölgenin atıklardan kurtarılması 
gerekiyor. 
  
22 Ağustos 2017 Salı 
Adalet Bakanlığı’nın Berfo Ananın Davası için 
Zamanaşımı Talebi: 
12 Eylül darbe döneminde gözaltındayken 
kaybolan oğlu Cemil Kırbayır’ın cenazesini yıllarca 
arayan annesi Berfo Kırbayır’ın Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde bekleyen davası için Adalet 
Bakanlığı’nın AİHM’den istediği “Berfo ana öldü, 
davası düşsün” talebine ilişkin insanlık suçlarında 
işlenen suçların zamanaşımına uğratılmaması ve 
işlenen suçların aydınlatılması için basın 
açıklaması.   
“Berfo Ana öldü, dava düşsün” ifadeleri nasıl bir 
vicdansızlıktır? 
12 Eylül Darbesi döneminde gözaltında kaybolan 
oğlunun cenazesini yıllarca arayan Berfo 
Kırbayır’ın ölümünün ardından Adalet 
Bakanlığı’nın bu davaya ilişkin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne gönderdiği “Berfo Ana öldü, 
dava düşsün” ifadeleri nasıl bir vicdansızlıktır? 
İnsanlık suçlarında zaman aşımı ya da ölüm 
gerekçe olmaz. İnsanlık suçlarına ilişkin davalar 
ancak adalet yerine geldiği zaman kapanır. 
Yakınları öldüğünde değil. Oğlu Cemil Kırbayır'ın 
kemiklerini 33 yıl boyunca arayan Berfo ananın 22 
Şubat 2013’te yüreğinde evlat acısına ek, adaletsiz 
kalmanın acı ve isyanıyla yaşamını kaybettiğini 
belirtti. Berfo Ana’nın bir sembol haline geldiğini, 

yakınları kaybolan bütün anaların feryadı, isyanı, 
acısı olduğunu söyleyen Zeynep Altıok “Gözaltında 
kayıplara karşı mücadele, insanlık mücadelesinin 
bir parçasıdır. Burada sadece insanlarımız değil 
geçmişimiz kayıptır. Bu olaylar aydınlatılmadıkça 
bugünlerimiz de kayıp olarak tarihe geçecektir. 
Dünden bugüne karanlıkta kalan her kayıp vakası, 
ülkenin yarınına bırakılacak kirli birer miras 
olacaktır. Oğlunun kemiklerine bile hasret bir 
ananın ölümünden siyasi çıkar ummak nasıl bir 
vicdansızlıktır? 
Devlet İşkenceyi ve Kaybetmeyi Örtmekle Değil 
Aydınlatmakla Yükümlü 
Berfo ana 2011’de ‘yaşam hakkı ve adil yargılanma 
hakkı ihlali’ gerekçesiyle AİHM’de dava açtı. Bu 
davayla ilgili olarak hükümet, geçen şubatta 
savunma yaptı.  Savunmada, Berfo Kırbayır’ın 26 
Ekim 2011’de başvuru yaptıktan sonra 21 Şubat 
2013’te öldüğü hatırlatılarak, “Varislerinin davayı 
onun ölümünden sonra sürdürme niyeti olduğunu 
gösteren bir bilgi ya da belge yoktur” denildi. 
İnsanlık suçlarında zamanaşımı olmaz. Bütün 
çağdaş dünyada bu böyledir. Olayı adi suç 
kapsamında değerlendirerek teknik ayrıntıların 
arkasına saklanan Bakanlık neyi gizlemeye 
çalışıyor? Şunun farkındalar ki Türkiye bu konuda 
daha önce zaten mahkum oldu.  AİHM, kayıplarla 
ilgili olarak daha önce, Türkiye'nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin yaşama hakkıyla ilgili 2. 
özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. ve 
mağduriyetin karşılanmasıyla ilgili 13. Maddesini 
ihlal ettiği görüşüne vardı. Türkiye bu konu 
yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldı. Bunun 
çok iyi farkındalar. Devler işkenceyi ve gözaltında 
kaybetmeyi örtmekle değil aydınlatmakla ve 
adaleti tesis etmekle yükümlüdür. Bunun da 
zamanaşımı ya da başvuru tarihi olmaz. AİHM bu 
konuya bu açıdan, yani ilkesel olarak yaklaşacaktır. 
Berfo Ana’nın Son Sözleri 
Berfo Ana’nın son sözlerini hatırlayalım. Ne 
diyordu Berfo Ana;  “Görseniz oğlum nasıl 
babayiğitti. Kars'ta başlık parasının kaldırılması için 
çalışmıştı. Köylülerin süt paralarını sömürenlere 
karşı çıkıyordu. Orman kaçakçılığının engellenmesi 
için çaba harcıyordu. Oğlumu öldüren Mehmet 
Hayta, Selçuk Ayyıldız ve Zeki Tunçkolu adlı 
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polislerdir. Kocam İsmail Kırbayır yıllarca onların 
yargılanması için dilekçe verdi, bu yolda 1991'de 
öldü. Oğlumu öldürenlere sesleniyorum, ölmek 
üzereyim Allah rızası için oğlumun kemiklerini 
bana versinler.” Berfo ana oğlunun katillerinden 
hesap soramadı… Kemiklerini göremedi mezar 
yerini öğrenemedi ve aramızdan ayrıldı. Şimdi de 
hükümet ölmüş bir ananın feryadını yok saymaya, 
unutmaya uğraşıyor. 
Türkiye’deki Gözaltındaki Kayıp Dosyalarının 
Yüzde 90’ı Soruşturma Aşamasında Kapatıldı 
Türkiye'deki gözaltındaki kayıp dosyalarının yüzde 
90'ı soruşturma aşamasında kapatılmıştır. 
Türkiye'deki gözaltı kayıpları için veri tabanı 
oluşturan Türkiye İnsan Hakları Vakfı rakamlarına 
göre, 1980-2000 yılları arasında 757 kişiye 
gözaltına alındıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Bu 
kayıplarda Diyarbakır, 151 kayıpla birinci sırada yer 
alırken, Diyarbakır'ı 48 kayıpla İstanbul, 28 kayıpla 
Şırnak'ın Cizre ilçesi izliyor. Gözaltına alınan kişiler 
genellikle işkence ile katledilmiş ve gizli bir yere 
gömülerek cesetleri ortadan kaldırılmıştır. Bölgede 
ortaya çıkan ölüm kuyularına sadece faili 
meçhullere kurban gidenler değil; insanlık da 
atılmıştır. Türkiye, medeni ve insan haklarına 
saygılı bir ülke olmak istiyorsa önce kayıpları sonra 
da gömdüğü insanlığını o kör kuyulardan 
çıkartmalıdır. Berfo Ana örneğindeki tavırla 
hükümet sadece kendisinin değil Türkiye’nin de 
vicdanını bütün dünya önünde karartmaya 
uğraşıyor. 
 
30 Ağustos 2017 Çarşamba 
Zorunlu Tayin Edilen Öğretmenler: 
İktidara uzak olan, yandaş sendikaya üye olmayan, 
hak ve hukuk arayan, adalet ve demokrasiyi 
savunan bine yakın öğretmenin tayin edilmesinin 
siyasi ve hukuksuz olduğu üzerinden basın 
açıklaması.   
Sürgün kararnamesini durdurmalarını bekliyoruz 
Zorunlu tayinlerle ilgili birçok öğretmen arkadaş 
bana bizzat ulaşıp veya mesaj atarak 
mağduriyetlerini anlattılar. Salı günü tayinlerle 

ilgili okullara tebligatlar yapılacak. Sürülen 
öğretmen arkadaşlar kendileri ve aileleri ile ilgili 
çeşitli kaygılar yaşıyorlar. Bilindiği üzere birçok 
öğretmen eş,  ayrı ayrı illere sürüldü. Bu 
arkadaşların içinde kanser tedavisi gören, engelli 
çocukları olan, yaşlı bakım özrü gibi özel durumları 
olan da var. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan 
doğabilecek mağduriyetler için çok geç olmadan 
tayin kararnamesini durdurmasını ve yapılan 
yanlışın düzeltilmesini bekliyoruz.  Bu süreçte 
yaşanabilecek olumsuzlukların hem siyaseten ve 
hem de hukuken takipçisi olacağımızı ve öğretmen 
arkadaşlara her anlamda katkı sunacağımızı 
belirtmek isterim. 
“Tayin listeleri AKP örgütlerinde belirlendi” 
İktidar, yandaş sendikaya üye olmayan, hak hukuk 
adalet diyen, demokrasiyi savunan tüm muhalifleri 
cezalandırmayı sürdürüyor. Bu sürgün tayinleri 
siyaseten yapılmıştır ve hukuksuzdur. Anayasanın 
41. Maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ilgili maddelerinde atama ve yer 
değiştirmelerde aile birliğinin korunması ilke 
olarak benimsenmiştir. Sayıları neredeyse bini 
bulan öğretmen, hiçbir hukuksal dayanak 
gösterilmeden sadece görülen lüzum üzerine farklı 
illere sürgün edilmiştir. Bu eğitim emekçisi 
arkadaşlarımızın ortak özellikleri; laik, bilimsel, 
demokratik, parasız eğitimden yana taraf olan 
Eğitim Sen üyeleri olmalarıdır. Bunların dışında 
Eğitim İş sendikasına bağlı 12 üye öğretmen de 
bulunuyor. Tüm laik, demokratik muhalif örgütler 
hedef alınmış.  Tayin listelerinin, AKP ilçe örgütleri 
ve yandaş sendika Eğitim Bir Sen tarafından 
ortaklaşa hazırlandığına dair duyumlar aldık. 
Hazırlanan listelerin buradan illerin Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderildiği söyleniyor. 
Binlerce öğrenci etkilenecek 
Çocuklarının laik ve bilimsel eğitim görmesinin 
isteyen velilerin elinden bu hakları alınmıştır. 
Aydınlanmacı ilerici eğitimcilerin yerine 
muhtemelen “kindar ve dindar” nesil yetiştirmeye 
kodlanmış yandaş öğretmenleri atayacaklar.  AKP 
iktidarı eğitim sistemini dinselleştirerek gençliği 
kendi siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak 
biçimlendiriyor. 4+4+4 eğitim sistemiyle başlayan 
süreçte, felsefe gurubu derslerinin azaltılıp, “din, 
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ahlak ve değerler” seçmeli dersleri başlığı altında 
din derslerinin arttırılması, müfredattan evrimin 
kaldırılıp, öğrencilerin zorla imam hatiplere 
yönlendirilmesi bunun en bariz örnekleridir.  
Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, 
Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve 
okumada OECD ortalamasının altında kaldı. 
Öğrencilerimizin matematik testindeki başarı 
seviyesi Birleşik Arap Krallığı ve Arnavutluk ile 
benzerlik gösteriyor. Okumada, Meksika ile 
beraber OECD ülkelerinin en sonunda yer alıyoruz. 
Çağdaş, demokratik ve zengin bir ülke yaratmanın 
ön koşulu laik ve bilimsel eğitimdir. 
 
1 Eylül 2017 Cuma 
Dünya Barış Günü: 
Barış’ın küresel bir sorun olduğu ve çözümününde 
küresel ölçeklerde ve sol iktidarlarla mümkün 
olabileceği üzerinden 1 Eylül Dünya Barış günü için 
basın açıklaması. 
Barış Sol İktidarla Olur 
Küresel kapitalizmin “Yeni Dünya Düzeni” 
içerisinde Venezüella’dan Suriye’ye, İstanbul’dan 
Londra’ya tüm insanlık her gün ölümle uyanıyor. 
Neo-liberal sistemin gelir dağılımında yarattığı 
sosyal adaletsizlik, Avrupa’da göçmen ve mülteci 
karşıtlığı üzerinden radikal milliyetçi akımları 
beslerken; Batının Ortadoğu’ya yönelik 
emperyalist müdahaleleri ise İslam 
coğrafyasındaki radikal dinci düşünceyi tetikliyor. 
Bu ikili şiddet sarmalının ürettiği siyasal iklim ise 
Trump gibi, Putin gibi, Erdoğan gibi anti demokrat 
ve otoriter yeni siyasi lider tipolojisi üretiyor. Artık 
insanlık, hem radikal unsurların küresel terör 
tehdidi hem de otoriter liderlerin anti demokratik 
uygulamalarıyla karşı karşıya. Barışı, evrensel 
hukuku, insan haklarını ve özgürlükleri 
savunanların sesi gittikçe kısılıyor. Dünya, soğuk 
savaş sonrası Atlantik-Avrasya hattı üzerinden 
yeniden kutuplaşırken, bir anlamıyla ikinci 
paylaşım savaşı öncesinin o karanlık dönemini 
yeniden yaşıyor. 

İstatistiklere göre, son on yıl içinde tüm dünyada 
silaha harcanan para yüzde 14 oranında artmış 
durumda. Bu, daha az beslenme, daha az sağlık, 
daha az eğitim; karşılığında daha fazla mülteci, 
daha fazla ölüm ve daha fazla çevresel felaket 
demektir. ‘Barış’ küresel bir sorundur ve çözümü 
de küresel olmak zorundadır. Bunun için dünyanın 
her yerinde ekonomik olarak ezilen, kimliği, inancı, 
cinsel tercihi ve yaşam tarzından dolayı öteki 
hisseden tüm kesimlerle; özgürlükçü, anti-
kapitalist, ekolojist ve küresel bir mücadele 
örgütlenmelidir. Ezilenlerin ve ötekilerin 
dayanışarak mücadele etmesinden başka çaremiz 
yok! 
Her şeye rağmen umutluyuz. Çünkü “Başka bir 
dünya mümkün” diyerek liberalleşen, sağcılaşan, 
kendisi olmaktan çıkan İşçi Partisinin yeniden 
yapılanmasında umut ışığı olan Jeremy Corbyn var 
İngiltere’de. İşçilerin, ezilenlerin, ötekilerin, 
gençlerin ve barışın sesi olmayı başaran genç lider 
Aleksis Çipras var Yunanistan’da. Tüm alternatif 
sol, sosyalist, komünist gurupları ve LGBTİ 
bireyleri, göçmenleri, çevrecileri antikapitalist 
söylemiyle birleştiren solun yeni idolü Jean Luc 
Melenchon var Fransa’da. Yeni kıtanın ezberlerini 
bozan “Demokratik Sosyalist” Bernie Sanders var 
Amerika’da… Solu sol yapan değerlerle, 
söylemlerle ve programlarla dünyanın her yerinde 
yeniden umut oluyorlar haksızlığa ve adaletsizliğe 
uğrayanlar için. 
Dünyanın bu kaotik ortamında sesini duyurabilen, 
heyecan yaratan bütün sol partileri izliyor ve tüm 
demokratik muhalefeti, ezilenleri, ötekileri içine 
alarak yükselen bu yeni sol anlayışı önemsiyoruz. 
Biz de CHP olarak bunun ulusal çaptaki örneğini 
Adalet Kurultayında deneyimledik. Türk’ü, Kürt’ü, 
Roman’ı, Alevi’si, muhalif dindarı, Ateisti, LGBTİ 
bireyi, tarım işçisini, madenciyi, Sur’da evi yıkılanı, 
Kardeniz’de deresi Ege’de zeytini için mücadele 
eden köylüyü, KHK ile atılan akademisyeni yani 
tüm ezilenleri, öteki hissedenleri, adaletsizliğe 
uğrayanları bu mücadelenin bir paydaşı olarak 
Adalet Kurultayına çağırdık. Bu karanlıktan ortak 
bir akıl ile çıkalım ve ülkemize barışı tesis edelim 
diye. Ancak bu yaklaşımla ve birlikte bunu 
başarabiliriz. Barış sol bir iktidarla olur! 
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Turan Dursun’un 27’nci ölüm yıldönümü: 4 Eylül 1990 tarihinde hizbullah tarafından 
öldürülen eski imam, aydınlanmacı yazar Turan 
Dursun için anma mesajı   
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ÖNEMLİ KABULLER 
11 Temmuz 2017 Salı 
Mülteci Sorunları: 
Almanya Büyükelçisi Siyasi Müsteşarı Ralf Reucsh 
ile Türkiye’de ve dünyada yaşanan mülteci 
sorunları ile ortaya çıkan siyasi gelişmeler ve 
adalet yürüyüşünün uluslararası alanda yarattığı 
etki üzerine görüşme. 
 
30 Temmuz 2017 Pazar 
Hak Savunucularının Tutukluluğu:  
İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan insan 
hakları savunucuları ve Türkiye’de yaşanan diğer 
hak ihlalleri hakkında İnsan Hakları Ortak 

Platformu yönetim kurulu üyesi Emel Kurma ile 
İstanbul’da görüşme. 
 
23 Ağustos 2017 Çarşamba 
Uluslararası AF Örgütü Temsilcileri: 
Tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Kılıç, Türkiye şubesi direktörü İdil 
Eser ve diğer beş insan hakları savunucusu için 
Uluslararası AF Örgütü Sekretaryası Türkiye 
Araştırmacısı Andrew Gardner ve Türkiye 
Kampanyalar Sorumlusu Ruhat Sena Akşener ile 
görüşme. 
 

 
BASINDA YER ALAN ÇEŞİTLİ HABERLER 
 
05.07.2017, Hatay Yerel Gazete 

 
 
07.07.2017, Kırklareli Yerel Gazetesi 

 
 
 
 
 

08.07.2017, BirGün Gazetesi 
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08.07.2017, İskenderun Haber 

 
 
09.07.2017, BirGün Gazetesi 

 
 

11.07.2017, Anayurt 

 
 
12.07.2017, Milliyet Gazetesi 

 
 
15.07.2017, Cumhuriyet Gazetesi 

 
 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

138 

19.07.2017 Günlük Evrensel 

 
 
21.07.2017 Hürriyet Gazetesi 

 
22.07.2017 Sözcü Gazetesi 

 
 

22.07.2017 Gümlük Evrensel Gazetesi 

 
 
29.07.2017, Cumhuriyet Gazetesi 
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30.07.2017 Sözcü Gazetesi 

 
 
30.07.2017 Diyarbakır Yerel  

 
 
01.08.2017, BirGün Gazetesi 

 
 
 

03.08.2017, Cumhuriyet Gazetesi 

 
 
03.08.2017 Günlük Evrensel Gazetesi 
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04.08.2017, Cumhuriyet Gazetesi 

 
 
05.08.2017, Anayurt Gazetesi 

 
 
05.08.2017 BirGün Gazetesi 

 

 
07.08.2017 Anayurt Gazetesi 

 
 
07.08.2017 Cumhuriyet Gazetesi 
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08.08.2017 Cumhuriyet Gazetesi 

 
 
08.08.2017, Milliyet İzmir  

 
 

12.08.2017 Anayurt Gazetesi 

 
19.08.2017 BirGün Gazetesi 

 
19.08.2017 Cumhuriyet Gazetesi 
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23.08.2017 BirGün Gazetesi 

 
26.08.2017, Günlük Evrensel Gazetesi 

 
26.08.2017, Sözcü Gazetesi 

29.08.2017 Cumhuriyet Gazetesi 

 
31.08.2107, Günlük Evrensel Gazetesi 

 
01.09.2017 BirGün Gazetesi 
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03.09.2017 BirGün Gazetesi 

 

05.09.2017 BirGün Gazetesi 
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5.4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 
Ülke İçi Siyasi Değerlendirmeler 
ADALET KURULTAYI 
26-29 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
adalet kurultayımız hak, hukuk ve adalet çatısı 
altında demokrasi mücadelesi veren farklı etnik 
kökenden, dinden, dilden, ırktan, kentten, 
inançtan gelen binlerce insanın umutlarını 
tartışabildiği bir platform olmuştur. 
AKP var olduğu günden itibaren toplumda 
kutuplaşma ve ayrışmanın katalizörü olmuştur. 
Kutuplaşma ve düşmanlaştırma politikalarıyla 
adeta kardeşi kardeşe kırdırdığı bu düzen 7’den 
70’e her kesimin sorunlarının ortak paydası 
olmuştur. Bu politikalar ülkemizdeki mağduriyet 
silsilesini arttırmış  ve toplumun hemen her 
kesimini etkisi altına almıştır. Bu ve benzeri 
onlarca sebeple başlattığımız Adalet yürüyüşü; 
adalete, umuda, barışa, özgürlüğe, birlik ve 
beraberliğe atılan en önemli ve en istikrarlı 
adımlardan biriydi. Milyonlarca insanın tek çatıda 
birleştiği yürüyüşümüz bir eylemdir, ancak adalet 
kurultayımız bir fikir ve düşünce üretimi amacı 

taşımaktadır. Çok geniş bir düşünce yelpazesinin 
buluştuğu kurultayımız HAYIR bileşenlerini aktif 
olarak bir arada tutmak, bu birlikteliği somut 
fikirlerle ve çözüm önerileriyle beslemek, tüm 
düşünce ayrımlarına rağmen ülkesinin geleceği için 
tek çatı ve ortak payda da buluşabilmeyi de 
hedeflemiştir. 
Toplamda 8 panel, 77 çalıştayda 679 konuşmacı 
konuştu ve bu konuşmalar sırasında 240 saatten 
daha fazla ses kaydı elde edildi. Toplumdaki hiçbir 
konu ve soruna dair boşluk bırakılmadan adalet 
aradığımız ve evrensel adalet ilkelerine ulaşmamız 
için gidilecek yol haritası farklı kesimden insanların 
aynı masada barış içinde tartışması ile 
gerçekleşmiştir.  Ve sonuç olarak amacına 
ulaştığımız bir kurultay sürecini tamamladık. 
Yayınladığımız sonuç bildirgesi ülkemizin tekrar 
demokratik ve çağdaş bir ülke olmasının 
anahtarıdır. Adalet meşrudur ve temel bir insan 
hakkıdır. Adalet yürüyüşü ve kurultayı bu 
amacımıza ulaşmamız için önümüze açılacak her 
kilidin anahtarı olacaktır. 

 
HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA YAPILAN GÖREV ALANINA DAHİL OLAN ÇALIŞMALAR 
 
1- 200 BİN KİŞİLİK MAİL LİSTEMİZ 
Tanıtım ve Halkla ilişkiler alanındaki 
sorumluluğumuz; Genel Başkan Yardımcılıklarımız, 
danışmanlarımız, milletvekillerimiz gibi Partimizin 
bütün birimleri ve görevlileri tarafından yapılan 
çalışmalar ile Partimizi tanıtacak materyallerin 
mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye, doğru 
zamanda, doğru şekilde ulaştırılmasını 
sağlamaktır. Bu bağlamda ne kadar geniş bir 
kitleye ulaşılabilirse o kadar başarılı olunacaktır.  
Bu doğrultuda haftalık çalışmalarımız; gençlik ve 
kadın kolları, il ve ilçe başkanları, belediye 
başkanları, milletvekilleri, YDK üyeleri, PM üyeleri, 
MYK üyeleri, Genel Başkanlık, il örgütlerimizden 
gelen listelerin dışında ayrıca sivil toplum 

kuruluşları, akademisyenler, yurt dışı 
örgütlenmelerimiz, yabancı temsilcilikler, 
muhabirler, yerel ve ulusal basın mensupları ve 
köşe yazarlarından oluşan 200.000 kişilik e-posta 
listemize gönderilmektedir.   
Hedef; tüm illerden, yerel yönetimlerden, 
milletvekillerinden, MYK ve PM üyelerinden 
kendilerinin ulaşabileceği mail adreslerinin 
toplanması, böylelikle faaliyetlerimizin, 
programımızın, görüşlerimizin, bildirgelerimizin bir 
milyon kişiye ulaştırılmasıdır. Hedef kitlemiz; e-
mail kullanan, Parti projelerine ilgi duyan, 
gündemi takip eden vatandaşlardır.  
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Ağustos ayında başladığımız bu çalışmayla son 
Parti Meclisi toplantısından bugüne kadar e-posta 
yoluyla paylaştığımız konular aşağıdaki gibidir: 
 MYK'nın gündeme dair yaptığı haftalık 

değerlendirmeler, 
 İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak 

tarafından hazırlanan Haftalık Değerlendirme 
Rapor Özeti, 

 Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi 
Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı tarafından hazırlanan haftalık 
ekonomi bilgi notu, 

 Cumhuriyet Halk Partisi İnsan ve Doğa 
Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı tarafından hazırlanan; haftalık 
İnsan Hakları ve Çevre Raporu, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun  TBMM Grup Toplantılarında  
yapmış olduğu konuşmalar, 

 Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “Adalet 
Kurultayı’na” dair yaptığı basın açıklaması ve 
değerlendirmeler, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun  Adalet Mitinginde yapmış 
olduğu konuşma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 10 Maddelik Adalet 
Çağrısı, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
yıl dönümünde TBMM Genel Kurulunda 
yapmış olduğu konuşma, 

 CHP Bilim, Yönetim, Kültür Platformu 
tarafından hazırlanan "Baskı ve Sansür" 
raporu, 

 CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 
"Adalet Yürüyüşü Tutum Belgesi", 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 8 Ağustos 2017 tarihinde 
gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında 
yapmış olduğu konuşma, 

 Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 
“Adalet Yürüyüşü” kitapçığı, 

 Adalet Kurultayımızın programı, 
 Adalet Kurultayımızın sonuç bildirgesi, 
 
2-HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİMİZE GELEN İLETİLER 
Halkla İlişkiler Birimimiz, çeşitli konularla ilgili 
olarak eleştiri, yorum, katkı, değerlendirme, 
teşekkür, destek, yerel yönetimlerle veya 
gündemle ilgili konular, sorunlar ve çeşitli 
taleplerle ilgili olarak gönderilen e-mail, mektup 
ve telefonları yanıtlamakta, tamamına dönüş 
yapmaktadır. Tüm iletiler, ilgili başlıklar altında 
kategorize edilerek kayıt altına alınmakta, 
istatistikleri çıkarılmakta, haftalık olarak MYK ve iki 
aylık Parti Meclisi toplantılarında rapor olarak 
sunulmaktadır. Birimimize gelen talep, şikâyet ve 
isteklerin ilgili Genel Başkan Yardımcılığına ve 
Grup Başkan Vekillerine iletilmesini sağlamak 
üzere bir takip çizelgesi oluşturulmuş olup bu 
şekilde karşılıklı imza ile konunun/sorunun 
tamamlanmasına giden sürecin takibinin yapılması 
sağlanmaktadır. Hedefimiz; şikâyet, destek ve 
önerilerin milletvekillerine iletilerek vatandaşlara 
dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlar 
üzerinden gündemin tespit edilmesi yoluyla 
propaganda hazırlığı yapmaktır. 
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1- 31 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre Dağılımı 
İleti Şekilleri Toplam % 
e- mail 2.233 52,0% 
Telefon 1.938 45,1% 
Ziyaretçi 68 1,6% 
Mektup 55 1,3% 
İleti Toplamı 4.294 100,0% 

 

   1-31 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 
Konular Toplam % 
Gündem 3.789 88,2% 
Yerel Yönetimler 243 5,7% 
İş ve Maddi Yardım Talebi 262 6,1% 
İleti Toplamı 4.294 100,0% 
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1 - 31 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı  
Konular Toplam % 
Adalet Yürüyüşü ve Adalet Mitingi ile ilgili iletiler  1248 32,9% 
Cumhurbaşkanı ve AKP politikaları hakkında eleştiriler 511 13,5% 
Anıtkabir imar planında değişikliğe gidilmesi iddiaları ile ilgili eleştiriler 393 10,4% 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitinginde yapmış olduğu konuşma ile ilgili teşekkür iletileri 344 9,1% 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantılarında yapmış olduğu konuşmalar ile ilgili teşekkür iletileri 160 4,2% 
Emlak vergilerindeki artış ile ilgili şikayetler 140 3,7% 
Mağdur olan askeri öğrencilerin Başbakanlığın kurduğu OHAL Komisyonu'na başvuramaması ile ilgili şikayetler  138 3,6% 
Emeklilerin ve malulen emekli olanların yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi yönünde gelen talepler 122 3,2% 
OHAL'in uzatılması ve KHK'lara yönelik tepkiler 94 2,5% 
Halk TV yayınları, reklamları ve kanala ulaşılamaması ile ilgili şikayetler 92 2,4% 
Hükümetin 15 Temmuz'da hazırladığı ve resmi olarak kullanılan bayrak logosuna ilişkin gelen eleştiriler 81 2,1% 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a alınan araç ile ilgili eleştiriler 81 2,1% 
Yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu'nun Valilik binasında tekbirlerle karşılanması ile ilgili eleştiriler 73 1,9% 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen müfredat ile ilgili eleştiriler  67 1,8% 
Adalet Kurultayı ile ilgili iletiler  62 1,6% 
Tunceli İl Başkanımız Ali Rıza Güder'in yapmış olduğu konuşma ile ilgili teşekkür iletileri 44 1,2% 
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili şikayetler  19 0,5% 
Diğer iletiler  120 3,3% 
Toplam 3.789 100,0% 
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1 - 31 Ağustos 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre Dağılımı 
İleti Şekilleri Toplam % 
e- mail 1.824 52,4% 
Telefon 1.538 44,2% 
Ziyaretçi 69 2,0% 
Mektup 47 1,4% 
İleti Toplamı 3.478 100,0% 

 

   1-31 Ağustos 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 
Konular Toplam % 
Gündem 2.770 79,7% 
Yerel Yönetimler 359 10,3% 
İş ve Maddi Yardım Talebi 349 10,0% 
İleti Toplamı 3.478 100,0% 
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 1 - 31 Ağustos 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre Dağılımı  
Konular Toplam % 
Adalet Kurultayı ve kurultayla ilgili basına yansıyan haberler hakkında iletiler  773 27,9% 
Cumhurbaşkanı ve AKP politikaları hakkında eleştiriler 430 15,6% 
AKP'li Ayhan Oğan'ın "yeni devlet kuruyoruz" açıklaması ile ilgili gelen eleştiriler  290 10,5% 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin satılması ile ilgili eleştiriler 254 9,2% 
OHAL'in uzatılması ve KHK'lara yönelik tepkiler 236 8,5% 
Erdoğan'ın Sayın Genel Başkanımız hakkında yaptığı açıklamalar ile ilgili tepkiler 178 6,4% 
Emlak vergilerindeki artış ile ilgili şikayetler 145 5,2% 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a alınan araç ile ilgili eleştiriler 106 3,8% 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen müfredat ile ilgili eleştiriler  84 3,0% 
Hükümetin memur maaşlarının artışına ilişkin olarak verdiği teklife yönelik gelen eleştiriler 80 2,9% 
Ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarını gündeme getirmemiz yönünde talepler 49 1,8% 
TEOG sınavı hakkında gelen iletiler ve eleştiriler  48 1,7% 
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili şikayetler  19 0,7% 
Diğer iletiler  78 2,8% 
Toplam 2.770 100,0% 
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 3- SLOGANLAR, BİLDİRGELER, AFİŞLER  
Halkla İlişkiler biriminin görev alanlarından bir 
diğeri, tüm birimlerin görev alanına giren 
konuların kamuoyuna aktarımını sağlamak ve bu 
halka aktarılış yöntemini sloganlar, raporlar, 
bildirgeler, afişler kanalıyla organize etmektir. Bu 
çerçevede hedef, sosyal medya kullanıcılarına 
hitap etmenin öneminden yola çıkılarak, slogan 
içerikli görsellerin tüm birimler tarafından sosyal 
medyada daha fazla paylaşılmasıdır.   
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi, Partimizin çeşitli 
etkinlik, duyuru ve bildirileri ile ilgili görsel 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sayın Genel 
Başkanımızın önemli açıklamalarının duyurulması, 
ayrıca Partimizin düzenlediği miting ve 
organizasyonların etkin tanıtımının yapılması için 
gerekli afiş, broşür, video ve sosyal medya 
görselleri hazırlanmaktadır. 
 
4- CUMHURİYET HALK PARTİSİ KÜTÜPHANESİ 
Bilindiği üzere köklü bir tarihe sahip olan partimiz 
kurulduğu günden itibaren birçok olaya kaynaklık 
edecek güçlü bir arşive sahiptir. Çıkarılan 
bildirgeler, hazırlanan raporlar, afiş çalışmaları, 
tarihe kaynaklık eden eserler ve bunun gibi birçok 
yazına sahip olan partimizin bugüne kadar 
toplanmış, düzenlenmiş ve tasnif bir kütüphanesi 
bulunmamaktaydı. Ayrıca olan kaynakların hepsi 
çok düzensiz, sadece istif edilmiş bir şekilde 
bulunmanın yanı sıra tek bir cümle bile elektronik 
ortama aktarılmamış, digital ve fiziki bir çalışma 
yapılmamış, parti kütüphanesi aktif olarak 
kullanılamaz, kaynaklara ulaşılamaz bir 
durumdaydı. Geçen sene başlattığımız kütüphane 
çalışmamızla partimizde bulunan ve gönüllü 
desteğiyle toparladığımız, arşivlediğimiz, 
derlediğimiz ve elektronik ortamda sunduğumuz 
kitaplarımız, partimize ve köklü tarihimize yaraşır 
bir kütüphane haline gelmiştir. 
15 Haziran 2016 tarihinde Birimimizce birçok 
üniversite ve kütüphaneye başvurularak 
kütüphanemizde çalışmaya davet edilen 
profesyonel uzmanlar arasında görevlendirilen bir 
ekip tarafından başlanan Genel Merkez 

Kütüphanesi düzenleme çalışmaları 15 Şubat 2017 
itibari ile katalog kayıtları tamamlanması ve raf 
düzenleme işlemlerinin ardından günümüze kadar 
yapılan çalışmalarla son halini almıştır. Kitaplarımız 
15 Haziran 2016 tarihinde bir yığın olarak, yıllarca 
işlem görmemiş bir durumda iken;  7 kişi ile 
düzenlenmek üzere ele alınmış ve son geliştirilmiş 
programlarla düzenleme yapılmıştır. 
Kütüphane çalışmalarımız ilk olarak dergi, kitap, 
kitapçık ve diğer tüm yayınların birbirinden 
ayrılması ile başlamıştır. Kitaplar kabaca konusal 
olarak bir araya getirilmiş, aynı kitaptan çok sayıda 
olan yayınlar listelenerek depoya gönderilmiştir. 
Süreli yayınlar alfabetik ve tarihsel düzene 
sokulmuş; derme bütünlüğü olanlar Kütüphane 
içinde tutulmuş, diğerleri tek tek içindekiler 
sayfaları gözden geçirilerek gerekli yazılar kesilip 
alındıktan sonra geri dönüşüm kutularıyla 
Kütüphane dışına çıkarılmıştır. Partimiz 
birimlerince hazırlanmış broşürler yaptırdığımız 
özel kutularda düzenlenmiştir. Yine partimiz 
tarafından üretilen afişler birbirinden ayrılıp, 
birbirinin benzeri olanlar bir araya getirilerek 2 
kişinin 2 ay çalışmasıyla konu ve afiş adı olarak 
erişilir biçimde düzenlenmiştir. Aynı zamanda 
kütüphanede küçük odada bulunan CHP, SHP, 
DSP’ye ilişkin yayın, rapor, kitap ve süreli yayınlar 
erişilebilir bir duruma getirilmiştir. Atatürk ile 
CHP’ye ilişkin kitaplar ayrı ve özel bölüm olarak 
kütüphane girişinde raflara yerleştirilmiştir. Bütün 
kitaplar başka kütüphanelerin yaptıkları 
kayıtlardan değil de özgün, partimizin politikaları 
doğrultusunda tek tek elden geçirilip yeni 
kayıtları denetlenerek yapılmıştır.  
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İşlem görecek kitapların en çok 6-8 bin arasında 
olacağı düşünülerek başlanan kütüphanede bugün 
işlem görüp, bilgisayar programına girişi yapılan 
kitap sayısı 17.000’i aşmış durumdadır. 
Kütüphanemiz hem fiziksel hem elektronik 
imkanlarla donatılmıştır. Gençlerimizin gün 
geçtikçe apolitize olduğu bugünlerde, onları 
partimiz bünyesine alabilmek ve sadece sokak 
hareketlerinde değil, bilimsel çalışmalarıyla da 
bize destek olmalarını sağlamak için özellikle 
üniversite gençlerinin aktif kullanabileceği fiziki 
bir ortam için uygun bir çalışma alanı olarak 
hazırladığımız kütüphanemiz e-kütüphane şekline 
getirilmiştir. Üyelik sistemini aktive eden herkes 
tarafından uzaktan erişime açık olan ve rahatça 
kullanılabilen bir dijital ortam, mekan ve referans 
noktası haline gelmiştir. 
Kullanıcılarımız genellikle CHP’nin; Kürt sorunu, 
kadın sorunları, ekonomik sorunlar vb. konular 
üzerine çeşitli raporları, seçim bildirgeleri, görsel 
iletişim araçları, tüzükler gibi konularda araştırma 
yapmaktadırlar. Amaçlarımızdan bir diğeri de, 
kurumun misyon ve vizyonu ile paralel olarak 
gelişen ve hizmet sağlayan bir siyasal bilgi 
merkezi olmaktır. Bu nedenle, kurum çalışanlarına 
ve siyaset konusunda araştırma yapanlara eksiksiz 
hizmet vermek adına öncelikli olarak CHP 
yayınlarındaki eksikliklerin acil olarak giderilmesi 
çalışmalarımız aralıksız sürmektedir ve sürecektir.  
Önümüzdeki süreçte de CHP güncel yayınlarındaki 
eksiklerin her birimin yayınlarının kütüphanemize 
5’er adet göndermesi ile giderilmesini 
öngörüyoruz.  
Kütüphanemizdeki mevcut kitaplarda bibliyografik 
olarak 7/24 Web erişimi sağlayan Milas kütüphane 
yazılımı kullanılmaktadır. 
 Kütüphanemizde Temmuz 2017 itibari ile 508 

adet broşür, 184 adet dergi, 167 adet afiş 
olmak üzere toplamda 17188 adet materyal 
kaydı tamamlanmıştır. Kitap ve benzeri 
materyallerin kayıt işlemleri devam 
etmektedir. 

 Web ortamında bibliyografik olarak 
kütüphanemize erişimini sağlayacak olan 
kütüphane otomasyon sistemimiz kurulum 

aşamasındadır. Kurulum tamamlanması ile 
yurt genelinde bütün kullanıcıların erişimine 
açılacaktır. 

 Cumhuriyet Halk Partisi adına yayınlarımızın 
yasal olarak çıkarılabilmesi için yayıncı 
sertifikamız yenilenmiştir. Yayınlarımız Kültür 
bakanlığından onaylı ISBN ve bandrollü olarak 
çıkarılmaktadır. 

 Kütüphanemiz araştırmacılarımıza hizmet 
vermeye devam etmektedir. Kütüphanemizi 
genellikle akademik çalışmalar yapan yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri ziyaret 
etmektedir. Son dönemde genellikle çalışılan 
konular Halk evleri ve halkodaları, 27 Mayıs 
1960 darbesi ve 1960 yılı siyasi olaylarıdır. 

Kütüphane dermesi uluslararası Dewey Onlu 
Sınıflama (DOS) sistemine göre sınıflandırılmış, 
Anglo Amerikan Kataloglama Kurallarına göre 
nitelenmiş/kataloglandırılmıştır. Kütüphanede 
kitap dermesinin yanı sıra Atatürk, CHP, 
Broşürler, Süreli yayınlar, Afişler köşeleri ile Arşiv 
dermesi olmak üzere toplam yedi (7) farklı derme 
bulunmaktadır. Dermede yer alan materyallere 
erişimi kolaylaştırmak amacıyla üzerinde CHP 
amblemi ve genel olarak konuları içeren 
yönlendirme tabelaları kullanılmıştır. 
 
Atatürk ve CHP Dermesi 
Kütüphanemiz girişinde Atatürk ve CHP 
dermelerinden oluşan ATA-CHP köşesi 
bulunmaktadır. Atatürk ile ilgili yayınlar ATA 
dermesinde, CHP ile ilgili yayınlar CHP dermesinde 
yer almaktadır. ATA ve CHP dermesi 
oluşturmaktaki amaç Atatürk ve CHP ile ilgili 
yayınların hepsinin bir arada olmasını ve erişim 
kolaylığını sağlamaktır. 
Kitap Dermesi 
Kütüphanede DOS’un on ana sınıfını içeren normal 
dermede sırasıyla; 
• (000) Danışma kaynakları 
• (100) Felsefe ve psikoloji 
• (200) Din 
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• (300) Sosyal bilimler içinde Siyasal bilimler (320), 
Ekonomi (330), Hukuk (340), Kamu yönetimi (350), 
Toplumsal sorunlar (360), Eğitim (370), Ticaret 
(380), Halk bilimi (390) 
• (400) Dil ve Dilbilim 
• (500) Doğa bilimleri 
• (600) Uygulamalı bilimler, Muhasebe, Vergi ve 
Yönetim 
• (700) Sanatlar, Eğlence ve Spor 
• (800) Edebiyat  
• (900) içinde Coğrafya (910), Yaşamöyküsü (920) 
ve Tarih (930 ve sonrası)   konulu kitaplar yer 
almaktadır. 
  
Broşürler Dermesi 
CHP tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 
broşürler, Broşürler dermesinde konusal, tarihsel 
ve görsel olarak ayrıntılı düzeyde nitelenmiş, 
etiketlenip kutulara yerleştirilmiştir. Yaklaşık 
olarak 500 adet broşür kaydı bulunmaktadır. 
Broşürler dermesinde; 
• 2010 yılı önceki tarihlerde yapılan Genel 
Başkanlık  konuşmaları ve seçim kampanyaları  
• 2010 yılı öncesinde  hazırlanan birtakım raporlar 
• Kemal Kılıçdaroğlu dönemine ait seçim 
kampanyaları ve propaganda broşürleri 
• CHP birimlerinin çeşitli rapor ve broşürleri 
• CHP’nin tüzükleri, parti programları, 
yönetmelikleri, seçim bildirgeleri, seçim kılavuzları, 
PM albümleri vb. yayınlar broşürler dermesinde 
yer almaktadır. 
• Ayrıca Broşürler köşesinde konusuna göre 
ayrılan 40 kutu SHP yayınları vardır. 
Arşiv (raporlar) Dermesi 
Kütüphane içerisinde arşiv odası olarak 
adlandırdığımız odada tamamıyla CHP’ye ait olan 
ve özel olarak hazırlanmış çeşitli raporlar yer 
almaktadır. Raporlar konulara göre ve her bir konu 
klasör-kutulara ayrılmıştır. Bu uygulama 

sonucunda MYK raporları, kurultaylar, tüzükler, 
programlar, bildirgeler dışında; 
1. Demokrasi 
2. Ekonomi 
3. Tarım  
4. Kadın  
5. Gençlik 
6. Yolsuzluk 
7. Demokratikleşme 
8. Sosyal güvenlik  
9. Sağlık 
10. Yaşam biçimi 
11. Eğitim 
12. Hukuk 
13. Anayasa  
14. Yerel yönetimler  
15. Spor 
16. Ulaştırma 
17. Turizm  
18. STK’lar 
19. Bilişim 
20. AKP 
21. MHP 
22. Milli güvenlik  
23. Doğu ve güneydoğu  
24. İnsan hakları 
25. Çevre ve sürdürülebilir kalkınma vb. 
 
Konularıyla  ilgili tüm raporlar ayrıntılı olarak 
sisteme girilmiş olup, etiketlenerek raflara 
yerleştirilmiştir. 
Afişler ve süreli yayınlar da arşivde bulunmaktadır. 
Ayrıca bu bölümde kutular içerisinde broşürler 
kısmında yer alan broşürlerden birer kopya, 
partinin çeşitli konulardaki raporları ve çalışmaları 
da bulunmaktadır. Arşiv dermesi bütün 
kullanıcılara açık değildir. Sadece kütüphanemiz 
üyelerine açıktır. 
Süreli Yayınlar 
Kütüphane sistemimizde 181 adet süreli yayın 
(gazete ve dergi) kaydı mevcuttur. Süreli yayınların 
kütüphanedeki mevcut sayıları tek tek 
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kaydedilmiştir. Sürekliliği olan süreli yayınlar çok 
az miktardadır. Kısmen sürekliliği olan dergiler: 
1. Ortadoğu Analiz  
2. Avrasya Etütleri 
3. Çağdaş Türk Dili 
4. Türk Yurdu  
5. Türk Dünyası Tarih dergisi 
CHP’nin çeşitli birimlerinin başlatıp devamını 
getiremediği süreli yayınlar bulunmaktadır. Süreli 
yayınlarda özellikle CHP’nin dergi ve bültenleri ile 
siyaset dergilerinin sürekliliği olmalı ve günlük 
gazeteler ayrıntılı içerik analizi açısından mutlaka 
izlenmelidir.  
Afişler 
166 adet afiş, takvim, poster vb. türden materyal 
yapıt adı, konusu ve kopya sayısı ile birlikte 
sisteme kaydedilmiştir. Afişler rulo şeklinde 
kutular içerisinde arşiv odasında yer almaktadır. 
• Cumhuriyet Halk Partisi Kütüphanesi bir 
kütüphane otomasyon sistemi edinilerek modern 
Kütüphane sistemine geçirilmiştir. Kütüphanenin 
bibliyografik mevcudiyetine 7/24 erişim sağlayan 
kütüphane sistemi (http://chp.milasweb.com), 
kütüphane açılışı ve  Parti Meclisi/Myk  onayı 
sonrasında internet erişimine açılacaktır. 
  
5-SPOR ÜST KURULU ÇALIŞMALARI 
 Kurulumuzun çalışmalarının aktif olarak 

tanıtımının yapılabilmesi için gereken sosyal 
medya kanalları oluşturulmuştur. 

  “Adalet Kurultayı “nda yapılacak “Sporda 
Adalet Çalıştayı” için kurulacak çalışma 
masaları, konu başlıkları, katılımcılar ve 
sorumlular belirlenmiştir. Çalıştayda 
kullanılacak afiş ve dövizler tasarlanarak basım 
işlemleri tamamlanmıştır. 

 Spor Üst Kurulumuz, Samsun 23. Yaz İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunlarını yerinde 
izlemiştir.  

 Spor Üst Kurulumuz, Beylikdüzü Gürpınar 
sahilinde düzenlenen, “Triatlon Avrupa 
Kupası’nı yerinde izlemiştir.  

 Spor Üst Kurulumuz tarafından Giresun 
Belediyesi ve Belediye Başkanı ziyaret 
edilerek, Yeşil Giresun Belediye Spor 
Kulübü’nün sorunları ile ilgili görüşme 
yapılmıştır.  

 CHP Spor Üst Kurulumuzun 656. Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri İzleme Raporu 
tamamlanmıştır. 

 CHP Spor Üst Kurulumuzun 3. toplantısı 
gerçekleştirilmiş olup, "YÖNERGE" VE "GÖREV 
ÇİZELGESİ" hazırlanmıştır.  

   
ADALET KURULTAYI- SPORDA ADALET ÇALIŞTAYI 
26- 29 Ağustos 2017 tarihleri arasında 
Çanakkale’de gerçekleştirilen Adalet 
Kurultayımızda birçok alanda gerçekleştirilen 
çalıştaylardan biri de birimimiz tarafından 
oluşturulan ve ulusal spor politikaları oluşturmayı 
hedefleyen Spor Üst Kurulu’nun “Sporda Adalet” 
çalıştayı idi. 28 Ağustos günü çalıştay olmanın 
ötesinde bir “arama konferansı” halinde 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılım oldukça 
yoğun olmuştur. Ülkemizde özellikle belli spor 
dallarının insanlar arasında oldukça büyük bir 
paydaya sahip olduğunun bilinmesi katılımın 
yoğunluğunun en büyük nedenlerindendir. Ayrıca 
son dönemlerde sahalarda bilinçli olarak yaratılan 
gerilim ortamı toplumun her kesiminin dikkatini 
çeker seviyeye ulaşmıştır. Sahalarda İzmir 
Marşı’nın söylenmesinin engellenmesi, Nuriye ve 
Semih için açılan pankartların suç sayılması gibi 
olaylar toplumun sinir uçlarıyla oynayarak gerilim 
ortamını yükseltmiştir. Çalıştayımızda bu konular 
da olmak üzere 13 ayrı alanda çalışma masaları 
oluşturulmuş ve her masada bir moderatör olmak 
üzere konusuna hakim kişiler yerini almıştır. Spor 
Üst Kurulu Başkanı Yasemin ÖNEY 
CANKURTARAN’ın divan başkanı olarak katıldığı  
çalıştayda Kocaeli Milletvekili Tahsin TARHAN’ın 
yanı sıra kurul başkan yardımcısı Selçuk Dereli, 
Yazman Cemal Kaman, Üyeler Arif Kızılyalın, Semra 
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Aksu, Kenan Nuhut hazır bulunmuştur. 
Çalıştayımıza İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 
Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Parti 
Meclisi Üyeleri Kadir Gökmen Öğüt, Çetin Soysal, 
Özkan Yıldız, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
Milletvekilleri Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, 
Aytun Çıray, Yakup Akaya, Erkan Aydın, Aylin 
Nazlıaka da katılım sağlamıştır. Ayrıca NTV ve 
gazeteci İsmail Saymaz çalıştayımızı takip edenler 
arasındaydı.  
 

 
 

 
13 ayrı başlık altında bir çok konunun tartışıldığı 
çalıştayımızda varılan çözüm önerleri ve sonuçları 
rapor halinde aşağıdaki gibidir: 
 Spor Federasyonları, seçimi ve yönetiminde 

ADALET 

Adına özerk ve bağımsız denilen 62 spor 
federasyonunun en önemli sorunu, seçimler ve 
yönetim biçimlerindeki siyasi baskı ve etkilerdir.  
Özerk ve bağımsız denilen spor federasyonları 
yapıları itibarıyla bu kavramlara uymamaktadırlar.  
Özellikle spor yöneticileri konumundaki kişilerin 
çok önemli bir çoğunluğunun; sporun, ilgili 
branşlarıyla doğrudan ve dolaylı hiçbir ilgilerinin 
bulunmaması çok önemli bir sorundur. 
Spor kamuoyunda; seçilmiş oldukları söylenen 
federasyon başkan ve yönetimlerinin, adeta 
atandıklarına ilişkin yaygın bir inanç vardır. 
Spor kulüpleri; kamu kaynaklarından yapılan 
yardımların kesilmesi endişesi ile mevcut sisteme 
uyum sağlamışlardır.  
Spora, devlet ve siyasetin müdahalesi uluslararası 
spor ilkelerine ve  olimpiyat anlayışına  aykırıdır. 
Dünyada demokratik ve çağdaş ülkelerde, spor 
yönetimleri de demokratik ve bağımsız bir 
yapıdadır. 
Ülkemizde de sporun evrensel anlayış ve ilkelerine 
uygun bir model ve sistem acilen hayata 
geçirilmelidir. 

 Spor medyasında ADALET 
Spor bilinç ve kültürünün özümsenebilmesinin en 
önemli unsurlarından biri de spor medyasıdır.  
Ülkemizde özlenen düzeyde spor bilinç ve 
kültürünün bulunmadığı maalesef bir gerçektir.  
Medya spor alanını futbolla daraltıp, ülkedeki 
futbol kültürünü sağlıksız bir anlayışa doğru 
sürüklemektedir.  
Toplumda spor medyasının tarafsız bir yayın 
anlayışına sahip olmadığı kanaati yaygındır.  
Türkiye’de spor medyası inandırıcılık erozyonu 
yaşamaktadır.  
Yargısız infaz, isnatsız suçlamalar, şiddet dili…. 
 Okul, Spor ve ADALET 
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Ülkemizde, spor eğitim ve alt yapısının istenen 
düzeyde oluşabilmesinin önünde çok ciddi 
engeller vardır.  
Eğitim sistemi ile spor eşgüdümü bir türlü 
sağlanamamıştır. Malum, eğitim sistemi nedeni ile 
anne babalar; spordan önce çocuklarının eğitimine 
önem vermekte ve bu durum hep övündüğümüz 
yüksek genç nüfus potansiyelimizden 
yararlanamama gibi olumsuz bir sonuca neden 
olmaktadır.  
Sporcu kaynağı olan,  ilköğretim okullarının büyük 
bir bölümünde spor tesisi yoktur. Beden eğitimi 
öğretmeni açığı vardır. Okullarımızda spor ne yazık 
ki okul yöneticilerinin spora bakış açısına bağlıdır.  
 Hakemlerde ADALET 
Spor kamuoyunda öncelikle futbol hakemleri 
olmak üzere hemen hemen diğer tüm branşların 
hakemlerinin yönetim biçiminin tarafsız ve adil 
olmadığına ilişkin yaygın bir anlayış vardır. Bu 
anlayışı ne yazık ki bazı sorumsuz yöneticilerin 
demeçleri daha da güçlendirmektedir.  Bu anlayış, 
önemli ölçüde spor bilinç, kültür yetersizliği ile 
sporda centilmenlik ve saygı kavramlarının her 
düzeyde özümsenemediğinden 
kaynaklanmaktadır.  
Spor branşlarında hakem eğitimi klasman 
aşamaları ne yazık ki adil yapılmamaktadır. Bazı 
uluslararası kategorideki hakemlerin çok ciddi 
donanım eksiklikleri vardır.  
 Engelli Sporcularda ADALET 
Ülkemizde engellilerin spor yapabilme 
olanaklarının önünde çok ciddi engeller vardır. 
Engelli sporcu yetiştirme sistemimiz evrensel 
düzeyde değildir.  
Nüfusunuzun % 10’unun engelli olduğu gerçeği 
karşısında çok ciddi bir potansiyelden 
yararlanamadığımız bir gerçektir.  
Toplumsal olarak engellileri dışlamak, yok saymak 
olgusu spora da yansımıştır. Eşit yurttaş ancak 
pozitif ayrımcılık çerçevesinde yaklaşılmalıdır.  
 Sporda Ayrımcılık, Keyfilik ve ADALET 

Özü; dostluk, barış, kardeşlik, paylaşım, saygı ve 
centilmenlik olan sporda ayrımcılığa, ırkçılığa, 
ötekileştirmeye asla yer yoktur. Her düzeydeki 
spor aktörünün bu yüksek değerleri özümseyip 
davranış biçimini de buna göre uygulaması gerekir.  
Ülkemizde yaşanan her türlü ayrımcılık, baskı, 
kadına ve çocuğa şiddetin yaşanmaması için en 
önemli ve etkili mekanizmalardan biri de spordur. 
Bu nedenle sporda ayrımcılık ve keyfilik asla kabul 
edilemez.  Ayrımcılığın keyfilik ile birlikte 
uygulanması ise toplum vicdanında çok ciddi 
yaralar açmaktadır.  
Bu anlayışın acilen düzeltilmeye ihtiyacı vardır.  
 Evrensel Değerlerde ve Yerel Yönetimlerde 

ADALET 
Demokratik, modern dünya devletleri ailesine 
entegre olmak istiyor isek insan hakları, hukuk, 
demokrasi gibi kavramlarda olduğu gibi evrensel 
spor ilkelerine de uyum sağlamak durumundayız.  
Spor federasyonlarının, yönetim sistemlerinin üye 
oldukları uluslararası federasyonların kurallarına 
uyumlu olması zorunludur. Aksi halde keyfilik ve 
güvensizlik moral değerlerimizi tahrip eder.  
Sporun anayasası ve değişmez kuralları 
uluslararası ilkelerdir.  
 Spor Ekonomisi, Passolig ve Şifreli Kanalda 

ADALET 
Spor ekonomisi, bir çok sektörü doğrudan ve 
dolaylı olarak ilgilendiren ve etkileyen önemli bir 
kavramdır. Spor ekonomisinin de etkili ve verimli 
yönetilmesi, ülke sporuna çok ciddi katkılarda 
bulunur.  
Spor ekonomisinin de kuralları vardır.  
Ülkemizde spora tahsis edilen kaynakların ve spor 
müsabakalarından elde edilen gelirlerin amaca 
uygun kullanıldığından söz etmek mümkün 
değildir. Spor kamuoyunda başta futbol olmak 
üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmadığı, 
israf edildiğine ilişkin yaygın bir kanaat vardır.  
En popüler spor olan futbolda şiddetin önlenmesi 
iddiası ile uygulamaya geçilen passolig elektronik 
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bilet sistemi beklenen amaca ulaşmamıştır. 
Tartışmalı bir sistemdir.  
Bir diğer önemli husus da futbol müsabakalarının 
naklen yayınındaki şifreli kanal uygulamasıdır.  
 Spor Tesis, Yatırım Politikasında ADALET 
Ülkemizde ne yazık ki yıllardır coğrafi bölgelerin 
spor potansiyeline uygun spor yatırım planlaması 
yapılmamıştır. Bu ciddi bir eksikliktir. Okul spor 
tesislerinin, semt sahaları ve tesislerinin 
yaygınlaştırılması acil bir ihtiyaçtır.  
Çok amaçlı spor tesislerine öncelik verilmelidir ( 
özellikle engelli sporcuların ihtiyacını da 
karşılayacak biçimde). 
Spor tesislerine ulaşım imkan ve kolaylıkları 
sağlanmalıdır. Tüm kamu spor tesisleri sürekli 
halkın hizmetine açık tutulmalıdır. Spor tesislerinin 
kadın, çocuk, engelli ve tüm vatandaşların eşit 
şartlarda ve ücretsiz olarak kullanması 
sağlanmalıdır. Kitle sporunun yaygınlaştırılmasının 
en etkili yöntemi budur.  
Halkımızın ülke genelindeki mevcut tüm spor 
tesislerinden yararlanabilmesinin yolu eşit ve 
adaletli bir şekilde açılmalıdır.  
 Spor Altyapısında ve Transferde ADALET 
Sporun gelişiminin temeli altyapı ve eğitim 
sistemidir. Sağlıklı ve sistemli bir alt yapı programı 
olmayan hiçbir spor branşında istenen başarı elde 
edilemez. Özellikle son yıllarda başta futbol olmak 
üzere çok yaygınlaştırılan yabancı sporcu transferi 
maalesef eğitim ve altyapı ihtiyacımızı daha da 
olumsuz yönde etkilemiştir.  
Yabancı sporcu transferine karşı değiliz. Ancak bu 
politikanın ülke sporuna katkıda bulunacak 
kriterlerde uygulanması gerekir.  
Yabancı oyuncu transferinin yaygınlaştırılması ve 
kolaylaştırılması spor kulüplerinin sağlıklı hizmet 
üretmelerini de engellemektedir. Yabancı sporcu 
transferi ile birlikte kulüplerimizin altyapı ve eğitim 
çalışmaları daha da yoğun desteklenmeli ve teşvik 
edilmelidir.  
 Sahada ve Tribünde ADALET 

Spor sahası adaletin kılıcının  gerçek anlamda 
keskin, gözlerinin gerçek anlamda kör olmasını 
gerektirir. Çünkü, spor sahasında sporun evrensel 
ilkeleri olimpik ruh ve iyi olanın kazanması esastır.  
Tribünlerde meydana gelen şiddet olayları; 
tribünleri aşmakta, taraftar-taraftar, taraftar-polis, 
taraftar-yönetici, yönetici-yönetici, yönetici-polis, 
taraftar-sporcu gibi boyutlarla işin içine basın ve 
siyasi aktörlerin de dahil olmasıyla çok vahim 
sonuçlar doğurmaktadır. 
Taraftar, sporun asli unsurudur. Tribün 
adaletsizliğini önlemek için rakip takım 
taraftarlarını tribüne almamak bir çözüm değildir. 
Taraftar grupları arasında da adaletli davranılmalı, 
devletin, yöneticilerin bazı taraftar gruplarının  
dışlanması, cezalandırılması anlayışına son 
verilmelidir. 
 Ödül ve Cezalarda ADALET 
Sporda ödül ve ceza dengesi çok adil olmalıdır. 
Bazı başarılar ödüllendirilirken bazıları görmezden 
gelinmemelidir.   
Uygulanan ödül sistemiyle sporculara ne pahasına 
olursa olsun “kazan şampiyon ol” anlayışı empoze 
edilmemelidir. Ödül sistemi “daha iyisini 
yapabilirsin” mantığında olmalıdır.  Ödüller, 
sporda dopingi teşvik etmemelidir.  
Cezalar; objektif, adil ve tarafsız bir anlayışla 
uygulanmalıdır.  
 Spor Yargısında ADALET 
Yargının adil, eşit, hızlı, tarafsız ve bağımsız olması 
sporu daha ileriye taşıyacak unsurlardır.  
Suçların keyfiyete, kişiye göre cezalandırılacağı 
hatta bazen cezalandırılmayacağı inancı yargının 
etkisinde en önemli unsurdur. 
Yargıya siyasetin, spor kulüplerinin etki ettiği 
inancı toplumda yaygın olduğu gibi verilen 
kararların toplumsal meşruiyetini de tartışmalı 
hale getirmektedir.  
SONUÇ :  
Adalet herkese ve her yerde lazımdır. Sporda 
adalet özellikle genç nesillerin yani toplumun 
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yapısını ve ahlakını değiştireceğinden acilen 
gerekmektedir.  
Spor, eşitlik, kardeşlik, barış, dayanışma 
olgularının yaratıldığı ve yaşatıldığı alandır.  
 
6- AKP- FETÖ KARDEŞLİĞİ BROŞÜRÜ 
AKP ve FETÖ kardeşliğinin söylem, gazete/TV ve 
sosyal medya haberleriyle somutlaştırılarak 
anlatıldığı rapor birimimiz tarafından 
hazırlanmıştır. 
7- ADALET YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
 Adalet Mitinginde açıklanan 10 maddelik çağrı 

broşür haline getirilmiştir. 
 Adalet Yürüyüşümüz ile ilgili olarak; adalet 

kavramının kanunlar, toplumlar ve dini açıdan 

anlatıldığı, ülkemizin kurtuluş savaşından bu 
yana verdiği adalet mücadelesinin 
hatırlatıldığı, yürüyüşe katılan partililerimiz ve 
farklı alanlardaki kanaat önderlerinin 
düşüncelerinin olduğu, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş yazısıyla 
başlayan ve yürüyüşümüzden fotoğraflarla 
sonlandırılan kitapçık Tanıtım ve Halkla İlişkiler 
Birimi tarafından hazırlanmıştır. Adalet 
yürüyüşümüzün güncesini tutan bu 
kitapçığımız, yürüyüş sürecini, öncesini ve 
sonrasını kapsayan bir içerik halindedir. 
Kitapçık tüm mail listelerimize iletilmiştir, aynı 
zamanda dökümana partimizin web 
sitesindeki “digital mecmua” bölümünden 
ulaşılmaktadır. 
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TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA PROGRAMLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ZİYARETLER- 
ETKİNLİKLER- TOPLANTILAR 
  Bodrum'da üst üste yaşanan depremlerin 

ardından yaralanan vatandaşlarımız hastanede 
ziyaret edilerek, kendilerine ve 
başhekimlerimize geçmiş olsun dileklerimiz 
iletilmiş, KHK ile işine son verilen doktorların 
durumu ile ilgili bilgi alınmıştır. 

 CHP Bodrum İlçe Başkanlığımız ziyaret 
edilerek, gündeme dair konularla ilgili 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 CHP Bodrum İlçe Başkanımız Sayın Recai 
Seymen ile birlikte, Bodrum Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Kocadon ve belediye 
emekçilerimize depremden dolayı geçmiş 
olsun ziyaretinde bulunulmuştur. 

 Niş Ard Sanat galerisinin açılışına partimiz 
adına katılım sağlanmış ve sanatçılarla 
buluşulmuştur. 

 İstanbul Maçka’da yaşanan kıyafet tacizi ile 
ilgili olarak kadın derneklerinin ortak eylemine 
katılım sağlanmıştır. Ayrıca tacize maruz kalan 
kadınlarımız telefon ile aranmış ve olayı takip 
edeceğimiz söylenmiştir. 

 “ATA TÜRK KAHVESİ” sahibi Sayın Oktay Çınar 
ile markanın CHP kampanyalarında 
kullanılması ile ilgili görüşme yapılmıştır. 

 TBMM Grup Toplantılarına katılım 
sağlanmıştır. 
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BASIN AÇIKLAMALARI- TV PROGRAMLARI- RÖPORTAJLAR 
 Konyaspor’un Cezasını İndirmek İçin 

Çalışacağım” diyen Başbakan Yıldırım’ın 
açıklamalarına uyarı niteliğinde yazılı basın 
açıklaması yapılmıştır. Atatürk heykellerine 
yapılan saldırılarla ilgili yazılı basın açıklaması 
yapılmıştır. 

 Maçka Parkı’nda özel güvenlik görevlisinin bir 
kadına kıyafetinden dolayı müdahale etmeye 
çalışmasına karşı yazılı bir basın açıklaması 
yapılarak tepki gösterilmiştir. 

 “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen Ayhan 
Oğan’ın söylemine tepki olarak yazılı basın 
açıklaması yapılmıştır. 

 RSFM canlı yayınına bağlanarak gündemdeki 
konular hakkında partimizin görüşleri ifade 
edilmiştir.  

 Radyo Viva'nın canlı yayınına katılım 
sağlanarak gündem hakkında görüşlerimiz 
aktarılmıştır. 

 We Biz internet televizyonunda adalet 
yürüyüşümüz hakkında değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 

 
 Yazılı bir basın açıklaması yapılarak TFF Tahkim 

Kurulu Üyesi Yusuf Öksüzömer’e tepki 
gösterilmiştir. 

 AKP Genel Başkanı tarafından Genel 
Başkanımıza ve partimize yönelik yapılması 
planlanan kumpaslarla ilgili olarak yazılı basın 
açıklaması yapılmıştır. 

 Adalet Kurultayında NTV, Cem TV ve Yön FM’e 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
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5.5.Yerel Yönetimler Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 
Belediye Başkanları Toplantısı 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığımız tarafından düzenlenen Belediye 
Başkanları Toplantısı 8 Ağustos 2017 tarihinde 
Ankara Bilkent Otel’de Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla yapılmıştır.  
Aşağıda gündemi de yer alan toplantı iki ana 
bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Genel 
Başkanımızın açılış konuşması Adalet Yürüyüşü 
yanında Türkiye gündemini ve güncel siyasal 
sorunlarını ele almıştır. 
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı 
Yerel Yönetimler Birimi 
Belediye Başkanları Toplantısı 
8 Ağustos 2017, Ankara 
9.00-10.00  İKRAM VE KAYIT 
10.00–11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 
10.00-10.15 Genel Başkan Yardımcısı Sn. Seyit 
Torun 
10.15-11.00 Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu 
11.00–12.30 YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK 
DURUM TESPİTİ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
11.00–11:30 Yerel Yönetimler Birimi Çalışmaları 
11.30-12.00 Belediyelerimizin Mali Durumu 
12:00-12.30 Yerel Yönetimlerde Enerji Politikası 
(Sn. Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili) 
12:30-13.30 YEMEK ARASI 
13.30-16.30 ADALET YÜRÜYÜŞÜ SONRASINDA 
SİYASAL DURUM VE YEREL YÖNETİMLER 
13:30-16:00 Belediye Başkanlarımızın 
Değerlendirmesi 
16.00-16:30 Genel Başkan Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun  Değerlendirmesi 

Toplantı Adresi: Bilkent Otel, Ankara 
Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un belediye 
başkanlarımızı ve katılımcıları selamladıktan sonra, 
kısaca toplantının içeriği konusunda bilgi vermiş ve 
Genel Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet etmiştir. 
Genel Başkanımızın Değerlendirmesi 
Açılış konuşmasında Adalet Yürüyüşüne neden 
olan hukuksuzluklara dikkat çeken Genel 
Başkanımız, Belediye Başkanlarımızı Adalet 
Yürüyüşü’nün başarısı için gösterdikleri çabadan 
dolayı kutlamış ve önümüzdeki süreçte Adalet 
mücadelesinin kesintisiz olarak sürecini 
belirtmiştir.  
Adalet Kurultayı ile Adalet Yürüyüşü’nde gündeme 
getirilen tüm konuların masaya yatırılarak 
tartışılacağını belirten Genel Başkanımız 
Kurultay’ın amacını şu şekilde açıklamıştır;  
“Çanakkale'deki Adalet Kurultayımıza toplumun 
her kesiminden insanlar gelecekler, onları davet 
edeceğiz. Eğitimde adaleti nasıl sağlayacağız, 
emekli adaletini nasıl sağlayacağız, bunu 
tartışacağız. Adaletli bir toplum nasıl olacak, onu 
tartışacağız. Adaletli bir düzenin fikri altyapısı 
orada oluşacak ve bunu da sadece Türkiye'ye 
değil, tüm dünyaya duyuracağız”  
Konuşmasında belediyelerimizin performansına da 
dikkat çeken Genel Başkanımız, halkın hafta 
sonlarında CHP’li belediyelerin olduğu yerlere 
gittiğini, çünkü oralarda nefes alabildiğini 
belirttikten sonra, CHP’li belediyelerin kentleri 
ranta ve rantiyeye teslim etmediğini, ancak her 
türlü baskıya ve soruşturmaya da konu olduklarını 
belirttikten sonra, bu tür baskı ve 
soruşturmalardan iktidarın bir sonuç alamadığının 
altını çizmiştir.  
Belediyelere yönelik değerlendirme yanında, 
Genel Başkanımız Eğitim konusunda yaşanan 
olumsuzluklara işaret ederek, eğitim alanına özel 
bir dikkat verilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu 
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konuyu özel bir gündem haline getirmenin önemli 
olduğunu belirterek, konuya ilişkin bir basın 

toplantısı yapacağını da duyurmuştur.  
 

Yerel Yönetimler Birimi Tarafından Yapılan Çalışmalar 
Genel Başkanımızın konuşmasından sonra, Yerel 
Yönetimler Birimi tarafından yapılan çalışmalara 
ilişkin olarak iki sunum yapılmıştır. Birinci 
sunumda son dönemde belediyelerimize ilişkin 
sürdürülen projeler ve proje kitapçıkları 
konusunda bilgi verilmiştir. Sosyal Politika alanı 
başta olmak üzere, çeşitli alanlarda rehber 
kitapçıkların hazırlıkları konusunda belediye 
başkanlarımız bilgilendirilmiş ve eksik bilgileri 
bulunan belediyelerimizin en kısa sürede bu 
bilgileri tamamlamaları istenmiştir.  

 
Ayrıca önümüzdeki döneme yönelik tüm 
yerleşmeler için hazırlıklarına başlanan “yerleşme 
föyleri” hakkında da bilgi verilmiş ve 
belediyelerimizin bulunduğu yerler yanında diğer 
yerleşme birimleri için de seçimlerde de 
kullanılabilecek bilgi föylerinin hazırlandığı bilgisi 
belediye başkanlarımızla paylaşılmıştır. Bu 
çerçevede tüm belediye seçim çevreleri için 2009 
yılından başlayarak tüm seçim sonuçları 
sayısallaştırılmış bir haritaya işlenmiştir.  
Bu bölümdeki ikinci sunumda, belediyelerimizin 
mali durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme 
çalışmasının sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır.  
Belediyelerimizin mali durumuna yönelik Yerel 
Yönetimler Birimi tarafından yapılan tespit 
çalışması çerçevesinde son 3 yıla ait olmak üzere 
belediyelerimizden; 

 Bütçe Gider Kesin Hesabı 
 Bütçe Gelir Kesin Hesabı 
 Bilanço verileri istenmiştir.  
Bu veriler, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel 
Müdürlüğü) tarafından derlenen ve yayınlanan  
Mali İstatistiklerle,  
 Büyükşehir Belediyeleri,  
 İl Belediyeleri(büyükşehirler hariç),  
 İlçe ve Belde Belediyeleri 
   
kategorilerinde Türkiye ortalamaları ile 
karşılaştırılmıştır.  
Bu çerçevede; son 3 yılın (2014-2015-2016) bütçe 
gider ve bütçe gelirleri incelenerek bütçe dengesi 
(açık/fazla) borçlanma/nakit ihtiyacı belirlenmiştir. 
Bunun yanında;  
 bütçe gider ve Bütçe gelirlerinin detayları ile 

giderlerin cari gider ve yatırım giderlerinin 
oranı;  

 Bütçe gelirlerinde vergi ve teşebbüs gelirleri 
ile sermaye gelirlerinin oranı; 

 Türkiye ortalaması ile karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. 

Varlıklarda,  
 Kasa, Banka Nakit durumu,  
 Vergi alacakları,  
 Taşınmaz Malların (arsa, arazi, araç gibi) 
Kaynaklarda, 
 Banka kredileri (kısa ve uzun vadeli) Bütçe 

Emanetleri (piyasa borçları, ödenmeyen 
giderler) Kurumlara borçlar (vergi, SGK, güncel 
ve yapılandırma) 
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 Bütçe gider ve bütçe gelirlerinin sonuçlarını 
varlık ve kaynaklardaki değişim ile mali yapının 
sürdürülebilir finansman yapısı analiz 
edilmiştir. 

Yerel Yönetimler Birimi, bilgileri eksiksiz olarak 
ulaşan belediyelerin mali durumlarına yönelik 
değerlendirmelerini, kısa süre içinde ilgili 
belediyelerimizle paylaşılacağını belediye 
başkanlarımıza bildirmiştir. 
 
Enerji Politikaları ve Kooperatifçiliği 
Bu bölümdeki en son sunum Balıkesir Milletvekili 
ve Enerji Politikaları konusunda Genel Başkan 
Başdanışmanı Ahmet Akın tarafından Enerji 
Kooperatifçiliği konusunda yapılmıştır.  
Yeni bir politika alanı olarak alternatif enerji 
kaynaklarının önemine vurgu yapılan sunumda, bu 
alanda kooperatifçiliğin önemi vurgulanmış ve 
belediyelerimize söz konusu konularda her türlü 
desteğin verileceğinin altı çizilmiştir. 
Belediye Başkanlarımızın Değerlendirmeleri 
Verilen öğle arasından sonra başlayan ikinci 
oturumda, Genel Başkan Yardımcımız Seyit TORUN 
moderatörlüğünde belediye başkanlarımız söz 
alarak, genel sorunlar, belediyelerimize ilişkin 
tespitler yanında, ağırlıklı olarak Adalet Yürüyüşü 
ve sonrasında ortaya çıkan siyasal durum ve 
izlenmesi gereken strateji konusunda 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.  
Belediye başkanlarımızın tamamı Adalet 
Yürüyüşü’nün önemli bir siyasi başarı olduğunu ve 
gündemin artık Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
belirlendiğini vurgulayarak; önümüzdeki dönemde 
halkın Partimizden beklentisinin yükseldiğine 
işaret etmiştir. Bu çerçevede Adalet Kurultay’ının 
önemli olduğu konusunda da belediye 
başkanlarımız ortak bir görüş oluşturmuştur.  
Teşekkür Belgeleri 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirmiş olduğu 
Adalet Yürüyüşü ve 9 Temmuz 2017 günü İstanbul 
Maltepe 2 milyon vatandaşımızın katılımıyla 

taçlandırdığımız Adalet Mitingine vermiş oldukları 
katkılardan dolayı ilgili  Belediye Başkanımıza 
Genel Başkanımız imzalı Teşekkür belgeleri 
gönderilmiştir. 
Adalet Yürüyüşümüzde ve Adalet Mitingimizde 
emeği geçen tüm Belediye Başkanlarımıza 
teşekkür ederiz. 
Veri Toplama  
Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Birimi 
olarak Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere ait veri 
toplama çalışmaları devam etmektedir. 
Ağustos ayı içerisinde belediyelerimizden 
kendilerine ait kreş sayısı ve kapasitesi, kütüphane 
sayısı, engelli kütüphane sayısı, ilk, orta ve 
yükseköğrenim öğrenci yurt sayısı ve kapasitesi, 
mecburi öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerine 
yapılan ayni ve nakdi yardım miktarlarının ayrıntılı 
verileri toplanmıştır. 
Toplanan veriler Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Sn. Lale Karabıyık’ın 
makamına iletilmiş olup, aynı zamanda Yerel 
Yönetimler birimimizde de muhafaza 
edilmektedir. 
 
Belediye/Sendika Görüşmeleri 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı olarak Belediyelerimiz ve Sendikalar 
arasında olan uyuşmazlıklarda uzlaştırıcı ve 
arabuluculuk rolü üstlenilmektedir. Bu hususta 
geçtiğimiz ay içerisinde belediyelerimizde ve 
sendikalar arasında yaşanan sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla iki adet toplantı gerçekleştirilmiş 
olup, taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştır. 
 
Ulaşım Çalıştayı 
Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 
belediyelerimiz arasında kurulan Ulaşım Çalışma 
Grubu 3. Çalıştayı, Çanakkale Belediyemizin ev 
sahipliğinde  21-23 Ağustos 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiş ve Yerel Yönetimler Birimimiz de 
toplantıya gözlemci olarak katılmıştır.  
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TC. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
Çanakkale Ulaşım Çalıştayı Program Akışı 
1. 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESİ 
09:30/10:00 Çanakkale Belediye Başkanı Sayın 
Ülgür GÖKHAN'IN açılış konuşmaları 
10:00/11:00 “Belediyelerin Ulaşım Konulu 
Sunumları”        
11:00/11:30 Çay-Kahve Molası                     
11:30/12:30 “Belediyelerin Ulaşım Konulu 
Sunumları”        
12:30/13:30 Öğle Yemeği 
14:00/15:00 Belediyelerin Ulaşım İle İlgili Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Hakkında Tartışma Platformu 
Oluşturulması15:00/15:30 Çay-Kahve Molası 
15:30/17:00 Belediyelerin Ulaşım İle İlgili Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Hakkında Tartışma Platformu 
Oluşturulması 
17:00/19:00 İstirahat 
19:00/21:00 Otelde Akşam Yemeği 
21:00/22:30 Esenler Özgürlük Parkı Çay Sohbeti 
 
1. 22 AĞUSTOS 2017, SALI 
 
07:30/09:00 Kahvaltı 
09:00/10:30 Çalışma Grupları ve Tartışma 
10:30/11:00 Çay-Kahve Molası   
11:00/12:30 Çalışma Grupları ve Tartışma 
 
Toplantıda ulaşım sorunları ve politikaları 
konusunda bilgi paylaşımı yanında aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.  
Bir sonraki Çalıştay’ın Edirne’de yapılması yönüne 
bir görüş oluşmuş ve Edirne toplantısı için 15 

Eylül’de Muğla (koordinatör), Çanakkale, Edirne, 
İzmir Ulaşım Dair Başkanı/Müdürleri ve 
uzmanların katılımı ile bir toplantı yapılarak, 
Edirne toplantısının altyapısı hazırlanmasına karar 
verilmiştir. Bu çerçevede;  
 Edirne toplantısına bütün büyükşehir ve il 

belediyelerinin katılımının sağlanmasına; 
 Büyükşehir ve il belediyelerinin yetkileri de 

dikkate alınarak, belediyelerimizin ihtiyaç 
duyduğu ulaşım rehber kitapçıkların 
hazırlanması konusunun Edirne toplantısında 
görüşülmesine; 

 Ölçeğine göre belediyelerin ulaşım birimlerinin 
kurumsal yapısının nasıl olması gerektiğine 
ilişkin belediye başkanlarına bir kılavuz 
kitapçık hazırlanmasına;  

 Belediyelerimizin mevcut uygulamalarından 
yola çıkarak, iyi proje uygulamaları kitapçığının 
hazırlanması konusunun da Edirne Çalıştay’ın 
da görüşülmesine karar verilmiştir. 

 
 
Adalet Kurultayı 
Adalet Kurultayımız, toplumun ‘Adalet’ arayışının 
bir ürünü olarak ortaya çıkan Adalet 
yürüyüşümüzün ardından ortaya konulan ve 
toplumsal bir uzlaşı noktası arayan bir hareketin 
devamıdır. Adaletsizliğin bir istisnadan kaideye 
dönüştüğü AKP’li yıllarda, özellikle adaletsiz 
referandumun akabinde toplumun geniş 
kesimlerinin teveccühünü kazanan Adalet merkezli 
mücadele, AKP diktatörlüğünü çatırdatacak en 
önemli meşaledir. Bu itibarla Genel Başkanımız 
sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı büyük 
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yürüyüşün ardından toplumda bulunan çeşitli 
siyasal eğilimleri birleştirmesi hasebiyle Adalet 
Kurultayımız çok önemli bir yer tutmaktadır. Her 
kesimden temsilcinin kendisine söz söyleme alanı 
bulabildiği, çoğunlukçu anlayışa karşı çoğulcu 
anlayışı öne çıkaran; kavga kültürünü değil 
tartışma kültürünü besleyen bir platform özelliği 
de taşıyan Kurultayımız, özellikle sonuç metniyle 
ülkemizin içinde bulunduğu karanlığı tespit etmiş 
ve kurtuluş reçetesi sunmuştur. Karanlığın 
iktidarını perçinlemek için ihtiyaç duyduğu şeyin 
adaletsizliğini meşru kılmak olduğunun altını çizen 
kurultayımız, hayatın her alanında adalet 
mücadelesi vermenin toplumun en haklı ve meşru 
hakkı olduğunun altını kuvvetli bir şekilde 
çizmiştir. AKP eliyle sadece halkımız bir 
kutuplaşmaya gitmemekte, yöneticilerin ihtirasları 
nedeniyle liyakat ve adaletten uzaklaşan devlet 
mekanizması da çözülmektedir. Toplumda adalet 
kavram ve mekanizmasına olan güven ve inancın 
günden güne aşındığı bir tablo, milletimiz ve 
devletimiz açısından telafisi zor bir aşamaya 
gelmek üzeredir. Anadolu’nun binlerce yıllık 
geleneklerine uygun toplanan ve ilerleyen 
kurultayımız, toplumda ve devlette oluşan 
yozlaşmanın ortadan kalkması için de sadakat 
yerine liyakatin konulması gerektiğini yüksek sesle 
deklare ederek sona ermiştir. Partimizin ve 
halkımızın adaletsizliklerin sona ermesi için 
başlattığı mücadele, mutlaka hedefine ulaşacak ve 
ülkemiz Adaletin mülkün temelini yeniden tesis 
ettiği bir ülke haline mutlaka gelecektir. 
Adalet Yürüyüşümüz ve Adalet Mitingimizden 
sonra 26-29 Ağustos Tarihleri arasında Çanakkale 
Eceabet Kocadere kamp alanında Adalet 
Kurultayımız başarı ile gerçekleştirilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak Kurultay 
alanının düzenlenmesi ve organizasyondaki 
görevliler arasında eşgüdümün sağlanması adına 
Yerel Yönetimler Birim personellerimiz 21 Ağustos 
2017’de kamp alanında çalışmalarına başlamıştır.  
Toplamda 100.000 kişi ile gerçekleştirdiğimiz 
Adalet Kurultayımızda tüm konuklarımıza 3 öğün 
yemek verilerek her türlü yeme içme ihtiyaçları 
karşılanmıştır.  

Kurultayımıza katılan vatandaşlarımızın 
konaklamalarını sağlamak için 1200 adet 4 kişilik 
çadır, 7000 adet battaniye ve 7000 adet mat 
dağıtılmıştır. Ayrıca Kadın konaklama alanında 25 
adet 50 metrekarelik çadır, erkek konaklama 
alanına toplam 24 tane 45 ve 60 metrekarelik 
çadırlar kurulmuştur. Ayrıca toplantılarını 
gerçekleştirmeleri için Kadın Kollarımıza ve Gençlik 
Kollarımıza 150 metre karelik 2 çadır tahsis 
edilmiştir. 1 adet 150 metrekarelik çadır basın 
mensuplarına tahsis edilmiş olup 80 metrekarelik 
bir çadır ise sanatçılara ayrılmıştır. Tahsis edilen 
tüm çadırlar çalışma ortamına uygun hale 
getirilmiş olup gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Genel Başkanımız ve konukları için 30 adet 
karavan tahsis edilmiştir. 
45 panelist ve 634 çalıştay konuşmacıdan oluşan 
toplam 679 misafirimizin konaklama ve alana 
ulaşım ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Kurultay alanı 150 adet plaj bayrağı ve 2 kilometre 
üçgen bayrak ile süslenmiştir. Ayrıca konuklarımıza 
25.000 adet Türk Bayrağı ve Adalet Bayrağı 
dağıtılmıştır.  
Adalet Kurultayımıza katılan vatandaşlarımıza 
50.000 adet tshirt ve 50.000 adet şapka 
dağıtılmıştır. 
Kurultay alanının hazırlığında 25 adet iş makinesi 
sürekli olarak kullanılmıştır. 
Katılımcılarımız ihtiyaçlarını karşılamak adına 
yeteri kadar sabun ve duş jeli dağıtılmıştır. 
Kurultay alanının temizliği ve güvenliği için 
250’den fazla personel vardiyalı olarak alanda 4 
gün boyunca alanda görev almıştır. 
Yemek alanı ve Sahne önü alanının üstü -yaklaşık 
7000 metrekare- tente ile kapatılmıştır. 
Konuklarımız için telekomünikasyon şirketlerine üç 
adet mobil baz istasyonu kurdurulmuş olup, 
alanda ücretsiz internet hizmeti sağlanmıştır. 
Bu hizmetlerin sağlanmasında yardımı geçen 
Çanakkale Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Şişli 
Belediyesi, Mezitli Belediyesi, , Silivri Belediyesi, 
Beylikdüzü Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, 
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Kadıköy Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, 
Kartal Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Beşiktaş 
Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Seyhan Belediyesi, 
Çukurova Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, 
Efeler Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Kuşadası 
Belediyesi, Kemer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, 
Bandırma Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, 
Muratpaşa Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi, 
Samandağ Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, 
Odunpazarı Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Edirne 
Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Süleymanpaşa 
Belediyesi, Buca Belediyesi, Bornova Belediyesi, 
Konak Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Karabağlar 
Belediyesi, Balçova Belediyesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Bergama 
Belediyesi, Foça Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, 
Güzelbahçe Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, 
Menemen Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, 
Seferihisar Belediyesi ve Urla Belediyelerimize 
teşekkür ederiz. 
 
Raporlama Dönemi Boyunca Yerel Yönetimler 
Birimi Tarafından Vatandaşlardan Gelen Talep ve 
Şikayetlere İlişkin Değerlendirme 
Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Birimine 
30.06.2017 ile 02.09.2017 tarihleri arasında ulaşan 
şikâyet, iş ve diğer talepler, birimimiz tarafından 
değerlendirilmiş, kayıtları alınmış ve girişimde 
bulunulması gerekenlerle ilgili gerekli işlemler 
yapılmıştır.  
Detaylı bilgileri bulunan bu başvurular Yerel 
Yönetimlere ilişkin hizmet yönelimli 
şikâyetler/talepler ve iş talepleri olarak iki 
kategoriye ayrılmaktadır. 
30.06.2017 ile 02.09.2017 tarihleri arasında 
tarafımıza toplam 895 şikâyet/talep ulaşmıştır. 
Tarafımıza ulaşan 895 şikâyet/talepten 197 tanesi 
iş talebiyken, 698 tanesi çeşitli yerel yönetim 
faaliyetleri konusunda şikayet, öneri ve 
taleplerden oluşmaktadır. 
Gelen tüm talep ve şikâyetler belediyelerimizin 
ilgili birimlerine aktarılmış, vatandaşa geri 

dönüşler bizim tarafımızca yapılmış ya da ilgili 
belediyelerce yapılması sağlanmıştır.  
Birimimize gelen 698 şikayetin; 513 tanesi 
telefonla, 89 tanesi e-posta ile, 96 tanesi mektup 
aracılığı ile kayda alınmıştır. Bu şikayetlerden 605 
tanesi direk birimimize ulaşırken, 93 tanesi Genel 
Başkanlık Makamından tarafımıza 
yönlendirilmiştir. (Bu dönem içerisinde telefonla 
ve doğrudan birimimize yansıyan şikayetlerin 
fazlalaşmasının sebebi bazı belediyelerimizde 
gerçekleşen grevler, bazı belediyelerimizin emlak 
vergisi politikaları ve bir belediyemizin yerel 
ulaşım politikasına yapılan eleştirilerdir.) 
Birimimize gelen 197 iş talebinin; 143 tanesi 
birimimize direk ulaşmışken, 54 tanesi de Genel 
Başkanlıktan yönlendirilmiştir. 
Gelen şikâyet konularına göre ayrıldığında; 12 adet 
İmar, 36 tane Fen İşleri, 27 adet Halkla İlişkiler, 12 
adet Değerlendirme ve Öneriler, 350 adet Ulaşım, 
9 adet Zabıta, 24 adet Ruhsatlandırma, 106 adet 
Vergilendirme, 23 adet Sosyal Yardım, 29 adet 
Altyapı, 14 adet Kültür İşleri, 13 adet Veterinerlik 
ve 43 adet Muhtelif Taleplerden oluşmaktadır. 
Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılım 
Şikayet Konusu Şikâyet 

Sayısı 
Şikayet 
Konusu 

Şikâyet 
Sayısı 

Halkla İlişkiler 27 Altyapı 29 
Fen İşleri 36 Vergi 106 
İmar 12 Veteriner 13 
Öneri 12 Kültür 

işleri 14 

Zabıta 9 Sosyal 
Yardım 23 

Ulaşım 350 Muhtelif 
Talepler 43 

Ruhsatlandırma 24 Toplam 698 
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ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  
(İL/İLÇE ZİYARETLERİ) 
Tarih: 10.07.2017 
Ziyaret Yeri: İstanbul 
Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde CHP’li İl Başkanları 
Toplantısı’na katılım. 
Tarih:14.07.2017 
Ziyaret Yeri: Ordu 
Açıklama: CHP Ordu İl Teşkilatı’nda partililerle 
Adalet Yürüyüşü değerlendirmesi, esnaf ziyareti, 
Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ziyaret.  
 
Ziyaret Yeri:15.07.2017 
Ziyaret Yeri: Ordu 
Açıklama: 15 Temmuz şehitleri için CHP Ordu İl ve 
İlçe Örgütleriyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması. 
 
Tarih:16.07.2017 
Ziyaret Yeri:Edirne 
Açıklama:Edirne Belediyesi’nin 656.Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri Etkinlikleri’ne katılım.  
 
Tarih:19.07.2017 
Ziyaret Yeri: Ankara 
Açıklama:Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘Etkin Belediye 
Proje Yarışması’na katılım ve dereceye giren 
belediye projelerine ödül takdimi.  
  
Tarih:21.07.2017 
Ziyaret Yeri:Gümüşhane  
Açıklama: Trabzon CHP İl Başkanı Sn. Turgay 
Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ziyaret 
ardından, Tunceli’de şehit edilen öğretmenimizin 
ailesini Gümüşhane’de ziyaret.  
 
Tarih: 22.07.2017 
Ziyaret Yeri:Ordu 

Açıklama:Eğitim-İş Ordu Şubesi Başkanı Sn. Hikmet 
Pala’yı ziyaret, müfredatla ilgili basın toplantısı ve 
ardından Tahıl Pazarı’nda esnaf ziyareti. 
Açıklama: Ordu Gazeteciler Cemiyeti Derneği ve 
19 Eylül Gazeteciler Derneği ziyareti ardından 
İsmetpaşa Caddesi’nde esnaf ve halk ziyareti.  
 
Tarih:23.07.2017 
Ziyaret Yeri:Ordu 
Açıklama: Çatalpınar, Aybastı, Kabataş CHP İlçe 
Başkanlıkları ve partililerini ziyaret ardından 
911.Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve 
Kültür Festivali ve Müsabakaları’na katılım.  
 
Tarih:24.07.2017 
Ziyaret Yeri:Samsun 
Açıklama:24. Dönem Samsun Milletvekilimiz İhsan 
Kalkavan’ın cenaze törenine katılım.   
 
Tarih:30.07.2017 
Ziyaret Yeri:Eskişehir  
Açıklama:Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sn. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik 
saldırıda, destek ziyareti ve basın açıklaması.  
 
Tarih:4.08.2017 
Ziyaret Yeri:Ordu 
Açıklama: Yeni açılan Karadeniz Ekonomi 
Gazetesi’ne ziyaret.  
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 Tarih:6.08.2017 
Ziyaret Yeri:Ordu 
Açıklama: Ordu/Karapınar Mahallesi Eski Muhtarı 
Nejat Kadıoğlu’nun cenaze törenine katılım. 
Tarih:8.08.2017 
Ziyaret Yeri: Ankara 
Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun öncülüğünde CHP Yerel 
Yönetimler Birimi tarafından organize edilen 
Belediye Başkanları Toplantısı’na katılım. 

   

  
Tarih:10.08.2017 
Ziyaret Yeri:Çanakkale  
Açıklama: 26-29 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan Adalet Kurultayı kamp 
alanına keşif ziyareti.  

 Tarih:11.08.2017 
Ziyaret Yeri: Ordu/Akçatepe 
Açıklama: Giresun Milletvekilimiz Sn. Bülent 
Bektaşoğlu, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Haluk 
Pekşen, Samsun Milletvekilimiz Sn. Kemal Zeybek, 
Ordu CHP İl Başkanı Sn. Atilla Şahin, Giresun CHP İl 
Başkanı Sn. Necati Tığlı, Samsun CHP İl Başkanı Sn. 
Tufan Akçagöz ile Akçatepe Mahallesi’nde fındık 
üreticilerini ziyaret ve ardından CHP Ordu İl 
Başkanlığı’nda basın açıklaması   
 

 Tarih:18.08.2017 
Ziyaret Yeri: Ankara/Genel Merkez 
Açıklama: 26-29 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan Adalet Kurultayı için ön hazırlık 
çalışmaları.  
Tarih: 20.08.2017 
Ziyaret Yeri: Ordu 
Açıklama: CHP Ordu İl Başkanlığı’nda fındıkla ilgili 
basın açıklaması. 
 
Tarih:22.08.2017/23.08.2017/24.08.2017/25.08.2
017 
Ziyaret Yeri:Çanakkale 
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Açıklama: 26-29 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan Adalet Kurultayı öncesi kamp 
alanında hazırlık çalışmaları. 

  

  

 Tarih:26.08.2017/29.08.2017 
Ziyaret Yeri: Çanakkale 
Açıklama: Adalet Kurultayı’na katılım. 
 

 Tarih:1.9.2017 
Ziyaret Yeri:Ordu  
Açıklama: CHP Ordu İl ve İlçe Başkanları ile il ve 
ilçelerde halkla bayramlaşma.  
 
 

  

  
 
BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
Raporlama döneminde görev alanımızı ve 
belediyelerimizi ilgilendiren konular hakkında 
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basın açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamaların 
tam metinleri ve basına çıkan haberlerin örnekleri 
aşağıda bilginize sunulmuştur.  
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit TORUN’un ..İstanbul’da Yaşanan 
Sel Felaketiyle İlgili Basın Açıklaması 
8.7.2017 
Doğal felaketler insan yaşamının bir parçasıdır. 
Ancak hepimiz biliyoruz ki bugün İstanbul’da 
yaşanan ve büyük zayiat yaratan sel felaketi bir 
doğa olayının ötesindedir.  
Geçtiğimiz uzun dönem boyunca, bilim insanları ve 
bizlerin yaptığı tüm uyarılara karşın, başta İstanbul 
olmak üzere büyük kentlerimizde bir karış 
basılacak toprak bırakmayan, orman alanlarını 
tahrip eden, dere yataklarını yok eden tahripkar 
imar ve şehirleşme anlayışı bugün yaşanan felaketi 
hazırlamıştır. Daha önce yaşanan ve insanlarımızın 
yaşamın da kast eden sel felaketlerinin bu anlayışı 
durdurmadığı da hatırlarımızdadır. Geldiğimiz 
noktada yaşanan felaket AKP iktidarının şehircilik 
anlayışının (bir kez daha) iflasıdır.  
Bu vesileyle, İstanbul’u betona ve gökdelenlere 
boğduktan sonra “bundan sonra yatay 
kentleşeceğiz” diyen AKP iktidarına hatırlatmak 
isteriz; ölçüsüz imar hakları ve yoğunluklar 

düşürmeden yapılaşmanın yataya yayılması, 
doğanın ve insanların toprakla ilişkisini daha da 
koparacak, sel ve benzer felaketleri daha da büyük 
hale getirecektir. 
Buradan AKP Hükümetine çağrıda bulunuyorum; 
hiç vakit geçirmeden merkezi ve yerel yönetim 
düzeyinde hızla bir zarar tespiti yaparak, 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin  zaman 
kaybetmeden giderilmesi gerekmektedir.  
Ardından yapılması gereken açıktır; başta İstanbul 
olmak üzere, kentlerimizi talan edip, yaşanmaz 
hale getiren, doğa olaylarını felaketlere 
dönüştüren imar düzeni derhal Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine taşınarak, insanca bir 
imar ve kentleşme anlayışı ile ikame edilmesine 
yönelik kapsamlı bir tartışma Meclis çatısı altında 
yapılmalıdır.  
Bu fırsatı sağlamak üzere, konuyu TBMM 
gündemine bir “araştırma önergesi” ile 
taşıyacağımızı ve konun takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna duyurmak isterim.  
Bilgilerinize saygılarımla sunarım.  
Seyit TORUN 
CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 

 
 
CHP, Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN’un 
Anıtkabir’e Yönelik İmar Planı Değişikliğiyle ilgili 
Basın Açıklaması 
18.07.2017 

Ulusumuzun Kutsalı olan Anıtkabir’e Gelişigüzel 
Müdahalelerin Yapılmasına Alınan Büyükşehir 
Belediye Meclis Kararının Altında Kimin İmzası 
Olursa Olsun İzin Vermeyeceğiz. 
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Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı 
Anıtkabir’e yönelik bir imar planı değişikliği 
kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 
geçtiği kamuoyuna yansımış bulunmaktadır.  
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri plan 
değişikliğinin Anıtkabir alanında yapılaşma 
koşullarını değiştirmeyeceğini ifade edilmekteyse 
de, alınan kararın önemli belirsizlikler içerdiği, 
alanın bir bölümünde imar haklarının yeniden 
tanımlandığı, alanın bir bölümünün plan kapsamı 
dışına çıkarıldığı anlaşılmaktadır.  
Ulusal değerimiz ve kutsalımız haline gelmiş 
Anıtkabir gibi bir alanın böylesi bir plan 
değişikliğine konu olması altında kimin imzası 
olursa olsun kabul edilebilir değildir.  Bu 
çerçevede, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde görev yapan Partili Meclis üyelerimize 
de bu konudaki hassasiyetimiz bildirilmiştir. 
Geçtiğimiz dönemde Atamızın emaneti olan 
Atatürk Orman Çiftliği’nin başına gelenler 
ortadayken ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nın İller Bankası’nın yıkıntıları üzerinde 
çektirdiği fotoğraf hafızalardayken, Anıtkabir alanı 
için yapılan plan değişikliğinin geniş kamuoyunda 
infial uyandırmış olması şaşırtıcı değildir.  
Bu değişikliği yapma yetkisini kendisinde gören 
tüm sorumlular bilmelidir ki; ne Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bizler, ne de Atatürk’ün mirasının 
takipçisi olan Türk milleti bu oldu bittiyi kabul 
etmeyecektir. 
Konun yakın takipçisi olacağımızı; kutsalımız olan 
Anıtkabir’in çevresinin betonlaştırılması ve 
gölgede bırakılmasına izin vermeyeceğimizi tüm 
milletimizin bilmesini isteriz.  
Bilgilerinize saygılarımla sunarım.  
Seyit TORUN 
CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 
 
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN: 
YETMEDİ Mİ? DAHA KAÇ ÖĞRETMENİMİZİ, KAÇ 
CANIMIZI ŞEHİT VERECEĞİZ 

21.07.2017 
CHP HEYETİ, NECMETTİN ÖĞRETMENİN AİLESİNİ 
YALNIZ BIRAKMADI 
16 Haziran’da PKK’lı teröristlerce alçakça 
katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın 
ailesini CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP 
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Ankara 
Milletvekili Necati Yılmaz, Gümüşhane CHP İl 
Başkanı Bedri AĞAÇ, Bayburt CHP İl Başkanı ve 
partililerle birlikte ziyaret eden CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit Torun PKK Terörüne lanet etti. 
Torun, “Yitirdiğimiz bu kaçıncı can. Daha kaç 
öğretmenimizi, kaç canımızı şehit vereceğiz. 
Aybüke öğretmenin acısını yüreğimize gömmeden, 
vatan ve millet sevgisiyle çırpınan gencecik bir 
öğretmenimizi daha mesleğine, sevdiklerine 
doyamadan kaybettik. Bu vahşice katliama, bu 
anaların, bu babaların yürekleri nasıl dayansın. Bu 
alçak, bu kahpe PKK terörüne lanet olsun.” dedi.  

VATAN EVLATLARININ GELECEĞİ ELLERİNDEN 
ALINIYOR 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP 
Milletvekilleri, il başkanları ve partililerle birlikte 
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aileye taziyede bulunduktan sonra şehit öğretmen 
Necmettin Yılmaz’ın mezarını ziyaret etti. 
Mezarına çiçek bırakıp, dualar okudular. Vatan 
evlatlarının geleceklerinin alçak ve hain saldırılarla 
ellerinden alındığını söyleyen Torun, “Derin bir 
üzüntü var içimizde. Hepimizin başı sağolsun. 
Necmettin öğretmene ve tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet diliyoruz.Nasıl katlanılır bu acıya. 
Bin bir emekle büyütüp, bu vatana bir öğretmen 
yetiştiren bu anaya, bu babaya Allah sabır versin. 
Vatan evlatlarımızın geleceği bir bir ellerinden 
alınıyor. Terörün ateşi hepimizi yakıyor. Ama en 
çok düştüğü yeri yakıyor. PKK saldırılarını kahpece 
devam ettiriyor. Bombaların nerede patlayacağı, 
terörün nerde, ne zaman, ne şekilde karşımıza 
çıkacağı belli değil. Memleket ateş yeri. Terör 
sıradanlaşmış. Şehit vermediğimiz gün yok. 
Elbette, ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden 
bu hain saldırıları gerçekleştiren bölücü terör 
örgütü mensupları, er ya da geç hak ettiği cezayı 
alacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler, 
emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama 
bunu söylemek yetmiyor. İnsanlıktan çıkmış, 
haince, alçakça saldırılarını gerçekleştiren PKK 
terörünü, terörün her türlüsünü, terörden yarar 
umanları kınamak, lanetlemek yetmiyor. Herkes 
oturduğu koltuğun hakkını versin.” dedi. 
Torun, iktidarın yıllarca uyguladığı yanlış terör 
politikalarının sonucunu tüm toplumun acı bir 
şekilde ödediğini, şımartılan terör örgütlerinin 
Türkiye’nin başının belası olmaya devam ettiğini 
söyledi.  
 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
28.07.2017 
ANKARA 
 
ŞİKAYETÇİLER            :  
1-Seyit TORUN, CHP Ordu Milletvekili, Genel 
Başkan yardımcısı,  TBMM 
2-Ünal DEMİRTAŞ, Zonguldak Milletvekili, TBMM, 
ŞÜPHELİLER                  : 

1- Mehdi EKER, 62. Hükümet  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı, Ankara 
2- Faruk ÇELİK, 64.ve 65. Hükümet Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı, Ankara 
3- Ahmet Eşref Fakıbaba, 66.Hükümet Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı, Ankara   
4- Prof.Dr. Ömer TORLAK, Rekabet Kurulu Başkanı, 
Ankara 
5- Arslan NARİN, Rekabet Kurulu 2. Başkanı, 
Ankara, 
6- Fevzi ÖZKAN, (Devire onay veren heyetin üyesi) 
Kurul Üyesi, Ankara, 
7- Dr. Metin ARSLAN,Kurul Üyesi, Ankara, 
8- Adem BİRCAN, Kurul Üyesi,Ankara, 
9- Doç.Dr. Tahir SARAÇ  (Devire onay veren 
heyetin üyesi) Kurul Üyesi, Ankara, 
10- Kenan TÜRK,  (Devire onay veren heyetin 
üyesi) Kurul Üyesi,Ankara 
11- Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI ( Devire onay 
veren heyetin Ankara başkanı)  
12-  Dr. Murat ÇETİNKAYA, (Devire onay veren 
heyetin üyesi) Ankara                                            
KONU : Aşağıda yapacağımız gerekçeli 
açıklamalara ve re’sen gözetilecek nedenlere göre, 
Fındık ihracatında hakim konuma gelerek en fazla 
fındık ihracatı yapan  Oltan Gıda A.Ş.nin dünyadaki 
en büyük fındık alıcısı olan Ferrero International 
S.A.ya devrine onay veren ve haksız rekabet 
kurallarını ihlal ederek fındık alım piyasasında 
tekel oluşturan ve fındık üreticisinin ve ülkemizin 
milyarlarca dolar zararına olacak şekilde  fındık 
fiyatlarının düşürerek, haksız kazanç elde eden  
Ferrero International S.A. ve ilgili şirketler 
hakkında işlem yapmayarak, görevini kötüye 
kullanan şüpheliler hakkında TCK 257/1-2 
maddeleri gereğince soruşturma yapılarak, 
haklarında kamu davası açılması istemidir.  
 
AÇIKLAMALAR                : 
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1-Bizler,  fındık üretiminin yapıldığı Karadeniz 
illerinin Cumhuriyet Halk Partisi  milletvekilleriyiz. 
Şikayetliler Mehdi Eker ve Faruk Çelik, önceki 
dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı, Ahmet 
Eşref Fakıbaba ise şu an görevde olan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık bakanı olup, Türkiye’deki tarım 
politikalarından birinci derecede sorumlu  
Bakanlar’dır. Diğer şüpheliler Prof.Dr. Ömer 
TORLAK,   (Rekabet Kurulu Başkanı), Arslan NARİN 
(Rekabet kurulu ikinci başkanı), Fevzi ÖZKAN, Dr. 
Metin ARSLAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ, Kenan TÜRK, 
Adem BİRCAN 2016-3-4, dosya sayılı, 16-11/172-
77 karar sayılı, 23.03.2016 karar tarihli, karara 
imza atan üyelerdir. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI 
(Başkan), Kenan TÜRK(ikinci başkan), Dr. Murat 
ÇETİNKAYA, Fevzi ÖZKAN, Doç.Dr.Tahir SARAÇ 
2014-3-57 dosya no’lu, 15-02/8-6 karar no’lu, 
08.01.2015 karar tarihli Oltan Gıda A.Ş.nin Ferrero 
Şirketine devirine onay veren heyetin başkan ve 
üyeleridir. Bütün bu kişilerin birinci görevi, 
Türkiye’de ki haksız rekabeti önlemek, üreticiyi 
korumak ve ülkemizin menfaatlerini korumaktır.  
2- Karadeniz de, her gittiğimiz yerde  fındık 
üreticisi vatandaşlarımızdan özellikle son iki yıldır 
fındık fiyatlarının,  piyasada tekelleşen Ferrero 
International  S.A. şirketi tarafından manipilasyon 
yapması sonucu düşürüldüğü, yönünde şikayetler 
alıyoruz.Tarımda milli ürünlerin başında fındık 
gelmektedir. Fındık, bademden sonra dünyada 
yetiştiriciliği en yaygın yapılan sert kabuklu meyve 
konumundadır. ÇKS verilerine göre yaklaşık 400 
bin üretici Türkiye’de 700 bin hektarlık alanda 
fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine 
(ÇKS) göre, Türkiye’de 39 ilde fındık yetiştiriciliği 
yapılmasına rağmen, ticarete konu olan fındık 
yetiştiriciliğin tamamına yakını Ordu, Giresun, 
Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya, Zonguldak, 
Artvin, Bartın, Kocaeli, Kastamonu ve Rize illerinde 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de fındık dikim 
alanlarının %60,2’si ürünün asıl üretim bölgesi 
olan Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 
Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaşık 
250.000 ton civarında iken son beş yıllık süreçte 
ortalama 778.000 tona çıkmıştır. Türkiye’nin fındık 
rekoltesi ise ortalama olarak 600 bin ton 
civarındadır.  2010-2014 yılları arası Dünya fındık 

üretimi ortalama rakamlarına bakıldığında, 
Türkiye’nin dünya üretiminin yaklaşık %70’ini 
gerçekleştirdiği, ülkemizi İtalya (%12,96), 
Azerbaycan (%4,64) ve ABD’nin (%4,25) takip ettiği 
anlaşılmaktadır. Türkiye’ de üretilen fındığın %15-
20’si iç piyasa da tüketilmekte, yaklaşık %80-85i 
ise ihraç edilmekte ve bu ihraçtan da yılda 
ortalama 3 milyar dolar gelir elde edilmektedir. 
Türkiye 2014’de 2,3 milyar dolar, 2015 yılında ise 
3,5 milyar dolar ihracat geliri elde etmiştir. 2014 
yılı itibarıyla, Türkiye’nin fındık ihracatında ilk 
sırayı Almanya, ikinci sırayı İtalya ve üçüncü sırayı 
ise Fransa almaktadır. 
3- İklime bağlı olarak oluşan fındığın rekolte 
miktarı, dış pazar, müdahele alımı fındık fiyatlarını 
etkilemektedir. Gerçekte fındık fiyatının 
oluşmasında  ana etken, rekolte miktarıdır. 
Fındık’ta ki rekolteye bağlı olarak, serbest  piyasa 
koşularında fındık fiyatlarının oluşması 
gerekmektedir. Normal  piyasa beklentisinde; 
fındık rekoltesinin çok  olduğu yıllarda fındık 
fiyatlarının düşmesi, fındık rekoltesinin az olduğu 
yıllarda fındık fiyatlarının yükselmesi yönündedir.  
4- Ancak AKP iktidarının ülkemizdeki fındık 
fiyatlarında fiyat istikrarını sağlayan fiskobirliği 
tamamen devre dışı bırakarak, etkisiz kılması ile 
fındık piyasası tamamen Ferrero gibi yabancı 
şirketlere, tüccar ve aracıların tekeline ve insafına 
bırakılmıştır. Fındık ta genelde stoklu üretim söz 
konusudur. Stok fazla olunca ya da ihracat ta bir 
daralma meydana geldiğinde, fındık piyasasına 
hakim olan yabancı şirketler ve tüccarları, fındık 
fiyatlarını düşürmektedir. Fındık fiyatının 
spekilasyonlar ile düştüğü durumlar da fiyatlara 
devletin müdahele etmemesi halinde, örgütlü 
olmayan fındık üreticisini korumasız bırakılmakta 
ve fındık fiyatları aşırı şekilde düşmektedir. Dünya 
fındığının %70'ini üreten Türkiye'de artık yabancı 
şirketlerin kontrolüne giren fındık piyasasında 
büyük şirketlerin rekolte oyunlarına bağlı olarak 
fiyat baskısı altında olan örgütsüz üreticiler, 
mağdur olmakta ve milyonlarca dolar  zarar 
etmekte, ülkemizde milyarlarca dolar döviz 
kaybına uğramakta,  Ferrero gibi yabancı şirketler 
ve aracılar milyarlarca dolar haksız kar elde 
etmektedirler.  
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5-Yurt dışı menşeili İtalyan Ferrero şirketi, 
dünyanın 20’den fazla ülkesinde ana hammaddesi 
fındık olan, nutella, kinder gibi markalar ile  
çikolata ve benzeri ürünler üretmektedir. Ferrero, 
2013 yılında IF Mariano Stellifer S.p.A’danTürkiye 
ve İtalya’da fındık ticareti ile iştigal eden Stelliferi 
şirketlerini(STELLİFERI) devralmasıyla Türkiye’de 
fındık ticareti alanında da faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Ferrero, Türkiyede’ki ana faaliyetlerini 
ise tamamı kendine ait bir yan kuruluş olan 
Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri Sanayi 
ve Dış Ticaret A.Ş. ve korvella Gıda Sanayi ve Dış 
Ticaret A,Ş. Aracılığıyla sürdürmektedir. Manisa da 
da üretim fabrikası vardır. Fındığı alıp işleyen 
Ferrero şirketinin yıllık cirosu ise 11,2 milyar 
dolardır. Bu sebeple Ferrero şirketi dünyadaki en 
büyük fındık alıcısı olan şirkettir. Sektörde büyük 
bir ağırlığı vardır. Bu şirket fındık almak 
zorundadır. Çünkü fındık almazsa, üretim 
yapamamaktadır.  
6- Oltan Gıda Maddeleri İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. 
Oltan Fındık İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Oltan Fındık 
San. ve Tic. Ltd. Şti, Oltan Boyer S.A.S. ve Oltan 
Grout Ltd.'nin şirketleri ise, Türkiye de yıllardır 
üreticiden fındık alarak, ihracat yapan şirkettir. 
Oltan Gıda grubu özellikle  Fiskobirliğin 
faaliyetlerinin AKP iktidarı tarafından kısıtlanması 
sonrası, özellikle ferrero’ya devir edildiği 2015 
yılına kadar Fiskobirlikten doğan boşluğu 
doldurarak, başka şirketleri de bünyesine katarak, 
piyasa da en fazla ihracat yapan şirket konumuna 
yükselmiştir.  
7-  Oltan Gıda grubu, şikayetli ferrero şirketi 
tarafından satın alınmadan önce 2014 yılı itibarıyla 
63.420.135 ton ve 559.930.344 dolar ihracat ile 
Türkiye fındık ihracatının %50’sini tek başına 
yapmıştır. Oltan Gıda şirketin aynı zamanda  5 
fındık kırma fabrikası, 2 iç fındık seçme tesisi ve 
Trabzon’da fındık entegre tesisi bulunmakta idi.  
Şirket bu ihracat miktarı ve tesisleri ile fındık 
fiyatını tek başına etkileyebilecek, fındık fiyatını 
manipüle edebilecek şekilde  fındık piyasasına 
hakim  güce erişerek, tekelleşmiştir.  
8- Oltan Gıda grubunun fındık fiyatlarını tek başına 
etkileyebilme gücü nedeniyledir ki, İtalyan Ferrero 
şirketi, Oltan Gıda grubuna bağlı tüm şirketleri 

04.03.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile satın 
almıştır. Şikayetli Rekabet Kurumu Başkan ve 
Üyeleri, 8.1.2015 tarih ve 15-02/8-6 sayılı karar ile 
Oltan Gıda Maddeleri İhr. İth. ve Tic.Ltd.Şti., Oltan 
Fındık İşl.San.ve Tic.Ltd.Şti., Oltan Fındık San. ve 
Tic.Ltd.Şti., Oltan Boyer S.A.S., ve Oltan Grout 
Ltd.nin sermayesinin ve oy hakkının %100’ünün 
Ferrero International S.A.  tarafından devralınması 
işlemine izin vermişlerdir. ( Ek-1 Rekabet 
Kurulunun 8.1.2015 tarihli  devir kararı)  
DÜNYA’DAKI FINDIĞIN EN BÜYÜK ALICISI OLAN  
FERRERO S.A.ŞIRKETI, BU ŞEKILDE FINDIK TICARETI 
ILE IŞTIGAL EDEN STELLIFERI ŞIRKETLERINI 
(STELLİFERI) DEVRALMASIYLA TÜRKIYE’DE FINDIK 
TICARETI ALANINDA DA FAALIYET GÖSTERMEYE 
BAŞLAMIŞ VE  REKABET KURUMUNUN 4054 SAYILI 
KANUNUN 7. MADDESINE AYKIRI ŞEKILDE DEVRE  
ONAY VERMESI ILE  OLTAN GIDA GRUBUNUN  
%100’NÜ SATIN ALARAK DA, TÜRKIYE DE FINDIK 
FIYATINI TEK BAŞINA ETKILEYEBILECEK, FINDIK 
FIYATINI MANIPÜLE EDEBILECEK ŞEKILDE FINDIK 
PIYASASINDA HAKIM  GÜCE ERIŞMIŞ VE 
TEKELLEŞMIŞTIR. BUNA GÖRE DÜNYA FINDIĞININ 
EN BÜYÜK ALICISI OLAN FERRERO ŞIRKETI, 
REKABET KURUMUNUN BU HATALI KARARI 
SONUCU, ŞIMDI TÜRKIYE'DE ÜRETILEN FINDIĞIN 
EN BÜYÜK IHRACATCISI DURUMUNA GELMIŞ VE 
TEK BAŞINA FIYATI BELIRLEMEYE BAŞLAMIŞTIR.  
9- Bu şekilde 2015 ve 2016 yıllarında fındık fiyatını 
İtalyan Ferroro şirketi belirlemiştir. Örneğin 2015 
yılında fındık rekoltesi 650 bin ton civarında 
gerçekleşmesine rağmen fiyat ortalama 14 lira 
civarında oluşmuştur. Ama 2016 yılında ise fındık 
rekoltesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
verilerine göre 468 bin ton civarına düşmüş, 
rekolte  düştüğü için  fiyatın artarak 20 lira 
düzeylerine çıkması gerekirken,  şu an 7-8 lira 
civarına kadar düşmüştür.  Bunun en önemli 
sebebi ise; AKP iktidarının yanlış politikaları 
sonucu Fiskobirlikten doğan boşluğu önce Oltan 
Gıda grubunun doldurması, daha sonra da bu 
şirketin şüphelilerin başkan ve üyesi olduğu 
Rekabet Kurulunun  devire onay vermesi sonucu, 
Ferrero şirketine  devredilmesi nedeniyle, Ferroro 
şirketinin fındık piyasasındaki hakim güce 
ulaşması, aynı zamanda da ferrero şirketinin 
dünya fındık piyasasının en büyük alıcısı olması 
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nedeniyle, bu  pozisyonunu kötüye kullanarak, 
fındık fiyatını tek başına belirleyerek,  fındık 
fiyatlarını manipüle etmesidir.    
10- Her ne kadar, fındık piyasasında alım ve 
ihracat yapan şirketlerin fiyatları manipüle ettiğine 
dair  Rekabet Kurulunca bu konuda yapılan 
şikayetler neticesinde  inceleme başlatılmış ve 
Rekabet Kurulu’nun 23.03.2016 tarihli kararı ile 
2016-3-4 dosya sayılı ve 16-11-172-77 tarihli karar 
sayılı kararı ile ön araştırma sonucu; “...İddialara 
konu teşebbüsün ve incelenen diğer 
teşebbüslerin, fındık alım fiyatlarını düşük 
tuttuklarına dair herhangi bir belgeye veya 
bulguya ulaşılmaması nedeniyle fındık alım 
piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler 
hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına, 
4054 sayılı kanunun 41. Maddesi uyarınca 
soruşturma açılmamasına karar…”  verilmiş olsa 
da, verilen karar usule ve yasaya aykırı olmuştur. ( 
Ek-2, 23.03.2016-Rekabet Kurulu Kararı) 
11- Yine, 2016 yılı fındık fiyatları için de benzer 
iddiaların gündeme gelmesi üzerine, Rekabet 
Kurulu’nun 03.11.2016 tarihinde yaptığı basın 
açıklamasında; “…Fındık alım piyasasında faaliyet 
gösteren teşebbüslerin anti-rekabetçi uygulamalar 
içerisinde bulundukları iddialarının 
değerlendirilmesi amacıyla kurul tarafından re’sen 
ön araştırma yapılmasına karar verildiğini, ancak 
ön araştırma sonucunda 03.11.2016 tarihli kurul 
kararında anılan iddiaları destekler nitelikte 
bilgi/belgeye ulaşılamadığından sektöre yönelik bir 
soruşturma açılmasına yer olmadığına karar 
verilmiştir.Ancak tüm bu tespit ve 
değerlendirmeler sonrasında kurulun konunun 
daha ayrıntılı ve kapsamlı incelenebilmesi 
amacıyla fındık piyasasına yönelik olarak sektör 
araştırmasının yapılmasına karar verildiği…” 
belirtilmiştir. (Ek-3, 03.11.2016 tarihli rekabet 
kurulu açıklaması) 
12- Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında 
Rekabet Kurulu’nun vermiş olduğu “… anılan 
iddiaları destekler nitelikte bilgi/belgeye 
ulaşılamadığından sektöre yönelik bir soruşturma 
açılmasına yer olmadığına…” dair  hem 23.03.2016 
tarihli karar, hem de 03.11.2016 tarihli kararlar, 
açıkça mevzuata ve hukuka aykırıdır. Kurlardaki 

artışa bağlı olarak fındıktaki gübre mazot gibi 
girdiler %50 daha artmıştır. Yine  kur arttığı için 
Türk lirası karşılığı erimiştir. Bu sebeplerle fındık 
rekoltesinin 468 bin ton gibi çok düşük bir 
seviyesinde  gerçekleştiği 2016 yılında, kilosu 20 
lira olması gereken fiyat, bu gün itibarıyla, kilosu 
7-8 lira ise burada manipilasyon yapıldığı çok 
açıktır. Bu durum “anılan iddiaları destekler 
nitelikte bilgi ve belge  olmadığı” gerekçesiyle 
soruşturma yapılmayarak, geçiştirilecek bir  olay 
değildir. 20 LIRAYA ÇIKMASI GEREKEN FINDIK 7-8 
LIRAYA DÜŞÜYORSA, HEM TÜRKIYE’DEKI EN 
BÜYÜK IHRACATÇI, HEM DE  DÜNYADAKI EN 
BÜYÜK ALICININ  OLAN FERRERO ŞIRKETININ 
OLDUĞU BIR PIYASA DA MANIPILASYON YAPILDIĞI  
ÇOK AÇIK BIR ŞEKILDE ORTADADIR. Bu sonuç 
ortadadayken başka bir incelemeye gerek 
varmıdır?  400 bin üreticiyi ilgilendiren, %80’i ihraç 
edilen, ülkemize 3 milyar dolar döviz 
kazandırabilecek milli bir ürün olan fındığın 
fiyatının bu şekilde İtalyan şirketi Ferrero 
tarafından belirlenmesine izin verilmesi, fındık 
fiyatının bu şekilde manipüle edilerek Karadenizli 
üreticileri mağdur edilmesine izin verilmesi,  
deyim yerinde ise vatana ihanettir. Burada Ak 
Partili Tarım Bakanları’nın görevlerini kötüye 
kullandıkları, ihmal ettikleri Rekabet Kurulunun 
görevini kötüye kullandığı, çok açık bir şekilde   
ortadadır.  
13-Nitekim İtalyan Ferrero şirketi, Dünya da en 
büyük fındık alıcısı olduğu gibi şüphelilerin 
görevlerini kötüye kullanmaları ve ihmal etmeleri 
sonucu, 2016 yılında Türkiye de en fazla fındık 
ihraç eden şirket olmuştur. Girdi fiyatlarının 
artmasına, rekoltenin 468 bin tona düşmesine 
rağmen, Fındık fiyatının 15 liralardan, 7 liraya 
düştüğü 2016 yılı sezonunda, Ferrero şirketi, TİM 
ihracat verilerine göre en fazla fındık ihraç eden 
şirket olmuş ve Ak partili Gümrük Bakanı Bülent 
Tüfenkçi tarafından kendisine ödül verilmiştir.  
Güler misiniz, ağlar mısınız? Hem fındık fiyatını 7 
liraya düşürüp ülkece milyarlarca dolar zarara 
uğramamıza yol açıyorlar,  hem de Ak partili Bakan 
Bülent Tüfenkçi’den ödül alıyorlar. Böylesi ancak 
Türkiye de olur. ( Ek-4, Ödül haberi)                                
14- BU GÜN IÇIN MAALESEF FINDIK TÜRKIYE’DE 
ÜRETILMEKTE, ANCAK FINDIK FIYATINI PİYASAYA 
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HAKİM İTALYANLARA AIT OLAN FERRERO ŞIRKETI, 
BELIRLEMEKTEDIR. Bu şekilde  Türkiye de ki 400 
bin  üretici mağdur edilmektedir. Fındık üreticisi, 
rekolte çok da olsa az da olsa, yok fiyata fındığını 
satmak zorunda kalarak, zarar etmektedir. Elbette 
ki ülkemizde bu durumdan büyük zarar görmüştür. 
Çünkü 400 bin fındık üretici zarar ettiği gibi, 
ülkemiz de milyarlarca dolar ihracat gelirinden 
mahrum kalarak zarar etmektedir. Bu şekilde 
Ferrero şirketinin ve yabancılara ait şirketlerin 
piyasaya hakim konumu  devam ederse, hem 
fındık üreticisi, hem de ülkemiz bundan sonra da 
zarar etmeye de devam edecektir. Maalesef hem 
şüpheliler Tarım Köy İşleri Bakanları, hem de 
Rekabet Kurulu üyeleri, İtalyan Ferrero şirketinin 
koruyucu meleği gibi davranmaktadırlar.  
15- AKP’li Tarım ve Köyişleri Bakanları,   
uyguladıkları yanlış politikalar fiskobirliği  işlevsiz 
kılmış  ve fındıkta tekelleşmeye yol açarak 
yüzbinlerce  fındık üreticisini mağdur etmiştir. Yine 
Bakanlar, fındık fiyatlarının manüpüle edildiğine 
ilişkin kamuoyunda bir çok iddia ve şikayet 
yansımasına rağmen, bu iddialar ile ilgili hiçbir 
işlem yapmamışlar ve yüz binlerce fındık 
üreticisinin ve ülkemizin zarar görmesine yol 
açmışlardır. Görevlerini kötüye kullanarak ve  
ihmal ederek, suç işlemişlerdir. 
16- Yine AKP iktidarının sopası gibi hareket eden 
Rekabet kurulu,  dünyanın en büyük fındık 
alıcısına, fındık olmadan üretim yapamayan 
küresel  Ferroro şirketinin, Oltan Gıda grubunun 
%100 sermayesinin ve yönetim hakkının 
devredilmesine onay vererek, piyasada hakim güç 
haline getirerek tekelleşmesine ve fındık fiyatını 
üreticinin zararına olacak şekilde tek başına 
belirlemesine, bu durum 2015 ve 2016 yıllarında  
belirgin şekilde ortaya  çıkmasına rağmen bu güne 
kadar sonuç alacak hiçbir işlem yapmayarak 
görevlerini kötüye kullanmış ve görevlerini ihmal 
etmişler ve bu nedenle 400 bin fındık üreticisi 
zarar görmelerine yol açmışlardır. Fındık 
üreticileri, fındıkta manipilasyon yapılarak 
fiyatların düşürüldüğünü defalarca kamuoyuna 
açıklamışlardır. Bir tarafta geçimini fındıktan 
sağlayan  Karadenizli köylü üreticiler var, diğer 
tarafta ise yabancı fındık tekelleri var. AK PARTILI 
BAKANLAR VE REKABET KURULU, KARADENIZLI 

FINDIK ÜRETICISININ YANINDA YER 
ALACAKLARINA, YABANCI FINDIK TEKELLERININ, 
FERRERO’NUN YANINDA YER ALMIŞLARDIR. BU 
GÜN IÇIN, YANLIŞ IŞLEMLER VE GÖZYUMMALAR 
SONUCU FINDIK FIYATI, FERRERO ŞIRKETININ IKI 
DUDAĞINDAN ÇIKAN RAKAMLARLA 
BELIRLENMEKTE OLUP, FINDIK ÜRETICISI İSE 
TAMAMEN FERRERO’NUN INSAFINA 
BIRAKILMIŞTIR. DÜNYANIN HANGI ÜLKESINE 
GIDERSENIZ GIDIN, BU BIR SUÇTUR. DÜNYANIN 
HIÇBIR ÜLKESINDE TARIM ÜRETICISI BU KADAR 
SAHIPSIZ BIRAKILMAMIŞTIR. ŞÜPHELILERIN 
GÖREVLERINE KÖTÜYE KULLANARAK, IHMAL 
EDEREK OLUŞTURDUKLARI FINDIK PIYASASINDA, 
GEÇIMINI FINDIKTAN SAĞLAYAN KARADENIZLI 
FINDIK ÜRETICISI KÖYLÜ KAYBEDIYOR, TÜRKIYE 
KAYBEDIYOR AMA YABANCI FINDIK TEKELLERI, 
FERRERO GIBI ŞIRKETLER VE TÜCCARLAR 
KAZANMAKTADIR.   
17-Ak  Partili Bakanlar ve Rekabet Kurulu üyeleri 
bu şekilde görevlerini kötüye kullanarak ve  ihmal 
ederek, 400 bin Karadenizli fındık üreticisi 
köylümüzün kaybetmesine ve  ülkemizin 
milyonlarca dolar döviz kaybına yol açmışlar ve 
Ferrero şirketinin ve yabancı fındık tekellerinin de 
haksız ve sebepsiz olarak zenginleşmesini 
sağlamışlardır.  Bu sebeplerle şikayet edilenler 
hakkında savcılığınıza suç duyurusunda bulunmak 
zorunluluk olmuştur. 
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HUKUKİ NEDENLER: T.C.K. CMUK, Rekabet Kurulu 
Kanunu ve ilgili yasal mevzuat, 
DELİLLER: Oltan Gıda Grubunun ve Ferrero 
grubunun ticaret sicil kayıtları, ticari defterleri, 
Rekabet Kurulu’nun 8.1.2015 tarih ve 15-02/8-6 
sayılı kararı, 2016-3-4 dosya sayılı ve 16-11-172-77 
sayılı 23.03.2016 tarihli  kararı, Rekabet 
Kurulu’nun 03.11.2016 tarihli basın açıklaması, 
fındık bileşenlerinin açıklamaları ve her tür yasal 
delil. 
SONUÇ: Yukarıda açıkladığımız, sunduğumuz ve 
re’sen gözetilecek nedenlere göre şüpheliler 
hakkında yasal kovuşturmanın yapılarak, 
eylemlerine uyan ilgili ceza maddelerinden kamu 
davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla 
dileriz. 27.07.2017 
Şikayetçiler  
Seyit TORUN-Ünal DEMİRTAŞ 
Ekleri             : 
1. Rekabet Kurulunun 8.1.2015 tarihli  devir 

kararı 
2. 23.03.2016-Rekabet Kurulu Kararı 

3. 03.11.2016 tarihli rekabet kurulu açıklaması 
4. Ödül haberi,  
5. Kimlik fotokopileri 
 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. 
Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’e Yönelik Saldırıya İlişkin 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN 
tarafından Yapılan Açıklamadır. 
29.07.2017 
Bugün öğleden sonra, Eskişehir kent merkezinde 
kamusal bir alanda Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sayın Yılmaz BÜYÜKERŞEN’e menfur 
bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Belediye 
Başkanımızın sağlığı iyi olmakla birlikte, gerekli 
hastane raporları alınmıştır. 
Olayın gerisinde TCDD tarafından inşa edilen bir 
kamusal alanın bir işletme tarafından masa ve 
sandalyelerle işgal edilerek, kullanılmak istenmesi 
vardır.  
Yeşil alan niteliğindeki bu alanın keyfi işgali 
sonrasında söz konusu işletmenin ruhsatı iptal 
edilmiş ve konuya ilişkin TCDD bilgilendirilmiştir.  
Yapılan saldırı bu hukuk dışı ve kamu yararına 
aykırı duruma karşı belediyemizin almış olduğu 
kararlı tutuma yöneliktir. Yapanları kınıyor, başta 
İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin 
konuyu titizlikle ele almasını ve sorumluların yargı 
önüne getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyunun 
bilgisine saygıyla duyurulur. 
Seyit TORUN 
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit TORUN’un Basın Açıklaması 
Metni 9.8.2017 
Şehircilik Düzenin İflası Karşısında AKP’nin Tavrı 
Bildik: İktidar Biziz ama Sorumlu Başkası! 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun son 
dönemde İstanbul’da yaşanan sorunlar 
çerçevesinde, AKP belediyeciliğine yönelik yaptığı 
eleştirilerin iktidar ve yandaşı kesimleri 
telaşlandırdığı anlaşılmaktadır.  Star Gazetesi’nde 
tümüyle kurmaca biçimde yer alan “Kılıçdaroğlu 
belediyeciliği” haberi bu çaresizliğin bir 
göstergesidir. 
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde 
kördüğüm haline gelen kentleşme ve altyapı 
sorunları karşısında, AKP ve yandaş medyası bir 
kez daha iktidar olduklarını unutup, “en iyi 
savunma saldırıdır” diyerek, sorumluluğu kendileri 
dışında her kesim ve özel olarakta CHP’ye 
yüklemeye çalışıyorlar.   
Söz konusu haberde, İstanbul’da ortaya çıkan 
vahim tablonun baş sorumlularından biri olan 
Sayın Kadir Topbaş’ın, Genel Başkanımızın 
değerlendirmelerine yanıt adına söyleyebildiği tek 
şey “İstanbul’un iftihar edilir hale geldiği”dir.   

Bu savunmanın yetersizliğini farkında olan Star 
Gazetesi aynı “haberde” kurumsal kimliğini  tam 
anlayamadığımız “Mimar ve Mühendisler Grubu” 
Genel Sekreterinin görüşlerine başvuruyor. Sözde 
uzman ise “Sayın Kılıçdaroğlu’nun sanırım basireti 
bağlanmış. İstanbul’da bir rant ve betonlaşma söz 
konusuysa, bunun en yüksek olduğu yer CHP’li 
Ataşehir, Şişli ve Kadıköy belediyeleridir” yönünde 
bir açıklama yapıyor. 

 
Bu ölçüsüz değerlendirmeyi yapan şahsın bir 
diploması var mı bilmiyoruz, ancak bir şey kesin ki, 
kendisinin büyükşehirlerdeki işleyişi düzenleyen 
ne Büyükşehir Yasası’ndan, ne de İmar 
mevzuatından haberi yoktur.  
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Eğer haberi olsaydı; Ataşehir, Şişli ve Kadıköy’de 
rant ve betonlaşmayı belirleyen imar hakları ve 
yoğunlukların tümüyle büyükşehir meclisi 
tarafından verildiğini, ilçe belediyelerinin ortaya 
çıkan betonlaşmadan bir sorumluluğu olmadığını 
bilirdi. Aynı biçimde biraz İstanbul’da olup 
bitenleri izleseydi, CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin  
bu betonlaşmaya tepki olarak bir inşaatı 
mühürlediği için bilirkişi marifetiyle yüksek 
miktarlarda tazminat ödeme cezasıyla karşı karşıya 
bırakıldığından haberdar olurdu. 
Bir kez daha altını çizmek isteriz ki; son dönemde, 
İstanbul’da yaşanan altyapı sorunlarının 
tamamından da sorumlu kurum İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’dir. CHP’nin İstanbul’da 
yönetiminde olduğu ilçe belediyelerinin bu görev 
alanlarında yasa gereği herhangi bir yetkisi “ne 
yazık ki” yoktur. 
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.  
Seyit TORUN 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 
 
CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit TORUN’un Basın Açıklaması 
Metni 
19.08.2017 
Sayın Basın Mensupları; 
Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan son 
dönemde Partimize yönelik eleştirilerinin bir 
parçası olarak bazı belediyelerimizi ve 
uygulamalarını hedefleyen değerlendirmeler 
yapmaktadır. En son 19 Ağustos tarihinde 
Denizli’de katıldığı bir toplantıda da, benzer 
eleştirileri tekrarlayarak CHP’li belediyelerin 
işçilerin haklarını vermediğini vurgulamıştır. 
Bu eleştirilerin merkezinde son dönemde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul, Şişli İlçe 
Belediyesi’nde bu belediyelerimizde toplu 
sözleşme görüşmeleri aşamasında gündeme gelen 
grev konusu yer almaktadır.  

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 
belediyelerde kaynak kullanımındaki temel ilke, 
hizmeti sağlayan işçilerimize verilen ücret ve diğer 
haklar ile vatandaşlara verilen hizmet için ayrılan 
kaynaklar arasında adil bir dengenin kurulmasıdır. 
Bu dengenin gözetilmesi belediyelerimizle 
işçilerimizi temsil eden sendikalar arasında zaman 
zaman anlaşmazlıkların doğmasına yol açmaktadır.   
Ancak şu bilinmelidir ki; Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin yönetiminde olduğu belediyelerde, 
demokrasiye ve adalete olan inancın bir parçası 
olarak sendikalarla zaman zaman uyuşmazlıklar 
yaşansa da, İzmir Büyükşehir örneğinde olduğu 
gibi, bu anlaşmazlıklar nihayetinde giderilmekte ve 
toplu sözleşmeler herkesi memnun edecek 
biçimde imzalanmaktadır. 
Bu nedenle “İzmir’de işçilerin haklarını verin” 
diyen sayın Cumhurbaşkanı müsterih olmalıdır; 
CHP belediyeleri işçilerinin haklarını vermektedir.  
İşçi haklarına bu derece duyarlı davranan sayın 
Cumhurbaşkanı’na bu vesileyle çok yakın zamanda  
işverenlere yönelik bir toplantıda söylemiş olduğu 
“şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den 
istifadeyle anında müdahale ediyoruz, diyoruz ki 
hayır, burada greve müsaade etmiyoruz” sözünü 
ve OHAL sürecinde ertelenen çok sayıda grevi 
hatırlatmak isteriz.  
Bu vesileyle, sayın Erdoğan’ı gerçeklerle 
örtüşmeyen biçimde CHP’li belediyelere yönelik 
ithamlarda bulunmak yerine, OHAL’i çalışan 
kesimlerin haklarını gasp etmenin bir aracı olarak 
kullanmaktan vazgeçmeye davet etmeyi de bir 
görev biliriz.  
Bu hatırlatmaların ışığında, Cumhuriyet Halk 
Partililer olarak diyoruz ki; “ne mutlu bizlere ki 
grevin konuşulabildiği belediyelerimiz var ve ne 
mutlu bize ki, İzmir örneğinde olduğu gibi, 
işçileriyle oturduğu toplu sözleşme masasından 
anlaşmayla kalkan belediyelerimiz var”.  
Basınımız ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla 
sunarım. 
Seyit TORUN,  
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 
 

 
 
 
ÖNEMLİ KABULLER 
Tarih: 19.07.2017  
Kabul Edilen Heyet: CHP Afyon İl Başkanı Sn.Kemal 
Demirkıran ve Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı 
Sn. Şakir ALTUNTAŞ’ı makamda kabul. 

 
Tarih:27.07.2017 
Kabul Edilen Heyet: Altınordu Ziraat Odası Başkanı 
Sn. Selami Akarsu’yu makamda kabul. 
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Kabul Edilen Heyet: Yozgat/Sorgun Belediye 
Başkanı Sn. Dilaver Özcan’ı makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: İzmir/Karabağlar Belediye 
Başkanı Sn. Muhittin Selvitopu’nu makamda kabul 
Kabul Edilen Heyet: Adana CHP İl Başkanı Sn. 
Ayhan Barut’u makamda kabul.  
Kabul Edilen Heyet: Hakkari CHP İl Başkanı Sn. 
Aytekin Karahanlı’yı makamda kabul.  
 
Tarih:28.07.2017 
Kabul Edilen Heyet: Mersin/Yenişehir Belediye 
Başkanı Sn. İbrahim Genç’i makamda kabul. 

 
Tarih:09.08.2017 
Kabul Edilen Heyet: Yozgat/Yerköy CHP İlçe 
Başkanı Sn. Erdem Koyunbaşoğlu’nu makamda 
kabul.  
 
Tarih: 15.08.2017 
Kabul Edilen Heyet:Bolu/Mudurnu Belediye 
Başkanı Sn. Mehmet İnegöl’ü makamda kabul. 
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5.6.İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 
16 HAZİRAN – 9 TEMMUZ 2017 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlatılan, Ankara Güvenpark’tan başlayarak İstanbul Maltepe’de tamamlanan dünya siyasi tarihinin en uzun mesafeli, en uzun süreli ve en yüksek katılımlı siyasi yürüyüşü olan Adalet Yürüyüşü’nde, kortej düzeni ve organizasyonun bütününden sorumlu olan komitede yer alınarak 25 gün boyunca yürüyüşe aktif katılım sağlandı. 

 

  

 
Adalet Yürüyüşü’ne katılanların bu tarihi olayda yaşadıklarını ve düşüncelerini yazıya aktararak ölümsüzleştirebilmesi amacıyla bir Anı Defteri oluşturuldu. Ayrıca yürüyüşe katılarak destek veren özel konuklar için bir de siyah Anı Defteri oluşturularak tarihe not düşüldü. 
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Türkiye’nin dünyadaki itibarını artıran büyük Adalet Yürüyüşü’nün 25. Gününde Maltepe Sahil’e ulaşıldı ve milyonlarca insan Adalet taleplerini dile getirdi. 

 
11 TEMMUZ 2017  
Adalet Yürüyüşü sırasında görevli milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimizin giydiği, üzerinde ‘Adalet’ yazılı tişörtü ve Anı Defteri’ni, Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ve İstanbul Milletvekilimiz Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na götürdük.  

 
18 TEMMUZ 2017 
Halk TV'de Semra Topçu'nun sunduğu Güne Başlarken programında Adalet Yürüyüşü ve gündem değerlendirildi. 
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19 TEMMUZ 2017  
İnsan hakları ihlalleri, ayrımcılık ve işkence konularında başvuruları inceleyerek karara bağlamakla yükümlü Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bir yılı aşkın süredir başvuru almadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdık. 
21 TEMMUZ 2017 
CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu olarak “Yoksulu Yoksula Kırdırmaktan Vazgeçin” başlıklı bir açıklama yayınlanarak hükümetin mültecilere yönelik izlediği ve insanları birbirine kırdırma politikasına tepki gösterildi.  
 
26 TEMMUZ 2017  
Halk TV canlı yayınına katılınarak Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik dava süreci ve gündem değerlendirildi. 

 
 
27 TEMMUZ 2017  
Halkın sesini kısmayı amaçlayan Meclis İçtüzük değişikliğine karşı başlattığımız “Meclisi Terk Etmiyoruz” eylemi ile gece boyunca Genel Kurul’da kendi canlı yayınlarımızı yaparak milletin kürsüsünü koruma mücadelesi verdik. 

 
 

 
 
29 TEMMUZ 2017 
Malatya’da 12.Uluslararası Arguvan Türkü Festivaline katılım sağlandı. 
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31 TEMMUZ 2017 
Türk Ulaşım-Sen Malatya Şubesi ziyaret edilerek emek gündemi konuşuldu ve hükümet ile yetkili konfederasyon arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri değerlendirildi. 

 
1 AĞUSTOS 2017 
Hekimhan Ceviz Festivali Tanıtım Toplantısına katılındı. Ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü ile görüşme gerçekleştirildi. 

 
HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Malatya Şubesi ziyaret edildi. 

 

 
2 AĞUSTOS 2017  
CNN Türk canlı yayınında haber bültenine katılarak hükümet ile kamu çalışanı sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili görüşlerimiz ifade edildi. 

 
 
4 AĞUSTOS 2017 
Tunceli Nazimiye'de belediyemizin yeni hizmet binası açılışına katılım sağlandı. 

 
 
İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile İZDENİZ çalışanları arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma zemininin sağlanması konusunda çaba gösterildi ve bir süredir devam eden grev anlaşma ile son buldu. 
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5 AĞUSTOS 2017  
Malatya Kuluncak’ta Başören Şenliklerine katılım gösterildi. Tersihan, Çörmü, Bicir, Alvar, Karaçayır mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirildi ve 7. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivaline katılındı. 

 
 
7 AĞUSTOS 2017 
Malatya’da Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muhtarlar Derneği ziyaret edildi. 

 
 
11 AĞUSTOS 2017 
Aydın Kuşadası’nda Emek Büroları Ege Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ege Bölgesi’ndeki tüm Emek Bürolarımızdan katılım sağlandı. Emek gündemi, bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. 

 

 
 
12 AĞUSTOS 2017 
CHP Cezaevlerini İnceleme ve İzleme Komisyonu olarak Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Silivri, Bakırköy ve Maltepe Cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde Cumhuriyet Gazetesi tutukluları Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay; Sözcü Gazetesi tutukluları Mediha Olgun ve Gökmen Ulu; Die Welt muhabiri Deniz Yücel; insan hakları aktivistleri Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İdil Eser, Veli Acun ve Günal Kurşun ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu ziyaretler raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşıldı. 
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19 AĞUSTOS 2017 
Hükümetin yayınladığı bir yönetmelik değişikliği ile emekçilerin gece çalışma saatleri konusundaki yeni düzenlemeye Emek Büroları adına yapılan yazılı açıklama ile tepki gösterildi. Açıklamada, bazı iş kollarında gece çalışma sınırının kaldırılmasının iş kazaları ve iş cinayetlerine kapı araladığının altı çizilerek, hükümetin insani şartları göz ardı ettiğini ve kârı insan hayatından daha üstün gördüğü ifade edildi. 
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21 AĞUSTOS 2017 
Hükümet ile yetkili memur konfederasyonu arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin zam teklifini açıklaması üzerine yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Hükümetin “son teklif” olarak ifade ettiği zam teklifi, kamu emekçileri için sefalete devam ücretidir. Hali hazırda terör örgütleriyle uzaktan yakından alakası olmamasına karşın işlerinden atılan binlerce muhalif varken ve kamu emekçilerinde her an bir kılıfa uydurulup işlerinden atılma korkusu hakimken, uzlaşma masasının adaletten uzak olduğu aşikardır.” denilirken, “Bu teklifle 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisine “yoksulsun yoksul kal” ifadeleri kullanılmıştır. 
 
26-29 AĞUSTOS 2017 
Çanakkale Eceabat’ta düzenlediğimiz Adalet Kurultayı’nda, Tertip Komitesi’nde yer alınarak kurultay öncesi tüm hazırlıklarda ve kurultay sırasındaki organizasyonlarda aktif görev alındı. Adalet Kurultayı’nın düzenlendiği kamp alanında kurulan ve sağ-sol ayırmadan, bugüne kadar mağdur edilen, haksızlığa uğrayan ve katliamlarda kaybettiklerimiz anısına yüze yakın başlığın bulunduğu Hafıza Sokağı hazırlandı.   

 

 

 
 

 
2) DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 
 İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde oluşturulan ve 60 ilde örgütlenen Emek Büroları’nın faaliyetleri devam ettirilmektedir. Bu bağlamda 11 Ağustos 2017’de Aydın Kuşadası’nda Emek Büroları Ege Bölge Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Ege Bölgesi’ndeki tüm illerimizden Emek Bürosu temsilcilerimiz, sendikaların 

bölgedeki temsilcileri ile uzmanlar katılım sağlamış ve emeğin sorunları hem genel hem bölgesel bazda masaya yatırılmış, değerlendirmeler yapılmıştır.  Emek dünyasında artarak devam eden sorunlara çözüm önerileri ve önümüzdeki süreç için yapılacaklarla ilgili öneriler sunulmuştur. Emek Büroları’nın il ve bölge toplantılarına önümüzdeki süreçte de devam edilecek, 
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emeğin yerel sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. Süreç içinde tüm bölgelerde yapılması planlanan bu toplantılar sayesinde, emek dünyasının sorunlarının yerinde tespiti mümkün olacaktır. Genel Merkez Emek Büroları çalışmalarımızda da, emek çevrelerinin ülke çapındaki genel sorunları ile birlikte bölgesel sorunlar ortak ve ayrılan yönleriyle birlikte değerlendirilecek ve çözüm önerileri ile beraber eylem planları oluşturulacaktır. 
 Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından daha önce düzenlemiş olduğumuz “Kıdem Tazminatı Çalıştayı” nın devamı olarak değerlendirdiğimiz “Kamu Çalışanları Çalıştayı” için planlama ve organizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Ekim ayında düzenlemeyi düşündüğümüz Kamu Çalışanları Çalıştayı’nın program taslağı çalışmalarına başlanmıştır. Hükümetin kamu personel rejimi ile ilgili olarak sistemli bir şekilde yürüttüğü emek karşıtı politika, düzenleyeceğimiz bu geniş katılımlı çalıştay aracılığıyla tartışılmış ve kamuoyunun dikkati ön alınarak bu noktaya çekilmiş olacaktır. Memur Konfederasyonlarının ve sendikaların temsilcileri başta olmak üzere, konunun uzmanı olan akademisyenlerin görüşlerini sunacakları bu çalıştay ile önümüzdeki dönem hükümet tarafından güvencesizleştirilecek 

kamu personeline yönelik somut politikalar üretilebilecektir. 
 Bir yılı aşkın zamandır hükümetin OHAL’i gerekçe göstererek sistemli bir şekilde uyguladığı grev yasakları için, Sendikalar ve işçi temsilcileriyle sürekli irtibat halinde kalınmaktadır. İllerde bulunan Emek Büroları’mızın legal eylemlere destek vermesi, emekçilerin hak arama mücadelesinde yanlarında olunması gerektiği talimatı verilmiştir. Ayrıca Emek Büroları’nın iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin aileleri ile yakın ilişki kurması, sadece taziye ziyareti ile kalınmaması, aileye devamlı olarak destek olunması konusunda bildirimler yapılmıştır.  
 Emek Büroları tarafından hazırlanan, kapsamlı sorun tespitleri ve çözüm önerilerini içeren ”Çağrı Merkezi Çalışanları Raporu” benzeri raporlar diğer sektörler için de hazırlanacaktır. Önümüzdeki süreçte AVM Çalışanları Raporu ve Havayolu Çalışanları Raporu hazırlanması planlanmaktadır. 
 Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayına katılım sağlayan DKÖ, Sendika, Meslek Birliği ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla ilişkilerin kesintisiz devam ettirilmesi sağlanacak, önümüzdeki süreçte bu bağlamda yapılacak faaliyetlere katılımları ve destekleri konusunda kurulan etkin iletişim ağı sürdürülecektir. Ayrıca tüm sendikalar ziyaret edilecektir. 

 
3) BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 
 
12 TEMMUZ 2017 
Adalet Yürüyüşü’nden rahatsız olan iktidar partisi kanadından yapılan açıklamalara basın aracılığı ile yanıt verildi. Açıklamada “Eğer bir ülkede yasama OHAL darbesi ile etkisiz eleman konumuna düşürülüyorsa, yürütme yetkisi gasp ediliyorsa, yargıyı siyasallaştırıp hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku yaratılıyorsa, hak aramanın tek yeri sokaktır. Mahkemelerin Saray tiyatrosuna, yandaş hakimlerin de kendilerine verilen metinleri ezberleyip okuduğu ve sözde karar verdiği bir ülkede, hak da hukuk da adalet de tabi ki sokakta aranır.” ifadeleri kullanıldı. 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

191 

 
13 TEMMUZ 2017 
AKP Genel Başkanı’nın “OHAL’i grev tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” ifadelerine yazılı bir basın açıklaması ile yanıt verildi. Açıklamada “Cumhurbaşkanı daha ne desin? OHAL emekçilerin hakları için bir tırpan görevi üstlenmiştir. Çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Hani OHAL millete değildi. Haklarını aramak için grev yapmak isteyen işçiler bu milletin evladı değil mi?” ifadeleri kullanıldı. 
 
14 TEMMUZ 2017 
20 Temmuz 2016’dan bu yana süren OHAL yasaklarını içeren “Olağandışı Yasaklarla 1 Yılın Bilançosu” raporumuz TBMM’de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.  
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20 TEMMUZ 2017 
Emek Büroları olarak yapılan yazılı basın açıklamasında, son 2 ayda en az 353 işçinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Gelişmiş bir ülkede işçiler naylon çadırda yanarak gölün ortasında donarak, baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. İktidar buna "kaza" der, biz ise "cinayet" diyoruz; AKP buna "fıtrat" der, biz ise "ihmal" diyoruz." ifadeleri kullanıldı. 
 
24 TEMMUZ 2017  
24 Temmuz Basın Özgürlüğü Mücadele Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada “Türkiye AKP iktidarı ile birlikte her geçen gün basın özgürlüğü sıralamasında koşar adım geriye gitmiştir. Türkiye’de özgür basın susturulmuş ve iktidarın saldırılarına hedefe haline gelmiştir. Gazetecilere yönelik sayısız hakaretler, tehditler, davalar, üst düzey gazetecilere doğrudan gönderilen talimatlar ve sansür uygulamaları gibi 

yollarla medyaya ayar verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.  
 
28 TEMMUZ 2017  
Malatya İl Başkanlığımızda bir basın toplantısı düzenlenerek bir kez daha, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının mutlaka sorgulanması gerektiği belirtildi ve "Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın" denildi. 

 
 
1 AĞUSTOS 2017 
Çanakkale’de düzenlenecek Adalet Kurultayı’nın hazırlıkları hakkında Tertip Komitesi adına kamuoyuna bilgi verildi. 
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5 AĞUSTOS 2017  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir tarikat vakfıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da iktidara yakınlığı ile bilinen başka bir vakıfla imzaladığı protokoller sonrası çocuklarımızın cemaat ve tarikatlara teslim edilmesi gündeme getirildi ve bir önerge ile Meclise taşındı. 

 

 
 
7 AĞUSTOS 2017 
Hükümetin cezaevlerinde başlatmak istediği tek tip kıyafet düzenlemesine yönelik CHP Cezaevlerini İnceleme ve İzleme Komisyonu adına yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; “Guantanamo Kampı benzeri bir tek tip kıyafet uygulaması, Türkiye’de hukuk ve insan hakları normlarından hızla uzaklaşıldığını göstererek, tüm dünyada FETÖ’nün mağdur görülme tehlikesini artıracak ve elini güçlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.  
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8 AĞUSTOS 2017 
Çanakkale’de düzenlenecek Adalet Kurultayı öncesi Tertip Komitesi adına, yapılan çalışmalar ve kurultayın içeriği hakkında bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada; “Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavuşmasını isteyenlerin mücadelesi sürecek.” ifadeleri kullanıldı. 

 
 
10 AĞUSTOS 2017 
Gerçekleşen bir kazada mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını kaybetmesi üzerine CHP Emek Büroları adına yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; “Tarım işçilerinin  barınmadan, ulaşıma, sağlıktan eğitime ciddi sorunları olmasına karşın AKP bu sorunları görmezden geliyor. Mecliste konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen verdiğimiz araştırma önergeleri her defasında  AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Reddedilen her bir önerge karşımıza trafik kazası ve ölüm olarak geliyor. Bugün yitirdiğimiz her bir işçinin sorumluluğu önergelerimizi reddeden AKP milletvekillerinin boynundadır. Isparta’da, Denizli’de, Gümüşhane’de, Afşin’de, Malatya’da devrilen, kaza yapan araçların asıl sürücüsü AKP’dir.” ifadeleri kullanıldı. 
 
22 AĞUSTOS 2017  
Malatya’da yıllardır süren, çiftçilerin sulama sorunu ile ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenlendi. Çiftçilerin su bulamadıkları için kanalizasyon suyuyla ürünlerini sulamak zorunda kaldıklarını ifade edildi ve çözüm konusunda 
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yapılabilecekler maddeler halinde kamuoyu ile paylaşıldı. 

 
 
24 AĞUSTOS 2017 
Çanakkale’de düzenlenecek Adalet Kurultayı öncesi Tertip Komitesi adına, yapılan çalışmalar ve kurultayın içeriği hakkında bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada; ”Acılarımızı ortaklaştıracağız, ayırmayacağız. Siyasi görüşlerimizi arka cebimize koyacağız, adalet arayacağız.” 

 

 
 
31 AĞUSTOS 2017 
Adalet Kurultayı sonrasında değerlendirmeler basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.  
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5.7.İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Faaliyet Raporu 
Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 
 

 
 
ADALET KURULTAYI 
AKP Hükümetlerinin  15 yıllık uygulamaları sonucunda hukuk devleti ilkesi aşındırıldı ve her alanda derin adaletsizlikler ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte; Türkiye’de bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile olmaktan da uzaklaşıldığını gösteren olaylar yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun “mühürsüz seçim” kararı bunlardan sadece biridir. İstanbul Milletvekili  Arkadaşımız Enis Berberoğlu’nun, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Ben bunu onların yanına bırakmam” sözleri üzerine başlatılan “Mit Tırları Davası”nda haksız ve hukuksuz şekilde cezalandırılması ve Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarının tersine bir şekilde tutuklanması, adalet sisteminin çöktüğüne ilişkin son örneklerden biri olmuştur. 

Adaletin çöktüğü bir ortamda kimse güvende değildir. Bu nedenle Türkiye’de adalet ve demokrasinin yeniden egemen kılınması gereklidir. Bu amaçla başlatılan Adalet Yürüyüşü ve 25’inci günde gerçekleştirilen Maltepe Mitingi’nde milyonlar  “Adalet” diye haykırmasına rağmen, iktidar bir duvar misali,  bu çağrıları görmek ve duymak istemiyor.   
Dünya tarihine geçen  Adalet Yürüyüşü’nden sonra yine bir ilk gerçekleşti.  Dünya tarihine, emperyalizme karşı mücadelenin en önemli simgesi olarak geçen Çanakkale’de yine on binler adalet için bir araya geldi.  “Mahkemede Adalet”, “Geçimde Adalet”, “İnançta Adalet”, “Seçimde Adalet”, “Geçimde Adalet”, “Eğitimde Adalet”, “Yaşamda Adalet” ile “Devlette Adalet” başlıklarında 8 ana panel ve 70 çalıştayda 679 uzman ile mağdurlar adalet arayışının somut gerekçelerini ortaya koydu.  Aladağ’da tarikat yurdundaki yangında iki çocuğundan birini kaybeden baba Ahmet Yetim’in “Bizim çocuklarımız yandı, başka çocuklar yanmasın” seslenişi, Adalet Anıtı’na konulmuş en büyük tuğlalardan biridir. Sarıkeçili Yörüklerinden Pervin Savran’ın “suyumuzu çalıyorlar” çığlığı da! Özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesi tarihine geçecek olan Adalet Kurultayı’nın; içeriği, yöntemi ve organizasyonuyla yüzlerce kitaba kaynaklık edeceğinden kuşku yok. Adaletsiz düzene teslim olmak yok. Türkiye’de adalet ve demokrasi egemen oluncaya kadar yürüyüş sürecek.   
 

PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 
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-BUDAK: “ON BİNLER ÇANAKKALE’DE ADALET KİTABI YAZIYOR” 
-“ADALETSİZ DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Adalet Kurultayı’nda hem uzmanların hem de adaletsizlik yaşayanların paylaşımlarıyla önemli bir birikim elde edildiğini belirterek, “Türkiye adaletsiz düzene teslim olmayacak. Çanakkale’de on binler adalet kitabı yazıyor. Hürriyet ve istiklal mücadelesinin verildiği kutsal topraklardan adalet ve demokrasi yeniden filizleniyor” dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Adalet Kurultayı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 4 günlük sürede toplumun değişik kesimlerinden on binlerce insanın kurultaya katkı sağladığını vurguladı. Yaşanan adaletsizliklerin toplumu derinden sarstığını kaydeden Budak, “Adalet Yürüyüşü”nden sonra, Adalet Kurultayı’nın da içeriği, yöntemi ve organizasyonuyla  önemli bir örnek oluşturduğunu vurguladı. Panel, çalıştaylar, Adalet Kutusu ve Fikrini Söyle köşelerinde yapılan tüm konuşmalar, yazıların  
kayıt altına alındığını ifade eden Budak, “Adalet Yürüyüşü’nde on binler yürüdü. Maltepe Mitingi’nde milyonlar ‘adalet’ diye haykırdı. Bugün Adalet Kurultayı’nda yine on binler adalet mücadelesi veriyor, verdi. Adalet mücadelesine katılan insanlar, belediyelerden, devlet dairelerinden baskıyla, tehditle gelen insanlar değil. Evlerinde oturmak yerine, uzayan bayram tatilini keyifle geçirmek yerine her şeyi göze alarak, bedel ödemeyi göze alarak, adalet için demokrasi için kendilerini ortaya koymuş insanlar. Bu insanlar bugün Adalet Kurultayı’nda adalet kitabı yazıyor, dünya adalet ve demokrasi mücadelesine değerli bir örnek ve değerli bir birikim bırakıyor” dedi. 
ADALETSİZ DÜZNE TESLİM OLMAK YOK 

AKP Hükümetlerinin 15 yıllık uygulamaları sonunda her alanda derin adaletsizliklerin ortaya çıktığını vurgulayan Budak, “Toplumun geniş kesimleri bu adaletsizliklerin mağduru. Hukuksuz KHK’lerle hayatları alt üst edilen on binler. Sınav yolsuzluklarında gelecekleri çalınan on binlerce genç.. Aladağ yangınında çocuğunu kaybeden baba, suları çalınan Yörükler.  Hepsi adalet arıyor. Mağdur olmayan tek kesim iktidar sahipleri ve yandaşları. O nedenle AKP Genel Başkanı ve şürekası milyonların adalet ve demokrasi haykırışını görmek, duymak istemiyor. Ancak adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey ayakta kalamaz. Adaleti çöken bir ülkenin geleceğe güvenle yürümesi mümkün değil.  Biz bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız. Adalet mücadelesi bunun kanıtı. Hürriyet ve istiklal mücadelesinin verildiği topraklardan, adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek” diye konuştu. 
 

 
YOZGAT’TA BAKLİYAT ÇALIŞTAYI 
“AKP HÜKÜMETİNİN GÜNDEMİNDE ÜRETİCİ YOK” 
CHP’nin ülkenin temel sorunlarına ilişkin 
Anadolu’nun farklı illerinde düzenlemeyi 
planladığı çalıştaylardan biri olan “Bakliyat 
Çalıştayı”, Yozgat’ta gerçekleştirildi. Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta üreticiler ve ardından bölgenin kanaat önderleriyle bir araya geldi.  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım bölgesi olan Yozgat'ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor. Üretimin desteklenmesi gerekiyor. Ama AKP hükümetinin gündeminde üretici yok" dedi. 
Türkiye’nin önemli bir bakliyat üreticisi konumunda olduğu ancak son yıllarda izlenen 
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yanlış politikalar nedeniyle mercimek, nohut, kurufasülye ithal etmek zorunda kaldığı 
vurgulanan  çalıştayda, Türkiye’de tarıma verilen desteklerin yetersiz kaldığı ve yanlış kurgulandığı saptaması yapıldı.  Cumhuriyet Halk Partisi’nin  Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1'i oranında tarıma teşvik verilmesi hükmünün yerine getirilmesi gerektiğini savunduğu belirtilirken,  AKP Hükümeti’nin neredeyse yarısını verdiği kaydedildi.   
 

 
-BUDAK:“GAZİ MECLİS, SARAYIN EMİR KULU YAPILMAK İSTENİYOR” 
-“ TOPLUMU OHAL İLE SİNDİRMEYE ÇALIŞAN AKP, İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE DE TBMM’Yİ SUSTURMAK İSTİYOR” 
-“TBMM KÜRSÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜN KÜRSÜSÜ OLMALI” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan Gazi Meclis’in İçtüzük değişikliğiyle bir darbe daha yiyeceğini belirterek, “Toplumu OHAL ile sindirmeye çalışan AKP, İçtüzük değişikliğiyle de TBMM’yi susturmak istiyor. Gazi Meclis’i, etkisiz, ikinci sınıf bir meclise dönüştürmeye, sarayın emir kurulu yapmaya çalışıyor. TBMM kürsüsü, özgürlüğün kürsüsü olmalı” dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AKP-MHP işbirliğiyle gündeme getirilen TBMM İçtüzük değişikliğinin, Türkiye’de demokrasideki gerilemenin geldiği noktaya işaret ettiğini vurguladı. Türkiye’de hukuk ve demokrasinin uzun süredir rafa kaldırıldığını, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve OHAL ilanıyla birlikte, “suskun bir 

toplum” oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Budak, “Türkiye’de demokrasi alanında, hukuk alanında, basın özgürlüğü alanında, ekonomik özgürlükte dip noktasındayız. Muhalefet eden herkes bir şekilde cezalandırılıyor. Gazeteciler cezaevinde, işini geri isteyenler cezaevinde, milletvekilleri cezaevinde. Herkes tek adam rejimine biat etsin, sussun isteniyor. Şimdi sıra Gazi Meclis’e geldi. İçtüzük değişikliğiyle TBMM’nin sesi kısılmak isteniyor” dedi. 
TOPLUMA OHAL MECLİS’E İÇTÜZÜK BASKISI 
İçtüzük değişikliği ile muhalefetin konuşma sürelerinin azaltılması, milletvekillerine uygulanacak yaptırımlarının çerçevesinin genişletilmesi ve kolaylaştırılması gibi hükümler öngörüldüğünü kaydeden Budak, şöyle devam etti: 
“Gazi Meclis, Büyük Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş ve başarıya taşımış bir meclistir. Gazi Meclis, Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmiş, demokratik, laik, hukuk devletinin önünü açmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan Gazi Meclis’e bugün İçtüzük değişikliğiyle bir darbe daha vuruluyor. Toplumu OHAL ile sindirmeye çalışan AKP, İçtüzük değişikliğiyle de TBMM’yi susturmak istiyor. Gazi Meclis, ikinci sınıf bir meclise dönüştürülmek, sarayın emir kurulu yapılmak isteniyor. Milletvekillerinin konuşma süreleri azaltılıyor, milletvekillerinin özgür iradeleri ceza tehdidiyle baskılanmak isteniyor. TBMM kürsüsü, özgürlüğün kürsüsü olmalı. Milletvekilleri TBMM’de özgürce konuşamayacaksa, toplum nasıl konuşacak? Bir an önce bu hatadan dönülmeli, İçtüzük değişikliği geri çekilmelidir.” 
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-İŞ DÜNYASINA ADALET VE DEMOKRASİ ÇAĞRISI 
-BUDAK: “-”İŞ DÜNYASININ ADALET VE DEMOKRASİ TALEBİNE GÜÇ KATMASI, DAHA GÜVENLİ, DAHA ÖZGÜR TÜRKİYE’NİN YOLUNU AÇACAKTIR” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, kalkınma ve refah için hukuk güvenliği ve demokrasinin zorunlu olduğunu belirterek, iş dünyasına çağrı yaptı. Budak, “Adalet ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye’ye için düşüncelerinizi bizlerle ve kamuoyuyla paylaşmanız; içinden geçtiğimiz süreçte büyük önem taşımaktadır. Meşru ve toplumsal bir talep olan adalet ve demokrasi talebine güç katmanız; daha özgür, daha güvenli Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iş dünyasına yönelik olarak hazırladığı “adalet ve demokrasi” mektubunu başta TOBB, TÜSİAD, TESK, TZOB, TİM, MÜSİAD olmak üzere, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları başkanlıkları ve işadamı derneklerine gönderdi. Mektuba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16.07.2016 ve 15.07.2017 tarihli TBMM Genel Kurul, TOBB ve Maltepe’deki Adalet Mitingi konuşmaları ile TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporuna CHP’yi üyelerin yazdığı muhalefet şerhini de ekleyen Budak, “Bu metinler incelendiğinde; FETÖ ile sadece iktidarın sınırlarını çizdiği çerçevede değil, tüm unsurlarıyla etkin mücadele edilmesi, sorumluların bağımsız yargı önünde hesap vermesinin sağlanması, demokrasi 

ve hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesinin talep edildiği görülecektir. Ne yazık ki; açık çağrı ve uyarılara rağmen Türkiye tam tersi bir yola sokulmuştur. FETÖ ile mücadele; siyasi ayağın perdelenmeye çalışılması, ‘damat yargılamaları’ ve muhaliflerin FETÖ çuvalına sıkıştırılmaya çalışılmasıyla etkin bir şekilde yürütülmemektedir. OHAL ile demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri rafa kaldırılmıştır. Toplumsal mutabakatın yerini, düşmanlaştırma politikaları, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı söylemler nedeniyle neredeyse ikiye bölünmüş bir Türkiye görüntüsü almıştır” dedi. 
ADALET VE DEMOKRASİ MEŞRU TALEP 
Ankara’da başlayan ve İstanbul Maltepe’de tamamlanan “Adalet Yürüyüşü”nün toplumun geniş kesimlerince desteklendiğini vurgulayan Budak, “Adaletin olmadığı bir devletin ayakta kalması, milletin geleceğe güvenle yürümesi mümkün değildir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Temmuz’da Maltepe Sahili’nde yaptığı ‘Adalet Çağrısı’nın özü de; barış içinde birlikte yaşamamızın temeli olan adalet ve demokrasidir. Bir kişi için değil, herkes için adalet ve demokrasidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dileğimiz ve özlemimiz; hukuk ve demokrasinin egemen olduğu, nitelikli, halkı kucaklayan ekonomik büyümeyi yakalamış bir Türkiye’dir. Böyle bir Türkiye’nin sizlerin de özlemi ve beklentisi olduğunu biliyoruz.” dedi. 
Budak, şöyle devam etti: 
“Adalet olmazsa; yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, aş olmaz, refah olmaz, huzur olmaz. Bu çerçevede Partimizin; FETÖ ile mücadele, adaletin tesis edilmesi, demokrasinin kökleşmesi ve ekonomik kalkınmanın yakalanması için görüş ve önerilerini içeren metinleri ekte değerlendirmelerinize sunuyoruz. Söz konusu metinleri sağduyu ile incelemeniz, adalet ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye’ye için düşüncelerinizi bizlerle ve kamuoyuyla paylaşmanız; içinden geçtiğimiz süreçte büyük önem taşımaktadır. Meşru ve toplumsal bir talep olan adalet ve demokrasi talebine güç katmanız; daha özgür, daha güvenli Türkiye’nin yolunu açacaktır.” 
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DÜZCE FINDIK ÇALIŞTAYI 

CHP’nin Anadolu’nun değişik illerinde düzenlemeyi planladığı çalıştayların ilki Düzce’de yapıldı. Fındık üreticilerinin sorunlarının dinlendiği çalıştay da ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, bölgenin kanaat önderlerini dinledi, sorularını yanıtladı. 
Genel Başkan Kılyıçdaroğlu, fındık üreticilerinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek, “Eğer dünyada 1 numaraysak, yani fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa fındık fiyatını da önce Türkiye’nin açıklaması lazım. Geçen yıl 13 liraydı. Şimdi fiyat 8 liraya kadar düştü. Eğer 1 kilo fındığın maliyeti 7 liraysa ve bugün fiyat 8 liraya düştüyse o fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Fındık üreticisini ölüme terk etmektir. Size sözüm söz. Sizin sorunlarınızın takipçisi olacağım. Her aşamada ben de olacağım, parlamentoda milletvekili arkadaşlarım da olacak.” 

 
BUDAK: “AKP’NIN ZIK ZAK POLITIKALARI GÜVEN VE İTIBAR KAYBINI DERINLEŞTIRIYOR” 
“BEYİN GÖÇÜNÜN SORUMLUSU 15 YILDA ÜNİVERSİTELERİ SUSTURANLAR VE İSTİHDAM ALANI YARATAMAYANLARDIR” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak,  ekonomin toparlanması için daha çok yatırıma ihtiyaç duyulduğu bir dönemde AKP hükümetlerinin izlediği yanlış politikaların güven ve itibar kaybını derinleştirdiğini belirterek, “Ekonomide güven çok önemlidir. Bir adım atılıyor, sonra ‘sehven’ olmuş deniyor. Aynı hatalar sürekli tekrarlanıyor. Zik zak politikaları güven ve itibar kaybını derinleştiriyor. Böyle bir ortamda yatırım olmaz, istihdam olmaz, kalkınma olmaz” dedi. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak,  TBMM’de İçtüzük protestosu kapsamında bir konuşma yaptı. TBMM kürsüsünün 80 milyonun kürsüsü olduğunu vurgulayan Budak, “Bugün kürsünün üzerine kara bir örtü örtüldüyse, bu örtü TBMM’nin sesini kısmaya çalışanların alnına kara bir leke olarak geçecektir” dedi. 
AKP’nin izlediği dış politikanın Türkiye’ye ağır faturalar çıkardığını, büyük bir güven ve itibar kaybına yol açtığını  vurgulayan Budak, “Türkiye’nin 15 yılın sonunda geldiği nokta, dünya ile neredeyse bağımızın kalmadığı noktasıdır. Önce tehditler, kabadayılıklar, sonra özür noktasına kadar geri adım atılıyor. Alman şirketleri ile de benzer bir süreç yaşandı. FETÖ bağlantısı incelemesi isteniyor, sonra ‘sehven’ deniyor. Üzerine Başbakan, ilişkileri düzeltmek için  Alman şirketlerinin yöneticileriyle yemek yiyor. Bu geri adımlar, bu zik zak politikalar ülkenin itibarını sarsıyor. Güven ve itibar kaybını derinleştiriyor. Ülkenin itibarıyla bu derece oynamaya kimsenin hakkı yok? Böylesi bir ortama kim gelir, yatırım yapar? Bir ülkede demokrasi, hukuk yoksa, yatırım olmaz, istihdam olmaz, kalkınma olmaz” diye konuştu. 
BEYİN GÖÇÜ İTİRAFI 
AKP Genel Başkanı’nın “ Gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir oranda batıya yöneliyorlar ” açıklamasını “itiraf” olarak niteleyen Budak, şunları söyledi: 
“AKP Genel Başkanı’nın beyin göçü açıklaması tam bir itiraftır. 15 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?  

Yetişmiş insanlarımızın neden yurtdışına gidiyor? 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsun ama istihdam alanı sağlayamıyorsun, bilim üreten, araştırma yapacak üniversite sağlayamıyorsun,  kendilerini güvende hissetmelerini sağlayamıyorsun, parlak bir gelecek sunamıyorsun. Bunlar olmadan insanlar bu ülkede nasıl yaşayacak?  İyi yetişmiş, nitelikli beyinlerimizi kaybederken, Türkiye nasıl kalkınacak? Eğitimden bilimsel düşünceyi dışlayan, matematik öğretimi için cihadı ön koşul sayan bir zihniyetle parlak gelecek nasıl olacak? Bu yol, yol değildir. Ülkeyi karanlığa sürüklüyorsunuz. Gençlerimizin geleceğini karartıyorsunuz. Bir an önce demokrasiye, adalete, hukuka dönün.”  

 
 

DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 
 Örtü altı üretim ve üreticilerin sorunları çalıştayı organize edilecektir 
 İl çalıştayları devam ettirilecektir. 
 Partimiz ile iş dünyası arasında etkin diyalog köprülerinin oluşturulması amacıyla başlatılan toplantılar, “buluşma” başlığı altında sürdürülecektir.  
 Turizm ve denizcilik gibi stratejik sektörlerde, meslek kuruluşlarıyla ortak 

raporlar hazırlanması için çalışmalar yürütülecektir 
 CHP üyelerinin meslek örgütlerinin yönetim kademelerinde daha fazla yer bulması için işbirliği kanallarının oluşturulması sağlanacaktır.  

 

 
ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  
Tarih: 1 Temmuz 2017 Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nün 17. Gün. Öldürülen yaşam savunucusu Aysin ve Ali Büyüknohutçu 
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çiftinin kızları Emine dostumuz da Adalet için yürüdü. 

 
Tarih: 2 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 18. Gün. 

 
Tarih: 3 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nün 19. Gününde Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. 
 

 

 

 
Tarih: 4 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 20. Gün. 

 
Tarih: 5 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 21. Gün. 

 
Tarih: 6 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nün 22. gününde adımları engelli vatandaşlarımızla çoğalttık. 
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Tarih: 7 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 23. Gün. 

 
Tarih: 8 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 23. Günü İstanbul’da tamamladık. 

 
Tarih: 8 Temmuz 2017 
Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 24. Gün. 

 
Tarih: 9 Temmuz 2017 
Açıklama: ADALET MİTİNGİ 

 
Tarih: 10 Temmuz 2017 
Açıklama: Arkadaşımız Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettik, ardından İstanbul’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na katıldık. 
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Tarih: 16 Temmuz 2017 
Açıklama: 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Edirne’deydik. Altın Kemeri Memleketimiz Antalya’dan İsmail Balaban kazandı. 2. yine Antalyamızdan Orhan Okulu oldu. 

 
 

 
Tarih: 21 Temmuz 2017 
Açıklama: Antalya'ya değer katan turizmci işadamı Av. Süleyman Süral ağabeyimizi son yolculuğuna uğurladık. 

 
Tarih: 24 Temmuz 2017 
Açıklama: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul’da bulunan merkezinde ziyaret ettik. 
Tarih: 29 Temmuz 2017 
Açıklama: Gerçekleşecek olan ‘Adalet Kurultayı’ ön hazırlıklarını yapmak için MYK üyelerimiz ile birlikte Çanakkale’ye gittik. 
Tarih: 30 Temmuz 2017 
Açıklama: Festival Çarşısında, 116 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangın alanında, esnaflarımızın yanında olduk. 

 
 
Tarih: 31 Temmuz 2017 
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Açıklama: Müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesi üzerine İl Başkanlığımızda düzenlenen basın açıklamasına katıldık. 

 
Tarih: 2 Ağustos 2017 
Açıklama: Sevgili dostum, Değerli Sanatçımız Sümer Ezgü'nün Sanat Akademisini ziyaret ettik. Oradaki genç yetenekleri görünce, bir kez daha geleceğe dair ümidim arttı. 

 
Tarih: 2 Ağustos 2017 
Açıklama: Kepez İlçe Örgütümüzü ziyaret ettik. 

 
Tarih: 4 Ağustos 2017 
Açıklama: Değerli işadamı, kıymetli dostum Mustafa Yılmaz'ın kazandıracağı, Nermin - Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi temel atma törenindeydik. 

 

 
Tarih: 6 Ağustos 2017 
Açıklama: Konyaaltı Belediyemizin düzenlediği Feslikan Yaz şenliklerinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile halkımızla buluştuk. 
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Tarih: 7 Ağustos 2017 
Açıklama: AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye'de gazetecilik yapmanın her geçen gün nasıl daha zor şartlara dönüştüğünü konuştuk. Ziyaretimiz sonrası bir basın toplantısı düzenledik. 

 

 
Tarih: 8 Ağustos 2017 
Açıklama: Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldık. 

 
Tarih: 8 Ağustos 2017 
Açıklama: 10 Ağustos Düzce’de yapılacak olan Fındık Çalıştayı programının ön hazırlıklarını yapmak için Düzce’ye gittik. 
Tarih: 10 Ağustos 2017 
Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Düzce'deydik. Üretici, esnaf, tüccar, sanayici herkes sıkıntı içinde. Ortak talep adalet ve demokrasinin egemen olduğu huzurlu bir Türkiye. Mücadelemiz bunun için. 
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Tarih: 17 Ağustos 2017 
Açıklama: Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte 19 Ağustos’ta Yozgat’ta yapılacak olan Tarım Çalıştayı’nın ön hazırlıkları için Yozgat’a gittik. 

 
 
Tarih: 19 Ağustos 2017 
Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Yozgat'taydık. Partimizin düzenlediği Bakliyat Çalıştayı'nda üreticimizin sorunlarını dinledik. Ayrıca vefat eden Kanaat Önderi Halil İpek’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Amele pazarı, Taksi durağı, Şehitevi, kahve ve Elmahacılı Köyü sakinlerini ziyaret edip birlikte yemek yedik. 

 

 
Tarih: 25 Ağustos 2017 
Açıklama: Adalet Kurultayı için Çanakkale’ye gittik. Kamp alanımızı ziyaret ettik. 

 

 
Tarih: 26 Ağustos 2017 
Açıklama: Adalet Kurultayı 1. Gün 
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Tarih: 27 Ağustos 2017 
Açıklama: Adalet Kurultayı 2. Gün. Herkesin Adalet için düşüncelerini söyleyebileceği bir çalışma olan ^Fikrini Söyle’ bölümünü yaptık. 

 

 
Tarih: 28 Ağustos 2017 
Açıklama: Adalet Kurultayı 3. Gün. Eğitim çalıştayları ve Eğitimde Adalet Paneli’ni yaptık. Yörük Türkmen Kültüründe Adalet konulu çalıştayımızı tamamladık. Köy Enstütüleri ve taşımalı eğitimle kapatılan Köy Okulları sergilerini gezdik. 

  

 
Tarih: 29 Ağustos 2017 
Açıklama: Adalet Kurultayı 4. Gün. Adalet Kurultayı'nı tamamladık. Demokrasi ve adalet mücadelesinde ikinci doğru zaman şimdi. Çanakkale son değil, Adalet Yürüyüşü sürecek. 
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BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
 
Tarih: 7 Temmuz 2017 
Açıklama: Halk Tv Canlı yayın 
Konu: Adalet Yürüyüşü 

 
Tarih: 07Ağustos 2017 
Açıklama: Koza TV- Yüksek Tansiyon Programı 
Konu: Ekonomi ve siyasetteki gelişmeler 
 

 

 
 
BUDAK: “ADALET KURULTAYI MİLLETİN KÜRSÜSÜ OLACAK” 
“ADALETSİZLİKLER BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak,  Çanakkale’de düzenlenecek  Adalet Kurultayı’nda, kendilerinin değil  katılımcıların konuşacağını belirterek, “Adalet Kurultayı milletin kürsüsü olacak.  Milletimiz, emperyalist ülkelere karşı mücadelenin simgesi Çanakkale’den, adalet ve demokrasi talebini Türkiye ve dünyaya ulaştıracak” dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada,  26, 27, 28 ve 29 Ağustos günlerinde Çanakkale’de düzenlenecek Adalet Kurultayı için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kurultay’da 8 ana panel ve bu ana başlıklar altında çalıştaylar gerçekleştirileceğini kaydeden Budak, “Kurultay’da bugün Türkiye’nin sıcak gündemi olan adaleti, ‘yaşamda adalet, eğitimde adalet, inançta adalet, medyada adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, mahkemede adalet ve devlette adalet’ başlıkları altında 8 ana panel olarak konuşulacak. Bu panellerle eş zamanlı olarak alt başlıklarda 70 çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştaylarda konusunda uzman 700 konuşmacı olacak.  Toplumun her kesiminden konuşmacılar, bu çalıştaylarda görüşlerini aktarma imkanı bulacak. Daha fazla katılımcının yaşadığı adaletsizlikleri paylaşabilmesi için ayrıca ‘Adalet Kutusu’ kurulacak. Vatandaşlarımız yaşadıkları mağduriyetleri ayrıntılı olarak yazıp Adalet 
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Kutusu’na atabilecek. Kurultay sonrası buradaki tüm yazılar,  değerlendirilip, belge haline getirilecek. Kendileriyle irtibata geçmemizi isteyen vatandaşlarımızla irtibata geçilip, sorunlarına birlikte çözüm aranacak. Bizim ana amacımız Adalet Kurultayı’nın milletin kürsüsü olması. Milletimizin kendi diliyle adalet ve demokrasi talebini Türkiye’ye ulaştırması” dedi. 
ADALETSİZLİK BİTENE KADAR MÜCADELE  SÜRECEK 
Kurultay sürecinde ayrıca sergiler açılacağını,  “Hafıza Sokağı” ve “Adalet Anıtı” oluşturulacağını kaydeden Budak, “Kurultay kapsamında her yönüyle bir ‘Adalet Kenti’ kuruluyor. Katılımcıların temel ihtiyaçları karşılanacak ayrıca,  sergiler ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek. Belgesel gösterimleri, tiyatro oyunları sahnelenecek. Sergilerde Cumhuriyet’in başardıkları ve kazanımları yer alacak.  Türkiye son dönemde büyük adaletsizlikler yaşadı. Bu yaşananları ‘Hafıza Sokağı’nda milletimizin dikkatine bir kez daha sunacağız. Ayrıca, vatandaşlarımızın üzerinde isimlerinin yazılı olduğu tuğlalarla bir Adalet Anıtı oluşturulacak. Çanakkale, dünya tarihine, emperyalizme karşı verilen mücadelenin simgelerinden biri olarak geçmiştir. Tam bağımsız Türkiye idealinin kökleştiği, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımların atıldığı, kutsal bir yerdir Çanakkale. Bir yandan bağımsızlık ve Cumhuriyet bilincini canlı tutmak, bir yandan da devletin temeli olan adaleti yeniden bu topraklarda egemen kılma iradesi konusunda güçlü bir mesaj vermek için Çanakkale’deyiz” diye konuştu. 
Türkiye’de her alanda büyük adaletsizlikler yaşandığını ve toplumun büyük kesiminin bunun sıkıntılarını yaşadığını vurgulayan Budak, “Ancak iktidar bu adalet talebini görmek, duymak istemiyor. Milletin karşısında adeta bir duvar var. Ama unutulmasın ki, adaletin olmadığı bir düzen yaşamanı sürdüremez. Tarihte bunun bir çok örneği var. Türkiye’de adaletsizlik bitene, adalet ve demokrasi  ülkemizde egemen oluncaya kadar, demokrasi ve Cumhuriyete inanmış vatandaşlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 

 
Tarih: 07.08.2017 
Açıklama: Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaret ve Basın toplantısı 
Konu: CHP’ye yönelik açıklamalar  
 
BUDAK’TAN AKP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN’A TEPKİ: 
“İFTİRALAR VE SUÇ UYDURMA ÇABASI HUKUK GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞININ KANITI” 
“HUKUK VE DEMOKRASİNİN OLMADIĞI YERDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR” 
“TURİZMİN SORUNU TÜRKİYE İMAJININ YERLE BİR EDİLMESİDİR. SORUMLUSU DA AKP GENEL BAŞKANI VE POLİTİKALARIDIR” 
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı’nın “OHAL” eleştirilerini çarpıtarak turizmle ilişkilendirmesine tepki göstererek, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, ‘kumpas’ davalarındaki savcılık günlerine geri dönmüş görünüyor. Erdoğan’ın iftiraları ve suç uydurma çabaları, hukuk güvenliğinin olmadığının kanıtıdır. Hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde can ve mal güvenliği de yoktur” dedi. 
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun OHAL ile ilgili eleştirilerini gündemi değiştirme amaçlı olarak çarpıttığını ve hedef gösterdiğini kaydeden 
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Budak, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, Genel Başkanımızı, OHAL ile ilgili eleştirilerini çarpıtarak, ihanet söylemleri üzerinden hedef gösteriyor, düşmanlaştırıyor. Kutuplaştırarak, düşmanlaştırarak, OHAL keyfiliğini sürdürmenin yollarını arıyor. Bunu yaparken de iftira atıyor, suç uyduruyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan ‘kumpas’ davalarındaki savcılık günlerine geri dönmüş görünüyor. Kendisinin atadığı hakim ve savcıları yönlendirme gayretinde. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu konuşması bile Türkiye’de adalet sisteminin, hukuk güvenliğinin geldiği nokta açısından ibretliktir. Eğer bir ülkede hukuk güvenliği ve demokrasi yoksa, orada can ve mal güvenliği de olmaz. Bugün Türkiye’de kimse kendini güvende ve huzurlu hissetmiyor. Sırça köşklerde oturanlar, yandaşlar memnun olabilir ama sokaktaki büyük çoğunluk kaygılı” dedi. 
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ 
AKP’nin bir turizm politikası olmadığını, 15 yıl boyunca da turizmi uzaktan seyrettiğini kaydeden Budak, AKP’nin yanlışlarının faturasını millete yüklediğini söyledi. Budak, “Turizmde ’geliyorum’ diyen kriz gelmiş ve Türk turizmine ağır bir darbe vurmuştur. 2015 yılının başından beri uyarıyoruz, turizm bakanlarına raporlar hazırlayıp teslim ettim. Ama hiçbir adım atılmadı, büyük bir çöküntü ortaya çıktı. Cari açık rekor kırarken, turizm sektörü sadece bir yılda 12 milyar dolar düzeyinde gelir kaybı yaşadı. Zaten 6 ay çalışabilen 300 bini aşkın turizm emekçisi hiç iş bulamadı. Bu tablonun tek sorumlusu AKP hükümetleri ve AKP Genel Başkanı’dır. Turizm Bakanı, ’rehavetin pahalıya mal olabileceğini gördük’ diyerek sorumluluklarını itiraf etti. AKP Genel Başkanı Erdoğan, başkalarını suçlayacağına öncelikle, sadece 1 yılda 12 milyar dolar kayba neden olan bu rehavetin hesabını vermesi gerekiyor. Türk turizmi büyük bir afet yaşadı. Ve bu afetin tek sorumlusu olan iktidar sahipleri, suçlarını örtebilmek için iftira kampanyaları yürütüyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz” diye konuştu.  
 
EKMEĞİ ÇALINAN TURİZM EMEKÇİSİ 
Turizmin barış ve huzur sektörü olduğunu, bunlar için de demokrasi ve hukuk güvenliğinin gerektiğini kaydeden Budak, şunları söyledi: 
“Turizm açısından büyük önem taşıyan Türkiye’nin imajı yerle bir edilmiştir. Bunun tek sorumlusu AKP 

Genel Başkanı ve politikalarıdır. AKP Genel Başkanı çıkmış kürsüden ’turizmcinin ekmeğine kan doğrayanlar’ diye konuşuyor. Siyasi eleştiriyi ’kanla’ yanıtlamaya kalkan bir zihniyetle, turizm birlikte yürümez. Öncelikle AKP Genel Başkanı’nın öfke yüklü, şiddet yüklü dilinin turizme en büyük zararı verdiğini anlaması gerekiyor. Bırakın ekmeğe bir şey doğranmasını, bu kavga dili nedeniyle binlerce turizm emekçisi evine ekmek götüremiyor. Turizm emekçilerini işsiz bırakan, turizmcinin ekmeğini çalan, esnafa kepenk kapattıran AKP’nin kavga dilidir. Milletimiz ve Antalya halkı bu tabloyu çok iyi okuyor ve günü geldiğinde de bunun hesabını soracaktır. Hukuk ve demokrasi olmadan 611 dolarlık gelir düzeyinden çıkış olmaz.” 
Tarih: 11.08.2017 
Açıklama: Halk TV Canlı Yayın 
Konu: Gündem 
 

 
Tarih: 17.08,2017  
Açıklama: Basın Toplantısı 
Konu: Yozgat Tarım Çalıştayı hazırlıkları 
BUDAK: “AKP YABANCI ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYOR” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile birlikte Yozgat'a geldi. CHP Yozgat İl binasında basın mensuplarını bilgilendiren Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 15 Temmuzun üzerinden neredeyse bir yılın üzerinde bir zaman diliminin geçtiğini hatırlatarak, "Fakat Türkiye'de şiddet, gerilim dili terk edilmedi. Türkiye'nin başka bir gündemi yok, Türkiye'nin sanki ekonomik sorunları yok, sosyal sorunları yokmuş gibi kutuplaştırma cepheleştirme politikası sürdürülmeye devam ediliyor" dedi.  
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Budak, 15 yıldır AK Parti'nin Türkiye'yi yönetirken ana sorunlardan da 'kutuplaştırma politikası' ile uzaklaştığını ileri sürdü. Budak, "Gelişmiş demokrasilerde hukuk devletlerinde asla ellerinde bir belge olmadan, herhangi bir şekilde devleti yönetenler cumhurbaşkanları, başbakanlar birilerine, hele ana muhalefet partisinin liderine çamur atmaz, iftira atmaz. Bırakın onu sıradan vatandaşa bile bunları yapmaz. Ama Türkiye'de maalesef hem hukuk devletinin hem de demokrasinin dibine kibrit suyu çakılmıştır" diye konuştu.  
TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ 
Yozgat'a Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak üzere geldiklerini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, çiftçinin, köylünün, üreticinin, sanayicinin, esnafın, ev kadınının toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını gündeme getirmek üzere Yozgat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımı ile 'Bakliyat Çalıştayı' yapacaklarını anlattı. Budak, "Bugün tarımda yaşananları söylememe gerek yok. Bizim milli yemeklerimizden kuru fasulye, nohut, mercimek gibi birçok tarım ürünü dünyanın farklı ülkelerinden ithal ediliyor. Halbuki bizim ülkemiz, ithal edilen ülkelerin topraklarından çok daha verimli topraklardır. Bu topraklar eskisi gibi ürün vermiyor mu? Eskiden ne farkı var Türkiye'nin, topraklarımız verimli, insanlarımız çalışkan fakat maalesef alın terlerinin karşılığını alamıyorlar. Son bir kararla, tarım ürünlerinin üzerindeki gümrük vergileri, neredeyse sıfıra indirildi. Ne zaman yapıldı bu? Tam hasada başlanıldığı zaman, gümrük vergilerini indiriyoruz dediler, fiyatları 

dibe çektiler. Geçen sene bir liranın üzerindeydi buğday fiyatları bugün 80-85 kuruş. Diğer ürünlerin durumu da aynı... Milyarlarca dolarlık biz ithalat yapıyoruz artık.  Onun için Türkiye'nin gerçek gündemine dönmek üzere buruya geldik. Yozgat'ın sorunlarını burada tartışmak üzere geldik, Türkiye'nin önemli bir bölgesi olan Yozgat artık boşalıyor, sürekli göç veriyor. Bunun nedeni CHP'midir? Bunun sebebi AK Parti'nin yanlış politikalarıdır" ifadelerini kullandı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖNEMLİ KABULLER 
Tarih: 12 Temmuz 2017 
Açıklama: Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMİRBAŞ, Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KUL, Petrol Jeologları Derneği‘nden İsmail BAHTİYAR ve Güneydoğum Derneği yöneticileri ziyaretimize geldiler. Yapılan görüşmede; TPAO, BOTAŞ, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEMSAN, SÜMER HALI, T. ŞEKER FABRİKALRI AŞ. deki binlerce kamu personelinin iş güvencelerini ortadan kaldırıp, işten atılmalarına neden olacak kanuni düzenlemelerin Anayasanın 

128. maddesine aykırı olduğu gibi, bu konuda daha önce açılan davalara ilişkin gerek Anayasa, gerekse Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemeleri kararlarına aykırılılar olduğu vurgulanarak, sözkonusu düzenlemenin kanun tasarısı içerisinden çıkarılması gerektiği ve bu yönde partimizce çalışma yürütülmesi istendi. 
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Tarih: 19 Temmuz 2017 
Açıklama: DİSK’e bağlı Sosyal İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Hüseyin Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ziyaretimize geldiler. 
Tarih: 19 Temmuz 2017 
Açıklama: Afyonkarahisar Yörükler Derneği Başkanı Şevket Demirtaş ziyaretimize geldiler. 

Tarih: 19 Temmuz 2017 
Açıklama: Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan ile birlikte Edirne Bedesten, Arasta ve Alipaşa Çarşılarının Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretimize geldiler. Yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini konuştuk. 
Tarih: 15 Ağustos 2017 
Açıklama: Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve Muhtarlarımız ziyaretimize geldiler. Anıtkabir’e gittik ve heyetimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. 
Tarih: 24 Ağustos 2017 
Açıklama: ATSO Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri 13 Eylül’de yapılacak olan Ödül Töreni’ne davet etmek için ziyaretimize geldiler. 
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5.8.Dış İlişkiler Faaliyet Raporu 
Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz
MYK RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 
Dış politikada bu MYK raporu döneminde de kritik 
gelişmeleryaşanmıştır. ABD, Rusya, İran, Şam 
Yönetimi Suriye’de kendi desteklediği gruplarla 
birlikte arazide alan yarışı ve siyasi üstünlük kurma 
mücadelesini sürdürmüşlerdir. Türkiye ise, Fırat 
Kalkanı alanının Afrin’e genişletilmesi, 
Afrin’dekiPYD/PKK varlığının alanının mümkün 
mertebe daraltılıp etkisizleştirilmesi ve en 
nihayetinde PYD koridorunun  tamamen ortadan 
kaldırılması, ayrıca, halihazırda büyük bölümü 
terör örgütü El Kide’nin uzantısı El  Nusra’nın  eline 
geçen İdlib bölgesinin  geleceği ve kontrolü 
konusunda çalışma yürütmektedir. Önümüzdeki 
günlerde Fırat Kalkanı benzeri  Afrin ve İdlib 
eksenli yeni bir askeri harekatın başlaması 
hazırlıklarının sürdüğü anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte, ABD ve Rusya’nın böyle bir harekat 
planına  nekadar  sıcak bakacağı ise henüz  cevabı 
net olarak bilinmeyen bir soru olarak durmaktadır.     
İdlib’de sayıları 30-40 bini bulan radikal dinci terör 
örgütü El- Nusra varlığı ile Afrin’deki PKK 
mevcudiyeti  Güneysınırımızda Türkiye’ye dönük  
yakın iki tehdit olarak görülmektedir. Öte yandan, 
gelen mültecilerle birlikte değişen nüfus yapısı 
düşünüldüğünde, eğer bu örgütler sınırdan 
püskürtülmezse Hatay ve Kilis’in terör örgütlerinin 
yuvası haline gelecektir. Suriyeli mültecilerin 
bulunduğu kentler terör örgütleri için eleman 
devşirme alanlarına dönüştürmektedir. İstihbarat 
zafiyeti ile   FETÖ olayından sonra güvenlik 
birimleri arasında birbirlerine karşı gelişen  
güvensizlik de  buna eklenince, artan tehditle 
mücadele amacıyla bu illerimizin güvenlik 
açıklarının mercek altına alınıp gerekli tedbirlerle 
desteklenmesi elzem görülmektedir. 
Suriye’de bütünlükçü bir siyasi çözüm perspektifi 
sanki varmış gibi zaman zaman dile getirilse de 
gerçekte her kuvvetin kendi alanını tutma gayreti 
ile çatışmazlık bölgeleri oluşturma arayışı parça 
başı çözüm olarak gündemde kalmaya devam 
etmektedir. 

Rusya’nın öncülüğünde devam eden ve daha 
ziyade askeri konuların ele alındığı Astana Süreci, 
ABD’nin başını çektiği siyasi çözümün konuşulduğu 
Cenevre Süreciden en azından daha düzenli  bir 
şekilde ilerlemektedir. 
ABD Suriye’de ağırlığı PYD/YPG bölgesine 
vermekte, Rusya ve İran ise Esad’ın gücünü 
konsolide etme yönünde adımlar atmaktadır. 
Ayrıca, Rusya’nın Esad’ı korurken PYD/YPG ile de 
pekala istişare yaptığı ve Suriye’de bu alanı 
Suriye’nin geleceğinde otonom/federal bölge 
olarak gündeme getirdiği bilinmektedir. Bu 
noktada, PYD/YPG ile ilişkiler bağlamında 
Rusya’nın ABD’den çok da farklı bir çizgide 
bulduğu söylenemez. 
Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetiminin uluslararası 
hukuka, Irak Anayasasına ve kendi iç Anayasasına 
aykırı bir biçimde gündeme getirdiği Bağımsızlık 
Referandumunu, Irak’ın toprak bütünlüğü ve 
birliğini ihlal edecek tehlikeli bir adım olarak 
görüyoruz. 
Hele Bölgesel Kürt Yönetiminin sınırları içinde yer 
almayan Kerkük vilayeti ve Musul’un neredeyse 
yarısı ile Diyalavilayetinin ilçelerini içerisine alan 
bu referandum girişimibölgede Arap- Kürt-
Türkmen etnik grupları arasında iç savaşı 
körükleyecek gelişmelere yol açabilir. Bu ise İran, 
Türkiye, ABD ve diğer uluslarası aktörlerin sahaya 
inmesiyle sonuçlanabilir. Bu noktada, Ana 
Muhalefet Partisi olarak bizimle görüşen Irak 
Merkezi Yönetimi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile 
diğer ülkeler ve uluslararası aktörlere tutumumuzu 
ifade etmekteyiz. 
Genel olarak AB, özelde ise başta Almanya olmak 
üzere bazı üye ülkelerle ilişkilerde yaşanan 
sorunların giderilmesi AKP yönetimde olduğu 
sürece kolay gözükmemektedir. Zira, başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet 
yetkililerinin daha ziyade iç politika saikiyle 
hareket edip krizi yatıştırmak yerine tırmandırma 
ve milliyetçiliğe oynayıp bunu daha sonra oy 
devşirme düşüncesi değişmedikçe arzu edilen 
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ilerleme sağlanamayacaktır. Kaldı ki, 16 Nisan 
Referandumundan sonra demokrasinin içini 
boşaltıp otokrasiyi tercih eden bu anlayışı,  tekrar 
demokrasiyi kullanarak bu ülkeler nezdinde itibar 
yaratması ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam 
edebilmesi artık neredeyse imkansızlaşmıştır. Çare 
ise hiç şüphesiz  CHP’nin iktidar olması, kriz ve 
gerginlikleri yatıştırıp işbirliğini esas alan kazan-
kazan politikası uygulamasıdır. 
ABD Yönetimi ile; 
-PYD/YPG 
-Suriye’nin geleceği 
-PKK 
-Ermeni meselesi 
-Kıbrıs 
-FETÖ 
-Zerrab 
-Halk Bankası 
-S-400 füzeleri 
-NATO’da farklı yönelişler 
gibi konularda açılan makasın henüz hiçbiri 
kapanmamıştır.Bu noktada ABD ile sorunların 
devam edeceği görülmektedir. 
Kıbrıs’ta bütün uyarılarımıza rağmen AKP’nin ve 
KKTC Yönetiminin taviz politikası eksenli 
sözümona kapsamlı çözüm egzersizi bir kere daha 
çökmüştür. Rum tarafı Kıbrıs’ın kapsamlı 
çözümünü değil, KKTC’nin zaman içerisinde 
çözülmesini istemektedir. Diğer dış politika 
başlıklarında olduğu gibi bu konuda da gerçekçi ve 
çok net tutum sergilemiş bulunmaktayız. 
Kamuoyumuzla da paylaştığımız açıklarımızda 
konunun hassasiyetine dikkat çekilmiş, Türkiye’nin 
ve KKTC’nin çözümü isteyen taraf olmasını her 
defasında ispat etmesine rağmen Rum tarafının 
masadan kaçan taraf olduğu vurgulanmış, 
müzakerelerin ucu açık birşekilde bırakılmasında 
kazananın sadece Rum tarafı olacağı ifade edilmiş 
ve gelinen aşamada artık daha fazla 
geciktirilmeden şu 3 adımın süratle atılması 
önerisinde bulunulmuştur. 

1) Dışişleri Bakanlığımızda KKTC’nin tanıtımından 
sorumlu bir Özel Temsilci atanması ve başta bize 
müzahir ülkeler olmak üzere, diğer ülkeler ve 
aktörler nezdinde gerekli çalışmaların biran önce 
başlatılması. 
2) Kıbrıs’ta yıllardır ara bölgede bulunan ve sanki 
Kıbrıs’ta bir çatışma varmış da bu güç o çatışmayı 
engelliyormuş izlenimi yaratmak suretiyle her 6 
ayda bir Kıbrıs konusunun BM Güvenlik Konseyine 
taşınmasına sebep olan BM Barış Gücünün 
süresinin uzatılmasının sonlandırılması. 
3) Yıllardır Türk idaresinde olmakla birlikte, boş 
tutulan Kapalı Maraş bölgesinin oradaki mülklerin 
yasalsahiplerinin de dönüşüne izin verecek bir 
düzenlemeyle KKTC idaresinde yerleşime açılması. 
Bu önerimizi açıkladığımız zaman bunlara 
karşıymış gibi duran KKTC Cumhurbaşkanı 
Akıncı’nın birkaç gün önce pozisyon değiştirip AB 
içerisinde iki devlet çözümü noktasına gelmiş 
olması sevindirici olmakla birlikte, hala tanınmış 
bağımsız devlet ile AB içerisinde iki ayrı devlet 
arasındaki farkın kavranamadığı anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, gelişmelerin önerilerimiz 
çerçevesinde cereyan ettiği de memnuniyetle 
görülmektedir.  
Ege’de aidiyeti mevcut anlaşmalarda açıkça 
belirtilmemiş ada , adacık ve kayalıkların pek 
çoğunun Yunanistan tarafından işgal edildiği ve 
buna hükümet tarafından pek ses çıkartılmadığı 
bilinmektedir. Bu konuda basına yansıyan her 
haberlerin tam anlamıyla doğru olmadığı 
bilinmekle birlikteanlaşmaların yorumundan 
kaynaklanan ve egemenlik iddia edebileceğimiz 
alanların Yunanistan tarafından işgal edilmesi 
kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda 
hükümeteyönelttiğimiz soru önergelerimize 
Dışişleri Bakanlığının mutat cevaplarının ötesinde 
doyurucu bir açıklama alınamamaktadır. Konu 
tarafımızdan da yakından takip edilmekte ve 
gündemde tutulmaktadır. 
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ADALET YÜRÜYÜŞÜ 
1Temmuz 2017 

 
3 Temmuz 2017 

 
 
ADALET KURULTAYI 
25 Ağustos 2017 

 

 
26 Ağustos 2017 

 
27 Ağustos 2017 

 
28 Ağustos 2017 
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ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  
11 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı  Öztürk Yilmaz seçim 
bölgesi olan Ardahan ili Damal ilçesinin  festivaline 
katıldı. Festivalde “Adalet Yürüyüşünün” amacını 
ve önemini anlatan bir konuşma yaptı ve halkla 
birebir görüştü. 

 
 
23 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı  Öztürk Yilmaz  Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nin Alanya şubesi tarafından 
düzenlenmiş olan “Lozan ve Ortadoğu”konulu 
konferansta konuşma yaptı. Konuşmada Lozanın 
Türkiye için önemini vurgulayarak Lozan 

antlaşmasının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade 
etti. 
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23.07.2017 

 
 
24.07.2017 
Genel Başkan Yardımcısı  Öztürk Yilmaz Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nin  Antalya şubesi tarafından 
düzenlenmiş olan “ 94. Yılında Lozan Barış 
Antlaşması ve Türkiye Gündemi”  konulu 
konferansa katılarak  konuşma yaptı 
30 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı  Öztürk Yilmaz İzmir- 
Dikili  Kültür-Sanat,Bilim Düşünce ve Emek 
Festivalinde “2002’den günümüze Türkiye’nin Dış 
Politikaları ve turizme yansıması ile mülteci 

sorunu” konulu panele katıldı ve konuşma yaptı. 
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BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
 12.07.2017 
9 TEMMUZ'DAN SONRA TÜRKİYE DEĞİŞİK OLACAK 
15 Temmuza giden süreçte hükümet Türkiye’nin önünü kilitlemiştir diyen Yılmaz, "Türkiye hem içerde, hem dışarıda büyük bir yalnızlıkla karşılaşmıştı. ve 15 Temmuz’dan sonraki süreçte de olağan üstü hal ilan edildi, binlerce insan görevlerinden edilerek Türkiye’de ’OHAL’ ile alakalı olmayan kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı ve Türkiye’nin esasen yönetim yapısı değiştirildi. ve 16 Nisan Referandumu ile de Demokrasi kurumsal olarak Türkiye’de bitti. Ancak Demokrasiye inanan insanlar hala ayakta ve Maltepe meydanında Demokrasi özlemini dile getirdiler. Bizim yürüyüşümüz bir kişiden dolayı değil, elimizden kaybolup giden tek değerimiz olan Demokrasinin kaybolmasından dolayı başladı. Hak, hukuk, özgürlük mücadelesidir. Gök kubbe altında insanoğlunun en büyük mücadelesidir, en kutsal mücadeledir. Hiç kimse, hiçbir şahıs bizzati bu mücadelenin kendisinden daha değerli değildir. Onun bir özlemi, bir ideali gerçekleştirmek için hepimiz yollara düştük. 9 Temmuz'dan sonraki Türkiye değişik olacak, Hükumet bu zamana kadar uyguladığı baskı politikasıyla muhalefeti sindirmeye çalıştı, sivil toplumun belini kırmaya çalıştı ve Türkiye’de maalesef kutuplaşmayı başardı. Ancak 9 Temmuz Türkiye’deki kutuplaşmaya son verme yönündeki en güçlü iradedir. Her kesimden sivil insanlar barışçıl bir şekilde bu günde Adalet, Demokrasi ve özgürlük özlemlerini haykırdılar. ve bu 9 Temmuz Türkiye’de artık yeniden demokrasinin tesisi edilmesi yönündeki iradenin şekillendiği bir tarihtir." 
HÜKÜMET OHAL'İ SAVUNUR HALE GELDİ 
OHAL ile yaşamaya toplumun alıştırılmak istendiğini söyleyen Yılmaz, "Ama bilmeliyiz ki artık OHAL, anormal Olağan üstü hal olmaktan çıkartılıyor, sanki normal hayatın bir parçasıymış gibi takdim edilmeye çalışılıyor. ve utanılacak bir durum, ilk yıllarında hak, özgürlük diyen ve onu kullanarak iş başına gelen Hükumet şimdi OHAL’i savunur hale geldi. Özgürlükleri kesme konusunda kendisine yöneltilen eleştirileri artık kötü niyetli 

eleştiriler olarak tarif etme noktasına geldi. Hükumet Demokratik özelliklerini kaybetti ve maskesini düşürdü." 
MUHALEFET PSİKOZUNU YIKMAMIZ LAZIM 
Yılmaz, Türkiye’de Otokrasi ve tek adamlık rejimi yerleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanı sabah partisinin grup toplantısında parti başkanı olarak konuşuyor, öğleden sonra Saray’da muhtarları Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyor. Bu Türkiye’de güçler ayrılığını bitiren tablodur. Artık güçler ayrılığından değil, biz güçlerin birleşmesinden, tekrardan toplanmasından ve tek kişinin hakimiyetinden bahsediyoruz. Demokrasinin köküne incir ağacı dikilmiştir. Biz güçler ayrılığını tekrar nasıl tesis edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanını sistem içerisinde normal olması gereken Anayasal sınırlara nasıl çekeceğiz. Çok açık söyleyeyim artık iktidara dönük çalışma yapmalıyız. Bizim muhalefet psikozunu yıkıp atmamız lazım. ve bunun için uğraşmamız lazım. 9 Temmuz bize tünelin ucunda bir ışığın olduğunu gösterdi ve artık ona dönük çalışma yapmamız lazım" şeklinde konuştu. 
 
14.07.2017 
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ’DAN 15 TEMMUZ, KIBRIS VE AB İLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMALAR 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz "KKTC’deki halkın yıllarca belirsizliğe terkedilmesinin baş müsebbibi KKTC’deki politikanın belirsiz olarak bırakılmasıdır. KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım konularına bakacak bir özel temsilcinin atanması gerekiyor" dedi. 
Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimine ilk tepkiyi veren kişinin kendisi olduğunu ifade etti. Kamuoyunda FETÖ ile mücadelenin sürekli tartışıldığını aktaran Öztürk, başta bürokratlar olmak üzere birçok kişinin ihraç edildiğini, bu kişileri atayanların ise görevlerinin başında olduğunu söyledi. 
FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle atılanları, işe alırken güvenlik soruşturmalarını yapan MİT ve Emniyet görevlilerinin hala görevlerini 
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sürdürdüğünü belirten Yılmaz, darbe girişimine ilişkin "MİT Müsteşarı’nın neden TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna bilgi vermediğinin" en çok sorulan sorular arasında yer aldığını dile getirdi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Sayın Cumhurbaşkanı darbe girişimiyle alakalı haberi bir başka kişiden öğrendiğini belirtmesine rağmen MİT Müsteşarı hakkında ne işlem yapıldı, neden görevden alınmadı, neden Meclise gidip ifade vermesi istenmedi? Genelkurmay Başkanı hala görevde, sadece yazılı ifade verdi. Neden gidip ifade vermek istemedi? Normal demokratik sistemde insanlar hesap verir. Bununla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı neden Komisyona bir şeyler söylemedi. Başbakan neden ifade vermedi? Bunları tartışmadan, bunlarla ilgili etraflı şekilde bir kanaat oluşturmadan etrafı suçlayanlara sesleniyorum; siz o gece çoğunuz darbe girişimi olmayacağı anlaşıldıktan sonra açıklama yaptınız. Bu yetkililer neden ifade vermiyor ya da neyin açığa çıkmasından endişe duyuyorlar. Biz bu katil terör grubunu kınadık ve bir mücadele yapılacaksa bu mücadelenin bayraktarlığını yaparız. ’15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir’ diyenlere de Çanakkale’de bu millet emperyalizme karşı mücadele etti, 15 Temmuz’da ise AKP’nin büyük oranda devlet kurumlarına yerleştirdiği, beslediği, ’Bitsin bu hasret’ dediği, ’Ne istediler de vermedik’ dediği FETÖ’ye karşı mücadele etti." 
 "KKTC’Yİ TANITMAYI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?" 
Yılmaz, İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 
Bu zamana kadar yetkililerden hep "Bu defa son, şimdi olmazsa bir daha olmaz, şu anda olmazsa başka alternatifler gündeme gelir." şeklinde ifadeleri duyduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: 
"Şimdi karar anıdır. Olmadı, bu defa da olmadı. KKTC’deki halkın yıllarca belirsizliğe terkedilmesinin baş müsebbibi KKTC’deki politikanın belirsiz olarak bırakılmasıdır. Sovyetler dağıldı devletler ortaya çıktı, Yugoslavya dağıldı devletler ortaya çıktı, Kosova ayrıldı bağımsızlığa gitti. Siz bu KKTC’yi tanıtmayı düşünmüyor musunuz artık? Zaman gelmedi mi? KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım konularına bakacak bir özel temsilcinin atanması gerekiyor. 

Bu konunun artık gündemin öncelikli maddesi haline getirilmesi ve milli davaya sahip çıkılması önemlidir. Zamana oynamak, hem Türkiye’ye alan kaybettiriyor hem de KKTC’ye. Taviz üzerine taviz verme durumuyla KKTC’yi yüzleştiriyor. Toprakta önemli ölçüde gerileme oldu. Şimdi garantileri sulandırmak için ellerinden gelen her türlü dümeni çeviriyorlar. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkını iptal etmek, yeni güvenlik sistemi adı altında uyduruk bir şey getirmek istiyorlar. Türkiye’nin adaya müdahalesini fiilen imkansızlaştırmak istiyorlar. Artık bu tiyatroya son verin." 
Yılmaz,  Akdeniz’in tarihinde hiç olmadığı kadar değerlendiğini, bugün Akdeniz’de Rusya’nın iki üssünün bulunduğunu, ABD’nin üsler edindiğini bildiklerini söyledi. Dünya ülkelerinin bu coğrafyaya asker yığarken Türkiye’nin buradan asker çektiğini ileri süren Yılmaz, "Katar’a asker gönderiyor, Kıbrıs’tan asker çekiyoruz. Verdiğiniz şey geri gelmez. Dış politikada şaka olmaz. Kararlılık lazım ve milli çıkarları konjonktürel gelişmelerle okumamak lazım, daha uzun vadeli bakmak lazım. KKTC’nin Akdeniz’de varlığı elzemdir." değerlendirmesinde bulundu. 
"BU LİSAN VE DÜELLO TARZI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYOR" 
Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Yılmaz, AP Türkiye Raportörü’nün adeta "Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten değil durdurmaktan sorumlu olduğunu" söyledi. 
Raportörün geliştirme yönünde hareket etmesi gerektiğini, dalgalar sert olduğunda gemiyi uygun şekilde limana taşımasının beklendiğini dile getiren Yılmaz, "Ama tam tersini yapıyor.  AP Türkiye raportörü marjinal gruplara, Türkiye aleyhtarlarına ve konjonktüre uyup AKP’nin antidemokratik uygulamalarını da zaten meşru bir gerekçe olarak görüp ’vur deyince öldürme’ arayışında olan birisi. Sanki Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten değil, Türkiye ile ilişkileri durdurmaktan sorumlu. Orada o olurken, Türkiye’de ise AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da adeta meydan okuyup ’müzakereleri durduralım’ yarışındalar. Ben bu lisanın ve düello tarzı açıklamaların Türkiye’ye zarar verdiğini düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı. 
"BİZLERDEN HİÇ KİMSE ONLARIN TARİF ETTİĞİ İNSANLARDAN DEĞİL" 
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Bir gazetecinin, "FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporuna 3 sayfalık bir ek olarak CHP’yi tüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise kişisel olarak FETÖ ile bağlantılı olarak suçladığını" sorması üzerine Yılmaz, bu dönemde hükümetin herkesi FETÖ’cü ilan ettiğini dile getirdi. 
AK Parti’nin 10 yıl FETÖ ile iş birliği yaptığı, FETÖ’yü devlet dairelerine yerleştirdiği ve onun altyapısından yararlandığı iddiasında bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: 
"Hal böyleyken bu, bir suçluluk psikolojisinden kurtulmadır. Karalamakla olmuyor. 430 kilometre yürüyen, çevreye zarar vermeyen, sadece demokrasi isteyen sıradan insanları terörist ilan ettiler. Ne beklersiniz bunlardan? Burada önemli olan 80 milyonu bir arada tutabilecek kapsayıcı bir politikadır. Ben bu topraklarda doğmuş, askerlik yapmış, vergisini veren, vatanına, milletine, bayrağına sahip hiçbir Allah’ın kulunu böyle bir yaftayla yaftalayamam. Bu çok ağır bir kelimedir. Bunu söyleyenler ağızlarından neyin çıktığının farkında bile değiller. Bunlar odun yarıcının ’hıh’ diyicilerini bulmuşlar. Sindirme, korkutma, sürekli aşağılama, milleti küçük görme, milleti karşısına alma politikası bunlara kaybettirecektir. Bizlerden hiç kimse onların tarif ettiği insanlardan değil. Biz vatansever insanlarız. Kimseden de korkumuz yok bizim." 
 
24.07.2017 
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ SERT ÇIKTI: "UTANMADAN MİLLİ İRADEDEN BAHSEDİYORLAR" 
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde ADD tarafından 94’üncü yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye gündemi konulu konferans düzenlendi. Konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz katıldı.? 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz hükümetin milli irade çağrısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz 16 Nisan referandumunda AKP hükümetinin demokrasiye en büyük darbeyi vurduğunu ve belini kırdığını söyleyerek ‘Utanmadan bir de milli iradeden bahsediyorlar’ dedi. 
MECLİSİN İRADESİ YOK Kİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada AKP hükümeti döneminde son zamanlarda yaşanan adalet ve demokrasi krizlerine değindi. Demokrasinin ciddi yaralar aldığını ve milli irade adına hiçbir şeyin kalmadığını söyleyen Yılmaz 16 nisan referandumu ile demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığını söyledi. 
DEMOKRASİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ  
AKP hükümetinin ısrarla milli irade vurgusu yaptığını ancak meclisin dahi iradesine saygı duymadığını belirterek ‘Utanmadan bir de milli irade vurgusu yapıyorlar. Demokrasinin ve milli iradenin en büyük düşmanı onlar’ dedi. Yılmaz ayrıca başkanlık gibi tek sesli yönetim şeklini savunarak demokrasi adına insanları sokaklara çağırmanın da iki yüzlülük olduğunu kaydet 
 
25.08.2017 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: IRAK’LA DOĞRUDAN BİR KAPIMIZ OLMALI, ALİ RIZA BEY SINIR KAPISI AÇILSIN 
CHP’li Yılmaz, IKBY’nin bağımsızlık referandumunda ısrar etmesinin bölgedeki tansiyonu iyice artırdığını ifade ederek, bu yanlıştan dönülmemesi halinde Irak’ta Kurban Bayramı’ndan sonra ciddi olaylar yaşanacağını söyledi. “Irak’la da doğrudan bir kapımızın olması lazım” diyen Yılmaz, Hükümet’e Ali Rıza Bey Sınır Kapısı’nın açılması çağrısı yaptı. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararını ve son gelişmeleri değerlendirdi. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin uluslararası toplumun bunca uyarasına rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar etmesinin ve bu yönde adım atacağını sürekli söylemesinin bölgedeki tansiyonu iyice artırmakta olduğunu kaydeden Yılmaz, "Daha zaman var, umuyoruz bu iptal edilir ve bu yanlış adımdan dönülür" dedi. Bu referandumun Irak’ın anayasal bütünlüğüne aykırı bir adım olacağını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
’AKSİ HALDE BAYRAMDAN SONRA CİDDİ OLAYLAR YAŞANIR’ 
"Irak’ta bayram sonrası dönemde ciddi, siyasi olaylar yaşanacak. Bildiğiniz gibi Kerkük’e bayrak asılması nedeniyle oradaki Türkmenler bunun Irak 
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anayasasına aykırı olduğunu öne sürerek Bağdat’taki idari mahkemeye başvurmuşlardı. İdari mahkeme kararını açıkladı; Kerkük’te Irak bayrağı dışında bir bayrak asılmasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Ancak Necmeddin Kerim Kerkük Valisi buna uymayacağını açıkladı. Necmeddin Kerim hakkında da Irak Parlamentosu’nda 144 tane milletvekili, özellikle Araplardan Şii ve Sünni Araplardan oluşan 144 milletvekili Irak Başbakan’ına bir mektup göndererek Necmeddin Kerim’in Irak anayasasına aykırı hareket ettiği, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğu, bayrak krizinde Irak yasalarını uygulamadığı ve Irak’ın bütünlüğüne karşı hareket ettiği gerekçesiyle kendisinin görevden alınması talebinde bulundular. Bayramdan sonra muhtemelen Irak Parlamentosu Necmeddin Kerim’i görevden alabilir. Necmeddin Kerim’in görevden alınması halinde Kerkük’te tansiyon iyice artacak. O bölgede böyle oldu bittilerle, fiili durumlarla bir yasal süreç oluşturulamaz. Umuyoruz bu yanlıştan dönülür. Aksi taktirde Irak’ta ciddi manada Kurban Bayramı’ndan sonra ciddi olaylar yaşanacak.” 
’BÜYÜK ÇAPLI BİR SAVAŞ YAŞANABİLİR’ 
Telafer operasyonunun bitmesinin ardından buradaki Irak kuvvetleri ile Haşdi Şabi unsurlarının Kerkük’e kaydırılacağını ve bu harekatın da bağımsızlık referandumu ile aynı döneme denk geleceğini ifade eden Yılmaz, "Burada bir Arap, Türkmen ve Kürtleri içine alacak ve bölgeye yayılacak büyük çaplı bir savaş yaşanabilir. Bu maalesef gözardı ediliyor. Umarız bu yanlıştan dönülür." diye konuştu. 
’KOZ OLARAK KULLANILMASI EĞİLİMİNE GİRİLDİ, BU ATEŞLE OYNAMAK GİBİ BİR ŞEY’ 
CHP’li Yılmaz, referandum konusunun Barzani tarafından özellikle bir koz olarak kullanılması yönünde bir eğilime girildiğinin görüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Yani biz bağımsızlık referandumuna gidelim, elimizi güçlendirelim, Irak içinde bize karşı olanlar daha dikkatli olurlar ve biz kazanımlar elde ederiz, eğer istediğimiz şartlar o zaman ırak tarafından veya bölgedeki ülkeler tarafından yerine getirilmezse de o zaman aldığımız bağımsızlık kararı uygulamaya sokarız yönünde bir taktiksel boyutu da var bu işin. Ancak bu ateşle oynamak gibi bir şey. Bu konuda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 

TÜRKİYE’NİN ŞU ANDAKİ TEPKİSİ GÖSTERMELİKTİR 
Türkiye’nin gerekli tepkiyi gösteremediğini kaydeden CHP’li Yılmaz, "İş bu noktaya neden geldi? Siz Barzani’nin altına kırmızı halı sererseniz, ona her türlü övgüler dizerseniz, Diyarbakır’da Barzani’yi çıkarıp orada halkın, ahalinin huzurunda onu överseniz ve sonuçta da iş bu noktaya geldiğinde de ses çıkaramazsınız doğru dürüst. Türkiye’nin şu andaki tepkisi göstermeliktir ve burada baktığınız zaman doğru dürüst bir tepki olmadığını da görüyorsunuz" dedi. 
’NEDEN BÖLGESEL KÜRT YÖNETİMİ İLE SINIRLI KALMADI ÇÜNKÜ…’ 
CHP’li Öztürk Yılmaz, bugün bu referandumun Irak anayasasına göre oluşturulmuş Bölgesel Kürt Yönetimi’nin kendi sınırları içerisinde cereyan etmediğini, onun ötesine taşındığını söyledi. Referandum karara içinde Musul’un, Kerkük’ün ve ilçelerinin olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun da ‘ben fiili olarak Irak’ı parçalarım bu referandumu da yaparım’ demek anlamına geldiğini kaydetti. Yılmaz, bunun son derece yanlış bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: 
"Biz Bölgesel Kürt Yönetimi ile Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde ilişkileri geliştirme taraftarıyız. Bu konuda en ufak bir şüphemiz de yok. Ama Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde olacak. Neden Bölgesel Kürt Yönetimi ile bu sınırlı kalmadı da diğer ilçeleri de içerisine alıyor? Biz zaten Bölgesel Kürt Yönetimi’nin de Irak’ın parçası olduğunu görüyor ve bu çerçevede kalmasını destekliyoruz. Neden bu sınırların dışındaki il ve ilçeler de katılmak isteniyor, onunla ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. Bölgesel Kürt Yönetimi’nden çıkan günlük petrol 650 bin varildir. Bu 650 bin varil günlük petrolün 300 bini Bölgesel Kürt Yönetimine gidiyor, kaçak ve oradaki iç tüketim için kullanılıyor. Bölgesel Kürt Yönetimi nereden baksanız 400-450 bin varil kaçak petrol ya kullanıyor ya da İran’a kaçak yollarla bir şekilde ve Türkiye’ye satıyor. Bu bölgeler petrol bölgeleri. Musul ve Kerkük petrol bölgeleri. Buradaki petrole konmadan Irak’ta herhangi bir bölgenin bağımsız olarak ayakta kalabilmesi mümkün değil. Bugün bizim bildiğimiz Bölgesel Kürt Bölgesi’ndeki var olan petrol günlük 250-300 bin varil daha fazla değil bunu çok kullanırsanız 400 bin varili geçmez. Ama bir tek Kerkük’te günlük 600 bin varil petrol çıkıyor. Bütün hikayenin özünde de bağımsızlığa 
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giden yolda ekonomik sürdürülebilirlik ekseninin önemi olduğunu unutmamak lazım." 
CHP’NİN ÖNERİSİ: ALİ RIZA SINIR KAPISI AÇILSIN 
CHP olarak bir önerileri olduğunu vurgulayan Öztürk Yılmaz, "Habur Kapısı bizim Irak’a açılan kapımız ama Bölgesel Kürt Yönetiminin elinde. Bölgesel Kürt Yönetimi 6 tane kapı işletiyor ve 6’sının da gelirlerinin çok büyük bir bölümünü cebine atıyor. Halbuki Irak merkezi yönetimine vermesi lazım. Habur kapısı ile bu bölgeyi biz zenginleştirdik, biz büyüttük. Habur Kapısı, Bölgesel Kürt Yönetimine giden ticarette yine kullanılsın ama bizim Irak’ta da bir kapımızın olması lazım. Yani, Irak’la da doğrudan bir kapımızın olması lazım. O kapı da daha önce çeşitli vesilelerle gündeme gelen ama Bölgesel Kürt Yönetiminin freni nedeniyle bir türlü 

uygulanamayan, Bağdat’a yapmış oldukları baskı nedeniyle uygulanamayan Ali Rıza Bey Sınır Kapısı yani Zaho’yla Suriye’nin kesiştiği nokta. Burada bu sınır kapısının açılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bu Telafer’e 70 km’lik bir uzaklıkta, oradan da Bağdat’a inilir ve kapı mutlaka açılmalıdır. Bu kapı açıldığı zaman bir noktada taşlar yerine oturur" diye konuştu. 
Irak anayasasına göre bütün gümrüklerin ve sınır kapılarının iradesinin Bağdat yönetiminin uhdesinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bağdat buna izin verdiği sürece buna kimsenin karşı çıkamaz. Kaldı ki, Bağdat’ın gümrük memurları burada yer alacaktır. Bununla ilgili düzenleme biran önce yapılmalıdır" dedi. 
 

 
TELEVİZYON PROGRAMLARI 
29 Haziran 2017 
Halk Tv “Gündem Özel” prograramı canlı yayın konuğu  oldu. 
- Türkiye AB ilişkileri nereye gidiyor? 
- Kıbrıs'ta çözüm mümkün mü?  
konularında konuştu. 

 
30 Haziran 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  Tele1 Tv canlı yayın konuğu oldu ve gündemi değerlendirdi. 
 

 
 
06 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  Halk Tv “Haber Masası” programının canlı yayın konuğu. Kıbrıs’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
 

 
 
15 Temmuz 2017 
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Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  Tele1 Canlı Yayın konuğu oldu. 15 Temmuz  anmaları ile ilgili konuştu. 

 
 
15 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Halk Tv  “Gündem Özel” programı canlı yayın konuğu oldu 
-15 Temmuz’ve geçen bir yıllık sürede neler yaşandı?  konusunda konuştu. 

 
20 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  Halk tv canlı yayın konuğu oldu. 
- Türkiye-Almanya arasında gerilim  
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yılı 
- Kıbrıs'a yeni çözüm önerilerimiz  
- İç tüzük değişikliğiyle muhalefetin sesini kısmak istiyorlar 
Konularında konuştu. 

 

26 Temmuz 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Halk Tv “Gündem Özel” programı  canlı yayın konuğu oldu.  
-Mescid-i Aksa gerilimi nasıl başladı, nereye gidiyor? konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

 
09 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Halk Tv “Basının Gündemi”programının canlı yayın konuğu 
-ABD'nin YPG'ye silah yardımı 
-Suriye'de değişen dengeler 
-Türkiye'de eğitim sisteminin çöküşü 
-Toplumda ahlaki çöküş var. Dindeki yozlaşmanın sebebi AKP'nin dini siyasete alet etmesidir. 
-Bu ülkede Atatürk'e düşman çıkması kahredici 
 konularında konuştu. 

 
15 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz  Bloomberg Tv canlı yayın konuğu oldu. 
-İdlib'de neler oluyor? 
-Kuzey Irak’ta referandum  
konularında konuştu. 
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15 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Habertürk Tv canlı yayın konuğu oldu. 
-Karadeniz stratejik hedef mi? 
-Tsk'nın olası Afrin operasyonu 
-Öncelik İdlib mi Afrin mi? 
-ABD YPG'yi neden destekliyor? 
-Suriye'de kim ne istiyor? 
-Türkiye'nin tavrı ne olacak? 
konularında  değerlendirmelerde bulundu. 

 
19 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Halk Tv canlı yayın konuğu oldu. 
- Dış politikada yanlızlaşan Türkiye 

- Türkiye- Almanya arasındaki gerginlik 
- Kıbrıs müzakereleri neden sonuçsuz kaldı? 
- Yaş kararları ve atamalar 
- Dışişlerinde atamalar 
konularında konuştu. 
 

 
25 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Kanal B  Canlı yayın konuğu oldu. “Adalet Kurultayı” ve gündemle ilgili konuştu. 
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ÖNEMLİ KABULLER 
 
18.07.2017 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ve beraberindeki heyetle görüştü.  
TBMM’de gerçekleşen görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. 

 
 
7 Ağustos 2017 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz,   Ardahan Dernekler Federasyonuna Başkanı Ergüder bey ve  yönetimini konul etti.  

 
17.08.2017 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. 
CHP Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı. 

 
 
BAZI GAZETE MANŞETLERİ 
 
06 Temmuz2017 
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07 Temmuz 2017 

 

 
 
08 Temmuz 2017 
12 Temmuz 2017 

   

 

 
13 Temmuz 2017 
15 Temmuz 2017 
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16 Temmuz 2017 

 
18 Temmuz 2017 

 
25 Temmuz 2017 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

231 

 
 

 
26 Temmuz 2 

 
29 Temmuz 2017 
30 Temmuz 2017 
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31 Temmuz 2017 

 
04 Ağustos 2017 

 
05 Ağustos 2017 
07 Ağustos 2017 

 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

233 

 
09 Ağustos 2017 
10 Ağustos 2017 

 

 
13 Ağustos 2017 

 
15 Ağustos 2017 
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16 Ağustos 2017 

 
17 Ağustos 2017 

18 Ağustos 2017 

 

 
21 Ağustos 2017 
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26 Ağustos 2017 

 
28 Ağustos 2017 

 
29 Ağustos 2017  
30 Ağustos 2017 
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5.9.Sosyal Politikalar Faaliyet Raporu 
Gen.Bşk.Yrd. Lale Karabıyık 
 
GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER VE TBMM ÇALIŞMALARI 
Geçtiğimiz aylarda CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın alt başlıklarından olan eğitim, engelliler, gençler, sağlık, gaziler ve diğer alanlarda önemli gündemler yaşanmıştır. Bu nedenle, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın görev alanında olan eğitim, sağlık, engelliler, gençler, gaziler ve diğer başlıklarla ilgili önceki dönemlerde yapılan çalışmalar ve çalışma gruplarının etkinlikler devam etmiş, özellikle “CHP Eğitim Çalışma Grubu” toplantılarına hız vermiş ve yapılan basın açıklamaları, önergeler ve hazırlanan raporlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imza attığı protokol skandallarına ve hazırlanan yeni müfredata karşı durulmuştur.   
Bu süreçte ayrıca, kamu kurumlarına yapılacak engelli atamaları sayılarının açıklanmasının ardından CHP Engelliler Dayanışma Kurulu üyeleri ve Türkiye genelinden engelli derneklerinin katılımıyla basın açıklamaları yapılmıştır.  Sosyal sorunların derinden etkilediği engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi gerekmektedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve bu vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak, onlara sahip çıkarak onların sorunlarına ortak olmak, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın insani ve vicdani görevidir. Bu bağlamda, özellikle bu dönemdeki çalışmalarımız açıklanan engelli kadrolarını artırmak üzerine yoğunlaşmıştır.  
Ayrıca, Genel Başkan Yardımcılığımızın görev alanında olan ilgili diğer dernek, sivil toplum kuruluşu ve kişilerle bir araya gelerek sorunlar tespit edilmiş, basın açıklamaları ve ilgili Bakanlıklar ile görüşmeler vasıtasıyla çözüme ulaştırma yönünde çalışmalar yapılmıştır.  
Eğitimin nesilleri şekillendirme özelliği sebebiyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın önem ve hassasiyetle üzerinde durduğu bir alan olması kaçınılmazdır. Eğitim, 

geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için eğitim, hayati bir öneme sahiptir.  Eğitim sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmadan kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemez. Bu sorumlulukla, geçmiş dönem eğitimci milletvekilleri, milli eğitim müsteşarları, akademisyenler ve eğitimcilerden oluşan “CHP Eğitim Çalışma Grubu” ile haftalık olarak sürdürülen çalışmalarımız, açıklanan yeni Milli Eğitim Müfredatı ile hız kazanmış, alternatif müfredat hazırlıklarının yanı sıra yapılan birçok basın açıklaması ile kamuoyunun dikkatine ve tepkisine sunulmuştur. Yeni müfredatın açıklanmasından kısa süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti ile imzalanan ve MEB’in vakıflara teslim olduğu protokollerin açıklanmasının ardından yapılan basın açıklamaları ve televizyon programları ile konunun önemi ve yaratacağı ciddi tahribatın riskleri kamuoyuna sunulmuştur.  
Ayrıca, “Gençlerin CHP’ye Bakışı” başlığında, Genel Merkezimize gelen üniversiteliler ile sürdürülen öğrenci buluşmalarımız düzenli olarak devam etmektedir.  
Bu bağlamda, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından görev alanıyla ilgili yapılan çalışmalardan bir bölümü:  
 
12 Temmuz 2017 - Çarşamba 
Lale Karabıyık Devlet Personel Başkanlığı tarafından EKPSS yerleştirmelerde, Lisans düzeyinden 1.348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2.545 kadroya atama yapılacağının açıklanmasının ardından, 20 bin boş kadronun doldurulmasını talep edilen engellilerin Ankara Güvenpark’taki basın açıklamalarına destek verdi.   
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20 bin boş engelli kadrosuna yalnızca 2545 atama yapılacağı için hayal kırıklığı yaşayan engellilerimiz bir an önce haklarını almak ve çalışmaya başlamak istiyor.  

 
 
19 Temmuz 2017 -  Çarşamba 
Lale Karabıyık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat programını değerlendirdi:  
“Dünyayı okuyabilen çağdaş insan sisteminden uzaklaşılarak sorgulamayan insan modeline bir eğilim olduğunu açıkça görülüyor. Yeni program ile daha çok ezberci öğrenci yetişecektir; çünkü analiz, sentez ve yorumlamanın dışına çıkarak yalnızca ezberlenecek bilgi verilmektedir. Bu programla yetişecek nesil, bilim üretmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan çok uzak kalacaktır. Ayrıca, öğrendikleriyle sınırlı kalır ve sorgulamaz. Bu program ile aklın ve bilimin gereklerini kullanmayan yaratıcılıktan, inovasyondan uzak, dünyaya açılamayacak bir nesil yetişecektir.”  
Basın açıklamasının tamamını izlemek için:  
www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/vb.612286732204306/1102444273188547  
Basın açıklamasının haber linki:  
www.sozcu.com.tr/2017/egitim/chpli-karabiyik-milli-egitim-kanuna-aykiri-hareket-ediliyor-1938197/  
 
14 Ağustos 2017 – Pazartesi / Ankara 
Özellikle “eğitim programları, eğitimin niteliği, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcı eğitim” konularında çalışmalar yapan, geçmiş dönem eğitimci milletvekilleri, milli eğitim müsteşarları, 

akademisyenler ve eğitimcilerden oluşan ve eğitimde fırsat eşitliği ve adaletin gelecek kuşakları bilim üreten ve sorgulayan bir bilince ulaştırma noktasında oldukça önemli olduğu görüşünü savunan "CHP Eğitim Çalışma Grubu’muz” CHP Genel Merkezi'nde, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun CHP grup sözcüsü Gaye Usluer’in ve eğitim sendikalarının temsilcilerinin de davet edildiği toplantıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na “Eğitimde mevcut durum ve 12 yılda yaşanan tahribatlar” konusunda bir bilgilendirme sunumu yaptı.  
"CHP Eğitim Çalışma Grubu’muzun” hazırladığı müfredat raporu, vakıflarla imzalanan protokollerle ilgili bilgi notu ve yapılan sunumun özetini EKLER bölümünde bulabilirsiniz. 
 

 
16 Ağustos 2017 – Çarşamba 
Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın imha ettirdiği milyonlarca kitabı nedeniyle uğranan milyon liralık zararı ve bu imhanın gerekçesini, verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu. Ayrıca, okul ve yurt yetersizliği nedeniyle yaşanan tüm sorunlara rağmen devletin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı bu kitap skandalıyla ilgili bir de basın açıklaması yaptı.  
Ağustos 2017 
Adalet Yürüyüşü ile başlatılan adalet meşalesini devam ettirecek ve adalet arayanların sesi olarak Adalet Kurultayı’nın hazırlıkları çerçevesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile birlikte, “Eğitimde Adalet” paneli ve çalıştayları için organizasyon toplantıları yapılmıştır. 
Adaletten uzak eğitim sistemimizin “Cumhuriyet Günümüze Eğitim Sistemi”, “Eğitime Erişimde 
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Adalet” ve “Kapsayıcı Eğitimde Adalet” çalıştaylarında konunun uzmanları tarafından değerlendirildiği, ayrıca yapılan panel ile eğitimde adalet ihtiyacının detaylıca konuşulduğu bu Adalet Kurultayı ile yaşanan eğitim alanında sorunların temel gerekçeleri ve çözüm önerileri de paylaşılmıştır. 

 

  

 
BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
14 Temmuz 2017 -  Gazete Bursa 
20 bin boş engelli kadrosuna yalnızca 2545 atama yapılacağı için hayal kırıklığı yaşayan engellilerimiz bir an önce haklarını almak ve çalışmaya başlamak istiyor.  
Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının haber linki:  
www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-engellilerimizin-yasam-kalitesi-gelismislik-duzeyimizi-gosteriyor-60795.aspx  

 
 
19 Temmuz 2017 – Çarşamba 

 Halk Tv: Lale Karabıyık, Halk TV’de  "Semra Topçu ile Güne Başlarken" programının yayın konuğu oldu, yeni Milli Eğitim müfredatını değerlendirdi.  
Yayın linki:  

www.youtube.com/watch?v=c9R05rIWx9s  
 Lale Karabıyık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat programını değerlendirdi:   

“Dünyayı okuyabilen çağdaş insan sisteminden uzaklaşılarak sorgulamayan insan modeline bir eğilim olduğunu açıkça görülüyor. Yeni program ile daha çok ezberci öğrenci yetişecektir; çünkü analiz, sentez ve yorumlamanın dışına çıkarak yalnızca ezberlenecek bilgi verilmektedir. Bu programla yetişecek nesil, bilim üretmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan çok uzak kalacaktır. Ayrıca, öğrendikleriyle sınırlı kalır ve sorgulamaz. Bu program ile aklın ve bilimin gereklerini kullanmayan yaratıcılıktan, inovasyondan uzak, dünyaya açılamayacak bir nesil yetişecektir.”  
Basın açıklamasını izlemek için:  
www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/vb.612286732204306/1102444273188547  
Ulusal basında gündem olan haberin linki:  
www.sozcu.com.tr/2017/egitim/chpli-karabiyik-milli-egitim-kanuna-aykiri-hareket-ediliyor-1938197/  
www.hurriyet.com.tr/chpli-karabiyik-meb-mufredatinda-ataturkculu-40524860  



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

239 

 
26 Temmuz 2017 – Çarşamba 
Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği ve Altınokta Körler Derneği'nin üyeleri ile çeşitli illerden gelen Engelli Dernekleri, Güvenpark’ta toplanarak engelli kadrolarının artırılması için bir basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi. 
Açıklamaya katılan Lale Karabıyık, "Engellilerimiz aylardır, yıllardır kadro bekliyorlar ve ihtiyaçları karşılanmadı. Oysa sosyal devletin gerektirdiği onların işini, aşını, imkanlarını sağlayabilmek. Biz bakanlık ile görüştüğümüzde 'neden kadrolarda kısıtlama yaptınız' dediğimizde, 'tasarruf tedbirleri dolayısıyla' dediler. Şimdi bu doğru bir şey değil. Kamunun bu kadar harcaması varken bir tek engellilerin kadrosunu kısıtlamakla mı bu tedbirler sağlanıyor? Engelliler arasında işsizlik oranı yüzde 90! Engelliler iş hayatına kavuşmayı bekliyor; EKPSS sonrası ilan edilen kadroların artmasını istiyor.” dedi.  
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/789658/Engelli_yurttaslardan__atama__tepkisi.html  

 

 
30 Temmuz 2017 – Pazar  
 
Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalnızca Ensar Vakfı değil, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti ile de protokoller imzaladığını gündeme getirdi. 
 
“MEB Temmuz ayında yaptığı protokollerle İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı’nın eğitim alanına girmesine neden olmuştur. Protokoller incelendiğinde vakıfların istedikleri gibi eğitim alanlarında faaliyet yapabileceği görülmektedir. Özellikle Ensar Vakfı tarafından hazırlanacak yeni öğretim programlarının da kurumlarda uygulanabilmesine imkan tanınması MEB’in iradesinin teslimi anlamına gelmektedir.” 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılından önce protokoller imzaladığı diğer vakıflarla ilgili bilgi notu EKLER bölümündedir. 
Yazılı ve görsel basında yer alan haberin linki: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/792721/CHP_den_protokol_tepkisi__Bakanlik__Ensar_i_koruma_altina_aldi.html  
http://www.sozcu.com.tr/2017/egitim/chpli-lale-karabiyik-sadece-ensar-vakfi-degil-1958368/  
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4 Ağustos 2017 - Cuma 
Cumhuriyet Gazetesi, Çiğdem Toker’in köşe yazısı:  
Lale Karabıyık, Maneviyat İstasyonlarını, yasanın Genel Kurul görüşmesi sırasında şöyle sorguladı:  “Milli ve manevi değer eğitimi ya da etkinliği dediğinizde, yapılan veya yapılması hedeflenen eğitim ve etkinliklerin bir tanesinde bari Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin adı geçmez mi, böyle bir etkinlik içerikte yer almaz mı?”  
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/795898/Depoyu_tarikatlar_icin_fullemek.html  
 
8 Ağustos 2017 – Salı  
Lale Karabıyık, Halk TV’de Basının Gündemi programında Ezgi Değirmencioğlu'nun konuğu oldu. 
Yayın linki:  
https://www.youtube.com/watch?v=OVvSFMwbOd0  
 
13 Ağustos 2017 - Pazar 
Lale Karabıyık ÖSYM'nin yaptığı hataları bu yıl da devam ettirdiğini, önce 11 Temmuz’da 2 milyon adayın yapılan yanlış hesaplama nedeniyle sıralamasının değiştiğini, ardından 4237 öğrenciyi etkileyen bir hata ile üniversite yerleştirmelerinde mağduriyet yaşadıklarını ve ÖSYM Başkanı Ömer Demir’in derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. 
Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının haber linki:  
https://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-osym-hatalarini-bu-yil-da-devam-ettiriyor-61578.aspx  
 
14 Ağustos 2017 - Pazartesi 
Lale Karabıyık, Halk Tv'de Elif Doğan Şentürk'ün sunduğu Haber Masası programının konuğu oldu. 
https://www.youtube.com/watch?v=Umlv7i-i_GI  
 
16 Ağustos 2017 – Çarşamba 
Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın imha ettirdiği milyonlarca kitabı nedeniyle uğranan milyon liralık zararı ve bu imhanın gerekçesini, 
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verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu. Ayrıca, okul ve yurt yetersizliği nedeniyle yaşanan tüm sorunlara rağmen devletin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı bu kitap skandalıyla ilgili bir de basın açıklaması yaptı.  
Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının haber linki:  
http://odatv.com/milyonlarca-kitap-imha-edildi-1608171200.html  
 

 
 
30 Ağustos 2017 – Çarşamba  
Lale Karabıyık, eğitim sisteminde 15 yıldır çok büyük kırılmalar ve tahribatların söz konusu olduğunu belirterek, “Ancak 2016 eğitim müfredat taslağı ile bu kırılma kendisini daha fazla hissettirmiş durumda. Müfredatın yanında eğitimin bütün yapı taşlarında büyük sorunlar var. Ve bu sorunlar çözülme yoluna gitmiyor. Aksine daha derinleşerek sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakında okullar açılacak. Veliler eğitimde bu sorunlarla şu anda itiraz eder durumdalar.” dedi. Adalet Kurultayı'nı yaparken eğitime büyük yer vermek istediklerini anlatan Lale Karabıyık, eğitimde adalet denildiğinde, eğitime erişimin, müfredatın, barınma sorununun, sınav sisteminin ve öğretmen atamalarının önemli olduğunu söyledi:  

http://www.sozcu.com.tr/2017/egitim/egitimin-butun-yapi-taslarinda-buyuk-sorunlar-var-1994983/  
 
 
ÖRGÜT, TEMSİL ZİYARETLERİ ve ÖNEMLİ KABULLER 
23 Temmuz 2017 – Pazar /  Bursa 
Lale Karabıyık, Bursa Nilüfer’de Tahtalı Köyü’nün 2. Şeftali Festivali Şeftival ve aynı gün gerçekleşen 42. Yeşil Bursa Rallisi’nin kazananlarına ödüllerini takdim etti.  

 

 
 
3 Ağustos 2017 – Perşembe / Bursa 
Lale Karabıyık, Nilüfer Belediyesi’nin Halk Evi’nde gerçekleşen vatandaş buluşmalarında, İnegöl Abhaz Kültür Derneği Başkanı ve üyeleri ile bir 
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araya geldi. Toplantıda, dernek sorunlarının yanı sıra İnegöl’de güçlü bir CHP için atılacak adımlar da konuşuldu.  

 
 
6 Ağustos 2017 – Pazar / Bursa 
Lale Karabıyık,  CHP Yıldırım Piremir Mahalle Temsilciliğinin düzenlediği Pilav Etkinliğine katıldı. 

 
 
8 Ağustos 2017 – Salı / Ankara  
Lale Karabıyık, Ankara’da gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısına katıldı. 

 
 
10 Ağustos 2017 – Perşembe / Düzce  
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce ziyaretinde, kırk beş kanaat önderinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından bir fabrikada grev yapan işçilerle bir araya gelindi. Ayrıca, 

Esmahanım ve Uğurlu Köylerinde köy halkı ve ilçe örgütlerimiz ile sohbetler gerçekleşti.  

 
 
11 Ağustos 2017  - Cuma / Ankara 
Bizimle iletişime geçerek birlikte çalışma arzularını ifade eden ve “Toplumsal cinsiyet ayrımına ve eşitsizliğine karşı, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim ve her türlü ayrımcılığa karşı, askeri ve sivil darbelere, nefret söylemine karşı mücadele etmek için yola çıktık” diyen Kadın Partisi (KP)’nin Genel Başkanı Benal Yazgan ve merkez yürütme kurulu üyeleri, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından kadın partisiyle ortak çalışmalarımız başlamıştır. Adalet Kurultayına gelen kadınlarla ilgili tüm çalıştayları takip eden ve üyeleriyle destek veren Kadın Partisiyle saha çalışmalarımız da devam etmektedir.  
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EKLER: 
2017 YILINDAN ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE PROTOKOL İMZALAYAN BAZI VAKIFLAR 
 
SU VAKFI 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Su Vakfı arasında imzalanan bir protokol bulunmaktadır. 
Bazı kurucuları: Recep Tayyip ERDOĞAN, Kahraman EMMİOĞLU, Veysel EROĞLU, Ömer DİNÇER, Dursun Ali ÇODUR, Selami OĞUZ, Süleyman KULE, Recai BERBER 
 
ENSAR VAKFI 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ENSAR VAKFI arasında Değerler Olimpiyatı ve Namaz Bilinci ve Diriliş temalı protokoller imzalanmış ve sayısız konferans yapılmıştır. Ensar Vakfının ülke genelinde 159 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, 32 Kız öğrenci Yurdu ve Apartı, 14 Erkek Öğrenci Yurdu ve Apartı vardır. 
Bazı kurucuları: Başkan İsmail Cenk DİLBEROĞLU (AKP İstanbul İl genel meclis üyesi), Feyzullah KIYIKLIK (AKP Milletvekili), Ahmet Misbah DEMİRCAN (Beyoğlu Belediye Başkanı), Mehmet SARIMERMER (Abdullah GÜL’ün damadı), Kadir TOPBAŞ (İstanbul Belediye Başkanı) 
 
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV) 
6/11/2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRGEV arasında öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. 
Geniş kapsamlı ifadelerle imzalanan protokol gereği TÜRGEV tüm okullara ulaşma şansını yakalamıştır. Ayrıca, TÜRGEV in protokol kapsamında düzenleyeceği etkinlik ve kurslarda görevlendirilecek öğretmenlerin ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra Limak İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından yaptırılan Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinin, öğrenci pansiyonu, konferans salonu ve spor salonu TÜRGEV’e tahsis edilmiştir. TÜRGEV alternatif bir eğitim bakanlığı haline gelmiştir. 
 

BİRLİK VAKFI 
30/01/2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile BİRLİK VAKFI arasında Osmanlı Türkçesi Eğitimi düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince BİRLİK VAKFI, Halk Eğitim Merkezlerinde düzenleyeceği Osmanlı Türkçesi Eğitimi kursları aracılığı ile tüm vatandaşlara ideolojik propaganda yapma fırsatı yakalamıştır. 
Bazı kurucuları: Recep Tayyip ERDOĞAN, Cemil ÇİÇEK, İsmail KAHRAMAN, Ali COŞKUN, Abdulkadir ATEŞ, Zeki AKINCI, Ömer DİNÇER, Zeki ERGEZEN, Feyzullah KIYIKLIK, Fatih KURTULMUŞ, Hamdi TOPÇU, Bekir YILDIZ 
 
HAYRAT VAKFI 
23/7/2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile HAYRAT VAKFI arasında Osmanlı Türkçesi Eğitimi ve Kur’an –ı Kerim Okuma, Anlama ve Yorumlama eğitimleri düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince Hayrat Vakfı yut içi ve yurt dışındaki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kurs açma hakkına sahip olmuştur. 
Bazı kurucuları: Hayrat Vakfı, 1974 yılında, Said Nursi’nin talebesi Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından İstanbul Küçükçekmece’de kurulmuştur. 
 
HİZMET VAKFI  
15/7/2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile HİZMET VAKFI arasında üç yıl boyunca Değerler Eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince tüm örgün eğitim kurumlarında Değerler Eğitimi seminerleri yapılabilecektir. Yapılan protokol sonrasında birçok okulda MEB’den onay almamış “Değerler Eğitimi” adı altında dini içerikli yayınlar dağıtılmıştır. Mevcut durumda özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara Değerler Eğitimi adı altında Kur’an eğitimi verilmektedir. Vakfın kurucuları Said Nursi’nin talebeleridir. 
Bazı kurucuları: Abdullah YEĞİN, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayramoğlu, Said Özdemir, Mustafa Sungur, Ahmet Aytimur, Tahir Mutlu. 
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“CHP Eğitim Çalışma Grubu’nun”  
Müfredat Raporu:  

 
 Yeni program ile daha çok ezberci öğrenci yetişecektir; çünkü analiz, sentez ve yorumlamanın dışına çıkarak yalnızca ezberlenecek bilgi verilmektedir. Bu programla yetişecek nesil, bilim üretmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan çok uzak kalacaktır. Ayrıca, öğrendikleriyle sınırlı kalır ve sorgulamaz. 
 Bu program ile aklın ve bilimin gereklerini kullanmayan yaratıcılıktan, inovasyondan uzak, dünyaya açılamayacak bir nesil yetişecektir.  
 Dünyayı okuyabilen çağdaş insan sisteminden uzaklaşılarak sorgulamayan insan modeline bir eğilim olduğu görülmektedir.  
 1981 yılından bu yana ders programlarındaki en büyük kırılma 2004 yılında olsa da son programda 2004’ten çok daha geriye, çok farklı bir yere insafsızca götürülmektedir…  
 Programı hazırlayanların müfredatla ilgili felsefesi, anlayışı, yaklaşımı, değerleri ve yöntemlerinin ne olduğunu görmek oldukça önemlidir. Bu anlayışı bir ölçüte göre inceleyerek görmek gerekir; program güncel mi, toplumun, öğrencinin ihtiyaçlarını karşılıyor mu çağa uygun mu. 
 Ayrıca, Taslaklar hazırlanırken önerilen görüşlerin hangilerinden yararlanıldığı da paylaşılmalıdır. 
 1973 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu hazırlandığında “Nasıl insan, nasıl vatandaş” profili çizilmişti. Şimdi ise programların genel amaçları incelendiğinde, bu programın milli eğitim temel kanununun ilgili maddesinden oldukça uzak olduğu dikkat çekmektedir.   
Aşağıda Türkçe, Hayat Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programları ile ilgili özet yorumlarımız bulunmaktadır. Çalışmanın sonunda ayrıca söz konusu ders programlarının hazırlandığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun şu andaki çalışma şekli ve geldiği nokta değerlendirilmiştir.  
1981 Programına Kıyasla 2004 ve 2016-2017 Türkçe Dersi Programlarında Gözlemlediğimiz Değişiklikler:  

 1981 Programında: Atatürkçülük Konuları başlığı altında ve 1.sınıftan 12. sınıfa kadar geniş bir yelpazede, çok yönlü, kapsamlı bir biçimde ve tüm derslerde “Atatürkçülük” ile ilgili konulara yer verilmiştir.  
 2004 Programında: “Atatürkçülük” konuları Türkçe ders kitaplarında tüm sınıflarda “Atatürkçülük” teması adıyla zorunlu tema halinde yer alıyordu. Ancak tema alt konuları yapılandırılırken eski programa göre yoğunluk azaltılmış; şiir, öyküleyici, bilgilendirici olmak üzere üç ana metin grubunda ve alt konular belirtilerek eski programın “Atatürkçülük” konularından seçilmiş konulara yer verilmiştir.  
 2015 Taslak Programında: Tüm sınıflarda “Millî Mücadele ve Atatürk” teması adıyla zorunlu tema halinde yer alıyordu ve tema alt konuları yapılandırılırken eski programlardan çok farklı bir yapılandırmaya gidilmiştir. Atatürk ile ilgili metinlere üstü kapalı sınırlama getirilmiş; şiir, öyküleyici, bilgilendirici olmak üzere üç ana metin grubunda ve alt konular “Çanakkale, Millî Mücadele, Cesaret, Kahramanlık, vb.” yapılarak hem eski programlarda yer alan “Atatürkçülük” konuları kaldırılmış hem de farklı konular eklenerek “Atatürk” ile ilgili olmayan konular da eklenerek “Atatürkçülük” işlenişine çok ciddi bir sınırlama getirilmiştir. Cumhuriyet değerlerini, Atatürk sevgisini, İsmet İnönü’yü anlatan metinler tırpanlanmıştır. 
 2016 Taslak Programında: 2015 taslak programındaki yaklaşım aynen sürdürülmüş olup benzer yaklaşım tekrar edilmiştir. 
 Son programda ise:  

 “Atatürkçülük” konuları diye bir kavram artık yok! 
 “Millî Mücadele ve Atatürk” adıyla tüm sınıflarda işlenmesi zorunlu ama içeriği oldukça sorunlu bir tema var. Bu temada 4 adet işlenişli, 1 de serbest olmak üzere 5 metin kullanılacak. Şiir, öyküleyici ve bilgilendirici metin yelpazesinde olacak.  
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Alt konular şöyle: 15 Temmuz, Atatürk, Çanakkale, cesaret, Cumhuriyet, fedakarlık, gazilik, İstiklal Marşı, kahramanlık, Kut’ül Amare, milli egemenlik, milli irade, milli kimlik, milli mücadele, Sarıkamış Harekatı, şehitlik, vatanseverlik vb.  
Sonuç olarak, bu programa göre hazırlanacak Türkçe ders kitaplarında kitap genelinde büyük ihtimalle ATATÜRK ile ilgili sadece 1 şiir göreceğiz veya sadece bir anı ya da hikaye... Başka bir metin yer almayacak... 
 Bu programlarla “muhafazakarlığı, maneviyatı” öne çıkaran içeriğe sahip temaların seçtirilmek istendiği açıktır. Ayrıca, Türkçe kitabındaki 40 metnin 20’si kendi dünya görüşlerine uygun hale getirilmiş olacak. 
 Bilgilendirici metin yelpazesine uyulduğunda anı, makale, fıkra (köşe yazısı), deneme, mektup, biyografi (biyografide yazarın sadece sanatsal yönü yansıtılmalı denmiş.) türleri dışında ilk sekiz sınıfta pek çok tür olmayacak ve bu türlerden de ancak birer metin kullanılabilecek.  
 Bu tür sınırlaması bile “Atatürkçülük” ile ilgili metin kullanımını ciddi ölçüde sınırlamaktadır. Pek çok metin tür yönüyle uymadığı için artık kullanılamayacak... Çizgi roman türünde genellikle İstanbul’un Fethi işlenecek. 
 Bu programla kitap yazacak yazarın Diyanet Çocuk, Bilge Çocuk, Altınoluk Çocuk gibi dergilerden ve Bestami Yazgan, Cahit Zarifoğlu, M. Akif İnan, Emine Şenlikoğlu gibi muhafazakâr kesim yazarlarından seçim yapmak dışında bir seçeneği olmadığı görülüyor. Atıflar sınırlandırılarak temalardaki çoğu alt konu dindar nesil yetiştirme hedefine göre dizayn edilmiş ve oldukça titiz çalışılmış. Bu durum düz bakışla görülemiyor; ancak üretime başlanınca fark ediliyor... 
 
HAYAT BİLGİSİ 
Hayat Bilgisi dersinin Öğretim Programları incelendiğinde:  
 Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne babası ve Anıtkabir başlıkları bulunmaktadır. Bu programda Atatürk’ün liderlik özellikleri ve Cumhuriyetin temel değerlerinin es geçildiği; yurdu düşmanlardan kurtarma ve önderlik etme konularının göz ardı edilerek bir 

özgeçmiş gibi doğum yeri, katıldığı savaşlar ve aile hayatının anlatıldığı dikkat çekmektedir.  
 Ayrıca Atatürkçülük, milli mücadele ve Atatürk konularının önemsizleştirildiği göze çarpmaktadır.   
 Atatürk’le ilgili konular tüm programlarda (Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih), duyuşsal hedeflerden bilişsel hedeflere indirgenmiş, Atatürk’ün yaşantısını yalnızca bilmek ile sınırlandırılmış, benimseme, sevme, takdir etme, değer vermek yerine Atatürk’ü bilmek olarak değiştirilmiştir. Taslak programda Atatürk’le ilgili hedeflerin değer verme düzeyinden bilme düzeyine indirildiği görülmektedir.   
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 
 Öğretim Programında temel beceriler tarif edilirken “eleştirel düşünme, yenilikçilik, inisiyatif alma” ve benzeri beklentilerin dile getirilmesi de ironik bir durum olarak değerlendirilebilir. Nitekim İlköğretim ve Ortaöğretimin tamamına yayılmış “değerler eğitimi” adı altında yürütülen politika “eleştirel düşünen” değil “düşünmeyen” bireyler yetiştirmeye yönelmiş görünmektedir.  
 Kamuoyuna “taslak” olarak sunulan bu program, tarihi açıdan hem bir hatayı örgütlemekte ve hem de hatalı bir tarihi öğreti olarak yerleştirmektedir. Bu anlamda yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” taslak programı, tarihi metodoloji açısından da sıkıntılarla doludur.   
 Taslak metnin temel problemlerinden biri metodolojik oluşudur. Metin, kıyas yapmaya imkan tanımadığı gibi, neden sonuç ilişkileri üzerine de bir kavrama becerisi geliştirmekten yoksun durumdadır. Tarih, bu anlamda diyalektik olarak değil, yalıtılmış olarak servis edilmektedir.   
TALİM ve TERBİYE KURULU 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır. Görevlerinden 
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birkaçı ise, eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmaktır. 
Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının beynidir. Bu kurul kurulurken mantık olarak MEB’den bağımsız bir kurul olması beklenirken zamanla daha bağımlı hale geldiği görülmektedir.  
Eskiden kurul başkanı karar verip doğrudan uygulayabiliyorken, zaman içinde Milli Eğitim Bakanlığı altında müsteşara bağlı bir noktaya getirilmiştir. 15 üyesiyle ders programı, yönetmelik ve okulla ilgili her şeye karar veren kurul, konuları tartışıp komisyon kurup oylama yapar, ardından metinler bakanlara sunulur.  
Zaman içerisinde bu kurul, bir genel müdürlük gibi müsteşar emrine girdi; ayrıca daha üst yetki beklenirken bu yetkiler tırpanlandı. Talim ve Terbiye Kurulu bu hükümetler döneminde gücünü kaybetti. Eski düzenlemede bakanlığın karar ve danışma organı iken bir bilimsel inceleme ve danışma organına döndü.  
Ulusal eğitim tek bir elden denetlenirken Talim ve Terbiye Kurulu’nda da bu noktaya gelindi. Hazırladıkları program/kitap önceden kendi komisyonlarınca incelenerek karara bağlanırdı; ancak şimdi indirgenen noktada bu kitabı kurul dışında bir hocaya gönderilerek, hocanın incelemesine göre karar veriliyor. Bu sistemle kurul yetkisini bir taşeron sistemi gibi ihale etmiş oldu.  
1940lı yıllarda akademisyenler bakanlığa özgeçmiş götürerek, “İleride layık olursam kullanın” diyerek kurula alınmayı beklerdi. Şimdi ise din öğretmenleri üye yapılıyor,  kurul üyelerinin yetkinlikleri ise tamamen siyasileşti. Önceden en başarılı branş öğretmeninin görüşü tartışılırdı, şimdi ise incelemeler ihale usulüne getirildi. Program incelemesi için görev verdikleri kişilerin de yandaş kişiler olduğu dikkat çekiyor. AKP milli eğitimi devraldığında 250 civarı farklı görüşten yetkin uzman vardı; Bakanlık bu kişileri görevden alamadığı için yetkisiz hale getirmek için dışarıya 

ihale verdi. Böylece program ve kitap incelemeleri son derece başarısız ve yetkin olmayan kişilere verildi.  
Müfredat 2004’ten alınıp 2017 yılına gelinceye kadar en üst yetkin kurul ortadan kaldırıldı; süreç içerisinde talim terbiye etkisiz hale getirildi. Artık Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri liyakata göre seçilmiyor. Komisyonlar artık çalışmıyor; onay verenler dışarıdan incelemesi için gönderilen kişiler ve siyasi karar veriyorlar.    
*** Eğitim sistemimizdeki adaletsizlik, yetiştirilmek istenen "kindar ve dindar nesil" amacıyla yalnızca öğrencileri değil, öğretmenleri, üniversitelerde özgürce görevini yapmak isteyen, kadro bekleyen, akademisyenleri, KPSS puanı yüksek olmasına rağmen mülakatlarda elenen öğretmen adaylarını etkilemektedir. Çıkarılan bir KHK ile kapatılan kolejlerde öğretmenlik yaptığından dolayı çalışma izni iptal edilen 27 bin öğretmeni, kapatılan üniversitelerdeki akademisyenleri ve personeli bu noktada unutmamak gerekir. 
Eğitimci kimliğine yakışmayan Eğitim Bir-Sen'li şube müdürünün sosyal medya paylaşımı ve bunun gibi örnekler üzerine:  
İnsanlık tarihi bize öğretmiştir ki her nerede güçlü bir zalim varsa, etrafı, ondan fayda sağlayan ve fayda sağladıkça onun fanatiği haline gelen çıkar gruplarıyla doludur. 
Her muhalifin ağzının zorla kapatıldığı ‘Yeni Türkiye’de de, giderek gaddarlaşan AKP’nin etrafındaki stajyer zalimler, her gün mide bulandıracak açıklamalar yapmaya devam etmektedir. 
Eğitim-Sen ve Eğitim-İş gibi sendikaların defalarca ispat ettiği gibi; haksız atamalar, liyakatsiz mülakatlar sayesinde üyelerinin AKP tarafından ihya edildiği sarı sendika Eğitim Bir Sen, son gelişmeyle ispat etmiştir ki, kendisine bu staj bile fazladır. 
Bilindiği üzere; Eğitim Bir Sen’in İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, 15 gündür devam eden Adalet Yürüyüşü’nü hedef göstermiş ve “Gerekirse tatile çıkan üyelerimizi çağırır, meydanları size dar ederiz” deme gafletinde bulunmuştur. Türkiye’nin ayıpladığı gübre dökme olayını da savunan yavuz, bunun sadece bir uyarı olduğunu söylemiştir. Tüm bu açıklamalarıyla bir eğitim sendikasının yöneticisi değil, orta halli bir mafyayı andıran bu 
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şahıs, skandal konuşmasında “cezaevinde hainleri barındıracak çok yer var” diyerek, kendisini savcı da ilan etmiştir. 
Bu ülkenin yurttaşlarını emanet ettiği öğretmenlere eli sopalı mahalle mafyası muamelesi yapan bu şahıs, bilinmelidir ki sadece kendi fikrini söylememiştir. 
Bu şahıs, dahil olduğu bütünü tanımlamakta ve sendikasının bakış açısını temsil etmiştir. Bu yüzden şahsı ve şahsı üzerinden sendikasına diğer sendikaların cevap verme ihtiyacı doğmuştur: (Eğitim-İş Eğitim-Sen)  
“- Bu ülke yakın zamanda bir referandum geçirdi. Referandumda hükümetin istemediği oyu kullanacağını beyan eden ve anayasal hakkı çerçevesinde kendi oyunun propagandasını yapan yurttaşlar, hükümete yakın mafyalar tarafından tehdit edildi, soruşturmalara maruz kaldı, hatta dövüldü. Yine de bu ülkenin yarısı, ‘hayır’ diyebildi, korkmadı.  
İşte adalet isteyenler bu yüzden istiyor; Yavuz ve onun gibiler ‘ev sahibini’ bastıramasın diye ve Mustafa Kemal Atatürk şarkılarıyla dolaşan gençlerimizin olduğu güzel sokaklara, yarınlara varmak için." 
 
VAKIFLARLA İMZALANAN PROTOKOLLER BİLGİ NOTU 
 
Milli Eğitim Bakanlığı; 

1. 6 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Yapılmasına Dair İş Birliği Protokolü, 2. 18 Temmuz 2017 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti ile Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler İle Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü, 3. 24 Temmuz 2017 tarihinde Ensar Vakfı ile Çeşitli Eğitim, Seminer Ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü, 4. 27 Temmuz 2017 tarihinde Birlik Vakfı ile Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler İle Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü,  imzalamıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI, İLİM YAYMA CEMİYETİ, ENSAR VAKFI VE BİRLİK VAKFI ile çeşitli protokoller imzalamıştır. İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile imzalanan protokoller birbirinin kopyası niteliğindedir. Ensar Vakfı ile imzalan protokol ise tam anlamı ile skandaldır. Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı bu protokollerle yetkisinin, iradesini ve görevlerinin bir kısmını vakıf ve derneklere devretmiştir.  
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile imzalan protokolün amacı, yaygın eğitim kurumlarında kulüp çalışmaları, öğrencilere sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler, yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenlemektir. TÜGVA ile yapılan protokol yaygın ve örgün eğitim kurumlarını kapsamaktadır. (Liseler, İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları)  
Protokol gereğince, MEB, TÜGVA ile birlikte belirleyeceği kulüplerin yaygın eğitim kurumlarında kurulmasını, MEDENİYET VE DEĞERLERİMİZE uygun “KÜLTÜR VE MEDENİYET” seminerleri yapılmasını, bu seminerlerde görev alacak öğretmenlerin TÜGVA ile birlikte belirlenmesini, resmi ve özel ortaöğretim kurumları, Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarında TÜGVA’nın kurs açmasını, sağlayacak, TÜGVA ise Kültür ve Medeniyet seminerleri ile ilgili programı belirleyecektir. 
İLİM YAYMA CEMİYETİ ile imzalanan protokolün amacı, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurslar düzenlemektir. İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılında kurulmuştur. Kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsündedir. Ülke genelinde 161 öğrenci yurdu bulunmaktadır.  
İLİM YAYMA CEMİYETİ ile MEB bu protokol dışında eğitim alanında ortak projeler geliştirip uygulayabilecek. Protokolün 11 inci maddesinde protokol dışında da projeler yapılabileceği belirtilmiştir. Eklenen bu yetki İLİM YAYMA CEMİYETİ’nin eğitim alanında her türlü faaliyet yapmasını sağlayacaktır. MEB bu madde ile iradesinin ve yetkisinin bir bölümünü cemiyete devretmektedir. Bu protokol dışında yapılacak projelerin, bu protokole eklenmesi düşündürücüdür. MEB, yapılan protokolü ilgilendirmeyen bu madde ile İLİM YAYAMA CEMİYETİ’nin faaliyet alanını genişletmiştir. 
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Ensar Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde vakıf, yaygın eğitim kurumlarındaki kursiyer ve eğiticiler ile örgün eğitimdeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel sportif, bilimsel teknolojik etkinlikler ile ilgili seminer ve proje çalışmaları yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenleyebilecek. Ayrıca gezi, kamp, kitap okuma yarışması gibi etkinliklerde vakıf tarafından düzenlenecek. Vakıf ile ortaklaşa belirlenen kulüplerin liselerde kurulması sağlanacak. (Vakıf hangi yeterliliği ile bu yetkiyi almaktadır?) E-yaygın sistemde yer almayan, ancak, Ensar Vakfı tarafından hazırlanacak yeni öğretim programlarının da kurumlarda uygulanabilmesine imkan tanınacak. 
Ensar Vakfı ile imzalan protokol, tarafların uzlaşmaları ile sonlandırılabilecek. MEB, önceki protokollerinde tek taraflı fesih yetkisi almıştı. Burada, Ensar Vakfı’nın isteği olmadan protokol sonlandırılamayacak. MEB protokolleri genelde 3 yıllığına yaparken Ensar Vakfı protokolünü 5 yıllık yapmış ve ilk 5 yıl sonunda hiçbir işlem yapılmadığı takdirde doğrudan 5 yıl daha uzatılmasının önünü açmıştır. 

Yapılan protokoller genel olarak incelendiğinde tüm planlama ve uygulamanın MEB tarafından yapılması, görev alacak kişilerin ücretlerinin de MEB tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Buradan da anlaşılacağı üzere; MEB tarafından organize edilecek faaliyetlerle bahsi geçen kurumların eğitim alanına girmeleri sağlanmış olacaktır. Amaç öğrencilere fayda sağlamaktan ziyade, okullar, Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile vatandaşlarımızın evine girebilmek ve dinsel eğitim verebilmektir. 
MEB Temmuz ayında yaptığı protokollerle TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI, İLİM YAYMA CEMİYETİ, ENSAR VAKFI VE BİRLİK VAKFI’nın eğitim alanına girmesini sağlamıştır. Protokoller incelendiğinde vakıfların istedikleri gibi eğitim alanlarında faaliyet yapabileceği görülmektedir. Özellikle Ensar Vakfı tarafından hazırlanacak yeni öğretim programlarının da kurumlarda uygulanabilmesine imkan tanınması MEB’in iradesinin teslimi anlamına gelmektedir. 
 

 
CHP Eğitim Çalışma Grubu Sunum Özeti:  

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ 
(2002-2017) 
BAKANLAR 
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ÖĞRETİM PROGRAMLARI 
SÜRECİN BAŞLAMASI 
• MEB; Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayı “eğitim ve öğretimin” sadece öğretim boyutuna ağırlık verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin kalmaması gibi hususlar göz önünde bulundurularak çağın ve toplumun taleplerine cevap verebilecek donanıma ve üst düzey bilişsel becerilere sahip, bu becerileri yaşamının farklı alanlarında kullanabilen, millî, manevi ve evrensel değerleri benimseyerek bu değerleri tutum ve davranışa dönüştüren bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öğretim programları revize çalışmaları yapıldı. Dünya ülkeleri eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapıldı, bu taslağı 1000’in üzerinde kişi hazırladı. 
TASLAK PROGRAMIN AÇIKLANMASI 
• Aralık 2016, EĞİTİM BİR SEN tarafından -Gecikmiş Bir Reform Müfredatın Demokratikleştirilmesi- adlı rapor açıklandı. 
• 13 OCAK 2017 tarihinde MEB taslak programı açıkladı. 
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AÇIKLANMASI 
• 18 Temmuz 2017 Öğretim Programları açıklandı.  
• 51 ayrı, sınıflar esas alındığında 176 öğretim programı yenilendi. 
• 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacağı belirtilse de Müsteşar 2018-2019’da tüm sınıflarda uygulanacağını duyurdu. 
AÇIKLANAN PROGRAM İLE HEDEFLENEN AMAÇ 
 Atatürkçü düşünce sistemini eğitim sisteminden çıkararak laik eğitim anlayışını sonlandırmak. 
 Eğitim sistemini çağdaş bilimsel normlardan uzaklaştırmak. 
 Dini motifler ile ders kitaplarını donatmak. 
 Değerler Eğitimi adı altında dini eğitim vermek. 
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 AKP politikalarının okullarda anlatılmasını sağlamak. 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
YASAL DÜZENLEMELER 
 Öğretim Birliği yeniden sağlanmalıdır. 
 TCK 263 tekrar yürürlüğe konmalıdır. 
 MEB atamalarının liyakat esasına göre yapılması için yasal altyapı sağlanmalıdır. 
 Sözleşmeli öğretmen alımından vazgeçilmelidir. 
 Okul Öncesi Eğitim zorunlu hale getirilmelidir. 
 Eğitim Öğretim Desteği bütçesinin Devlet okullarına aktarılması sağlanmalıdır. 
 Tablet dağıtımına son verilerek Fatih Projesi gözden geçirilmelidir. 
 Öğretmenlerin sosyal ve mali durumları düzeltilmelidir. 
ÖRGÜTSEL DÜZENLEMELER 
 Geniş Katılımlı Eğitim Şurası toplanmalıdır. 
 Öğrenci istismarını engellemek, yoksul aile çocuklarına sahip çıkmak için Sosyal Demokrat yapıda Eğitim Kooperatifi/Vakfı kurulmalıdır. 
 STK işbirlikleri ile kısa-orta-uzun vadeli eğitim planı uygulamaya konulmalıdır. 
 CHP’li Belediyeler tarafından SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ açılmalıdır. 
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5.10.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Yrd. Erdal Aksünger 
 
Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar 
Veri merkezi hizmeti aldığımız Turkcell 
Superonline ile sözleşmemiz Temmuz başında 
sona eriyordu. Mevcut şirketin yanı sıra başka 
şirketlerden de teklif alarak birçok toplantı yaptık. 
Sonuç olarak sözleşmemizi daha yüksek kapasite, 
daha fazla bant genişliği ve daha yeni güvenlik 
standartları sağlayacak bir hizmet paketi üzerinde 
anlaşarak, maliyeti de yükseltmeyecek şekilde aynı 
şirketle, daha önce 24 ay olan taahhüt süresini 12 
aya indirerek yeniledik. Yeni sözleşme gereği 
partimize sunulan Sanal Veri Merkezi hizmetine 
geçiş çalışmaları devam ediyor. 
Temmuz ortasında, Genel Başkanımızın talebi 
doğrultusunda, Vodafone ile Cumhuriyet Halk 
Partisi üyelerine indirimli fiyatlarla mobil telefon 
ve internet paketleri sunulması için özel bir 
kurumsal sözleşme üzerinde çalışmaya başladık. 
İlk etapta Parti Meclisi Üyeleri, Milletvekilleri, İl ve 

İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel 
Merkez yöneticileri ve personeline açılmak üzere 
tasarlanan sözleşme kapsamında, Vodafone’un 
kurumsal hizmet paketleri %75 indirimle 
sunulacak. Hat açılışı ve operatör değişikliği 
işlemlerinin Genel Merkezde, kontrollü bir şekilde 
yapılacağı sözleşmeyle üzerinde partimiz 
hukukçuları ile Vodafone hukuk birimi arasında 
son görüşmeler tamamlanmış olup, revize edilmiş 
sözleşmenin Parti Meclisi toplantısından önce 
imzalanmış ve işlemlerin başlamış olmasını 
bekliyoruz. 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili sektörlerdeki 
yenilikleri, gelişmeleri takip ediyor ve CHP 
iktidarında bu alanlarda yapacağımız çalışmalarla 
ilgili sosyal medya gündemi oluşturmaya, halkı 
bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye dönük 
çalışmalarımıza devam ettik. 

 
Adalet Kurultayı 
26 – 29 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de 
toplanan Adalet Kurultayı’nda telefon ve mobil 
internetin sorunsuz işlemesi, ek olarak 
katılımcılara ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması için 
tüm operatörlerle görüşmeler yaptık. Her üç 
operatör de, Kurultay başlamadan iki gün önce 
mobil baz istasyonlarını alana getirdi. Alandaki 
arkadaşlarımızla koordinasyon içinde yer tahsisini 
yaptık ve Kurultay süresince telefon ve mobil 
internet ağı kesintisiz bir şekilde işletildi. Bayram 
trafiği nedeniyle mobil baz istasyonlara ihtiyacın 
arttığı bir döneme denk gelmesine rağmen bu 
çalışma için operatörlere herhangi bir ücret 
ödemedik.  

Bedeli karşılığı ücretsiz wi-fi hizmeti talebimizi 
Türk Telekom ve Turkcell karşılayamadı. Türk 
Telekom teknik olarak verim alamadığını, Turkcell 
ise radyo link bağlantısı için BTK lisansı alması 
gerektiğini, bunun da uzun sürdüğünü gerekçe 
gösterdi. Vodafone sembolik bir ücret karşılığı bu 
hizmeti sunmayı taahhüt etti ve SMS doğrulaması 
ile çalışan ücretsiz wi-fi hizmetini Kurultay 
alanındaki katılımcılara sundu. Ekibimiz Kurultay 
başlamadan bir gün önce alanda hazır bulunarak 
hizmet kalitesini ve kapasiteyi kontrol etti, son 
düzenlemelerin yapılmasını sağladı. Wi-fi 
hizmetinin kullanım istatistikleri üzerine 
değerlendirmemiz devam ediyor. 
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Adalet Kurultayı’nda basın ve medya 
mensuplarının kullanımına sunulan Medya 
Merkezi’nin hazırlanması ve Kurultay başladıktan 
sonra medya mensuplarının ihtiyaçlarının 
karşılanması için özveriyle çalışan organizasyon 
ekibine destek verdik. Medya Merkezi’nin ana 

sahne ile mesafesi nedeniyle ses ve görüntü 
bağlantısının sağlanamadığını öğrendikten sonra 
sorunun çözümü için alternatifleri tespit ettik, 
ancak gerekli cihazların temini için yeterli zaman 
olmadığını gördük. 

 
Devam Eden Çalışmalar  
Yeni Üyelik Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarımız, 
Olağan Büyük Kurultay takvimi işlediği için 
gecikmeli olarak devam ediyor. Üye Yazım 
Birimi’nin geçiş süreciyle Kurultay takviminin 
çakışmaması için yaptığı erteleme talebi 
doğrultusunda, delege seçimleri için hazırlanan 
hazirun listeleri eski sistem üzerinde hazırlanarak 
oluşan üye listeleri Intranet ve Yeni Üyelik 
Yönetim Sistemi’ne aktarıldı. İtiraz süreci 
sonrasında kesinleşen hazirun listelerinin Eylül 
ayının ilk haftası Intranet’e aktarılması için 
hazırlıklarımızı tamamladık. 
Eylül başı itibariyle Olağan Kurultay süreciyle ilgili 
işlemler tamamlanmış olacağı için, Yeni Üyelik 
Sistemi’ni yaygınlaştırma çalışmalarına tekrar hız 
veriyoruz. Türkiye’yi 20 bölge halinde ele alarak, 
her bölge için en az 3, en fazla 5 örgüt 
yöneticimizden (tercihen bilişim sorumluları 
arasından seçerek) oluşacak uygulama sorumluları 
ve ekibin Genel Merkezle koordinasyonundan 
sorumlu bir çalışma grubu kuruyoruz. Genel 
Merkez Bitem Gönüllülerinden oluşacak çalışma 
grubu, her bölge için uygulama takvimi, eğitim 
programı ve işlemlerin takibini üstlenecek, yerinde 

eğitim toplantıları yapacak, çalışmaların 
raporlanmasını ve ortaya çıkan sorunların yazılım 
ekibine aktarılmasını sağlayacak.  
İletişim Yönetim Sisteminde örgüte açılan SMS 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam 
ediyor. Benzer modeli e-posta hizmetinde de 
uygulamak için çalışma yapıyoruz. İl ve ilçe 
başkanlıklarının kredi kartı kullanmasının ve e-
posta hizmet sağlayıcımız olan Amazon üzerinde 
hesap açarak yönetmesinin zorunlu olduğu bu 
sistemin, birkaç ay içinde pilot proje olarak sınırlı 
sayıda il ve ilçe başkanlığında kullanılmasını 
hedefliyoruz. 
Mobil uygulamalarımız ve Intranet üzerinde rutin 
güncellemeler devam ediyor, yeni özellikler için de 
planlama yapıyoruz. 
CHPNet’in Aktif Üyelik ve Liyakat Sistemi ile Yeni 
Üyelik Yönetim Sistemi açısından taşıdığı kilit rolü 
daha önce değerlendirmiştik. Bu konudaki 
vizyonumuzu desteklemek üzere CHPNet’i yeni 
özelliklerle zenginleştirmek için yapacağımız 
çalışmalara devam ediyoruz. 

 
Çalışma Grupları 
Öncelikle Yeni Üyelik Yönetim Sistemi için, devam 
eden süreçte de Aktif Üyelik ve Liyakat Sistemi 
vizyonumuz için planlama ve koordinasyon 
çalışmalarını yürütmek üzere kurmakta olduğumuz 
çalışma grubunun yanı sıra, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, eğitim teknolojileri ve girişim 
ekosistemindeki gelişmeleri değerlendirmek ve 

raporlamak amacıyla ilgili alanlarda tecrübesi ve 
bilgi birikimiyle tanınan kişileri davet ederek yeni 
çalışma grupları oluşturuyoruz. Mesleki ve sektörel 
etki açısından ağırlığı olan, gerektiğinde internet 
olanaklarıyla katkı verecek katılımcılara dönük 
davetlerimiz devam ediyor. 
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Planlanan Çalışmalar (kısa, orta, uzun vadede) 
Yerel yönetimler performans değerlendirme ve 
iyileştirme, kurumsal kimlik yönetimi ve bilgi 
paylaşımı projelerimizin plan çalışmaları devam 
ediyor. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı 
hazırlıklarının yanı sıra Büyük Kurultay 
hazırlıklarından etkilenen projeyle ilgili 
toplantılarımıza geçtiğimiz ay hız verdik. Konu 
üzerinde örnek çalışmalar üreten belediye 

yöneticisi arkadaşlarımızla detaylı bir gözden 
geçirme yaparak projenin uygulama esasları 
üzerine taslaklarımızı oluşturduk. Genel Merkez 
olanaklarıyla geliştirilmesi mümkün olmayan proje 
için belediyelerin kendi büyüklükleri oranında 
katkı verecekleri ve aynı şekilde karşılığında 
hizmet alacakları bir finansal model üretmeye 
çalışıyoruz. 

 
Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli Kabuller 
4 Mayıs Yurt Gazetesi - Ülkü Çoban’la 

röportaj 
5 Mayıs CNN Türk - Ahu Özyurt ile 10’dan 

sonrası programı 
5 Mayıs Halk TV - Haber Masası 

Programında, Elif Doğan Şentürk’ün 
konuğu 

5 Mayıs Kartal İlçe Başkanlığı - Referandum 
Değerlendirme Toplantısı 

8 Mayıs Parlamento Muhabirleri Derneği 
Başkanı Göksel Bozkurt’u ziyaret 

8 Mayıs  NTV - Oğuz Haksever’le Öğle Arası 
programı 

9 Mayıs İleri Dergisi - Kaya Ataberk’le 
röportaj 

14 Mayıs Antalya İl Başkanlığı ziyareti 
16 Mayıs Arif Sağ’ı hastanede ziyaret 
19 Mayıs Samsun İl Başkanlığı ziyareti 
19 Mayıs Samsun ADD Şubesi Paneli 
20 Mayıs Sözcü Gazetesini ziyaret 
20 Mayıs Halk TV - Haber Saati konuğu 
21 Mayıs  Balıkesir - Edremit İlçe Başkanlığı’nın 

Zeytinli Kır Yemeği 

23 Mayıs İzmir - Bornova İlçe Başkanlığı 
ziyareti 

23 Mayıs İzmir - Karşıyaka İlçe Başkanlığı 
ziyareti 

25 Mayıs Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti 
25 Mayıs Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret 
25 Mayıs Eskişehir - Odunpazarı Belediye 

Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret 
26 Mayıs Adana - Çukurova Belediye Başkanı 

Soner Çetin’in kızının düğünü 
1 Haziran CNN Türk - Ahu Özyurt ile 10’dan 

sonrası programı 
3 Haziran İzmir - Yurt Gazetesi Ege Temsilciliği 

ziyareti 
3 Haziran İzmir 68’liler Derneği, Nazım 

Hikmet’i Anma Etkinlikleri 
4 Haziran  Göztepe - Antalyaspor şampiyonluk 

maçı 
8 Haziran  Mersin İl Başkanlığı - İl Danışma 

Kurulu Toplantısı 
8 Haziran Mersin Su Radyo canlı yayını 
8 Haziran Mersin Kanal 33 canlı yayını 
9 Haziran İzmir Hayır Cephesince düzenlenen 

İlkay Kızılırmak konseri 
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10 Haziran Mudanya Belediyesi Eski Taş 
Mektep Restorasyonu Etkinlikleri 

10 Haziran Mudanya Tirilye esnafını ziyaret 
11 Haziran Mudanya esnafı ve kahvehane 

ziyaretleri 
12 Haziran Urla, Karşıyaka ve Torbalı İlçe 

Başkanlarıyla yerel sorunlar üzerine 
toplantı 

12 Haziran Kanal İzmir TV’de Rıdvan Akgün’le 
Politik Gündem programı 

12 Haziran İzmir Ticaret Odası İftar Yemeği 
13 Haziran TBMM Başkanvekili Akif 

Hamzaçebi’yi ziyaret 
13 Haziran  CHP Spor Üst Kurulu toplantısı 
14 Haziran Barolar Birliği Başkanı Metin 

Feyzioğlu’nu makamında ziyaret 
15 Haziran - 9 Temmuz Adalet Yürüyüşü 
24 Haziran Enis Berberoğlu ve Oya 

Berberoğlu’na taziye 
7 Temmuz Halk TV Adalet Yürüyüşü özel 

programı 
10 Temmuz İstanbul - İl Başkanları Toplantısı 
18 Temmuz Ayvalık Belediye Başkanı ziyareti 
23 Temmuz 24. Dönem Samsun Milletvekili 

İhsan Kalkavan’ın cenaze töreni 
28 Temmuz İzmir Can Radyo’da Gökhan Kafalı 

ile Sesli Gazete Programı 
29 Temmuz Karşıyaka – Bostanlı - Mavişehir 

Dolmuş Hattı Taksi esnafıyla 
görüşme 

30 Temmuz Didim Cemevi Kadın Kolları - Yaz 
Konserleri 

30 Temmuz Didim’de vatandaşlarla buluşma 
30 Temmuz Didim Cemevi’nce düzenlenen 

Taner Özdemir konseri 
2 Ağustos HDP’nin  İstanbul Yoğurtçu 

Parkı’nda yaptığı Vicdan ve Adalet 
Nöbetini ziyaret 

3 Ağustos İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
Siyasi Müsteşarı Resul Musevi’yi 
kabul 

5 Ağustos Eğitim-İş Sendikası 5.Olağan 
Kongresi 

9 Ağustos ABD Büyükelçiliği Siyasi Uzmanı 
Kevin Boyt’u kabul 

10 Ağustos  Genel Başkanın Düzce Programı  
11 Ağustos Halk TV – Lale Özan Arslan ile Ana 

Haber 
12 Ağustos Halk TV Genel Müdürü Şaban 

Sevinç’in kızının düğünü 
13 Ağustos Göngören ve Bağcılar İlçe 

Örgütleriyle toplantı 
15 Ağustos Halk TV Gündem Özel Programı 
16 Ağustos Muğla İl ve İlçe Örgütleri ile 

Belediye Başkanlarını kabul 
24 Ağustos Halk TV – Lale Özan Arslan ile Ana 

Haber 
26 – 29 Ağustos Adalet Kurultayı 
29 Ağustos Dikili Kültür Sanat Bilim - Düşünce 

ve Emek Festivali'nde "Türkiye'de 
Gazeteci Olmak - Sansür ve Sosyal 
Medya Yasakları" paneli 
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5.11.Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu  
Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır 
 
ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR 
PARTİ KÜTÜĞÜ 
a.- PARTİ KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER 
29 Ağustos 2017 tarihli itibariyle Parti Kütüğünde kayıtlı 1.212.736 asıl üyemiz bulunmaktadır.  Mevcut üyelerimizin, 
• 385.085’i ( toplam üyelerin % 31,8’si ) kadın üyelerden,  
• 36.416’sı   ( toplam üyelerin % 3’ü )  genç kadın üyelerden, 

• 111.279’u 1987 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla ( toplam üyelerin % 9,2’si ) genç üyelerden, 
oluşmaktadır.  
03 Temmuz 2017 tarihli Parti Meclisi için verilen raporda Parti Kütüğünde kayıtlı 1.208.537 asıl üyemizin bulunduğu, bunlardan 383.445’inin kadın üyelerden, 35.979’unun genç kadın üyelerden, 109.905’inin (1987 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla) ise genç üyelerden oluştuğu belirtilmişti. 

Toplam 970 ilçeden 37 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 arasındadır.  
Üye sayısı yetersiz olan ilçelerin adları ve üye sayıları aşağıda belirtilmiştir. 
 
  

ÜYE KADIN ÜYE GENÇ KADIN ÜYE GENÇ ÜYE

1.208.537

383.445

35.979 109.905

1.212.736

385.085

36.416 111.279

GENEL TOPLAM (03.07.2017) GENEL TOPLAM (29.08.2017)
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İL İLÇE ÜYE SAYISI İL İLÇE ÜYE SAYISI 

ADIYAMAN SAMSAT 40  KARAMAN KAZIMKARABEKİR 46 
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38  KARS DİGOR 44 
BİNGÖL SOLHAN 49  KASTAMONU AĞLI 41 
BİNGÖL YAYLADERE 44  KASTAMONU DOĞANYURT 47 
ÇANKIRI ATKARACALAR 43  KAYSERİ HACILAR 45 
ÇANKIRI KORGUN 18  KIRIKKALE ÇELEBİ 47 
ÇANKIRI YAPRAKLI 9  KONYA AKÖREN 43 
DİYARBAKIR HAZRO 33  KONYA HALKAPINAR 44 
ELAZIĞ ARICAK 49  KONYA TAŞKENT 43 
ELAZIĞ BASKİL 41  KONYA YALIHÜYÜK 13 
ELAZIĞ SİVRİCE 41  MALATYA DOĞANYOL 42 
ERZİNCAN KEMALİYE 48  SİİRT ŞİRVAN 44 
ERZURUM KÖPRÜKÖY 9  SİİRT TİLLO 1 
ERZURUM UZUNDERE 23  SİVAS DOĞANŞAR 10 
GİRESUN ÇAMOLUK 41  SİVAS GÖLOVA 32 
GÜMÜŞHANE KÖSE 15  ŞANLIURFA HARRAN 35 
HAKKARİ ÇUKURCA 22  ŞIRNAK İDİL 36 
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 48  VAN BAŞKALE 37 
KARAMAN BAŞYAYLA 22            diğer 933 ilçenin üye sayıları ise; 

 10.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 19, 
 5.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 46, 
 1.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 188, 
 500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 130, 
 100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 378, 
 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 172, 

olup, ilçelerimize yönelik kadın, genç kadın ve genç üyelerimizin sayıları “ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA 
SAYI DAĞILIMI” tablosunda verilmiştir. 
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ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI (29.08.2017) 

İL ÜYE SAYISI 
KADIN ÜYE SAYISI 

GENÇ KADIN ÜYE SAYISI 

GENÇ ÜYE SAYISI   İL ÜYE SAYISI 
KADIN ÜYE SAYISI 

GENÇ KADIN ÜYE SAYISI 

GENÇ ÜYE SAYISI  
ADANA 45.278 15.912 1.641 4.550  K.MARAŞ 9.653 2.077 133 627 
ADIYAMAN 6.873 1.188 100 538  KARABÜK 2.464 513 56 221 
AFYON 6.821 904 75 480  KARAMAN 2.684 466 36 180 
AĞRI 1.055 96 17 85  KARS 1.781 169 19 107 
AKSARAY 2.778 492 54 217  KASTAMONU 4.062 744 37 239 
AMASYA 7.555 1.859 122 500  KAYSERİ 8.481 1.974 228 815 
ANKARA 81.734 31.461 2.094 5.650  KIRIKKALE 2.227 534 24 105 
ANTALYA 42.616 14.076 1.025 3.303  KIRKLARELİ 14.575 4.181 430 1.398 
ARDAHAN 1.898 175 23 102  KIRŞEHİR 3.235 584 17 75 
ARTVİN 5.199 1.143 85 375  KİLİS 880 107 9 70 
AYDIN 33.576 10.280 1.229 3.958  KOCAELİ 28.108 8.911 833 2.529 
BALIKESİR 24.680 7.660 593 1.898  KONYA 9.937 1.728 145 673 
BARTIN 2.129 375 32 127  KÜTAHYA 3.568 546 62 247 
BATMAN 923 155 32 127  MALATYA 10.152 2.297 162 521 
BAYBURT 370 39 12 57  MANİSA 21.453 4.830 447 1.831 
BİLECİK 3.961 920 93 361  MARDİN 1.449 296 42 152 
BİNGÖL 679 145 23 75  MERSİN 40.370 14.731 885 2.468 
BİTLİS 658 98 18 119  MUĞLA 33.060 9.901 1.020 4.035 
BOLU 4.439 1.111 88 300  MUŞ 753 107 19 69 
BURDUR 4.415 997 59 276  NEVŞEHİR 3.267 720 38 202 
BURSA 31.968 8.688 1.006 3.539  NİĞDE 4.777 912 35 238 
ÇANAKKALE 14.113 4.152 339 1.135  ORDU 8.409 1.381 121 570 
ÇANKIRI 980 189 9 70  OSMANİYE 6.185 1.759 123 381 
ÇORUM 12.458 3.833 218 693  RİZE 3.380 594 55 220 
DENİZLİ 15.973 3.890 322 1.266  SAKARYA 8.567 2.247 255 899 
DİYARBAKIR 3.384 688 106 363  SAMSUN 15.879 4.060 331 1.235 
DÜZCE 3.280 705 67 246  SİİRT 671 85 10 90 
EDİRNE 10.947 2.742 291 984  SİNOP 3.640 1.025 56 217 
ELAZIĞ 2.929 618 69 219  SİVAS 9.441 2.422 169 547 
ERZİNCAN 5.643 1.630 97 311  ŞANLIURFA 3.189 447 88 352 
ERZURUM 2.528 332 36 175  ŞIRNAK 761 86 31 119 
ESKİŞEHİR 14.307 4.341 383 1.173  TEKİRDAĞ 25.877 7.419 1.103 3.726 
GAZİANTEP 22.258 5.914 651 2.203  TOKAT 8.156 1.714 113 418 
GİRESUN 7.730 1.801 159 575  TRABZON 8.741 1.655 143 547 
GÜMÜŞHANE 990 159 15 81  TUNCELİ 4.171 1.068 86 230 
HAKKARİ 642 155 60 176  UŞAK 8.094 2.082 219 841 
HATAY 31.196 10.069 1.252 3.461  VAN 2.339 438 76 252 
IĞDIR 662 84 13 69  YALOVA 5.016 1.897 159 439 
ISPARTA 4.070 905 65 357  YOZGAT 3.051 488 29 154 
İSTANBUL 257.602 98.752 10.552 27.527  ZONGULDAK 10.640 2.732 218 733 
İZMİR 148.296 56.425 5.229 14.786  GENEL TOPLAM 1.212.736 385.085 36.416 111.279 
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Üye sayısına göre ilk 10 il; 

 
b.- OLAĞAN İL – İLÇE KONGRELERİ: 
03 Mayıs 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile, 36.Olağan Kurultay Takvimi başlatılarak, süreç içerisinde yapılacak işlemleri içeren “Kongre Takvimi” açıklanmıştı. 
Yürütülen Kongreler Takvimi süresince hak kayıplarının önlenmesi için, Genel Merkez Üye Yazım Birimi tarafından kayıtlı üyelerin adres bilgileri, “16 Nisan 2017 Anayasa Halk Oylamasına Esas Olan Seçmen Kütük” adres bilgilerine göre güncellemeleri yapılmıştır. 
Yapılan adres bilgileri güncellemeleri ile, İlçe Başkanlıklarımızdan gelen istifa, vefat, nakil, disiplin dosyalarını da içeren güncellemeler sonrası hazırlanan mahalle veya köylere ait “Muhtarlık Bölgesi Delege Seçimlerine Esas Olacak Üye Çizelgeleri” İlçe Başkanlıklarımızda 10 Temmuz 2017 – 17 Temmuz 2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. 
İtiraz süreci içerisinde, İlçe ve İl Başkanlıklarımıza yapılan itirazlar ve itirazlara yönelik yapılan çalışmalar “Parti Tüzüğü”, ”Üye Yazım Yönetmeliği”, “Kongre Takvimi” ile, “2017/4 sayılı Genelge” kapsamında İl ve İlçe Başkanlıklarımızca değerlendirilerek Genel Merkeze ulaştırılmıştır. 
 

Genel Merkeze ulaştırılan itirazlar Parti Kütüğü kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda itirazları ve evrakları uygun olan üyelerimizin güncelleme işlemleri Parti Kütüğü üzerinde yapılmıştır.  
Güncellemeleri yapılan üyelerimiz ile, itirazları ve itiraz evrakları uygun olmayan üyelerimizin durumları hakkında ilgili İl ve İlçe Başkanlıklarımıza gerekli yazışmalarla bilgilendirmeleri yapılmıştır.  
  
c.- ONLİNE ÜYELER: 
Online Üyelik Sisteminden 08 Temmuz 2014 tarihinden günümüze değin 74.998 kişi üyelik için başvuruda bulunmuşlardır. Bunlardan 33.132 kişi asıl üye olarak Üye Kütüğünde kayıtlıdır.  
Üyelik işlemleri devam eden 4.198 kişi ile üyelik süreçleri bu aşamada uygun olmayan 37.668 kişinin üyelik işlemleri devam etmektedir. (Resim bilgilerini düzeltenler, Üyelik durumu Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlardan ödemelerini yapanlar ile kişilere teslim edilemediği için Genel Merkeze iade edilen kargolar talep olması durumunda kişiye yeniden gönderilerek üyelik işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.) 
Online Üyelik ile ilgili 03 Temmuz 2017 tarihli Parti Meclisi için verilen raporda, 74.450 kişinin üyelik için başvuruda bulunduğu, bunlardan 32.187 
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Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

260 

kişinin asıl üye olduğu ve üyelik işlemlerine devam eden 3.952 kişi ile, üyelik süreçleri henüz uygun olmayan 38.311 kişinin üyelik işlemlerine devam edildiği belirtilmişti. 

 
 
 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI (29.06.2017 itibariyle) 
 DURUM SAYI 
Onaylananlar 33.132 

TOPLAM 33.132 
 
 
ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI DAĞILIMI (29.06.2017) 

DURUM SAYI 
Üyelik Kartları Matbaada Basımda Olanlar 391 
Uyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler 3.788 
Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe Görüşleri istenenler 19 

TOPLAM 4.198 
  

 ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA UYGUN OLMAYANLARIN SAYI 
DAĞILIMI (29.06.2017) 

DURUM SAYI 
Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlar 25.599 
Resim Uygun Olmayanlar 1.512 
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 29 
Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.219 
Kişilere Kargo Teslim edilemeyenler 6.259 
Üyeliklerini İptal Edenler  1.998 
İlçe Başkanlığının İtiraz Ettiği Üyeler 52 

TOPLAM 37.668 
 
 

d.- YENİ ÜYELER: 
Parti Tüzüğümüzün 9. Maddesi gereği İlçe Başkanlıklarına üyelik başvurusunda bulunanlardan, 15 günlük askı sürelerini tamamlayarak İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen formların kayıtları düzenli olarak Parti Kütüğüne aktarılmaktadır. 
 
e.- PARTİ KÜTÜĞÜ GÜNCELLEMESİ: 

Genel Merkez Parti Kütüğünün güncellenmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil bürosunda tutulan parti kayıtları ile uyumlu olması üyelik açısından büyük önem taşımaktadır.  
Bu amaçla İlçe Başkanlıklarında kayıt edilen yeni üyeler ile, İl ve İlçe Başkanlıklarımız ile yapılan çalışmalar ve yazışmalar sonucu istifa, vefat, nakil, disiplin ve üye kimlik kartları taleplerinin yapımları düzenli olarak devam etmektedir.  
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f.- MÜKERRER ÜYELİK: 
Önceki dönemlerde Genel Sekreterlik tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Siparweb programı üzerinden bildirimler yapıldıktan sonra, Sayın Başsavcılıktan üyelerimizin durumu ile ilgili CD alınarak üyelikler kontrol edilmekteydi. 
Bu yapılan kontroller sonrasında, özellikle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. Maddesi’nin 2. fıkrası, “kimse aynı zamanda birden fazla partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır” hükmü göz önünde bulundurularak üyelikleri Sayın Başsavcılık tarafından tutulan sicil dosyamıza aktarılmayanlar  Parti Kütüğünden düşürülerek İl ve İlçe Başkanlıklarımıza bildirilmekte ve yeniden form doldurmaları istenmekteydi. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2013-2. Dönemi için partilerden gelen talep sonrası Siparweb programı üzerinde bazı değişikliğe gitmiştir.  
Yapılan değişiklik sonrası artık, kişinin daha önce herhangi bir partide kaydı var ise ve o partiden kaydını sildirmeden başka bir Parti Genel Merkezi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na üye olarak bildirilmeye çalışılanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından üye olarak kabul edilmemektedirler.  
Genel Sekreterliğin 08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelgesi ekinde listeleri İl ve İlçe Başkanlarımıza gönderilen söz konusu kişiler, hangi partide kayıtlı olduklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının www.yargitaycb.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenmeleri, 

kendi bilgileri dışında üyeliklerinin yapıldığını öğrenenlerinin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına verecekleri veya daha önce kayıtlı oldukları partilerine verecekleri istifa dilekçeleri sonrası İlçe Başkanlıklarımızın  üst yazıları ekinde kişilerin T.C. Kimlik numaralarını içeren bilgilerini Genel Sekreterliğe bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir. 
 
g.- KİMLİK KARTI VERİLMESİ 
Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1.212.736 asıl üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya elverişli olan 1.104.320 asıl üyemize üye kimlik kartları düzenlenmiştir.  
Düzenlenen Üye Kimlik Kartlarının ilgililere dağıtımının yapılması için belirli aralıklarla gönderilmiştir. Üye kimlik kartları ile ilgili; 
 Parti Kütüğüne aktarılmaları tamamlanan yeni üyelerimizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya elverişli yaklaşık 14.211 kişinin kimlik kartları, 
 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye olanlardan fotoğrafları olmayan veya fotokopi resimleri olan 94.205 üyemizden istenen fotoğraflara ilişkin kimlik kartları, 
 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye olanlardan kimlik kartlarını alamayan üyelerimize ait gönderilen fotoğraflara ilişkin kimlik kartları, 
yapımları düzenli olarak devam etmektedir. 
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ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA SAYI DAĞILIMI (29.08.2017) 
                

İL İLÇE 
ÜYE 
SAYISI 

KADIN ÜYE 
SAYISI 

GENÇ KADIN 
ÜYE SAYISI 

GENÇ ÜYE 
SAYISI 

ADANA ALADAĞ 392 84 9 38 
ADANA CEYHAN 2.668 700 65 246 
ADANA ÇUKUROVA 11.007 4.429 304 791 
ADANA FEKE 232 47 3 25 
ADANA İMAMOĞLU 386 72 4 26 
ADANA KARAİSALI 292 32 1 16 
ADANA KARATAŞ 642 209 28 83 
ADANA KOZAN 2.037 586 69 226 
ADANA POZANTI 406 68 7 34 
ADANA SAİMBEYLİ 325 84 5 21 
ADANA SARIÇAM 1.763 491 51 142 
ADANA SEYHAN 18.117 6.839 855 2.173 
ADANA TUFANBEYLİ 299 73 3 16 
ADANA YUMURTALIK 319 66 6 24 
ADANA YÜREĞİR 6.393 2.132 231 689 
ADIYAMAN BESNİ 1.237 131 13 92 
ADIYAMAN ÇELİKHAN 219 32 4 9 
ADIYAMAN GERGER 171 17 4 40 
ADIYAMAN GÖLBAŞI 1.110 319 22 62 
ADIYAMAN KAHTA 437 75 4 26 
ADIYAMAN MERKEZ 3.414 590 51 278 
ADIYAMAN SAMSAT 40     14 
ADIYAMAN SİNCİK 52 3   2 
ADIYAMAN TUT 193 21 2 15 
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 188 12 1 23 
AFYONKARAHİSAR BAYAT 132 10 1 8 
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 296 27 2 15 
AFYONKARAHİSAR ÇAY 207 30 1 8 
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 104 4 2 8 
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 117 8   11 
AFYONKARAHİSAR DİNAR 504 53 3 18 
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 635 69 5 52 
AFYONKARAHİSAR EVCİLER 160 5   4 
AFYONKARAHİSAR HOCALAR 132 13 1 7 
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 342 19 1 18 
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 60 1   1 
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38 1   1 
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1.993 460 40 185 
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 561 63 4 29 
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 447 19 2 40 
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 391 62 4 11 
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 514 48 8 41 
AĞRI DİYADİN 81 11 5 11 
AĞRI DOĞUBAYAZIT 108 19 3 4 
AĞRI ELEŞKİRT 53 2   1 
AĞRI HAMUR 61     5 
AĞRI MERKEZ 427 46 4 36 
AĞRI PATNOS 131 10 2 10 
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AĞRI TAŞLIÇAY 56 7 3 4 
AĞRI TUTAK 138 1   14 
AKSARAY AĞAÇÖREN 71 5 1 2 
AKSARAY ESKİL 136 5 1 5 
AKSARAY GÜLAĞAÇ 521 140 25 65 
AKSARAY GÜZELYURT 117 17   5 
AKSARAY MERKEZ 1.695 297 25 132 
AKSARAY ORTAKÖY 170 19 2 5 
AKSARAY SARIYAHŞİ 68 9   3 
AMASYA GÖYNÜCEK 492 132 4 17 
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1.684 516 26 114 
AMASYA HAMAMÖZÜ 90 12 1 3 
AMASYA MERKEZ 2.173 495 39 107 
AMASYA MERZİFON 2.018 526 38 183 
AMASYA SULUOVA 423 90 6 18 
AMASYA TAŞOVA 675 88 8 58 
ANKARA AKYURT 180 34 3 7 
ANKARA ALTINDAĞ 4.261 1.615 120 316 
ANKARA AYAŞ 196 38 1 4 
ANKARA BALA 329 43 2 20 
ANKARA BEYPAZARI 359 62 3 23 
ANKARA ÇAMLIDERE 97 19   6 
ANKARA ÇANKAYA 21.100 8.975 558 1.400 
ANKARA ÇUBUK 573 132 7 27 
ANKARA ELMADAĞ 1.131 331 39 125 
ANKARA ETİMESGUT 6.362 2.641 132 339 
ANKARA EVREN 71 28     
ANKARA GÖLBAŞI 1.302 415 23 83 
ANKARA GÜDÜL 87 19   3 
ANKARA HAYMANA 317 22 2 18 
ANKARA KAHRAMANKAZAN 300 95 10 23 
ANKARA KALECİK 242 46 2 9 
ANKARA KEÇİÖREN 9.490 3.588 234 633 
ANKARA KIZILCAHAMAM 268 47 1 12 
ANKARA MAMAK 17.322 6.869 557 1.509 
ANKARA NALLIHAN 303 44 2 14 
ANKARA POLATLI 881 197 19 58 
ANKARA PURSAKLAR 442 132 16 41 
ANKARA SİNCAN 2.716 833 72 185 
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 537 96 2 15 
ANKARA YENİMAHALLE 12.868 5.140 289 780 
ANTALYA AKSEKİ 366 94 1 14 
ANTALYA AKSU 557 120 10 51 
ANTALYA ALANYA 3.324 1.101 71 229 
ANTALYA DEMRE 505 136 10 42 
ANTALYA DÖŞEMEALTI 996 261 27 108 
ANTALYA ELMALI 536 66 2 23 
ANTALYA FİNİKE 953 300 19 67 
ANTALYA GAZİPAŞA 1.659 441 19 90 
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 139 28   5 
ANTALYA İBRADI 115 21 1 6 
ANTALYA KAŞ 1.295 298 26 177 
ANTALYA KEMER 940 298 14 59 
ANTALYA KEPEZ 7.471 2.613 228 610 
ANTALYA KONYAALTI 4.367 1.794 101 274 
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ANTALYA KORKUTELİ 802 102 9 59 
ANTALYA KUMLUCA 797 146 16 84 
ANTALYA MANAVGAT 4.245 917 72 334 
ANTALYA MURATPAŞA 12.466 5.183 376 965 
ANTALYA SERİK 1.083 157 23 106 
ARDAHAN ÇILDIR 211 25 1 2 
ARDAHAN DAMAL 179 12 4 14 
ARDAHAN GÖLE 436 34 5 23 
ARDAHAN HANAK 260 7   7 
ARDAHAN MERKEZ 680 89 13 52 
ARDAHAN POSOF 132 8   4 
ARTVİN ARDANUÇ 509 76 6 29 
ARTVİN ARHAVİ 562 138 8 39 
ARTVİN BORÇKA 588 108 7 39 
ARTVİN HOPA 1.165 256 25 90 
ARTVİN MERKEZ 1.251 355 28 107 
ARTVİN MURGUL 403 121 8 28 
ARTVİN ŞAVŞAT 522 66 2 32 
ARTVİN YUSUFELİ 199 23 1 11 
AYDIN BOZDOĞAN 922 143 29 113 
AYDIN BUHARKENT 353 98 18 60 
AYDIN ÇİNE 1.414 289 37 170 
AYDIN DİDİM 4.602 1.771 104 308 
AYDIN EFELER 8.156 2.749 386 1.141 
AYDIN GERMENCİK 1.031 171 21 110 
AYDIN İNCİRLİOVA 1.421 287 49 222 
AYDIN KARACASU 459 65 10 47 
AYDIN KARPUZLU 242 35 7 24 
AYDIN KOÇARLI 604 90 13 63 
AYDIN KÖŞK 537 91 17 85 
AYDIN KUŞADASI 5.214 2.133 193 495 
AYDIN KUYUCAK 848 193 32 107 
AYDIN NAZİLLİ 3.184 879 139 407 
AYDIN SÖKE 3.695 1.066 149 517 
AYDIN SULTANHİSAR 516 129 13 41 
AYDIN YENİPAZAR 378 91 12 48 
BALIKESİR ALTIEYLÜL 1.984 563 57 153 
BALIKESİR AYVALIK 2.219 849 56 158 
BALIKESİR BALYA 209 42 3 10 
BALIKESİR BANDIRMA 2.862 954 113 318 
BALIKESİR BİGADİÇ 375 57 3 40 
BALIKESİR BURHANİYE 2.363 872 53 161 
BALIKESİR DURSUNBEY 189 18 3 19 
BALIKESİR EDREMİT 6.893 2.595 149 450 
BALIKESİR ERDEK 883 288 12 44 
BALIKESİR GÖMEÇ 518 133 10 49 
BALIKESİR GÖNEN 973 183 23 84 
BALIKESİR HAVRAN 303 64 6 32 
BALIKESİR İVRİNDİ 505 42 4 30 
BALIKESİR KARESİ 1.775 520 49 152 
BALIKESİR KEPSUT 231 34 1 12 
BALIKESİR MANYAS 710 129 23 80 
BALIKESİR MARMARA 284 95 8 19 
BALIKESİR SAVAŞTEPE 201 28 3 9 
BALIKESİR SINDIRGI 707 97 5 46 
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BALIKESİR SUSURLUK 496 97 12 32 
BARTIN AMASRA 285 79 6 14 
BARTIN KURUCAŞİLE 98 16 3 4 
BARTIN MERKEZ 1.410 247 23 102 
BARTIN ULUS 336 33   7 
BATMAN BEŞİRİ 51 10 3 7 
BATMAN GERCÜŞ 59 2     
BATMAN HASANKEYF 50 13 3 6 
BATMAN KOZLUK 125 3 1 24 
BATMAN MERKEZ 459 107 17 70 
BATMAN SASON 179 20 8 20 
BAYBURT AYDINTEPE 52 3   5 
BAYBURT DEMİRÖZÜ 77 16 3 13 
BAYBURT MERKEZ 241 20 9 39 
BİLECİK BOZÜYÜK 1.493 449 43 137 
BİLECİK GÖLPAZARI 256 30 1 22 
BİLECİK İNHİSAR 77 14   2 
BİLECİK MERKEZ 1.292 307 40 136 
BİLECİK OSMANELİ 210 29 3 20 
BİLECİK PAZARYERİ 117 12 3 12 
BİLECİK SÖĞÜT 417 58 3 32 
BİLECİK YENİPAZAR 99 21     
BİNGÖL ADAKLI 67 11 1 4 
BİNGÖL GENÇ 57 4 1 10 
BİNGÖL KARLIOVA 50 6 3 6 
BİNGÖL KİĞI 98 16 1 2 
BİNGÖL MERKEZ 245 74 12 33 
BİNGÖL SOLHAN 49 14 5 16 
BİNGÖL YAYLADERE 44 10   1 
BİNGÖL YEDİSU 69 10   3 
BİTLİS ADİLCEVAZ 60 2   5 
BİTLİS AHLAT 66 7   6 
BİTLİS GÜROYMAK 94 6   15 
BİTLİS HİZAN 57 4 2 5 
BİTLİS MERKEZ 150 22 6 38 
BİTLİS MUTKİ 76 21 1 21 
BİTLİS TATVAN 155 36 9 29 
BOLU DÖRTDİVAN 51 4   1 
BOLU GEREDE 50 3   4 
BOLU GÖYNÜK 163 21   5 
BOLU KIBRISCIK 139 16   3 
BOLU MENGEN 263 57 3 17 
BOLU MERKEZ 3.313 945 80 242 
BOLU MUDURNU 281 51 2 18 
BOLU SEBEN 91 9 1 5 
BOLU YENİÇAĞA 88 5 2 5 
BURDUR AĞLASUN 100 21 2 6 
BURDUR ALTINYAYLA 65 11   2 
BURDUR BUCAK 457 77 7 32 
BURDUR ÇAVDIR 143 13   6 
BURDUR ÇELTİKÇİ 75 6 1 6 
BURDUR GÖLHİSAR 249 32   3 
BURDUR KARAMANLI 272 69 4 18 
BURDUR KEMER 54 3 1 1 
BURDUR MERKEZ 2.123 580 33 160 
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BURDUR TEFENNİ 189 43 4 15 
BURDUR YEŞİLOVA 688 142 7 27 
BURSA BÜYÜKORHAN 76 2 1 2 
BURSA GEMLİK 1.522 439 44 151 
BURSA GÜRSU 590 108 17 63 
BURSA HARMANCIK 80 8   1 
BURSA İNEGÖL 1.894 341 61 296 
BURSA İZNİK 783 147 14 71 
BURSA KARACABEY 869 164 26 97 
BURSA KELES 94 2   5 
BURSA KESTEL 1.073 239 38 176 
BURSA MUDANYA 2.753 924 79 281 
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1.291 218 32 138 
BURSA NİLÜFER 6.157 2.127 187 639 
BURSA ORHANELİ 243 21   8 
BURSA ORHANGAZİ 1.107 278 36 143 
BURSA OSMANGAZİ 7.823 2.188 294 891 
BURSA YENİŞEHİR 756 118 16 82 
BURSA YILDIRIM 4.857 1.364 161 495 
ÇANAKKALE AYVACIK 1.045 256 18 86 
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1.014 201 12 75 
ÇANAKKALE BİGA 1.744 388 41 136 
ÇANAKKALE BOZCAADA 122 44 4 13 
ÇANAKKALE ÇAN 1.034 224 14 54 
ÇANAKKALE ECEABAT 356 139 10 30 
ÇANAKKALE EZİNE 760 210 21 96 
ÇANAKKALE GELİBOLU 901 254 13 44 
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 272 99 5 14 
ÇANAKKALE LAPSEKİ 553 115 4 34 
ÇANAKKALE MERKEZ 5.800 2.171 196 526 
ÇANAKKALE YENİCE 512 51 1 27 
ÇANKIRI ATKARACALAR 43 13 1 3 
ÇANKIRI BAYRAMÖREN 53 14   1 
ÇANKIRI ÇERKEŞ 115 11   8 
ÇANKIRI ELDİVAN 58 17 1 4 
ÇANKIRI ILGAZ 78 5   8 
ÇANKIRI KIZILIRMAK 56 14   4 
ÇANKIRI KORGUN 18 5 1 2 
ÇANKIRI KURŞUNLU 73 6 2 9 
ÇANKIRI MERKEZ 272 60 3 17 
ÇANKIRI ORTA 52 7 1 3 
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 153 34   11 
ÇANKIRI YAPRAKLI 9 3     
ÇORUM ALACA 492 108 5 16 
ÇORUM BAYAT 174 16   5 
ÇORUM BOĞAZKALE 58 20   2 
ÇORUM DODURGA 102 5   1 
ÇORUM İSKİLİP 330 29 3 28 
ÇORUM KARGI 251 17 2 11 
ÇORUM LAÇİN 103 7   3 
ÇORUM MECİTÖZÜ 596 141 14 40 
ÇORUM MERKEZ 8.426 3.053 174 490 
ÇORUM OĞUZLAR 175 29 3 5 
ÇORUM ORTAKÖY 164 16 2 10 
ÇORUM OSMANCIK 519 61 6 47 
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ÇORUM SUNGURLU 973 327 8 32 
ÇORUM UĞURLUDAĞ 95 4 1 3 
DENİZLİ ACIPAYAM 917 140 7 51 
DENİZLİ BABADAĞ 119 28 3 7 
DENİZLİ BAKLAN 119 12 3 10 
DENİZLİ BEKİLLİ 336 69 10 31 
DENİZLİ BEYAĞAÇ 200 34   3 
DENİZLİ BOZKURT 247 33 1 16 
DENİZLİ BULDAN 491 98 6 37 
DENİZLİ ÇAL 510 68 5 38 
DENİZLİ ÇAMELİ 287 47 1 4 
DENİZLİ ÇARDAK 221 29 1 10 
DENİZLİ ÇİVRİL 1.332 254 30 93 
DENİZLİ GÜNEY 260 34 3 35 
DENİZLİ HONAZ 446 82 7 30 
DENİZLİ KALE 220 30 6 18 
DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3.887 1.162 83 263 
DENİZLİ PAMUKKALE 4.352 1.268 100 387 
DENİZLİ SARAYKÖY 1.077 353 46 151 
DENİZLİ SERİNHİSAR 347 63 6 39 
DENİZLİ TAVAS 605 86 4 43 
DİYARBAKIR BAĞLAR 697 158 30 74 
DİYARBAKIR BİSMİL 172 20 3 16 
DİYARBAKIR ÇERMİK 164 34 11 34 
DİYARBAKIR ÇINAR 75 8 1 7 
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 82 3 1 2 
DİYARBAKIR DİCLE 51 1   7 
DİYARBAKIR EĞİL 68 7 4 17 
DİYARBAKIR ERGANİ 398 42 3 14 
DİYARBAKIR HANİ 89 17 5 20 
DİYARBAKIR HAZRO 33     7 
DİYARBAKIR KAYAPINAR 615 171 18 68 
DİYARBAKIR KOCAKÖY 74 12 2 12 
DİYARBAKIR KULP 65 10 5 7 
DİYARBAKIR LİCE 52 2 1 14 
DİYARBAKIR SİLVAN 97 15   7 
DİYARBAKIR SUR 179 47 7 16 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 473 141 15 41 
DÜZCE AKÇAKOCA 681 202 18 70 
DÜZCE CUMAYERİ 145 14   5 
DÜZCE ÇİLİMLİ 129 11 2 9 
DÜZCE GÖLYAKA 210 25 8 25 
DÜZCE GÜMÜŞOVA 115 12 4 8 
DÜZCE KAYNAŞLI 198 26 1 8 
DÜZCE MERKEZ 1.653 406 33 113 
DÜZCE YIĞILCA 149 9 1 8 
EDİRNE ENEZ 660 170 20 66 
EDİRNE HAVSA 536 120 5 39 
EDİRNE İPSALA 673 124 12 59 
EDİRNE KEŞAN 2.727 671 49 190 
EDİRNE LALAPAŞA 154 8 1 5 
EDİRNE MERİÇ 394 38 4 25 
EDİRNE MERKEZ 3.975 1.249 173 501 
EDİRNE SÜLOĞLU 212 24 4 12 
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1.616 338 23 87 
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ELAZIĞ AĞIN 61 9   2 
ELAZIĞ ALACAKAYA 58 5   5 
ELAZIĞ ARICAK 49 9 4 10 
ELAZIĞ BASKİL 41 5   1 
ELAZIĞ KARAKOÇAN 152 19 3 9 
ELAZIĞ KEBAN 68 8     
ELAZIĞ KOVANCILAR 64 2   1 
ELAZIĞ MADEN 142 27 1 9 
ELAZIĞ MERKEZ 2.203 527 60 179 
ELAZIĞ PALU 50 1   1 
ELAZIĞ SİVRİCE 41 6 1 2 
ERZİNCAN ÇAYIRLI 248 24   9 
ERZİNCAN İLİÇ 146 19   5 
ERZİNCAN KEMAH 268 47 7 15 
ERZİNCAN KEMALİYE 48 10 1 2 
ERZİNCAN MERKEZ 3.861 1.282 78 237 
ERZİNCAN OTLUKBELİ 63 19 1 3 
ERZİNCAN REFAHİYE 190 35   4 
ERZİNCAN TERCAN 358 32 4 19 
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 461 162 6 17 
ERZURUM AŞKALE 154 21 1 5 
ERZURUM AZİZİYE 139 26 1 8 
ERZURUM ÇAT 230 8 3 16 
ERZURUM HINIS 257 33 1 18 
ERZURUM HORASAN 52 5 2 5 
ERZURUM İSPİR 87 10   2 
ERZURUM KARAÇOBAN 56 1     
ERZURUM KARAYAZI 55 4 2 11 
ERZURUM KÖPRÜKÖY 9     1 
ERZURUM NARMAN 54 4   2 
ERZURUM OLTU 73 11 1 1 
ERZURUM OLUR 51 6 3 7 
ERZURUM PALANDÖKEN 366 73 10 35 
ERZURUM PASİNLER 61 4 1 3 
ERZURUM PAZARYOLU 52 11   2 
ERZURUM ŞENKAYA 235 24   6 
ERZURUM TEKMAN 123 10 1 5 
ERZURUM TORTUM 58 13 1 2 
ERZURUM UZUNDERE 23 2     
ERZURUM YAKUTİYE 393 66 9 46 
ESKİŞEHİR ALPU 126 6 1 3 
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 168 24   8 
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 227 44 4 10 
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 64 1   4 
ESKİŞEHİR HAN 86 8   4 
ESKİŞEHİR İNÖNÜ 144 16   9 
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 115 22 3 12 
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 133 22 2 26 
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 152 11 1 16 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8.268 2.779 218 621 
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 89 14 4 8 
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 400 54 1 14 
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 159 20 2 7 
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4.176 1.320 147 431 
GAZİANTEP ARABAN 346 25 2 27 
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GAZİANTEP İSLAHİYE 812 119 4 34 
GAZİANTEP KARKAMIŞ 233 36 4 16 
GAZİANTEP NİZİP 1.211 159 32 163 
GAZİANTEP NURDAĞI 306 84 12 38 
GAZİANTEP OĞUZELİ 457 62 5 30 
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 10.897 3.416 387 1.109 
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7.652 1.973 200 760 
GAZİANTEP YAVUZELİ 344 40 5 26 
GİRESUN ALUCRA 79 15 3 5 
GİRESUN BULANCAK 1.352 378 33 93 
GİRESUN ÇAMOLUK 41 9 1 3 
GİRESUN ÇANAKÇI 73 7   1 
GİRESUN DERELİ 167 31 1 7 
GİRESUN DOĞANKENT 80 11 1 9 
GİRESUN ESPİYE 584 102 11 77 
GİRESUN EYNESİL 233 25 1 3 
GİRESUN GÖRELE 892 180 9 44 
GİRESUN GÜCE 160 20   10 
GİRESUN KEŞAP 427 71 12 40 
GİRESUN MERKEZ 2.630 756 79 219 
GİRESUN PİRAZİZ 366 93 2 18 
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 147 25   5 
GİRESUN TİREBOLU 405 70 6 35 
GİRESUN YAĞLIDERE 94 8   6 
GÜMÜŞHANE KELKİT 191 31 2 16 
GÜMÜŞHANE KÖSE 15 1 1 2 
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 92 9 2 6 
GÜMÜŞHANE MERKEZ 381 84 8 41 
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 173 22 1 11 
GÜMÜŞHANE TORUL 138 12 1 5 
HAKKARİ ÇUKURCA 22 7 3 11 
HAKKARİ MERKEZ 331 102 42 97 
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 48 2   19 
HAKKARİ YÜKSEKOVA 241 44 15 49 
HATAY ALTINÖZÜ 572 98 28 133 
HATAY ANTAKYA 4.183 1.128 146 485 
HATAY ARSUZ 3.112 1.091 162 385 
HATAY BELEN 821 309 44 101 
HATAY DEFNE 6.425 2.000 250 724 
HATAY DÖRTYOL 1.167 333 23 89 
HATAY ERZİN 847 300 34 69 
HATAY HASSA 440 78 14 59 
HATAY İSKENDERUN 5.117 2.031 175 428 
HATAY KIRIKHAN 1.159 325 50 167 
HATAY KUMLU 161 52 5 15 
HATAY PAYAS 635 186 21 84 
HATAY REYHANLI 773 143 19 115 
HATAY SAMANDAĞ 5.451 1.930 268 559 
HATAY YAYLADAĞI 333 65 13 48 
IĞDIR ARALIK 109 7   2 
IĞDIR KARAKOYUNLU 69 8   2 
IĞDIR MERKEZ 391 63 12 61 
IĞDIR TUZLUCA 93 6 1 4 
ISPARTA AKSU 108 25   11 
ISPARTA ATABEY 51 10 1 10 
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ISPARTA EĞİRDİR 327 79 3 37 
ISPARTA GELENDOST 154 5 2 7 
ISPARTA GÖNEN 209 43   24 
ISPARTA KEÇİBORLU 231 44 1 9 
ISPARTA MERKEZ 1.736 505 45 187 
ISPARTA SENİRKENT 113 22   5 
ISPARTA SÜTÇÜLER 111 13   1 
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 410 75 4 19 
ISPARTA ULUBORLU 68 7 1 5 
ISPARTA YALVAÇ 460 57 7 32 
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 92 20 1 10 
İSTANBUL ADALAR 1.242 507 57 155 
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.656 420 63 252 
İSTANBUL ATAŞEHİR 15.332 6.339 759 1.954 
İSTANBUL AVCILAR 12.126 4.856 517 1.316 
İSTANBUL BAĞCILAR 5.771 1.737 207 579 
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8.685 3.492 369 895 
İSTANBUL BAKIRKÖY 6.088 2.905 240 535 
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3.807 1.458 127 329 
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3.072 892 115 329 
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6.170 2.792 357 901 
İSTANBUL BEYKOZ 4.978 1.780 233 609 
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 7.119 3.158 317 767 
İSTANBUL BEYOĞLU 4.734 1.765 231 614 
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4.989 2.011 159 406 
İSTANBUL ÇATALCA 1.951 563 81 292 
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4.183 1.517 179 467 
İSTANBUL ESENLER 3.707 1.113 151 419 
İSTANBUL ESENYURT 9.900 3.044 455 1.215 
İSTANBUL EYÜP 6.784 2.361 252 594 
İSTANBUL FATİH 4.132 1.628 111 320 
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4.470 1.561 154 414 
İSTANBUL GÜNGÖREN 3.622 1.446 188 424 
İSTANBUL KADIKÖY 11.045 5.033 401 1.044 
İSTANBUL KAĞITHANE 7.087 2.739 317 810 
İSTANBUL KARTAL 14.513 5.858 480 1.301 
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 9.835 3.407 345 990 
İSTANBUL MALTEPE 13.604 5.701 621 1.520 
İSTANBUL PENDİK 8.587 2.704 315 858 
İSTANBUL SANCAKTEPE 7.795 2.806 418 1.030 
İSTANBUL SARIYER 8.696 3.533 338 872 
İSTANBUL SİLİVRİ 4.383 1.452 158 559 
İSTANBUL SULTANBEYLİ 1.646 400 80 249 
İSTANBUL SULTANGAZİ 8.584 2.927 309 804 
İSTANBUL ŞİLE 992 367 21 54 
İSTANBUL ŞİŞLİ 8.210 3.688 400 946 
İSTANBUL TUZLA 5.766 2.267 217 562 
İSTANBUL ÜMRANİYE 9.093 3.325 302 787 
İSTANBUL ÜSKÜDAR 7.480 3.093 306 834 
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 5.768 2.107 202 521 
İZMİR ALİAĞA 3.047 1.174 161 395 
İZMİR BALÇOVA 4.572 2.313 102 276 
İZMİR BAYINDIR 1.379 258 34 199 
İZMİR BAYRAKLI 12.555 4.977 466 1.183 
İZMİR BERGAMA 2.892 764 79 303 
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İZMİR BEYDAĞ 202 41 7 18 
İZMİR BORNOVA 13.729 5.065 523 1.482 
İZMİR BUCA 16.258 6.527 644 1.708 
İZMİR ÇEŞME 2.163 778 71 205 
İZMİR ÇİĞLİ 10.446 4.228 413 1.012 
İZMİR DİKİLİ 2.569 881 75 228 
İZMİR FOÇA 1.936 771 45 152 
İZMİR GAZİEMİR 3.884 1.463 141 387 
İZMİR GÜZELBAHÇE 2.146 973 69 162 
İZMİR KARABAĞLAR 12.367 4.977 465 1.113 
İZMİR KARABURUN 492 169 16 49 
İZMİR KARŞIYAKA 13.395 6.014 440 1.054 
İZMİR KEMALPAŞA 2.397 569 62 240 
İZMİR KINIK 1.236 162 31 224 
İZMİR KİRAZ 879 128 25 127 
İZMİR KONAK 10.783 4.486 364 1.006 
İZMİR MENDERES 3.058 893 98 373 
İZMİR MENEMEN 4.549 1.455 139 481 
İZMİR NARLIDERE 5.112 2.294 176 456 
İZMİR ÖDEMİŞ 2.983 626 58 346 
İZMİR SEFERİHİSAR 1.943 698 54 164 
İZMİR SELÇUK 1.835 606 50 172 
İZMİR TİRE 1.862 439 37 162 
İZMİR TORBALI 4.743 1.571 266 810 
İZMİR URLA 2.884 1.125 118 299 
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 795 128 14 55 
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 574 76 10 41 
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 172 34 2 11 
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1.194 198 20 104 
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 91 10   2 
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1.743 342 26 146 
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 299 57 1 14 
KAHRAMANMARAŞ NURHAK 742 213 13 44 
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.148 221 25 99 
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2.484 758 17 87 
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 411 40 5 24 
KARABÜK EFLANİ 104 8   13 
KARABÜK ESKİPAZAR 97 5   2 
KARABÜK MERKEZ 1.135 254 32 136 
KARABÜK OVACIK 64 3   4 
KARABÜK SAFRANBOLU 692 201 19 50 
KARABÜK YENİCE 372 42 5 16 
KARAMAN AYRANCI 183 12 1 10 
KARAMAN BAŞYAYLA 22     1 
KARAMAN ERMENEK 413 62 1 16 
KARAMAN KAZIMKARABEKİR 46 8 1 1 
KARAMAN MERKEZ 1.798 362 33 144 
KARAMAN SARIVELİLER 222 22   8 
KARS AKYAKA 85 2     
KARS ARPAÇAY 221 5 1 4 
KARS DİGOR 44 2   1 
KARS KAĞIZMAN 87 9 2 9 
KARS MERKEZ 781 106 11 66 
KARS SARIKAMIŞ 274 27 1 12 
KARS SELİM 142 8   6 
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KARS SUSUZ 147 10 4 9 
KASTAMONU ABANA 162 42 2 6 
KASTAMONU AĞLI 41 2   3 
KASTAMONU ARAÇ 247 28   20 
KASTAMONU AZDAVAY 143 31   3 
KASTAMONU BOZKURT 127 26 1 6 
KASTAMONU CİDE 492 130 8 37 
KASTAMONU ÇATALZEYTİN 125 27     
KASTAMONU DADAY 187 46 2 7 
KASTAMONU DEVREKANİ 142     5 
KASTAMONU DOĞANYURT 47 1   1 
KASTAMONU HANÖNÜ 168 43   9 
KASTAMONU İHSANGAZİ 52 6   2 
KASTAMONU İNEBOLU 122 19   3 
KASTAMONU KÜRE 58 6   11 
KASTAMONU MERKEZ 1.378 280 22 90 
KASTAMONU PINARBAŞI 52 4   1 
KASTAMONU SEYDİLER 91 3   12 
KASTAMONU ŞENPAZAR 54 4   6 
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 193 18 2 6 
KASTAMONU TOSYA 181 28   11 
KAYSERİ AKKIŞLA 90 6   7 
KAYSERİ BÜNYAN 217 14 3 23 
KAYSERİ DEVELİ 405 62 5 62 
KAYSERİ FELAHİYE 98 5   10 
KAYSERİ HACILAR 45 9 1 6 
KAYSERİ İNCESU 88 8   3 
KAYSERİ KOCASİNAN 1.967 520 58 188 
KAYSERİ MELİKGAZİ 2.536 695 100 291 
KAYSERİ ÖZVATAN 54 5   5 
KAYSERİ PINARBAŞI 608 80 5 37 
KAYSERİ SARIOĞLAN 230 37 5 12 
KAYSERİ SARIZ 360 99 3 16 
KAYSERİ TALAS 1.123 362 45 108 
KAYSERİ TOMARZA 302 49   24 
KAYSERİ YAHYALI 138 5   7 
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 220 18 3 16 
KIRIKKALE BAHŞİLİ 58 8   1 
KIRIKKALE BALIŞEYH 113 45 1 2 
KIRIKKALE ÇELEBİ 47 11   1 
KIRIKKALE DELİCE 139 18   1 
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 50 10 1 3 
KIRIKKALE KESKİN 103 17   2 
KIRIKKALE MERKEZ 1.433 380 21 85 
KIRIKKALE SULAKYURT 188 33   1 
KIRIKKALE YAHŞİHAN 96 12 1 9 
KIRKLARELİ BABAESKİ 2.571 752 74 223 
KIRKLARELİ DEMİRKÖY 141 27 6 12 
KIRKLARELİ KOFÇAZ 147 19   1 
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6.282 1.905 210 651 
KIRKLARELİ MERKEZ 3.490 1.144 110 378 
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 169 34 2 6 
KIRKLARELİ PINARHİSAR 885 189 14 56 
KIRKLARELİ VİZE 890 111 14 71 
KIRŞEHİR AKÇAKENT 61 14   2 
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KIRŞEHİR AKPINAR 180 15   2 
KIRŞEHİR BOZTEPE 231 55 1 5 
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 98 8   1 
KIRŞEHİR KAMAN 571 45 3 10 
KIRŞEHİR MERKEZ 1.820 403 12 49 
KIRŞEHİR MUCUR 274 44 1 6 
KİLİS ELBEYLİ 89 10 2 4 
KİLİS MERKEZ 603 84 6 50 
KİLİS MUSABEYLİ 121 9 1 11 
KİLİS POLATELİ 67 4   5 
KOCAELİ BAŞİSKELE 745 253 23 59 
KOCAELİ ÇAYIROVA 1.838 541 68 181 
KOCAELİ DARICA 2.237 628 68 210 
KOCAELİ DERİNCE 2.744 909 69 192 
KOCAELİ DİLOVASI 358 23 3 66 
KOCAELİ GEBZE 4.050 1.101 123 389 
KOCAELİ GÖLCÜK 2.282 778 64 169 
KOCAELİ İZMİT 8.311 3.008 269 808 
KOCAELİ KANDIRA 822 150 13 70 
KOCAELİ KARAMÜRSEL 833 279 25 73 
KOCAELİ KARTEPE 1.628 487 54 146 
KOCAELİ KÖRFEZ 2.260 754 54 166 
KONYA AHIRLI 63 6   5 
KONYA AKÖREN 43 13   1 
KONYA AKŞEHİR 892 178 5 31 
KONYA ALTINEKİN 55     1 
KONYA BEYŞEHİR 322 46 4 14 
KONYA BOZKIR 152 13   1 
KONYA CİHANBEYLİ 320 25 2 58 
KONYA ÇELTİK 75 1   2 
KONYA ÇUMRA 205 29 4 14 
KONYA DERBENT 153 9   13 
KONYA DEREBUCAK 51 4   11 
KONYA DOĞANHİSAR 122 9   1 
KONYA EMİRGAZİ 130 22 4 9 
KONYA EREĞLİ 1.940 435 26 94 
KONYA GÜNEYSINIR 50 3     
KONYA HADİM 90 11   2 
KONYA HALKAPINAR 44 4   1 
KONYA HÜYÜK 242 56 2 13 
KONYA ILGIN 351 27 6 16 
KONYA KADINHANI 133 3 2 13 
KONYA KARAPINAR 549 33 2 38 
KONYA KARATAY 359 82 17 46 
KONYA KULU 219 12   8 
KONYA MERAM 752 189 12 74 
KONYA SARAYÖNÜ 93 9     
KONYA SELÇUKLU 1.725 424 54 168 
KONYA SEYDİŞEHİR 540 75 4 19 
KONYA TAŞKENT 43 5 1 9 
KONYA TUZLUKÇU 92 4   4 
KONYA YALIHÜYÜK 13       
KONYA YUNAK 119 1   7 
KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 1 7 
KÜTAHYA ASLANAPA 88 9 3 9 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

274 

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 87 4   8 
KÜTAHYA DOMANİÇ 217 26 1 16 
KÜTAHYA DUMLUPINAR 85 13 2 5 
KÜTAHYA EMET 151 10 2 7 
KÜTAHYA GEDİZ 388 43 5 28 
KÜTAHYA HİSARCIK 80 5   7 
KÜTAHYA MERKEZ 1.327 288 37 114 
KÜTAHYA PAZARLAR 53 8   2 
KÜTAHYA SİMAV 392 41 2 15 
KÜTAHYA ŞAPHANE 58 12 1 5 
KÜTAHYA TAVŞANLI 513 80 8 24 
MALATYA AKÇADAĞ 970 165 5 41 
MALATYA ARAPGİR 332 41 1 8 
MALATYA ARGUVAN 593 128 5 32 
MALATYA BATTALGAZİ 2.092 555 44 127 
MALATYA DARENDE 149 15 3 4 
MALATYA DOĞANŞEHİR 1.072 194 19 48 
MALATYA DOĞANYOL 42 1   3 
MALATYA HEKİMHAN 970 187 8 32 
MALATYA KALE 76 25 2 4 
MALATYA KULUNCAK 174 27   3 
MALATYA PÜTÜRGE 109 10 1 10 
MALATYA YAZIHAN 348 66 5 23 
MALATYA YEŞİLYURT 3.225 883 69 186 
MANİSA AHMETLİ 221 29 4 19 
MANİSA AKHİSAR 3.177 734 53 257 
MANİSA ALAŞEHİR 2.021 439 44 187 
MANİSA DEMİRCİ 249 38 8 22 
MANİSA GÖLMARMARA 450 69 3 54 
MANİSA GÖRDES 364 26 4 27 
MANİSA KIRKAĞAÇ 534 98 7 38 
MANİSA KÖPRÜBAŞI 322 45 2 16 
MANİSA KULA 366 38 4 12 
MANİSA SALİHLİ 2.808 711 69 203 
MANİSA SARIGÖL 815 138 11 81 
MANİSA SARUHANLI 1.331 138 20 132 
MANİSA SELENDİ 294 38 3 23 
MANİSA SOMA 1.620 325 25 102 
MANİSA ŞEHZADELER 2.279 737 55 181 
MANİSA TURGUTLU 1.839 431 55 200 
MANİSA YUNUSEMRE 2.763 796 80 277 
MARDİN ARTUKLU 370 87 9 30 
MARDİN DARGEÇİT 68 11   11 
MARDİN DERİK 64 3 1 3 
MARDİN KIZILTEPE 290 50 8 40 
MARDİN MAZIDAĞI 176 68 19 35 
MARDİN MİDYAT 192 16 1 4 
MARDİN NUSAYBİN 72 10 1 5 
MARDİN ÖMERLİ 92 39 3 10 
MARDİN SAVUR 75 7   1 
MARDİN YEŞİLLİ 50 5   13 
MERSİN AKDENİZ 5.959 2.355 207 494 
MERSİN ANAMUR 2.460 1.021 58 141 
MERSİN AYDINCIK 288 60 2 14 
MERSİN BOZYAZI 278 61 5 19 
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MERSİN ÇAMLIYAYLA 168 15 1 12 
MERSİN ERDEMLİ 1.206 288 15 53 
MERSİN GÜLNAR 551 112 4 24 
MERSİN MEZİTLİ 6.023 2.528 140 345 
MERSİN MUT 2.218 530 35 137 
MERSİN SİLİFKE 2.905 771 48 192 
MERSİN TARSUS 5.673 1.774 156 531 
MERSİN TOROSLAR 5.240 2.050 70 179 
MERSİN YENİŞEHİR 7.401 3.166 144 327 
MUĞLA BODRUM 6.410 2.451 243 768 
MUĞLA DALAMAN 967 313 24 81 
MUĞLA DATÇA 1.369 495 35 144 
MUĞLA FETHİYE 3.670 1.014 113 500 
MUĞLA KAVAKLIDERE 255 38 5 36 
MUĞLA KÖYCEĞİZ 1.030 254 25 142 
MUĞLA MARMARİS 3.715 1.333 143 445 
MUĞLA MENTEŞE 4.763 1.256 214 852 
MUĞLA MİLAS 5.356 1.346 113 511 
MUĞLA ORTACA 1.272 370 26 110 
MUĞLA SEYDİKEMER 953 91 5 137 
MUĞLA ULA 1.080 299 27 116 
MUĞLA YATAĞAN 2.220 641 47 193 
MUŞ BULANIK 92 3   1 
MUŞ HASKÖY 60 2 1 8 
MUŞ KORKUT 61 17 7 13 
MUŞ MALAZGİRT 64 6 1 12 
MUŞ MERKEZ 248 38 9 33 
MUŞ VARTO 228 41 1 2 
NEVŞEHİR ACIGÖL 98 5   8 
NEVŞEHİR AVANOS 900 170 12 70 
NEVŞEHİR DERİNKUYU 317 17   16 
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 195 35   4 
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 739 249 9 36 
NEVŞEHİR KOZAKLI 234 50 4 8 
NEVŞEHİR MERKEZ 439 97 8 29 
NEVŞEHİR ÜRGÜP 345 97 5 31 
NİĞDE ALTUNHİSAR 149 20   3 
NİĞDE BOR 655 141 7 21 
NİĞDE ÇAMARDI 396 62 2 11 
NİĞDE ÇİFTLİK 305 19 3 25 
NİĞDE MERKEZ 2.584 487 18 161 
NİĞDE ULUKIŞLA 688 183 5 17 
ORDU AKKUŞ 132 15 1 4 
ORDU ALTINORDU 2.799 633 62 207 
ORDU AYBASTI 378 30 1 30 
ORDU ÇAMAŞ 93 6   3 
ORDU ÇATALPINAR 90 1   5 
ORDU ÇAYBAŞI 81 5   3 
ORDU FATSA 1.420 227 21 110 
ORDU GÖLKÖY 297 30 3 41 
ORDU GÜLYALI 178 21 2 7 
ORDU GÜRGENTEPE 369 41 4 12 
ORDU İKİZCE 157 11 1 1 
ORDU KABADÜZ 143 14 1 9 
ORDU KABATAŞ 118 5 1 6 
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ORDU KORGAN 187 8 2 5 
ORDU KUMRU 216 25 1 20 
ORDU MESUDİYE 329 66 4 26 
ORDU PERŞEMBE 320 58 4 21 
ORDU ULUBEY 214 24 1 14 
ORDU ÜNYE 888 161 12 46 
OSMANİYE BAHÇE 188 41 3 7 
OSMANİYE DÜZİÇİ 1.366 312 18 69 
OSMANİYE HASANBEYLİ 100 27   3 
OSMANİYE KADİRLİ 1.439 477 31 99 
OSMANİYE MERKEZ 2.707 837 67 187 
OSMANİYE SUMBAS 263 49 2 11 
OSMANİYE TOPRAKKALE 122 16 2 5 
RİZE ARDEŞEN 466 80 5 27 
RİZE ÇAMLIHEMŞİN 112 24   2 
RİZE ÇAYELİ 261 34 7 29 
RİZE DEREPAZARI 92 13 1 6 
RİZE FINDIKLI 521 115 6 28 
RİZE GÜNEYSU 68 8 1 4 
RİZE HEMŞİN 61 15 1 1 
RİZE İKİZDERE 66 9 2 7 
RİZE İYİDERE 82 5   3 
RİZE KALKANDERE 156 17 1 9 
RİZE MERKEZ 981 196 29 84 
RİZE PAZAR 514 78 2 20 
SAKARYA ADAPAZARI 2.502 865 93 248 
SAKARYA AKYAZI 452 78 10 39 
SAKARYA ARİFİYE 287 78 11 40 
SAKARYA ERENLER 465 162 23 58 
SAKARYA FERİZLİ 309 45 7 35 
SAKARYA GEYVE 363 46 7 20 
SAKARYA HENDEK 790 165 25 103 
SAKARYA KARAPÜRÇEK 126 15 2 7 
SAKARYA KARASU 939 253 23 94 
SAKARYA KAYNARCA 202 19 1 17 
SAKARYA KOCAALİ 224 36 6 23 
SAKARYA PAMUKOVA 255 43 4 19 
SAKARYA SAPANCA 672 194 17 105 
SAKARYA SERDİVAN 708 228 23 75 
SAKARYA SÖĞÜTLÜ 169 16 2 5 
SAKARYA TARAKLI 104 4 1 11 
SAMSUN 19 MAYIS 198 30 3 7 
SAMSUN ALAÇAM 485 72 3 19 
SAMSUN ASARCIK 91     6 
SAMSUN ATAKUM 2.711 869 64 210 
SAMSUN AYVACIK 137 15 2 19 
SAMSUN BAFRA 1.769 438 40 150 
SAMSUN CANİK 795 214 27 80 
SAMSUN ÇARŞAMBA 1.005 108 14 71 
SAMSUN HAVZA 1.126 333 21 60 
SAMSUN İLKADIM 3.488 1.067 82 312 
SAMSUN KAVAK 238 24 2 12 
SAMSUN LADİK 475 138 1 7 
SAMSUN SALIPAZARI 137 9 1 5 
SAMSUN TEKKEKÖY 1.640 423 54 185 
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SAMSUN TERME 732 112 5 29 
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 661 137 9 53 
SAMSUN YAKAKENT 191 71 3 10 
SİİRT BAYKAN 63 3   3 
SİİRT ERUH 51 6 1 3 
SİİRT KURTALAN 138 10   26 
SİİRT MERKEZ 299 59 8 44 
SİİRT PERVARİ 75 2   4 
SİİRT ŞİRVAN 44 5 1 10 
SİİRT TİLLO 1       
SİNOP AYANCIK 558 120 10 59 
SİNOP BOYABAT 342 73 6 20 
SİNOP DİKMEN 60 8 2 2 
SİNOP DURAĞAN 94 5   2 
SİNOP ERFELEK 278 69 5 15 
SİNOP GERZE 629 190 9 27 
SİNOP MERKEZ 1.506 530 21 81 
SİNOP SARAYDÜZÜ 59 12     
SİNOP TÜRKELİ 114 18 3 11 
SİVAS AKINCILAR 168 31 3 12 
SİVAS ALTINYAYLA 66 13   2 
SİVAS DİVRİĞİ 1.710 488 24 78 
SİVAS DOĞANŞAR 10 2   1 
SİVAS GEMEREK 385 50   6 
SİVAS GÖLOVA 32 7   2 
SİVAS GÜRÜN 236 32 2 8 
SİVAS HAFİK 384 109 4 22 
SİVAS İMRANLI 847 182 9 46 
SİVAS KANGAL 682 114 4 37 
SİVAS KOYULHİSAR 304 62 6 16 
SİVAS MERKEZ 2.214 751 78 201 
SİVAS SUŞEHRİ 166 27   1 
SİVAS ŞARKIŞLA 403 94 5 17 
SİVAS ULAŞ 351 90 3 10 
SİVAS YILDIZELİ 477 97 7 21 
SİVAS ZARA 1.006 273 24 67 
ŞANLIURFA AKÇAKALE 77 8 2 10 
ŞANLIURFA BİRECİK 244 16 1 12 
ŞANLIURFA BOZOVA 107 1   4 
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 243 46 11 39 
ŞANLIURFA EYYÜBİYE 299 45 16 40 
ŞANLIURFA HALFETİ 309 46 5 20 
ŞANLIURFA HALİLİYE 753 128 16 83 
ŞANLIURFA HARRAN 35 1 1 10 
ŞANLIURFA HİLVAN 117 13   14 
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 416 63 9 48 
ŞANLIURFA SİVEREK 275 53 19 51 
ŞANLIURFA SURUÇ 184 14 5 10 
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 130 13 3 11 
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 89 25 7 21 
ŞIRNAK CİZRE 122 23 9 33 
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 54 13 6 14 
ŞIRNAK İDİL 36 4 3 4 
ŞIRNAK MERKEZ 103 6 2 22 
ŞIRNAK SİLOPİ 306 11 2 17 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

278 

ŞIRNAK ULUDERE 51 4 2 8 
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3.601 1.041 167 598 
TEKİRDAĞ ÇORLU 5.177 1.609 227 751 
TEKİRDAĞ ERGENE 1.908 534 102 320 
TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1.007 261 39 126 
TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.825 428 76 248 
TEKİRDAĞ MALKARA 1.431 283 28 163 
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 955 327 27 102 
TEKİRDAĞ MURATLI 741 181 18 88 
TEKİRDAĞ SARAY 1.797 319 47 247 
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5.729 1.888 293 845 
TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1.706 548 79 238 
TOKAT ALMUS 669 155 14 39 
TOKAT ARTOVA 118 18     
TOKAT BAŞÇİFTLİK 68 18 1 4 
TOKAT ERBAA 881 144 10 70 
TOKAT MERKEZ 1.885 457 32 119 
TOKAT NİKSAR 1.140 256 11 25 
TOKAT PAZAR 91 9 2 12 
TOKAT REŞADİYE 391 83 5 11 
TOKAT SULUSARAY 72 4   1 
TOKAT TURHAL 1.610 368 23 75 
TOKAT YEŞİLYURT 119 10 2 9 
TOKAT ZİLE 1.112 192 13 53 
TRABZON AKÇAABAT 940 143 21 79 
TRABZON ARAKLI 263 35 3 20 
TRABZON ARSİN 207 30 3 19 
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 537 125 5 15 
TRABZON ÇARŞIBAŞI 192 24 4 14 
TRABZON ÇAYKARA 150 23 2 7 
TRABZON DERNEKPAZARI 58 7   1 
TRABZON DÜZKÖY 464 55 10 46 
TRABZON HAYRAT 82 13 1 6 
TRABZON KÖPRÜBAŞI 56 9   4 
TRABZON MAÇKA 510 92 9 31 
TRABZON OF 404 86 7 17 
TRABZON ORTAHİSAR 3.386 798 59 212 
TRABZON SÜRMENE 293 48 6 15 
TRABZON ŞALPAZARI 164 11 1 7 
TRABZON TONYA 458 69 2 19 
TRABZON VAKFIKEBİR 301 30 2 9 
TRABZON YOMRA 276 57 8 26 
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 287 81 9 14 
TUNCELİ HOZAT 428 70 6 16 
TUNCELİ MAZGİRT 390 67 3 14 
TUNCELİ MERKEZ 1.501 534 41 109 
TUNCELİ NAZIMİYE 305 68 3 10 
TUNCELİ OVACIK 436 97 17 35 
TUNCELİ PERTEK 525 97 5 26 
TUNCELİ PÜLÜMÜR 299 54 2 6 
UŞAK BANAZ 860 203 14 90 
UŞAK EŞME 1.105 207 15 90 
UŞAK KARAHALLI 265 33 6 29 
UŞAK MERKEZ 4.065 1.150 120 408 
UŞAK SİVASLI 1.255 351 52 173 
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UŞAK ULUBEY 544 138 12 51 
VAN BAHÇESARAY 63 7 5 22 
VAN BAŞKALE 37 1   5 
VAN ÇALDIRAN 75 1   5 
VAN ÇATAK 53 3 1 12 
VAN EDREMİT 214 35 9 29 
VAN ERCİŞ 237 32 3 16 
VAN GEVAŞ 52 4   1 
VAN GÜRPINAR 91 7 1 9 
VAN İPEKYOLU 641 151 30 79 
VAN MURADİYE 178 14 3 14 
VAN ÖZALP 58 3   7 
VAN SARAY 50 11 6 11 
VAN TUŞBA 590 169 18 42 
YALOVA ALTINOVA 492 149 15 40 
YALOVA ARMUTLU 117 22 6 23 
YALOVA ÇINARCIK 1.003 458 25 54 
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 635 219 14 47 
YALOVA MERKEZ 2.647 1.013 92 257 
YALOVA TERMAL 122 36 7 18 
YOZGAT AKDAĞMADENİ 275 37   15 
YOZGAT AYDINCIK 79 3   1 
YOZGAT BOĞAZLIYAN 595 64 1 24 
YOZGAT ÇANDIR 73 4   2 
YOZGAT ÇAYIRALAN 168 23 3 9 
YOZGAT ÇEKEREK 246 22   10 
YOZGAT KADIŞEHRİ 66 1   7 
YOZGAT MERKEZ 507 93 3 30 
YOZGAT SARAYKENT 50 4 1 2 
YOZGAT SARIKAYA 83 9   5 
YOZGAT SORGUN 301 125 12 16 
YOZGAT ŞEFAATLİ 146 5   6 
YOZGAT YENİFAKILI 92 15 1 1 
YOZGAT YERKÖY 370 83 8 26 
ZONGULDAK ALAPLI 520 103 10 42 
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.378 233 17 95 
ZONGULDAK DEVREK 737 145 12 35 
ZONGULDAK EREĞLİ 3.292 949 72 228 
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 357 46 3 19 
ZONGULDAK KİLİMLİ 866 235 17 59 
ZONGULDAK KOZLU 772 205 11 46 
ZONGULDAK MERKEZ 2.718 816 76 209 
  GENEL TOPLAM 1.212.736 385.085 36.416 111.279  

 



GENEL SEKRETERLİK FAALİYETLERİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin 4 
Temmuz – 9 Eylül 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği etkinlikler, ziyaretler, basın 

açıklamaları ve bunların medya ortamındaki 
yansımaları ile bağlı birimlerdeki çalışmalar 
aşağıda sunulmuştur.  

 
ETKİNLİKLER 
ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZ 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 15 Haziran’da başlattığımız; Hak, Hukuk, Adalet sloganlı Adalet Yürüyüşümüze halkımız, milyonlar sahip çıktı.  

 
(4 Temmuz 2017 Pazartesi Kocaeli) 
 
ADALET MİTİNGİ 
Demokrasi tarihinin en büyük eylemlerinden birini gerçekleştirdik. 24 Gün süren, 450 km’lik Ankara İstanbul arasındaki mesafeyi adım adım arşınladık. Halkımızla kol kola geldik İstanbul’a. Tek ses, tek yürek olduk. Milyonlarca yutasımızla hep birlikte bir ağızdan haykırdık…               
HAK, HUKUK, ADALET!!! 

 
(9 Temmuz 2017 Pazar Maltepe – İstanbul) 

 
CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 
Adalet Mitingimiz sonrası Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde CHP İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. 

 
(10 Temmuz 2017 Pazartesi Maltepe – İstanbul) 
 
ANAYASA KOMİSYONU TOPLANTISI 
AKP – MHP ortaklığında hazırlanan, milletin iradesine ve sesine tahammülsüzlüğün en somut örneği TBMM İçtüzük Değişikliği Tasarısına neden karşı çıktığımızı Anayasa Komisyonu toplantısında dile getirdik. 

 
(14 Temmuz 2017 Cuma TBMM) 
 
15 TEMMUZ DARBE GİRŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜ 
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15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı Cumhuriyetimiz ve Demokrasimiz için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle andık.  

 
 
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN 71. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 71. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu basın özgürlüğü için basın emekçilerimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz! 

 
(28 Temmuz 2017 Cuma İzmir) 
 
BAYINDIR-ORMAN YANGINI İNCELEME ZİYARETİ 
Bayındır'da yaşanan orman yangınlarıyla ilgili bilgi almak, yüreklerimizi yakan felaketi yerinde incelemek için il başkanımızla, Milletvekillerimizle Bayındır'ı ziyaret ettik. Yangından yoğun şekilde etkilenen köylerimizde incelemeler yaptık, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 

 
(31 Temmuz 2017 Pazartesi Bayındır – İzmir) 
 
AKINCI ÜSSÜ DAVASI 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilgili olarak Ankara 4. Ağır ceza mahkemesince Sincan'da görülen ve partimizin de müdahil olduğu Akıncı Üssü Davası’na katıldık. 

 
(3 Ağustos 2017 Perşembe Sincan – Ankara) 
 
BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Belediye Başkanları toplantımızı gerçekleştirirdik. Toplantıda Sosyal Demokrat belediyeciliği, insan odaklı katılımcı yönetim anlayışını - uygulamalarını ele aldık. 
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(8 Ağustos 2017 Salı Bilkent – Ankara) 
 
PARTİ OKUKLU – AKRAN EĞİTİMİ 
Parti Okulumuzun İzmir İl Başkanlığımızda düzenlediği Akran Eğitiminde gençlerimize yaşama ve siyasete dair deneyimlerimizi paylaştık.  

 
(12 Ağustos 2017 Cumartesi İzmir) 
 
BALKAN VE RUMELİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği birlik ve dayanışma toplantısına katıldık. 
 

 
(19 Ağustos 2017 Cumartesi Foça – İzmir) 
 
ALPEREN SAKİN’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ 
Türkiye’yi derinden sarsan, servis aracında unutularak hayatını kaybeden, anaokulu öğrencisi 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ailesine taziyelerimizi ilettik. 

 
(19 Ağustos 2017 Çiğli – İzmir) 
 
16. BEKİLLİ DEMOKRASİ KÜLTÜR SANAT VE ÜZÜM FESTİVALİ 
Bekilli Belediyemizce düzenlenen 16. Bekilli Demokrasi Kültür Sanat ve Üzüm Festivali'nde Denizlili ve Bekillili yurttaşlarımızla buluştuk. Demokrasi Yürüyüşünde halkımızla el ele verdik, birlik ve beraberlik dileğimizi yineledik. 
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(25 Ağustos 2017 Perşembe Bekilli – Denizli) 
 
ADALET KURULTAYI 
Türkiye Cumhuriyetinin ön sözünün; destanların yazıldığı topraklarda, tarihin akışının değiştiği Çanakkale'de Hak, Hukuk ve Adalet için yurttaşlarımızla bir araya geldik. 

 
(26 Ağustos 2017 Cumartesi Çanakkale) 
 
VEFA YÜRÜYÜŞÜ 
57. Alay Vefa Yürüyüşü’nü yurttaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bizlere bağımsız bir vatan bırakan ve bu uğurda canlarını feda eden isimsiz kahramanlarımızı saygı ve minnete andık.  

 

(27 Ağustos 2017 Pazar Çanakkale) 
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ 
30 Ağustos emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin Anadolu’dan sökülüp atıldığı, mutlak mağlubiyete uğradığı tarihtir. 30 Ağustos milletimizin var olma mücadelesidir. Büyük zaferin 95. Yıl dönümünü vatandaşlarımızla birlikte kutladık. 
 

 
(30 Ağustos 2017 Çarşamba İzmir) 
 
SİYASİ PARTİLERİMİZLE VE ÖRGÜTÜMÜZLE BAYRAMLAŞTIK 
Kurban Bayramı’nın 2.günü AKP, DSP, Vatan Partisi, HDP, BBP, DP, MHP ve SP heyetlerini genel merkezimizde ağırladık. Adaletin egemen olduğu bir Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşçe bir yaşam arzumuzu bir kez daha yineledik. 

 
(2 Eylül 2017 Cumartesi CHP Genel Merkezi) 



 

 
BASINDAN 
22 Temmuz 2017 Cumartesi 
Türkiye’de Yeni Çağ 

 
 
31 Temmuz 2017 
Türkiye’de Yeni Çağ 

 
 
1 Ağustos 2017 Salı 
9 Eylül  

 
 
1 Ağustos 2017 Salı 
Hürriyet  

 
 
2 Ağustos 2017 Çarşamba  
9 Eylül  
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2 Ağustos 2017 Çarşamba 
Milliyet 

 
 
3 Ağustos 2017 Perşembe  
Ege Telgraf 

 
 

11 Ağustos 2017 Cuma  
Haber Ekspres 

 
 
11 Ağustos 2017  
Anayurt 

 
 
11 Ağustos 2017  
İstanbul  
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21 Ağustos 2017 Pazartesi 
Posta 

 
 
21 Ağustos 2017 Pazartesi 
Milliyet 

 
21 Ağustos 2017 Pazartesi 
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Evrensel 

 
 
21 Ağustos 2017 Pazartesi 
İlkses 

 
 
22 Ağustos 2017 Salı  
Tünaydın  
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23 Ağustos 2017 Çarşamba 
Yenigün 

 
 
23 Ağustos 2017 Çarşamba 
Ege Telgraf 
 

 
 
26 Ağustos 2017 Cumartesi 
Haber Ekspres 

 
 
29 Ağustos 2017 Salı  
9 Eylül 
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29 Ağustos 2017 Salı 
Haber Ekspres  

 
 

29 Ağustos 2017 Salı 
Yenigün 

 
30 Ağustos 2017 Çarşamba 
Yurt 

 
 
31 Ağustos 2017 Perşembe  
9 Eylül 
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31 Ağustos 2017 Perşembe 
9 Eylül 

 
 
31 Ağustos 2017 Perşembe 
Yeni Birlik 

 
 
31 Ağustos 2017 Perşembe 
Türkiye’de Yeni Çağ 
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1 Eylül 2017 Cuma 
Habertürk 

 
1 Eylül 2017 Cuma 
Posta 

 
1 Eylül 2017 Cuma 
Haber Ekspres 
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2 Eylül 2017 Cumartesi  
Milliyet 

 
 
2 Eylül 2017 Cumartesi 
Posta 
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2 Eylül 2017 Cumartesi 
Vatan 

 
2 Eylül 2017 Cumartesi 
Yenigün 

 
 
3 Eylül 2017 Pazar 
Milliyet 

 
 

3 Eylül 2017 Pazar 
Sözcü 

 
 
3 Eylül 2017 Pazar 
Habertürk 

 
 
3 Eylül 2017 Pazar 
Türkiye’de Yeni Çağ 
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5 Eylül 2017 Salı 
Ege Telgraf 

 
 
5 Eylül 2017 Salı 
Haber Ekspres 
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5.12.Kadın Kolları Faaliyet Raporu  
Gen.Bşk.Fatma Köse 
 
10 TEMMUZ 2017 İSTANBUL 
Adalet Yürüyüşü sonrasında İstanbul’da 
gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısına katılım 
sağalandı. 
 
13 TEMMUZ 2017 ANKARA 
Cumhuriyet Halk Partili Kadınları hedef alarak 
çirkin paylaşımlarda bulunan ve aşağılayıcı 
söylemleriyle cinsiyet ayrımı yaparak halkı tahrik 
eden Metin Endes hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararını protesto 
etmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. 
 
15 TEMMUZ 2017 ANKARA 
15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe 
girişiminde şehit olanlar ve gaziler için Ankara İl 
Başkanlığı ve Kadın örgütüyle birlikte Ulus 
Meydanı’nda anma gerçekleştirildi. Şehit ve 
gazilerin anısına Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. 
 

 
 
17 TEMMUZ 2017 ANTALYA 
Antalya İl Başkanlığı ziyaret edildi.  
 
17 TEMMUZ 2017 BURDUR 
Burdur İl Başkanlığı ziyaret edildi. 

 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 
makamında ziyaret edildi ve sosyal belediyecilik 
anlamında gerçekleştirdikleri projeler hakkında 
fikir alış verişinde bulunuldu. 
Batı Akdeniz Bölge Toplantısı; Burdur Kadın 
örgütümüzün ev sahipliğiyle, Antalya ve Isparta İl – 
İlçe kadın örgütleri ve üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.  
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Burdur’da gerçekleştirilen Batı Akdeniz Bölge 
Toplantısı’nın ardından basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 
 
20 TEMMUZ 2017 ANKARA 
Eğitimin istihdamla uyumunun güvence altına 
alınmasına ve nitelikli insan kaynağının oluşmasına 
destek vererek ve Ulusal Yeterlilik Sistemi 
içerisinde mesleki yeterlilik kursları düzenleyerek 
sistemin işlemesine katkı sağlayan, insanların 
sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunu geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapan Uluslararası Ticaret, Eğitim ve 
Sağlık Konfederasyonun (UTESCON) Değerli 
Üyeleri Genel Merkezimizde ziyaretimize geldi. 

 
 
Şile kadın örgütümüz Genel Merkezimizde ziyaret 
etti. 

 
26 TEMMUZ 2017 ANKARA 
Mevcut iktidarın yeni eğitim müfretdatı ile 
çocukları bilimden uzaklaştırıp cihatçı bir eğitim 
sistemini yerleştirmeye çalışması ve Atatürk’süz 
bir Cumhuriyet fikrini aşılamaya çalışmasına karşı 
Laik Çağdaş Bilimsel Eğitim Sisteminin 
vazgeçilmezimiz olduğuna dair basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

 
27 TEMMUZ 2017 İSTANBUL 
Kadıköy İlçe Başkanlığı ve Kadın örgütümüz ziyaret 
edildi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir 
alış verişinde bulunuldu. 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
makamında ziyaret edildi kadın istihdamı 
konuşuldu. 

 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
makamında ziyaret edildi ve kadının sosyal yaşama 
dahil edilmesine yönelik gerçekleştirdikleri 
projeler üzerine konuşuldu. 
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz makamında 
ziyaret edildi ve kadınlar için ev eksenli üretimi 
geliştirmeye yönelik yapılabilecek projeler 
konuşuldu. 
İstanbul İl başkanlığı ziyaret edildi. İstanbul İl Kadın 
Kolları Başkanı ve yönetimi ile birlikte 29 
Temmuz’da gerçekleşen “Kıyafetime Karışma” 
eylemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç makamında 
ziyaret edildi ve Adalet Yürüyüşü boyunca verdiği 
destekten ötürü teşekkür edildi. 
 
28 TEMMUZ İSTANBUL 
Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen 
“Gazeteciler İçin Özgürlük” nöbetine katılım 
sağlandı. 
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29 TEMMUZ 2017 İSTANBUL 
“Kıyafetime Karışma”, hayatıma karışma demek 
için tüm kadın örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği, 
Kadıköy’de gerçekleşen eyleme katılım sağlandı. 

 

 

 
 
30 TEMMUZ 2017 MALATYA 
Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit 
olan Jandarma Yarbay Songül Yakut’un ailesine 
taziye ziyaretinde bulunuldu. 
 
31 TEMMUZ 2017 MALATYA 
Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfı tarafından 
ortaklaşa düzenlenen 12. Uluslarası Arguvan Türkü 
Festivaline katılım sağlandı. 
Resmi Nikah Yetkisinin müftülüklere de verilmesini 
ön gören tasarının meclisten derhal geri 
çekilmesini ve medeni kanunun kadınlara verdiği 
haklardan vazgeçmeyeceğimizi dile getiren basın 
açıklaması gerçekleştrildi. 
 
05 AĞUSTOS 2017 ULUKIŞLA 
Ulukışla’ya bağlı Bolkar Dağları’nda Türkmen 
Yörüklerle bir araya gelebilmek, sorunlarını ve 
taleplerini dinleyebilmek için Yazıgöl – 
Çamlıyayla’da Yörüklerle bir araya gelindi. 
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Kılan Beldesi’nde halkla – esnafla bir araya gelip 
sorunları dinlenildi. 

 

 
10 AĞUSTOS 2017 KÜTAHYA 
Kütahya İl Başkanlığı ziyaret edildi. Mücadeleci 
kadınlarımız ile bir araya gelip kadınların 

Cumhuriyet ile elde ettiği kazanımları yok 
sayanlara karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Kütahya Dumlupınar’da ev ziyaretleri 
gerçekleştirildi. 

 

 

 
10 AĞUSTOS 2017 AFYONKARAHİSAR 
Afyon İl Başkanlığı ziyaret edildi. Gündeme dair 
sohbet edilip fikir alış verişinde bulunuldu. 
 
24 AĞUSTOS 2017 ÇANAKKALE 
26 – 29 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
Adalet Kurultayı’nın hazırlıklarının tamamlanması 
için Çanakkale’ye gidildi. 
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Çanakkale İl Başkanlığı ziyaret edildi ve Adalet 
Kurultayı basın açıklaması yapıldı. 

 
Çanakkale İl ve İlçe kadın örgütümüzle, Genel 
Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ve Grup Başkan 
Vekilimiz Özgür Özel ile birlikte Adalet Kurultayı 
öncesi yapılacak hazırlıkları değerlendirmek üzere 
toplantı gerçekleştirildi. 

 
Çanakkale’nin Çan İlçesi’ne bağlı Söğütalan Köyü 
ziyaret edildi ve son zamanlarda Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün heykel ve büstlerine 
yapılan saldırılara karşı halkın talebi üzerine 
Çanakkale Kadin Kolları tarafından yaptırılan 
Atatürk büstünün açılışı yapıldı. 

 

 
Çanakkale’nin Çan İlçesi’ne bağlı Söğütalan 
Köyü’nde evler ziyaret edildi, sorunları dinlendi ve 
çözüm önerileri konuşuldu. 

 
25 AĞUSTOS 2017 ÇANAKKALE 
Kurultay Hazırlıkları’nın son kontrolleri için 
Kocadere Kamp alanı ziyaret edildi. 
Eceabat İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve 
Eceabat’taki yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
alındı. 
 
26 – 29 AĞUSTOS 2017 – ÇANAKKALE – ADALET 
KURULTAYI 
Adalet Kurultayı Kadın Kolları Çalıştay Programı: 
 
26 AĞUSTOS 2017 
SİYASETTE ADALET VE KADIN  
Yerel Yönetimler,  
STK’lar, 
Siyasi Partiler,  
Siyasette Kadın Temsili 
Moderatör : Yurdum HASGÜL (CHP Ankara İl 
Başkan Yardımcısı) 
Konuşmacılar :  
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Nejla KURUL (Yazar – Aktivist- Akademisyen [KHK 
ile işinden uzaklaştırıldı ] 
Dilşat AKTAŞ (Demokrasi İçin Birlik Platformu) 
Şebnem Kumtepe (Muhtar) 
 
27 AĞUSTOS 2017 
EKONOMİDE ADALET VE KADIN 
İstihdam,  
İşsizlik,  
Cam Tavan,  
Özel Sektör,  
Girişimcilik 
Moderatör : Gülseren ONANÇ (CHP Parti Meclisi 
Üyesi) 
Konuşmacılar :  
Hakkı Hakan YILMAZ (Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi) 
Ayşe BUĞRA (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
Nuray ÖZBAY(Avrupa Kadın Lobisi) 
 
27 AĞUSTOS 2017  
TOPLUMSAL ADALET VE KADIN 
Laiklik,  
Toplumsal Algı,  
Medya,  
Şiddet,  
Sosyal Yaşamda Kadın 
Moderatör : Candan YÜCEER ( CHP Tekirdağ 
Milletvekili) 
Konuşmacılar :  
Dr. Gülsüm KAV (Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu) 
 Av. Hülya GÜLBAHAR (Eşitlik İzleme Kadın Grubu) 
Afet Gülen Büberci (İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi) 
 Birsen Baş Topaloğlu (İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi) 
 
28 AĞUSTOS 2017  
DEVLET KISKACINDA KADIN 
Yargı Sistemi,  
Mülteci Kadınlar,  
Kolluk Kuvvetleri,  
Uluslararası Sözleşme Uygulamaları,  
Kanun Uygulamaları 

 
Moderatör  : Elif Doğan TÜRKMEN (CHP Adana 
Milletvekili) 
Konuşmacılar  :  
Av. Güneş Pehlivan (Çanakkale Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu Başkanı) 
Av. Melis Söylemez  (Çanakkale Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı) 
Av. Ümran Aydın  (Çanakkale Barosu 
Avukatı) 
Güleda Erensoy  (Türk Tabipler Birliği 
Çanakkale Şubesi Başkanı) 
Nurşen Güngör Albayrak (Psikolojik Danışman) 
Müşerref Karakaş Pehlivan (Çanakkale Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı Kadın hakları aktivisti) 
Sibel Semira Hürtaş (Yüksek Yargı Muhabiri, Yazar) 
Feray Aytekin Aydoğan  (Eğitim Sen Genel Başkanı) 
 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet 
Kurultayı açılış konuşmasının ardından Kadın 
Kolları Kurultay Programı’nın ilk bölümü başladı.  
Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde sabahın ilk 
saatlerinde kamp alanından Conkbayırı’na 
yüründü. 57. Alay Vefa Yürüyüşü parkurundan 
Conkbayırı’na çıkılıp, Atatürk Anıtına Adalet 
Çalengi konularak saygı duruşunda bulunuldu. 
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Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde Ekonomide 
Adalet ve Kadın çalıştayımız Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile başladı. 
 

 

 
Adalet Kurultayı’nın ikinci gününün ikinci çalıştayı 
Toplumal Adalet ve Kadın çalıştayı yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. 

Devlet Kıskacında Kadın isimli çalıştayımız Adalet 
Kurultayı’nın üçüncü gününde Kadın Kolları Genel 
Başkanı Fatma Köse’nin açılış konuşmasıyla 
başladı. Konunun uzmanları tüm detayları ile gelen 
halkı bilgilendirdi ve verimli bir çalıştay olması 
sağlandı. 
Her bir günü dolu dolu geçen adalet kurultayımızın 
görselleri aşağıdadır. 
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26-27-28- Ağustos 2017 tarihlerinde, Çanakkale-
Eceabat-Kocadere Kamp Alanında CHP Kadın 
Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin 
organizasyonu ve kadınların katılımı ile; Siyasette 
Adalet ve Kadın, Ekonomide Adalet ve Kadın, 
Toplumsal Adalet ve Kadın, Devlet Kıskacında 
Kadın ana başlıkları ile yapılan çalıştaylarla birlikte 
oluşturulan “Adalet Kurultayı Kadın Çalıştayları 
Sonuç Bildirgesi” aşağıdaki gibidir. 
 

ADALET KURULTAYI "KADIN ÇALIŞTAYLARI" SONUÇ BİLDİRGESİ  26-27-28- Ağustos 2017 tarihlerinde, Çanakkale-Eceabat-Kocadere Kamp Alanında CHP Kadın Kollar Genel Başkanı Fatma Köse'nin organizasyonu ve kadınların katılımı ile;  * Siyasette Adalet ve Kadın * Ekonomide Adalet ve Kadın * Toplumsal Adalet ve Kadın 

* Devlet Kıskacında Kadın  Ana başlıkları ile yapılan çalıştaylarda,  Kadınların Cumhuriyet'le birlikte, 1930 yılında yerel yönetimlere, 1934 yılında milletvekili seçilmek üzere kazandıkları haklarının, 87 yıldır yasal olarak var olmasına rağmen, Siyasette var olamadıkları ve bu haklarını kullanamadıkları, 2017 Türkiye'sinde 550 Milletvekilinin sadece 82'sinin, 30 Büyükşehir Belediye Başkanının sadece 3'ünün, 51 İl Belediye Başkanının sadece 1’inin, 919 İlçe Belediye Başkanının sadece 33'ünün kadın olduğu,  İş gücüne katılımda kadın oranının erkeklerin üçte birini oluşturduğu, Kayıt dışı çalışanların yüzde 78'inin kadın olduğu, Tarımda çalışan kadınların çoğunluğunun ücret almadığı, Kadınlarla erkeklerin eşit işe eşit ücret almadığı,  Kadınların toplumda yaşadığı sorunların başında şiddet geldiği, Devamında kadın erkek eşitsizliği, sokakta baskı ve taciz, Eğitimsizlik, işsizlik, çevre baskısı, aile baskısı, işyerinde baskı ve tacizin olduğu,  Siyasette ve ekonomide kadının fırsat eşitsizliği yaşadığı, Şiddetin özel alandan kamusal alana taşındığı, Şiddetin kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu   ÇÖZÜMÜN;  Laik, bilimsel, çağdaş ve eşit eğitim, Kadınların örgütlü ve birlikte eylem planlarının hayata geçirilmesi, Kadını eve hapseden politikaların terk edilmesi, Çalışma hayatında kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirilmesi, Kız çocuklarının eğitim hayatına erken veda etmesine neden olan her türlü baskı ve düzenlemenin karşısında durulması, Sosyal güvenlik politikalarının odağına kadının konulması, 
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Kadın istihdamının artması ve kadının iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için vergi sistemlerinde kadına yönelik istisna ve muafiyetlerin getirilmesi, Uluslararası kadın dayanışmasının bir parçası olarak yer alınması, İş kanunlarında kadına yönelik rahatlatıcı düzenlemelerin yapılması, Yerel yönetimlerin kadını önceleyen projeler üreterek uygulamaya koyması, Kadın dostu belediyecilik anlayışının kemikleşmiş hale getirilmesi, Kadının ev içi emeğinin boşanmalarda dikkate alınabilmesi için medeni kanun ve ilgili diğer mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, Ayrı vagon, ayrı otobüs gibi çağdışı uygulamaların bir daha dile getirilmeyecek şekilde ortadan kaldırılması, Kadının kendi bedeni üzerindeki haklarına saygı gösterilmesi, Kadın bedeni üzerinden politika yapılmasının önüne geçilmesi, İstanbul Sözleşmesi ile öngörülen ancak uygulamaya konulmayan maddelerin fiiliyata geçirilmesi konusunda ısrarcı olunması, 

 Noktalarında toplandığı tespit edilmiştir.  Cumhuriyetin yılmaz bekçisi kadınlar olarak, herkes için ve kadın için adaletin sağlanması konusunda taleplerimizin arkasında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.   Dört gün süren Adalet Kurultayı’ndan aldığımız güç 
ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na söz 
veriyoruz. Güçlünün hüküm sürdüğü, güçsüzün 
ezildiği bu düzeni mutlaka değiştireceğiz ve 
mücadelenin ön saflarında biz kadınlar olacağız. 
 

 

 
 
ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  
17 TEMMUZ 2017 ANTALYA 
Antalya İl Başkanlığı Ziyareti 
Burdur İl Başkanlığı Ziyareti 
Burdur Belediye Başkanlığı Ziyareti 
 
27 TEMMUZ 2017 İSTANBUL 
Kadıköy İlçe Başkanlığı Ziyareti 
Kadıköy Belediye Başkanlığı Ziyareti 
Ataşehir Belediye Başkanlığı Ziyareti 
Kartal Belediye Başkanlığı Ziyareti 
İstanbul İl Başkanlığı Ziyareti 
Maltepe Belediye Başkanlığı Ziyareti 
 
30 TEMMUZ 2017 MALATYA 

Malatya İl Başkanlığı Ziyareti 
Arguvan İlçe Başkanlığı Ziyareti 
Arguvan Belediye Başkanlığı Ziyareti 
 
10 AĞUSTOS 2017 KÜTAHYA - AFYONKARAHİSAR 
Kütahya İl Başkanlığı Ziyareti 
Dumlupınar İlçe Başkanlığı Ziyareti 
Afyonkarahisar İl Başkanlığı Ziyareti 
 
24 AĞUSTOS 2017 ÇANAKKALE 
Çanakkale İl Başkanlığı Ziyareti 
 
25 AĞUSTOS 2017 ÇANAKKALE 
Eceabat İlçe Başkanlığı Ziyareti 



Parti Meclisi Toplantısı – 09 Eylül 2017 

304 
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BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 
13 TEMMUZ 2017 ANKARA 
Cumhuriyet Halk Partili Kadınları hedef alarak 
çirkin paylaşımlarda bulunan ve aşağılayıcı 
söylemleriyle cinsiyet ayrımı yaparak halkı tahrik 
eden Metin Endes hakkında Cumhuriyet 
Savcılığının verdiği takipsizlik kararını protesto 
etmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. 
 
17 TEMMUZ 2017 BURDUR 
Batı Akdeniz Bölge Toplantısı sonuç bildirgesinin 
deklarasyonu için basın açıklaması yapıldı 
 
26 TEMMUZ 2017 ANKARA 
Mevcut iktidarın yeni eğitim müfretdatı ile 
çocukları bilimden uzaklaştırıp cihatçı bir eğitim 
sistemini yerleştirmeye çalışması ve Atatürk’süz 

bir Cumhuriyet fikrini aşılamaya çalışmasına karşı 
Laik Çağdaş Bilimsel Eğitim Sisteminin 
vazgeçilmezimiz olduğuna dair basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 
 
31 TEMMUZ 2017 MALATYA 
Resmi Nikah Yetkisinin müftülüklere de verilmesini 
ön gören tasarının meclisten derhal geri 
çekilmesini ve medeni kanunun kadınlara verdiği 
haklardan vazgeçmeyeceğimizi dile getiren basın 
açıklaması gerçekleştrildi. 
 
24 AĞUSTOS 2017 ÇANAKKALE 
Tüm halkı Adalet Kurultayı’na davet etmek 
amacıyla Çanakkale İl Başkanlığı’nda tüm 
örgütümüzle birlikte basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 
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5.13.Türkiye Büyük Millet Meclisi Faaliyet Raporu 
 
 

26. Dönem 
2. Yasama Yılı 

 
Kanun Teklifi 45 
Meclis Araştırma Önergesi 76 
Genel Görüşme Önergesi 3 
Meclis Soruşturma Önergesi - 
Gensoru Önergesi - 
Sözlü Soru 54 
Yazılı Soru 1627 
Gündem Dışı Konuşmalar 7 
Anayasa Mahkemesi Başvuruları 

5 
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5.14.Parti Okulu Faaliyet Raporu 
Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı - Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı 
 
Temmuz-Ağustos 2017  
1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE) 
16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasından sonra sandık örgütlenmesi için 
intranet altyapısı güncellenmiş ve 2019 yılında 
yapılacak olan seçimler için çalışmak üzere hazır 
hale getirilmiştir.  
2019 yılı seçimleri için Sandık Örgütlenme 
Sorumlularının belirlenmesi ve ev ziyaretlerinin 
başlatılması çalışmaları devam etmektedir. Parti 
Okulu Koordinatörleri görevli oldukları illerde ilçe 
başkanları ile temas ederek sıfırlanan sisteme yeni 
görevlilerin atanmalarını ivedilikle ve sağlıklı bir 
şekilde sağlamaya çalışmaktadırlar.  
SÖRE ile ilgili eğitim notları güncellenmiş ve 
örgütlerimizin talepleri doğrultusunda 
kısaltılmıştır. “Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik 
yap” sloganı ile çalışmalar devam etmektedir. 
 
2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 
Temmuz-Ağustos 2017 döneminde, Eğitici 
Eğitimine katılımın ön şartı Üyelerin Temel Siyasi 
Eğitimi’ni tamamlamak olduğundan, PİEB (Parti İçi 
Eğitim Birimi) üyelerinin il toplantılarında saptadığı 
genç eğitmen ihtiyacını karşılamak üzere Genel 
Merkez Parti Okulu desteğiyle yetişkinlere verilen 
ÜTSE yerine gençlere yönelik Gençlik Akran 
Kampları ve bölgelerdeki akran eğitimlerine ağırlık 
verilmiştir. 
 
3-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EĞİT) 
Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’nin 
hızlandırılabilmesi için, Üyelerin Temel Siyasi 
Eğitimi’ni ve Gençlik Akran Eğitimlerini 
tamamlamış üyeler arasından illerin eğitmen 
ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş 
eğitimlerdir. 

Gençlik Akran Eğitimleri’nde projesini tamamlamış 
gençlerden iki sınıf oluşturularak 19-20 Ağustos 
2017 tarihlerinde Ankara’da bir Eğitici Eğitimi 
düzenlenmiştir. Bu eğitimle eğitici eğitimi sayısı 
66’ya yükselmiştir. Türkiye’nin 26 ilinden 34 
gencin davet edildiği bu eğitimle Partimize yeni ve 
genç Parti Eğitmenleri kazandırılmıştır. 
Bu eğitimde Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu tarafından gençlere “Atatürk’ü 
Anlamak” başlığıyla bir ders verilmiştir. 
 
4-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMLERİ VE GENÇLİK YAZ 
KAMPLARI 
18-30 yaş arası parti üyesi gençlere yönelik, akran 
(yaşıt) parti eğitmenleri tarafından, Üyelerin 
Temel Siyasi Eğitimi konularının işlendiği, sosyal 
etkinlik ve interaktif paylaşımlarla desteklenen bir 
eğitim vermek amaçlanmıştır. 
Buna göre Temmuz-Ağustos 2017 döneminde, 
İzmir Karşıyaka/Yamanlar ’da Gençlik Yaz Kampları 
2 etap halinde düzenlenmiş olup toplam 47 gencin 
katılımı sağlanmıştır. 
Yaz kamplarının hemen ardından 05-20 Ağustos 
2017 tarihleri arasında bölgesel Gençlik Akran 
Eğitimlerine devam edilmiştir. Aydın, Denizli, 
Adana, Hatay, İstanbul (1nci Bölge), Sivas, 
Kahramanmaraş, İzmir, İstanbul (3ncü Bölge), 
Erzincan, Ordu, Rize, Konya, Muğla, Zonguldak ve 
Adıyaman illerinde olmak üzere 16 Gençlik Akran 
Eğitimi düzenlenmiş bu eğitimlerde 218 gencimiz 
temel siyaset eğitimi almıştır. 
 
5-) SOSYAL DEMOKRAT İDEOLOJİ EĞİTİMİ (SİDE) 
Örgütümüzün çeşitli kademelerinde çalışan ve 
daha önce Parti Okulu’ndan Üyelerin Temel Siyasi 
Eğitimi veya Gençlik Akran Eğitimini almış kişilerin, 
sol ve sosyal demokrat değerleri daha iyi 
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öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamayı 
amaçlayan eğitim modülüdür. 
Temmuz ayında, İzmir Karşıyaka/Yamanlar’da 
Gençlik Yaz Kampları’nın hemen ardından Sosyal 
Demokrat İdeoloji Eğitimi düzenlenmiş olup 26 
gencimizin bu eğitimi alması sağlanmıştır. 
 
6-) DÜZENLENEN ETKİNLİKLER 
8 Temmuz 2017’de Adalet Yürüyüşü’ne ve 9 
Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Maltepe’de 
düzenlenen “Adalet Mitingine” PİEB üyeleri, 
Koordinatörler ve Eğitmenlerin toplu katılımları 
sağlanmıştır. 
26/30 Ağustos 2017 tarihlerinde Çanakkale’de 
gerçekleştirilen Adalet Kurultayına katılım 
sağlanmıştır. 
Parti Okulu’nun daha detaylı ve aylık raporlarına 
(http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.aspx) 
adresinden ulaşılabilir. 
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5.15.Bilim Yönetim ve Kültür Platformu 
Prof.Dr.Onur Bilge Kula 
Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar (01 Temmuz – 02 Eylül 2017) 
 
11.07.2017 
2017 yılının ilk 6 ayını kapsayan “Kültür ve Sanata Uygulanan Baskı ve Sansür Raporu” yayımlandı. 
 
01.08.2017 
“Adalet Yürüyüşü” hakkında iç basında ve dış basında, özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan, İran vb. ülkelerin yerel gazetelerinde ve uluslararası 
haber ajanslarında yer alan haberler, kitaplaştırılmak üzere, derlendi ve kayıt altına alındı. 
Not: İtalya ve İspanya gazetelerinde çıkan haberlerin derleme çalışmaları halen devam etmektedir. 
 
19.08.2017 
Prof. Dr. Iur. Sami Selçuk tarafından yazılan “16 Nisan 2017 Halkoylamasına İlişkin Bilimsel Görüş” adlı 
çalışma Türkçenin yanı sıra Fransızca, İngilizce, Almanca olarak kitaplaştırılarak yayımlandı. 
 
26-29 Ağustos 2017 
Adalet Kurultayı’nda yapılan konuşmalar ve çalıştaylar çözümlenmek ve sonrasında kitaplaştırılmak için 
kayıt altına alındı. Ayrıca, Kurultay’a katılanların geçmiş dönemde maruz kaldıkları adaletsizlikleri yazılı 
olarak belirttikleri “Adalet Kutusu” kitaplaştırılmak üzere kayıt altına alındı.    
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