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1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU 

Adaleti mumla aradığımız günlerdeyiz. Bugün ortaya çıkan tablo, 20 Temmuz darbesinin ortaya 

çıkardığı tablodur. Asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir 

süreci yaşıyoruz.  

Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi 

ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz! Bunun için 

yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek! “Eğer bir bedel 

ödemek gerekiyorsa, o bedeli önce biz ödeyeceğiz.” Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın 

geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. 

Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması, kriminalize 

edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleriyle kabul edip, fikirleriyle kabul edip, 

baş tacı etmek zorundayız. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelerine de 

hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz, ama birlikte yaşama 

irademizi her zaman ortaya koymalıyız.  

Adalet Yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi bulunmamaktadır. Bu yürüyüş kutlu bir 

yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek 

vermelidir. Hapishaneleri tıka basa düşünce suçluları ile dolu olan bir ülkede adaletten bahsetmek 

mümkün olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış 

olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet ! Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu 

soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız, herkesin siyasal 

görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak 

zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz adaleti savunuyoruz. 

Bütün dünya duysun, bütün dünya! Biz Türkiye’de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle 

karşı karşıyayız. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, 

emekliler, köylüler, işçiler, memurlar herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan 

olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz. 

Kemal Kılıçdaroğlu 
Genel Başkan 
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1.1. “adalet” Yürüyüşü Güncesi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Olağanüstü MYK Toplantısı Sonrasında Yaptığı Basın 

Açıklaması  

(14 Haziran 2017) 

Değerli basın mensupları, adaleti mumla aradığımız günlerdeyiz. Bugün ortaya çıkan tablo, 20 Temmuz 

darbesinin ortaya çıkardığı tablodur. Asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp 

hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz. Yasadışı yollardan eğer dışarıya silah götürüyorsa birileri, o kişilerin 

yargılanması lazım. Ama gün gelecek onlar yargılanacaklar. 

Sayın Enis Berberoğlu hepimizin bildiği, hepimizin tanıdığı, yıllarını medya ve medya özgürlüğü için 

harcayan birisi. Şimdi hiçbir veri ve hiçbir delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi 

hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın 

altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet için harcadık. Adalet istiyoruz bu 

ülkede, demokrasi istiyoruz bu ülkede, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini 

yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler. Hakim, hakim olmaktan çıktı, gözünü dikmiş saraya 

nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye. Bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı 

dağıtmıyor. Sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. İlk kez Türkiye bu kadar ağır 

bir tabloyla karşı karşıya ilk kez. 

Yarın saat 11.00’de Güvenpark’ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak “ADALET” yazacak üzerinde, 

adalet! Dünyanın en soylu kavramıdır adalet. Adaletin olmadığı bir ülke mi olur? Adaletin olmadığı bir 

devlet mi olur? Adaletin olmadığı bir halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar, devletin 

temeline, adaletin temeline dinamit koyuyorlar! Yarın 11.00’de Güvenpark’ta olacağım ve yürüyüşümüzü 

başlatacağız demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar, adalet bu ülkeye gelinceye kadar. 

Hepinize teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.  

1.Gün - 15 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”nün Başlangıç Noktası Ankara 

Güvenpark’ta Yaptığı Açıklama  

“Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe 

destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı 

bir ülkede devlet olmaz, barış olmaz, huzur olmaz. Bütün dünya duysun, bütün dünya! Biz Türkiye’de kendi 

topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz. 20 

Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz” dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştireceği “Adalet Yürüyüşü”nün başlangıç 

noktası olan Güvenpark’ta yaptığı konuşmada şunları söyledi:   

Bir Dikta Yönetimiyle Karşı Karşıyayız!  

Kendi ülkemizde gazetecilerin hapiste olmasını istemiyoruz. Milletvekillerinin hapiste olmasını 

istemiyoruz. Kendi ülkemizde birlikte, beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimiyle karşı 

karşıyayız, bir dikta yönetimiyle! 

Bu Ülkeye Adalet Ya Gelecek, Ya Gelecek! 
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Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde 

barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz! Bunun için yürüyüşümüzü 

başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek! Söyledim, “Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa, o 

bedeli önce biz ödeyeceğiz.” Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele 

etmek zorundayız.  

Biz Üzerimize Düşeni Yapıyoruz 

Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet 

yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu 

olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış 

olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet! Bu soylu kavramın anlamını 

vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız, herkesin siyasal 

görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz 

üzerimize düşeni yapıyoruz adaleti savunuyoruz.  

Dikta İstemiyoruz, Darbecileri İstemiyoruz 

Bütün dünya duysun, bütün dünya! Biz Türkiye’de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı 

karşıyayız. Dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz. 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi 

ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler herkes için, 

memurlar herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet 

istiyoruz. 

Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Güvenpark’tan Başlattığı Adalet Yürüyüşü İstanbul 

Yolu Güzergahında Devam Ediyor 

AA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşüm gayet güzel gidiyor. Yürüyeceğim. Haklı 

olduğumuz için dünyaya, Türkiye’ye, bütün insanlara mesaj vermek istiyoruz." dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından, 

Güvenpark’tan başlattığı "Adalet Yürüyüşü" İstanbul yolu güzergahında devam ediyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşü sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yürüyüşüm gayet güzel gidiyor. 

Yürüyeceğim. Haklı olduğumuz için dünyaya, Türkiye’ye, bütün insanlara mesaj vermek istiyoruz. Adalet 

istiyoruz." diye konuştu. 

Herkes için adalet istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

"Sadece kendim için değil, çocuklarım, ailem için değil, benim gibi düşünmeyen, farklı partilerden olan, 

farklı kimliklerden olan bütün insanlar için adalet istiyorum. Adaleti yüceltmek, güçlendirmek hepimizin 

görevidir. Bunun için yürüyorum. Umarım vicdan sahibi herkes bunu duyar." 

ANKA-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü sırasında ANKA’ya, “Eğer bu yürüyüş adaleti 

sağlayacaksa, eğer bu yürüyüş amacına ulaşacaksa yorulmaya değer, mücadele etmeye değer” dedi.  

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elinde ‘adalet’ yazılı pankartla Ankara’dan İstanbul’a kadar gerçekleştireceği 

yürüyüşe devam ediyor. Yürüyüşü sırasında ANKA’ya konuşan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: 

“Eğer bu ürüyüş adaleti sağlayacaksa, eğer bu yürüyüş amacına ulaşacaksa yorulmaya değer, mücadele 

etmeye değer. Türkiye adalet ve demokrasi açısından son derece sıkıntılı bir süreci yaşıyor. Ben bu 
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yürüyüşü başlatarak, sadece Türkiye’ye değil bütün dünyaya demokrasi ve adalet özlemimizi duyurmak 

istedim. 

Güçlü olanların dışarıda, siyasal açıdan destekçileri olanlar dışarıda ki, bunlar suçlu, ama masum insanların, 

gazetecilerin, akademisyenlerin, hak arayanların açlık grevine bile tahammül edemeyip, bunları hapse 

atan bir anlayışı reddediyoruz ve bunun için adalet istiyoruz. Sadece kendimiz için değil herkes için adalet 

istiyoruz. Bizim gibi düşünmeyen insanlar için de adalet istiyoruz. 

Adalet çok kutsal, çok soylu bir kavram, bunu korumak, yüceltmek, derinleştirmek hepimizin ortak görevi” 

dedi. 

Adalet Yürüyüşüne Devam Eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şaşmaz Kavşağında 

Ağaçlık Bir Alanda Dinlendi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gandi nasıl kendi ülkesinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için 

yürüdüyse, biz de kendi ülkemizde adalet, hukukun üstünlüğü olsun bunun için yürüyoruz." dedi. 

İstanbul istikametine doğru yürüyüşüne devam eden Kılıçdaroğlu, Şaşmaz Kavşağı’nda bir ağaçlık alanda 

dinlendi. 

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kırıp dökmeden, insanları incitmeden 

yürüyüşünü sürdürdüğünü söyledi. 

Kılıçdaroğlu, seslerini Türkiye’ye ve bütün dünyaya duyurduklarını ve bunun güzel bir şey olduğunu 

belirterek, "Bu adalet yürüyüşü bir partinin değil, bir kişinin değil, belli bir kimliğin değil. Bu hepimizin 

yürüyüşü. Dolayısıyla Gandi nasıl kendi ülkesinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için yürüdüyse, biz de kendi 

ülkemizde adalet, hukukun üstünlüğü olsun bunun için yürüyoruz." ifadesini kullandı. 

"Yolda yürürken bazı tahrikler yaşandı. Bir çağrınız var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onlara da adalet lazım 

ama farkında değiller. Bir iktidar gelir eğer onlara zulmederse, biz onlara da karşı çıkarız. Bunun en iyi 

örneği Cihangir Bey. Kaç sefer kamu görevinden atıldı. Hem sağ iktidarlar hem askeri dönemler, bir sürü 

dönemlerde atıldı. Bunlar doğru değil. Hepsi de insan haklarını savunduğu için atıldı. Bunlar olur mu? 

Olmaması lazım. İnsanlar benim gibi düşünmeyebilirler. Ama onların da düşünmeye, konuşmaya, 

düşüncelerini açıklamaya ihtiyacı var." yanıtını verdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin bunun için yürüdüğüne dikkati çekerek, "Bizi protesto edenlerin adaleti ve 

hakkı için de yürüyoruz." diye konuştu. 

Açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, yürüyüşe devam etti. Kılıçdaroğlu’na eşlik edenler arasında gazeteci 

Erdem Gül de yer aldı. 

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”nün 1. Günü Sonunda Yaptığı 

Açıklama  

Değerli basın mensupları, “Adalet Yürüyüşü”müzün birinci etabını tamamladık. Yorgun değiliz, kararlıyız, 

endişeli değiliz, umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi bir gazeteci arkadaşımızın serbest 

bırakıldığına ilişkin olarak. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul’a vardığımızda gönül ister ki, hapiste hiçbir 

gazeteci kalmasın. 

Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu ama tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Biz haklıyız, 

adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet 

geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine 
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yollarda olacağız. Adalet bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla 

kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. 

Sizler de bizi izlediniz, umarım yorulmamışsınızdır. Belki sizin de gazetecilik hayatınıza renkli bir sayfa 

olarak bu yürüyüşümüz geçer. Adalet bizim için geçerli, sizin için de geçerli. Özellikle sizin arkadaşlarınız 

hapiste. Bir ara uçakta seyahat ederken Meclis Başkanına şunu söylemiştim: “150’nin üstünde gazetecinin 

hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız.” Gerçekten de demokrasiyi dünyaya 

anlatamazlar. Çünkü dünyada bilinen bir gerçek, Türkiye’de demokrasi yok. 

Bu yürüyüşümüzü ayrıca uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler. 

Bizim televizyonlarımızda geniş şekilde vermiş. Bütün gazeteci arkadaşlarıma verdikleri destek için 

yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. 

Soru- İzmir’de, Edirne’de yürüyüşe destek yürüyüşleri gerçekleşti. Bundan sonraki güzergahınızda bir 

bütünleşme olacak mı? ve akşam sahura kadar bir şenlik halinde gerçekleşecek mi? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şimdi şöyle; elbette bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında. Adalet arıyoruz, endişeli 

değiliz. Dolayısıyla yolda gelirken arkadaşlarımız, gençlerimiz slogan attılar, alkışladılar, bir şenlik havası 

içinde, bir bahar havası içinde yürüyüşümüzü yaptık. Diğer illerde de elbette olacaktır, olması da gerekiyor. 

Adalet kim geçerli? Bizim için geçerli bir kavram, hepimiz için geçerli bir kavram. 

Dolayısıyla diğer illerde, ilçelerde adalet yürüyüşleri olursa bundan mutluluk duyarız tabi. Öyle kabul 

etmek lazım. 

Akşam burada konaklayacağız. Elbette arkadaşlar bir araya geldiler, konuşacaklar, fıkra anlatacaklar, 

öyküler anlatacaklar, başlarından geçen hikayeleri anlatacaklar. Şenlikli bir akşam olacak. Ben de 

arkadaşlarımla beraber olacağım. 

Teşekkürler arkadaşlar. 

Adalet Yürüyüşünde Gece Molası 

-"Yargıç tarafsız davranmalı, bağımsız olmalı ve hukukun üstünlüğüne göre karar vermeli. Hukukun 

üstünlüğüne göre karar verir ve delilleri ortaya koyarsa bizim zaten söyleyeceğimiz bir şey olmaz. Ama 

dosya boş ve insanları mahkum ediyorsunuz veya insanları uzun süre hapiste tutuyorsanız bu doğru değil"  

- "Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, 

hapiste olan akademisyenlerin tamamı için ’Adalet Yürüyüşü’ yapıyoruz. O nedenle bu yürüyüş bir parti 

yürüyüşü değil" 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yürüyüş kapsamında Batıkent’teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında kurulan 

kamp alanında basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu: 

Soru- Efendim nasıl geçti bugün ilk gündü. Zorlandınız mı, ilk günü bir değerlendirirsek? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Aslında bugün yürüyüş güzel geçti. Heyecanlı bir grup vardı, gençler sloganlar 

attılar, eğlendiler, güzel bir yürüyüştü. Ama burada bir iki provakatif eylem oldu. Onları da soğukkanlılıkla, 

herhangi bir sorun olmadı. Tabi bu arada emniyet güçlerine de teşekkür etmek durumundayız. Onlar da 

sağ olsun bizleri kırmadılar. Güzel bir yürüyüşe en azından vesile oldular herhangi bir sorun çıkmaması 

açısından onlara da teşekkür etmek gerekiyor. 

Bizim tabi daha bu 1. Etap 21 kilometre geldik. Yarın 22 kilometrelik bir yolumuz var. Arkadaşlarla 

görüştük, gidip yerleri belirlediler, nerelerde mola vereceğiz ve nerede kamp yapacağız bunun çalışmaları 
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yapıldı bitti. Yarın sabahleyin 8’de yolumuza devam edeceğiz. Yine bayrağı arkadaşımız diyelim o taşıyacak. 

Hep birlikte yine yürüyeceğiz adaletin için adaleti sağlamak için. 

Şundan çok memnunum gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bizim bu yürüyüşümüz büyük yankı buldu. 

Yankı bulmasını da doğal karşılıyorum; çünkü toplum adalete hasret, haksızlığa tahammül edemiyor. Eğer 

haksızlıkları diyelim bir gazeteci dile getiriyorsa ya işinden oluyor veya hapse atılıyor. Bir iş adamı dile 

getiremiyor çünkü bir kanun hükmünde kararnameyle bütün mal varlığına el konulabilir. Bir akademisyen 

dile getirdiğinde üniversiteden atılıyor. Dolayısıyla bu görev bize düşüyor ve biz bu görevi yerine getirmek 

zorundayız. Hem hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan 

öğrenciler, hapiste olan akademisyenler bunların tamamı için adalet yürüyüşü yapıyoruz. 

O nedenle bu adalet yürüyüşünün CHP’yle yani bir parti yürüyüşü değil bu. Her görüşten insanın, adaleti 

savunan her görüşten insanımız bize destek veriyor. Dolayısıyla adaleti savunan herkese şükran 

duyuyoruz, onlara saygı duyuyoruz. Onların bizimle beraber olmaları bizim için bir kıvanç meselesi ve bu 

güzelliği inşallah İstanbul’a kadar götüreceğiz. 

Soru- Efendim 5 saatte 21 kilometre çok iyi bir performans. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Gerçekten 21 kilometre ciddi bir performans, biraz düşürmek lazım. Bugün tabi 

kentin içinden çıktık dolayısıyla bir yerde mola verme şansımız pek yoktu. Ama yarın biraz daha Ankara’nın 

dışına çıkacağımız için mola verecek yerlerimiz olacak. Dolayısıyla daha rahat bir yürüyüş olacak. Bu 

süreçte bize katılanlar olacak, bizden ayrılanlar olacak bu da gayet doğal. Parlamentodaki görüşmeler 

devam ediyor, oradan da arkadaşlarımız bize bilgi aktarıyorlar Grup Başkanvekilleri. Meraların çıkarıldığını 

söylediler, zeytin çıkarıldı meralar da çıkarıldı. Bu açıdan son derece memnunuz. 

Sonuçta bakın ortak akıl olduğu zaman parlamento da herhangi bir tartışma olmuyor. Eğer siz zeytin 

ağacını kesmek ya da yok etmek için bir yasa getirirseniz buna karşı çıkmamız gerekiyor. Bu bizim hakkımız. 

Meraları yok ediyorsunuz. Meraları yok ederseniz ne olur? Tarımı öldürürsünüz. Türkiye aynı zamanda bir 

tarım ülkesi, kendi kendini besleyen bir ülkeydi. Bugün kendi kendini besleyen bir ülke konumundan çıktı. 

Dışardan mercimek, nohut ithal ediyoruz. Yani bu gerçekten Türkiye için büyük bir ayıp. Ama bütün 

bunların hepsini adaletle aşacağız. Adalet güzel bir şey. 

Soru- Yargılamalarla ilgili tarafsızlık konusunda bir şüpheniz mi var yoksa yargılamaların yetersiz olduğunu 

mu düşünüyorsunuz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Yargılamalar konusunda tarafsız olmadığını, yetersiz değil. Keşke yetersiz olsaydı 

da biz de niye şuna bakmadın diyebilseydik. Dosya boş, boş dosyaya bakarak siz insanları mahkum 

ediyorsunuz. Bu doğru değil. Yargıç tarafsız davranmalı, bağımsız olmalı, hukukun üstünlüğüne göre karar 

vermeli. Hukukun üstünlüğüne göre karar verir, delilleri ortaya koyarsa bizim zaten söyleyeceğimiz bir şey 

olmaz. Ama dosya boş ve insanları mahkum ediyorsanız veya insanları uzun süredir mahkemede, 

affedersiniz hapiste tutuyorsanız bu doğru değil. Açıkladım geçen gün üç günlük er 7 aydır hapiste üç 

günlük. Avukat tutacak parası yok, ben açıkladıktan sonra Adana’dan bir avukat gönüllü geldi bu erimizle 

görüştü ve onun avukatlığını üstlenecek. Buna benzer onlarca, yüzlerce örnek var. Ben bu konuda 

hükümeti defalarca uyardım yanlış yapıyorsunuz dedim, doğru değil bu, neden bunda ısrar ediyorsunuz? 

Ama benim edindiğim kanı şu, hükümetin bu konuda inisiyatif kullanma gücü yok. Yani yetki adeta 

kendisini yetkisiz sayıyor. Çünkü bütün yetki saraya ait, oradan gelen talimata göre karar veriyor. 

2.Gün- 16 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 2. Gününde Yürüyüş Öncesinde 

Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı  
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- "Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacak. Hep birlikte adalet yürüyüşümüzü bu 

eleştirilere rağmen yerine getireceğiz"  

- "Yürümenin suç olduğunu da ben ilk kez duyuyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine biz 

ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz"  

- "Şimdi hiç yorgunluk hissetmiyoruz dersek tabii doğru değil. Gerçekçi olmak lazım ama ’yorulduk’ diye 

ah vah edecek halimiz de yok" 

Değerli basın mensupları bugün “Adalet” yürüyüşümüzün 2. Etabı, güzel bir sabah. Biraz sonra yürüyüşe 

başlamış olacağız. Gelen tepkiler son derece olumlu, arada bir eleştiri gelmekle beraber gelen tepkiler son 

derece olumlu. Bu da Türkiye’nin adalete duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını da gösteriyor. 

Dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul’a kadar sürmesi bizim açımızdan da, Türkiye açısından da, adalet isteyen 

herkes açısından da son derece önemli ve değerli. Yürüyüşümüze birazdan başlayacağız. 

Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. 

Soru- Sayın Genel Başkan eleştiriler de oluyor dediniz efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de bir 

eleştirisi oldu. Samimi bulmadığını söyledi, ayrıca İstanbul’dan karşı bir yürüyüş gerçekleşse ne olacak diye 

sordu. Ne dersiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Eğer yürüyüşler yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. Yani insanlar sabah 

akşam zaten yürüyorlar. Metroya binerken yürüyorlar, otobüse binerken yürüyorlar, iş yerlerine giderken 

gelirken yürüyorlar. Yani yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum ben. Böyle bir şey söz konusu 

değil. Tam tersine biz ülkemizde bakın bu yürüyüşü ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen 

kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak. Dolayısıyla hep 

birlikte adalet yürüyüşümüzü bu eleştirilere rağmen yerine getireceğiz. 

Soru- Efendim dün akşam ilk geceniz tabi ki nasıl geçti? Bir yorgunluk hissediyor musunuz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şimdi hiç yorgunluk hissetmiyoruz dersek tabi doğru değil. Gerçekçi olmak lazım, 

ama yani yorulduk diye böyle ah vah edecek halimiz de yok. Son derece dinamik sabah yolumuza devam 

edeceğiz. Akşam dinlendik zaten. Müzik de vardı, tulum müziği değil mi evet, o da vardı. Dolayısıyla 

insanlar eğlendiler, hep beraber eğlendik keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Dün 

biraz uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik dinlenmeden, bugün belli etaplar dinlenmeyle geçirilecek. Sonra asıl 

amaca ulaşılacak. Yani yere ulaşılacak. Toplam yürüyeceğimiz kilometre 22 olacak. 22 kilometrelik bir 

yürüyüş yapacağız bugün, bu yürüyüşe katılımlar da olacak değişik illerden katılımlar da olacak. Yani 

güzergah üzerinden katılımlar olacak. Dolayısıyla mutluyuz. 

Soru- Efendim AKP Genel Başkanı Erdoğan’a İhvan terör örgütünün işareti rabia simgesini kullandığı için 

bir eleştiri getirmiştiniz. Dün Sayın Erdoğan rabia ifadesini kullanmamakta ısrarcı oldu ve dört ilkemiz var 

ifadesini tercih etti. Sizin tavsiyenizden mi faydalandığını düşünüyorsunuz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Eleştiriden, tavsiye değil de eleştiriden herhalde çekindi. Çünkü benim yaptığım 

eleştiri haklı bir eleştiriydi. Rabiayı ilk kez dillendiren o, “Rabia işaretini kullanıyorum” diyen o, şimdi 

vazgeçen yine o. Klasik bir Erdoğan tarzı. 

Teşekkürler sağ olun. 

"Adalet Yürüyüşü"nde Ankara İl Merkez Sınırı Geçildi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul  Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının 

ardından başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün ikinci etabı devam ediyor. 
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu öncülüğünde saat 08.00 itibariyle hipodromdan hareket eden kortej Ankara il 

merkez sınırını geçti. Kortej, 2,5 saatin ardından Ankara il merkez sınırından çıktı. Kılıçdaroğlu’na, adalet 

yürüyüşünde partisinin Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, parti örgütü ve çok sayıda vatandaş eşlik 

ediyor. Yürüyüşün ikinci günkü etabının 22 kilometrenin ardından tamamlanması planlanıyor. Adalet 

Yürüyüşünün bugünkü etabı Kazan ilçesi yakınlarında tamamlanacak. Kılıçdaroğlu ve kortej burada 

kurulacak kamp alanında konaklayacak.  

Yürüyüş güzergahı üzerinde Kılıçdaroğlu’nu “Sen Anadolu’nun Kemalisin, yalnız değilsin, seninleyiz, 

peşindeyiz,” yazılı dev bir afişin önünde, ellerinde adalet pankartları ve güller bulunan bir grup vatandaş 

karşıladı. Kılıçdaroğlu’na da bir buket gül verildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 2. Gününde Ankara’nın Kazan 

İlçesinde Yaptığı Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her yerde, her ortamda adaleti, demokrasiyi sonuna kadar 

savunacağız, ne derlerse desinler!" dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 2. Günü’nde Ankara’nın Kazan ilçesinde yaptığı 

konuşma şöyle: 

15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı yerdeyiz. 15 Temmuz akşamı 249 kişi hayatını kaybetti, 249 

şehidimiz var, 1000’in üstünde gazimiz var. FETÖ terör örgütünün darbeyi planladığı yerdeyiz. Halk sokağa 

çıktı, demokrasiyi aradı ve hakkını aradı ve darbecileri püskürttü. 

Deniyor ki, “Efendim sokağın hiçbir önemi yok, neden sokağa çıkıyorsunuz?” Ben bunu söyleyenlere açık 

ve net şunu söylemek istiyorum: “15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa inen bizim insanlarımız 

engellemedi mi? Engelledi. Demek ki, demokrasiye de, adalete de her yerde, her ortamda sahip çıkacağız.” 

Adalet varsa demokrasi vardır, demokrasi varsa adalet vardır. İkisinin olmadığı yerde de zulüm vardır ve 

devlet yoktur. 

Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Yargı bağımsızlığından söz ediyorlar. Yargıya talimatı ben 

vermiyorum onlar veriyorlar. Yargı bağımsızlığından söz eden yargıya talimat veriyor, savcıya talimat 

veriyor, “İddianameleri getirin Adalet Bakanlığı gözden geçirecek, ondan sonra işleme koyacaksınız” 

deniyor. Biz her yerde, her ortamda adaleti, adaleti, adaleti, demokrasiyi, demokrasiyi, demokrasiyi 

sonuna kadar savunacağız, ne derlerse desinler! Provokasyon, kışkırtıcılık yapıyorlar, bizim üzerimize 

birilerinin saldırması için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz hiçbir yerde ve hiçbir ortamda arkadaşlarıma 

söyledim, herkese de söylüyorum, provokasyonlara sakın alet olmayın, sizi tahrik edebilirler. Biz 

inandığımız yolda adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz kutsal yoldur, adalet 

yoludur. Adaleti istiyoruz. Bütün inançların ortak temeli olan adaleti istiyoruz. 

O nedenle burada 15 Temmuz şehitlerini tekrar anıyorum, Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize, 

sokağa çıkan bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim değerli basın mensupları. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşüne katılımlarla devam ediyor. 

DSP Eski Genel Başkanı Zeki Sezer ve Gazeteci Yazar Hasan Cemal, CHP Lideriyle birlikte yürüdü. 

3.Gün- 17 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 3. Gününde Yürüyüş Öncesinde 

Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı  
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Özellikle iktidar kanadından eleştiriler geliyor, eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz 

onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kazan ilçesi 

yakınlarındaki kamp alanından başladı. 

Yürüyüşe başlamadan önce basın açıklaması yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 

Değerli basın mensupları, bugün adalet yürüyüşümüzün 3. Günü. 

Yine büyük bir azim ve kararlılıkla adalet için yürüyeceğiz. Değişik kesimlerden özellikle iktidar kanadından 

eleştiriler geliyor, eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu 

da bizim amacımıza hizmet ediyor. En azından amacımızı gerçekleştirmek için duyarsız vicdanlar duyarlı 

hale gelir. Dün bir haber aldım, sizler de haberi aldınız. Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması için karar çıktığı 

söylendi. Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı, asıl olan 

tutuksuz yargılamadır. Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tür kararlarının doğru 

olmadığını, çifte standart yarattığını ve toplumu ayrıştığını ifade ettik. Ben kesin mahkûmiyet kararı 

çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum. Hepinize teşekkür ederim değerli 

arkadaşlarım. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Adaletten Yana Olan Herkesi Kucaklıyor ve Bekliyoruz 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim bu yürüyüşümüz bir adalet yürüyüşüdür. Bu yürüyüşümüz 

şehitler için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşümüz adaletsizliğe uğrayanlar için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün 

siyasi kimliği yoktur. Hep birlikte adalet istiyoruz. Adalet, adalet, adalet ve adalet. Adaletten yana olan 

herkesi kucaklıyoruz ve herkesi bekliyoruz” dedi. 

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününde Kahramankazan tabelasının önünde yaptığı açıklamada 

şöyle dedi: 

"15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu topraklardayız. Kazan ilçemiz 15 Temmuz’dan sonra gösterdiği 

başarıdan dolayısıyla TBMM tarafından oy birliği ile Kahramankazan olarak adlandırılmıştır. Bütün 

Kazanlılara 15 Temmuz darbe girişimi süresi içinde gösterdikleri başarıdan, verdikleri demokrasi ve adalet 

mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlara şükran borçluyuz. Bizim bugün bu yürüyüşümüz, bir 

adalet yürüyüşüdür. Bu yürüyüşümüz, şehitler için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşümüz, adaletsizliğe 

uğrayanlar için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün siyasi kimliği yoktur. Bu yürüyüşün etnik kimliği yoktur. Bu 

yürüyüşün inanç kimliği yoktur. Bu yürüyüşün temel öznesi insandır ve insan adalet istiyor. Hep birlikte 

adalet istiyoruz. Adalet, adalet ve adalet. Adaletten yana olan herkesi kucaklıyoruz. Herkesi bekliyoruz." 

Adalet Yürüyüşüne Sanatçılardan Destek 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 3. Gününde destek vermek için gelen 

sanatçılar Melike Demirağ, Füsun Demirel ve Kürşat Candan’la birlikte şarkılar söyleyerek yürüdü. 

Bugünkü etap tamamlandı 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün üçüncü gününü tamamlayarak, geceyi geçireceği 

Kızılcahamam ilçesi girişindeki kamp alanına geldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüşü’nün 4. gününe yarın(18 Haziran 2017 Pazar) saat 

09.00’da Kurtboğazı Barajı girişinden başlayacak. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan: Gök Kubbeyi Dar Ederiz! 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Belli ki sayın Cumhurbaşkanı savcılara şimdi 

’Çağırın’ talimatı veriyor. O ’Çağırırlarsa’ sözü, ’Çağırın’ talimatıdır. Böyle bir şeye cesaret ettiklerinde gök 

kubbeyi dar ederiz." dedi. 

Tezcan, Adalet Yürüyüşünün üçüncü gününün sonunda, Kızılcahamam ilçesi girişindeki kampta düzenlediği 

basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi. 

"Belli ki her geçen gün AK Parti Genel Başkanı’nın telaşı, korkusu, kaygısı daha fazla artıyor" iddiasında 

bulunan Tezcan, "Biz yürürken her gün bir yeni adaletsizliğe imza attığını görüyoruz. Biz adalet ararken AK 

Parti Genel Başkanı Türkiye’yi bir yeni adaletsizliğin eşiğine taşıma kararlılığında." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının hiçbir yerinde "Türkiye’de adalet var, niye yürüyorsunuz?" 

diyemediğini belirten Tezcan, "Tam tersine ’Adalet sokaklarda aranmaz’ diyor. Yani adaletin olmadığını 

kendisi de biliyor." ifadesini kullandı.  

Tezcan, adliyeden, yargıdan, Meclisten ve hukuktan adaletin çıkarıldığını ileri sürerek, adaleti arayacakları 

yerin halkla beraber meydanlar ve sokaklar olduğunu söyledi. 

İstanbul’a kadar adalet arayışını toplumun en geniş kesimleriyle birleştirerek, sürdüreceklerini belirten 

Tezcan, şöyle devam etti: 

"AK Parti Genel Başkanı burada adeti olduğu gibi yine savcılara ve hakimlere talimat vermiş. Aslında yaptığı 

açıklama, ’Anamuhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın’ talimatıdır, savcılara. 

Sayın Erdoğan’ın bu örtülü talimatlarını biz daha önce biliyoruz. Bunu basın mensupları için işaret etti. 

’Hesabını vereceksiniz.’ dedi ve hemen savcılar harekete geçtiler, gazetecileri tutukladılar. Başkaları için 

talimat verdi. Aynı şekilde savcılar bunu talimat olarak algıladılar, hareket ettiler. Şimdi de adalet 

yürüyüşünden duyduğu korku nedeniyle örtülü olarak, ’Yarın savcılar seni de çağırırsa’ diyor. Biz değil 

saray savcılarının bizi çağırmasından korkmak, bütün şer güçlerini bir araya getirip, üzerimize gelseniz de 

mazlumların adalet isteğini yükseltmeye devam edeceğiz." 

Adalet mücadelelerinin bitmeyeceğini kaydeden Tezcan, "Adaleti yok ettikleri bir yerde Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Türkiye’yi tek adam diktatörlüğüne teslim alma çabasına pabuç bırakmayacağız. Yok öyle 

yağma. CHP Genel Başkanı, Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinden, şantajlarından, baskılarından korkmuyor, 

korkmayacak. Bu ülkede mazlumların sesi olan cesaretli bir sese ihtiyaç var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o 

cesaretli sesin ta kendisidir. Sayın Erdoğan duysun bunu." açıklamasında bulundu.  

Tezcan, gazetecilerin, "Sayın Cumhurbaşkanı ’Çağırabilir’ dedi. Çağırırsa gider misiniz?" sorusuna, "Belli ki 

sayın Cumhurbaşkanı savcılara şimdi çağırın talimatı veriyor. O ’Çağırırlarsa’ sözü, ’Çağırın’ talimatıdır. 

Böyle bir şeye cesaret ettiklerinde gök kubbeyi dar ederiz. Türkiye o kadar baskıya ve zorbalığa teslim 

olacak noktada değil, gök kubbeyi dar ederiz." yanıtını verdi. 

4.Gün- 18 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her Firavun’un Bir Musa’sı Vardır 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün 20 Temmuz Darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim neymiş, 

yürüyormuşuz, akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu ediyorsa 

gelsin, bir gece ben kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın, ben dışarıda toprakta yatacağım, 

bir gece, bir gece! Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek 

istiyorlar, efendim hakim çağırırmış, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi 

biliyoruz. Bakın bu kadar eleştiriyorlar, ama şu sözü kullanamıyorlar; "Ya bizim ülkemizde adalet var 
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kardeşim, niye yürüyorsunuz" diyemiyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyorlar ki adalet yok! Kendisine son 

olarak şunu hatırlatmak isterim, her firavunun bir Musa’sı vardır, bunu sakın unutmasın. "  dedi.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün dördüncü gününde yürüyüş öncesi düzenlediği basın 

toplantısında şu açıklamalarda bulundu: 

Değerli basın mensupları bugün yürüyüşümüzün dördüncü günü, biraz sonra başlayacağız. Bugün aynı 

zamanda Babalar Günü, bütün babaları yürekten kutluyorum, bütün babalara Babalar Gününün kutlu 

olmasını istiyorum, diliyorum. Özellikle babalarını bu topraklara şehit olarak vermiş bütün çocukların da 

gözlerinden öpüyorum, gazilerimize buradan selamlarımızı saygılarımızı gönderiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; dört gündür yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Sevgiyle yürüyoruz, hoşgörüyle 

yürüyoruz, müzikle yürüyoruz, hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz, hiç kimseyi. Herkesi 

kucaklıyoruz, adalet isteyen kim varsa kucağımızı onlara açtık, adalet isteyen kim varsa gönlümüzü onlara 

açtık, buyurun hep birlikte adalet için yürüyelim. Dün 20 Temmuz Darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim 

neymiş, yürüyormuşuz, akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu 

ediyorsa gelsin, bir gece ben kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın, ben dışarıda toprakta 

yatacağım, bir gece, bir gece! 

Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, efendim hakim 

çağırırmış, savcı çağırırmış...Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkede 

darbecilerin, yaşadığım dönemleri anlatıyorum, 70’lerde ne yaptılar, 80’lerde ne yaptılar, 2017’lerde ne 

yaptılar, bunların hepsini biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında yer almıştır, mücadele edenler 

de tarihin ak sayfalarında  yer almıştır.  

Bakın bu kadar eleştiriyorlar, ama şu sözü kullanamıyorlar; "Ya bizim ülkemizde adalet var kardeşim, niye 

yürüyorsunuz" diyemiyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyorlar ki adalet yok! Peki bu söylemlerin kaynağı 

nedir? Acizlik ve zavallılık. Adalet için yürüyoruz biz, adalete karşı değil. Ben yine bu 20 Temmuz 

Darbecisi’ne bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor, ama bu soruma 

nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece basit, son derece sıradan, ama çok önemli bir 

soruydu. Demiştim ki; "Namus ve şeref kavramı size neyi hatırlatıyor, sizin için bu kavramların önemi nedir, 

bunu bize bir anlatın, biz de bir öğrenmiş olalım." Ama buna, şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil. 

Kendisine son olarak şunu hatırlatmak isterim, her firavunun bir Musa’sı vardır, bunu sakın unutmasın.  

Teşekkür ederim değerli basın mensupları 

Adalet Yürüyüşü 4. Gününde Yağmur Altında Devam Etti  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde 4. gün 

etabına Ankara Kurtboğazı Park Alanından başlandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla birlikte 

saat 09:00’da başlayan yürüyüş, yağmur altında devam etti.   

Yürüyüşe Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan, sanatçı Zülfü Livaneli, TV sunucusu-spiker Tuluhan 

Tekelioğlu, müzisyen Burhan Şeşen ile sanatçı Ege de katıldı. 

Yürüyüş, Şeker Bölge Trafik’te sona ererken, gün boyu toplam 18 kilometre yol katedilldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Adımlarımı Gözü Yaşlı Babalara Umut Verebilmek İçin 

Atıyorum  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Babalar Günü. Bugünkü adımlarımı, evlatları sorgusuz 

sualsiz tutuklanan gözü yaşlı babalara bir umut verebilmek için atıyorum” paylaşımında bulundu. 
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün dördüncü gününde Babalar Günü paylaşımında bulundu. 

Twitter hesabından Babalar Günü mesajı yayımlayan Kılıçdaroğlu, “Bugün Babalar Günü. Bugünkü 

adımlarımı, evlatları sorgusuz sualsiz tutuklanan gözü yaşlı babalara bir umut verebilmek için atıyorum” 

ifadelerini kullandı. 

5. Gün - 19 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 5. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler olabilir, bizi kızdırmak 

isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim, 80 

milyon için" dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 5. Gününde yürüyüş öncesi yaptığı basın toplantısında 

şöyle konuştu:  

Değerli basın mensupları, bugün 5. günümüz, son derece memnunum. Adalet kavramına verdiğimiz önemi 

artık bütün dünya biliyor. Adalet, hak ve hukuk birbirinden ayrılmaz kavramlar. Biz herkes için adalet 

istiyoruz, herkes için hak, herkes için hukuk istiyoruz. Bunun için yürüyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz, 

kimseye kötü söz söylemiyoruz, kimseye yan bakmıyoruz. 80 milyonun bir arada kardeşçe yaşamasını 

istiyoruz. 80 milyon bir arada huzur içinde yaşasın, hepimizin istediği bu. Bize saldırılar olabilir, bizi 

eleştirenler olabilir, bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla kararlılıkla, azimle 

adalet için yürüyeceğim, 80 milyon için. 

Dün yürüyüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık. Gelip geçen kamyonlar, gelip geçen 

minibüsler, gelip geçen özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir, “Bu yağmurun altında bu insanlar niye 

yürüyor?” Onlara şunu söylemek isterim:  Biz adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde adalette olmak 

zorundadır. 

Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 5. Gününde Halk Tv’ye Verdiği 

Röportaj 

Soru- Sayın Genel Başkan günaydın. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Günaydın, 5. gündeyiz ve güzel bir gündeyiz. Hava kapalı, yürüyüş için çok iyi bir 

ortam. 

Soru- Dün yağmur güne damgasını vurdu. Şarkılarda olmadığı gibi biz gerçek hayatta galiba gerçekleştirdik. 

Yağan yağmurda yürüdük hep beraber. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Evet, evet. Dün de çok güzeldi. Özellikle Zülfü Livaneli’nin şarkıları, türküleri son 

derece güzeldi. Nasıl yürüdüğümüzün bile farkına varamadık. 

Soru- Son bir sorum daha olacak. Çeşitli siyasi partilerden de destek geliyor. Özellikle Meral Akşener’in de 

katılacağı söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz bu desteğe? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Adalet yürüyüşü önemli bir yürüyüştür. Bizim cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. Kim 

adalet istiyorsa, kim adaletsizlikten şikayet ediyorsa kucağımız onlara açıktır. 

Adalet Yürüyüşü’nün 5. Gününde Genel Başkan Kılıçdaroğlu önderliğindeki yürüyüş korteji Kızılcahamam’a 

ulaştı. 
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Bugün yürüyüşe katılanlar arasında şair yazar Ataol Behramoğlu ile Mustafa Sarıgül de bulunuyor. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 5. Gününde Cnntürk’e Verdiği 

Röportaj 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Bu yürüyüş kutsal bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adaleti isteme 

yürüyüşüdür. Bütün inançların ve ahlakın temelinde adalet vardır. Adalet herkes için geçerlidir. Her 

kimlikten, her meslekten insanlarımız var. Hepimizin ortak isteği 80 milyonun bir arada adalet içinde 

yaşaması. Eğer adalet yoksa devlet yoktur, adalet yoksa kaos vardır, adalet yoksa barış yoktur. Dolayısıyla 

hep birlikte adaleti savunmak zorundayız" dedi.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 5. gününde yürüyüş sırasında CNNTürk’e verdiği 

röportajda şunları söyledi:  

Kenan ŞENER- Adalet yürüyüşünün 5.günü, Kızılcahamam ilçesindeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu arkasında 80 

kilometrelik bir yol bıraktı. 5 ayrı gün geride kalmak üzere.  Bugün ikinci etaptayız yürüyüşün. Sözü çok 

uzatmadan hemen ona verelim. Efendim mesajınız, neler söyleyeceksiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Mesajlarım şu, bu yürüyüş kutsal bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adaleti isteme 

yürüyüşüdür. Bütün inançların ve ahlakın temelinde adalet vardır. Adalet herkes için geçerlidir. Her 

kimlikten, her meslekten insanlarımız var. Hepimizin ortak isteği 80 milyonun bir arada adalet içinde 

yaşaması. Eğer adalet yoksa devlet yoktur, adalet yoksa kaos vardır, adalet yoksa barış yoktur. Dolayısıyla 

hep birlikte adaleti savunmak zorundayız. 

Kenan ŞENER- Efendim yol boyunca gördüğünüz tepkilerden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Gelip 

geçenler, korna çalanlar, alkışlayanlar? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Son derece güzel tepkiler alıyoruz. Trafiği engellemiyoruz, kimseye kötü bir şey 

yapmıyoruz. Birlikte hep birlikte adalet için yürüyoruz. Çünkü adaletin olmadığı bir Türkiye’deyiz ve bizim 

sesimizi 80 milyona duyurmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yolu adalet isteği, yürümek.  

Kenan ŞENER- Hatta karavana davet etmiştiniz Sayın Cumhurbaşkanını. Bir yanıt aldınız mı davetinize? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Ben karavanda kaldım diye beni eleştirdi. Tabi son derece mesnetsiz bir eleştiri. 

Ben de teklif ettim buyursun gelsin, ona da adalet lazım olacak. Karavanda kalsın, hangi koşullarda 

yaşadığımı görsün. Ne altın tabak var, ne altın kaşık, bıçak var, ne altın klozet var. Plastik kaşık, plastik 

çatallar, plastik bıçaklar var. Dolayısıyla mütevazı, küçücük, daracık bir yerde kalıyorum akşamları uyumak 

için. Ama her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. 

Kenan ŞENER- Sabah saatlerinde 9.30’da Hasan Tatlı’nın vefat haberi ulaştı. Neler söyleyeceksiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Grup Başkanvekilimiz cenaze törenine 

katılacak. Tabi bu tür şeyler oluyor, yürüyoruz. Ama sonuçta o da adalet için yürüyordu, o da adalet 

istiyordu. Kendisi için, ailesi için, çocukları için, komşuları için ve Türkiye için. 

Kenan ŞENER- Bir de dikkatimi çekti. Kolunuz zannederim biraz zedelenmiş. Dünkü küçük kazadan dolayı 

mı? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Evet dün kaydığım için küçük bir zedelenme var. 

Kenan ŞENER- Bunların dışında sağlığınız nasıl? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Gayet iyi. 

Kenan ŞENER- Çok teşekkür ederim sağ olun.   
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Beşinci gününde, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınlarından yürüyüşe devam eden Genel Başkan 

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, bugün yaklaşık 5 kilometre mesafe katettikten sonra verilen molada, Şair 

Ataol Behramoğlu’nun okuduğu "Yunus Gibi" adlı şiiri dinledi. 

Kılıçdaroğlu, Kızılcahamam’a ulaştıklarında da vatandaşların ilgi ve desteğiyle karşılaştı. 

Yürüyüş sırasında, Kızılcahamam’ın girişindeki bir üst geçide, üzerinde "Dinlenmemek için yola çıkanlar 

asla yorulmazlar" yazan büyük boy bir pankart asıldı. Kılıçdaroğlu ve Şair Behramoğlu pankartın önünde 

fotoğraf çektirdi. 

Bugün gerçekleştirilen yürüyüşe Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar ve Halkevleri Genel Başkanı Oya 

Ersoy da katılıyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 5. Gününde  Habertürk’e 

Verdiği Röportaj  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Neden insanlar huzursuz, neden masum insanlar hapiste, neden 

insanlar kamuda çalışırken, üniversitede görev yaparken görevlerine son verildi? Neden insanlar hak 

ararken haksızlığa maruz kalıyorlar? Onun için, adalet için yürüyoruz. Adalet, adalet adalet!" dedi.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 5. gününde yürüyüş sırasında HaberTürk’e verdiği 

röportajda şunları söyledi:  

Ömer TOPSAKAL- Kızılcahamam ilçesini geçtik yaklaşık 7 – 8 kilometre kadar. Şu anda CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşü 5. gününde de devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun öncülük 

ettiği kortej bugün toplamda 20 – 21 kilometre kadar bir mesafe kat edecek. İstanbul’a toplamda 100 

kilometre kadar da yaklaşmış olacak kortej. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu an yanımızda. 

Efendim dün oldukça sağanak bir yağışın altında yürüdük.  

Kemal KILIÇDAROĞLU- Bugün de oldukça güzel bir havada, atmosferde yürüyoruz. Güneş yok ama gölge 

var. Doğa olağanüstü canlı ve güzel ve bu güzel doğada hep birlikte adalet için yürümek ne kadar güzel bir 

şey. Bu güzel doğayı adalet için barış eksenli büyütmek varken neden cehenneme döndürüyoruz, neden 

insanlar huzursuz, neden masum insanlar hapiste, neden insanlar kamuda çalışırken, üniversitede görev 

yaparken görevlerine son verildi? Neden insanlar hak ararken haksızlığa maruz kalıyorlar? Onun için adalet 

için yürüyoruz. Adalet, adalet adalet! 

Ömer TOPSAKAL- Yürüyüş mesafesi biraz kısaldı, sağlık durumunuz yerinde diye biz gözlemliyoruz.  

Kemal KILIÇDAROĞLU- Herhangi bir sorun yok. Çok şükür iyiyim. İki doktor Metin Lütfi Baydar ve Cihangir 

İslam bakıyorlar. Onların söylediği hareketleri yapıyorum, onların önerdiği türde bir beslenme yapıyorum. 

Dolayısıyla şu ana kadar bir şey yok. İnşallah sonuna kadar da bir şey olmaz. Yürüyeceğiz.  

Ömer TOPSAKAL- Peki efendim hep birlikte yürüyeceğiz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz.  

5.Gün yürüyüşü Bulak Köyü girişindeki kamp alanında sonlandırıldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bulak Köyünde İftar Yemeğine Katıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün beşinci gününde 

konakladığı Bulak köyünde, davet üzerine bir köy sakinin evinde iftar yemeğine katıldı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanlar, Güvenpark’tan başlayan yürüyüşünün beşinci günü, 

Kızılcahamam sınırları içindeki Bulak köyünün girişindeki kamp alanına varılmasıyla tamamladı. 
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Geceyi burada geçirecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, akşam saatlerinde bir köy sakininin iftar 

daveti iletildi. 

Kılıçdaroğlu, davet üzerine, Bulak köyü sakinlerinden Turgut Köprücüoğlu’nun evinde iftara katıldı. İftarda 

köy muhtarı Turan Aslanoğlu da bulundu. 

Aile üyeleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, iftarın ardından kamp alanındaki karavanına geçti. 

6.Gün - 20 Haziran 2017 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 6. Gününde TBMM CHP Grup 

Toplantısında Yaptığı Konuşma 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Buradan açık ve net çağrı yapıyorum, bana 138.maddeyi hatırlatan 

beyefendiye bir çağrı yapıyorum: Senin, senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiği, talimat 

verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu bir insan gibi, namuslu bir insan gibi istifa edecek misin?” 

dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 6. gününde Çamlıdere Yol Ayrımında gerçekleşen CHP 

TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşma şöyle:  

Tarih Yazıyoruz 

Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım, değişik partilerden grubumuzu onurlandıran saygıdeğer 

vatandaşlarım, beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Gerçekten de Grup Başkanvekilimizin söylediği gibi 

önemli bir gündeyiz. Bir tarih yazıyoruz. Bir adalet tarihi yazıyoruz, sıradan bir tarih değil. 

Dolayısıyla beni dikkatle dinlerseniz çok mutlu olurum. Önce şunu ifade edeyim. Bu yürüyüşümüze 

katılmak isteyip de katılamayan, bize onlarca, binlerce mesaj gönderen milyonlar var. Buradan bütün o 

vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizler bulunduğunuz ilde adaleti dillendirdikçe bizim 

gönlümüzde hep var olacaksınız. Çünkü adalet gibi soylu bir kavramı yüceltmek sadece benim değil, bu 

ülkede yaşayan her vatandaşın ortak görevidir. Aramızda olmadığınız için, bu yürüyüşe katılmadığınız veya 

katılamadığınız için sakın üzülmeyin. Şunu bilin, burada bu yürüyüşü gerçekleştiren binlerce kişi var ve 

binlerce kişi Anadolu’nun her köyüne, her ilçesine, her iline selam ve saygı gönderiyor adalet üzerine. 

Adalet üzerine selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. 

Adalet Arayan Bütün Mağdurlar, Bütün Mazlumlar İçin Yürüyorum 

Soruyorlar neden bu yürüyüş? Bu soruyu sorana şunu sormak isterim: “Sen adaletten ne anlıyorsun, nedir 

senin için adalet? Bir haksızlığa uğradığın zaman mı adaletsizlikten söz edeceksin? Yoksa herhangi bir insan 

haksızlığa uğradığında hep birlikte adaletsizlikten mi söz edeceğiz? Adaleti hep birlikte savunmak bizim 

ortak görevimiz değil midir?” 

Bakın şunu söyleyeyim, şunu ifade edeyim. Bütün peygamberler adaletten yana olmuştur, bütün 

peygamberler, evliyalar, enbiyalar adaleti savunmuştur. Adalet bu kadar soylu bir kavramdır diyoruz. 

Ben kendim için yürümüyorum, ben adalet arayan bütün mağdurlar için yürüyorum, bütün mazlumlar için 

yürüyorum. Kim adaletten şikayetçiyse, adalet istiyorsa, adalet beklentisi içindeyse ben onun yanındayım 

ve onun hakkını sonuna kadar savunacağım. Bu benim insanlık görevimdir. 

Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş veya vermemiş, hayatı boyunca CHP’ye hiç sempati duymamış, kim 

olursa olsun, eğer bir haksızlığa uğramışsa ben onun hakkını savunmuyorsam kendimi insan yerine 

koymam. Ben onu da insan yerine koyuyorum kendimi de. O haksızlığa uğruyorsa, ben haksızlığa uğramış 
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olacağım. O nedenle adalete karşı durmak değil, adaleti savunmak insanlığın bir görevidir. Ben insansam, 

insan gibi yaşamak istiyorsam, bütün komşularımla, akrabalarımla, yakınlarımla, hiç tanımadığım 

insanlarla caddede karşılaştığımda selam vermek, selam almak istiyorsak adaleti savunmak zorundayız. 

Adaletin olmadığı bir yerde devlet yoktur. Adaletin olmadığı bir yerde insanlık yoktur. Adaletin olmadığı 

bir yerde hiç kimse yoktur. 

Haklarımı Bana Lütuf Olarak Hatırlatıyorsa, Ben de Ona Diktatörlüğünü Hatırlatıyorum 

Bize doğuştan gelen haklarımızı veya anayasal haklarımızı lütuf olarak sunmaya çalışanlar var. “Efendim 

yürüyorsunuz, lütfediyoruz biz size…” Bunu tarihte firavunlar söylerdi, günümüzde de diktatörler söylüyor. 

İnsan olarak doğdum, benim doğuştan haklarım vardır. Demokratik bir ülkede yaşıyorum, anayasal 

haklarım vardır. Ben bir insan olarak adaleti savunacağım ve hep adaletten yana olacağım. Birisi benim 

haklarımı bana lütuf olarak hatırlatıyorsa, ben de ona diktatörlüğünü hatırlatıyorum, “Sen diktatörsün” 

diyorum. 

Adalet için yürüdüğüm bu yolda tek başıma yürümeye karar vermiştim. Elimde bir pankart olacaktı ve 

üstünde “adalet” olacaktı, “Güvenpark’tan itibaren İstanbul’a yürüyeceğim” demiştim. Beni bu yolda 

yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarıma içtenlikle şükranlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi 

sunuyorum. 

Burada olmayan ama bize destek veren, adaleti savunan bütün yurttaşlarıma yine saygılarımı, sevgilerimi, 

şükranlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Hiç ama hiç ama hiçbir zaman üzülmeyin, hiçbir zaman 

umutsuzluğa kapılmayın. Nerede bir baca tütüyorsa, bilin ki orada adaleti savunan bir kişi vardır. Adalet 

bu kadar önemli, bu kadar kutsaldır. Hep beraber insanlık için, çocuklarımız için, torunlarımız için adaleti 

savunacağız. 

Adaleti Savunmak İçin Kimseden İzin Alınmaz 

Diyorlar ki, “Adaleti niye yürüyerek arıyorsunuz?” Ama şunu söyleyemiyorlar, memlekette adalet var da 

biz onun için mi yürüyoruz? Adalet olmadığı için yürüyoruz! Adalet olsa niye yürüyelim? Adalet olsa 

hepimiz huzur içinde oluruz. Adalet olsa yüzümüz güler. Adalet olsa adaletsizlikten şikayet etmeyiz. 

Adaletin olmadığı bir yerde ne yapacağız? Yürüyoruz, haklarımızı arıyoruz. “Sivil itaatsizlik” diyorlar, 

“Neden izin almadılar…” Adaleti savunmak için kimseden izin alınmaz. Adalet Allah’ın emridir. 

20 Temmuz Darbesini Hiç Unutmayın 

Adalet ne zaman çöktü? Adaletin doğru dürüst işlemediğini hepimiz biliyorduk. Aksaklıkları vardı, onu da 

çok iyi biliyorduk, ama çökmemişti. Yine birileri adaleti savunuyordu. Birileri bir yerlerde “adalet, adalet, 

adalet” diyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yüzbinlerce insan sokağa indi. Kimse niçin 

sokağa indiniz diye sormadı. Çünkü onlar demokrasiyi, onlar bayrağı, onlar birlikte yaşamayı 

savunuyorlardı. Ama bir de ikinci bir 15 Temmuz var. Şunu hiç kimse unutmasın, iki ayrı 15 Temmuz var. 

Halkın 15 Temmuz’u, sarayın 15 Temmuz’u. İki 15 Temmuz’u unutmayın iki 15 Temmuz. Halkın 15 

Temmuz’unu gayet iyi biliyoruz. Halk sokağa indi, demokrasiye sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı. 249 

şehidimiz var, 2 bin 301 gazimiz var. Halkın 15 Temmuz’u budur. Çıktı sonuna kadar bayrağına ve 

demokrasisine sahip çıktı. ve yine bizim tarihimizde bir ilk daha gerçekleşti. Parlamentoda olsun olmasın 

bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum örgütleri, bütün meslek kuruluşları, bütün medya 15 Temmuz’a 

karşı durdu, darbeye karşı durdu. Onuruyla darbeye karşı durdu. Ama geldik 20 Temmuz’a, sarayın 15 

Temmuz’u. Sarayın 15 Temmuz’u nedir? Sarayın 15 Temmuz’u şudur; halkın 15 Temmuz’u aydınlanmasın 

diye özel mücadele ettiler. Mecliste komisyonlar kuruldu, darbeyi kim yaptı, darbenin aktörleri kimlerdir 

bunları yakalayalım, bunları sorgulayalım, gerçek darbecileri ortaya çıkaralım diye komisyonlar kuruldu. 

Eski Genelkurmay Başkanları geldi, eski MİT Müsteşarları geldi, eski bürokratlar geldi, yeni çalışanlar geldi 
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ama en temel iki aktör bu komisyona hiçbir zaman gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü sarayın 15 Temmuz’unu 

gerçekleştirenler buna izin vermediler. “Gitmeyeceksiniz oraya” dediler. “Meclise gitmeyeceksiniz” 

dediler. Hani yeri ve zamanı gelir ya Gazi Meclis, Yüce Meclis, şöyle Meclis. E niye senin iki bürokratın bu 

meclise gelmiyor? Senin iki bürokratın neden gelip bilgi vermiyor. Bu darbenin olduğu gün bunlar ne 

yaptılar, neden gelip TBMM’ye bilgi vermiyor? İzin verilmedi ve bilgi de verilmedi. ve 20 Temmuz’da bir 

darbe yaptılar. 20 Temmuz darbesini hiç unutmayın. 20 Temmuz OHAL kararname çıkarma yetkisinin 

hükümete verildiği tarihtir 20 Temmuz darbesi. 

Diktatörler İnsan Değildir, Çünkü Bütün Vicdanlarını Yitirmişlerdir 

Ne yaptılar 20 Temmuz’da değerli arkadaşlarım. Geldiler, bu kanuna parlamentoda Cumhuriyet Halk 

Partisi karşı çıktı, Sayın Başbakan beni aradı dedi ki, “OHAL’le ilgili kanun getiriyoruz ve hükümete yetki 

vereceğiz.” Kendisine aynen şunları söyledim: “Bu parlamentoda demokrasiyi savunacak bir partiye ihtiyaç 

var ve o da en çok Cumhuriyet Halk Partisine yakışır, çünkü biz ne olursa olsun sonuna kadar demokrasiyi 

savunan bir partiyiz. Kusura bakmayın biz buna evet diyemeyiz” dedim. Kendisi hayatta. Geldiler, 

kararnameler çıktı arka arkaya. 105 bin 836 kamu görevlisinin işine son verdiler. Bunlar mı darbeyi yaptı? 

Sorgusuz sualsiz, kimse sormadı “ya arkadaş bunları hangi gerekçeyle atıyorsun devlet memuriyetinden…” 

Binlerce işçinin işine son verildi. Hangi gerekçeyle işçinin işine son veriyorsun? ve kolektif suç ilan ettiler, 

oluşturdular, tezgahladılar. Aileden birisini suçlu ilan ediyorlar bütün aileyi suçluyorlar. 13 – 14 yaşındaki 

çocuklar açlığa mahkum edildi, çalışacak yer bulamadılar. Hepsini fişlediler. Bu mudur darbeyle mücadele 

etmek, yoksa bu mudur 20 Temmuz darbesini güçlü hale getirmek, bütün muhalifleri susturmak, bu 

mudur? Bunu yapmaya çalıştılar ve adaleti çökerttiler. İşverenler korkularından konuşamıyorlar. Kazaen 

birisi hukuk diyor, en şiddetli şekilde eleştiriliyor neden hukuktan söz ediyorsun! Hele hele bundan sonra 

adaletten söz edecekler mi işverenler onu da şüpheyle karşılıyorum. Çünkü onlar da büyük bir endişe 

içindeler. Bunları yapanlar dikta yönetiminde görev başında olanlardır. Evet bunları yapanlar bir dikta 

yönetiminde görev başında olanlardır. Yani diktatörlerdir. Diktatörler insan değildir, çünkü bütün 

vicdanlarını yitirmişlerdir. Çolukmuş, çocukmuş, yaşlıymış gençmiş bunlara bakmazlar. Herkesi ama 

herkesi ölüme mahkum etmekten özel bir zevk duyarlar. 

3 Askerimiz Linç Edildi, Daha Dava Bile Açılmadı 

Değerli arkadaşlarım, bana bir söz verilmişti. Ben kendileriyle görüşürken dedim ki, “249 şehidimiz var. 

Doğrudur. Linç edilen 3 tane de askerimiz var, linç edilmiş, onlarında hakkını savunmamız lazım. O asker 

darbe yapamaz ki. Rütbesi bile yok adamın. Çıkarmışlar dışarıya ama linç edildi. Onların haklarını 

savunması lazım. Onları da bizim faillerini yargıya çıkarmamız lazım. Kim linç ettiyse bulun çıkarın 

mahkemeye, yargılansın onlar da…” onu da söyledik. Söz verdiler bana, “Haklısın” dediler “Kemal Bey 

haklısın, olur mu öyle şey linç olmaz. Hele demokrasilerde hiç olmaz.” 3 askerimiz linç edildi, daha dava 

bile açılmamış. Çünkü diktatörlerin temel bir özelliği daha var çok rahat ve kontrolsüz yalan söyleyebilirler 

rahatlıkla. At işkembeden gitsin. Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin linç edildi. Bir öğrenci niye linç 

edilir, failleri niye bulunmaz? Peki bunun hakkını kim arayacak? Adaleti savunan bizler arayacağız. Bu 

çocuk belki hayatında hiçbir gidip bir siyasi partiye oy da vermedi, ama bunun hakkını bizler arayacağız. 

Çünkü biz vicdan sahibi insanlarız. Çünkü biz adaleti savunuyoruz. 

Ülkede Demokrasi Yok, Ülkede Adalet Yok 

Binlerce akademisyenin işine son verildi, binlerce. Üniversiteden atıldılar, sorgusuz sualsiz atıldılar. Hep 

darbe dönemlerinde bu olur. 71 darbesinde oldu, 82 darbesinde oldu. Şimdi 2017 20 Temmuz darbesinde 

de oldu. Binlerce öğretim üyesinin işine son verildi. Bunların da hakkını kim arayacak? Hep beraber bizler 

arayacağız. Bu yürüyüşü niçin yapıyoruz? Adalet için yapıyoruz ve bunlar için yapıyoruz. 



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

28 

İbrahim Kaboğlu’nu hepiniz bilirsiniz, tanırsınız. Sadece Türkiye tanımaz, dünyanın bütün anayasa 

hukukçuları Kaboğlu’nu bilirler, Kaboğlu’nu tanırlar. Pasaportuna el koydular, “Yurtdışına çıkamazsın” 

dediler, üniversiteye gidecekti Fransa’ya ders vermeye ona bile yasak getirdiler. Bunu vicdan kabul etmez, 

bu doğru bir olay değildir. Dolayısıyla onun da hakkını, hukukunu ve adaletini biz arayacağız. Bu bizim 

insanlık görevimizdir. 

5 günlük Er Ömer Kara, 5 günlük! 5 günlük Er 290 mahpusta yattı, 5 günlük er. Yine 3 günlük asker, daha 

eğitim bile almamış 3 günlük, eline silah bile almamış hala hapiste duruyor kendisi, İsmail Sade. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Bunların da işine son verildi. Öğretmen, çocuklarımızı yetiştiriyorlar, bir 

kabahatleri varsa söyleyin, yanlışları varsa söyleyin, ellerine silah aldılar camı çerçeveyi kırdılar, bir insan 

öldürdülerse söyleyin biz de bilelim. Ne istiyorlar? Ellerine bir kağıt almışlar İnsan Hakları Anıtı önünde 

bekliyorlar. Diyorlar ki, “İşimizi istiyoruz”, bu kadar. Hangi gerekçeyle görevlerine son verildiğini kimse 

bilmiyor. Bu doğru değil. Dediler ki sesimizi duyurmamız lazım nasıl duyuracağız, en iyisi açlık grevi 

yapalım. Belki bir Allah’ın kulu duyar bizim haklarımıza sahip çıkar. Açlık grevi yaptılar. Vay sen misin açlık 

grevi yapan. Biber gazından tutun tekme tokada kadar her şeyi yaptılar. ve baktılar yine başa çıkamıyorlar 

en iyisi bunları terörist diye alalım hapishaneye atalım. Bugün ikisi de mahpus damlarında yatıyor. İkisine 

de buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. 

Sadece darbe dönemlerinin özelliği, 20 Temmuz darbesine de aynen yansıdı. Gazetecilere de düşmandır 

bunlar. Nerede bir özgür gazeteci varsa, nerede bir hükümeti eleştiren biri varsa darbeciler buna 

tahammül edemezler. Alırlar doğru hapse atarlar. Kadri Gürsel niye hapiste, Murat Aksoy niye hapiste, 

Ahmet Şık niye hapiste, Nazlı Ilıcak niye hapiste, Ali Bulaç niye hapiste, Gökmen Uluğ niye hapiste, Mediha 

Olgun niye hapiste? 156 gazeteci niye hapiste? Çünkü Türkiye bir darbe yaşıyor, darbe süreci yaşıyor. 

Darbenin olduğu yerde 156 gazeteci hapiste olur. TBMM Başkanına söyledim, aynen şu cümleleri kurdum: 

“Eğer bir ülkede 150’den fazla gazeteci hapisteyse, siz o ülkede demokrasi vardır sözünü anlatamazsınız, 

kimseye de dinletemezsiniz” dedim. Evet ülkede demokrasi yok, ülkede adalet yok. 

Adaletten söz ediyorlar, Murat Aksoy ve Atilla Taş iki değerli insan. Duruşmaya çıktılar savcı dedi ki, 

“Bunların tutuksuz yargılanmaları gerekir”, güzel. Hakim de katıldı, “Doğru tutuksuz yargılanmaları lazım” 

dedi. O da aynı kararı verdi. Siz misiniz savcı ve hakim olarak bunların tutuksuz yargılanmalarını 

istiyorsunuz; hem savcıyı, hem hakimi açığa aldılar! Kim? Hakimler Savcılar Kurulu. Eskiden yüksekti 

tahammül edemediler yüksek lafına onu da aşağı indirdiler. Hakimler Savcılar Kurulu ikisini de açığa aldı. 

Bakın değerli arkadaşlarım, diyorlar ki “Adalet var.” Diyorlar ki, “Kimse yargıya talimat veremez.” Peki 

kardeşim; yargı varsa, adalet varsa bir hakim, bir savcı bunların serbest kalmaları ve öyle yargılanmaları 

gerekir diye karar veriyorsa bu karara herkes uymak zorunda değil midir? Herkes uymak zorunda. Ama 

kim uymuyor? Diktatörler, darbeciler uymazlar. Bu kararı verdiler diye iki hakimin de, savcının da 

burnundan getirdiler. 

Anayasa Mahkemesi Üyelerine Sesleniyorum: Eski Kararlarınıza Neden Sahip Çıkmıyorsunuz? 

Bu arada bir konuya daha değinmek isterim Anayasa Mahkemesine. Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz 

darbesinden sonra iyi bir sınav vermemiştir ve sınıfta kalmıştır. Anayasa Mahkemesinin saygıdeğer 

üyelerine seslenmek isterim: Neden karar vermiyorsunuz? Eski kararlarınıza neden sahip çıkmıyorsunuz? 

Eski kararlarınızın arkasında neden dik ve onurlu durmuyorsunuz? Milletvekilleri hapisteyken neden sessiz 

kalıyorsunuz? Milli irade, milli irade diye bağıranlara karşı neden şunu söylemiyorsunuz? “Milli iradeyi 

hapsedemezsiniz” neden diyemiyorsunuz?” Anayasa Mahkemesinin değerli üyeleri buna uymak 

zorundadır. Verdiği karara sahip çıkmak zorundadır. O kararın arkasında durmak zorundadır. Eğer diğer 

hakimlerin yaptığı gibi sizde çay toplamaya meyilliyseniz söyleyeceğim bir şey yok. Ama yok “Biz yargıcız, 

biz onurluyuz, biz hukuk okuduk, biz anayasayı, demokrasiyi, hukuku savunuyoruz, biz adalet dağıtacağız” 
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diyorsanız saraya bakmayın, saraydan gelecek talimata göre karar vermeyin. Onurunuzla, ilkenizle durun 

biz de size saygı gösterelim ve bu saygıyı biz göstereceğiz siz de kararınızı verin biran önce onu bekliyoruz. 

İstifa Edecek Misin? 

Efendim darbecilerin bir özelliği daha var. Az önce söyledim, darbeciler yalan söylediklerine inanmazlar, 

çünkü her söylediklerinin doğru olduğuna inanırlar. Geçenlerde birisi demiş ki, bana hatırlatıyor, 

“Anayasanın 138. maddesi var.” Evet, var 138. maddesi. Ne diyor 138. madde okuyayım sizlere: “Hiçbir 

organ, hiçbir makam, hiçbir merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 

emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunmaz”. Doğru mu? Doğru. Ben 

buna uyuyorum, zaten böyle bir yetkim de yok benim.  Bu düzenleme iktidar sahipleri için getirilmiştir. 

Sıradan vatandaş zaten nasıl talimat verecek hâkime? Şimdi ben buradan açık ve net çağrı yapıyorum, net 

ve açık çağrı yapıyorum, bana 138.maddeyi hatırlatan beyefendiye bir çağrı yapıyorum: Senin, senin 

hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiği, talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu bir 

insan gibi, namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Evet, bir daha söylüyorum senin ve hükümetinin 

hâkimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi, onurlu bir insan 

gibi görevinden istifa edecek misin? Ben de şu sözü veriyorum, ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. 

Ben çünkü namuslu ve onurlu bir insanım. Bir daha söylüyorum, namuslu ve onurlu bir insanım. 

Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmak İçin Ben Seninle Tartışmaya Katlanıyorum 

Ve yine bir şey daha ifade edeyim değerli dostlarım, siyasal partiler arasında zaman zaman tartışmalar 

olur, bunları hepimiz saygıyla karşılarız. Bütün demokrasilerde bunlar olur. Birisinin A dediğine öbürü B 

diyebilir çünkü her birisinin yolu yöntemi farklıdır, sonunda vatandaşa giderler, vatandaştan oy isterler 

oylarını alır iktidara gelirler. Vatandaştan oyunu alıp iktidara gelen ve demokrasi içinde, adalet içinde hak 

hukuk içinde, hakkı hukuku gözeterek görev yapan hiç kimseye bir sözümüz olmadı. Yanlışı varsa onu 

söyledik, hatası varsa onu söyledik. Neden geldin iktidar oldun diye özel bir suçlama da hiçbir zaman yerine 

getirmedik. Şimdi biz Adalet Yürüyüşüne başladık, bir sürü hakaret bir sürü ama sözde Cumhurbaşkanı, 

sözde koltukta oturuyor bir sürü laf ediyor. Ben kendisiyle muhatap olmak istemiyorum, doğru da 

bulmuyorum. Kendisinin bulunduğu konum farklı bir konum gel o zaman karşıma geç, gücün varsa yetkin 

varsa, cesaretin varsa, namustan, onurdan, haysiyetten söz ediyorsan gel karşıma, senin televizyonunda 

oturup tartışalım. Medeni iki insan gibi oturalım, sen de konuş adaletten ben de konuşayım adaletten. Sen 

de konuş demokrasiden ben de konuşayım demokrasiden. Sen de konuş taşeron işçiden ben de konuşayım 

taşeron işçiden. Sen de konuş üniversitelerden atılan hocalardan ben de konuşayım üniversitelerden atılan 

hocalardan. Sen de konuş askeri öğrencilerden ben de konuşayım askeri öğrencilerden. Sen de konuş linç 

edilen askerlerden ben de konuşayım linç edilen askerlerden. Niye korkuyorsun? Benim bildiğim 

diktatörler çok fazla korkmaz ama iç dünyalarında büyük bir korku vardır. Vallahi ben adam dövmem, 

adama hakaret etmem, otururum medeni insan gibi kim olursa olsun oturur tartışırım, oturur konuşurum. 

Niye gelmiyorsun? “Efendim sen benim dengim değilsin” diyor bazen, bakın bu konuda onu iddia edecek 

kişi aslında benim, ama olsun onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için ben seninle tartışmaya 

katlanıyorum ben senin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için. Madem ki öyle diyorsa niye sabah, öğle, 

akşam bana sataşıyorsun arkadaş niye sataşıyorsun? O zaman gel otur karşıma, millete ders nasıl 

verilirmiş, vatandaşa ders nasıl verilirmiş vallahi ben ona göstereceğim. Hiç ama endişeniz olmasın. 

Bütün Bunlar 2019’un Korkusu Nedeniyle Oluyor 

Efendim bütün bunlar niye oluyor? Ben size söyleyeyim, bir sır vereyim kimseyle paylaşmayın. Bütün 

bunlar 2019’un korkusu nedeniyle oluyor. Korkuyor, ya koltuk giderse, ya arkadaş koltuk kimseye baki 

değildir. Koltuğun hakkını vereceksin, kul hakkı yemeyeceksin. Sen kul hakkı yiyorsun, koltuğun hakkını 

vermiyorsun.  O nedenle biz bugün meydanlardayız, sokaklardayız, caddelerdeyiz ve hep beraber adalet 
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için yürüyoruz. Sanıyor ki, 2019’a da yine bir mühürsüz seçim ayarlarım. Buna izin vermeyeceğiz. Sanıyor 

ki, yine 2019’da bir Yüksek Seçim Kurulu ayarlarız oraya gene bir çeteyi oluştururuz. Buna da izin 

vermeyeceğiz. 2019 Türkiye’de demokrasinin şaha kalktığı tarih olacaktır. 

Zulme Karşı Direneceğiz, Adaleti Savunacağız 

Geçenlerde söylemiştim yine ifade edeyim, her firavunun bir Musa’sı vardır demiştim. Firavun belli, 

Musalar da burada, artık günümüzde her firavunun bir Musa’sı değil birden fazla Musa’sı vardır. ve biz 

zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız. Biz inançlı kişileriz, biz halka inanırız, biz inancımızı yüceltiriz. 

Kendi iç dünyamızda inancımızı yaşarız. ve biz şunu çok iyi biliriz, haksızlıklar karşısında susan dilsiz 

şeytandır. Asla dilsiz olmayacağız bütün haksızlıklara karşı mücadelemizi insanca, kararlılıkla, onurumuzla, 

gururumuzla, namusumuzla savunacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 6. Gününü Tamamladı 

Geceyi, Kızılcahamam sınırları içindeki Bulak köyünün girişindeki kamp alanında geçiren Genel Başkan 

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kortej sabah saat 8:00’de yürüyüşe başladı. 

Yürüyüşe CHP Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, Çamlıdere yol ayrımında saat 13.30’da CHP TBMM Grup Toplantısı’nda 

yaptığı konuşmadan sonra yürüyüş devam etti.  

Yürüyüşün 6. günü etabında  yaklaşık 18 kilometre mesafe kateden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara-

Bolu il sınırındaki Yayla Turistik tesislerinde oluşturulan konaklama alanına ulaştı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yürüyüşü sırasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu ve sanatçı 

Hüseyin Turan da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında Turan ile türkü söyledi. 

7.Gün - 21 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Adalet Yürüyüşünün 7. Gününde Fox Tv’de Çalar Saat Programına Katıldı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adaleti toplumun her kesimi için istiyorum. Bireysel olarak benim 

bir sorunum yok. Olabilir, kızabilirler, yine bir talimat verebilirler, “Kılıçdaroğlu’nu da tutuklayın” 

diyebilirler. Her şeyi yapabilirler. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider. Ben bu ülkede adalet istiyorum, ben bu 

ülkede huzur istiyorum, ben bu ülkede barış istiyorum, ben bu ülkede benim gibi düşünmeyen insanla 

beraber sokakta birlikte yürümek istiyorum" dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünün 7. gününde, yürüyüş öncesi katıldığı Çalar Saat 

programında yaptığı gündeme ilişkin açıklamalar şöyle: 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün 7. Gününde Fox Tv’de Yayınlanan “Çalar 

Saat” Programına Katıldı (21 Haziran 2017) 

İlker KARAGÖZ- Efendim tekrar günaydın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylediğimiz gibi şu anda 

Çalar Saat’te konuğumuz. Adalet yürüyüşünü Ankara’dan başlattı, İstanbul’da sonlanacak ve Kılıçdaroğlu 

bugün 7. günü başlatacak az sonra, bizim yayınımızdan hemen sonra. Günaydın efendim nasıl geçirdiniz 

geceyi, dinlenebildiniz mi? Öncelikle böyle başlayalım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Doğa çok güzel, hava da çok güzel. Dolayısıyla dinlenerek geceyi geçirdiğimi 

söyleyebilirim. 
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İlker KARAGÖZ- Efendim dün Türk siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Çamlıdere Kavşağında grup 

toplantısını gerçekleştirdiniz. Aynı zamanda kurmaylarınızla da o parti toplantılarını yine yol üzerinde 

yapıyorsunuz. Orada söylediğiniz bir cümle istifa resti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öyle zannediyorum 

siz de takip ettiniz gelen açıklamalar. İzleyicilerimiz için tekrar sizin ne söylediğinizi hatırlatmak istiyorum. 

“Yargıya talimat verdiğinizi ispatlarsan istifa edecek misiniz” diye seslendiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 

“Eğer ispata yönelik bir şeyim varsa iddianı ispat et, senin yalan makinası olduğunu bilmeyen kalmadı” 

dedi. Bu şekilde yanıt verdi. Öncelikle bu konuyu konuşmak istiyoruz sizle. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şimdi biz bir yürüyüş başlattık adı “Adalet Yürüyüşü”. Bu ülkede adalet yok. Kim bu 

ülkede adalet var diyorsa çıksın oturalım rahatlıkla tartışalım. Kavga edecek halimiz yok. Ama adaletin 

olmadığını mahalledeki bakkal da biliyor, en tepedeki kişi de biliyor. Bu ülkede adalet yok. Kim güçlüyse, 

kimin parası varsa, kimin avukat tutacak onlarca, yüzlerce avukat tutabileceği imkanı varsa, kimin siyasi 

gücü varsa bunların hiçbirisi mahkum olmuyor, hepsi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ama diğerleri 

aylardır içerde. Örnek verdim ben, 3 günlük asker 3 günlük! Eline silah bile almamış hala hapiste. Bu mudur 

adalet? Örnek verdim bu mudur adalet? Eğer bu adalet diyorsanız benim adalet anlayışımla onların adalet 

anlayışı farklı. Yine söylüyorum 3 günlük bebek, yeni doğum yapmış anne, 3 günlük bebek annesinden 

ayrılıyor. Bu mudur adalet? 3 günlük çocuk anne sütüne muhtaç değil midir? Annenin suçlu olup olmadığını 

bir tarafa bırakıyorum yeni doğan çocuğun ne günahı var? Aldınız hapse attınız şeker hastası, ilaçlarını 

vermediniz öldü. Peki ne oldu? Bu mudur adalet? Yine aynı şekilde söyledim gencecik asker komutan 

emretmiş çık dışarı. Hiçbir rütbesi falan yok bu askerin. Linç ediliyor. Ya linç etmek suç değil midir? Suçtur. 

Bunun soruşturulması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki nerede bu adalet? Hadi bunları bıraktım bir tarafa 

dünyanın en pahalı mazotunu çiftçiye satarsın. Bu mudur adalet? Dünyanın en pahalı mazotu bir daha 

söylüyorum çiftçiye satarsın. Bu mudur adalet? 

Yani adalet için yürüyoruz. Ben soru soruyorum, beni suçluyor “Niçin yürüyorsun” diye. Yürümeyip ne 

yapacağım ben? Demokratik hakkımı, anayasal hakkımı kullanıyorum ben. Efendim ben size lütuf 

veriyorum, lütuf içinde yürüyorsunuz diyor. Lütfediyorum diyor size. Ne zamandan beri benim doğuştan 

gelen haklarım, ne zamandan beri anayasanın bana verdiği haklar bir başka kişinin iki dudağında lütufa 

dönüşecek. Böyle bir anlayış mı var? Ben kendisiyle tartışmak istemiyorum. Yani medya aracılığıyla 

tartışmak istemiyorum. Kendisine şunu söyledim, cesaretin varsa oturalım iki medeni insan gibi örneğin 

FOX TV’de olabilir oturalım veya onun arzu ettiği bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Niye bana 

ikide bir her türlü suçlamayı yapıyor. Ya sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun, sözde 

Cumhurbaşkanısın, sözde tarafsızsın. Tarafsızlığın üzerine namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. E 

kardeşim niye ikide bir kalkıyorsun adalet yürüyüşüyle ilgili olarak her türlü suçlamayı yapıyorsun. 

Kendisine adalete müdahale ettiğini söyledim. Evet, adalete müdahale ediyor. Açık ve net herkes biliyor 

bunu. 

İlker KARAGÖZ- Siyasi geleceğinizi ortaya koyarak da bir belgeden bahsettiniz efendim. Nedir o belge? Ne 

zaman açıklayacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan varsa belge ispatla, açıkla diye seslendi size. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Efendim ben bir soru daha sorayım izin verirseniz. 15 Temmuz soruşturmasını 

yapan Cumhuriyet Savcısı neden görevden alındı? Herhalde çok anlaşılır bir soru soruyorum. 15 Temmuz 

gibi hain darbe girişimini yapan bir olayı soruşturan savcı hangi gerekçeyle görevden alındı? Herhalde 

bilirler değil mi? 

İlker KARAGÖZ- Elinizdeki belge bu yeni sorunuzla mı ilgili? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Belki siz bilmezsiniz herhalde onlar bilir. Efendim Hakimler Savcılar Yüksek 

Kurulunun kararıyla alındı. Niçin, bu savcı niçin görevden alındı? 
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İki; efendim çok açık ve net şimdi siz… 

İlker KARAGÖZ- Elinizdeki belge bu söylediğiniz, sorduğunuz sorunun ipucumu aslında? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Bakın, yani ben size söylüyorum zaten. Görevden alınma herhalde sözle görevden 

alınmıyor değil mi? Yazıyla görevden alınıyor herhalde. ve ben şunu sormak istiyorum. Hangi gerekçeyle 

bu savcı 15 Temmuz hain darbe girişimini soruştururken görevden alındı? Bu kadar açık, bu kadar net 

söylüyorum. Şimdi siz hem darbeden şikayet edeceksiniz darbe girişiminden, hem hain darbe diyeceksiniz. 

249 şehidimiz var diyeceksiniz, şu kadar gazimiz var diyeceksiniz, o şehitlerin ve gazilerin kanı yerde 

kalmasın diye herkes mücadele edecek, herkes bu konuda elinden gelen her türlü katkıyı yapacak ama bu 

olayı soruşturan savcı görevden alınacak niçin? Ben bu sorunun cevabını bekliyorum. Bakın anlaşılmayan 

bir soru değil. Arzu ediyorsa Sayın Erdoğan gelir beraber oturur konuşuruz. 

İki; hain darbe girişiminin ortaya çıkması ve soruşturulması gerekiyordu, araştırılması gerekiyordu. 

Mecliste bu dosya kapatıldı. Kimin oylarıyla kapatıldı? Adalet ve Kalkınma Partisinin. Dosya açığa 

kavuşmadı. Şimdi biz söyledik, şunu söyledik. Dedik ki, “Siz çıkın deyin ki biz MİT Müsteşarını ve biz 

Genelkurmay Başkanını darbeyi soruşturan, araştıran komisyona biz göndermedik.” Bunu söylemediler, 

ama onlar gelmediler. 

Şimdi bunun üzerine ben şunu söyledim: “Olur, peki hadi TBMM bir soruşturma yapmıyor, TBMM’nin 

raporu sadece toplumu aydınlatan bir rapor. O zaman bu işi soruşturan kim cumhuriyet adına? Cumhuriyet 

savcıları. O zaman Cumhuriyet savcılarına neden gidilip ifade verilmiyor? Genelkurmay Başkanının ve MİT 

Müsteşarının Cumhuriyet savcılarına gidip 15 Temmuz hain darbe girişiminin aydınlatılmasıyla ilgili neden, 

niçin bilgi vermiyorlar? Neden, niçin bilgi vermiyorlar? Siz neden Genelkurmay Başkanını, neden MİT 

Müsteşarını savcıya gidip ifade vermesini sağlamıyorsunuz ve bunu engelliyorsunuz?” Ne söyleyeyim ben 

başka? Bana söyleyin benim ne söylemem gerekiyor? 

İlker KARAGÖZ- Efendim o zaman bu konuyla ilgili cümleleriniz böyleyse, bir diğer önemli konuya geçelim 

Sayın Başbakanın yine size yönelik cümleleri oldu, “Kavurmacı’nın tahliyesinden sonra vicdan uyarısı yaptı 

Sayın Kılıçdaroğlu, tutuklanmasından sonra eleştirdi. Hangisi doğru” dedi. Bir diğer cümlesi daha, “Zihinsel, 

bedensel yorgunluğu var yürüyüşü bırakmasında yarar var” diye seslendi size. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şimdi bizim ceza hukukumuzda aslolan tutuksuz yargılamadır. Kavurmacı’nın 

tutuklanması, sonra serbest bırakılması, sonra efendim kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle tekrar 

tutuklanması… Bu hukuk değildir, bu adalet değildir. Bir kişi potansiyel suçlu olabilir, yargılanabilir, 

mahkemeye çıkabilir, savcıya çıkabilir, ifade verebilir. Ama mahkeme kararı kesinleşmeden onun 

tutuklanmasını doğru bulmayız, doğru da değildir. Ben eğer bir adalet yürüyüşü yapıyorsam adalet sadece 

Kavurmacı için, sadece hapiste olan öğretim üyeleri için, sadece hapiste olan erler, sadece hapiste olan 

askeri öğrenciler için yapmıyorum. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır ve hepimizin üzerine titremesi 

gereken bir kavramdır. Ben de adaleti savunacağım, ama herkes için savunacağım. Şimdi bir kişiyi 

alıyorsunuz, tutukluyorsunuz bir üst mahkemeye gidiyor, efendim kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle 

serbest bıraktık, sonra tekrar tutuklamaya karar verdik diyorsunuz. Atilla Taş, Murat Aksoy örneğinde 

olduğu gibi, savcı diyor ki, ‘tutuksuz yargılansınlar’ bunlar. Hakim de ‘tutuksuz yargılansınlar’ diyor. Ama 

sonra birden bire bir karar çıkıyor ortaya neden tutuksuz yargılansınlar bunları tekrar alalım, tekrar 

tutuklayalım. Kim müdahale ediyor yargıya? Ben müdahale etmiyorum. Anayasanın 138.maddesinden söz 

ediyorlar, “Hiçbir makam, mevki sahibi olanlar veya kişiler yargıya emir, talimat veremezler” diye gayet 

açık, gayet net cümleler kurmuş. Dün grup toplantısında da bunu okudum. Şimdi o maddenin düzenleniş 

gerekçesi benim için değil, sizin için de değil, sokaktaki vatandaş için de değil. O maddenin düzenleniş 

gerekçesi elinde güç bulunduran kişilere yöneliktir. Yani Başbakandır, yani bakandır, yani adalet bakanıdır. 

Bunlar yargıya emir ve talimat veremezler diyor. Ama tam aksine vatandaşın zaten emir ve talimat verecek 

hali yok. Kim emir ve talimat veriyor? Kim yargıyı engelliyor? Kim darbenin ana aktörlerinin savcıya gidip 
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ifade vermesini engelliyor? Ben mi engelliyorum? Ben söylüyorum “Gidin” diye. Ama birileri onlara diyor 

ki “Gitmeyin” diyor. Bürokrat, siyasi desteği almadan böyle bir yola başvuramaz. Siyasi desteği ve siyasi 

talimatı alıyor ve gereğini yapıyor. 

Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum, bütün 15 Temmuz şehitleri adına sormak istiyorum, 15 Temmuz 

şehitleri ve gaziler adına sormak istiyorum: “Sizin kanınız şu anda yerde. Sizin kanınızın yerde kalmaması 

için her türlü mücadeleyi yapacağım.” Bunun sözünü verdim, her türlü mücadeleyi. Her türlü suçlamayı 

yapabilirler hiç önemli değil. Beni eleştiriyor, her iftar sofrasında oturuyor beni eleştiriyor. Çünkü onun tek 

gündemi benim. Ya arkadaş beni eleştireceğine çıksana karşıma. Senin cesaretin yok mu, aklın yok mu, 

mantığın yok mu? Gel bak oturalım medeni iki insan gibi bana sor. Beni yalancılıkla suçluyor. Ama şu 

cümleyi kursun, “Şurada yalan söyledi” desin, diyemiyor. Ama ben dünya kadar yalanını söyleyebilirim. 

Ama ben hani bu kısır tartışmalar içine girmek istemiyorum. O onu dedi, bu bunu dedi, o onu yaptı, bu 

bunu yaptı. Hayır efendim, biz bu ülkede adalet istiyoruz. Kendim için değil, çocuklarım için değil, 

evlatlarım için değil, partim için değil, partililerim için değil, her vatandaşım için adalet istiyorum. Bu 

ülkede adalet yok. Bir daha altını çiziyorum. Bu ülkede adalet yok. Bu ülke şu anda 20 Temmuz darbesinin 

sancılarını yaşıyor. 

Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. İki tane gencecik öğretmen kanun hükmünde kararnameyle 

görevlerine son verildi. Gerekçe? Hiç yok. Niçin son verildi? Yok. Peki, hak arama? Hak arama da yok. 

Nereye başvuracaklar? O da belli değil. 

İlker KARAGÖZ- Siz de Sayın Başbakana bu konuyla ilgili bir mektup gönderdiniz ve yine kurmaylarını 

görevlendirdiğini ama ailelerinde… 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Sayın Başbakana evet. 

İlker KARAGÖZ- Biraz daha o mektubu, iki eğitimciyle ilgili olan kısmı açabilir misiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Tabi. Şimdi bu iki eğitimci görevlerine son verildi. Bunlar gittiler Ankara’da insan 

hakları anıtı önünde birer A4 kağıdın üzerine ben işimi istiyorum diye bir yazı o kadar, işimi istiyorum, 

hakkımı istiyorum yani diyor, adalet istiyorum diyor yani. Aldılar götürdüler, polisler talimat üzerine tabi. 

Aldılar götürdüler ceza yazdılar, tekrar onlar sabahları gittiler oraya. Toplumsal destek artınca bu sefer vay 

efendim siz bunu yapıyorsunuz diye aldılar hep beraber götürdüler savcının önüne, tutukladılar bunlar 

terör örgütünün mensuplarıdır diye. Ellerine silah aldı mı bunlar? Hayır. Cam, çerçeve kırdı mı bunlar? 

Hayır. Bunlar ne yaptılar? Bir A4 kağıdının üzerine işimizi istiyoruz dediler. Şimdi ben bu toplumun 

vicdanına seslenmek istiyorum. Bir kişinin işini istemesi ne zamandan beri suçtur? Bir kişinin hak araması 

ne zamandan beri suçtur? Bir kişinin adalet, adalet, adalet demesi ne zamandan beri suçtur? Aldılar hapse 

attılar. Kimin talimatıyla hapse attılar? Benim talimatımla mı? Eğer bu ülkede Başbakan Başbakan olsaydı, 

bu ülkede Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olsaydı, bu ülkede demokrasi olsaydı ve bu ülkede adalet 

olsaydı yürüyüşü önce Cumhurbaşkanının, yürüyüşü önce Başbakanın yapması gerekirdi. “Adalet” derdi, 

açardı “Böyle bir rezalet olur mu” derdi! 

İlker KARAGÖZ- Sayın Başbakan’dan ya da yine hükümet kanadından size “Bu yürüyüşü durdurun” şeklinde 

bir yaklaşım, telkin geldi mi bizim tanık olmadığımız şekilde? Bir yandan da bu yürüyüşe “FETÖ’ye alet 

ediliyor, FETÖ’nün oyunu” deniliyor. “CHP lideri Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla konuşuyor” deniliyor. Bunu da 

sormak istiyorum bu eleştirilere yanıtlarınızı da merak ediyorum. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Valla samimi söylüyorum FETÖ’nün ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ben 

bilmiyorum, ama onlar gayet iyi biliyorlar FETÖ’nün nasıl konuştuğunu, neler yaptığını. Hayatım boyunca 

FETÖ’yle hiçbir zaman ne telefonla, ne şahsen ne bir araya geldim, ne oturdum, ne konuştum. Ama onlar 

hem telefonla konuştular, hem paralar verdiler, her türlü imkanı verdiler. FETÖ’cüleri aldılar devletin en 
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duyarlı noktalarına onlar yerleştirdiler. Ben sadece ve sadece adalet istiyorum. Adalet, adalet ve adalet. 

Bunu istiyorum ben. FETÖ’cülükle benim ne ilgim var? Onların hepsinin ilgisi var hepsinin ama. Bakın 2004 

yılında Milli Güvenlik Kurulu kararını ben uygulamadım demiyorum onlar uygulamadılar. Onlar aldılar 2004 

yılında Milli Güvenlik Kurulu uyardı, “Bak bu FETÖ çok tehlikelidir, yapmayın, etmeyin...” Onlar bunu yok 

saydılar, kararı yok saydılar. Şimdi kalkmışlar FETÖ’cülük oynuyorlar. Niçin? Biz adalet yürüyüşü yapıyoruz 

diye. Ben bir adaletsizlik yaptıysam beni suçlasınlar. Bakın bir daha söylüyorum, bir adaletsizlik yaptıysam 

beni suçlasınlar. Ama ben onların tonlarca, yüzlerce adaletsizliğini kamuoyunun önüne serdiğim için itiraz 

ediyorlar. Öğretim üyeleri… 

İlker KARAGÖZ- Yine çok önemli bir açıklama, siyaset bunu konuşuyor dün akşamdan itibaren Deniz 

Baykal’ın açıklamasından sonra aslında. Deniz Baykal, “Henüz yürümeyen, ama zorlamalara başvurulursa 

kesinlikle yürüyecek olan milyonlar var.” Ne dersiniz, siz ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili ve 

önümüzdeki günlerde mesela bu adalet yürüyüşü hayır cephesini konsolide edebilir mi? Eklenenler olabilir 

mi? MHP’li muhalifler açısından, Saadet Partisinden, Meral Akşener gibi isimler de yine bu yürüyüşe dahil 

olabilirler mi? Size de bu yönde açıklamaları, mesajları oluyor mu? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Kim adaletten yanaysa, kim haktan, hukuktan yanaysa hepsini bu yürüyüşe 

bekleriz. Ben sadece ve sadece şu açıklamayı yaptım Ankara’dan çıkmadan önce, bir basın toplantısı 

düzenledim, o basın toplantısında dedim ki, “Ben yarın Kızılay’a gideceğim, tek başıma gideceğim, elimde 

bir pankart olacak, üzerinde sadece adalet yazacak ve ben İstanbul’a yürüyeceğim.” O kadar. Ben kimseyi 

davet etmedim, kimseye gelin demedim. Ama bugün binlerce kişi geliyor bu yürüyüşe destek veriyorlar. 

Kim yürüyüşe destek verirse adalet adına söylüyorum Allah onlardan razı olsun. O kadar başka 

söyleyeceğim ne var? Adalet benim için değil, ben istemiyorum adaleti. Adaleti toplumun her kesimi için 

istiyorum. Bireysel olarak benim bir sorunum yok. Olabilir, kızabilirler, yine bir talimat verebilirler, 

“Kılıçdaroğlu’nu da tutuklayın” diyebilirler. Her şeyi yapabilirler. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider. Ben bu 

ülkede adalet istiyorum, ben bu ülkede huzur istiyorum, ben bu ülkede barış istiyorum, ben bu ülkede 

benim gibi düşünmeyen insanla beraber sokakta birlikte yürümek istiyorum, sohbet etmek istiyorum, fıkra 

anlatmak istiyorum. 

İlker KARAGÖZ- Somut olarak sizin yanınızda olmak istiyoruz, bu yürüyüşe katılmak istiyoruz diyen oldu 

mu mesela? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şu cümleyi de tamamlayım. Bu yürüyüşte şunu gördüm. Dünyanın en güzel doğası, 

dünyanın mükemmel bir doğası var Türkiye’de, huzur içinde. Ağaçlar, yeşilin bütün tonlarını görmek 

mümkün. ve arkadaşlarıma şunu söyledim, “Ya bu cennet ülkeyi niçin cehenneme çeviriyorlar?” Yani 

adaletsiz bir yerde cennette yaşayabilir misiniz? Bu cennet gibi ülkede çam ağaçları var, her türlü ağaçlar 

var, canlılar yaşıyor içinde, yüzbinlerce canlı yaşıyor, sular var, göller var, güzel yağmuru var, güzel güneş 

açıyor ondan sonra huzuru hissediyorsunuz. Yeşile, ağaçlara baktığınızda tabiatın güzelliğini 

hissediyorsunuz. Cennet gibi bir ortamda yürüdüğünüzü görüyorsunuz. Ama bu ülke cehenneme çevrilmiş 

vaziyette. Neden? 

İlker KARAGÖZ- Efendim sanatçılarla yürüyorsunuz şarkılar, türküler söyleyerek yürüyorsunuz. Tekrar 

sormak istiyorum mesela Meral Akşener’den, Sayın Temel Karamollaoğlu’ndan, ya da o “Hayır” 

cephesinden bizde bu yürüyüşe karılmak istiyoruz diye düşünen ve size bu yönde mesaj gönderen oldu 

mu? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Önümüzdeki günlerde bütün bu ayrıntıları hep birlikte göreceğiz. 

İlker KARAGÖZ- O zaman burada bir sürpriz olacak bunu şimdi söylemek istemiyorsunuz. Peki, bu 2019 

hazırlıklarını da sormak istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı teşkilatına seslendi “2019’a hazır olun” dedi. Siz 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

35 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl hazırlanıyorsunuz ve “Hayır” cephesi olarak ya da nasıl bir hazırlık 

yürütülüyor bunu da sormak istiyorum. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Önce şunu ifade edeyim, bir cephe anlayışı içinde değiliz. Bu ülkede demokrasiden 

yana olanlar, adaletten yana olanlar, huzurdan yana olanlar, kavgadan uzak olanlar birlikte hareket etmek 

zorundalar, birlikte çaba harcamak zorundalar. Çünkü bizim sadece kendimize değil, ülkemize, 

çocuklarımıza, torunlarımıza karşı da sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. 

Onlar ne derlerse desinler teşkilatlarına şunu söyleyebilirler, bunu söyleyebilirler, devletin bütün 

imkanlarını kullanabilirler, vergileri kullanabilirler. Adaletten söz ediyorlar. Ben şunu sormak isterim, 

bütün vatandaşlarımın huzurunda sormak isterim. Kul hakkı yiyen adam adalet dağıtabilir mi? Kul hakkı 

yiyen adamdan adil sözler duyulabilir mi? bunu anlamak bile mümkün değil. Dolayısıyla ben şunu bir daha 

söylüyorum değerli vatandaşlarıma. Düşünün, düşünün, düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun ve ondan sonra 

oturun karar verin. Ben adalet yürüyüşü yapıyorum, ben yürüyorum, ben yürürken keyif alıyorum. 

Yürürken elbette konuşuyorum arkadaşlarımla, Türkiye’yi de izliyorum, dünyayı da izliyorum, birilerinin 

çok rahatsız olduğunu da ben gayet iyi biliyorum, rahatsız olmaları beni çok mutlu ediyor. Çünkü onlar da 

biliyorlar ki bu ülkede adalet yok. Beni eleştirirlerken diyorlardı ki, “Kılıçdaroğlu adalet için yürüyor, niçin 

yürüyor vesaire, vesaire, vesaire...” Ama şunun cevabını ama şunu söyleyemiyorlardı, “Efendim bu ülkede 

adalet var, niye yürüyorsun sen arkadaş” diyemiyorlardı. Dün beyefendi ülkede adalet var demeye 

başlamış. 

İlker KARAGÖZ- Bu yürüyüşle ilgili olarak sizin öne çıkan mesajınız “Adalet”, ama bir diğeri de 

“Provokasyonlara dikkat.” Özellikle bu konuya önemle eğiliyorsunuz. MHP lideri Devlet Bahçeli’den de 

yine size yönelik eleştiriler oluyor ve Deniz Baykal’ın “1 milyon kişi yürür” cümlesi de bu anlamda birazda 

tehlikeli bulunuyor. Siz ne dersiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- 1 milyon da yürüyebilir, 50 milyon da yürüyebilir. Yani adalet talebi kadar, adaleti 

talep etmek kadar doğal ne olabilir? Herkes yürüyebilir, yürümekten bir zarar gelmez. Bakın biz 100 

kilometreyi tamamladık. Cam mı kırıldı, çerçeve mi kırıldı, trafik mi aksadı? Hayır! Ne söylüyoruz? Medeni 

insanlar gibi adalet istiyoruz kendi ülkemizde, hepimiz için adalet istiyoruz. Ama tahrik etmeye 

kalkacaklardır, provokasyonlara bizi alet etmeye çalışacaklardır, bu konuda son derece dikkatliyiz. 

Provokasyonlara kapalıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şekilde onlarla oturup tartışmayacağız, 

müdahale etmeyeceğiz. Şunu da ifade etmek isterim. Yolda gelirken çok sayıda kamyon şoförü, çok sayıda 

minibüs şoförü, otobüs şoförü, çok sayıda tır şoförü klakson çalarak bize destek veriyorlar, el sallıyorlar, 

onlara yürekten teşekkür ederim. Ülkücü arkadaşlarımız, onlar da zaman zaman araçla geçerken veya 

meskun mahalden geçerken camları, pencereleri açarak onlar da bize sempatilerini gösteriyorlar. Bütün 

arkadaşlara, Adalet ve Kalkınma Partili saygıdeğer yurttaşlarımız da var, onlarda yeri geldiğinde 

alkışlıyorlar, çünkü adalet istiyoruz kimseye kızmıyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz, kimseye 

saldırmıyoruz, kimseye kötü söz söylemiyoruz. 

İlker KARAGÖZ- Sayın Bahçeli’nin de açıklamaları oldu. Biliyorsunuz siz de takip ettiniz ve “Ya karşı taraftan 

da birileri o adalet yürüyüşüne yönelik bir yürüyüş başlatırsa” dedi. Böyle bir uyarısı da oldu. Ne dersiniz? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Komplo teorilerine artık karnımız tok. Biz adalet istiyoruz. Ne yapacaklar? Adalet 

isteyenleri dövecekler mi, adalet isteyenleri öldürecekler mi? Bunu mu yapacaklar? Bunlar kamuoyunu 

tahrik için önceden hazırlama demeçleridir. Bunlardan özenle kaçınmak lazım, biz hiç kimseye 

saldırmıyoruz, hiç kimseye kızmıyoruz. Böyle lüks yerlerde de yatıp kalkmıyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz, 

yani bu yürüyüş Türkiye demokrasi tarihine geçecek olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün adı “Adalet 

Yürüyüşü”dür. 20 Temmuz darbesini yaşıyoruz. 20 Temmuz darbesi içinde hiç kimsenin can ve mal 

güvenliği yoktur, hiç kimse rahatlıkla sokaklarında, caddelerinde gezemiyor bu ülkenin. Dolayısıyla biz 

kendi ülkemizde her vatandaş için huzur istiyoruz. Huzur istemek eğer suçsa, ben bu suçu işliyorum. Eğer 
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adalet istemek bir suçsa, ben bu suçu işliyorum. Adalet istemek, huzur istemek, birlikte yaşamak, farklı 

düşüncelere saygı göstermek bir suçsa, evet ben bu suçu işliyorum. Bütün cumhuriyet savcılarına, 

Başbakana, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda sözde oturan zata, bütün bunların hepsini söylüyorum. Evet, 

ben “Adalet Yürüyüşü” yaparak bir suç işliyorum diyorsanız, evet ben bu suçu işliyorum. 

İlker KARAGÖZ- Efendim dokunulmazlıklar meselesi var. Siz aslında bu konuyla ilgili daha önceden bir 

açıklama yaptınız. Bugün olsa, bugün gündeme gelse yine dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet derim 

dediniz. Sayın Baykal’ın dün bir açıklaması oldu, “Kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılsın” dedi. Acaba bu 

Sayın Baykal’ın kendi görüşü mü, partinin görüşü mü? Partinin görüşünü yansıtıyor mu acaba Sayın 

Baykal’ın bu çıkışı? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Partimizin görüşü parti programında var. Parti programında “Kürsü dokunulmazlığı 

hariç, bütün dokunulmazlıklara karşı çıkılması gerektiği” düşüncesi var. Zaten bu kurultayın aldığı bir karar, 

beni de aşar, Sayın Baykal’ı da aşar. Hepimiz partinin kurultayının aldığı karara saygı göstermek zorundayız.  

İlker KARAGÖZ- Efendim bir de yine önemliydi, gazeteci Hasan Cemal dün sizinle birlikte yürüdü ve “Bu 

yürüyüşü Maltepe Cezaevine kadar değil de Edirne’ye kadar uzatalım” dedi, Selahattin Demirtaş’ın tutuklu 

bulunduğu cezaevine kadar. Böyle bir hazırlığınız var mı? Rotanız ne olacak? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şu anda öyle bir hazırlığımız yok. 

İlker KARAGÖZ- Peki efendim biraz daha yürüyüşle ilgili konuşalım, biliyorum bu da son soru olsun. Siz 

başlayacaksınız, 7. günü başlatacaksınız, arkanızda da kalabalıklar var. Sağlığınızı sormak istiyorum, bir de 

biliyorsunuz Boray Uras 17 yıl önce kızını kaybetmişti trafik kazasında o da, kendisi de İstanbul’dan 

Ankara’ya yürümüştü. Size yönelik önerilerdi de oldu ve sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğiniz önerileri 

oldu size ve doktorlarınız ne yapıyor, nasıl koruyorsunuz kendinizi? Sağlığınız nasıl bunu da merak 

ediyorum? 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Sağlığım iyi, görüyorsunuz fena değil. Yürüyüş günde ortalama 18-20 kilometre 

arasında yürüyüşümüz var. Bu genelde 5’er kilometre şeklinde gerçekleşiyor. Bir yürüyüşü yapıyoruz, bir 

mola veriyoruz, tekrar bir yürüyüş bu kez daha uzun bir mola veriyoruz yaklaşık 3 saatlik. Sonra tekrar bir 

yürüyüş yine yarım saatlik bir mola ve sonra akşam konaklayacağımız yere gidiyoruz. Bu çerçevede bir 

yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta Ankara’dan çıkarken güneş vardı. Dolayısıyla güneş yanığıyla 

karşılaştık. Etabın bir başka aşamasında 20 kilometreyi yağmur altında geçirdik, yağmur yağıyordu, güzel 

bir havaydı, yine atmosfer son derece güzeldi. Bugün hava kapalı ama tabiat çok güzel, gerçekten sizin de 

burada olmanızı çok isterim. Olağanüstü güzel bir doğası var Bolu’nun. Buradan biraz sonra çıkacağız, çam 

ormanları arasında İstanbul’a doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.  

Sağlığım çok şükür iyi, bana önerileri iletti arkadaşlarım. O vatandaşımıza da yürekten teşekkürlerimi 

sunuyorum kendi yaşadığı deneyimleri bana aktardığı için. 

İlker KARAGÖZ- ve “Tırnakları düşecek dedi bu yolculuğun sonunda Kılıçdaroğlu’nun” bu da dikkat çeken 

bir konuydu. Gazeteci büyüğümüz Uğur Dündar da bugünkü köşe yazısında buna da değinmiş. 

Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Çalar Saat’e konuk 

oldunuz, gündemi değerlendirdik, bu istifa restini konuştuk, bir belge dediniz, onun ipuçlarını da bizlerle 

paylaştınız ve şimdi 7. günü başlatacaksınız arkanızdaki kalabalıkla. Son olarak söylemek istediğiniz, 

eklemek istediğiniz bir cümle varsa onu da alalım efendim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şunu söylemek isterim bütün vatandaşlarıma, Türkiye’nin neresinde yaşarlarsa 

yaşasınlar, hangi siyasi görüşten olursa olsunlar bütün vatandaşlarım bulundukları yerde, kahvede, 

lokantada, parkta, caddede, sokakta, aile sohbetlerinde adaleti savunsunlar, adaletin güzelliğini anlasınlar. 
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Dün söyledim adalet aslında Allah’ın emridir ve bütün peygamberler adaleti savunmuşlardır, adaletli bir 

dünya için mücadele etmişlerdir. Biz de adaleti savunuyoruz, adaletin olmadığı yerde devletin 

olmayacağını, adaletin olmadığı yerde huzurun olmayacağını ifade ediyoruz. Son derece barışçıl, son 

derece kucaklayıcı bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Kimseye zarar vermek gibi bir düşüncemiz asla söz konu 

değil. Türkiye’ye ve dünyaya, bütün insanlara şunu söylüyoruz: “Adalet, adalet, adalet!” 

İlker KARAGÖZ- Efendim çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu adalet 

yürüyüşünü sürdürüyor. Kısa bir ara vereceğiz Çalar Saat devam edecek. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başlattığı Adalet Yürüyüşünün 7. Günü Tamamlandı 

Geceyi, Ankara-Bolu il sınırındaki Yayla Turistik Tesisleri’nde oluşturulan konaklama alanında geçiren CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde 7.gün, Vedat Türkali’nin kendi 

sesinden okuduğu “Bekle Bizi İstanbul” şiiriyle sabah 09.00’da başladı.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yürüyüşünde, Yarbay Ali Tatar’ın abisi Ahmet Tatar, Ergenekon davasında 

yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Balyoz davasında yargılanan eski Kurmay Albay Ali Türkşen, eski 

Koramiral Atilla Kezek, eski Tümamiral Fikret Güneş, eski Kurmay Albay Bora Serdar ile Soma’daki maden 

kazasında hayatını kaybeden bazı madencilerin aileleri, Kamu-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkanı Aziz Kocaoğlu,  Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 

gazeteci Emre Kongar, şair-yazar Sunay Akın, gazeteci-yazar ve program yapımcısı Nebil Özgentürk, 

gazeteci Metin Uca, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, piyanist Dengin Ceyhan,  Sincan Ağır Ceza 

Mahkemesi Eski Başkanı Osman Kaçmaz  ve milli güreşçi Savaş Yıldırım da eşlik etti.  

Yürüyüşü sırasında, bir süre üniversiteli gençlerle kol kola giren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bir tepeye 

"adalet" yazan grubu selamladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüşü’nün 8. gününe yarın (22 Haziran 2017 Perşembe) 

saat 09.00’da Kazanlar Mevki Üçler Petrol’den başlayacak. 

8.Gün - 22 Haziran 2017 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 8. Gününde Yürüyüş Öncesi Yaptığı 

Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer adalet, eğer hukuk baskı aracı olarak kullanılıyorsa, 

mahkemeler siyasi otoritenin emrine göre karar veriyorsa, o ülkede rejim değişmiş demektir” dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 8. Gününde yürüyüş öncesi yaptığı basın toplantısında 

şöyle konuştu:  

Merhaba arkadaşlar, bugün hava çok güzel şansınıza, hepimizin şansına söyleyeyim hava çok güzel. Dün 

de güzeldi. 7 günü bitirdik, bir haftayı bitirdik, bugün 8. gün yeni bir hafta. Dün Kadir gecemizdi, bütün 

vatandaşlarımın Kadir gecelerini kutladım, hepimiz huzur içinde bir Türkiye arzu ediyoruz, beraber 

yaşayacağımız bir Türkiye arzu ediyoruz. Terörün olmadığı, kavganın olmadığı, huzurun egemen olduğu 

bir Türkiye istiyoruz. 

Dün akşam beni mutlu kılan olaylardan biriside üç 15 Temmuz gazisi geldi onlarla oturduk biraz sohbet 

ettik, sonra onları uğurladık. Dolayısıyla bugün 8. gün yolumuza devam edeceğiz. Adalet için uğraşacağız, 

adalet için çaba harcayacağız. Toplumun her kesiminden son derece olumlu tepkiler geliyor. Bütün ama 

bütün vatandaşlarıma, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün 
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vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu desteğin bizim için çok önemli olduğunu herkesin 

bilmesini isterim. 

Ben yürüyorum, evinde oturan hanım için, tarlada çalışan çiftçi için, görevini yapan memur için, çalışan işçi 

için, sanayici için, yargıçlar için, herkes için yürüyorum. Yeter ki, bu ülkeye adalet gelsin. Adaletin olduğu 

bir ülkede, adaletin olduğu bir Türkiye’de emin olun hepimiz ama hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Eğer 

adalet, eğer hukuk baskı aracı olarak kullanılıyorsa, mahkemeler siyasi otoritenin emrine göre karar 

veriyorsa, o ülkede rejim değişmiş demektir. Biz demokratik, laik sosyal hukuk devletinin bütün araçlarıyla 

yürürlükte olmasını, cumhuriyetimizi savunalım, din ve vicdan özgürlüğünü savunalım, sosyal devleti 

savunalım, kimse aç ve açıkta kalmasın. Adaletin üzerine bütün bunları inşa edelim. Dolayısıyla adalet diye 

başladık Güvenpark’taki yürüyüşümüze, adalet olarak sonlandıracağız. 

Hepinize adaletli günler diliyorum değerli basın mensupları. Umarım sizler de çok iyisinizdir. 

Soru- Efendim Sayın Bahçeli’nin dün eleştirileri oldu Twitter üzerinden, açıklama yaptı. “Yürüyün 

yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pennsylvania’ya 

kadar gidin, geri gelmeyin” dedi. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Ben kendi ülkemi seviyorum. Hiçbir zaman başka bir ülkeden özel bir destek 

arayışına girmedim ve girmeyi de hiçbir zaman düşünmedim. Bu ülkenin insanlarıyla birlikte mücadele 

etmek benim için onurdur. Bu ülkenin insanlarıyla beraber yürümek benim için onurdur. Hiç kimse 

unutmasın, adalet herkese lazımdır adalet. Bize hayatı boyunca oy vermemiş bir kişi haksızlığa uğradığında 

biz hemen çıkıyoruz ve diyoruz ki, bunun içinde adalet gereklidir ve haksızlık yapamazsınız diyoruz. Neden 

söylüyoruz bunu? Adalete inandığımız için. 

Bakın, dün Kadir gecesiydi arkadaşlarla sohbet ederken söyledim yine söyleyeyim. Rabbimiz diyor ki, 

“adaletle hükmedin diyor, adaletle hükmedin.” Onun için adalet çok soylu bir kavramdır diyoruz. Sayın 

Bahçeli eleştirebilir canı sağ olsun. İstediği kadar eleştirebilir. Hatta bana göre hükümet sözcülüğüne de 

soyunabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Kendisine teşekkür ederiz bu eleştirileri yaptığı için. Hayatım 

boyunca ne Pennsylvania’ya gittim, ne Pennsylvania’yla konuştum, ne Pennsylvania bana teşekkür etti. 

Açın kendisi rahatsız olduğu dönem, Fethullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelere verilen ilanlar var, 

kime teşekkür ettiği var orada, o görülür orada. Orada Genel Başkan olarak sadece benim adım yok. 

Ben bu ülkenin birliği ve dirliği için mücadele ediyorum. Ben bu ülkede kan akmasın diyorum, ben bu 

ülkede huzur olsun diyorum, ben bu ülkede barış olsun diyorum, ben bu ülkede aç ve açıkta kimse kalmasın 

istiyorum. Ben bu ülkede adalet, adalet, adalet istiyorum. Adalet olmalı bu ülkede. Adaletin olduğu yerde 

devlet yücelir. Adaletin olduğu bir yerde toplum rahata ve huzura kavuşmuş olur. Adaletin olmadığı yerde 

insanın hayatının bir önemi yoktur. Ben bunu savunuyorum ve bunu söylüyorum. Eğer bunu savunuyorsa 

Sayın Bahçeli yanıma gelsin o da yürüsün. Hayır efendim, ben bu ülkede adalet istemiyorum, adaletsizlik 

olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin bence bir sakıncası yok. 

Teşekkürler arkadaşlar. 

Adalet Yürüyüşünde 8. Gün Tamamlandı 

Yürüyüşün sekizinci günü, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Sipahiler mevkiinden başladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısının ardından başlayan bugünkü yürüyüşe; Şehit 

Yüzbaşı Ali Alkan’ın KHK ile ihraç edilen ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, avukat Eşber Yağmurdereli, sanatçı 

Suavi, Kardeş Türküler, KHK’larla ihraç edilen akademisyenler, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da katıldı.  
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden gelen bir grup, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu ellerinde zeytin dallarıyla 

karşıladı.  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüşü’nün 9. gününe yarın(23 Haziran 2017 Cuma) saat 

09.00’da Şanalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı’ndan başlayacak. 

9.Gün - 23 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 9. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu sabah Enis Berberoğlu’nun avukatları Anayasa Mahkemesine 

başvuracaklar. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulmuş olur” dedi. 

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı’nda karavanda geceyi 

geçiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklama yaptığı 

açıklamada şunları söyledi:  

Değerli basın mensupları, güzel bir güneş var, atmosfer oldukça güzel. 9. güne biraz sonra başlayacağız, 

yürüyüşe başlayacağız. Önce Dertli’nin mezarını ziyaret edeceğiz, bir Fatiha okuyacağız. Adalet 

yürüyüşümüz devam ediyor. Toplumun her kesiminden sağ olsunlar destek veren vatandaşlarımız var, sivil 

toplum kuruluşlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu sabah Enis Berberoğlu’nun avukatları Anayasa Mahkemesine başvuracaklar. Bu da önemli bir aşama. 

Umuyorum adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. 

Bunun bir partiyle, bir kişiyle, bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yok. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. 80 

milyonun adalet talebi için yürüyoruz ve 80 milyonu da kucaklıyoruz. 

Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun değerli arkadaşlarım. 

Soru- Efendim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici yürüyüşünüzün adalet için değil “Hayır” 

kesimini bir arada tutmak için olduğunu söyledi. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Kendi görüşüdür saygı duyarız. Kendi görüşüdür. Şundan özellikle kaçınmamız 

gerekiyor. Yani adalet yürüyüşü içinde o onu dedi, bu bunu dedi, o şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bundan 

kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici onu söyleyebilir yani saygı duyuyoruz. Bir siyasi partinin Genel 

Başkanıdır kendi görüşü o tarzdadır. 

Soru- Efendim eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Merkez TV’ye yaptığı bir açıklamada yaptığınız 

yürüyüşün 2016’da verdiğiniz dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna hayır diye, yanlış olduğunu bile 

bile destek verdiğinizi söyleyerek bu hatanızın bugün bedelini ödediğinizi söyledi parti olarak. 

Kemal KILIÇDAROĞLU- Söyleyebilir arkadaşlar. Bunu sadece o söylemiyor. 

Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 

Adalet Yürüyüşü’nde 9. Gün Tamamlandı  

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı’ndan sabah saatlerinde 

yürümeye başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Adalet Kortejini Yeniçağa ilçesi girişinde, 

Mudanya Belediyesi bandosu ‘Onuncu Yıl’ marşı ile karşıladı. 

Kılıçdaroğlu’na bugünkü yürüyüşü sırasında partisinin bazı milletvekilleri ve partililerin yanı sıra eşi Selvi 

ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, oğlunun nişanlısı Mine Alşan, gazeteci-yazar Uğur Dündar, halk müziği 
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sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ ve bazı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Mehmet 

Raşit Tükel’in de arasında bulunduğu bazı TTB üyeleri de eşlik etti. 

Yola çıkmasından itibaren iki kere mola veren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında değişik dillerde 

"adalet" yazılı tişörtler giymiş bir grupla bir süre yan yana yürüdü. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün bugünkü etabında 21 kilometre yürüdü. Kılıçdaroğlu, Bolu Gerede 

yolu üzerinde bulunan Köroğlu Tesisleri yanındaki alanda konaklayacak. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afşar Köyünde İftar Yemeğine Katıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 9. Gününde,  Bolu’nun 

Afşar Köyünde Gidiriş Mahallesi Köy Konağında vatandaşlarla iftar yemeği yedi.  

Yemeğe Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da katıldı. 

10.Gün - 24 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 10. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bayramın memlekete huzur getirmesini istiyorum, barış 

getirmesini istiyorum, esenlik getirmesini istiyorum, gerginliklerden Türkiye çok çekti, çok acılar çekiyoruz 

gerginliklerden, gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam 

katacaktır adalet yürüyüşü. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin 

ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o” dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”nün 10. gününde yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: 

Değerli basın mensupları 10. günümüzdeyiz, birazdan yürüyüşümüze başlayacağız. Katılan gruplar, katılan 

arkadaşlar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.  

Bugün mübarek Ramazan’ın son günü, dolayısıyla yarın bayram olacak, bütün yurttaşlarımın bayramlarını 

kutluyorum. Bayramların bizim için şöyle bir özelliği var, özellikle dini bayramların; dini bayramlarda hep 

bir araya geliriz, küskünlükleri sona erdiririz, kardeşçe bir arada oluruz, oturur sohbet ederiz, sabah oturur 

kucaklaşırız. ve dolayısıyla bayramın memlekete huzur getirmesini istiyorum, barış getirmesini istiyorum, 

esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye çok çekti, çok acılar çekiyoruz gerginliklerden, 

gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün Adalet Yürüyüşü olması 

bu açıdan da çok önemli, bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü, buna da özellikle önem 

verdiğimi ifade etmek isterim. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar 

yaratan bir Türkiye’den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan ve bir araya 

gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi, bu yürüyüşün temel amacı da o.  

Bu bayram ve Ramazan süresince beni derinden üzen bir başka olay daha var, onu da sizlerle paylaşmak 

isterim, Mısır’daki idamlar. Siyasi idamların hiçbir toplum hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. 

Özellikle Türkiye bunu yaşadı, Türkiye bu konuda büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri 

sonra andık, sonra kucakladık.Hava meydanlarına, yollara, caddelere, barajlara, okullara isimlerini verdik, 

bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için; ama ölen geri dönmüyor, bu nedenle Mısır’daki 

yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim: Yarın bayram ve dolayısıyla adamların 

toplumlara bir yarar getirmeyeceğini, eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye’nin tarihine bakın.  

Biz bu bayramın ve bayramların bütün İslam alemi için barış ve kardeşlik ve huzur getirmesini isteriz. Bütün 

İslam  dünyasında kan akıyor, bütün İslam dünyasında göz yaşı var, ama bayramı kutlayacağız 
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Ramazan’dan sonra ve bu olaylar aynen devam ediyor. Umarım bu sağduyu çağrısı yerini bulur ve en 

azından bu bayram içerisinde acı, kan ve göz yaşı olmaz. 

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları, çok sağ olun efendim, çok teşekkürler. 

Adalet Yürüyüşü’nde 10. Gün Tamamlandı 

Bolu’ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Köroğlu mevkisinde sabah saat 10.00’da yürümeye başlayan 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 17 kilometre yol kat etti. 

Bugünkü ilk molayı Çaydurt köyü yakınlarında, ikinci molayı ise Susuzkınık köyü civarında veren Genel 

Başkan Kılıçdaroğlu, saat 17.50’de konaklayacağı Bolu kent girişindeki tır parkına ulaştı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bugünkü yürüyüşünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Halkevleri 

üyeleri ve farklı barolardan avukatlar da eşlik etti. 

Yarın Bolu’da bayram namazını kılacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlarla 

bayramlaşacak ve ilde çeşitli ziyaretlerde bulunacak. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bayramı ne yazık ki buruk bir şekilde yaşıyoruz. Yüzbinlerce 

yurttaşımız adalet bekliyor. Bizler bu beklentiye kayıtsız kalamayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz 

şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayı kabul edemeyiz” dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Ramazan bayramı mesajı şöyle:  

Manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha 

geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur 

içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. 

Ramazan ayı boyunca bir kez daha elimizdeki nimetlerin değerini, gariplerin, mazlumların halini, ahlak 

ölçüsü içerisinde yaşamanın kıymetini anlama fırsatı bulduk. Bayramlar bu değerleri yaşamanın ve 

yaşatmanın en önemli vesilesidir. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü 

kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Geçmiş öfkeler, kin ve nefret duyguları bayramlarda silinir, 

insanlar kendi insan kardeşlerine farklı bir gözle, başka bir anlayış ile bakar. Bu da toplumsal bağları 

güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır. 

Bu bayramı ne yazık ki buruk bir şekilde yaşıyoruz. Yüzbinlerce yurttaşımız adalet bekliyor. Bizler bu 

beklentiye kayıtsız kalamayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayı kabul 

edemeyiz. 

Adalet toplumsal varlığımızın, mutluluğumuzun, huzur ve barış içerisinde yaşamamızın temelidir. 

Peygamber efendimiz “Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak 

oldular. Onlar; fakir, kimsesiz biri, suç işlediği zaman en ağır cezayı verirler; zengin ve güçlü bir kişi suç 

işlediğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu 

cezalandırmaktan çekinmem.” buyuruyor. Adaletin olmadığı bir ülke en büyük felaketle karşı karşıya 

demektir. Adaletin temeli de eşitliktir, özgürlüklere ve başkalarının haklarına duyulan saygıdır. Adaleti 

sağlaması gereken yer de milletimiz adına karar veren bağımsız mahkemelerdir. Eğer yargı siyasi iktidarın 

bir uzantısı haline dönüşürse, eğer hakimler hukuk ile değil siyasi iradenin baskısıyla karar verirse, eğer 

mahkemeler hakkın değil birilerinin siyasi çıkarının korunduğu yer haline gelirse orada adalet biter. 

İnsanların doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü 

ülkeler diktatörlüklerdir, firavunluklardır, zulmün en açık şekilde yaşandığı tiranlıklardır. Özgürlük ve 
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adalet üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz ve ezelden beri bu değerler için yaşayan halkımız böyle bir 

karanlığa teslim olamaz. Adalet bayrağı mutlaka galip gelecek, bu haksızlıklar son bulacaktır. Çünkü 

biliyoruz ki haksızlık yapan ile hakkı savunan, zalim ile mazlum arasında yüce Allah tarafsız değildir.  

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize adaletin hakim olması için Ramazan ayında türlü zorluklara göğüs 

gererek yollara düşen çok değerli yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, çok çeşitli sebeplerle burada 

bizlerle birlikte olamayan ancak gönlüyle, duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün 

halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan bayramını kutluyor, bu bayramın huzur ve mutluluk içerisinde 

geçmesini temenni ediyorum. 

*** Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Twitter’dan da "Ramazan Bayramı’nın ülkemize adaleti, hoşgörüyü ve 

demokrasiyi getirmesini dilerim. Türkiye, insanlarımız el eleyken daha güzel bir ülke!" paylaşımında 

bulundu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Açıklaması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, ’Adalet Yürüyüşü’nün 10’uncu gününde mola 

verilen Çaydurt mevkisinde yürüyüş yeniden başlamadan önce basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Tezcan, adalet içerisinde yaşayacakları günlerin özlemiyle bayrama girdiklerini belirterek, "Bayramın barış, 

kardeşlik, huzur ve adalet getirmesini diliyoruz. Yürüyüşümüz 10’uncu gününde. Ne mutlu ki Türkiye’nin 

dört bir yanından çok güzel mesajlar alıyoruz. Destek mesajları alıyoruz. Yol boylarında bayram tatili için 

memleketlerine giden vatandaşlarımızın coşkulu selamlarını görüyoruz, el sallıyorlar. Gördük ki adalet 

arzusu toplumda çok ciddi bir karşılık buldu. Sayın genel başkanımızın bu yürüyüşü bir büyük yürüyüş, bir 

kutlu yürüyüş, bir adalet yürüyüşü" dedi. 

’Yürüyüşü Kriminalize Etmeye Çalışıyorlar’ 

’Adalet Yürüyüşü’nden mutlu olanlar olduğu gibi rahatsız olanların da olduğunu ifade eden Tezcan, "Adalet 

yürüyüşü gibi masum, haklı bir talebe dayalı yürüyüşü özellikle kriminalize etmeye çalışıyorlar. Adalet ve 

Kalkınma Partisi iktidarı bu yürüyüşü kriminalize etmek için özel bir çaba harcıyor. Adında ’Adalet’ olan bir 

siyasi partinin iktidarının adalet yürüyüşünden rahatsız olmasını anlamak biraz güç. Ama adaletsizliğin 

sebebi olanlar, milyonların adalet istemiyle buluşacağını hissettikleri anda doğaldır ki bundan korku ve 

kaygı hissedecekler" diye konuştu. 

’Biz Adalet Menziline Gidiyoruz’ 

Tezcan, havuz medyası kanalıyla atılan manşetlerde yürüyüşün FETÖ terör örgütüyle irtibatlandırılmaya 

çalışıldığını söyleyerek şöyle konuştu: 

"Herkes çok iyi biliyor ki CHP’ye, adalet isteyenlere, sayın genel başkanımıza ve arkasından yürüyen 

binlere, milyonlara bu yafta yapışmaz. Bizim yolumuzun hedefi belli. Bizim yolumuzun hedefi adalet. 

Menzilde adalet var. Biz adalet menziline gidiyoruz. Ancak sayın Erdoğan çıkıp demişti ki Fethullahçı terör 

örgütüyle ilgili ’Aynı menzile giden iki yoldaştık.’ demişti. ’Aynı menzile farklı yollardan giden iki yoldaştık.’ 

demişti. Bizim yolumuz adalet yolumuzdur. Menzilimiz bellidir. Ama sizin menzilinizin dün nereye gittiğini 

ben değil sayın Erdoğan söyledi. Sizin menziliniz Pensilvanya menziliydi. Sizin yolunuz oraya gider. Bizim 

yolumuz oraya gitmez. Bu öyle bir beraberlikti ki 2010 referandumunda Fethullahçı çeteyle el ele verdiniz, 

mezardakilere bile huzur vermediniz, onlar da kalkıp oy kullansınlar diye mezardakilere bile o zaman huzur 

vermediniz. O zaman bizim yolumuzu kirletmeye kalkmayın. Bizim yolumuza iftira atmaya kalkmayın. 

Bizim yolumuz halkın masum ve mazlum talebinin yoludur. O talep de en haklı taleptir, adalet talebidir. 

Kirletmenize müsaade etmeyeceğiz." 
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Adil Öksüz’ün Serbest Bırakılması 

Başbakanlık eski Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın, Adil Öksüz ile gözaltındayken görüştüğüne ilişkin basında 

yer alan ifalerine değinen Tezcan, şöyle devam etti: 

"Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, darbe gecesi Akıncı üssüne gidiyor ve orada diyorlar ki; ’FETÖ’nün 

imamı bir doçent var burada.’ Adil Öksüz’ün FETÖ imamı olduğu biliniyor. Ne zaman? Gözaltındayken. 

Karşılıklı ayet okuyorlar birbirlerine. Bu karşılıklı ayet okumanın sonunda dönüp onun FETÖ imamı olduğu 

bilinmesine rağmen serbest bırakılıyor. Jandarma biliyor, emniyet biliyor, başbakanlık müşaviri biliyor 

bunun FETÖ imamı olduğunu. Ama bu kişi serbest bırakılıyor. Şimdi biz ’kontrollü darbe’ dediğimizde 

nasırına basılmış gibi bağıranlara sesleniyorum. Bu ifadereler size itaf olunur. Açın bakın bu ifadelere. 

Başbakanlık müşavirinin o gece Akıncı üssünde işi nedir? Başbakanlık müşaviri Adil Öksüz’ün FETÖ imamı 

olduğunu bildiği halde görüşmüş olmasına rağmen Adil Öksüz niye serbest bırakılmıştır? Aynı kişi 

ifadesinde diyor ki ’Daha sonra ben bunu sayın Cumhurbaşkanına bir yakını vasıtasıyla bildirdim, haber 

verdim’ diyor. Tabii ki akla şu soru gelebilir; ’Bu ciddi olmaz. Öyle ciddiyetsizlik olur mu? Başbakanlık 

müşaviri bir kişi aracılığıyla Cumhurbaşkanına niye bilgi veriyor? Bunun ciddiyeti yoktur.’ diye 

düşünülebilir. Ama biz biliyoruz ki bir benzer ifadeyi sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. ’Ben bu darbeyi 

eniştemden öğrendim.’ dedi. Cumhurbaşkanı darbeyi eniştesinden öğrenirse, Başbakanlık müşaviri de 

Cumhurbaşkanı’na haberi bir tanıdık vasıtasıyla bildirir. O ne kadar ciddiye alınacaksa bu da o kadar ciddiye 

alınmak zorunda olan beyandır." 

’Darbenin Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıkacaktır’ 

"Kontrollü darbenin kara kutusu Adil Öksüz ile Başbakanlık Müşaviri o gece niye görüşmüştür?" diyen 

Tezcan, "Başbakanlık Müşaviri o gece görüşmesine rağmen orada Adil Öksüz’ün özellikle FETÖ imamı 

olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakılmıştır? Sorun sadece Başbakanlık Müşavirinin başına 

patlayarak kurtulunabilecek bir sorun değildir. Bu sorunun ciddi bir arka planı vardır. Bu ilişkiler kirli 

ilişkilerdir. Kirli ilişkiler içinde olmaya alışık olan Ak Parti iktidar bloğu, Ak Parti yönetimi, hükümet, iktidar 

kadrosu dönüp de bu masum adalet yürüyüşünü kirletme çabasından vazgeçsinler. Kirletmeye güçleri 

yetmeyecektir. Darbenin arkasındaki gerçek de ortaya çıkacaktır" diye konuştu. 

11.Gün - 25 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayram Namazını Bolu’nun Karaağaç Köyünde Kıldı  

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 11. gününde geceyi 

geçirdiği Bolu kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki kamp alanından çıkıp, bayram namazı için yakındaki 

Karacaağaç Köyü’nde bulunan Karacaağaç Mahallesi Camii’ne geçti.  

Bayram namazını kılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşarak 

bayramlaştı.  

Bayramlaşma sonunda dua edilmesinin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, aynı mahallede bulunan 

Ayhan Kara’ya ait evin bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı. Milletvekilleri ve basın mensuplarının da katıldığı 

kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu, kamp alanına döndü. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 11. Gününde Yürüyüşe 

Başlamadan Önce Basın Açıklaması Yaptı ve Basın Mensuplarıyla Bayramlaştı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Adalet Yürüyüşü’nün 11’inci günü bayram sabahında açıklama 

yaparak, "Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek götüreceğim. Arabaya binmek yok. Çünkü her 
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santimini yürüdüğünüz zaman aslında hedeflediğiniz ya da düşündüğünüz adaletin gerçekleşebileceğine 

inanıyorsunuz" dedi. 

Bolu Karacaağaç Köyü mevkisindeki kamp alanında basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların 

bayramını kutlayarak, "Umarım huzur içinde bir bayram geçirirler. Terörün olmadığı, gerginliğin olmadığı, 

kutuplaşmanın olmadığı, sevginin, saygının egemen olduğu bir bayram geçiririz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sabah 

öğrendim, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sayın genel başkanı bir rahatsızlık geçirmiş. Bu vesileyle kendisine 

geçmiş olsun dileklerimi de iletmek isterim" diye konuştu. 

’Yürüyüşümüzü Hoşgörüyle Sürdüreceğiz’ 

’Adalet Yürüyüşü’nü bayram süresince sürdüreceklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 

"Adaletin ne kadar önemli olduğunu aslında bayramlar da gösteriyor. Çünkü adaletin özünde birlikte 

yaşama var. Sevgi var, saygı var, hoşgörü var, adaletli davranma var. Aile içinde de adaletli davranırız, 

çocuklarımıza karşı da adaletli davranırız, topluma karşı da adaletli davranmak zorundayız. Bu bayram 

umarım adaletin de Türkiye’de egemen olduğu bir süreci başlatmış olur. Çok sayıda mağdur insanımız var. 

Haksız yere hapishanede kalan pek çok kişi var, insan var. Bunlar da bayramlarını hapishanelerde 

geçiriyorlar. Yaşanan atmosfer nedeniyle düşüncesini açıklayamayan belki binlerce kişi var. Bunlar da 

düşüncelerini açıklayamıyorlar. Dolayısıyla onların da adalete ihtiyacı var. Biz yürüyüşümüzü kararlılıkla, 

sevgiyle, hoşgörüyle bayramın da amacına uygun olarak sürdüreceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu 

sizler de biliyorzsunuz. Toplumun her kesimi biliyor. İranlı bir düşünür Saadi, ’Dünyanın bütün nehirleri 

adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.’ diyor. Gerçekten de öyledir. Dünyanın bütün 

nehirleri adalete susamış bir insanın susamışlığını gidermeye yetmez. Madem bu kadar önemli bir kavram 

üzerinde biz yola çıktık. Umuyorum devleti yönetenler adalet karşısında en azından Saadi’nin sözlerini 

duymuş oluyorlar, öğrenmiş olurlar, bilmiş olurlar. Bu bizim en büyük arzumuz." 

Gerede’de 5 Saat Bekleyen Kadın Duygulandırdı 

Kılıçdaroğlu, Gerede çıkışında kendisini 5 saattir beklediğini söyleyen kadından çok etkilendiğini 

söyleyerek, "Kadın yanıma gelmek istiyor, korumalar engel oldular. Ben hemen ’gelsin’ dedim. ’Ben 5 

saattir onu bekliyorum, onu gözlerinden öpeceğim.’ dedi. Ona gerçekten duygulandım. Yaşlı bir kadının 

adalet yürüyen bir genel başkanı 5 saat beklemesi ve kucaklaması benim için çok önemliydi. 

Duygulanmamak elde değil. Çocuklar var. Çocuklarla zaman zaman birlikte yürüyoruz. Gençlerle zaman 

zaman birlikte yürüyoruz. Toplumun değişik kesimleri var" dedi. 

’İnsanlar Adaletle Yargılansın’ 

İnsanların farklı düşüncelere, farkıl siyasi görüşlere, farkli kimliklere, inançlara sahip olabildiğini ifade eden 

Kılıçdaroğlu, "Ama sonuçta bizim bu ülkede huzura ihtiyacımız. Terör olmasın diyoruz. Hepimiz olmasın 

diyoruz. Şimdi pek çok şey ortaya koydular. ’Şunu yapcağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız’, biz de her 

seferinde destek verdik. Ama devam ediyor. O zaman sorgulamamız lazım. Nerede bir eksiklik var? 

Sorgulamamız lazım, düşünmemiz lazım. İnsanlar adaleti arıyorlar. Adalet kadar güzel bir şey yok. Devletin 

bir organıyla muhatap olan kişi sonuçta haksızlığa uğradığını düşünüyorsa yargıya başvurup adalet ister. 

Dolayısıyla siz bunun önüne setler koyarsanız, yargının objektif olarak, hukukun üstünlüğüne, hakimin 

kendi vicdanına göre karar vermesini engellersiniz o zaman ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Bu da pek çok 

çevrede rahatsızlık yaratıyor. Bu yürüyüşümüzün temel amacı bir haksızlık olmasın, yargılanacaksa insanlar 

adaletle yargılansın" dedi. 

’Ankara-İstanbul Yolunun Her Santimini Yürüyeceğim’ 
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Kılıçdaroğlu, soru üzerine şu ana kada kaç adım attığını bilmediğini söyleyerek, "Üçte birini geldik. Üçte 

ikisi duruyor. Yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir düşünce var; Gerçekten Kılıçdaroğlu yürüyor mu, yoksa 

arada bir otobüse binip yola devam edip sonra tekrar mı yürüyor? Her santimini Ankara-İstanbul yolunun 

her santimini yürüyerek götüreceğim. Arabaya binmek yok. Çünkü her santimini yürüdüğünüz zaman 

aslında hedeflediğiniz ya da düşündüğünüz adaletin gerçekleşebileceğine inanıyorsunuz. Çünkü siz 

gösteriş için bunu yapmıyorsunuz. Bireysel çıkarınız için de bunu yapmıyorsunuz. Bu bir partinin de 

meselesi değil. Ama ülkenin buna ihtiyacı var. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, ister ortacı olsun kim 

olursa olsun. Ülkenin buna ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı dile getiriyoruz. Aslında gönül isterdi ki farklı 

partilerden, hatta iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etsinler. Onların içinden de mağdur olanlar var. 

Onların içinden de haksızlığa uğradığını düşünenler var. Belki cesaret edemiyorlar, belki daha farklı 

pozisyonlar var. Ama ortada bir gerçek var. Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek bitireceğim." 

’Kilo Vermişimdir’ 

"Kilo kaybettiniz mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yanımda terazi olmadığı için kilo aldım mı kilo 

kaybettim mi onu bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle kilo vermişimdir. Ama öyle çok bariz bir kilo değil. 

Onu hissetmiyorum. Belki vücut biraz toparlandı. Yürüyüş güzel bir şey. Zaman zaman kaslarda hafif 

aksamalar oluyor. Sağolsun hocalarımız ona müdahale ediyorlar gereğini yapıyorlar. Beslenme konusunda 

da hekim arkadaşlarımızın önerilerini dikkate alıyorum. Şimdilik ve bundan sonra da herhangi bir sorun 

çıkmaz ve bundan sonra Ankara-İstanbul yolunu sorunsuz bitirmiş oluruz." 

Eleştirinin de Belli Bir Düzeyde Olması Lazım 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bozkurt işareti yapmasıyla ilgili, "Samimiyse başımın üstünde yeri 

var. Yok ülkücü camiayı kandırdığını sanıyorsa kendi kanıyor farkında değil." açıklaması hatırlatılan 

Kılıçdaroğlu, "Benim yaptığım her hareket emin olun samimi. İçten pazarlıklı bir adam değilim. ve hayatım 

boyunca da olmadım. Neye inanıyorsam, ne düşündüysem onu yapmaya çalıştım. Belki tam yapamıyorum. 

Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Ben bayram sabahı böyle ikircikli yapmacıklı bir tavır içine girmek 

istemem. Eğer bir bozkurt işareti yapan birisi bana destek veriyorsa, beni alkışlıyorsa benim de ona destek 

vermem lazım, onu alkışlamam lazım. Ben de adalet istiyorum, o da adalet istiyor. Sonuçta farklı 

partilerden olabiliriz ama samimi olarak bu ülkeye adaletin gelmesini istiyoruz. Siyasette insanlar 

eleştirebilirler, beni de eleştirebilirler. Ben de yeri geldiği zaman onları eleştirebilirim. Eleştirinin de belli 

bir düzeyde olması lazım. Bir ahlaki zemininin olması lazım. Hele bayram ahlakın ne kadar önemli olduğunu 

hepimiz en azından kendi inanç dünyamızda da yetişme kültürümüzde de bunu biliyoruz. Her söylediğim 

sözün samimi olduğunu herkesin inanmasını isterim" dedi. 

’Demek Ki İzliyorlar Pensilvanya’yı’ 

Başbakan Binali Yıldırım’ın, ’Adalet Yürüyüşü’nü FETÖ’nün ayakta alkışladığı eleştirisi hatırlatılarak, "Böyle 

bir bağdaştırmayı nasıl değerlendirirsiniz?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "Vallahi bilmiyorum. Demekki 

izliyorlar Pensilvanya’yı. Yani kalkıp ayakta alkışladığını banta almışlardır herhalde. Almışlarsa bizde 

görelim bakalım niye ayakta alkışlıyor" dedi. 

Hayır bloğunda yer alan partilerden yürüyüşe katım olup olmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "O konuları takip 

etme zamanım pek yok. Arkadaşlarla arada bir konuşuyoruz. Katılmak isteyenler var. Onlar da belli bir 

zaman dilimi içinde katılabililer" dedi. 

Gülmen ve Özakça’ya ’Açlık Grevini Bırakın’ Çağrısı 

Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya açlık grevine 

son vermeleri çağrısı yaparak, "Buradan o iki değerli arkadaşa seslenmek isterim. Lütfen açlık grevini 

bırakın. toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor. Siz sadece ve sadece uğradığnıız haksızlığın 
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giderilmesini istiyoruz. Görevinize dönmek istiyorsunuz. Biz de destekliyoruz. Sorgusuz sualsiz görevine 

son verilen yüz bini aşkın kişi var. Belki bazı işlemler doğru, bazı işlemler yanlış olabilir. Söyleniyor ya ’At 

izi it izine karşıtı.’ Demek ki yapılan bir takım işlemlerde haksızlık olduğunu onlar da biliyorlar. Umuyorum 

kısa süre içinde sizin haksızlığınız giderilmiş olur. Bu iki arkadaşın açlık grevini sonlandırmasını talep 

ederim, arzu edeim, istirham ediyorum, rica ediyorum. Hayatınızı karartmayın. Çok ağır bir yük üstlendiniz. 

Çok ağır bir görev üstlendiniz, artık bunu sonlandırın hayatınıza kıymayın" dedi. 

Hapiste Yatan Bütün Gazeteci Arkadaşlarımın da Bayramını Kutluyorum 

Hapisteki gazetecilere de değinen Kılıçdaroğlu şöyle dedi: 

"Hapiste yatan pek çok gazeteci arkadaşımız haksız yere tutulduklarını biliyorlar. Onların yüksek morale 

sahip olmalarının temel nedeni de haklı olduklarına inanmalarıdır. Haksız yere suçlandılar. Ama sizler basın 

mensubusunuz, sizler kamu görevi yapıyorsunuz, halkı bilgilendiriyorsunuz. Hapiste yatan bütün gazeteci 

arkadaşlarımın da bayramını kutluyorum. Öğrenciler var, haksız yere yatanlar var, kader mahkumu 

dediklerimiz var onların da bayramını kutluyorum. Hatta haklı yere hapiste yatan vatandaşlar varsa onların 

da bayramını kutluyorum. Sonuçta hepimiz bu güzel ülkede yaşıyoruz. Bu güzel ülkeyi cennete döndürmek 

hepimizin ortak görevi. Ama maalesef zaman zaman cehenneme döndürüyoruz bu güzel ülkeyi. Bizler 

kentlerde yaşayan insanlar olarak çok mutlu değiliz. Sebebi de siyaset aslında. Siyaseti biraz insani değerler 

üzeride kurmak, hırslardan, öç duygularından, kin duygularından biraz arındırmak gerekiyor. Umarım bu 

adalet yürüyüşü amacına ulaşır, daha sağlıklı daha sağduyulu eleştiriler yaparız birbirimize karşı." 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşçüleriyle Bayramlaştı  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir bayram sabahı sizlerle bayramlaşmak, benim için onur, benim 

için gurur. Yola “tek başıma çıkacağım” demiştim, “elimde bir pankart ve adalet istemek için Ankara’dan 

İstanbul’a yürüyeceğim” demiştim. Şu ana kadar bizim bu yürüyüşümüze binlerce kişi katıldı. Katılanlara, 

bütün vatandaşlarıma, hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, 

yediden yetmişe herkese şükran borçluyum" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’ne katılan vatandaşlarla bayramlaştı. 

Bayramlaşmak üzere hazırlanan alana gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:  

Teşekkür ederim, teşekkür ederim…  

Adalet için yürüyoruz, hak için, hukuk için yürüyoruz, kendimiz için yürümüyoruz. Ülkemiz için yürüyoruz, 

bayrağımız için yürüyoruz, çocuklarımız için yürüyoruz, torunlarımız için yürüyoruz. Bu güzel vatanda, bu 

güzel Türkiye’ de, cennet Türkiye’ de, birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavga 

istemiyoruz, gerginlik istemiyoruz, dövüş istemiyoruz, terör istemiyoruz. Bir arada beraber, huzur içinde 

yaşamak istiyoruz. O nedenle “adalet “ istiyoruz.  

Adalet olacak ki, devlet olsun. Adalet olacak ki, huzur olsun. Adalet olacak ki, kul hakkı yenmesin. On bir 

gündür yollardayız, on bir gündür. Allah hepimizin yardımcısı olsun.  

Şunu herkesin bilmesini isterim: Ankara’dan yola çıktık, İstanbul’ a gideceğiz. Her santimini, her 

milimetresini, her kilometresini yürüyerek gideceğiz. Yürüyeceğim, adalet için yürüyeceğim.  Yürüyeceğim, 

haksızlıklara karşı durmak için yürüyeceğim.  

Bir vatandaşımız adalet terazisini gösteriyor, adalet terazisinde denge var. Adalet terazisi, egemenlerin 

terazisi değildir. Adalet terazisi hakkın terazisidir, adaletin terazisidir. Dolayısıyla hepimizin, o terazinin 

dengesi bozulmasın diye mücadele etme görevi vardır, hakkın ötesinde görevi vardır, bunu yapacağız.  
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Bir bayram sabahı sizlerle bayramlaşmak, benim için onur, benim için gurur. Yola “tek başıma çıkacağım” 

demiştim, “elimde bir pankart ve adalet istemek için Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğim” demiştim. Şu 

ana kadar bizim bu yürüyüşümüze binlerce kişi katıldı. Katılanlara, bütün vatandaşlarıma, hangi partiden 

olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, yediden yetmişe herkese şükran 

borçluyum. Herkese saygılar sunuyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepimiz güzel bir Türkiye’de, 

huzurlu bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Hepinize yürekten teşekkür 

ediyorum, saygılarımı sunuyorum. “Bayramınız kutlu olsun” diyorum, sağ olun, var olun diyorum.  

Az önce, basın mensuplarıyla konuşurken, hapishanede kalan ve açlık grevi yapan Nuriye ve Semih 

kardeşime bir çağrıda bulundum: “Bugün bayram, sizin yaşadığınız adaletsizliği, haksızlığı hepimiz çok iyi 

biliyoruz. Boşu boşuna hapiste yatıyorsunuz. Açlık grevini bırakın. Eğer siz açlık grevini bırakırsanız çok 

mutlu oluruz”. Onlara yine hepinizin önünde bir çağrıda bulunuyorum: “Lütfen açlık grevini sonlandırın”.  

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beyaz güvercin uçurdu, 

partililerle tek tek bayramlaştı. 

Bayramlaşma sırasında bir vatandaş CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, "adalet terazisi" armağan etti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da Bayram Dolayısıyla Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü kapsamında ulaştığı Bolu’da, 

Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. 

Kılıçdaroğlu ilk olarak Hakkari’de şehit olan İsmail Şeremet’in kabrini ziyaret etti, ardından şehit ailesinin 

evine geçerek, baba Mehmet Şeremet ile bayramlaştı. 

Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan polis memuru Ozan Özen’in ailesini 

ziyaret eden Kılıçdaroğlu, baba Metin ile anne Emine Özen’in bayramlarını kutladı. 

Özen Ailesi’nin evinden ayrıldıktan sonra kendini bekleyen çocuklarla bayramlaşarak, harçlık veren 

Kılıçdaroğlu, ardından Bolulu iş adamı İzzet Baysal’ın anıt mezarını ziyaret etti ve hatıra defterini imzaladı. 

Kılıçdaroğlu son olarak İzzet Baysal Huzurevi’ne giderek buradaki yaşlılarla bayramlaştı. Onlarla sohbet 

eden Kılıçdaroğlu, huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. 

Adalet Yürüşü’nün 11. Günü Tamamlandı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 11. gününde, Bolu’da gerçekleştirdiği 

ziyaretler sonrasında saat 16.00’da Karacaağaç Köyü mevkisindeki kamp alanından yürüyüşe başladı. 

4 kilometrelik yürüyüşün ardından kent merkezine ulaşan yürüyüş korteji Atatürk Orman Parkı’nda 20 

dakika mola verdi. Kortej daha sonra yaklaşık 2.5 saat yürüyerek bugün için planlanan 11 kilometrelik etabı 

bitirdi ve 11’inci gün tamamlanmış oldu.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, geceyi Dağkent mevkisindeki kamp alanında geçirdikten sonra sabah yürüyüşe 

devam edecek. 

12.Gün - 26 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 12. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Düşünün bir kişi yargılanırken henüz daha karar verilmemiş ama 

Maltepe Cezaevinde özel yer hazırlanıyor, çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar 

ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor ve bu yargıyla siyasi iktidar arasındaki 

bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi” dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12. gününe Bolu Dağkent mevkiinden 

başladı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşüne başlamadan önce şu açıklamaları yaptı: 

“Ülkeye adalet gelsin istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Birlikte 

yaşamayı istiyoruz. Dün bir duyum aldık gerçekten son derece üzüldüm. Düşünün bir kişi yargılanırken 

henüz daha karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel yer hazırlanıyor, üç oda hazırlanıyor, odanın 

ufak tefek eksiklikleri gideriliyor, çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza 

verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor ve bu yargıyla siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı 

gösteren en somut örneklerden birisi. ve bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan 

birisi. Mahkeme karar verecek ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu. 

Nerede yatacağı belirleniyor, nerede kalacağı belirleniyor, odanın ufak tefek ihtiyaçları gideriliyor, 

Ankara’dan geliyorlar odalara bakıyorlar nedir ne değildir diye ve dolayısıyla bu bizi derinden yaraladı. ve 

adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bize gösterdi.” 

Adalet Yürüyüşü’nde 12. Gün Tamamlandı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 12. gününde yaptığı basın açıklaması ardından 

D-100 Karayolu’nda Bolu Dağı’na doğru yürüyüşe başladı.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, bir kısmı kamp alanında çadırlarda, bir kısmı karavanlarda ve araçlarda, bir 

kısmı da sabah otobüslerle gelen vatandaşlar eşlik etti.  

Bir süre elinde ’Adalet’ yazılı dövizle, yanında bir grup engelli ile birlikte yürüyen Genel Başkan 

Kılıçdaroğlu’na kızı Aslı Nadir, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile onun nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.  

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Dağkent’ten çıkarken İstanbul’a 232, Düzce’ye 38 kilometre mesafe kaldığını 

gösteren tabelayı geride bıraktı.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yol üzerinde bazı vatandaşlar ellerinde ’Adalet’ yazılı dövizler ve Türk 

bayraklarıyla destek verdi.  

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yol kenarında kendisini bekleyen bir grup köylü kadın ile sohbet ederek 

bayramlarını kutladı, yaşlı bir kadının elini öptü, kendisini destekleyen bir grup çocukla da birlikte yürüdü.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüş korteji 12’nci günün ilk etabında Abant Kavşağı’na kadar 5.5 

kilometre yürüyerek burada mola verdi. 

Molanın ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kortejin önüne geçip, ’Hak hukuk adalet’ sloganı atarak yürüyüşe 

tekrar başladı. Bu bölümde KHK’yla üniversitedeki görevinden ihraç edilen Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. 

İbrahim Kaboğlu ve Devlet Eski Bakanı- AKP kurucularından Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu’nun yanında 

’adalet’ döviziyle yürüyerek destek verdi.  

Kortej, son etabı da yürüyerek 12’nci günü tamamladı ve Düzce il sınırına girmiş oldu.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüşçüler Bolu Dağı’ndaki Varan tesislerindeki kamp alanında geceyi 

geçirecek. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 13.gününe yarın  saat 08.00’de Bolu Dağı 

Varan Tesisleri’nden başlayacak. 

13.Gün - 27 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 13. Günü’nde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Köroğlu’nun diyarını terk ediyoruz, Köroğlu’na selamlar, 

Köroğlu gibi olanlara selamlar, onlar için yürüyoruz, adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz, hiç kimse 

rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese 

vereceğiz 12 maddeyi" dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününde yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada 

şunları söyledi:  

Değerli basın mensupları 13’üncü gündeyiz, güzel bir gündeyiz, sis var, yeşillikler var ve her şey var ve çok 

güzel, güneş henüz kendisini göstermedi, yolumuza biraz sonra devam edeceğiz.  

Bugün Köroğlu’nun diyarını terk ediyoruz, Köroğlu’na selamlar, Köroğlu gibi olanlara selamlar, onlar için 

yürüyoruz, adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz, hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün 

akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz 12 maddeyi. “Sakın şu veya bu 

nedenle bizi protesto edenlere; bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın, ne söylerlerse söylesinler 

sadece onları alkışlayın” dedik. Dolayısıyla bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor, adalete olan 

inancımızı gösteriyor, adalete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor ve insanlara ne kadar değer 

verdiğimizi gösteriyor. 

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar, sağ olun, var olun. 

Adalet Yürüyüşü’nün 13.Günü Tamamlandı 

Adalet Yürüyüşü’nde 13’üncü günde yürüyüşün ilk etabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın 

açıklamasının ardından başladı.  

Bugünkü yürüyüşte Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na; Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen, Deniz Gezmiş’in 

ağabeyi Bora Gezmiş,  Düzce Barosu avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Gezi 

direnişinde yitirdiğimiz Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz, Berkin Elvan’ın annesi 

Gülsüm ve babası Sami Elvan ile Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük, sanatçı Mustafa Özarslan da 

eşlik etti.  

Yürüyüş Düzce’de tamamlandı. 

14.Gün - 28 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 14. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul’a kadar gülerek, eğlenerek, kararlılıkla yolumuza devam 

edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın, biz her türlü baskıya, her türlü provokasyona karşı hazırlıklıyız." 

dedi.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 14’üncü gününde yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada 

şunları söyledi:  
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Değerli basın mensupları, yürüyüşümüzün 14’üncü günündeyiz. Yine güzel bir gün, güneşimiz var, 

olağanüstü güzel bir doğamız var. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Yürüyüşümüz her geçen gün 

daha bereketli hale geliyor, daha güzel hale geliyor.  

Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete 

kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben, gerek arkadaşlarım, gerek 

yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz güzel bir örnek 

olması açısından, Türkiye geleneği açısından da güzel bir örnek olması açısından son derece önemli.  

"Adalet, adalet, adalet" dedik ve bu bağlamda yürüyüşümüze devam ediyoruz, devam edeceğiz, azimliyiz, 

karalıyız. İstanbul’a kadar gülerek, eğlenerek, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel 

olmasın, biz her türlü baskıya, her türlü provokasyona karşı hazırlıklıyız. Özellikle dün size söylemiştim 12 

maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık, bir genelge hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı, ama tamamı bu 

genelgeye uydular. Sizlerin önünde bütün katılımcılara yine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum ve bizi 

sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan Düzce halkına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.  

Hepinize sonsuz teşekkürler değerli basın mensupları, çok sağ olun. Öğleden sonra zaten MYK’mız var Parti 

Sözcümüz gerekirse sorularınızın tamamına cevap verecektir. 

Teşekkürler arkadaşlar. 

Adalet Yürüyüşü’nün 14. Günü Tamamlandı 

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

öncülüğündeki adalet korteji, on dördüncü gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. 

Kortej, Genel başkan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasının ardından, Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde 

Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanından Sakarya’ya doğru yola çıktı. 

Bugün, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) lideri Alper Taş, Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Genel 

Başkanı Erkan Baş ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, 

Haziran Hareketi Genel Yürütme Kurulu üyeleri ve sanatçı Rutkay Aziz de ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılarak 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek verdi.  

İlk molanın ardından yeniden yürüyüşe geçen korteje, tüm dünyadan 140’a yakın ülke, parti ve 

organizasyonun üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal adına Genel Sekreteri Luis Ayala ve Sosyalist 

Enternasyonal Başkan Yardımcısı ve CHP Eski Milletvekili Umut Oran da  katıldı. 

Adalet Yürüyüşün 14. Gününü Gümüşova’da tamamlayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Gümüşova Fatih 

Mahallesinde yaşayan Dursun ve Fatma Durmuş ailesini ziyaret etti. 

15.Gün - 29 Haziran 2017 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünün 15. Gününde Yürüyüş Öncesi Yaptığı 

Açıklama 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörsüz bir Türkiye, hepimizin ortak arzusudur. Terör kimden 

gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele 

etmemiz lazım. Terör bitsin, diye ’evet’ oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık 

kandırılıyorsunuz, bunu düşünün. Bunların terörü bitirecekleri yok" dedi.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 15’inci gününde yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada şunları 

söyledi:  
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Evet değerli basın mensupları hepinize günaydın. Güzel bir gün, 15’inci gün olacak. Umarım 

düşündüğümüz zamanda İstanbul’a varmış olacağız. Bugün havanın çok sıcak olacağı söyleniyor. O 

nedenle biraz daha dikkatli olacağız, belki biraz daha ağır yürüyeceğiz. Çünkü bizi izleyen vatandaşlarımız 

var, beraber yürüdüğümüz vatandaşlarımız var. Onlarla birlikte daha dikkatli bir yürüyüş sergileyeceğiz 

çok sıcak olduğu için. Sıcağın önümüzdeki günlerde daha fazla artacağı da ifade ediliyor. Ama şundan 

herkes emin olsun, ister çok sıcak olsun, ister çok soğuk olsun, ister yağmurlu olsun, ister sis olsun biz 

kararlıyız, biz azimliyiz. 

Biz İstanbul’a “Adalet” için yürüyeceğiz. “Adalet” hepimiz için geçerli, herkes için geçerli, sadece Türkiye’de 

ve Türkiye’de yaşayan yurttaşlar için değil, bütün dünya için geçerli olan bir kavramdır. Biz bu kavram için 

“Adalet” için toplumun vicdanı için yürüyoruz. Bu yürüyüşümüze gerçekten toplumun çok değişik 

kesimlerinde sempatiyle bakanlar var. Özellikle “Evet” oyu, anayasa referandum sırasında “Evet” oyu 

kullanan pek çok vatandaşımız da gerek şifahi olarak, gerek mesaj olarak, gerek telefonlarla bize 

sempatiyle baktıklarını, bu yürüyüşümüze destek verdiklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara yürekte 

teşekkür ediyoruz. 

Bu arada bizi tabi derinden üzen olaylar da var Türkiye’de, her gün yeni şehitler geliyor, şehit haberleri 

geliyor. Terörsüz bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur. Terör kimden gelirse gelsin, FETÖ’den mi geliyor, 

PKK’dan mı geliyor, DHKPC’den mi geliyor kimden gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu bir şekilde 

tavır alması lazım. Teröre karşı hepimizin ödünsüz bir şekilde tavır alması lazım, teröre karşı ortak 

mücadele etmemiz lazım. Ben her zaman şunu söyledim, her ortamda da söyledim: Arkadaşlar, yani 

hükümet yetkililerine, “Arkadaşlar siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz?” Her istediklerini aldılar ama 

bitmiyor. Son referandum geldi, referandumda da “Evet oyu verin terör bitecek, evet oyu verin terör 

bitecek…” Yeri göğü afişlerle donattılar. Şimdi terör bitsin diye “Evet” oyu veren vatandaşlarımın vicdanına 

sesleniyorum, artık kandırılıyorsunuz, bunu düşünün. Bunların terörü falan önleyecekleri yok, bitirecekleri 

yok. Biz kendi ülkemizde terörün olmadığı, adaletin olduğu, adaletin egemen olduğu bir ülkeyi yaratmak, 

bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz. O nedenle biz buraya, bu yürüyüşe bir siyasal parti kimliği vermekten öte, 

adalet isteyen 80 milyon adına yürüyoruz ve bize destek verenler var. 

Dolayısıyla bugün Düzce’den ayrılıyoruz. Dün Düzceli arkadaşlarıma, vatandaşlarıma yürekten teşekkür 

etmiştim. Bize sempatiyle bakan, bize el sallayan hatta arada bir Rabia işareti yapıp bizi protesto eden, ya 

da Rabia işareti yaparak bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür 

ediyorum. Ben ne kadar adalet istiyorsam -ki adaletin mantığında o da vardır, eşitliğin mantığında o da 

vardır- ben ne kadar adalet istiyorsam, benim siyasal düşüncelerimin karşısında olan veya benim gibi 

düşünmeyen vatandaşın da adalet isteme ve düşüncesini özgürce açıklama imkanı var. O nedenle onlar 

bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken biz sadece ellerimizi yukarıya kaldırdık ve onları alkışladık. 

Alkışladığımız için de çok memnunuz, çok huzurluyuz. Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. 

Bir olumsuz olay oldu, o nedenle çok sayıda Düzceli geldiler, özür dilediler. Biz o olayı asla Düzcelilerle 

beraber tutmadık. Düzceliler bizim yüreğimizdedir, onların suyunu içtik, ekmeğini içtik. Düzce’de ben 15 

Temmuzu şehidi bir aileyi ziyaret ettim. Yine bir ailede oturup akşam yemeği yedik, onların sofralarına 

oturduk, onların misafirperverliğini de gayet iyi bilen birisiyim. Yeni gelmiyorum Düzce’ye, daha önce de 

vatandaş olarak, sıradan vatandaş olarak da, politikacı olarak da birkaç kez gelmiştim. Şimdi yolumuz 

Sakarya ve dolayısıyla ondan sonra Kocaeli ve İstanbul. 

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Adalet Yürüyüşü’nün 15. Günü Tamamlandı  
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Adalet Yürüyüşü’nün 15’inci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasının 

ardından yürüyüş korteji, Genel Başkan Kılıçdaroğlu öncülüğünde Düzce Gümüşova bölgesinden Hendek’e 

doğru yürüyüşe geçti. 

Yürüyüşe İzmir’den gelen avukatlar cübbeleriyle katılırken, Tokat’tan gelen şehit aileleri de kortejdeki 

yerlerini aldılar. Yürüyüşe İzmir Barosu avukatlarının oluşturuğu Bando Sol isimli bando da çaldığı marşlarla 

destek verdi.  

Sakarya girişinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüş korteji, Sakarya İl Örgütü tarafından hazırlanan 

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" ve "Sen Özgürlük Türküleri Söyle Sakarya İzinde..." yazılı pankartlarla 

karşılandı.  

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Beylice mevkisindeki öğlen molasını gerçekleştirdiği alanın önünde Aydın ve 

çevre illerden gelen efe kıyafeti giymiş vatandaşlar karşıladı. Kılıçdaroğlu, efelerle bir süre yürüdü. Farklı 

illerden gelen avukatlar da cübbeleriyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüş korteji, bugün yaklaşık 17 kilometre yol katederek 

Sakarya’nın Hendek ilçesi girişinde yer alan konaklama alanına ulaştı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün 16.gününe yarın saat 08.00’de başlayacak. 

16.Gün - 30 Haziran 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü’nün 16. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörün hala can yaktığını belirterek, "Terörle mücadele konusunda 

bizden ne istiyorsunuz siz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz terörü istemiyoruz, kendi 

topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adalet Yürüyüşü" nün 16’ncı gününde önce Sakarya’nın Hendek 

İlçesi Nuriye Mahallesi’nde bulunan mola yerinden ayrılarak Hendek’te şehit emniyet müdürü Gaffar 

Okkan’ın mezarını ziyaret etti, dua okuyarak şehit emniyet müdürünün mezarına çiçek bıraktı.  

Daha sonra yürüyüşün başlayacağı alana geçen Genel Başkan Kılıçdaroğlu basın mensuplarına şu 

açıklamalarda bulundu:  

Değerli basın mensupları hepinize tekrar merhabalar, günaydın.  

Bugün “Adalet” yürüyüşümüzün 16.günü yolumuza yine inançla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu küçük 

basın toplantısını, kısa basın toplantısını şehit aileleriyle birlikte yapıyoruz. Sabahleyin Gaffar Okkan’ın 

mezarını ziyaret ettik. Gaffar Okkan, Diyarbakır’da terörün en yoğun olduğu dönemde görev yapan 

emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda Gaffar Okkan’ın kararlılığı ve tutumu sadece 

Diyarbakır’da değil Türkiye’nin her köşesinde takdir toplamıştır. Terörle mücadele de halkın desteğini 

almak, halkla teröristleri ayırmak konusunda Gaffar Okkan’ın verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntem 

gerçekten son derece değerlidir. Bütün emniyet teşkilatının da Gaffar Okkan’ı örnek almasını yürekten 

isterim. Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Öldüğü gün, Uğur Mumcu’nun 

yine bir teröre kurban gittiği gündür. Öldükten sonra doğan çocuklarına Diyarbakırlıların büyük bir kısmı 

Gaffar adını vermişlerdir. Kendisini rahmetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. 

Gaffar Okkan’ı unutmayacağız.  

Dolayısıyla hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Terörden çok çektik, acı çektik. 

Analar ağlamasın diye zaman zaman söylemlerde bulunduk, zaman zaman şiirler okuduk, türküler yaktık 
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ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör hala can yakıyor özellikle terörle mücadele 

konusunda emin olun son derece samimiyiz ve her sefer, her ortamda dile getiririm derim ki, terörle 

mücadele konusunda bizden ne istiyorsunuz siz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz terörü 

istemiyoruz kendi topraklarımızda, kendi topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz.  

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nın açıklamasının ardından yürüyüşe geçildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın Mezarını Ziyaret 

Etti  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde 

yürüyüş öncesinde, Diyarbakır’da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla 16 yıl önce şehit düşen Emniyet 

Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarını ziyaret etti. 

Adalet Yürüyüşü’nün 16. Günü Tamamlandı 

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

öncülüğündeki Adalet Korteji, on altıncı gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam etti.  

Kortej on altıncı günde Hendek’ten Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kısa açıklamasının ardından saat 08:30 

sıralarında yola çıktı.  

Bugünkü yürüyüşe KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve yönetim kurulu üyeleri, Çağdaş Gazeteciler Derneği 

Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya, sanatçı Gülriz Sururi ve gazeteci-yazar Zeynep Oral, Herkes İçin Acil Sağlık 

Derneği (HIASD) kurucusu Doktor Ülkümen Rodoplu da katıldı. 

Kortej Sakarya girişinde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Sakaryalılar yürüyüşe katılanlara su, ayran 

ve kuruyemiş ikram etti.  

Korteje ilerleyen saatlerde Selda Bağcan, Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Haydar Ergülen ,Sözcü Gazetesi’nin 

tutuklu muhabiri Gökmen Ulu’nun ağabeyi Oben Ulu ile Sakarya, Bursa, Adana, Manisa, Tekirdağ, Artvin 

ve Gaziantep baro başkanları ve avukatlar da katıldı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu önderliğindeki yürüyüş korteji, bugün 20 kilometre katederek kamp alanında 

konakladı. 

17.Gün – 01 Temmuz 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 17. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Biz isteriz ki adalet duygusu 7’den 70’e herkes tarafından kabul 

edilsin. Adalet duygusunu yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik ayrımı 

yapmaksızın, inanç ayrımı yapmaksızın, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte, kardeşçe, huzur 

içerisinde yaşayalım. Bunun en temel yolu adalettir, adalettir, adalettir." dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 17’nci gününe başlarken, Sakarya’nın Akyazı İlçesi 

Ormanköy Mevkii’ndeki mola yerinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 

17’nci günümüze başlıyoruz. Yine güzel bir gün. Güneş son derece güzel, sabahın güneşi çok daha güzel. 

Adalet Yürüyüşü’müz devam ediyor. Bugün aynı zamanda Çevre Günü, Doğa Günü, Allah’ın yarattığı 

kainatın kendi içerisinde bir dengesi ve adaleti vardır. Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef 
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insanoğludur. Biz isteriz ki adalet duygusu 7’den 70’e herkes tarafından kabul edilsin. Adalet duygusunu 

yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik ayrımı yapmaksızın, inanç ayrımı 

yapmaksızın, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte, kardeşçe, huzur içerisinde yaşayalım. Bunun en 

temel yolu adalettir, adalettir, adalettir. 

Alanya’daki bir orman yangınından arkadaşlarım söz ettiler, umarız kısa süre içinde kontrol altına alınır ve 

önlenir. Bütün vatandaşlarımın ormanlara saygı duyması gerektiğini unutmamaları gerekir, bütün 

vatandaşlarımın. Doğaya nasıl saygılıysak, kelebeğe, kuşa nasıl saygılıysak, ağaçlara da saygılı olmalıyız, 

ormanlara da saygılı olmalıyız. Ormanların olmadığı bir ülkede rahat nefes alamayız, huzur içinde 

yaşayamayız. Bir ağacın baharda çiçek açmasının insanın ruhuna verdiği esintiyi, güzelliği emin olun kimse 

rahat rahat başka bir olayda hissedemez.  

O açıdan adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Beni yalnız bırakmayan, adaleti özleyen, adaleti savunan 

bütün dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma, değişik siyasal partilerden vatandaşlarıma, hiçbir siyasi 

partiye üye olmayan vatandaşlarıma bu adalet yürüyüşünde destek verdikleri için bana, hepsine yürekten 

teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun.  

Yolumuza devam ediyoruz, adalet için, adalet için. 

Adalet Yürüyüşü’nün 17. Günü Tamamlandı 

Adalet Yürüyüşü’nün 17’inci gününde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasının ardından Akyazı 

Ormanköy mevkiinden yürüyüşe geçen kortej, Erenler İlçesi Bekirpaşa mevkiine ulaşarak mola verdi.  

Bugün yürüyüşe katılanlar arasında yazarlar yazarlar Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Ceren Sözeri, Belma Fırat, 

Hacer Yeni, Ilgın Sönmez, Nazlı Karabıyıkoğlu, Ayşegül Tözeren, Ruhan Bilkay, Karen Alguadiş, Ebru Nihan 

Celkan, Ayşe Önal, 78’liler Derneği, İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül ve 17 baroya üye 300 avukat da 

bulunuyor.  

Beşiktaş ve Galatasaray taraftar gruplarının da katıldığı yürüyüşte 1011 metre uzunluğunda Türk Bayrağı 

açıldı.  

Yürüyüşe katılanlar, ’Nükleersiz gelecek için adalet’, ’Çevre hakkı için adalet’, ’Kadınlar adalet istiyor’, 

’Herkese adalet’, ’Adalet mülkün temelidir’, ’Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. 

Yürüyüşe katılan Galatasaray Liseliler de, tutuklu Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in fotoğrafı ve 

’Sorarlarsa bizdendir’ yazan tişörtlerle yürüdüler. 

Bodrumlu denizciler, Denizcilik Bayramı’nda "Adaletsizlik sadece cezaevlerinde değil, denizlerimizde de 

var" diyerek yürüyüşe desteğe geldi. Denizciler, son süngerci Aksona Mehmet’in 20 metre derinlikten 

çıkardığı deniz suyunu da elini yıkaması için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na iletmek üzere yanında getirdi. 

Bugünkü yürüyüşün son etabına Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaptığı basın açıklamasının ardından açılan ateş 

sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve görme engelli 

vatandaşlardan oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup da katıldı.  

Kortej, Sakarya Osmangazi Caddesi’nin D-100 karayolu kesişimindeki kamp alanında 17. gün yürüyüşünü 

tamamladı. 

18.Gün – 02 Temmuz 2017 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 18. Gününde Yürüyüş Öncesi 

Yaptığı Açıklama  



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

55 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün 2 Temmuz, Sivas katliamında hayatlarını kaybeden 

vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor değerli arkadaşlar, adalet 

arayışları hala devam ediyor ve bizim bu Adalet Yürüyüşü’nün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel 

göstergelerden birisidir" dedi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 18’inci gününde Sakarya’nın Erenler İlçesi Dörtyol 

Mevkii’ndeki mola yerinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:  

Değerli basın mensupları Adalet Yürüyüşümüzün 18’inci günündeyiz. Bugünümüz de hayırlı olur inşallah. 

Son derece kararlı, azimli, bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşlar 

da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. O nedenle o 

yurttaşlarıma da içten teşekkürlerimi buradan gönderiyorum.  

Bugün 2 Temmuz, Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet 

arayışları hala devam ediyor değerli arkadaşlar, adalet arayışları hala devam ediyor ve bizim bu Adalet 

Yürüyüşü’nün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç 

kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması, kriminalize edilmemesi bizim 

en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleriyle kabul edip, fikirleriyle kabul edip, baş tacı etmek zorundayız. 

Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelerine de hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. 

Farklı düşüncelere sahip olabiliriz, ama birlikte yaşama irademizi her zaman ortaya koymalıyız.  

Değerli arkadaşlarım, dün taşeron işçileri aramızdaydı, onlar da adalet istiyorlar.  "Onlar diyorlar ki, "Bize 

söz verildi, bize kadro verilecekti, ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin." Adalet Yürüyüşünde 1 

milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah, saat 07.00’de hepinizin huzurunda dile 

getiriyorum ve onlar için de adalet istiyorum. Onlar da çalışıyorlar, üretiyorlar, alın teri döküyorlar, ama 

onlar da kadrolu çalışmak isterler, kadrolarının ve iş güvenceleri olmasını isterler ve dolayısıyla adalet 

isterler ve adaleti sağlamak zorundayız. 

Sevgili Peygamberimizin şöyle bir Hadis-i Şerif’i var: "1 gün adaletli davranmak, 60 yıllık ibadetten 

üstündür" 1 gün, sadece 1 gün adaletli davranmak, 60 yıllık ibadetten üstündür. Biz 1 gün değil, hepimiz 

adaletli davranalım diye yürüyoruz. 1 gün bile değil hepimiz, hepimiz, gerçekten bize destek veren bütün 

yurttaşlarımız adaletli bir yönetim istiyoruz, adaletli bir devlet istiyoruz, adaletli bir toplum istiyoruz. 

Adaletin egemen olduğu ve hepimizin de rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği, 

düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Bu açıdan umuyorum bizim adalet 

yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Suçlama yerine dinlemek, bir 

yöneticinin temel görevidir, suçlama yerine dinlemek. Niçin biz yürüyoruz, hangi gerekçeyle yürüyoruz? 

Bize yapılan bütün hakaretlere rağmen neden sessiz kalıyoruz? Neden inançla ve kararlılıkla ’Adalet, adalet 

adalet’ diyoruz. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız. 

Biz teröre karşıyız. Bakın, iki Adalet ve Kalkınma Partili yönetici doğuda terör örgütü tarafından katledildi. 

İki yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Siyasal partinin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

yöneticilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah’tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. ve yine diyoruz 

ki; terör kimden nereden ve nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak 

hepimizin ortak görevi olmalıdır. Tıpkı adaleti savunduğumuz gibi. 

Hepinize şükran borçluyum değerli basın mensupları teşekkür ederim. 

Adalet Yürüyüşü’nün 18. Günü 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün 18’inci gününde Sakarya’nın Erenler İlçesi 

Dörtyol Mevkii’ndeki açıklamasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej bugünkü 

yürüyüşe başladı. 
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Sivas’ın Divriği İlçesi’nden gelen kadınlar, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na çiçek vererek, yürüyüşe katıldı.  

CHP Beşiktaş örgütü tarafından yürüyüş sırasında tutuklu akademisyenler için yaklaşık 600 metre 

uzunluğunda dilekçe açılarak yüründü.  

Yürüyüş sırasında üst geçitlerde korteji bekleyen vatandaşlar da üst geçitten gül yaprakları atarak 

yürüyenlere destek verdi.  

Marmara Depremi’nde birinci derecede yakınlarını kaybedenlerin geçici barınmaları için yapılan İzmit’te 

Arızlı Irak Konutları’nda yaşayanlar da yürüyüşe katıldı. Depremzedeler, "Biz de adalet istiyoruz. Arızlı 

depremzedeleri" yazılı dövizler taşıdı. 

Bugün Sivas katliamının yıldönümü olması nedeniyle çok sayıda kişi ’unutMADIMAKlımda’ yazılı tişörtlerle 

yürüyüşe katıldı. 
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2.GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

2.1. Geçmiş Dönem MYK Değerlendirmeleri1 

2.1.1. 28 Haziran 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Türkiye’nin Adalet Sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu’dur  

Bugün adalet yürüyüşünün 14. günündeyiz. Adalet yürüyüşünün 14. gününde bütün Türkiye burayı izliyor, 

Türkiye’nin gözü adalet yürüyüşünde. Mahkemede adalet, devlette adalet, seçimde adalet, geçimde 

adalet, eğitimde adalet; bütün toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak üzere bütün adaletsizlik alanlarını 

yok etmek üzere yürüyoruz. Bir büyük iddiayla Genel Başkanımız yola çıktı. 14 gün önce Ankara 

Güvenpark’tan “ben adalet için yürüyorum” diye yola çıktı, 14 günden bu yana arkasında önce binler, 

sonra on binler toplanmaya başladı. Biliyoruz ki, bu yürüyüşün sonunda, İstanbul’daki o büyük buluşmada 

milyonlarla bulaşacak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet istemi, adalet çığlığı, adalet 

özlemi. 

9 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Maltepe’de miting meydanında olacağız. 9 Temmuz Pazar günü saat 

16.00’da bütün Türkiye’deki adalet isteği ve özlemi olanlarla buluşacağımız büyük buluşmayı 

gerçekleştireceğiz. 

Değerli basın mensupları, artık halk olaya el koymuştur. Adalet ihtiyacı halkın doğrudan doğruya sahip 

çıktığı bir ihtiyaç olarak, bir çığlık olarak dalga dalga büyüyerek devam ediyor. Türkiye’nin artık bir adalet 

sözcüsü vardır. Türkiye’nin adalet sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu adalet istek ve ihtiyacı olan 

herkesin sözcüsü durumundadır. Bu yürüyüş bir siyasi parti yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş sağcıların, 

solcuların, devrimcilerin, muhafazakarların herhangi bir şekilde ambargo koyarak kendi tekellerine 

aldıkları, alacakları, alabilecekleri bir yürüyüş değildir. Sağcısı, solcusu, devrimcisi, muhafazakarı herkesin 

bir ortak özlemde buluştuğu bir yürüyüştür. Mazlumların yürüyüşüdür, mağdurların yürüyüşüdür, adalet 

isteyenlerin yürüyüşüdür. Hayatın her alanında adaletsizlikten mustarip olanların bir buluşması ve 

yürüyüşüdür. Onun için milyonların buluştuğu bir yürüyüştür. Adalet Sözcüsü Kılıçdaroğlu adım adım, 

temiz adımlarla adalete yürüyor. Son nokta, 9 Temmuz günü Maltepe meydanındaki büyük buluşmadır. 

14 günlük sürece baktığımızda, bu süreci nasıl tarif ederiz diye sorduğumuzda mutlaka birçok tarif şekilleri 

vardır, ama herhalde bu adalet yürüyüşünü en iyi tarif edecek iki kelime “cesaret” ve “umut” olacaktır. 

Toplumun korkuya teslim olduğu bir dönemde Adalet Sözcüsü Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü cesareti 

tetiklemiştir, cesareti ateşlemiştir. Artık korkuya teslim olan bir toplum yok. Cesaretle yürüyor herkes. Dün 

korkanlar bugün Kılıçdaroğlu’nun arkasında, “bir yiğit çıkmış yola yürüyor, ben de arkasında yürüyeceğim 

“ deyip bu yürüyüşe destek veriyor. Yürüyemeyen gönlüyle destek veriyor. Bastonlarıyla gelen teyzeler, 

nineler, amcalar, tekerlekli sandalyeleriyle gelen engelli vatandaşlarımız,  kim varsa herkes cesaretin 

verdiği o büyük güçle yürüyor. Umut yürüyüşüdür bu yürüyüş. Her şeyin bittiğinin sanıldığı bir dönemde, 

bir yeni çıkışın acaba olup olmayacağı endişesinin hakim olduğu bir dönemde, Adalet Sözcüsü Kılıçdaroğlu 

yollara düştü ve şimdi herkes bir büyük umudun olduğunu biliyor. Bu büyük buluşma adalet hedefini 

gerçekleştirme noktasında o büyük yürüyüşün sonunda umutlu bir gelecek olacağını herkes biliyor. Bunun 

için her geçen gün fiilen katılarak verilen destekler, katılmasa bile gönlünü bizimle paylaşan destekler çığ 

gibi büyüyor. 

Provokasyona Teslim Olmayacağız 

                                                           
1 : Bu bölümde yer alan MYK Basın Açıklamaları 06 Mayıs 2017 tarihinde istifasına kadar Gen.Bşk.Yrd. ve Parti Sözcüsü Sn.Selin 
Sayek Böke tarafından ve sonrasında günümüze kadar Gen.Bşk.Yrd.ve Parti Sözcüzü Sn.Bülent Tezcan tarafından yapılmıştır. 
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Değerli arkadaşlar, bu çerçevede bir teşekkür borcumuz olduğunu biliyoruz. Öncelikle ilk günden bu yana 

bu yürüyüşe katılan, destek veren Sayın Genel Başkanımızın Adalet Sözcüsü Kılıçdaroğlu’nun arkasında 

yürüyen herkese teşekkür ediyoruz. Fiilen yürüyemediği halde destek veren, desteklerini bizimle paylaşan 

herkese teşekkür ediyoruz. Yol güzergahında gönülden yüzleri gülerek, gözlerinin içi gülerek destekleyen, 

selamlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Bir başka teşekkürü size ediyoruz. Değerli basın mensupları ilk günden bu yana bizimle beraber yağmurda, 

soğukta ve şimdide sıcakta bu kızgın güneşin altında sizde bu tarihi yürüyüşün hem tanığı hem de bu tarihi 

yürüyüşü toplumla paylaşma konusunda en önemli yardımcısı oldunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. 

Bundan sonra da aynı şekilde sizin vasıtanızla hem Türkiye hem dünya bu kutlu ve büyük yürüyüşten 

haberdar oluyor. 

Bir başka önemli teşekkürümüz, teşekkür borcumuz da emniyet mensuplarına ve jandarma görevlilerine, 

ilk günden bu yana Ankara’dan başlayıp bugüne kadar yürüyüşün belirli bir düzen içerisinde, güven 

içerisinde geçmesi için çaba harcayan emniyet görevlilerine, jandarma görevlilerine de ayrıca teşekkür 

ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar yürüyüş boyunca çeşitli provokasyonlarla karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. 

Provokatör eylemlere hiçbir şekilde karşılık vermeyeceğiz. 

Provokasyona teslim olmayacağız. 

Provokasyonlar bizi korkutmayacak. 

Provokasyonlar bu yürüyüşü zayıflatmayacak. Tam tersine her provokasyon yürüyüşe katılanları ve hatta 

izleyenleri daha fazla bileyip bilinci çelikleştiren ve yürüyüşün gücünü arttıran bir müdahale niteliğine 

dönüşüyor. Kararlılığımız karşısında her türlü provokasyon aciz kalacaktır. Bu yürüyüşü provoke etmek 

isteyenlerin tamamı aciz kalacaktır. 

Bu nokta da hem provokasyon ihbarları geliyor, hem provokasyonlara dönük girişimler var. Ama 

sükunetle, kararlılıkla, cesaretle tahrike kapılmadan, tahrik etmeden bu yürüyüşü tamamlayacağız. Bu 

çerçevede yeni önlemler aldık. Milletvekillerimiz özellikle kortej güvenliğinde, kortejin belli bir düzen 

içerisinde yürümesi için görev alacaklar. Şu anda katılan milletvekillerimizden 25 kişilik bir ekip oluşturduk. 

Onlar görevli kıyafetleriyle ve birbirleriyle irtibat kuracak cihazlarla kortej boyunca görev alacaklar 

başından sonuna kadar. İhtiyaç arttığında, kortej büyüdüğünde sayıları arttırarak özellikle 

milletvekillerimizin ve parti görevlilerimizin etkin kortej düzeni sağlamasını hayata geçireceğiz. Ve düzenli 

bir biçimde yürüyüşümüzü tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca “Adalet” yürüyüşü temel kurallarını 

belirledik, bunları bastırdık. 12 ayrı kuralda nasıl yürüneceğini ve nelere dikkat edileceğini sabah dağıttık. 

Bütün yürüyüşçülerimiz bu çerçevede gerekli önlemleri alarak yürüyüşlerine devam edecekler. 

Yok Ettiğiniz Adaleti Arıyoruz 

Tabi bu arada provokasyonlar var, destekler var dedik. Protesto eden vatandaşlarımız da var. Bunları da 

görüyoruz. Biz “Adalet” yürüyüşündeyiz, biz demokrasiye inanan bir anlayışa sahibiz, biz demokratik 

sınırlar içerisinde protesto etmenin de bir hak olduğunun bilincindeyiz. Onun için protesto eden 

vatandaşlarımız çok sayıda değil, sevindirici olan şudur, selamlayan ve destekleyenlerin sayısı protesto 

edenlerin kat ve kat üzerindedir. Bu memnuniyet vericidir. Ancak protesto eden vatandaşlarımıza da 

husumetle bakmıyoruz. Biz nasıl “Adalet” için yürüyorsak onların da demokratik ölçüler, uygar ölçüler 

içerisinde protesto etmelerini anlayışla karşılıyoruz. Onlar bizim düşmanlarımız değil, onlar için de 

yürüdüğümüzü biliyoruz. Onlarda bir gün “Adalet” ihtiyaçlarının olduğunu fark edecekler. Bugün siyasetin 

kamplaşma tuzağı içerisinde bunu görmüyor olabilirler, bugün siyasetin çatışma ortamı içerisinde bunu 

görmüyor olabilirler ama yarın onlarda “Adalet” ihtiyacını yakıcı bir şekilde hissettiklerinde, “evet adalet 
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sözcüsü Kılıçdaroğlu bizim için de yürümüştü, onun arkasındaki milyonlar bizim için de yürümüştü” 

diyecekler. O yüzden onlara bir husumetimiz yok. Ama bir tavsiyemiz var, oturup bir düşünsünler, bir kere 

düşünsünler, bir kere düşünün ana muhalefet partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

420 kilometrelik yolu yürümeye karar vermiş. 420 kilometrelik yol, bütün konforundan vazgeçmiş, 

parlamento çatısı ve sınırları içerisinde derdini anlatamamış belli. Televizyonlar mikrofonu uzattığında 

konuşuyor, ama derdini anlatamamış belli. Başbakanla oturmuş konuşmuş memleketin meselesini, şimdi 

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı o zaman Cumhurbaşkanıydı parti Genel Başkanı değildi, onunla 

oturmuş konuşmuş anlatmış memleketin meselelerini, anlatamamış. Bütün bunlardan sonra bakmış şimdi 

420 kilometre yol gidiyor. Birçok vatandaşımızın evinden çıkıp kahveye gitmeye üşendiği bir dönemde 420 

kilometre yolu tek bir kelimeyle, tek bir sözle yürüyor “Adalet” diyor. “Cumhuriyet Halk Partisi” demiyor. 

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yıkacağım” demiyor. Bir siyaset husumetinden bahsetmiyor. Bir 

polemik diliyle yürümüyor. “Adalet” diyor. En mazlum, en ortak, en insani söylemle yürüyor. Bir düşünün 

o protesto eden sınırlı sayıda sevgili vatandaşlarımız bir düşünün neden bu kadar konforu bırakıp 35 

derece sıcağın altında ya da fırtına, yağmurun altında bir ana muhalefet partisi Genel Başkanı niye yürür? 

Bütün Türkiye bunu düşünüyor, dünya bunu düşünüyor. Siz de bir oturun düşünün. Düşündüğünüzde 

inanıyoruz ki siz de anlayacaksınız bu yürüyüşün ne kadar kutlu bir yürüyüş olduğunu. 

Bir tavsiyem de hükümete… Bu yürüyüşte hükümet yetkililerine bakıyoruz, hükümet yetkilileri 

öfkelenmişler, telaş içindeler. Bu yürüyüşü şu veya bir şekilde bir yerlere yamamanın peşindeler. Bu 

yürüyüşe kılıf uydurmanın peşindeler, hiç uğraşmayın! Bu yürüyüşün bir tane sebebi ve anlamı vardır:  

Adaleti yok ettiniz. Yok ettiğiniz adaleti arıyoruz, yok ettiğiniz adaleti istiyoruz. Yok ettiğiniz adalet için 

kendi bedenimizi kilometrelerce yol yürüyerek bir zorluğun altında bu mücadeleye yatırdık. Bu 

mücadeledeyiz. Siz adaleti yok eden bütün ittifakların baş aktörüydünüz. Dün FETÖ’yle ittifak halinde 

adaleti bu ülkeden kaldırdınız, kaybettiniz, yok ettiniz. Birlikte tezgahladınız bu davaları, kumpas 

davalarını. Birlikte devlette liyakat düzenini çökerttiniz. FETÖ’yle ittifak halinde mezarlarında yatanları bile 

kaldırıp ülkenin hukuk düzenini altüst ettiniz. Onlara bile huzur vermediniz,  anayasa referandumunda 

“kalkın” diye birbirilerinize methiyeler düzdünüz. Devleti birlikte çökerttiniz ve 15 Temmuz belasını bu 

memleketin başına bela ettiniz, darbe girişimini musallat ettiniz. 

AKP İktidarı, Adaleti Yok Eden Bütün Bu Girişimlerin Baş Aktörüdür 

Dün FETÖ’Yle ittifak halinde adaleti yok ettiniz. Bugün aynı iki cambaz bir ipte oynamaz misali ipten birisi 

düştü, ama öbür cambaz ipin üstünde yeni yardımcılar bularak ipte yürümeye devam ediyor. Yeni cemaat 

ittifaklarıyla adaleti yine yok etmeye devam ettiniz, ediyorsunuz. Ortakları değişiyor, müttefikleri değişiyor 

ama bir aktör var ki o hiç değişmiyor. O da Ak Parti iktidarı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, adaleti yok 

eden bütün bu girişimlerin baş aktörüdür. Diğer ortaklarını bir gün birini yanına alıyor, bir ötekini yanına 

alıyor. Bir gün ötekini iteliyor ama baş aktör her zaman görevde. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı adaleti 

yok etmenin baş aktörüdür. Terörle bir gün ittifak içerisinde, bir başka gün başkalarının terörle ittifak 

içerisinde olduğu yalanıyla toplumu dezenformasyon içerisinde aldatmaya çalışıyor. FETÖ’cü teröründe, 

bölücü teröründe bu ülkedeki en önemli sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. 

Değerli arkadaşlar, onun için iktidara bir tavsiyemiz var: Adalet yürüyüşünden korkmayın. Partinizin adında 

adalet var, adaletten korkuyorsunuz. Partinizin adında adalet var, adaleti yok ediyorsunuz ama Türkiye’nin 

bir adalet sözcüsü var. Adalet Sözcüsü Kılıçdaroğlu bir kutlu yürüyüşe başladı, bu yürüyüşün sonu sizler 

için de gelecekte hayırlı olacaktır. Hesabınızı verirken de hukuk ve adalet önünde vereceğiniz bir Türkiye 

yaratılacak, onun yolu devam ediyor. 

Adalete Ulaşıncaya Kadar Mücadelemiz Devam Edecek 
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Değerli arkadaşlar, 14. günümüzü tamamlamak üzereyiz. Yarı etabını bitirdik bir 10 kilometrelik daha 

etabımız var. Bugüne kadar 241 kilometre yol yürüdük. Bu kutlu yürüyüş yarıyı geçti. Yolun yarısını geçtik 

241 kilometre yol yürüdük ve yaklaşık 179 kilometre daha yolumuz var. Tabi ki, bu yürüyüş 9 Temmuz 

günü İstanbul’daki mitingle bitmeyecek. Bir yeni yürüyüşten bahsetmiyorum ama bu mücadele adaleti 

kazanıncaya kadar devam edecek. Adalete ulaşıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. 

2.1.2. 21 Haziran 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Bugün adalet yürüyüşümüzün 7. günündeyiz. Yani bir haftayı tamamlıyoruz. Tarihin döndüğü zamanları 

yaşıyoruz. Tarihte belli kırılma anları olur. Şu anda bu yürüyüşe katılanlar, yürüyüşçüler, destek verenler, 

izleyen siz değerli basın mensupları, herkes tarihin önemli bir dönüm noktasının hem tanığısınız, hem de 

tarihi yapanlarız. Hep birlikte bir yeni tarih yazıyoruz adalet mücadelesinde, hukuk mücadelesinde, hak 

mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde. 

Darbeler Adalete Düşmandır 

Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını iki kez açık havada yapmak zorunda kaldık. Birincisi Tandoğan 

Meydanındaydı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı eğitimi katletmişti ve katletmek üzere önemli bir kırılma 

noktasındaydı Türkiye, 4+4+4’le meydanlara indik, Tandoğan Meydanında grup toplantımızı yaptık. Bugün 

eğitimin geldiği noktadan hiç kimse memnun değil. Öğrenciler memnun değil, öğretmenler memnun değil, 

veliler memnun değil, hiç kimsenin memnun olmadığı ve Türkiye’nin dünya liginde en sonlara sürüklendiği 

bir eğitim sistemini getirip ne yazık ki yerleştirdiler, çağdaş bilimsel eğitimi tahrip ettiler. Şimdi aynı 

yaklaşımla adaleti tahrip ediyorlar. Aynı yaklaşımla adaleti katlediyorlar. İşte bunun için yürüyoruz. Bunun 

için grup toplantımızı artık alanlarda yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu 

toplantımızı alanlarda yapmak zorunda kalıyoruz adalet katledilmesin diye, adalete kavuşalım diye, 

mazlumların sesi olalım diye. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye 20 Temmuz darbesi yaşadı. 15 Temmuz darbesini püskürttük, 20 Temmuz 

darbesinin baskıcı ve zorba koşulları altında bütün bir millet ve halk eziyet çekiyor. Düşünce özgürlüğü yok, 

ifade özgürlüğü yok, örgütlenme özgürlüğü yok, sendika özgürlüğü yok, grev yapma özgürlüğü yok. Bütün 

temel hak ve özgürlükler iktidar sahiplerinin iki dudağı arasından çıkacak bir KHK’ya kalmış durumda. 

Darbeler adalete düşmandır. Darbelerin olduğu yerde adalet olmaz. Darbeler adalete düşmandır, 

darbeciler adalete düşmandır, zorbalar adalete düşmandır. 

Değerli arkadaşlar, burada 20 Temmuz darbesinin Türkiye’de adaleti yok ettiği ve herkesi korku ve 

suskunluk içerisinde teslim almaya çalışıldığı bir dönemde Genel Başkanımız bir büyük yürüyüş başlattı, 

bir kutlu yürüyüş başlattı ve herkese teşekkür ediyorum. Bütün halkımıza, siyasi görüşü ne olursa olsun bu 

yürüyüşe destek verip 7 günden bu yana Genel Başkanımızın arkasında o zor koşullarda dağ, tepe 

demeden yağmurda, çamurda, güneşte kararlılıkla adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar biliyoruz ve 

inanıyoruz ki, adaleti bulacaklar. Hep beraber mazlumların sesi olacağız, 80 milyonun sesi olacağız ve 

adalete kavuşacağız. 

Yargıya Müdahalelerini Yazsak Ansiklopedi Serisi Olur 

Rahatsız oldular. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan rahatsız oldu. Her gün 

televizyonlarda bir iftar sofrasında önce “orucumu açtım” diyor, arkasından da hakaret ve küfrün torbasını 

açıyor. Orucunu açıp arkadan hakaret ve küfrün torbasını açan başka Müslüman var mıdır bilmiyorum. 

Ama bizim başımızda bir parti Genel Başkanı var. Bu yürüyüşten rahatsızlıklar. Herkesi toplayıp “aman ha 

bu yürüyüşü nasıl sustururum, bu yürüyüşün duyulmasını nasıl engellerim” diye bir çaba içerisinde, ama 

attığı her adım, her geçen gün bu yürüyüşün ne kadar kutlu bir yürüyüş olduğunu gösteriyor. 
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Bize akıl vermeye kalkmış, diyor ki, anayasanın 138. maddesi var e canım yargıya müdahale etmeyin. 

Değerli arkadaşlar, şimdi kendisinin yargıya müdahalelerini yazsak ansiklopedi serisi olur. Kendisinin 

yargıya müdahalelerini tarasak alt alta koysak, uç uca eklesek bizim buradan İstanbul’a yürüdüğümüz 

yolun üç katı eder. Dün mahkemelere talimat veren kendisi değil miydi? Dün “Anayasa Mahkemesi 

kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” diye Erdem Gül’le ilgili tahliye kararı verildiğinde açıklamayı 

yapan kendisi o zaman Cumhurbaşkanı makamındayken değil miydi? Bu açıklamayı yapmanın arkasından 

hakimlere dönüp de “siz de bu karara uymayabilirsiniz” diyen kendisi değil miydi? Bu yargıya müdahale 

değil mi? 138. maddenin ihlali bu değil mi? Nerede arıyorsun 138. maddenin ihlalini? Bize diyor ki, “adalet 

sokaklarda aranmaz.” Mecliste adaleti bırakmazsanız, devlette adaleti bırakmazsanız, mahkemede, 

adliyede adaleti bırakmazsanız bir yiğit adam da çıkar yollara yollarda adaleti arar, mazlumların sesi olur, 

millet de onun arkasına gelir. 

Değerli arkadaşlar, bu davada MİT tırları davasında aynı şekilde mahkeme yargılama yaparken, yargılama 

devam ederken “hesabını verecekler, ben arkasını bırakmayacağım” diyen kendisi değil mi? Bu yargıya 

müdahale değil mi? 

Senin Makamından Resmi Yazıyla Gönderilen Bu Yazıdaki Bu İfade Talimat Değil Mi? 

Şimdi yürüyüş başladı, rahatsız oldular. Sayın Genel Başkanımızı tehdit etmeye başladı. Tehdit ederken 

Genel Başkanımıza tehdit, savcılara da talimat veriyor. Vermedi mi? Ne diyor? “Bir gün seni de aynı savcılar 

çağırabilir” diyor. Aslında biz onu biliyoruz, okuyoruz, tercüme ediyoruz. Yani diyor ki, “önce sen 

yürümekten vazgeç git evinde otur.” Oturmayacağız! Tehdidine pabuç bırakmayacağız! İkincisi, savcılara 

sesleniyor aslında, diyor ki, “çağırın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, bu yürüyüşü sonlandırın, Türkiye’de 

mazlumların sesi kalmasın” diyor. Bırakın çağırmayı Genel Başkanıma dönük atılacak herhangi bir adımda 

o zaman da söyledik, şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Gök kubbeyi dar ederiz o kadar kolay 

değil. Biz hukuka uygun bir yürüyüş yapıyoruz. Biz demokratik direniş hakkımızı kullanıyoruz. Gayri yasal 

hiçbir şeyimiz yok. Sizin iktidarınız tepeden tırnağa gayrimeşru, sizin iktidarınızın bütün uygulamaları 

tepeden tırnağa gayri yasal. Yasadışı bir güç üzerinde oturacaksınız, yasal direniş gösterenleri korkutmaya 

çalışacaksınız, yok öyle yağma! 

Değerli arkadaşlar, şimdi ne çabuk unutuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazıyla 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat göndermedi mi? O talimatta “gerçekgündem.com sitesinin 

kaçak sarayla ilgili haberleri nedeniyle bu konuda kanuni işlem başlatın, soncundan da bize haber verin” 

ifadelerini kullanmadı mı? İfadeler aynen budur. Kanuni işleme başlayın ve bununla ilgili bize bilgi verin, 

sonucundan bize bilgi verin. Hiçbir devlet makamı savcılıklara ve mahkemelere talimat veremez diyor 

Anayasanın 138. maddesi Sayın Erdoğan, senin hatırlattığın madde bunu söylüyor. Senin makamından 

resmi yazıyla gönderilen bu yazıdaki bu ifade talimat değil mi? Hükümetinin İçişleri Bakanlığının Hakimler 

Savcılar Yüksek Kuruluna yazı gönderip de, “181 karar aleyhimize verilmiştir, bu kadar 78 mahkemeden” 

diye hakimlerin isimlerini vererek bu hakimleri Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna senin İçişleri Bakanın 

bildirmedi mi? Sonradan o mahkemelerdeki hakimlerle ilgili soruşturma başlamadı mı? Bu talimat değil 

mi? Bunlar resmi yazılar değil mi? 

Yürütmeye Alışanlar Yürümekten Korkarlar 

Şimdi siz kalkacaksınız yargıyı tahakküm altına alacaksınız, baskı altına alacaksınız ondan sonra da 

döneceksiniz diyeceksiniz ki, mazlumların sesi olan Kemal Kılıçdaroğlu’na “yürüme” diyeceksiniz. 

Yürütmeye alışanlar yürümekten korkarlar. Yaşamları boyunca siyasi hayatları boyunca yürütmeyi prensip 

edinmiş olanlar, devlet imkanlarıyla yürütmeyi prensip edinmiş olanlar, mazlumların sesi için 

yürüyenlerden hep korkmuşlardır, şimdi de korkuyorlar. 

Adalet Mazlumların Güvencesi, Zalimlerin Prangasıdır 
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Şimdi bir başka şeyi daha hatırlamakta yarar var. Sayın Erdoğan Diyarbakır Mahkemesi tarafından hapis 

cezası alıp, Pınarhisar Cezaevine alay-ı valayla giderken, lüks araçlarla giderken, İstanbul’da insanlar 

sokağa inip gösteri yaptığında onlar adalete müdahale olmuyor da, konvoy halinde cezaevine giderken 

bunlar adalete müdahale olmuyor da, sizin bu kadar adaleti katlettiğiniz yerde mazlumların sesi olan 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun yürüyüşü, büyük yürüyüşü yargıya müdahale oluyor, öyle mi? Yani anayasayı 

ihlal etmek size hak, helal ama sizin dışındakilere haram, öyle mi? Sizin dışınızdakilerin en haklı davalarını 

anayasaya aykırı diye ilan edeceksiniz, ama kendi davranışlarınızla kendinizi anayasanın merkezine 

oturtacaksınız. Bunu kim yapar? Bunu darbeciler yapar. Bunu darbe iktidarları yapar. Her dönemde 

darbeciler iktidarın merkezine kendisini koyup hukukun merkezinde kendilerini görmüşlerdir. 

Değerli basın mensupları, adalet mazlumların güvencesidir, zalimlerin prangasıdır. Bunun için yürüyoruz. 

Adalet mazlumların güvencesi, zalimlerin prangasıdır. O zalimlerin, zorbaların ayaklarına biz adalet 

yürüyüşüyle, adalet istemiyle pranga vuracağız adaletsizlikle değil bunun için yürüyoruz. 

Adalet sözünden korkuyorlar. Adalet sözünden çekiniyorlar. Kimler korkar adalet sözünden? Zalimler 

korkar, diktatörler korkar, darbeciler korkar. Adalet kimin umut ışığıdır? Mazlumların umut ışığıdır. İşte 

bunun için yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz. 

Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Türkiye’de adaletsizlik 

kurumsallaşmıştır, adalet katledilmiştir. İşte kurumsallaşan bu adaletsizlik karşısında adaleti tesis etmek 

için yürüyoruz. Mahkemede adalet diyoruz, devlette adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, eğitimde 

adalet, askerlikte adalet, vergide adalet, say sayabildiğin kadar. Bu alanların hiçbirisinde adalet kalmadı. 

Mahkemede adalet kalmadı söyledim hakimler karar vermeye korkuyor başıma bir şey gelirse hoşa 

gitmeyen bir karar verirsem diye. Devlette adalet kalmadı, liyakat sistemini çökerttiler, yok ettiler, 

yandaşların iktidarını kurup, devleti cemaatlerle bir iktidar bloğu halinde yönetme anlayışıyla devletin 

bütün geleneklerini çökerttiler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneklerini savunma güç ve refleksini 

çökerttiler. Kurdukları ittifaklarla, yarattıkları kumpas davalarıyla bu ülkenin en önemli geleneklerini yok 

ettiler. Şimdi bunun üzerinden yarattıkları tahribatı gideriyoruz yalanı altında yeni bir tahribat yaratıyorlar. 

FETÖ’yle mücadele ediyoruz yalanı altında yeni cemaat ve tarikat ittifaklarıyla devleti yeniden bir başka 

çöküşün eşiğine taşıyorlar. Biz FETÖ terörüne de karşı çıktık, bölücü teröre de karşı çıktık. Terörün her 

türlüsüne karşı çıktık. Bunlara karşı çıkarken bunlar bahane gösterilerek bir iktidar zulmü yaratılmasına ve 

despotizme de karşı çıkıyoruz. Bunun için yürüyoruz. Bunların tamamının karşısında tek bir ilaç var, o da 

adalet ilacı. 

Değerli arkadaşlar, seçimde adaleti ortadan kaldırdılar. Mühürsüz seçimle milletin sandıktaki iradesini 

çaldılar. Mühürsüz bir seçimle referandumda “Hayır” diyen milletin iradesini “Evet” diye sandıktan 

çıkardılar hileli seçimlerle. 

Geçimde adaleti kaldırdılar, saraylarda lüks iftar sofralarındaki bir dakikalık maliyet bir yoksul ailesinin bir 

yıllık geçimine bedel. Böyle bir Türkiye yarattılar. Bir tarafta zenginlik, şatafat ve lüks, bir tarafta yoksulluk. 

Geçimde adaleti kaldırdılar. Taşeron işçilikte yoksulluğu ve güvencesiz çalışmayı, kölelik emeğini sistem 

haline getirdiler, kural haline getirdiler. Eğitimde adaleti kaldırdılar başta söyledim 4+4+4 sistemiyle 

Türkiye’de eğitim sistemini çökerttiler ve bu ülkenin evlatlarının gelecekte yarışma imkanını ortadan 

kaldırdılar. Gelecekte sistem içerisinde güçlü, iyi, kaliteli bir meslek ve hayat, yaşam sahibi olabilme 

imkanını ortadan kaldırdılar. 

Söyleyecek çok şey var ancak yürünecek de çok yol var. Yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli. Artık söz 

söyleme zamanı değil, artık eylem zamanı, artık yürüme zamanı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün tehditlere 

ve mazlumlara karşı 80 milyonun sesi oldu. Şimdi buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kutlu 

yürüyüşünü bütün dünyanın ve Türkiye’nin dikkatle izlediğini biliyoruz ve korkanlara sesleniyorum, korkan 

hakimlere, savcılara, korkan Anayasa Mahkemesine, korkan devlet görevlilerine, korkan sendikacılara, 
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korkan siyasetçilere kim varsa; “Korkmayın! Korkmayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu mazlumların sesi oldu, 80 milyonun sesi oldu yollara düştü. Düşün arkasına! Hedef İstanbul, 

hedef o büyük buluşma. Bu büyük bir yürüyüşün sonunda o büyük buluşmayla gerçekten adaletli, 

demokratik özgür bir Türkiye kuracağız.” 

  

2.1.3. 27 Şubat 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Türkiye Bugün Sıfır Terör Noktasından Sıfır Huzur Noktasına Gelmiştir 

Değerli arkadaşlar, terör siyasete ambargo koyan bir noktaya geldi. Siyaseti tıkayan, siyaset yapma 

imkanını yok eden, bloke eden bir başka araç olarak çözümsüzlüğün merkezi haline geldi. Bugüne kadar 

terörle uzun yıllardan bu yana mücadele eden bir ülke olarak bu konuda tecrübesi bu kadar geniş ve derin 

birikimi olan bir ülke olarak hala terör konusunda ciddi sorunlar yaşamamızın arkasındaki, arka planındaki 

gerçek sebep ne? Mutlaka birçok sebep vardır ama en temel sebeplerden birisi hiç unutulmamalıdır ki, 15 

yıllık AK Parti iktidarıdır. 15 yıllık AK Parti iktidarı terör üretmiştir. 2002 yılında iktidara geldiklerinde sıfır 

terörle aldılar ülkeyi. Bugün Türkiye sıfır huzur noktasında. Türkiye bugün sıfır terör noktasından sıfır huzur 

noktasına gelmiştir. Bunun sebebi ne? Bunun birçok sebebi olabilir ama temel bir sebebi var AK Parti 

terörü bir siyaset stratejisi olarak kullanmıştır. İktidara geldiği günden buyana terörü bir siyaset stratejisi 

olarak kullanan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Problemlerin derinleşmesinde bu çok önemli bir 

faktördür. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana devleti yönetilecek bir alan olarak görmemiştir. Devleti 

ele geçirilecek bir alan olarak görmüştür. İşte devleti ele geçirilecek bir alan olarak gören bu anlayış 

devletle ve cumhuriyetle husumeti olan terör örgütleriyle ittifak yapmakta bir beis görmemiştir. 

Problemin temelinde bu esaslı yaklaşım sakatlığı, arızası var. 

İhvan Merkezli Bir Tek Adam Rejimi 

Bu çerçevede belli başlı terör örgütleriyle cumhuriyet husumeti ekseninde bir temel ittifak oluşturmuştur. 

FETÖ’yle cumhuriyeti yıkma anlaşması yaptılar, iktidar bloğu oluşturdular. Bölücü terörle Türkiye’de 

federasyon anlaşması yaptılar, bir başka problem alanı yarattılar. Bölücü terörün bir hedefi vardı bu 

anlaşmada kendi siyasi ikbali, geleceğiyle ilgili. FETÖ’nün bir hedefi vardı kendi geleceğiyle ilgili. Peki AK 

Partinin bu ittifaklardaki hedefi neydi? Tek bir hedefi vardı. Tek bir hedefi ihvan merkezli bir tek adam 

rejimi kurmak. Türkiye’de ihvan merkezli bir tek adam rejimi kurmak üzerine bütün siyaset projesini 

bugüne kadar şekillendirmiş bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlaşmaların sonucunda FETÖ devleti 

ele geçirdi, bölücü terör örgütü de alan hakimiyeti kazandı. Acıyı kim çekti? Acıyı milletin kendisi çekti. Bir 

taraftan FETÖ’cü terörist darbe girişimi, bir taraftan da bölücü terörün Türkiye’yi getirdiği nokta.  

Peki değerli arkadaşlar, bu ittifaklar tek adam rejimi yaratma konusunda AK Partiye istediği fırsatı verebildi 

mi? Hayır. Bu ittifaklara rağmen arzu ettiği sonucu alamadı, alamadılar. İşte onun için bir yeni anlaşmaya 

ihtiyaç duydu. Bu terör örgütleriyle ittifaktan tek adam rejimi yaratma konusunda beklediği sonucu 

alamayan Ak Parti siyaseti bir yeni ittifak arayışı içerisine girdiğinde karşısına Sayın Bahçeli çıktı. Bu sefer 

üçüncü anlaşmayı Sayın Bahçeli’yle yaptı. Ama bu anlaşmanın bir farkı vardı, bu anlaşma bir terör 

örgütüyle yapılan anlaşma değildi. Bu anlaşmanın kılıfı, görüntüsü özellikle bahanesi teröre karşı devletin 

bekasını savunma bahanesiydi. Ama Ak Parti açısından hedef değişmiyordu. Bu yol ayrımında Sayın 

Bahçeli’yle yapılan ittifakla yine Türkiye’de ihvan merkezli bir tek adam rejimi kurma projesine devam etti.  

Değerli arkadaşlar sonuca hepimiz biliyoruz, bir gayrimeşru seçimle ulaşma konusunda epey bir yol aldılar. 

16 Nisan mühürsüz referandumu ile bu gayrimeşru olan seçimle bir gayrimeşru düzen yaratma konusunda 

bir hayli mesafe aldılar.  

Terörden İktidar Üretme Peşindeler 
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Değerli basın mensupları, referandum öncesini bir hatırlayalım. Ne diyorlardı referandum öncesinde? 

Referandumda “Evet” propagandası yaparken Ak Partililer bütün yetkili kadroları söyledikleri bir şey vardı, 

“Evet” çıksın terör son bulsun. “Evet” çıktı, çıkmadı da çalındı sandıkta. Terör son buldu mu? Hayır. 16 

Nisan’dan bu yana sadece 16 Nisan’dan bu yana 70’e yakın şehidimiz var. Hala yüreklerimiz kanıyor. 7 

Haziran’dan sonra 1 Kasım öncesinde ne diyorlardı? Bizi tek başımıza iktidar yapın bu teröre son verelim 

diyorlardı. Millet 1 Kasım’da tek başına iktidar yaptı terör durdu mu? Hayır. Ne oldu? Yüzlerce şehit 

cenazesi hala yüreğimizi kavuruyor. Bitti mi? Bitmedi. Peki böyle giderse biter mi? Ak Parti iktidarının bu 

anlayışı devam ettiği sürece ne yazık ki biteceği gözükmüyor. Çünkü terör onların siyaset stratejisinin bir 

parçası haline gelmiş. Sürekli olarak terörden iktidar üretme peşindeler. Bugüne kadar ne yazık ki belli 

ölçülerde bu konuda başarısız olduklarını söylemekte mümkün değil. Terörü önleme konusunda 

başarısızlar ama terörden iktidar üretme konusunda ne yazık ki başarılı bir çizgi izliyorlar. Bu kötü gidişin 

değişmesi gerekiyor.  

İktidar Bir Darbe Fırsatçılığıyla Başka Bir Düzen Yaratmanın Peşine Gitti 

Değerli arkadaşlar, tek adam rejimi yaratma projesinde, ihvan merkezi tek adam rejimi yaratma sürecinde 

en önemli kavşak noktalarından birisi 15 Temmuz darbe girişimiydi. 15 Temmuz darbe girişimi oldu 15 

Temmuz darbe girişimine karşı parlamentosuyla, siyaset kurumuyla, iktidarıyla, hükümetiyle, 

muhalefetiyle herkes bir arada, birlikte direndik. Demokratik parlamenter sistemi demokrasiyi koruma 

konusunda birlikte direndik ama 15 Temmuz’un sonucunda iktidar bir darbe fırsatçılığıyla başka bir düzen 

yaratmanın peşine gitti. Bir yeni darbeyle milleti karşı karşıya bıraktı. 15 Temmuz darbe girişiminin 

arkasındaki bütün gerçekler ortaya çıksın diye TBMM araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Ak Parti 

ısrarla bu komisyondan kaçtı. Önce kurulmasını engellemeye çalıştı, ondan sonra üye vermedi, ondan 

sonra çalışmasını bloke etti, ondan sonra raporun verilmesini bloke etti. En son kaçacak yeri kalmadı 

neredeyse 1 seneye yakın zaman geçti, en sonunda çıkardıkları rapor taslağı bu, komisyonun başına FETÖ 

muhabbetiyle bilinen maruf bir şahsı getirdiler. Komisyonun bütün çalışmaları 15 Temmuz darbe 

girişiminin siyasi ayağını yok etmeye dönük çalışmalardı. Bu rapor o rapor. Bu rapor 15 Temmuz darbe 

girişiminin siyasi ayağını yok etme, gizleme, saklama raporu. Bu raporda arkadaşlarımızın muhalefet şerhi, 

bu rapor 302 sayfa 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe olduğunun çok net anlatımı bu 

raporun içerisinde, oturup bu raporu okusunlar. Bütün süreci değerlendiriyor. Evet, 15 Temmuz ne yazık 

ki bir kontrollü darbe girişimine dönüşmüştür. Kontrollü darbe demek bu bir tiyatrodur demek değildir. 

Kuşkusuz bu bir tiyatro değildi, bu senaryosu önceden yazılmış oynanan bir oyun değildi, kuşkusuz gerçek 

bir darbe girişimi teşebbüsü vardı ve o gerçek darbe teşebbüsünün örgütü, merkez örgütü Fethullahçı 

terör örgütüdür. Bunla ilgili bir tereddüt yok, bunu başından beri söylüyoruz. Ama ortada başka bir gerçek 

daha var, bu Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi öngörülmüştür, önlenmemiştir, sonuçlarından 

yararlanılmıştır. İşte kontrollü darbenin tarifi budur. Önceden istihbaratı alınmış, öngörülmüş ama 

önlemek için zamanında yeterince önlem alınmamış, tabiri caizse salalım bakalım nereye kadar gidecekse 

anlayışıyla ucu salınmış ve sonuçlarından da bir yeni darbe yaratmak üzere yararlanılmıştır. Hangi darbeyi 

yaratmak üzere? 20 Temmuz darbesini yaratmak üzere, OHAL darbesini yaratmak üzere. Burada 

anlatılıyor, darbenin kadrolarını, 15 Temmuz darbe girişiminin kadrolarını devlete yerleştiren Ak Parti 

iktidarıdır. Devlete bu darbenin düzenleyicisi, planlayıcısı olan kadroları Ak Parti iktidarı yerleştirmiştir 

devlete. Bunun bir siyasi sorumluluğu, bunun bir hukuki sorumluluğu, bunun bir adli sorumluluğu 

olmayacak mı? Olmak zorunda. Bütün demokrasilerde ve hukuk devletlerinde bunun sorumluluğu olacak, 

olmak zorunda. Bugün demokrasiyi yok ettikleri için belki sorumluluktan kurtulacaklarını sanıyor olabilirler 

ama Türkiye tarihi boyunca demokrasi çizgisinde kırılmalar yaşasa bile güçlü bir demokrasiyi kurma 

potansiyeline sahiptir, o süreçte bunun hesabını erecekler.  

20 Temmuz Ohal Darbesi 
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İstihbarat alınmıştır, önlem alınmamıştır. Daha öncede söyledim ve bu yapılan işin bedeli 249 şehit, 2301 

gazidir. Kontrollü darbenin bedeli 249 şehit, 2301 gazidir yazık değil mi? Böyle bir devlet sorumluluğu, 

böyle bir iktidar sorumluluğu olur mu? Bundan yararlanıp bir yeni darbe yaptılar, 20 Temmuz darbesi, 20 

Temmuz OHAL darbesi. Sonuçlarından yararlanılarak, 15 Temmuz darbesinin sonuçlarından yararlanılarak 

Türkiye bir yeni darbe sürecinin içerisine girdi. Bugün içinde bulunduğumuz süreç bir yeni darbe sürecidir. 

15 Temmuz darbesi tamamlanamamıştır, girişim hayırlı bir biçimde milletin direnciyle akamete 

uğratılmıştır. Ama 20 Temmuz darbesi ne yazık ki başarıya ulaşmıştır. Türkiye 1 yıla yakın bir zamandır, 11 

aydır bir darbe süreci ve yönetimi altında yaşıyor. Her darbe kendi hukukunu yaratır değerli arkadaşlar işte 

bu 20 Temmuz darbesi de kendi hukukunu yaratmıştır. 20 Temmuz darbesinin hukuku 16 Nisan mühürsüz 

seçimiyle ortaya çıkan gayrimeşru anayasadır. Her darbenin anayasası nasıl oluştuysa 20 Temmuz 

darbesinin anayasası da, hukuku da 16 Nisan’daki gayrimeşru anayasadır.  

Darbenin siyasi ayağını gizlemek için çok özel bir çaba harcıyorlar. Söyledik, rapordan tutun bütün 

yargılama süreçlerinde aldıkları önleme kadar. Darbenin siyasi ayağı özellikle gizleniyor çünkü darbenin 

siyasi ayağı bugün ne yazık ki OHAL yetkilerini kullananlardır. Olağanüstü hal yetkilerini kullananlar bu 

darbenin siyasi ayağıdır.  

Çekin Kirli Ellerinizi Gazetecilerin Temiz Kalemlerinden! 

Değerli arkadaşlar, gazeteciler tutuklu. Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu, Mediha Olgun yaptığı haberler 

nedeniyle tutuklu. Sözcü gazetesi FETÖ’nün en revaçta olduğu dönemde bunların FETÖ’nün önünde haşa 

secdeye eğildiği dönemde FETÖ’ye karşı en cesaretli manşetleri atan yayın organlarımızdan birisi. Gazete 

muhabirleri FETÖ’cü diye tutuklu. Anlaşılır gibi değil. Cumhuriyet Gazetesi yazarları tutuklu, gazeteciler 

tutuklu, aydınlar tutuklu. Yaşamının hiçbir döneminde yolu FETÖ’yle kesişmemiş olanlar tutuklu. Ama 

FETÖ’ye övgü düzenler serbest. Bir kayınpeder – damat hukuku oluştu. Türkiye’de bir kayınpeder – damat 

hukuku oluşturuldu ve bu şekliyle gazeteciler tutuklanırken kayınpeder ve damatlar vasıtasıyla damatların 

salıverildiği bir tabloyla karşı karşıyayız.  

Hükümete sesleniyorum, darbenin siyasi ayağına sesleniyorum. OHAL yetkilerini kullananlara 

sesleniyorum. Çekin kirli ellerinizi gazetecilerin temiz kalemlerinden. Bulaşmayın oraya. Orayı kirletme 

çabanızdan vazgeçin.  

Korunması Zorunlu Bir İşbirliğinin İtirafıdır Kayınpeder – Damat Hukuku 

Değerli arkadaşlar, aslına bakarsanız kayınpeder – damat hukuku darbenin siyasi ayağının fotoğrafıdır. Bu 

fotoğrafa baktığınız zaman darbenin siyasi ayağını görürsünüz. Niye? Çünkü korunması zorunlu bir 

işbirliğinin itirafıdır kayınpeder – damat hukuku. Korunması zorunlu bir işbirliği var aralarında bunun 

itirafıdır. Beraber yürüyenlerin sus payıdır birbirlerine. Beraber yürüdüler bu yollarda şimdi beraber 

örtmek zorundalar bu kusurları. Onun için darbenin siyasi ayağını gizlemenin fotoğrafı tam da kayınpeder 

– damat hukukundadır. Oralara baktığınızda ilişkilerin nerelerden geldiğini görürsünüz. Oralara 

baktığınızda ilişkilerin neresini ipin hangi ucunu tutarsanız kime ulaşacağınızı bilirsiniz. O yüzden sus payı 

vermek için birbirlerini koruma ve kollama sürecine girdiler.  

Şimdi bütün bu tablonun sorumlusu AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan dün meclisteki grup 

toplantısında çıkmış Sayın Genel Başkanımızın kılavuzunu arama derdine düşmüş. Kılavuz – karga 

muhabbeti başlatmış. Bir kılavuz – karga arama peşinde.  

Erdoğan’ın Kılavuzları 

Değerli arkadaşlar, bizim kılavuzumuz bellidir. Sayın Erdoğan hiç merak etmesin bizim kılavuzumuz hayatta 

en hakki mürşit ilimdir diyen anlayışın ta kendisidir. Onlar bunu bilmezler. Onlar ihvan kültürü ve 

anlayışıyla yetiştikleri için ve bu anlayışı yerleştirme inancında oldukları için, çabasında oldukları için bunu 
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bilmezler. Ancak eğer kılavuz – kargayı hatırlayacaksak onların kılavuzlarını şöyle bir hatırlamakta yarar 

var. Eğer Sayın Erdoğan bir kılavuz arayışındaysa bu milletin Sayın Erdoğan’ın kılavuzlarının kim olduğunu 

hatırlamasında yarar var. İsterse beraber bir hatırlayalım.  

Bir; Hikmet Yar. Hikmet Yar’ın dizinin dibine çöküp feyz alan Sayın Erdoğan değil midir? Birinci kılavuz.  

İkinci kılavuz; Fethullah Gülen. Gök ne verdide yer kabul etmedi diye ağzını doldura doldura konuşan Sayın 

Erdoğan değil midir? Fethullah Gülen’i Gök makamına, kendini yer makamına koyan. Gel artık bitsin bu 

hasret diye çağrı yapan Fethullah Gülen’e sen değil misin? Geldi işte. Bombalarıyla geldi, ihanet 

şebekeleriyle geldi. Çağırıyordun gel gel diye. Önce devletin içine yerleştirdin ondan sonra da gel diye 

yaptığın çağrıya TBMM’nin tepesine attığı ihanet bombalarıyla geldi. Kılavuz arıyorsan kılavuzlar burada.  

Başka kılavuz? Var başka kılavuzda. Terörist başı Öcalan Erdoğan’ın kılavuzu değil miydi? Sayın Öcalan 

diyen Erdoğan’ın kendisi değil miydi? Müzakere masası kurmadınız mı? İmralı’yla Kandil arasında devleti 

postacı yapmadınız mı? Ondan sonra o hat üzerinde mektup getirip götüren, sizin izninizle mektup götürüp 

getiren siyasetçileri şimdi niye mektup götürdün diye yargılamıyor musunuz? Düğün, dernek yapar gibi 

seyyar mahkemeleri siz kurmadınız mı? Davul zurnayla siz karşılamadınız mı? Kılavuz arıyorsanız kılavuz 

burada.  

Kılavuz arıyorsanız dördüncü kılavuz, Erdoğan’ın kılavuzu Barzani değil mi? Şimdi bağımsızlık referandumu 

yapacağım diyor kıyameti koparıyorsunuz. Kılavuzunuz değil miydi? AKP kongresine çağırıp da Türkiye 

seninle gurur duyuyor diye alkışlatıp tezahürat yapmadınız mı? Türkiye bugün geldiği noktada şöyle bir 

ufuk turu yaptığımızda görüyoruz ki, bütün problemlerinin arkasında temel bir esaslı problemi var 

Türkiye’nin. O problemde AK Parti iktidarı ve AK Parti anlayışıdır. Türkiye bütün problemlerini 

çözebilmesinin yolu AK Parti iktidarından kurtulmaktan geçiyor değerli arkadaşlarım. O günlerde yakın 

olduğunu biliyoruz. 

2.1.4. 07 Haziran 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Sayın Genel Başkanımız Toplantıya Katılmayacak 

Değerli arkadaşlar, haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi sizin de merakla beklediğiniz yarın 

Sayın Meclis Başkanının Grup Başkanlarına yönelik çağrısına ne cevap vereceğimiz. Merkez Yönetim Kurulu 

Meclis Başkanının çağrısını görüştü. Yarın 14.00’te içtüzük çerçevesinde yapılacak çalışmalara dönük 

çağrısını görüştük. Sayın Genel Başkanımız bu toplantıya katılmayacak. Biz özellikle bu soruna siyasi 

teamüller çerçevesinde bakmayı aynı zamanda mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçları ekseninde ele 

almayı uygun buluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Meclis Başkanının çağrısı mevzuata uygundur ama teamüle aykırıdır. Çağırdığı 

Grup Başkanları içerisinde Sayın Başbakan Binali Yıldırım partisinin lideri değildir, diğer Grup Başkanları 

partilerinin lideridir. Liderler toplantısı liderler arasında yapılır. Her ne kadar mevzuata uygun bir biçimde 

Grup Başkanlarını çağırıyorum dese de yazıda Sayın Meclis Başkanı niteliği itibariyle bu bir liderler 

toplantısı şeklindedir ve eşitler arasında yapılması gereken bir toplantıdır. Eğer bu konuda mutlaka bir 

toplantı yapılacaksa liderlerin dışında Grup Başkanvekilleriyle bu toplantıları yapabilmesi pekala 

mümkündür. 

Bu çerçevede eşit olmayanların, partisinin lideri olmayanlarla partisinin lideri olanların birlikte böyle bir 

toplantıda bulunmasını anlamlı bulmuyoruz. Ayrıca yapılacak bir liderler toplantısının öncelikli konusunun 

da başka olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, olağanüstü hal şartları altında demokrasisi yok olmuş 

bir ülkedir. Bölgede demokrasiye geçişte önemli bir yol almış ülke örneği olan Türkiye Cumhuriyeti ne yazık 

ki son dönemde demokrasisi yok edilmiş ve kötü bir örnek teşkil etmektedir. 11 aydan bu yana olağanüstü 
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hal şartları altında yaşıyoruz. Eğer bir liderler zirvesi yapılacaksa, bu zirvenin öncelikli ve asıl konusu 

OHAL’in kaldırılması olağanüstü hal uygulamaları konusunda değerlendirme olmalıdır. 

Ayrıca mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçları devam ediyor. Mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını 

meşrulaştırmaya dönük bir içtüzük çalışması adımını doğru bulmuyoruz, bulmayız. TBMM’nin çalışma 

imkanlarını genişletecek, muhalefetin sesini yükseltecek, meclisi güçlendirecek bir içtüzük ihtiyacından 

bahsediliyorsa, o zaman daha önce başlayan çalışmalar çerçevesinde Grup Başkanvekilleri bir araya gelip 

bu çerçevede adım pekala atabilirler. Ancak gelen yazının niteliğinden de anladığımız kadarıyla TBMM’nin 

gücünü artıracak bir içtüzük beklentisinden çok, mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırma 

hedefine dönük bir çalışma olduğu seziliyor. Bu çerçevede, biz güçlü bir meclis yaratılması için yapılacak 

içtüzük çalışmalarına siyasi teamülün gerektirdiği ölçülere uyarak katkı veririz. Ancak yarınki toplantı başta 

da söylediğim gibi bu çerçevede eşit düzeyde olanların bir toplantısı olmayacağı açıktır. Sayın Genel 

Başkanımız bu toplantıya katılmayacak.  

Hükümete Katar Çağrısı 

Değerli arkadaşlar, bölgede kriz artarak devam ediyor. Katar krizinden sonra Ortadoğu’daki çatışma yeni 

bir alana evrilme riski içerisinde. Ne yazık ki, İslam dünyasının içine düştüğü bu kaos bizleri rahatsız ediyor. 

Bölgede mezhep çatışmasına dayalı ayrıştırmaların tahrik edilmesi ve bölgede terör üreten bir bataklık 

halinde bölgenin her geçen gün daha ciddi yeni tehlikelere açılması Türkiye açısından daha dikkatli 

davranılması gereken dönemlere geçtiğimizi gösteriyor. Biz cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam 

eden bir esaslı dış politikaya sahiptik, AK Parti iktidarı gelip bunu yıkana, çökertene kadar. Bu dış politika 

anlayışının özü, "Yurtta barış, dünyada barış" anlayışıydı. Ortadoğu’ya dönük özel tutumu ise, Ortadoğu’da 

çatışan devletlerin çatışmalarına taraf olmamaktı, tarafsızlığını korumaktı. İran – Irak savaşında da bu 

tutumu sergilemiştir. Bütün Ortadoğu krizlerinde Türkiye bu çerçevede dikkatle izlenen, ciddiye alınan, 

tarafsızlığını koruyan bir ülkeydi. Ancak 15 yıllık AK Parti iktidarı bu geleneği alay ederek yok etti, 

"Monşerler" diye alay ederek yok etti ve Türkiye’yi getirdikleri dış politika anlayışıyla Ortadoğu bataklığının 

içerisine soktular. 

Değerli arkadaşlar, şimdi bu yeni krizde aynı hassasiyet önümüzde durmaktadır. Hükümete çağrıda 

bulunuyoruz. Suriye sürecinde yapılan hatalar burada tekrar edilmesin. Katar konusunda bu sorunun bir 

parçası olacak açıklamalardan ısrarla kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Daha önceki tavsiyelerimizi 

dinlemediler bedelini şuanda Türkiye çok ağır ödüyor, kendileri de dış politikanın çöktüğünü ikrar etmek 

zorunda kaldılar. Şimdi bu süreçte de tarafsızlığımızı korumak zorundayız. Türkiye sorunun tarafı değil 

çözümün tarafı olmalı. Tarafsızlığını korumadığı sürece ancak ve ancak sorunun tarafı olursunuz. 

Hükümetin bu çerçevede ihvan sevdasından da vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Dünya bu noktada ciddi 

problemler yaşarken bu ihvan sevdasının bizi içerde de, dışarıda da götürebileceği hayırlı bir yer, sonuç 

yoktur. Bunun sonu ciddi sıkıntılar ve felaketler olur.  

Fetö Yargılamaları Canlı Yayınlansın 

Değerli arkadaşlar, darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük çabalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta 

komisyon raporuna karşı arkadaşlarımız açıklamalarını, kendi raporlarını hazırlayıp şerhlerini verecekler. 

FETÖ yargılamaları devam ediyor ama FETÖ yargılamalarının devam etme sürecinde nelerin yaşandığını 

vatandaşın yakından takip edebilme imkanı yok. Hükümete çağrıda bulunuyoruz. Çekindiğiniz hiçbir şey 

yoksa yargılamaların açık olması esastır FETÖ duruşmalarını canlı yayınlayın, herkes görsün. Hangi ilişkiler 

kurulmuş, nerede ne olmuş, kim yalan söylüyor, kim hangi yalanı söylüyor her şey meydana çıksın. 

Duruşmaların canlı yayınlanmasını başından beri söylemiştik. Bu davalar açılmadan öncede FETÖ 

yargılamalarını canlı televizyondan yayınlayın. En azından devlet televizyonunun birisi yayınlasın ya da 

yayınlama imkanı verin televizyonlara dedik. Şimdi ana davalarda ifadeler verilmeye başlandı. Bunların 
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canlı yayınlanması vatandaşın her şeyi bütün çıplaklığıyla görmesi açısından önemlidir. Çekinmeyin 

vatandaş ne varsa bütün çıplaklığıyla görsün. Yoksa FETÖ’nün duruşmaları canlı yayınlamamakla FETÖ’yü 

saklama niyetinde misiniz, yoksa başka ilişkilerin ortaya çıkmasından endişe mi ediyorsunuz, kendinizden 

mi korkuyorsunuz? Bu imkanı sağlamak hükümetin elindedir Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla, devlet 

televizyonu kanalıyla canlı verilebilir. Tarihimizde bunun örnekleri vardır. Bir kere daha bunun 

yapılmasında yarar görüyoruz. Bütün gerçeklerin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması için. 

Zeytinlik Alanlarının Ranta Açılmasına Dönük Tasarının Geri Çekilmesi Gerekir 

TBMM dün zeytin yasa tasarısını, daha doğrusu torba yasa içerisindeki zeytin alanlarının talanına ilişkin 

hükümleri erteledi görüşülmesini. Bu iyiye işarettir. İnşallah tekrar geri getirmezler tamamen çekerler. 

Çünkü daha öncede zeytin talanına ilişkin bu tasarı birkaç kez, 6 kez gelmişti sonra geri çekildi çıkarılamadı. 

Çok açık bir şekilde tarım alanlarının, zeytinlik alanlarını talan edilmesine ve ranta açılmasına dönük bir 

tasarıdır. Geri çekilmesi ve tamamen gündemden çıkarılması gerekir. AK Parti dönemi biliyoruz ki 

Türkiye’de talanın yerleştiği bir dönem olarak ortaya çıktı, talan dönemi oldu. Umarız bu geri çekme 

sonucunda akıl galip gelir, talandan vazgeçme sonucu bir geri çekme olmasını arzu ediyoruz ve umuyoruz. 

Talan sözünü bir siyasi tartışma için söylemiyorum. Bunu aslında geçen hafta Sayın Mehmet Özhaseki imar 

rantları açısından kendisi ikrar etti. En büyük kirliliğin talanın ve rüşvetin imar alanında döndüğünü 

yolsuzluğun ifade etti. Ama o en büyük imar yolsuzluklarının hangi iktidar döneminde yapıldığını 

söylemedi, söylemekten kaçındı. İstanbul ve Ankara’ya işaret etti, belediyelerde bu yolsuzluklar oluyor 

dedi belediyeleri işaret etti kendisi de bir eski belediyeci olarak. Ama İstanbul ve Ankara belediyesinde bu 

yolsuzlukları yapan Belediye Başkanlarının hangi parti Belediye Başkanı olduğunu söylemedi. Bu 

yolsuzluklara fırsat veren Belediye iktidarının hangi Belediye iktidarı olduğunu söylemedi. Yani yolsuzluk 

treninden bahsetti, yolsuzluk katarından bahsetti ama bu trenin makinisti nerede? O makinistten 

bahsetmedi, o makinisti millet biliyor. Türkiye son 15 yıl içerisinde talanın kurumsal bir devlet politikası 

haline getirildiği bir ülke olmuştur ne yazık ki. 

Kıdem Tazminatı Çalıştayı 

Değerli arkadaşlar, pazartesi günü Kıdem Tazminatı Çalıştayımızı yaptık. Sizlerde izlediniz. Etkili bir çalışma 

oldu, verimli bir çalışma oldu. 3 konfederasyon Başkanı çalışmaya katıldı. 3 konfederasyon, Türk-İş, Hak-İş 

ve DİSK doğrudan destek verdi. Çalıştaya sonuna kadar katkı verdi ve en sonunda sonuç bildirgesi 

hazırlandı. Sonuç bildirgesini arkadaşlarımız Çalışma Bakanıyla da paylaştılar. Çalıştayda bir şey ortaya çıktı 

ki, süreç işçi sendikalarının bilgisi ve haberi dışında yürüyor. İşçilerin en büyük kazanımı, işçi sınıfının en 

büyük kazanımıyla ilgili bir konu, kıdem tazminatı konusu görüşülüyor. Ama işçi sendikaları devre dışı, 

görüşmelerin dışında ve bilgi sahibi değiller. Bu anlaşılabilir bir şey değil, bu vicdanlarında kabul 

edebileceği bir şey değil. Çalıştay sonuç bildirgesinde ortaya çıkan mutabakatta, yapılacak herhangi bir 

düzenlemenin iş güvencesi, işsizlik sigortası ve kıdem tazminatını güvence altına alacak ve bunu 

güçlendirecek bir düzenleme olması gerekir diyoruz. Çalıştaydaki ağırlıklı görüş kanaati de budur. İşçi 

sınıfının sendikaların bu noktadaki mücadelesini, tespitlerini, itirazlarını ve taleplerini takip edeceğiz 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 

Rabia İşareti İhvan Anlayışının İşaretidir 

Rabia işaretinin arkasında ifade ettikleri tek bayrak, tek millet, tek vatan ilkelerinden herhangi bir şekilde 

bizim rahatsız olmamız düşünülemez. Tam tersine her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedikleri 

zaman ona karşı en yüksek sesle karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisiydi. Millet diyorum bakın milletin adını 

söylemiyorum dedikleri zaman ona en sert karşı çıkış içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisiydi. Türkiye’yi 

bölge içerisinde üniter yapısını parçalayacak maceralara sürükleyen Ak Parti iktidarına ve anlayışına karşı 

en sert duruşu gösteren Cumhuriyet Halk Partisiydi hala da öyledir. O işaretin aslında bir başka hevesin 
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işareti olduğunu biliyoruz. Anlattıkları şey hiçbir biçimde Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini 

korumaya dönük bir ideolojik yaklaşımın işareti değildir. Rabia işareti ihvanın uluslararası işareti olarak 

ortaya çıkmıştır. İhvan hareketinin işaretidir ve Türkiye ihvana teslim edilemeyecek kadar büyük, önemli 

bir güçtür. Türkiye’nin geleceği orada yok. Neye karşı çıktığımız çok açık, Türkiye’de Cumhuriyet kültürü, 

laik Cumhuriyet kültürü yerine ihvan kültürünü yerleştirmek isteyenlerin bugün Türkiye’yi hangi felaketin 

eşiğine getirdiğini görüyoruz. Binlerce yıllık birikimin üzerine oturan Anadolu kültürünün, o büyük Anadolu 

hoşgörü kültürünün yerine ihvan kültürünü müfredata sokmak isteyenlerin Türkiye’yi nasıl bir anlayışa ve 

felakete sürüklemek istediklerini görüyoruz. Rabia işareti o ideolojinin işaretidir, ihvan anlayışının 

işaretidir. Semboller önemlidir, o semboller onun için ortaya atıldı, o semboller ilk ortaya çıkıldığında ve 

Türkiye’de ilk defa Sayın Erdoğan sembolü, bu işareti ithal edip kullanmaya başladığında henüz daha 

ağızında o sözler yoktu. O işaret vardı, sonradan söylenen bu sözlerle o yaklaşım meşru ve mazur 

gösterilemez. 

2.1.5. 31 Mayıs 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Gezi Direnişi Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesinin Son Yıllarda Verilmiş En Güzel Şekli ve Biçimidir 

Değerli arkadaşlar, bugün 31 Mayıs Gezi direnişinin 4. Yıldönümü. Gezi direnişi sözünü özellikle ısrarla ve 

altını çizerek vurguluyorum. Çünkü Gezi’yi itibarsızlaştırma ve Gezi üzerinden darbe tarif etme niyetlerinin 

özellikle olağanüstü hal koşulları altında son dönemlerde revaçta olmaya başladığını hissetmeye başladık. 

Gezi direnişi gencecik evlatlarımızın yaşam tarzına müdahaleye karşı en yüksek derecede çığlığıdır. Gezi 

direnişi yaşam tarzını savunma kararlılığı ve inancının en güzel örneğidir. Gezi direnişi özgürlük ve 

demokrasi mücadelesinin son yıllarda verilmiş en güzel şekli ve biçimidir. Gezi direnişinden sadece direnişi 

yapanlar değil, toplum değil, iktidarlarında özellikle ders alması gerekir. Zorbalıkla, baskıyla ve zulümle 

toplumları uzun süre baskı altına alamazsınız. Gezi direnişinin en önemli mesajlarından birisi budur. 

Gezi Gençliği de, 15 Temmuz Gençliği de Bizimdir 

Gezi direnişinin 4. Yıldönümünde ilginçtir Ak Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Ensar Vakfında yaptığı 

konuşmada tam da bu noktada yaşam tarzı farklılıkları üzerinden gençleri kamplaştırmanın bir yeni adımını 

atmıştır. Sayın Erdoğan’ın ayrıştırma dili artarak devam etmektedir. Sayın Erdoğan’ın kamplaştırma dili 

artarak devam etmektedir. Sayın Erdoğan’ın çatıştırma ve kamplaşma politikası artarak devam 

etmektedir. Bu konuşmada özellikle Gezi gençliğiyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden 

gençlerimiz karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Gezi gençliğiyle 15 Temmuz gençliği arasında bir çatışma 

ve kavga teşvik edilmiş, tahrik edilmiştir. Bu konuşmayla 15 Temmuz’da sokaklara çıkanlar Gezi gençliği 

değil, 15 Temmuz gençleridir diyerek gençler bizzat devletin en tepesindeki kişinin ağzından iki karşıt 

kampa bölünmek istenmiştir. 

Oysa Gezi gençliği de bizimdir, 15 Temmuz gençliği de bizimdir. Gezi gençliği de demokrasiye ve 

özgürlüklere sahip çıkmıştır, 15 Temmuz gençliği de demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmıştır. Gezi 

gençliği de darbelere karşı durmuştur, 15 Temmuz gençliği de darbelere karşı durmuştur. 

Aklınızı başınıza alın, ülkenin gençlerini böyle yapay eksenlerde ayırmaya çalışmak yeni bir çatışmanın 

kapısını açar. Biz gençlerin çatıştığı değil, kucaklaştığı bir ülke istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu konuşma aslında bir ideolojik arka planın ürünüdür. Bu konuşma özünde 

Anadolu’da binlerce yıldan bu yana Orta Asya’dan gelip Anadolu’da buluşan o büyük kültürün, 

Anadolu’nun değerlerini yaratan o büyük kültürü yok edip bunun yerine ihvan kültürü oturtmayı ve 

yerleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Sayın Erdoğan o konuşmasında sosyal ve kültürel hegemonyamızı 

henüz sağlayamadık demiştir, bir hedef göstermiştir. Söylediği kültürel ve sosyal hegemonya ihvan 

anlayışının hegemonyasıdır ve o anlayışın Ortadoğu’yu, dünyayı hangi noktaya getirdiğini görüyoruz. Nasıl 
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bir kan gölüne çevirdiğini görüyoruz. Asıl çözüm Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık birikiminden ortaya 

çıkan Hacı Bektaş-i Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi’yle simgeleşen, ahilik kültürüyle bütünleşen 

Anadolu’nun o kardeşlik kültürüdür. Bu kültürün yerine, bir ihvan kültürünü yerleştirme çabasının hangi 

çatışma diline dönüştüğünü ibretle görüyoruz. 

Darbe Komisyonu Raporu Ak Parti’nin Fetö’yle İttifakını Unutturma Ve Saklama Telaşı İçeresinde 

Hazırlanmış 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Darbe Komisyonu bir ön rapor açıkladı. Raporla ilgili arkadaşlarımız 

ayrıntılı değerlendirme yaptılar. Önümüzdeki haftada komisyon üyesi arkadaşlarımız yine ayrıntılı olarak 

kendi raporlarını, kendi açıklamalarını sizlerle, kamuoyuyla paylaşacaklar. Merkez Yönetim Kurulunda bu 

çerçevedeki süreci değerlendirdik. Konuyla ilgili tartışma, görüş alışverişi, inceleme, konunun bütün 

ayrıntılarını ele alma çalışması yaptık. Çalışma devam ediyor. Bu ayrıntıları söylediğim gibi önümüzdeki 

haftadan itibaren darbe komisyonundaki üye arkadaşlarımız sizlerle paylaşacaklar. 

Burada çarpıcı olan bir şey vardır. Darbe Komisyonu ön raporu diye açıklanan rapor aslında darbenin siyasi 

ayağını örtme, gizleme çabasının çok açık şekilde görüldüğü bir rapordur. Aslında buna rapor demek 

mümkün değil. Bir gizleme çabasıdır, bir kamuflaj aracı olarak bu ön rapor hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Komisyon Başkanı içeriğinde bir şey olmadığı için bütün rapor boyunca, 643 sayfalık rapor boyunca Adalet 

ve Kalkınma Partisinin FETÖ’cü terör örgütünü devlette nasıl yerleştirdiğini gizleme telaşı sezilmektedir. 

Bu rapor AK Partinin FETÖ’yle ittifakını unutturma ve saklama telaşı içeresinde hazırlanmış bir rapordur. 

Nitekim raporu açıklayan Komisyon Başkanı Sayın Reşat Petek çok iyi bilinmektedir ki, Ergenekon davaları 

devam ederken bizleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini Ergenekon’un meclisteki uzantıları hoca 

efendiye çete diyor diye Pennsylvania’ya şikayet etmiştir. O günkü sözleri hala arşivlerde duruyor. Hoca 

efendiyi savunmak telaşına düşen Reşat Petek bugün bu komisyonun Başkanı olarak AK Parti’nin oradaki 

katkısını ve etkisini, sorumluluğunu örtme telaşı içerisindedir. Biz Fethullahçı çete dediğimiz zaman hoca 

efendiye hakaret ettiğimizi düşünüp çete sözünden rahatsız olan Reşat Petek bugün bu rapor içerisinde 

organize bir şekilde darbenin siyasi ayağını gizleme faaliyeti içerisine girişmiştir, kendi komisyon üyesi 

arkadaşlarıyla birlikte. 

Ak Parti Hükümeti Fetö’yü Devlete Yerleştirmiştir 

Bu konuda söylenebilecek tek bir şey vardır. Rapora baktığınızda şu telaşı seziyorsunuz. Fethullahçı terör 

örgütü FETÖ, cemaat her neyse önceki bütün hükümetler döneminde varmış, Ak Parti döneminde 

kucağında bunu bulmuş. Bu algıyı kurgulamaya dönük bir raporla, ön taslakla karşı karşıyayız. Oysa 

söylenebilecek tek bir şey vardır. Eğer bir sızmadan söz ediliyorsa, FETÖ’nün devlete sızmasından söz 

ediliyorsa bu sızma Ak Parti iktidarından önceki hükümetler dönemi için söylenebilir. Ama Ak Parti dönemi 

için sızmadan bahsedilemez, tam tersine AK Parti’nin FETÖ’yü doğrudan doğruya devlete yerleştirmesi söz 

konusudur. Evet, AK Parti döneminde bir sızma yoktur çünkü yerleştirme vardır, bir ittifak vardır. İttifak 

halinde devleti yönetme anlayışı ve kararlılığı vardır. İttifak halinde bütün muhalifleri yok etme anlayışı 

vardır. O yüzden AK Parti hükümetine FETÖ sızdı denemez diyorlar. Doğrudur. Çünkü AK Parti hükümeti 

FETÖ’yü devlete yerleştirmiştir. Bir sızma değil, yerleştirme söz konusudur. 

Bağımsız Yargıya Dönük Saldırılar Devam Ediyor 

Bu çerçevede, yargının bağımsızlığı noktasında kararlı duruş gösteren yargıçlara dönük saldırılar devam 

ediyor. Geçtiğimiz hafta Hakimler Savcılar Kuruluyla ilgili süreci değerlendirmiştik. Şimdi bağımsız yargıya 

dönük saldırıların bir başka noktadan devam ettiğini görüyoruz, bu haftanın gündeminden. Yargı 

örgütlenmesine dönük bir darbe girişimi içerisindedir hükümet. Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa 

Karadağ Şanlıurfa’ya sürülmüştür. Bir yargıç yargı bağımsızlığından başka bir şey düşünmediği için 

sürülmüştür. Bir yargıç iktidara boyun eğmediği için sürülmüştür. Bir yargıç siyasete boyun eğmediği için 
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sürülmüştür. Bir yargıç hakim olduğu için sürülmüştür, kul olmadığı için sürülmüştür, köle olmadığı için 

sürülmüştür, biat etmediği için sürülmüştür. Ayrıca bu hakim yargıçlar sendikasının başkanıdır. Yargı 

örgütlenmesinin başındaki kişidir ve özellikle kamu görevleri sendikaları kanununun 18. Maddesinde 

sendika yöneticilerine tanınan güvenceye rağmen kanuna aykırı bir şekilde sürülmüştür. Sendika 

başkanları, temsilcileri ve yöneticileri istekleri dışında başka bir yere tayin edilemezler. Şanlıurfa’ya isteği 

dışında sürgün edilmiştir. Bu önümüzdeki dönemde de bağımsız yargıyı ve yargı örgütlenmesini, örgütlü 

toplumu yok etmeye dönük iktidar saldırılarının devam edeceğini gösteriyor. 

Şırnak ve Hakkari İl Olarak Kalsın, 83 İl Olsun 

Değerli arkadaşlar, gündemimizde Şırnak ve Hakkari’nin il olmaktan çıkarılıp bunun yerine Cizre ve 

Yüksekova’nın il yapılması gündemdedir. Olay çok açıktır. Biz daha öncede söylemiştik. Şırnak ve Hakkari 

il olarak kalsın diyoruz. Cizre ve Yüksekova’nın da il olmasını istiyoruz. 81 il değil 83 il olur. Cizre ve 

Yüksekova’nın il olmasının bedeli diğer iki ilimizi il statüsünden çıkarmak olmamalıdır. Oralar il olarak 

kalsın ve Cizre ve Yüksekova’da il olarak il haline dönüştürülsün buna destek oluruz ama diğerlerinin il 

olmaktan çıkarılmasına karşı çıkıyoruz. 

Kıdem Tazminatı Çalıştayı 

Pazartesi günü emek bürolarımız Litai Otel’de kıdem tazminatı çalıştayı yapacak. Sendikalardan, Sivil 

Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız önümüzdeki günlerde programla 

ilgili ayrıntılı açıklama yapacak bu konuda size. Genel Başkanımız Sendika Temsilcileri ve çalışanların 

katılacağı bir çalıştay olacak. Önümüzdeki Pazartesi günü 5 Haziran 2017 saat 10.00’la 16.30 arasında iş, 

çalışma dünyasıyla, sendika dünyasıyla bu noktada kıdem tazminatı konusunda iş dünyasının görüşlerinin 

alınacağı, toparlanacağı bir çalıştay yapacağız. Bunu görüştük. 

AB’nin Fasıl Açmasını Beklemeden Fasılları Biz Açalım 

Ayrıca geçtiğimiz hafta AB ilişkileri konusunda AB’yle ilişkilerin yumuşayacağına dönük işaretler olduğu 

basına yansıdı. Bunları değerlendirdik. Bizim Avrupa’yla ve dünyayla iyi ilişkiler içerisinde olmamız esastır. 

Bu noktada iyileşmeye yönelecek her türlü süreci memnuniyetle karşılarız. Ancak yapılması gereken bir 

şey vardır. Hükümetin yapması gereken şey AB’nin fasıl açmasını beklemeyiniz. Şu anda AB’nin fasıl 

açmasını beklemek değil, bizim fasılları kendimizin açıp o değişiklikleri ve düzenlemeleri biran önce 

yapmamız gerekir. Çünkü biz bu değişiklikleri Avrupa istiyor diye değil, kendi insanımıza yakışan budur 

diye düşündüğümüz için yapıyoruz. O halde insanımıza yakışan buysa fasılları bizim herhangi bir pazarlık 

konusu yapmadan açmamızda yarar vardır. Hükümete bu konuda daha öncede çağrıda bulunmuştur yine 

çağrıda bulunuyoruz. Derhal fasılları biz açalım, standartlar bellidir. Türkiye’yi o standartlara taşıyalım. 

Burada Türkiye özellikle demokratik standartlarını yükseltmek zorundadır son dönemde çok tahrip 

olmuştur demokratik standartlarımız. İlk yapmamız gereken şey de olağanüstü halin kaldırılmasıdır. Derhal 

olağanüstü hal kaldırılmalıdır. 

Mühürsüz seçimin üzerinde yürüyen gayrimeşru düzen devam ediyor ne yazık ki. Mühürsüz seçime ve 

gayrimeşru yapıya karşı mücadelemizde devam edecek. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi tam da 

bu iddialar doğrultusunda mühürsüz seçimin gayri meşru durumunu yansıtan tespitlerini açıklamıştır. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin raporunda da Türkiye’deki referandum sürecinde başta Yüksek 

Seçim Kurulu olmak üzere iktidarın referandumu sakatlayan ve şaibe düşüren uygulamalarını tespit edip 

uluslararası alanda da bunu açıklamıştır. Bu da o süreçteki itirazlarımızın haklılığını bir kere daha ortaya 

koymuştur. 

2.1.6. 24 Mayıs 2017 – MYK Basın Açıklaması 
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Sözcü Gazetesine Yönelik Soruşturma Fetö’yle Mücadele Yalanının Çöktüğü Andır 

Yine Türkiye’de FETÖ’yle mücadele yalanı, uydurması adı altında toplumun muhalif kesimlerine dönük 

saldırıların devam ettiği günlerden geçiyoruz. Hükümet FETÖ’yle mücadele etmiyor, hükümet tam tersine 

FETÖ’yle mücadele edenlerin üzerine gidiyor. Son günlerde yaşadıklarımız bunu çok açık biçimde 

gösteriyordu. Özellikle Sözcü Gazetesine yönelik soruşturma FETÖ’yle mücadele yalanının çöktüğü andır. 

Sözcü Gazetesi başından bu yana FETÖ’yle kararlı mücadele yürüten yayın kuruluşlarımızdan birisidir. 

FETÖ’nün revaçta olduğu zamanlar bile cesaretle manşetler atabilmiş bir gazetemizdir. Sözcü sözünün 

eridir, ama hükümet sözünün eri değildir, bunu biliyoruz. Hükümet FETÖ’yle mücadele etmek yerine 

FETÖ’yle mücadele edenleri soruşturmakla meşguldür. Çok ilginç bir kumpasla karşı karşıyayız. Ne yazık ki 

kumpaslar devri devam ediyor arkadaşlar. Kumpaslar dönemi devam ediyor, bitmedi. Dün FETÖ’cülerin 

kumpaslarına ortak olanlar, sonra bu kumpasları ifşa ettiklerini söylüyorlardı Ergenekon, Balyoz gibi 

kumpasları, ama şimdi görüyoruz ki yeni kumpasların peşindeler. Cumhuriyet Gazetesi FETÖ’ye karşı 

kararlı mücadele yürüten bir gazete, Cumhuriyet Gazetesini FETÖ’cü diye suçlayan soruşturmayı yürüten 

savcı FETÖ sanığı. Hakkında dava var ve o savcı hala o soruşturmayı yürütüyor ve hala gazeteciler tutuklu. 

Sözcü Gazetesi FETÖ’yle mücadele konusunda yıllardan bu yana kararlılığından kimsenin şüphe 

duymayacağı bir gazete. FETÖ’cülükle tescilli bir tanığın ifadelerine dayanarak Sözcü Gazetesine karşı 

FETÖ’cülükten soruşturma başlatılıyor. Bu bir yeni kumpasın çok açık işaretidir. Demek ki Ak Parti önceki 

kumpasçı ittifaklarından kaynaklanan tutumunu devam ettirmeye kararlı. Çünkü hedefi gerçekten 

FETÖ’yle mücadele değil bu ad altında her türlü muhalefeti tasfiye etme hedefidir. 

Darbenin Siyasi Ayağı Gizleniyor 

Değerli arkadaşlar, darbenin siyasi ayağı gizleniyor. Israrla bunu söylüyoruz, ısrarla darbenin siyasi ayağı 

gizlenmeye devam ediyor. Darbenin siyasi ayağını oluşturanlar bugün Olağanüstü Hal yetkilerini 

kullanıyorlar. Darbenin gerçek siyasi ayağı OHAL yetkilerini kullanarak medya üzerine saldırıyor, OHAL 

yetkilerini kullanarak toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışıyor. OHAL güç ve kudretini kullanarak darbe 

komisyonunun çalışmalarını durduruyor, engelliyor. Bununla ilgili Genelkurmay ana davası başladı 

Sincan’da, darbeyle ilgili Genelkurmay baskınına ilişkin dava başladı. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

müdahale talebinde bulunduk. Bu davayı mahkeme karar vermesi halinde müdahil olarak sonuna kadar 

takip edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 

Darbeleri Araştırma Komisyonunun gerçeğin üzerine gitmesine engel olan irade muhtemeldir ki 

mahkemenin de gerçeğin üzerine engel olmak için girişimlerde bulunacaktır. O yüzden yargılama 

sürecinde gerçeğin ortaya çıkması açısından Cumhuriyet Halk Partisi’nin müdahale talebine karar verilmesi 

önemlidir. Mahkemeden bu kararı vermesini bekliyoruz. Şimdi gözler mahkemededir. Darbe komisyonuna 

yaptırmadıklarını mahkemenin yargı organı olarak ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Kontrollü darbe 

konusundaki şüpheler güçlü bir şekilde devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, geçen hafta ihbarcı subayın önce kaybedilen ifadesi ortaya çıkarıldı. Darbe günü, 15 

Temmuz günü MİT’e gelip darbe ihbarında bulunanın ifadesi bir gazetede ortaya çıkarıldı. Ne diyor ihbarcı? 

Saat 14.20’de geldim diyor. O güne kadar 15.00 deniyordu sürekli, 14.20’de geldiğini söylüyor. Dikkat edin, 

saat 14.20’de darbeyle ilgili ihbar MİT’e geliyor. Saat 21.00’de Genelkurmay Başkanı derdest ediliyor 

darbeciler tarafından ele geçiriliyor. Yine saat 21.00’de Kara Kuvvetleri Komutanı ele geçiriliyor 

karargahta. Ondan sonra 23.30’da Hava Kuvvetleri Komutanı İstanbul’da bir düğünde derdest ediliyor. 

Saat 21.30’da Jandarma Genel Komutanı Ankara’da bir düğünde derdest ediliyor. 14.20’den 8 saat, 10 

saat, 12 saat sonra Kuvvet Komutanlarının derdest edildiği bir darbe senaryosu var, ilginç. 

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı çıkıp diyor ki, mahkemesindeki ifadesinde “Böyle durumlarda ilk 

verilmesi gereken emir kışlalardan çıkmayın emridir. Bu emir verilmemiştir” diyor, bir. İki “Bu emirin niye 
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verilmediğini bilmiyorum, anlayamıyorum diyor. Üç “Bu emir verilseydi çok daha kolay önlenirdi bu darbe 

girişimi” diyor. Yani 14.20’de bu emir verilseydi mesela 240 şehidimiz olmayacaktı darbeye karşı direnen. 

Bunun hesabını kim verecek? İşte bütün bu gerçeklerin ortaya çıkması darbenin siyasi ayağının ortaya 

çıkarılmasına bağlı darbe komisyonunu çalıştırmadılar ama biz şimdi bunu yargılama yapan mahkemeden 

bu gerçeği bulup çıkarmasını bekliyoruz. 

70 Gün Önce Neredeydiniz? 

Değerli arkadaşlar, açlık grevleri hazin bir noktaya geldi. Açlık grevi yapanlar tutuklanıyorlar. Zorbalığa 

karşı bedenlerinden başka silahları olmayan insanlar silahlı örgüt üyesi diye tutuklandılar. Açlık grevi 

yapanlar çaresizliklerinden zorbalığa karşı sadece bedenlerini silah olarak kullanabilmişlerdir. Bunun için 

77 gün açlık grevinden sonra silahlı örgüt üyesi diye gözaltına alınıyorlar. Hükümetin yapması gereken şey, 

bu insanların taleplerini insani bir çerçeveden ele alıp açlık grevini bitirmeye dönük adımlar atmak, arayış 

içerisinde olmak, çaba harcamak olması gerektiği halde bakıyoruz hükümet, bedenleriyle çok zor bir 

mücadele yolunu seçmiş olanlara silahlı örgüt üyesisin diye bir başka zorba muameleye maruz bırakıyorlar. 

Açlık grevini onaylamıyoruz, açlık grevleri kabul edilebilir bir eylem yöntemi değildir. Başından beri bunu 

ortadan kaldırmaya, bundan vazgeçirmeye dönük ortak bir çaba harcayalım diyoruz ama görüyoruz ki, 

bunun için ahlaki, vicdani bir tutuma ihtiyaç var. Ama ne yazık ki, hükümet bu çerçevede gayriinsani, 

gayrivicdani ve gayriahlaki tutum içerisindedir. Yürümeye mecali olmayanları silahlı örgüt üyesi diye sırf 

bu sebeple tutuklamıştır. Yoksa gerçekten bununla ilgili ellerinde deliller olsa 70 gün önce neredeydiniz, 

açığa alırken neredeydiniz? Niye bugün açlık grevleri kamuoyunda bu ölçüde tepki toplamaya başlayınca 

bu yolu seçiyorsunuz? 

Gezi Son Yıllarda Ülkemizin Demokrasi Tarihinde En Önemli, En Değerli Demokrasi Direnişidir 

Şimdi savcının sorduğu sorudan öğreniyoruz ki, gezi ruhuyla irtibatlandırıp gezi ruhu çerçevesinde gezi 

türü olayları mı tahrik etmek istiyorsunuz diye soruyorlarmış. Şunu bilsinler ki, gezinin üzerine hiç kimsenin 

çamur atmaya gücü yetmeyecektir. Gezi herhangi bir şekilde bir darbe girişimi değildir. Gezi son yıllarda 

ülkemizin demokrasi tarihinde en önemli, en değerli demokrasi direnişidir, demokrasi buluşmasıdır. Kimse 

gezi üzerinden bir başka sonuca ulaşmanın peşine düşmesin, gezi ruhundan hayaletten korkar gibi 

korkuyorlar ama korkunun ecele faydası yok, gezi ruhunu yok demeyecekler. 

Parti Devleti Resmen Tescil Edilmiştir, Bu Aşamadan Sonra Cumhurbaşkanlığı Makamı Mülgadır 

Değerli arkadaşlar, pazar günü AK Parti kongresi yapıldı. AK Parti kongresini tek kelimeyle şunu söylemek 

gerekiyor, değerlendirmek gerekirse. Pazar günü yapılan AK Parti kongresi parti devletinin resmen tescil 

edilmesidir. Parti devleti resmen tescil edilmiştir. Bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanlığı makamı mülgadır. 

Cumhurbaşkanlığı makamı yoktur, boşalmıştır artık. Bu nedenle Türk Ceza Kanununun Cumhurbaşkanına 

hakareti düzenleyen 299. Maddesinin de hükmü kalmamıştır. Meclisin ilk yapması gereken şey 299. 

Maddeyi kaldırmaktır. Artık korunması gereken bir Cumhurbaşkanı yoktur, siyasette bir siyasi parti Genel 

Başkanı vardır. Bu nedenle önlerinde dava olan hakimlerinde derhal o dosyaları sonuçlandırmaları ve 

davaları düşürmeleri gerekiyor. 

“Hayır” Buluşmaları Çerçevesindeki Ziyaretlerimiz Devam Ediyor 

Değerli arkadaşlar, “Hayır” buluşmaları çerçevesindeki ziyaretlerimiz devam ediyor. Sayın Genel 

Başkanımız bu çerçevede yarın Vatan Partisini ziyaret edecek saat 12.00’de bir heyetle. “Hayır” da birleşen 

toplumun bir yarısı, siyasi parti, sivil toplum örgütleri, bütün o güçler bir ortak payda etrafında toplandılar. 

Bu da demokrasi ortak paydasıydı. Şimdi o “Hayır” buluşmaları, o demokrasi ortak paydası önümüzdeki 

süreçte bir demokratik anayasa girişimini doğurmalıdır. Beklentimiz, talebimiz budur. Bu buluşmalar kendi 
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ruhuna uygun bir demokratik anayasa girişiminin de başlatıcısı olmalıdır. Önümüzdeki günlerde bu 

umudun büyüyeceğine ve bu çerçevede ortak bir çalışmanın başlayacağına inanıyoruz. 

Kamunun 15 Milyar Lirası “Evet” Kampanyası İçin Kullanılmış 

Değerli arkadaşlar, bütçe açığı açıklandı. İlk 4 ayda 40 milyar lira bütçe açığı. Bunu bir genel ekonomik 

değerlendirme çerçevesinde söylemiyorum. Asıl önemli olan bu bütçe açığının kalemlerini arkadaşlarımız 

incelediler. 15 milyar doları, bu açığın 15 milyar lirası “Evet” kampanyası için harcanan paradan 

kaynaklanıyor. Yani kamunun 15 milyar lirası “Evet” kampanyası için kullanılmış. Biz “Hayır” kampanyası 

için kullandığımız, harcadığımız parayı çıkardık. 15 milyon lira. “Hayır” için 15 milyon lira harcamışız, “Evet” 

için sadece kamu kaynaklarından 15 milyar lira harcanmış. Yani bire bin. “Evet” kampanyası bin katı kaynak 

kullanmış hem de kamudan, milletin kaynaklarından. Buna rağmen sandıkta seçmenin bir yarısının “Hayır” 

demesini önleyemediler. 

“Hayır” dan İntikam Alma Çabası Devam Ediyor 

Değerli arkadaşlar, bu öfkeyle olsa gerek iktidarın “Hayır” dan intikam alma çabası devam ediyor. Şimdi 

“Hayır” çıkan sandıklardaki köylerdeki köy muhtarlarını görevden uzaklaştırmaya başladılar. Haklarında 

soruşturma başlatma ve ihtar müessesesini çalıştırmaya başladılar. 

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 5 köy muhtarı sandıklarda “Hayır” ağırlıklı çıktığı için muhtarlıktan 

uzaklaştırıldı. Yine Ağrı’nın Tutak ilçesinde 12 köy muhtarına da şimdilik ihtar cezası verildi, bundan sonraki 

uzaklaştırmanın hazırlığı. Daha başka uzaklaştırma ve ihtar haberleri de geliyor. Bununla da yetinmediler 

Şırnak ilinin ilçelerinde “Hayır” çıkan ilçelerde sular kesilmeye başlandı. Vatandaşların suları kesilmeye 

başlandı intikam almak için. Güçlükonak, İdil, Silopi, Cizre ilçelerinde sular kesilmeye başlandı. Antalya’nın 

Serik ilçesinin Gebiz mahallesinde aynı şekilde “Hayır” oyu fazla çıktığı için sular kesiliyor. Tabi ki, gerekçe 

başka şeyleri gösteriyorlar ama vatandaş kaymakama gidip de muhtar niye sularımızı kestiniz diye 

sorduğunda önünde bir liste alınan oyların listesi “Hayır” bu kadar çıkmış, “Evet” bu kadar çıkmış. Bu kadar 

“Hayır”ın çıktığı yerde niye soruyorsunuz diyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ama ne yaparsa yapsınlar 

Türkiye’de demokrasi kazanacak, Türkiye’de hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya dönük zorba 

yönetimlere halk fırsat vermeyecek. 

2.1.7. 17 Mayıs 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Ohal,  Darbenin Siyasi Ayağını Gizleme Aracı Olarak Kullanılmaktadır 

Değerli arkadaşlar anlaşılan o ki, iktidar Olağanüstü Hal rejiminin tadını almış bundan bir türlü 

vazgeçemiyor. OHAL şartları altında bir referandum yapıldı, OHAL şartları altında toplum büyük bir baskı 

altında yönetiliyor. Değerli arkadaşlar Olağanüstü Hal’in derhal kaldırılması gerekir. Türkiye temel 

problemlerini çözmek istiyorsa, öncelikle hızla normalleşmek zorundadır. OHAL şartları altında Türkiye 

hiçbir problemini çözemez. Bugüne kadar da Olağanüstü Hal’in Türkiye’de bırakın temel problemleri 

çözmeyi tam tersine problemleri büyüttüğü açıkça görülmüştür. Olağanüstü Hal darbenin siyasi ayağını 

ortaya çıkarma girişimlerini örtme aracına dönüşmüştür. Olağanüstü Hal darbenin siyasi ayağını gizleme 

aracı olarak kullanılmaktadır. Aradan 10 ay geçti, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu kurulmasına ilişkin 

OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi Ocak ayında yayımlanmıştı. “Haksızlığa uğrayanların haksızlıklarını 

inceleyecek” diye. Görev süresi 2 yıl olması planlanıyordu, üzerinden 4 ay geçti daha dün itibarıyla OHAL 

inceleme komisyonunun başkanı ve 7 üyesi tayin edilebildi. Yani komisyon daha kurulmadan önce 

neredeyse görev yapması için ön görülen sürenin 4’te 1’ini aşağı yukarı tamamlamış oldu. Bu bile OHAL 

inceleme komisyonunun aslında mağduriyetleri incelemek için değil, mağduriyetleri yargı önünde 

incelenmesini geciktirmek için kurulduğunun çok açık bir kanıtıdır. Bu komisyon yargı denetimini öteleme 

ve erteleme aracı olarak kullanılmaktadır, bunun için oluşturulmuştur. 
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Tutuklu Gazetecilerin Tahliyesini Beklerken Yeni Tutuklamalarla Karşılaşıyoruz 

Değerli arkadaşlar, darbe araştırma komisyonu hala raporunu sunamadı. TBMM’de oluşturulan darbe 

girişimini inceleme komisyonu, araştırma komisyonu hala raporunu sunamadı, komisyonun raporu 

sunması özel olarak başta Sayın Erdoğan olmak üzere iktidar tarafından engelleniyor. Merak ediyoruz, 

komisyonun çalışması niye engellendi? Komisyonun bütün noktaları araştırıp inceleyebilmesi konusu niye 

ertelendi? Sayın Cumhurbaşkanı bundan 8 ay önce “At izi, it izine karıştı” demişti. Bu mesele “At izi, it izine 

karıştı” diyerek geçiştirilebilecek basitlikte bir mesele değildir. Unutulmasın ki, bu izlerin arasında kaybolan 

hayatlar var. Basit bir sorun değildir. O karıştı denen izlerin arasında kaybolan hayatlar var. İntihar eden 

insanlar, insanlık dramı var. Bu yüzden bir an önce Olağanüstü Hal kaldırılmalı ve derhal normalleşip 

yaraları sarmak zorundayız. Biz bunları beklerken, ceza evindeki tutuklu gazetecilerin tahliyesini beklerken 

ne yazık ki, yeni tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Türkiye ne yazık ki, attığı bir trafik kazası haberi manşeti 

nedeniyle gazetecilerin tutuklandığı bir Türkiye, Abdülhamid döneminin istibdat uygulamalarından daha 

ötesine geçen uygulamalarla karşı karşıyadır. Gazeteciler manşet atmaktan, haber yazmaktan korkar 

duruma gelmiştir. Savcılara ve hakimlere sesleniyorum, bu uygulamalarla yaşanmaz hale getirdiğiniz bu 

ülkede, Türkiye’de sizlerde yaşamak zorundasınız bunu unutmayın. Nefes alınmaz hale getirdiğiniz, 

iktidarla birlikte yaşanmaz hale getirdiğiniz bu ülkede sizlerde yaşamak zorundasınız. Bir gün yarattığınız 

canavarlar sizleri de pençesi altına alabilir. Daha önce yaşanan örneklerde olduğu gibi. 

Mühürsüz Seçimin Gayrimeşru Zemini Üzerinde Yapılan Kaçak İnşaata Ortak Olmadık 

Değerli arkadaşlar, bu tablo içerisinde bir mühürsüz seçimin üzerinden oluşturulan gayrimeşru ortamda 

yine o mühürsüz anayasaya dayalı kurumlar, gayrimeşru bir biçimde oluşturulmaya çalışılıyor. Hakimler ve 

Savcılar Kurulundan bahsediyorum. Dün TBMM mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçları üzerinde 

Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna 7 üyeyi TBMM’de seçti. Biz bu mühürsüz seçimin gayrimeşru zemini 

üzerinde yapılan kaçak inşaata ortak olmadık, olmayacağız da o nedenle TBMM’de oy kullanmadık. 

Görüyoruz ki, ortaya çıkan tablo yargıda yeni bir cemaat, siyaset ittifakı oluşturulmaktadır. Bu tabloda yeni 

bir paralel devlet yapısı oluşturulmaktadır. Türkiye’de dün iktidar cemaat ittifakıyla ülkeyi paralel devlet 

yapısına teslim eden Ak Parti anlayışı, bugün aynı şekilde yine yargıda bir yeni paralel yapı oluşturma 

girişimi içerisindedir. Görülüyor ki, huylu huyundan vazgeçmiyor. Görülüyor ki, “Allah’ta millet de bizi 

affetsin” sözleri samimi bir özür sözü değilmiş ve aynı şekilde yargı bir kere daha cemaatlerin ve siyasetin 

ittifakına teslim ediliyor. Bunun sonuçlarını yakın tarihimizde gördük, 15 Temmuz’da. Bunun sonuçlarının 

önümüzdeki günlerde nereye götüreceğini düşünmek bile istemiyoruz. 

İktidara Sesleniyorum, Bayramlarımızdan Elinizi Çekin 

Değerli arkadaşlar Cuma günü 19 Mayıs. 19 Mayıs Ulusal Kurtuluş mücadelemizin başladığı gün, 19 Mayıs 

bir milletin yok olduğunun sanıldığı günlerde yeniden küllerinin içerisinden dirilip ayağa kalkışının büyük 

hikayesi, o büyük hikayenin başladığı gün. Onun için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere 

armağan ettiği bayram, gençlerimize armağan ettiği bayram. Ama görüyoruz ki, bayramlara, 

bayramlarımıza yönelik yasaklama zihniyeti aynı şekilde devam ediyor, hayret verici bir biçimde. Öncelikle 

bütün milletimizin bayramı kutlu olsun. Bayramlara yönelik yasaklar son bulsun. 

Değerli arkadaşlar, Beşiktaş Belediyemizin İstanbul’da 19 Mayıs nedeniyle yapmak istediği kutlamalar 

güvenlik bahanesi gerekçesiyle engelleniyor. Gerçek niyetin ne olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, Ak Parti 

iktidarı döneminde Türkiye’de ortak değerlerimize yönelik sistemli bir saldırı hala devam ediyor, ilk günden 

bu yana devam ediyor. Atatürk’e yönelik hakaretlerin artması, kurumsal olarak belirli yapılardan destek 

alması boşuna değildir. Ortak değerlerimiz tahrip etmeye dönük adımdır. Bayramlarımızın milletimiz, 

halkımız tarafından kutlanmasına dönük engelleme çabaları boşuna değildir, ortak değerlerimizi tahrip 

etme girişimlerdir. İktidara sesleniyorum, bayramlarımızdan elinizi çekin. Belli ki, Ak Parti iktidarı mevcut 
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bayramlarımızı unutturup yeni bayramlar icat etme niyetindedir. Mevcut bayramlarımızı unutturup yeni 

bayramlar icat etme niyetiniz olduğunu biliyoruz. Ancak bu fantezilerden vazgeçmenizi tavsiye ediyoruz. 

Çünkü bu fanteziler sizi selamete değil, ancak ve ancak felakete götürür. 

Biz Türkiye’nin Her Yerinde Bayramlarımızı Kutlamaya Devam Edeceğiz 

Değerli arkadaşlar, biz Türkiye’nin her yerinde bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Cuma 

günü Ankara’da, Kızılay’da İl örgütümüzün önünden Güvenpark’ta toplanıp Anıtkabir’e büyük önder 

Mustafa Kemal Atatürk’e gideceğiz, Anıtkabir’e yürüyerek coşkulu bir şekilde 19 Mayıs’ı kutlayacağız. 

Türkiye’nin her yerinde 19 Mayıs kutlamalarında coşkulu bir biçimde katılacağı, kutlamalarımızı yapacağız. 

Bayramlarını unutan milletler millet olma niteliklerini kaybederler. Bayramlarını unutturmak isteyen 

iktidarlar kendi milletine en büyük ihanetin içerisinde olan iktidarlardır. Ben bu duygularla bütün 

milletimizin yeniden bayramını kutluyorum. 

2.1.8. 10 Mayıs 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Mühürsüz Seçimin Gayrimeşru Sonuçlarının Parçası Olmayacağız, Hakimler Savcılar Kurulu Oylamasına 

Katılmayacağız 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin gündemi yoğun. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız önemli konuları 

görüştü, bir taraftan da gündem hızla akıyor. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın ve insanlığın Beraat 

Kandilini tebrik ediyorum. Bu akşam Beraat Kandilini kutlayacağız, idrak edeceğiz. Kardeşliğin ve dostluğun 

hakim olacağı bir gelecek arzuluyoruz. Bu özel günlerde onları yeniden kardeşliği ve dostluğu hatırlama 

dileklerimi de paylaşmak istiyorum. 

Gündemde yargıyla ilgili yoğun bir süreç yaşanıyor, Merkez Yönetim Kurulumuzda bunları görüştük. Son 

anayasa değişikliği referandumdan, mühürsüz seçimden aslında geçmediği halde geçmiş gibi bir 

gayrimeşru sürecin başlamasıyla birlikte bu gayrimeşru sürecin gayrimeşru kurumları da ya da kurumları 

da gayrimeşru şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. Bu süreç içerisinde hızla oluşturulacak kurulların ilki 

Hakimler ve Savcılar Kurulu. TBMM’de bu konuda karma komisyon geçen hafta çalışmalarına başlamıştı, 

dün ikinci toplantısını yaptı. 83 aday adayı müracaat etti TBMM’nin seçeceği 7 üye için. Karma komisyon 

bunları görüşecek. Bir ibret vesikasıdır değerli arkadaşlar. Müracaatlar bir ibret vesikasıdır. Yargıda 

yeniden bir cemaat-siyaset, tarikat-siyaset ittifakının köşe taşlarının döşenmeye başlandığını görüyoruz. 

Dünden itibaren Hakimler Savcılar Kurulunun oluşumunda tıpkı 2010’dan sonra olduğu gibi AK Parti 

iktidarının cemaatlerle ittifakının yeni dönemde de aynı kararlılık ama aynı aymazlık içerisinde devam 

ettiğini ibretle izliyoruz. Dün karma komisyonda arkadaşlarımız bunu anlattılar, biz anlattık ve oylamaya 

katılmayacağımızı ifade ettik. Merkez Yönetim Kurulunda da hem daha önce yaptığımız değerlendirme 

hem de bugün yaptığımız değerlendirmede oylama bugün olacak karma komisyonda. Bu mühürsüz 

seçimin gayrimeşru yapılanmasının parçası olmamaya karar verdik ve bu çerçevede Hakimler Savcılar 

Kurulu oylamasına katılmayacağız. Komisyon çalışmalarına katıldık, düşüncelerimizi söyledik, kayıtlara 

geçirdik ama bu mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarının parçası olmayacağız oylamaya katılmayacağız. 

Kendilerini baş başa bıraktık. Bu yapının kurucularını baş başa bıraktık yeni bir cemaat-siyaset ittifakının 

Türkiye için hayırlı bir sonuç yaratacağını düşünmüyoruz. 

Danıştay Başkanının Konuşması Yüksek Yargıda Hangi Noktaya Düştüğümüzün Çarpıcı Bir Örneği 

Değerli arkadaşlar, bugün Danıştay’ın 149. Kuruluş yıldönümünün kutlamaları vardı. Kutlamaların açılışına 

katıldık Sayın Genel Başkanımızla birlikte. Çok ilginç bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Sayın Danıştay 

Başkanının yaptığı konuşma aslında Türkiye’de günümüzde hem yargının, hem özellikle yüksek yargının 

hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok çarpıcıdır. İdarenin işlem ve eylemlerini denetlemek ve 

hukuk devletinin güvencesi olmak üzere kurulmuş ve 149 yıllık bir geçmişi olan Danıştay’ın Başkanı bugün 
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ne yazık ki, bu anayasa değişikliğini değerlendirirken kuvvetler ayrılığının belirgin bir şekilde anayasa 

değişikliğinde ifade ettiğini söyleyebilecek duruma gelmiştir. Sanıyorum bunu söyleyebilmek için hukukçu 

olmak değil ama bugünün Danıştay Başkanı olmak gerekiyormuş. Yine aynı Danıştay Başkanı 

konuşmasında bugün olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili inceleme komisyonunun 685 

sayılı KHK’yla oluşturulmuş olmasını bir hukuk devletinin gereği ve hukuk devletinin önemli bir özelliği gibi 

göstermek ustalığını sergilemiştir. Bizim için hayret verici bir noktadır. Herhalde olağanüstü hal inceleme 

komisyonu gibi tam da kanun hükmünde kararnameyle yargısal denetimin önünü tıkamak için binlerce, 

yüzbinlerce mağdurun hak aramasının önünü kapatmak için oluşturulmuş bir komisyonu adı konmuş 

henüz kendi dahi kurulmamış bir komisyonu hukuk devletinin bir gereği diye yutturabilmek, yutturmaya 

çalışmak, yutturmaya kalkışmak sanıyorum bugünün Danıştay Başkanlarına özgü bir yetenek olsa gerek. 

Bu tablo yargıda ve özellikle yüksek yargıda hangi noktaya düştüğümüzün, hangi acz içerisinde 

bulunulduğunun çarpıcı bir örneğidir. 

Değerli arkadaşlar, tabi bu doğal atmosferin ve bu doğal psikolojisinin sonucu salondaki protokol işleyişine 

de etki etti. Çok tuhaf bir şeyle karşılaştık. Sayın Cumhurbaşkanının haberi vardır yoktur bilemem haberi 

var mıydı ama törenin bitiminde Cumhurbaşkanı ayrılırken Danıştay’dan hakimler salona hapsedildi. 

Salonların kapısı güvenlik görevlileri tarafından tutuldu, Sayın Cumhurbaşkanı Danıştay’dan ayrılırken 

hakimlerin çıkmasının hangi tehdit ve tehlikeyi oluşturacağını bilemiyoruz. Salon çıkışları kapatıldı ne 

zaman Sayın Cumhurbaşkanı ayrıldı ondan sonra yüksek hakimler, yargıçlar salondan çıkarıldı. Tarihimizde 

yargı sürecinde yaratılan bu psikolojinin kara bir fotoğrafı olarak tarihin sayfalarına ne yazık ki bugünkü 

Danıştay açılış törenleri düşmüş oldu.  

Gülmen ve Özakça’nın Ailelerinin Randevu Talebini Genel Başkanımız  Başbakan’a İletti 

Değerli arkadaşlar, yine olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri bir hukuk devleti olmanın gereği 

gibi yutturmaya çalışan yüksek yargı anlayışı bir tarafta devam ederken işlerinden, mesleklerinden ihraç 

edilip haklarını arama imkanı bulamayan kamu görevlilerinin her türlü demokratik yolu deneyerek 

haklarını arama mücadelesini sürdürdüklerini biliyoruz. Bu çerçevede özellikle 63. gününe giren açlık 

grevinde iki kamu görevlisi, bir üniversite öğretim üyesi ve bir sınıf öğretmeni Nuriye Gülmen ile Semih 

Özakça Ankara Yüksel caddesinde artık ölümle pençeleşecek kritik eşiğe doğru hızla sürükleniyor. Bu 

çerçevede dün arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Bu noktada hakkını arayan, hukuksuz bir şekilde ihraç 

edildiğini iddia edip hukuk önünde hakkını arayabilme imkanı ve yolu kapatılan öğretim üyelerinin, 

öğretmenlerin bu sıkıntılarını ifade etmek üzere kendi bedenini direnişin bir parçası haline getirmek için 

protestosunu açlık greviyle yürütenlere ne yazık ki hükümet 63 gün geçmiş olmasına rağmen ciddi ve 

vahşet derecesinde diye ifade edebileceğimiz bir ilgisizlik içerisindedir. Aileler hükümet yetkilerinin 

kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Aileler hükümetten Başbakan ve sorumlu Başbakan Yardımcılarından 

randevu istiyorlar ama bugüne kadar sadece dertlerini anlatabilmek için canını ortaya koyan evlatlarının, 

kardeşlerinin derdini bir hükümet yetkilisine yüz yüze anlatabilmek için talep ettikleri randevuyu 

alamıyorlar. Ben Sayın Başbakana ve hükümet yetkililerine soruyorum öldükleri zaman mı hatırlayacak ve 

anlayacaksınız? 

Bugün Sayın Genel Başkanımız Danıştay toplantısında konuyu önce Başbakan Yardımcısı Sayın Numan 

Kurtulmuş’a iletmiştir, arkasından da Sayın Başbakan Binali Yıldırım’a iletmiştir. O açlık grevinde 63. 

gününe gelen kritik eşiğe yaklaşan öğretmenler ve ailelerin görüşme talebini iletmiş ve hükümetin bu 

noktada bir çözüm arayışı içerisinde olması gerektiğini Sayın Genel Başkanımız doğrudan bildirmiştir. Bizde 

bir kere daha hükümeti bu noktada sorumlu davranmaya, dikkatli davranmaya ve ilgili davranmaya davet 

ediyoruz. 

Cumhurbaşkanının ABD Ziyaretini Ciddi Olarak Bir Kere Daha Gözden Geçirmesi Gerekir 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye 15 yıllık AKP iktidarı döneminde dış politikası çökmüş, iflas etmiş bir noktaya 

sürüklendi. Bu dış politikanın çökmesinde hepimiz çok iyi biliyoruz ki, dışişleri bürokrasisinin özellikle AKP 

iktidarı tarafından çürütülmek istenmesinin, yok edilmek istenmesinin bozulmasının vebali çok fazladır, 

çok büyüktür. İşte bu sürede “Monşerler” diyerek alay ettikleri dışişleri bürokrasisini yok edip devletin 

dışişleri birikimini hafızasını yok eden anlayış Türkiye’yi bütün uluslararası ilişkilerde çaresiz ve ne 

yapacağını bilmeyen, rotası bozuk bir gemi durumuna düşürmüştür. 

Bugün Cumhurbaşkanının, AK Parti üyesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye ziyareti öncesi tam da bu 

dışişleri bürokrasisindeki çürümüşlüğün çarpıcı neticeleriyle karşı karşıya kaldık. ABD’ye gönderilen 

dışişleri heyetinde heyeti ABD’ye gönderilen öninceleme heyeti dışişleri kadrolarından oluşturulmadı. 

Dışişleri ağırlıklı oluşturulan bir heyet yerine Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanının içinde yer aldığı, 

dışişleri kadrolarının ağırlıklı yer almadığı bir öninceleme heyeti gönderilerek orada hangi tabloda neyin 

mesajının dahi verileceği belli olmayan bir çarpık sürecin içine girilmiştir. Ve ne yazık ki, Sayın 

Cumhurbaşkanı ABD’ye gitmeden önce henüz ön heyet oradayken ABD YPG’ye ağır silahlar vereceğini ilan 

etmiş ve konuda karar vermiştir. Bu Türkiye için kabul edilebilir bir şey değil. Bu Türk dış politikası için 

Türkiye’nin güvenlik anlayışı için, Türkiye’nin bölgede söylediği bütün temel argümanlara karşı NATO 

müttefikimiz olan ABD’nin çok ciddi bir problemidir. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir tablo kuşkusuz hepimizin şiddetle reddedeceği ve karşı çıkacağı bir tablodur. 

YPG’ye ağır silahlar verilmesi demek hem bölge güvenliğinin, hem de Türkiye’nin bütünlüğünün önemli 

ölçüde tehdit altına alınması demektir. Böyle ağır bir adımın karşılığında başta Cumhurbaşkanlığı makamı 

ve hükümet olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin basiretsiz ve zayıf bir pozisyonda olması 

düşünülemez ve kabul edilemez. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanının bu kararın arkasından ABD ziyaretini 

ciddi olarak bir kere daha gözden geçirmesi ve yeniden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. 

Tarihçi Kılığına Bürünmüş Sahtekarlar Bir Projenin Parçası 

Değerli arkadaşlar, yine bir başka önemli nokta Atatürk’e hakaretin maharet haline geldiği bir döneme 

girdik. Ne yazık ki, 15 yıllık AKP iktidarı döneminde Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu önderimize, kurucu 

liderimize hakaret etmek bir iltifat, bir taltif, bir teşvik meselesi haline gelmiştir. Bugüne kadar tarihçi 

kılığına bürünmüş bazı sahtekarlar özellikle iktidar imkanları tarafından semirtilmiş bir takım medya 

kuruluşlarına çıkarak isimleri cilalanıp, parlatılıp Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, onun yakınlarına, 

onun aziz hatırasına hakaret etmeyi bir maharet haline getirdiklerini görüyoruz. Bunlar tesadüf değil 

değerli arkadaşlar. Bu bilinçli olarak milletin gönlünden kurucu önderi silme çabasının ve projesinin 

parçasıdır. Bunları görüyoruz. Bu insanlar kendiliğinden çıkmadılar. Bu tarihçi görüntüsü altındaki 

sahtekarlar özellikle belirli yayın kuruluşlarına kendi maharet ve yetenekleriyle çıkarılmıyorlar. Bu özel bir 

projenin parçasıydı ve görüyoruz ki bu proje artık Atatürk’ün en yakın manevi evladına hakaret edecek ve 

onun üzerinden Atatürk’e hakaret edecek noktaya ulaşmıştır. Türkiye’nin, ülkemizin, milletin ortak 

değerlerini tahrip etme anlayışı 15 yılda Türkiye’yi buraya getirmiştir. O yüzden mesele sadece bu hakareti 

yapanlara yönelik adli kovuşturma meselesi değil, mesele kurumsal olarak bu saldırıyı yayın 

kuruluşlarında, dergilerinde, siyaset anlayışında yerleştirmek isteyen anlayışı topyekûn terk etme 

meselesidir. AK Parti’nin kadroları içerisinde cumhuriyet dönemi için bir reklam aralığı var diyenlerin ikbal 

ve istikbalinin güvence altına alındığı bir tabloda böyle bir tablonun devam etmesi halinde bu tip 

hareketlerinde altyapısının özellikle hazırlandığını ve hazırlanacağını biliyoruz. Bu nedenle bir kere daha 

iktidarın bu çerçevede toplumda oluşacak algıya karşı kararlı bir duruş göstermesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  

“Hayır” Buluşmasını Büyütme Mücadelemiz Devam Edecek 
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Değerli arkadaşlar son olarak, Türkiye mühürsüz seçimin gayrimeşru ortamında yaşamaya devam ediyor. 

Mühürsüz seçimin meşru olmayan referandumun sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili 

hukuk sürecindeki mücadelemiz devam ediyor. Arkadaşlarımız AİHM’ye müracaat çerçevesindeki 

çalışmalarını önemli bir noktaya getirdiler. Bir süreye daha ihtiyacımız var hazırlıkların tam olması için. 

Çünkü AİHM’nin içtihat değişikliği yapmasını sağlayacak bir müracaat olacak. Bu nedenle ciddi hazırlık 

gerekiyor, o hazırlığımız devam ediyor. Ama bir taraftan da sandıkta en az toplumun bir yarısının yüzde 

50’den fazlasının “Hayır” dediği bir süreçte “Hayır” buluşmasını büyütme mücadelemiz devam edecek. Bu 

çerçevede yaratılan bütün spekülasyonlara, yaratılmak istenen bütün spekülasyonlara karşı demokrasi 

ekseninde, tek adam rejimine karşı mücadele etme ortak paydasında bir araya gelen “Hayır” buluşmasını 

daha büyük topluluklar, daha büyük oranlara taşıma konusunda çalışmalarımız devam ediyor, edecek. 

Siyaseti tekelleştirmek değil, kolektif olarak demokrasi ortak paydasında büyütme yolunda yürüyüşümüz 

devam edecek. 

2.1.9. 03 Mayıs 2017 – MYK Basın Açıklaması 

02 Mayıs İtibarıyla Artık 80 Milyonun Bir Cumhurbaşkanı Yok 

Öncelikle hepinizin Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamak istiyorum. Gönül isterdi ki gerçekten özgür 

olunan bir günde, gerçekten basının özgürlüğüne dair olumlu anıları paylaşabildiğimiz bir günde biz basın 

mensuplarıyla bir araya gelmiş olsaydık. Özellikle tutuklu bulunan gazetecilere buradan günlerini 

kutladığımızı ve çok yakında bugünü onların özgürlüğüyle kutlayacağımıza olan inancımızı da paylaşmak 

istiyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 159 gazetecinin tutuklu olduğu bir Türkiye’den sizlere 

sesleniyoruz ve 199 ülke arasında özgürlükler evi tarafından yapılan bir sıralamada 163. sırada bulunan bir 

Türkiye’den bunu konuşuyoruz. Değiştirmemiz gereken tam da bu. Ve bu değişikliğe ihtiyaç varken dün 

itibarıyla Türkiye yepyeni bir döneme girdi ve artık 80 milyonun bir Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı 

makamında oturan Sayın Erdoğan bir siyasi partiye üye olarak 80 milyonun Cumhurbaşkanı olma 

konumundan feragat etmiştir. Bir siyasi partinin üyesi olan ve anlaşılıyor ki Genel Başkanı olacak kişi bizim 

için artık yalnızca bir partilidir ve bir siyasi rakiptir. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etme konumunu 

ve meşruiyetini Türkiye’nin gözünde dün itibarıyla tamamen yitirmiştir. 

Türkiye Mutlaka Bu Tek Adam Rejiminden Kurtulacak ve Anayasal Demokrasiye Dönecek 

Cumhuriyet Halk Partisi için bundan sonra Sayın Erdoğan yalnızca bir AKP’lidir ve CHP’nin kendisine karşı 

alacağı kurumsal tavırların tamamı kendisinin devleti temsil eden bir Cumhurbaşkanı değil, bir partili 

olması üzerinden şekillenecektir. Bu yaşanmış olan açıkça bir kez daha devletin çökertilmesidir. Devletin 

çökertilmesi karşısında cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. 

“Hayır” bitmedi daha yeni başlıyor. Cumhuriyeti ve devleti çökerten, millet iradesini gasp eden bu 

gayrimeşru tek adam rejimiyle mücadeleyi demokrasiye sahip çıkan milyonlarla birlikte biz yükseltmeye 

devam edeceğiz. Bu mücadele bitmiş değil, bu mücadele yeni başlıyor. Türkiye mutlaka demokrasiye geri 

dönecek. Türkiye mutlaka bu tek adam rejiminden kurtulacak ve Türkiye mutlaka tam anayasasızlıktan 

anayasal demokrasiye dönecek. 

Enflasyon Son 8,5 Yılın, İşsizlik Son 7 Yılın Zirvesinde 

OHAL’i sürekli kılacak rejim değişikliği inşa edilmeye devam ediliyor. Bir yandan da hiçbir siyasi meşruiyeti 

ve gerekçesi olmayan OHAL uzatmalarıyla Türkiye bir olağanüstü baskı rejimine de mahkum ediliyor. 

Türkiye, adına KHK denen ama aslında anayasada öngörülen KHK’larla hiçbir ilgisi olmayan düzenlemelerle 

yönetiliyor şu anda. Devleti çökerten bu yaklaşım, bu OHAL düzeni bilgiye düşman, bilgiden korkuyor, 

özgür akıldan korkuyor. Öyle ki, bir ansiklopediden çekiniyor Wikipedia’yı yasaklıyor. Devleti çökerten bu 

OHAL düzeni gerçek hukuktan gerçekten bağımsız, gerçekten tarafsız yargı düzeninden kendisi korkuyor. 

Öyle ki, kendi partili il ve ilçe yöneticilerini alelacele hakim atıyor. Bilgiye, hukuka, özgürlüğe, demokrasiye 
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karşı bu OHAL düzeninin bedelini de en başta dar gelirli yurttaşlarımız olmak üzere 80 milyon hepimiz hep 

beraber ödüyoruz. Bu bedeli bu sabah TÜİK’in açıkladığı rakamlarda bir kez daha gördük. Bugün enflasyon 

rakamı açıklandı. Enflasyon son 8,5 yılın zirvesinde olmaya devam ediyor. Adeta ekonomik kriz yıllarını 

anımsatıyor bize. Öyle ki, Nisan ayı enflasyonu yüzde 11.9’a çıkmış. Öte yandan gıda enflasyonu yüzde 

15’in üzerine çıkmış. Enflasyon son 8,5 yılın zirvesinde ama zirvede olan tek olumsuzluk bu değil. İşsizlik 

de son 7 yılın zirvesinde. Büyüme son 7 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye ekonomisi OHAL’e mahkum 

edilen bu baskıcı düzen sonucunda kaybediyor ve bu kayıplara 80 milyon hep beraber ortak. Bir yangın var 

ve bu yangının içinde hepimiz varız. 

“Hayır” Bitmedi, Daha Yeni Başlıyor 

Unutmayalım ki, bu zorluklar en çok dar gelirliyi vuruyor. TÜRK-İŞ tarafından yayınlanan hesaplamalara 

göre Nisan ayında açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, yeterli beslenebilmesi için ihtiyaç 

duyduğu aylık gıda harcaması tutarı bin 480 liradan bin 518 liraya çıktı. Üstelikte asgari ücretin net olarak 

bin 404 lira olduğu bir Türkiye’de. Tabi gıda harcamalarına ek giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık birçok 

başka temel ihtiyaçta eklendiği zaman yoksulluk sınırı 4 bin 823 liradan 4 bin 944 liraya çıktı. Yani asgari 

ücreti arttırdık diyenler esasında vatandaşını yangının ortasında bıraktılar. Arttırılan asgari ücreti 

uygulanan yanlış politikalarla birkaç hafta içerisinde eritip yok ettiler. Biz Türkiye’yi yoksulluğa, Türkiye’yi 

eşitsizliğe, zorbalığa mahkum eden bu OHAL düzenini mutlaka değiştireceğiz. Milyonlar beraber 

değiştireceğiz. Yani “Hayır” bitmedi daha yeni başlıyor.  

2.1.10. 26 Nisan 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Akp’nin 14 Yılda Türkiye’yi Getirdiği Nokta: “Türkiye’nin Avrupa’nın Ve Evrensel Demokratik 

Değerleriden Uzaklaşmış Olmasıdır” 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye’yi yeniden siyasi denetime alma kararını dün hep 

beraber üzüntüyle takip ettik. Bu kararla Türkiye denetimden çıkan ve sonra tekrar denetime alınan ilk 

Avrupa ülkesi oldu. Öncelikle bunun, ‘siyasi gerekçeyle yapıldı’ denerek geçiştirilemeyecek kadar önemli 

ve hepimiz için üzüntü verici bir durum olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ancak Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisinin ve bu kararı Türkiye’de uzun süredir yaşanan ve düzeleceğine ilişkin hiçbir işaret 

bulunmayan hukuk, demokrasi, özgürlükler konusundaki somut gerçeklere dayanarak alındığını da 

vurgulamak gerekiyor. Yani açıkça söyleyelim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin bu kararı siyasi 

gerekçeyle falan değil, Türkiye’deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle 

verilmiştir. Nitekim 2004 yılında Türkiye yine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin siyasi denetimden 

çıktığında yine AKP hükümeti o dönemin Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı. Dışişleri 

Bakanlığının açıklamasını size iletiyorum. 1996’dan buyana tabi tutulduğu denetimden ülkemizin 

çıkartılması, ülkemizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Konseyi 

standartlarına uygun biçimde yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamını taşımaktadır. 

Şimdi bu açıklamanın kendisi bugün alınan kararın gerekçesinin de itirafıdır. Nasıl ki, o zaman alınan karar 

Türkiye’nin demokrasi alanında standartlara uymasının bir sonucu idiyse, bugün de alınan karar 

Türkiye’nin demokratik standartlardan uzaklaştığının bir ifadesidir. 14 yılda AKP hükümetinin Türkiye’yi 

getirdiği nokta Türkiye’nin, Avrupa’nın ve evrensel demokratik değerlerden uzaklaşmış olmasıdır. 

Türkiye Akp’den ve Onların Hukuksuzluklarından İbaret Değildir 

Öte yandan özellikle de son referandum sonuçlarını da hatırlatarak şunu söylüyoruz. Türkiye’nin yüzde 

50’si, en az yüzde 50’si bu hukuk dışı, demokrasi dışı, özgürlükleri yok eden AKP uygulamalarını 

reddetmektedir, buna hayır demektedir. Türkiye AKP’den ve onların hukuksuzluklarından ibaret değildir. 

Bu nedenle kararın sorumlusu AKP olmasına rağmen maalesef karar 80 milyonu, Türkiye’yi 
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cezalandırmaktadır. Kararla Türkiye’ye şu söylenmiştir; siz bir Avrupa Konseyi üyesi olma konumunu 

kaybettiniz, artık attığınız her adımınız incelenecek ve izlenecek denilmiştir. O zaman şunu tespit etmeliyiz. 

Bu kararla ve bu karara yol açmış olan hukuksuzluklar, demokrasiyi zedeleyen adımlarla Türkiye 13 yıl 

geriye götürülmüştür ve bu çok ağır bir durumdur. Türkiye’nin kaybettiği 13 yılın hesabı derhal verilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmak bir hedef olmuştur. Bu hedefin 

önemli parçası demokrasi evrensel değerlerinin Türkiye’de yaşatılmasıdır ve bu hedefin önemli bir parçası 

Avrupa Birliğiyle olan bu ortak değerlerdir. Bu değerlere arkasını dönen bir Türkiye’nin kimseye faydası 

yoktur. Derhal Türkiye’ye yıllar kaybettiren bu hukuksuzluklar, Türkiye’ye demokrasisini kaybettiren bu 

siyasi anlayışın hızla düzeltilmesi gerekmektedir. Bu zararı veren iktidarın derhal yarattığı erozyonu 

ortadan kaldıracak adımları atması gerekmektedir. 

Bu Açıkça Tutuklulara İşkencenin İktidar Tarafından Beyanıdır 

Şimdi siz OHAL rejimini sürekli kılarsanız, kendinizden görmediğiniz herkese zulüm yaparsanız, baskı 

yaparsanız, gazetecileri, seçilmiş milletvekillerini tutuklarsanız bunun doğal ve kaçınılmaz sonucu 

Türkiye’nin uluslararası toplumun gözünde demokratik bir ülke olma statüsünü yitirmesidir. Yaşıyor 

olduğumuz gerçek budur. Türkiye’de artık hukuksuzlukların ortadan kaldırılması, insan hakları ve 

özgürlükler konusunda çok acil ve büyük adımların atılması bir zorunluluktur. Bakın Cumhuriyet 

Gazetesinin yazarları, Cumhuriyet Gazetesinin gazetecileri 178 gündür tutuklular. Diğer birçok gazeteci de 

halen cezaevinde. Milletvekilleri tutuklu. Türkiye bir korku ülkesine döndü. Türkiye darbe girişiminin 

hemen ardından 21 Temmuz’da Birleşmiş Milletler kişisel ve siyasal haklar sözleşmesinin 13 maddesine 

çekince koyduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Çekince konulmuş olan maddeler, bu maddeler 

arasında bulunan atfetmemiz gereken değerler Türkiye’nin nereye taşındığının itirafıdır. Çekince 

konulmuş maddeler arasında tutulanlara insani biçimde davranma, adil yargılama ve ifade özgürlüğü de 

bulunuyor. Yani bu açıkça tutukladıklarınıza insani davranmayacağınızın bir itirafıdır. İşkencenin iktidar 

tarafından beyanıdır. 

Şimdi siz iktidar olarak bunu yapacaksınız, doğal olarak birileri de dönüp size ya ülkenizde hukuk kalmamış, 

demokrasi kalmamış, insan hakları kalmamış diyecek. Şimdi bakın bir siyasi partinin liderleri, milletvekilleri 

180 güne yakın bir süredir hapisteler. Oysa Anayasa Mahkemesinin 4 yıl önce verdiği bir karar vardı. Bu 

karar kamuoyunda Balbay kararı olarak bilinen ve 100’ü aşkın gerekçeye dayandırılmış bir karardı. O 

zamanda talep ettik, bugünde talep ediyoruz. Hızla tutuklu milletvekillerine derhal Balbay kararı 

uygulanmalıdır. Burada açık bir hukuksuzluk vardır ve milletvekillerinin tutukluluklarına biran önce son 

verilmelidir. 

Neden Yurtdışında Sayısız Tutuklu Vatandaşımız Varken, Türkiye Cumhuriyeti Sadece Rıza Zarraf’a 

Değer Veriyor, Sadece Bu Konuya Hassasiyet Sergileniyor? 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin o kadar çok ve o kadar ciddi sorunları var ki, Türkiye’nin demokrasi meselesi 

var. Türkiye’nin özgürlükler meselesi var. Türkiye’nin bir ekonomi meselesi var. Hukuk devletinin tamamen 

ortadan kaldırılmış olması meselesi var. Ancak görünen o ki, hükümetin de, Cumhurbaşkanının da bu 

meselelerde gözü yok. Bunları çözmek, bunları öncelemek gibi bir derdi yok. Onlar için varsa yoksa tek bir 

mesele var, o da uluslararası kara para trafiğinin baş aktörü Türkiye’de asrın yolsuzluğunun kilit adamı olan 

Rıza Zarraf’ın korunması. Türkiye’den Amerika’ya giden her bakan, her devlet yetkilisinin birinci gündem 

maddesi Rıza Zarraf. Neden, niçin böyle? Bunca meselemiz varken neden bir kişiyle ilgili bir mesele bir 

iktidarın tek ve temel meselesi haline geldi? Neden yurtdışında sayısız tutuklu vatandaşımız varken, 

Türkiye Cumhuriyeti sadece Rıza Zarraf’a değer veriyor, sadece bu konuya hassasiyet sergileniyor? Şimdi 

kara para trafiğinin baş aktörü neden Türkiye Cumhuriyeti tarafından adeta bir devlet meselesi gibi en üst 

düzeyde savunuluyor? Bu canhıraş savunma hali iki çok açık gerçeği esasında ortaya koymuş oluyor. 

Birincisi; Rıza Zarraf’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir şahsi değeri var. İkincisi; Türkiye Cumhuriyeti 
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devletinin dış politika öncelikleri 80 milyonun çıkarlarına göre değil, Erdoğan’ın şahsi meselelerine, onun 

kişisel kaygılarına göre şekilleniyor. Bunun açık anlamı devletin çökmüş olması ve yerine şahıs devletinin 

konulmuş olmasıdır. Bu da bir kez daha bu somut durumun örneğidir. 

Nitekim geçen hafta Amerika’dan Türkiye’yle Rıza Zarraf üzerinden pazarlık yürütüldüğü yönünde 

açıklamalar yapıldı. Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarından Rıza Zarraf uğruna ödün veriliyorsa bu bir 

felakettir ve bunun 80 milyon için çok ağır sonuçları olur. Türkiye Cumhuriyeti devletini bir çadır devletine 

indirgeyen bu anlayış daha öncede kabul etmediğimiz, bundan sonrada asla kabul etmeyeceğimiz bir 

anlayıştır. 

AİHM’e Başvuracağız  

Değerli arkadaşlar, mühürsüz bir seçimin ardından gayrimeşru bir referandum sonucuyla karşı karşıyayız. 

49 milyon 799 bin 163 kişinin ya da sandığa gitmiş olan, kendi vicdanıyla, cesaretle oy kullanmış olan bütün 

vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde 

AİHM’e başvuru yapacağımızı da buradan hepinizle paylaşmak istiyorum. 
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3. BİRİM FAALİYET RAPORLARI 

3.1.Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 

Örgütte Meydana Gelen Değişiklikler 

1. Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Ş. 

Vahit GİRGİN, 25 Nisan 2017 tarihinde İlçe 

Başkanlığı görevinden istifa etti. 

2. Kırıkkale İli Balışeyh İlçe Başkanının istifasıyla 

boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim 

Kurulu’nun 25 Nisan 2017 tarihli kararı ile Eftal 

SAPMAZ seçildi. 

3. Çankırı İl Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 2017 

tarihli toplantısında, boş olan İl Başkanlığı 

görevini yürütmek üzere İlhan TEKİN seçildi. 

4. Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçe Yönetim 

Kurulu’nun 04 Mayıs 2017 tarihli toplantısında, 

boş olan İlçe Başkanlığı görevini yürütmek 

üzere Anıl CENGİZ seçildi. 

5. Hatay İli Kırıkhan İlçe Başkanı İsmail 

KARAOĞLAN, 04 Mayıs 2017 tarihinde İlçe 

Başkanlığı görevinden istifa etti. 

6. Hatay İli Kırıkhan İlçe Yönetim Kurulu’nun 04 

Mayıs 2017 tarihli toplantısında, boş olan İlçe 

Başkanlığı görevini yürütmek üzere İsmail 

SAVAŞIR seçildi. 

7. Çankırı İli Merkez İlçe Başkanı Hasan BATTAL, 

15 Mayıs 2017 tarihinde İlçe Başkanlığı 

görevinden istifa etti. 

8. Çankırı İli Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nun 16 

Mayıs 2017 tarihli toplantısında, boş olan İlçe 

Başkanlığı görevini yürütmek üzere Fikret KAYA 

seçildi. 

9. Ardahan İli Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan 

ONAY, 31 Mayıs 2017 tarihinde İlçe Başkanlığı 

görevinden istifa etti. 

10. Ardahan İli Merkez İlçe Başkanının istifası ile 

boş olan İlçe Başkanlığı görevini, Kongreler 

sürecinin başlamış olması nedeniyle, kongreler 

sürecinde yürütmek üzere, Vedat TEMEL’in 

görevlendirilmesi, MYK’nın 31 Mayıs 2017 

tarihli toplantısında uygun görüldü. 

11. Boş olan Şırnak İli Silopi İlçe Örgütünde, CHP 

Tüzüğü’nün 42/D-2 maddesi uyarınca, Ümran 

CENGİZ Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 

atanmasına, MYK’nın 07 Haziran 2017 tarihli 

toplantısında karar verildi. 

12. CHP Danimarka Birlik Başkanlığı’na, Bayram 

YÜKSEL Başkanlığında Asıl ve Yedek Üyelerden 

oluşan Yönetim Kurulu’nun atanmasına, 

MYK’nın 14 Haziran 2017 tarihli toplantısında 

karar verildi. 

13. Aydın İli Efeler İlçe Başkanı Selim GÜNGÖR, 14 

Haziran 2017 tarihinde istifa etti. 

Örgütlenmede Yürütülen Çalışmalar 

29 Nisan 2017 - İl Başkanları Toplantısı: 

İl Başkanları Toplantısı Hilton Garden Inn Hotel 

Ankara’da gerçekleştirildi. Sayın Genel 

Başkanımızın katılımıyla Ankara’da yapılan İl 

Başkanları Toplantısında referandum öncesi ve 

sonrası değerlendirmelerde bulunuldu. İl 

Başkanlarımız bölgelerindeki çalışmalarıyla ilgili 

bilgilendirmeler yaptılar. Kongre sürecine yönelik 

görüş ve öneriler sunularak verimli bir toplantı 

gerçekleştirildi.  
 

01 Mayıs 2017 - Ankara’daki 1 Mayıs 

Kutlamalarına Katılım: 
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Ankara İl Başkanlığımız tarafından organize edilen 1 

Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında Emek, 

Demokrasi, Barış ve Özgürlük için geniş katılımlı bir 

yürüyüş yapıldı. STK’ların da katılımıyla 

Güvenpark’tan başlayan etkinlik Kurtuluş’ta son 

buldu. 

 

 

03 Mayıs 2017  

2017 yılında yapılacak olan kongrelerle ilgili takvim 

3 Mayıs tarihinde yapılan MYK toplantısında 

sunuldu. Gerekli değerlendirme ve bilgilendirmeler 

yapılarak sonuçlandırılıp aynı gün yapılan basın 

toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı. 

19 Mayıs 2017  

Sayın Genel Başkanımızın başlatıp bir bölümüne 

katıldığı 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Gençlik 

Kollarıyla birlikte planlanarak Kızılay’dan başlatıldı 

ve Anıtkabir’de son buldu. 

 

 

22 Mayıs 2017 

Balıkesir İl Örgütümüzün yaptığı program 

doğrultusunda iki günlük çalışma gerçekleştirildi. 

Bu çalışma kapsamında Balıkesir Burhaniye İlçe 

Binasının açılışının yanısıra beş ilçede toplantılar 

düzenlendi. Örgütlerle beraber değerlendirmeler 

yapıldı.  
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Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerimizin (Çiğdem 

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni, 

Yenimahalle Belediyesi Şehit Jandarma Astsubay 

Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi açılışı, 

Şenol Güneş Spor Parkı açılışı, Çankaya Belediyesi 

Yaşamkent Spor Parkı açılışı) açılış ve etkinliklerine 

katılım sağlandı. 

15 Haziran – 3 Temmuz 2017  

Sayın Genel Başkanımızın başlattığı, tüm dünyada 

yankı bulan ve Güvenpark’tan başlayıp halen 

devam eden Adalet Yürüyüşünde Genel Başkanın 

görevlendirmesiyle tertip komitesi üyesi olarak 

görev alındı. Diğer komite üyeleriyle beraber 

yürüyüş organizasyonu yapılmaktadır. 

 

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeleri 

21.05.2017 tarihinde CHP Avusturya Birliği Genel 

Kurulu yapıldı. Filiz Kaynak başkan olarak seçildi.  

21.05.2017 tarihinde CHP Fransa Strasbourg Birliği 

Genel Kurulu yapıldı. Mustafa Özçelik başkan 

olarak seçildi.  

18.06.2017 tarihinde CHP Hollanda Birliği Genel 

Kurulu yapıldı. Arzu Özalp başkan olarak seçildi.  

14 Haziran 2017 CHP Danimarka Birliğinin 

Kurulması 

34.139 kayıtlı seçmen bulunan Danimarka’da 2017 

Referandumu seçim çalışmaları bu ülkedeki bir 

grup gönüllümüzün özverili çalışmalarıyla 

yürütülmüştür. Bu grup CHP’nin Danimarka Birliği 

olarak çalışmalarını sürdürmek istediklerini 

bildirmişlerdir. Gerekli araştırma ve görüşmelerin 

ardından 14.06.2017 tarihinde alınan MYK kararıyla 

Bayram Yüksel başkanlığında CHP Danimarka Birliği 

kurulmuştur. Böylece CHP Yurt Dışı Birliklerinin 

sayısı 26 olmuştur.  

14.06.2017 itibariyle CHP olarak 2 ülkede (ABD ve 

Belçika) resmi temsilciliğimiz ve 13 ülkede 

(Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, 

Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İskoçya, 

İsveç, İsviçre, Kanada ve KKTC) resmi birliklerimiz 

bulunmaktadır. 9’u Almanya’da 5’i Fransa’da olmak 

üzere 26 birliğimizle yurt dışı örgütlenme 

çalışmalarımız yürütülmektedir. 

Ayrıca 3 ülkede (Macaristan, Romanya ve Suudi 

Arabistan) seçmen sayısının sınırlı olması nedeniyle 

birlik kurmak yerine çalışmalar oluşturulan fahri 

temsilcilikler aracılığıyla sürdürülmektedir. 
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Diğer Çalışmalar 

3 - 4 Haziran 2017 CHP Yurt Dışı Birlikleri Çalıştayı 

3 - 4 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Etap Altınel 

Otelinde CHP Yurt Dışı Birlikleri Çalıştayı yapılmıştır. 

Çalıştaya 22 birlikten 43 birlik yöneticisi katılmıştır.  

Katılımcı birlikler Almanya Baden Württemberg 

Birliği, Almanya Berlin Birliği, Almanya Bremen 

Birliği, Almanya Hamburg Schleswig-Holstein 

Birliği, Almanya Hannover-Niedersachsen  Birliği, 

Almanya Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland  Birliği, 

Almanya Münih Birliği, Almanya NRW (North 

Rhine-Westphalia) Birliği, Almanya Nürnberg-

Kuzey Bavyera Birliği, Avustralya Birliği, Avusturya 

Birliği, Belçika Birliği, Fransa  Birliği, Fransa 

Bordeaux Birliği, Fransa Lyon Birliği, Fransa 

Strasbourg Birliği, Hollanda Birliği, İngiltere Birliği, 

İskoçya Birliği, İsveç Birliği, İsviçre Birliği ve KKTC 

Birliği olmuştur. 

 

Çalıştay CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve 

Yurt Dışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl’ün açılış konuşmasıyla 

başlamıştır.  

 

 

16 Nisan Referandum Sonuçları, Yurt içi sonuçları 

sunumu ve Yurt dışı sonuçları sunumu yapılmıştır. 

Sayın Genel Başkanımızın çalıştaya katılımıyla 

beraber tüm Birlik Başkanları birer konuşma 

yaparak değerlendirmelerini paylaşmışlardır. 

Ardından Genel Başkanımız bir konuşma yapmıştır. 

Ardından her CHP Birliği için hazırlanmış plaketler 

Genel Başkanımız tarafından Birlik Yöneticilerimize 

verilmiştir. 

Hazırlıkları süren CHP Yurt Dışı Birlikleri Tüzüğüyle 

ilgili olarak YDK Üyesi Av. Ali Hikmet Akıllı 

tarafından bir sunum yapılmış, tüzük maddeleriyle 

ilgili birliklerin görüş ve önerileri alınmıştır.  

Çalıştayın ikinci günü “Yurt Dışında Yaşayan 

Vatandaşlarımızın Sorunları”, “Mali Kaynak 

Yaratılmasıyla İlgili Çözüm Önerileri”, “2019 

Seçimine Yönelik Hazırlıklar”, “Yurt Dışındaki Siyasi 

Partiler ve Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler”, “Parti 

İçi Eğitim” ve “CHP Int” başlıklarıyla 6 çalışma grubu 

oluşturulmuş, her çalışma grubu toplanarak 

konularıyla ilgili görüşlerin değerlendirildiği 

çalışmalar yapmışlardır.  

CHP Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Bşk. 

Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı tarafından “Parti 

İçi Eğitim” çalışma grubu sonuç raporunu da içeren 

“Eğitim ile ilgili Bilgilendirme Sunumu” yapılmıştır. 

Diğer çalışma grupları da konularıyla ilgili 

çalışmaları tamamladıktan sonra sunumlarını 

yapmışlardır. Sonrasında oluşturulmuş olan Sonuç 

Bildirgesi Komisyonu aşağıdaki Sonuç Bildirgesini 

hazırlamıştır. 
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Ardından CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve 

Yurt Dışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl tarafından kapanış 

konuşması yapılarak çalıştay tamamlanmıştır. 

 

17 Mayıs 2017 tarihinde MYK’ya “Yurt İçi Sandık 

Görevlendirmeleri Özet Raporu” sunulmuştur: 

2017 Referandumuyla ilgili olarak Yurt İçi Sandık 

Görevlendirmeleri Özet Raporu hazırlanmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunda 16 Nisan Referandumunda 

yurt içinde kurulan 166.919 sandıktan 157.283 

tanesi ( %94,23) için CHP Sandık Kurulu Üyesi 

atanmadığı, atama yapılmamış sandık sayısının ise 

9.636 (% 5,77) olduğu belirlenmiştir. Atanan 

görevlilerden 147.942 tanesi görev yapmış, 9.341 

tanesi ise görev yerine gitmemiştir. Bu sayı toplam 

sandık sayısının % 5,6’sını oluşturmaktadır. Toplam 

sandık sayısına göre oranlandığında sandıkların % 

88,63’ünde Sandık Kurulu Üyelerimiz görev 

yapmıştır. Atama yapılmayan veya atama yapıldığı 

halde boşta kalan toplam sandık sayısı ise 18.977 

(% 11,37) olmuştur. Atama yapılmamış sandıkların 

büyük çoğunluğu Ağrı, Bayburt, Bingöl, Erzurum, 

Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van 

gibi doğu illerimizdedir. Ancak bu sandıkların büyük 

kısmına paydaşlar ve gönüllülerce atama yapılarak 

sandık başında görevli bulunması sağlanmıştır. 

İlgili tablolar aşağıda verilmiştir. 

Atama Durumuna Göre: 

Sandıklardaki Görevli Atama Durumu Sandık Sayısı Oran 

ATAMA YAPILDI 157.283 % 94,23 

ATAMA YAPILMADI 9.636 % 5,77 

TOPLAM 166.919 % 100,00 

 

Görev Yapma ve Atama Durumuna Göre: 
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 Sandık Sayısı Oran 

GÖREV YAPTI 147.942 % 88,63 

ATAMA YOK 9.636 % 5,77 

GÖREV YAPMADI 9.341 % 5,60 

TOPLAM 166.919 % 100,00 

 

Sıfır “Hayır” Oyu Çıkan Sandıklardaki Sandık Kurulu Üyelerimiz: 

Türkiye genelinde kurulmuş olan 166.919 sandıktan 960’ında (% 0,6) hiç “Hayır” oyu çıkmamıştır. Bu 

sandıkların 607’sinde Sandık Kurulu Üye ataması yapılmamış, 71’inde ise atama yapıldığı halde Sandık 

Kurulu Üyesinin görev yerine gitmediği belirlenmiştir. (Bu 71 kişiden 8’inin parti üyesi olduğu görülmüş ve 

bu kişilerle ilgili durumun araştırılması için İlçe Başkanlıklarına yazı gönderilmiştir.) 282 tanesinde ise CHP 

Sandık Kurulu Üyesinin görev başında olduğu belirlenmiştir. Bunlardan 12 tanesinin CHP üyesi olduğu 

anlaşılmış, bu kişilerin üyelikten düşürülmesi için işlemler başlatılmıştır.  

Görev Durumu Sandık Sayısı Sıfır "Hayır" Oyu Çıkan Oran 

ATAMA YOK 9.636 607 % 6,3 

GÖREV YAPMADI 9.341 71 % 0,8 

GÖREV YAPTI 147.942 282 % 0,2 

TOPLAM 166.919 960 % 0,6 

 

Parti Üyesi Olan Seçmenler: 

Kayıtlı oldukları sandıklarda “Hayır” oyu çıkmamış olan 87 parti üyemiz belirlenmiş, bunlardan 16’sı başka 

sandıkta Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olduğu ve görevli oldukları sandıklarda “Hayır” oyu 

çıktığı görülmüş, kalan 51parti üyemizin durumlarının araştırılması için İlçe Başkanlıklarımıza yazı 

gönderilmiştir. Geçerli mazeretleri bulunmayan üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi için süreç başlatılmıştır. 

31 Mayıs 2017 tarihinde MYK’ya Sıfır Üyeli Sandıklardaki Değişimle ilgili bilgi verilmiştir: 

Buna göre 1 Kasım 2015 Seçimlerinde hiç parti üyemizin bulunmadığı 28.796 sandık bulunuyordu. Ocak 

2017’ye kadar bu sandıklardan 1.508’ine üye bulunmuş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca 1 Kasım 2015 Seçiminde seçmen olarak kayıtlı oldukları sandıklarda sıfır CHP oyu çıktığı için 

üyeliklerin düşürülmesi nedeniyle “Sıfır Üyeli Sandık” konumuna gelen sandıklardan 213’üne yeni üye 

bulunmuştur. 

1 Kasım 2015 

Seçimi Toplam 

Sandık Sayısı 

1 Kasım 2015 Seçiminde 

Üyemizin Bulunmadığı 

Sandık Sayısı 

Bu Sandıklardan Ocak 

2017’ye kadar Üye 

Bulunan Sandık Sayısı 

1 Kasım 2015 Seçiminde seçmen olarak kayıtlı 

oldukları sandıklarda sıfır CHP oyu çıktığı için 

üyeliklerin düşürülmesi nedeniyle “Sıfır Üyeli 

Sandık” konumuna gelen sandıklardan Yeni 

Üye Bulunmuş Sandık Sayısı 

165.837 28.796 1.508 213 

 

CHP İngiltere Birliği Bürosu Açılışı: 

CHP İngiltere Birliği Bürosu CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Tekin Bingöl ve Kocaeli Milletvekili 

Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla Londra’da 

açılmıştır. Açılışa İngiltere İşçi Partisinden 

Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Belediye 

Meclis üyeleri Ali Gül Özbek, Ahmet Karahasan, 

Peray Ahmet, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve 
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Cemevi Başkanı Tugay Hurman, Day- Mer Sözcüsü 

Ahmet Sezgin, CHP İngiltere Birliği Kurucu Başkanı 

Baki Düzgün, Birlik Başkanı Hasan Dikme, Birlik 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve birçok partilimiz 

katılmıştır. 
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3.2.Hukuk ve Seçim İşleri Faaliyet Raporu 

Gen.Bş.Yrd.Bülent Tezcan 

ADALET YÜRÜYÜŞÜ 

14 Haziran 2017 tarihli olağanüstü Merkez Yönetim 

Toplantısı ardından Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu öncülüğünde 15 Haziran 2017 

tarihinde Ankara Güvenpark'ta "Adalet Yürüyüşü" 

başlamıştır. 

9 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da bütün 

Türkiye’deki adalet isteği ve özlemi olanlarla, 

Maltepe Mitinginde birlikte olacağız. 

Bu çerçevede çalışmalarımız devam etmektedir. 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER 

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında Anayasa 

Değişikliği Halkoylamasında yapılan usulsüzlükler 

nedeniyle 05/05/2017 tarihinde suç duyurusunda 

bulunulmuştur.  

16 Nisan 2017 tarihli Anayasa Değişikliği 

Halkoylaması hakkında Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine yapılacak başvuru ile ilgili olarak 

toplantılar düzenlenmiş ve başvuru metninin 

hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.  

25.04.2017 tarihinden sonra parti tüzel kişiliğine 

karşı kişilik haklarını zedeleyici söylem ve davranış 

içinde bulunan 8 kişi hakkında manevi tazminat 

davası açılmış ve bu kişilerin sosyal medya paylaşım 

içeriklerinin kaldırılması sağlanmıştır. Bu konuda 

hali hazırda 26 adet derdest dava bulunmaktadır.  

Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Cumhuriyet Halk 

Partisi 1995 yılında birleşmiştir. Bu birleşme nedeni 

ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye ait taşınmazların 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne devredilmesi 

gerekmekte ise de bir kısım taşınmazların devrinin 

yapılmadığı anlaşılmıştır. Ankara’nın Altındağ 

ilçesinde bulunan ve halen parti binası olarak 

kullanılan iki adet taşınmazın devri işlemi 12 

Haziran 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Mersin ili, 

Tarsus ve Silifke ilçelerindeki devir işlemleri devam 

etmektedir.  

Sahte bir belgeyle FETÖ terör örgütü lideri Fetullah 

Gülen’in partimize bağışta bulunduğu yönünde 

açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi 

milletvekili Reşat Petek hakkında 26/05/2017 

tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.  

Merkez Türkiye Projesinin marka belgesi alınmıştır. 

Derin Tarih adlı programda Atatürk’e hakaret eden 

Süleyman Yeşilyurt, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa 

Armağan ve TVNET Sorumlu Müdürü hakkında 

06/05/2017 tarihinde suç duyurusunda 

bulunulmuştur.  

Kamuoyunda Genelkurmay Çatı Davası olarak 

bilinen davaya müdahale talebinde bulunulmuştur. 

Dava takip edilmektedir.  

Iğdır ilinde 4 Haziran 2017 tarihinde yapılan İl Genel 

Meclisi ara seçimleri takip edilmiştir. 

Parti aleyhine açılan davalar takip edilmektedir. 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ 

ÖRGÜT ZİYARETLERİ 

01 MayısAydın Kuşadası 1 Mayıs buluşmasına 

katılındı. 

15-16 Mayıs Aydın Efeler, Söke, Kuşadası, Köşk, 

Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, 

Buharkent, Karacasu ilçe örgütlerimiz ziyaret edildi. 

PANEL VE KONFERANSLAR 

29 Nisan İlBaşkanları Toplantısına katılındı. 08 Mayıs Belediye Başkanları Toplantısı katılındı 
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20 Mayıs Gençlik Kollarımızın düzenlediği”Gençlik 

Örgütü İl Başkanları Toplantısına” katılındı. 

27 Mayıs Türkiye Gençlik Birliği Olağanüstü Genel 

Kongresine katılındı. 

5 Haziran CHP Emek Büroları tarafından 

düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayına katılındı. 

TEMSİL ZİYARETLERİ 

25 Nisan Anayasa Mahkemesinin 55.Kuruluş 

yıldönümü kapsamında düzenlenen törene Genel 

Başkanımız ile beraber katılındı. 

10 Mayıs Danıştay’ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü ve 

Danıştay ve İdari Yargı Törenine Genel Başkanımız 

ile beraber katılındı. 

19 Mayıs Gençlik Kollarımızın Ankara’da 

düzenlediği yürüyüşe katılındı. 

Sözcü Gazetesi çalışanlarının gözaltına 

alınmasından sonra gazetenin Ankara Temsilciliği 

ziyaret edildi. 

7 Haziran EGEM Platformunun düzenlediği iftar 

yemeğine katılındı. 

Hayır buluşmaları kapsamında, Genel Başkanımızla 

birlikte; 

Meral Akşener’le iftar yemeğine katılındı. 

Vatan Partisi ve Halkların Demokratik Partisi ziyaret 

edildi. 

KABULLER 

25 Mayıs Ankara İl Kadın Kolları yönetimi kabul 

edildi. 

31 Mayıs Aydın İl ve ilçe örgütleri kabul edildi. 

5 Haziran Arabuluculuk Derneği kabul edildi. 

8 Haziran Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin 

Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleri kabul edildi. 

 

BASIN 

MYK AÇIKLAMALARI  

10 MAYIS 2017 

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/11/chp-

genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-58965.aspx 

17 MAYIS 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-toplantisi-17-mayis-2017-

59167.aspx 

24 MAYIS 2017 

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-

genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-59388.aspx 

31 MAYIS 2017  

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcannin-basin-aciklamasi-59598.aspx 

7 HAZİRAN 2017 

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-07-haziran-2017-

59799.aspx 

14 HAZİRAN 2017 

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-14-haziran-2017-

60047.aspx 

21 HAZİRAN 2017 

http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-58965.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-58965.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-58965.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-toplantisi-17-mayis-2017-59167.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-toplantisi-17-mayis-2017-59167.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-toplantisi-17-mayis-2017-59167.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-toplantisi-17-mayis-2017-59167.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-59388.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-59388.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-59388.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcannin-basin-aciklamasi-59598.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcannin-basin-aciklamasi-59598.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcannin-basin-aciklamasi-59598.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-07-haziran-2017-59799.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-07-haziran-2017-59799.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-07-haziran-2017-59799.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-07-haziran-2017-59799.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-14-haziran-2017-60047.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-14-haziran-2017-60047.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-14-haziran-2017-60047.aspx
http://secimisleri.chp.org.tr/Haberler/50/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-14-haziran-2017-60047.aspx
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https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-adalet-yurusunun-7-gununde-yaptigi-

aciklama-21-haziran-2017-60290.aspx 

28 HAZİRAN 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-adalet-yurusunun-14-gununde-yaptigi-

aciklama-28-haziran-2017-60435.aspx 

 

MAYIS – HAZİRAN 2017 TELEVİZYON YAYINLARI 

17.06.2017 

HALK TV – GÜNDEM ÖZEL 

07.06.2017 

HABERTÜRK – ANA HABER 

26.05.2017 

BEST FM - KONUŞAN TÜRKİYE 

18.05.2017 

HALK TV – İLHAN TAŞÇI’YLA PERDE ARKASI 

08.05.2017 

CNNTÜRK- AHMET HAKAN TARAFSIZ BÖLGE 

YAZILI BASIN 

 

29 HAZİRAN 2017 

 

 

25 HAZİRAN 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-7-gununde-yaptigi-aciklama-21-haziran-2017-60290.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-7-gununde-yaptigi-aciklama-21-haziran-2017-60290.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-7-gununde-yaptigi-aciklama-21-haziran-2017-60290.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-7-gununde-yaptigi-aciklama-21-haziran-2017-60290.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-14-gununde-yaptigi-aciklama-28-haziran-2017-60435.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-14-gununde-yaptigi-aciklama-28-haziran-2017-60435.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-14-gununde-yaptigi-aciklama-28-haziran-2017-60435.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/55/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcanin-adalet-yurusunun-14-gununde-yaptigi-aciklama-28-haziran-2017-60435.aspx
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23 HAZİRAN 2017 

 

22 HAZİRAN 2017 

 

22 HAZİRAN 2017 

 

20 HAZİRAN 2017 



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

94 

 

18 HAZİRAN 2017 

 

17 HAZİRAN 2017 

 

15 HAZİRAN 2017 

 

 

8 HAZİRAN 2017 
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1 HAZİRAN 2017 

 

 

 

25 MAYIS 2017 
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22 MAYIS 2017 

 

18 MAYIS 2017 

 

18 MAYIS 2017 

 

18 MAYIS 2017 

 

11 MAYIS 2017 

 

29 NİSAN 2017 
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3.3.İnsan ve Doğa Hakları Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

26 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA 

TBMM’de ki Tadilat Çalışmaları: 

15 Temmuz 2016 tarihinde ki darbe girişiminden 

hemen sonra TBMM’de başlayan ve bitmek 

bilmeyen tadilatlar, hiçbir siyasi parti grubunun fikri 

alınmadan yenilenen kulisler ve yenilenen telefon 

cihazları hakkında TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru 

önergesi.  

30 NİSAN 2017 PAZAR 

Alevi Kültür Dernekleri Urla Şubesi: 

Alevi Kültür Dernekleri Urla Şubesi Kadın Kolları’nın 

düzenlemiş olduğu kahvaltıda canlarımızla 

buluşmak için Urla İlçe Başkanımız Bahri Yalaz ve 

ilçe sekreterimiz Hakan Özbadur ile birlikte katılım.  

Yelki, Kadın Üretici Pazarı Açılışı: 

Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Kent 

Konseyi’nin birlikte hazırlamış olduğu Yelki beldesi 

kalkınma projesi kapsamında kurulan Kadın Üretici 

Pazarı açılışına, İzmir Milletvekillerimiz Musa Çam, 

Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Güzelbahçe Belediye 

Başkanımız Mustafa İnce, Güzelbahçe İlçe 

Başkanımız Kazım Çam, Urla İlçe Başkanımız Bahri 

Yalaz, YDK üyemiz Şehrazat Mercan, STK 

temsilcilerimiz ve partililerimiz ile birlikte katılım.  

 

1 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Yürüyüşü: 

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen 1 

Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’na katılım. 

6 MAYIS 2017 CUMARTESİ 

Silopi’de Panzer ile Öldürülen Çocuklar:   

Şırnak, Silopi’de 2 kardeşin ölümüne yol açan zırhlı 

polis aracının bir evin duvarını yıkması nedeniyle 

ölen 2 çocuk hakkında İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi. 

7 MAYIS 2017 PAZAR 

PM Toplantısı: 

Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Fikri Sağlar’ın 

disipline sevk edilmesi gündemiyle gerçekleşen PM 

toplantısına katılım. 

8 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Açlık Grevi: 

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile ihraç edilen ve 

bu adaletsizliğin düzelmesi için 9 Mart’tan bu yana 

Yüksel Caddesinde İnsan Hakları Anıtı önünde açlık 

grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve 

Öğretmen Semih Özakça’ya destek ziyareti. 

9 MAYIS 2017 SALI 

Atatürk’e ve Afet İnan’a Yapılan Hakaret:  

RTÜK’e, TV NET logosu ile yayın yapan televizyon 

kanalında yayınlanan Derin Tarih adlı programda 

Mustafa Kemal Atatürk ve Manevi Kızı Afet İnan'a 

yapılan hakaretlerle ilgili hem programa hem de 

televizyon kanalına gerekli işlemlerin başlatılması 

için başvuru.  

11 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

Açlık Grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça:  

KHK’larla ihraç edilen ve işlerine iade edilme 

talepleriyle açlık grevinde olan akademisyen Nuriye 

Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın haklarının 

geri verilerek açlık grevine son vermelerini 

sağlamak amacıyla Başbakan Binali Yıldırım’ın 

yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi. 
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12 MAYIS 2017 CUMA 

Seferihisar’da Taş Ocağı Uğruna Yok Edilen Erkence 

Zeytini: 

Seferihisar’ın Orhanlı Vadisi’nde açılması planlanan 

taş ocağı için hazırlanan kanunsuz ÇED Raporu ve 

bu taş ocağının bölgede yetişen dünyaca ünlü 

Erkence zeytinine vereceği telafisi olmayan 

zararların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 

yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi. 

12 MAYIS 2017 CUMARTESİ 

2. Sokak Hayvanları Kongresi, Bursa / Nilüfer: 

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimler 

Odası iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Sokak 

Hayvanları Refahı Kongresi'ne özel nedenlerden 

dolayı gidilememesi nedeniyle İnsan ve Doğa 

Haklarından Sorumlu Genel Başkanlık birimini 

temsilen “Şero”nun ağzından seslendirilmiş gibi 

hazırlanan video twitter’da en çok konuşulanlarda 

ilk 10’a girdi. Hürriyet, Cumhuriyet, BirGün, 

Milliyet, Oda TV’nin internet sayfalarında tüm 

yurttaşlara ulaştı. Facebook’ta 2405 kişiye erişildi.  

SASADER’in Referandum Sonrası Türkiye 

Siyasetinde Gelişmeler Çalıştayı, Bursa / Nilüfer 

Referandum’da Hayır bileşenlerinin analizi ve ortak 

değerlerini belirlenmek ve önerileri ele almak için 

Bursa’da Nilüfer Belediyesi ve Sosyal Siyasal 

Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından 

düzenlenen “Referandum Sonrası Türkiye 

Siyasetinde Gelişmeler Çalıştayı”na  Genel Başkan 

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter ve İzmir 

Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan 

Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman 

Budak ve Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca 

Kayışoğlu, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. 

Dr. Tanju Tosun, Prof. Dr. Gülgün Tosun, Prof. Dr. 

Nebi Sümer, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Ayşe 

Buğra, Prof. Dr. Rüstem Erkan, Prof. Dr. Ahmet 

Özer, Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Doç. Dr. Murat Somer 

ve Doç. Dr. Yunus Emre ile birlikte katılım.  

 

15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Muameleleri Önleme 

Komitesi Raporu Hakkında: 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul, Ankara 

ve İzmir’de cezaevlerine yüzlerce görüşme yapan 

Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Muameleleri Önleme 

Komitesi’nin Türkiye ile ilgili hazırladığı raporun 

AKP tarafından açıklanmaması üzerinden Adalet 

Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle yazılı 

soru önergesi. 

16 MAYIS 2017 SALI 

Aydın’da ki Uranyum Kuyuları: 

Aydın Söke’nin Kisir Mahallesi’nde su kaynaklarının 

yanında bulunan Uranyum Maden Kuyularda 

yapılan ölçümlerde artan uranyum miktarı, 

kuyuların rehabilite durumu, çevrede yaptıkları 

tahribatın önlenmesi amacıyla Başbakan Binali 

Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru 

önergesi.  

18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

Sivas Katliamı Belgeseli: 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2 Temmuz 

2017 tarihinde yayınlanacak olan Sivas Katliamı 

Belgeseli için Sezgin Sönmez ile içerik hakkında 

görüşme ve çekim.   

Cumartesi Anneleri Haftası Kanun Teklifi:  

Gözaltında kaybolan ve işkence gören çocuklarına 

ulaşamayan Cumartesi Anneleri’nin ilk oturma 

eylemine Hasan Ocak’ın katledilişi ile başlayan 27 

http://www.milliyet.com.tr/tanju-tosun/
http://www.milliyet.com.tr/ayse-bugra/
http://www.milliyet.com.tr/ayse-bugra/
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Mayıs 1995 yılında başlanması ve yapılan bu 

oturma eyleminin aynı zamanda anneler gününü 

takip eden hafta olması nedeniyle  her yıl 20 - 27 

Mayıs tarihleri arasındaki haftanın 'Cumartesi 

Anneleri Haftası' olarak anılması için kanun teklifi 

verildi. 

25 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

Greenpeace Temsilcileri ile Görüşme 

Ergene Havzasında ve Trakya’da yaklaşık 645 

hektarlık arazi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından önce kamulaştırılmış sonra koruma alanı 

olmaktan çıkartılmıştır. Bununla ve buna benzer 

Türkiye’de faaliyetine devam eden birçok termik 

santral ile sulak alanlarımızın ve havanın nasıl 

kirlettiği, tarım arazilerinin nasıl verimsizleştirdiği 

hakkında Greenpeace temsilcileri Deniz Bayram ve 

Reşit Elçin ile görüşme.  

Açlık Grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 

KHK’larla ihraç edilen ve işlerine iade edilme 

talepleriyle açlık grevini sürdüren akademisyen 

Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın 

gözaltına alınması ve ardından terör örgütü 

üyesiymiş gibi gösterilmesine yönelik İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı 

soru önergesi. 

26 MAYIS 2017 CUMA 

Sivas Madımak Davası: 

Firari 3 sanık üzerinden Ankara’da devam eden 

Sivas Madımak Davası’na katılım. 

Eğitim-Sen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı: 

Ankara’da yapılan Eğitim-Sen 10. Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’na katılım.   

27 MAYIS 2017 CUMARTESİ 

İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısı 

27 Mayıs Cumartesi günü yapılan İl Danışma Kurulu 

toplantısına katılım. 

 
29 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademisyen, Öğrenci ve 

Personel 

AKP iktidarı tarafından bilinçli ve sistemli bir şekilde 

baskı altına alınan akademisyenlerin ve akademinin 

yanında olup onlara destek olmak için Dokuz Eylül 

Üniversitesi’ne İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 

ve Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ile birlikte gidildi. 

Fen-Edebiyat Fakültesi: 

Edebiyat Fakültesi Dekan vekili Doç. Dr. Nilsen 

Gökçen’i makamında ziyaret. 

Eğitim-Sen Üyesi Akademisyenler: 

PM üyemiz Prof. Dr. Özkan Yıldız’ında üyesi olduğu 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim-Sen temsilciliğine 

ziyaret.  

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: 

İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar 

Uysal’ı ziyaret. 

İzmir’de İhraç Edilen Akademisyenlerle Buluşma: 

İzmir Milletvekilimiz Selin Sayek Böke ile beraber 

ihraç edilen akademisyenler için yaptığımız 

çalışmanın bir devamı olarak, Ege Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Feride Aksu 

Tanık, Dr. Lülüfer Körükmez Kaya, Araş. Gör. Cansu 

Akbaş, Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Davas 

Demirel ile ikinci kez, son KHK ile ihraç edilen Muğla 

Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nden Araş. Gör. Demet 

Bolat, Marmara Üniversitesi’nden okutman 

Cansever Güner ile bir araya gelindi. CHP olarak 

dayanışma ve destek amaçlı konular değerlendirildi 

ve projeler konuşuldu.  

https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/photos/pcb.1349959655091825/1349959608425163/?type=3
https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/photos/pcb.1349959655091825/1349959608425163/?type=3
https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/photos/pcb.1349959655091825/1349959608425163/?type=3
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 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Sözcü Gazetesine Operasyon: 

19 Mayıs 2017 tarihinde Atatürkçü, laik ve muhalif 

Sözcü Gazetesine FETÖ’yle bağlantılı olduğu 

iddiasıyla yapılan operasyona ilişkin Adalet Bakanı 

Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru 

önergesi.  

2 HAZİRAN 2017 CUMA 

Veli Saçılık’a Müdahale: 

22 Kasım 2016 tarihinde KHK ile işten çıkartılan Veli 

Saçılık, Yüksel Caddesi’nde yaptığı eylemin 205’nci 

gününde polislerin plastik mermi saldırısına 

uğraması, şiddete maruz kalması neticesinde 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması 

istemiyle yazılı soru önergesi. 

4 HAZİRAN 2017 PAZAR 

Zeytin Ağacı da Bizim Meselemiz: 

Gezi isyanının 4. yılı ve zeytinliklerin talan 

edilmesinin önünü açan yasa tasarısı hakkında 

BirGün Gazetesi Pazar ekine yazı.   

5 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ 

OHAL Döneminde Sanat / Sanatçı Baskısı: 

KHK ile ihraç edilen ve pasaportu iptal edilen ünlü 

piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı ve sosyal 

medyada ki paylaşımları nedeniyle 8 günlük gözaltı 

süresinden sonra bir süre tutuklu kalan piyanist 

Dengin Ceylan ile OHAL döneminde sanat ve 

sanatçılara yapılan baskılar hakkında görüşme. 

Sivas Madımak Davası Sanıkları Önerge: 

1 Mart 2017 tarihinde verdiğimiz soru önergemizin 

gelen kâğıtlarda yayımlanması üzerine aynı 

önergenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 

yanıtlaması istemiyle soru önergesi ve BİMER’e 

dilekçe.  

6 HAZİRAN 2017 SALI 

Menderes İlçe Örgütü TBMM Grup Ziyaret: 

Menderes İlçe Başkanımız Ahmet Pala, İzmir il 

yöneticimiz Hande Şentürk ve örgütümüz meclis 

grubumuzu ziyaret etti (Kamil Okyay Sındır ve 

Murat Bakan). 

CHP Strasbourg Birliği:  

CHP Strasbourg Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz 

Zehra Güneş, Fazıl Tuluk ve Çorum Hitit Üniversitesi 

Öğr. Gör. Serkan Tuluk ile TBMM’de görüşme. 

7 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

Kadınları Hedef Gösteren Program:  

RTÜK’e, TV 8’de yayınlanan Sahur Programı adlı 

programda “sokakta yemek yiyen kadınlar dayak 

yer” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Cevat Akşit ve TV 

8’e gerekli işlemlerin başlatılması için başvuru.  

AKP Döneminde Kadına Bakış:  

AKP döneminde kadına bakış ve AKP anlayışının 

kadını hedef alan söylemlerinin kronolojik raporu 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. 

7 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

BEYDER: 

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) yönetim 

kurulu başkanı Tarkan Konar ile Beyoğlu’nda 

yaşanan sorunlar ve yerel seçim hazırlıkları üzerine 

değerlendirme görüşmesi. 

7 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

İbrahim Kaboğlu’nun 15 Temmuz Anayasası Kitabı: 

KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun 

15 Temmuz Anayasası adlı kitabı için Ankara 

Barolar Birliği’nde yapılan imza ve tanım gününe 

katılım.  

8 HAZiRAN 2017 PERŞEMBE 
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TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: 

Mimarlık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan ile 

akademi ve akademisyenlerin yaşadığı sorunlar, 

AKP iktidarının kamusal alan ve yapılara yönelik 

baskıcı tutumu ve diğer güncel konular hakkında 

görüşme. 

Akademinin Referandum Sonuç Analizi: 

Toros Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Özer ve 

Ahmet Veysi İpek ile Referandum sonrası süreç ve 

ortaya çıkan sonuçlar hakkında görüşme. 

Rıfat Ilgaz adının Meslek Yüksek Okulu’ndan 

Kaldırılması: 

Rıfat Ilgaz’ın adının Kastamonu Üniversitesi 

Senatosu tarafından Cide Meslek Yüksek 

Okulu’ndan kaldırılmak istenmesi nedeniyle 

Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle 

yazılı soru önergesi. 

9 HAZiRAN 2017 CUMA 

Yaşı Büyütülerek Evlendirilen Suriyeli Kız Çocukları: 

Basında yer alan küçük yaştaki Suriyeli kız 

çocuklarının yaşları büyütülerek, para karşılığında 

evlendirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Binali 

Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle yazılı soru 

önergesi ve BİMER’e dilekçe. 

10 HAZiRAN 2017 CUMARTESİ 

Mehmet Zeki Tekiner: 

17 Haziran 1980 tarihinde Nevşehir CHP il 

Bakanıyken öldürülen eski Milletvekili Mehmet 

Zeki Tekiner için 17 Haziran 2017’de Nevşehir’de 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 

katılacağı anma etkinliğinin Bülent Tekiner ile 

planlanması.   

12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ 

Sanayi 4.0 Sunumu: 

Simens Türkiye Genel Müdür yardımcısı Ali Rıza 

Ersoy tarafından CHP Genel Merkezi’nde yapılan 

“Sanayi 4.0” konulu toplantıya katılım. 

Okullarda Artan Şiddet Olayları: 

Son dönemde okullarda artan öğretmenlerin 

öğrencilere uyguladığı şiddet olayları hakkında Milli 

Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle 

yazılı soru önergesi ve BİMER’e dilekçe. 

13 HAZİRAN 2017 SALI 

Sözcü Gazetesine yapılanlar için BİMER’e Dilekçe: 

19 Mayıs 2017 tarihinde Atatürkçü, laik ve muhalif 

Sözcü Gazetesine FETÖ’yle bağlantılı olduğu 

iddiasıyla yapılan operasyona ilişkin BİMER’e 

dilekçe. 

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı: 

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 

Prof. Dr. Serap Yazıcı ile KHK’larla kamu görevinden 

ihraç edilen kardeşi ünlü piyanist İbrahim Yazacı ve 

OHAL sürecinin akademi ve ülke genelinde yarattığı 

baskılar üzerine değerlendirme. 

MAZLUM-DER: 

Hayır teşekkürleri kapsamında düzenlenen iftar 

yemeğine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte katılım.  

14 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

AKP İktidarının Kadına Bakışı:  

AKP döneminde kadına yönelik şiddetin neler ve 

nasıl olduğu, siyasetçi, yönetici ve bürokratların 

kadını hedef alan nefret söylemlerinin kronolojik 

raporu. 

AKP Döneminde Kadına Bakış 

Akp Anlayişinin Kadini Hedef Alan Söylemlerinin 

Kronolojik Raporu 

Akp iktidarında kadının sosyal statüsünde ve 

topluma katılımında sistemli ve bilinçli bir geriye 

gidiş söz konusudur. Cumhuriyet dönemine damga 

vuran bir dizi çağdaşlaşma ve gelişim hareketinin en 

büyük adımı kadınların ekonomik, sosyal ve 

kültürel hayata erkekle eşit şekilde katılmasıyla ilgili 

devrim ve reformlarla sağlanmıştı. 

Akp, Atatürk Cumhuriyeti’nin bu kazanımlarına 

karşın iktidarı sürecinde kadınları sosyal, siyasal ve 

ekonomik hayattan sistemli şekilde dışladı.  
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Kadınlar son 15 yılda ataerkil şiddetle baş başa 

bırakılarak hukuksal güvencelerini hızla yitirdi. 

Oysaki yirminci yüzyılın başında şu an demokrasinin 

beşiği olan Avrupa’da dahi kadının sosyal ve siyasal 

hayatta yeri yokken, Cumhuriyet Türkiye’si o 

dönemde kadının hakları konusunda devrim 

niteliğinde atılımlara imza atmış, kadınların hem 

siyasal hem soysal hem de ekonomik hayata 

katılımı için seferber olmuştu. Bu seferberlikten bu 

yana geçen yaklaşık yüz yıllık zaman zarfında, 

dünyada kadın haklarına ilişkin modern ve çağdaş 

anlayış hızla ilerleme kaydetti.  

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk 1 Aralık 1923 

yılında İzmir’de yaptığı konuşmada «Bir toplum, 

cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın 

gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum 

yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun 

uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı 

ihmal ve kusurdur.» diyor. Bu sözün söylenişinden 

94 yıl sonra batılı ülkeler çağın gereği olarak bilim 

ilerledikçe insan hakları beyannamelerine 

oluşabilecek yeni hak ihlallerini engelleyici - genetik 

mühendisliğinin geldiği noktada insan 

klonlanmasını önlemek, organ ticaretini 

engellemek gibi -  maddeler eklemek için çalışmalar 

yürütedursun biz kadın erkek cinsiyet eşitliği yerine 

fıtrat eşitsizliğini konuşuyoruz bugünlerde. 

Gelinen nokta içler acısı. “Yeni” Türkiye’de 

modernleşme; çağdaşlık ve batı demokrasileri 

karşıtı geleneksel hatta hızla geriliyor. Bu gerileme 

iktidarın şiddet rejiminin nefret diliyle pekişerek 

eşitsizlikten de öte fiziksel şiddete dönüşüyor. 

Bu durumu daha somut şekilde görmek, 

Cumhuriyet döneminde kadınlarla ilgili yapılan 

devrimlere ve bir asır sonra Akp iktidarının ülke 

kadınlarını getirdiği noktaya bakmakla 

mümkündür.  

Cumhuriyet Dönemi, kadının kazandığı haklar 

1923-1950 (*)  

1926: Türk Medeni Kanunu'nu ile erkeğin çok 

eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin 

düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, 

velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı 

tanındı. 

1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve 

seçilme hakkı tanındı. 

1930: Doğum izni düzenlendi. 

1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek 

amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu. 

1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak 

kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar 

meclisine seçilme hakları verildi. 

1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı tanındı.   

FRANSA BU HAKKI 1944’DE VERDİ ( TÜRKİYE’DEN 

10 YIL SONRA ) 

İTALYA BU HAKKI 1948’DE VERDİ  ( TÜRKİYE’DEN 14 

YIL SONRA ) 

İSVİÇRE BU HAKKI 1972’DE VERDİ ( TÜRKİYE’DEN 38 

YIL SONRA )  

1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma 

hayatına düzenleme getirildi. 

1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde 

çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO 

sözleşmesi kabul edildi. 

1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı 

yasa ile düzenlendi. 

1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit 

esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile 

sağlandı. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) 2015 Küresel 

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda da 

Türkiye her geçen gün daha da gerilere düşüyor. 

2014’te 142 ülke arasında 125. sırada yer alan 

Türkiye, 2015’te 145 ülke arasında 130. sırada yer 

aldı.  

Akp döneminde kadına yönelik şiddet yüzde 1400 

arttı. Kadın cinayetlerinde sanıklara tahrik indirimi 

uygulamak mahkemelerde neredeyse bir ritüel 

haline geldi.  

2002–2017 Ocak ayı arasındaki döneminde 14 

binden fazla kadın cinayete kurban gitti.  Yargı ise 

Akp döneminde korkunç kararlara imza attı. Küçük 

yaşta kız çocuklarının tecavüz davalarında “rızası 
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vardı” kararları alındı. Mahkemeler tecavüzcü ve 

katil erkeklerin kravatına bakarak cezai indirim 

yaptı.  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 

(***) son verilerine göre:  

 Son beş yılda öldürülen kadınlardan 608’inin 

faili kocası veya eski kocasıydı 

 161’inin faili erkek arkadaşı veya eski erkek 

arkadaşıydı 

 213’ünün faili ailedeki erkekler (babası, oğlu, 

erkek kardeşi, damadı, kayınpederi) veya 

akrabasıydı 

 Erkeklerin kadınları öldürmek için öne sürdüğü 

bahaneler ise şöyle: Aldatılma şüphesi, barışma 

isteğinin reddi, kadının ayrılma ya da boşanma 

isteği ve “namus ya da töre” 

 141’i şiddet ve taciz karşısında kadınların, 

güvenlikleri için resmi bir kuruma 

başvurmasına rağmen yaşandı 

 234 cinayet, ayrılık veya boşanma sürecinde 

işlendi 

 Geçen yıllara oranla 2016 yılında kadın 

cinayetleri arttı, 328 kadın kardeşimiz hayatını 

kaybetti. Bu yıl kadın cinayetlerinin %50'si 

OHAL döneminde gerçekleşti. 2017 yılında 

kadın cinayetlerinde en yüksek rakamları 

görüyoruz. 2015 Mart ayında 28, 2016 Mart 

ayında 31 kadın öldürülmüşken, bu yıl Mart 

ayında tam 35 kadın kardeşimiz hayatını 

kaybetti. 

‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 

Araştırması’ndan derlenen bilgilere göre (****)  

 Her 10 evlenmiş kadından neredeyse 4’ü eşi 

veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine 

maruz kalıyor. Türkiye genelinde kadınların 

yüzde 36’sı fiziksel şiddete, yüzde 12’si cinsel 

şiddete maruz kaldığını belirtirken, kadınların 

yüzde 38’i iki şiddet biçiminden en az birine 

maruz kaldığını söylüyor. Fiziksel şiddet her 10 

kadının 1’inde gebelikte de devam ediyor. 

 Kadınların (çocuk gelinler) yüzde 26’sı 18 yaşını 

tamamlamadan evlendiriliyor. Erken yaşta 

evlenen kadınların yarısı fiziksel ve/veya cinsel 

şiddete maruz kalıyor. 

 Erken yaşta evlenen kadınların maruz kaldığı 

şiddet biçimleri arasında cinsel şiddetin oranı 

yüzde 19’la daha yüksek. 

 Kadınların yüzde 9’u çocukluk döneminde (15 

yaşından önce) cinsel istismara maruz kalıyor. 

 Her 10 kadından 3’ü hayatında en az 1 kez 

ısrarlı takibe (stalking) maruz kalıyor. Ölüm ve 

zarar verme tehdidi içeren takip biçimlerinin 

failleri, daha çok eski eşler ve birlikte olunan 

erkekler. 

 Özellikle kadınları ve çocukları disipline etmek 

amacıyla şiddet uygulanması toplumun kabul 

ettiği ve normal karşıladığı bir durum olarak 

ortaya çıkıyor. 

 Kadınların haklarının bilincinde olmalarının, 

itaat etmemelerinin şiddeti tetiklediği 

erkeklerce dile getiriliyor. 

 Şiddet uygulayan erkekler genellikle aldıkları 

cezaları hak etmediklerini düşünüyor ve ceza 

almalarının nedenini, eşleri başta olmak üzere 

diğer kişilere yüklüyor. 

 Kadınların yüzde 80’den fazlası, evlilik yaşı, 

nikah türü ve mal paylaşımına ilişkin kanun 

maddelerini biliyor. Buna karşılık yüzde 60’ı 

kadının çalışmak için eşinden izin almasının 

gerekmediğinden habersiz. 

 Kanun uygulayıcıları koruma yasalarını tam 

olarak bilmiyor. 

(*)http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1584/17173.pdf 

(**)http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/169436-

turkiye-cinsiyet-esitliginde-130-siraya-geriledi 

(***)https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2786/

kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2016-yili-raporu 

(****)http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-

TRAnaRaporKitap26Mart.pdf 

AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK SÖYLEMLER 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1584/17173.pdf
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/169436-turkiye-cinsiyet-esitliginde-130-siraya-geriledi
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/169436-turkiye-cinsiyet-esitliginde-130-siraya-geriledi
https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2786/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2016-yili-raporu
https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2786/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2016-yili-raporu
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
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Dinci, milliyetçi, ırkçı, işçi düşmanı, eril ve 

hükmeden olmak… İşte Türkiye’de kadına yönelik 

şiddet esas olarak kaynağını bu ruhtan alıyor. Kadın 

asla düzenin dışına çıkmamalı. Sokakta devletin, 

geleneklerin, evde kocasının, babasının, işyerinde 

patronunun… Bu yüzden faşizan kitle ruhu ile 

kadına yönelik şiddet arasında doğrudan bir ilişki 

var. Bu yüzden Türkiye’de güç kaybetmeyen AKP 

rejimi ile gerilemeyen şiddet istatistikleri ve hak 

ihlalleri arasında doğrudan ilişki var. Bu yüzden 

parlamento çatısı altında bile AKP Milletvekili 

Bülent Arınç tarafından bir kadın milletvekiline 

“Hanımefendi bir sus, bir kadın olarak sus” 

denebiliyor. Ve işte bu yüzden AKP bugün bu ruhu 

ve bu güruhu uyandırıp Silvanlı’ların evlerine, 

duvarlarına “Biz geldik kızlar yok mu?” yazıyor, 

yazabiliyor. Şiddet rejimi, faşizm aşama aşama inşa 

ediliyor. Bu rejimi bedelini de en fazla kadınlar 

ödüyor. 

Bu geri gidişe su taşıyan, ayrımcılığı ve şiddeti 

meşrulaştıran AKP iktidarının taşıyıcı fikri kimin 

ağzında ne şekilde vücut bulmuş örnekleyelim: 

1. Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde “Bana 

bir keresinde bir gazeteci geldi, karşıma geçti. 

Bacak bacak üstüne attı. Makyaj çantasını 

çıkardı, sanki benimle alay ediyor. O zaman da 

il başkanıyım. Kaşlarını, sağını solunu 

pudralamaya başladı. ‘Sayın başkan siz makyaja 

da karşısınız’ dedi. ‘Ben kullanmam, sizin 

herhalde ihtiyacınız var’ dedim. Şaşırdı. ‘Hani 

var ya, kaportası dökük araçlar olur. Makyaj 

yaparlar. Boyarlar. Bizim kaporta sağlam, 

makyaja ihtiyacımız yok’ dedim. (1996 )  

2. Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in Yüksek Danışmanı, 

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Doğan 

Soyaslan, TBMM Adalet Komisyonu Alt 

Komisyonu’nda gerçekleşen TCK toplantısında 

tecavüzde evlenme koşuluyla ceza indiriminin 

tasarıda kalması gerektiğini savunarak “Kimse, 

bakire olmayan biriyle evlenmek istemez. Türk 

toplumunda tecavüze uğrayan kıza, ‘Madem 

başına bu iş geldi, evlen’ derler. Bu toplumda, 

kız kardeşini kaçırıp tecavüz edeni, onunla 

evlenmezse takır takır vuruyorlar. Bunun aksini 

söyleyen de sahtekardır. Kaçıran kişi ırzına 

geçtiği kızla evlenince daha iyi olmuyor mu? 

Bekareti bozulduysa onunla evlenilmeli. 

Evlenince de cezadan kurtulmalı.” dedi. (22 

Ocak 2003 )  

3. TCK yasa tasarısı hazırlama komitesi 

başkanlığını yürüten Ord. Prof. Sulhi Dönmezer 

tasarıda eleştirilen “Namus indirimi”, 

“Bekaretin ağırlaştırıcı neden sayılması” ve 

“Evlilikte tecavüz” gibi konulara 19 Kasım 2003 

tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde verdiği 

konferans sırasında değindi ve evlilik içi tecavüz 

hakkında “Bu sorunlar aile içinde halledilmeli. 

Özgürlükçüyüz diye evlilik içinde zorla ırza 

geçmeyi suç sayarsanız iftiraların önü alınamaz. 

Bu suç sayılırsa karısı uyurken, cinsel şehvetini 

karısının üzerinde gideren bir erkek de 

tecavüzcü sayılır. Kadın kalktığında ‘benim 

rızamı almamıştı’ diye mahkemeye koşabilir.” 

Dedi. (19 Kasım 2003 )  

4. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AKP Kocaeli 

İl Kadın Kolları Teşkilatı'nca düzenlenen Dünya 

Kadınlar Günü Dayanışma Çayı'nda “Türk 

hanımları evinin süsüdür” dedi.  (27 Mart 2005 

) 

5. AKP Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir 

‘’Cehennemlik olanlar da bana gösterildi, 

çoğunun kadın olduğunu gördüm.’’ yazılı 

kitapçık dağıttı. "Kırk Hadis-i Şerif" adlı 

kitapçıkta kadınların "cehennemlik" olduğu, 

ancak beş vakit namaz kılıp kocasına itaat 

ederse cennete gidebileceği ifadeleri yer alıyor. 

(23 Temmuz 2006 )  

6. Akp’li Tuzla Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere 

verdiği, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Hamdi Döndüren'in yazdığı "Delilleriyle Aile 

İlmihali” isimli kitapta nikah, boşanma, 

mahremiyetler, kadın ve çocuk haklarına ilişkin 

kadını toplumsal ve ekonomik hayattan 

dışlayan görüşler yer alırken “Kadına iz 

bırakmadan dayak atmak mübah” denildi.  (2 

Mayıs 2006 )  

7. Akp Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir 

Mehmet Fırat, “Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 

kadınları, feminist ideolojinin kölesi olmadılar, 

olmayacaklardır.” dedi. (4 Mayıs 2008)  
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8. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 

kendisinden iş isteyen kadınlara "Evdeki işler 

yetmiyor mu?" dedi. (13 Mart 2009 )  

9. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek “Kadınlar iş 

aradığı için işsizlik artıyor” dedi.   (20 Mart 2009 

)  

10. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 

“Kızlarına sahip çıksalarmış” dedi. (28 Nisan 

2009 )  

11. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 

Ankara İl Kongresinde Münevver Karabulut 

cinayeti ile ilgili “Yalnız bırakılan ya davulcuya 

ya zurnacıya” dedi.  (20 Temmuz 2009 )  

12. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kapatılan 

DTP’li Mardin Milletvekili Emine Ayna’yı 

kastederek, “Çok garip bir yaratık. Allah akıl 

fikir versin” dedi. (22 Aralık 2009) 

13. Recep Tayyip Erdoğan kadın örgütleriyle yaptığı 

toplantıda “Kadın-Erkek eşitliğine 

inanmıyorum, Kadından anneliği çıkarırsanız 

geriye kutsal bir şey kalmaz” dedi.   (18 

Temmuz 2010 )  

14. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan 

Albayrak devlet yurtlarında kız öğrencilerin 

saat 21.00'dan sonra kilit altında tutulmasını 

savunarak, "Ben o saatte kız çocuğunun başı 

boş sokakta dolaşmasını doğru bulmuyorum. 

Kız çocuğunun barda ne işi var" dedi.  (25 Kasım 

2010 )  

15. Akp’li Milletvekilleri tarafından TBMM'ye 

sunulan ve "hadım yasası" olarak nitelendirilen 

"cinsel saldırı suçu ile çocuklara ve reşit 

olmayana tecavüzden yargılananların hadım 

edilmesini" öngören tasarıya Selçuk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker “Sorunun 

odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen 

dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle 

karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik 

ettikten sonra sonucundan şikayet etmen 

makul değildir” dedi. (16 Şubat 2011 )  

16. Tayyip Erdoğan, Büyük Anadolu Otelinde 

düzenlenen Türk Metal Sendikası 16. Kadın 

Kurultayı’nda “Kadına şiddet abartılıyor” dedi. 

(7 Mart 2011 )  

17. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği 

(KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, 8 

Mart vesilesiyle yaptığı açıklamada “Fiş prize 

eşit değildir. Kadın erkek eşitliği safsatadan 

ibarettir” dedi. (8 Mart 2011 )  

18. Ordu'nun Ünye ilçesinde, AKP Ünye İlçe 

Tanıtım ve Medya Başkanı Süleyman Demirci 

sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasına, 

başı açık kadınlar için "Örtüsüz kadın perdesiz 

eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da 

kiralıktır" dedi. (10 Mart 2011 )  

19. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı 

Yusuf Müftüoğlu “Ne yalan söyleyeyim, 

yılbaşının hemen ertesi günlerinde gazetelerde 

kutlamalar sırasındaki taciz haberlerini okumak 

hoşuma gidiyor” dedi. (13 Mayıs 2011 )  

20. Akp’li Fatih ve Eyüp Belediyesinin aile 

danışmanı Sibel Üresin “Çok eşlilik yasal olsun” 

dedi. (24 Mayıs 2011 )  

21. Tayyip Erdoğan, Hopa'daki olayları protesto 

etmek için tank üzerine çıkan ve polis 

müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri 

Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş 

hakkında "O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" dedi.  

(4 Haziran 2011 )  

22. Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası 

(DİN-BİR-SEN) Genel Başkanı Lütfi Şenocak, 

şiddet gören kadının tek tuşla polisi 

çağırmasının evlilik kurumuna zarar vereceğini 

söyledi. (3 Ağustos 2011 )  

23. Çorum Kargı’daki kız çocuklarının okula 

gönderilme oranları ile ilgili yorum yapan AKP’li 

Meclisi Üyesi Erhan Ekmekçi, ‘’Kızlarımız 

okuyor ama bu seferde erkeklerimizi 

evlendirecek kız bulamıyoruz’’ dedi. (5 Şubat 

2012 )  

24. Tayyip Erdoğan, sezeryanla doğuma karşı olan 

bir başbakan olduğunu, kürtajı bir cinayet 

olarak gördüğünü söyledi. (25 Mayıs 2012 )  
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25. Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Tecavüze uğrayan 

doğursun gerekirse devlet bakar" dedi.   (31 

Mayıs 2012 )  

26. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK 

Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, 

tecavüze uğrayan kadınların doğurması 

gerektiğini savunarak, “Bosna’da tecavüze 

uğrayan kadınlar doğurdu. Anne karnında o 

bebekler öldürülseydi, tecavüzcülerin 

yaptığından çok daha büyük bir dram, suç 

ortaya çıkacaktı” dedi. (31 Mayıs 2012 )  

27. AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can kadına 

yönelik şiddet tasarısının görüşüldüğü TBMM 

Genel Kurulunda “Erkeğin otoritesini, 

egemenliğini kıralım derken feminizme de 

davetiye çıkarmamak gerekir” dedi. (7 Mart 

2012 )  

28. Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da kürtaj tartışması 

ile ilgili, 'Benim bedenim, benim kararım' 

tepkisine "Feminist kesim bunun 

propagandasını yapıyor" dedi. (2 Haziran 2012 

)  

29. Akp’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Melih Gökçek Samanyolu Tv’de “Kadın ahlaklı 

olsun kürtaj yapmak zorunda kalmasın. Anası 

tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası 

ölsün” dedi. (2 Haziran 2012 )  

30. Polis Akademisi başkanı Remzi Fındıklı ‘Hasıl-ı 

kelam’ adlı kitabına “Erkeğin göbeklisi kadının 

da bebeklisi makbuldür. Kadının cihadı, eşiyle 

güzel geçinmesidir. İşin eve, avradın ere, 

paranın da ele yakını makbuldür. Bal arıdan, 

kavga karıdan olur. 15’inde kız ya erde, ya 

yerde olmalıdır” İfadelerini kullandı. (10 

Temmuz 2012)  

31. Başbakan Yardımcısı Bülent Arın. Bülent Arınç, 

"BDP'lileri nasıl kadın sayıyorsunuz? Her biri 

polis iteliyor, tokat atıyor, her biri otobüs 

üzerine çıkıp acayip şeyler söylüyor" dedi. (18 

Eylül 2012 )  

32. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç CHP'li Aylin 

Nazlıaka için “Kürtaj meselesi konuşulurken siz 

öyle bir söz sarf ettiniz ki benim yüzüm 

kıpkırmızı oldu. Bir evli, bir bayan, çocuğu olan 

milletvekili kendisi ile ilgili bir organını nasıl 

böyle açıkça konuşabilir” diyerek, ‘vajina' 

kelimesinden rahatsız olduğunu söyledi. (12 

Aralık 2012 )  

33. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 

kadına yönelik şiddet konusunda algıda seçicilik 

olduğunu söyleyerek, "Medya olaylar 

büyüyormuş gibi bir algıya neden oluyor" dedi. 

(18 Mayıs 2013 )  

34. AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, kendisine 

TBMM kulisindeki uyuyan fotoğraflarını soran 

kadın gazetecilere “Ben de sizin bacak aranızı 

çekip gazeteye bastırsam” dedi. (11 Temmuz 

2013 )  

35. Ömer Tuğrul İnançer, TRT 1’de hamile kadınlar 

hakkında “Hamile kadınların sokakta gezmesi 

doğru değil” dedi. (25 Temmuz 2013 )  

36. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 

sunucu Gözde Kansu'nun kıyafetini eleştirerek, 

“Bir hanım, aşırı dekolte ile bir yere giderse 

kabul edilebilir mi? Bir sunucu öyle bir kıyafet 

giymiş ki olmaz böyle kardeşim” diyerek 

Kansu'nun işsiz kalmasına neden oldu. (7 Ekim 

2013 )  

37. Recep Tayyip Erdoğan “Biz kızların erkeklerin 

devletin yurtlarında karışık olarak kalmasına 

müsaade etmedik etmiyoruz” dedi. (5 Kasım 

2013 )  

38. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında, 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 

Gökçek, kadınlara hitaben “Sizler burada 

eğleneceksiniz. Fazla konuşmak istemiyorum. 

Özellikle evlerde bizlerin her şeyini siz bayanlar 

topluyorsunuz. Onun için sizlere gerçekten çok 

şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun” dedi.  

(8 Mart 2014) 

39. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kadın iffetli 

olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin 

içerisinde kahkaha atmayacak, bütün 

hareketlerinde cazibedar olmayacak" dedi.  (28 

Temmuz 2014 )  

40. Bülent Arınç kadınlara yönelik “O 

konuşmamdan bir kısım alınmış. Sadece 
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kadınlar kahkaha atmasın dediysem akıl dışı bir 

iş yapmışımdır. Ama orada ahlak kurallarıyla 

ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile 

çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp 

direğe çıkanlar... Böyle bir hayatın içinde siz 

olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde 

acıyabilirim.” dedi. (30 Temmuz 2014) 

41. Başbakan Erdoğan, Malatya mitinginde 

gazeteci Amberin Zaman’ı hedef göstererek 

"Oradan da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış, 

edepsiz bir kadın, 'Müslüman ülkede bunu 

beklemek zor değil mi' diyor. Haddini bil 

haddini. Eline vermişler bir kalem, gazete 

köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni işte bu 

malum Doğan grubunun televizyonuna, oradan 

da saygısızca yüzde 99'u Müslüman olan bu 

halka hakaret ediyorsun" dedi. (7 Ağustos 

2014) 

42. Tayyip Erdoğan: “Kadın-erkek eşitliği fıtrata 

ters” (24 Kasım 2014 )  

43. Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, "Bir 

kadının çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık 

yapmış oluyor" dedi. (5 Aralık 2014 )  

44. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2015 

yılının ilk bebeğini ziyaret ettiği sırada 

"Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir 

başka kariyeri merkeze almamaları gerekir" 

dedi. (1 Ocak 2015 )  

45. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 

kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 

çalıştayda konuşan Vali Hüseyin Aksoy: 

“Şiddete uğrayan sadece kadınlar değil, zaman 

zaman erkekler de şiddete uğruyor. Eşinden 

veya başka bir tarafta şiddete uğrayan 

erkeklerin ŞÖNİM’lere başvurduğunu biliyoruz. 

Önceki dönemlerde, şiddete uğrayıp karakola 

başvuran kadınlarımıza ‘Kocandır, sever de 

döver de’ nasihat edilerek gönderilirdi. Bugün 

artık bu yapılmıyor. Türkiye’de şiddet 

konusunda çok önemli bir değişimin 

yaşandığını görüyoruz” dedi. (21 Ocak 2015) 

46. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 

Ensar Vakfı Ankara Şubesi'nde yaptığı 

konuşmasında kadına karşı şiddete gösterilen 

tepkilerin abartıldığını ima ederek “Kadına karşı 

şiddeti ülkemizdekini sağır sultan bile duyuyor” 

dedi. (2 Ocak 2015 )  

47. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma 

Komisyonu'nun görüşmelerine AKP Nevşehir 

Milletvekili Murat Göktürk “Kadın siyasette 

olmak istiyorsa önce 'erkek' gibi hak edecek” 

dedi. (12 Şubat 2015 )  

48. TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini 

Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti’li İsmet 

Uçma “Diziler yapacaksınız. Oralarda yenge 

dayı ilişkilerinde hiçbir sınır gözetmeyeceksiniz. 

Hiçbir sınırlama tanımayacaksınız. Sonra 

tecavüzler artıyor diyeceksiniz. E ne 

bekliyorsunuz? Rüzgar eken fıtına biçer. Bunda 

hiç kuşkunuz olmasın” dedi. (19 Şubat 2015 )  

49. Akp İstanbul Milletvekili Oktay Saral 

“Hanımefendiye dokunmak yanlış ama hanım 

da hanımlığını bilmeli” dedi. (25 Şubat 2015 )  

50. AKP İstanbul 3.bölgeden 9.sırada aday 

gösterilen ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

öncesinde Erdoğan için 'Dombra' şarkısını 

değiştirerek yazan Uğur Işılak, katıldığı bir 

televizyon programında "Kadının fıtratında 

erkeğe köle olmak var" dedi. (9 Nisan 2015) 

51. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini 

sırtlarını dönerek protesto eden Iğdırlı kadınlar 

için “Şimdi geliyorum çok enteresan şurada bir 

grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor 

tabii de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. 

Şimdi ne anlama geldiği belli de, tabii edebimiz 

müsaade etmez” dedi. (1 Haziran 2015 )  

52. Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu 

Milliyet’e verdiği bir röportajda “Kadına yönelik 

şiddet büyütülüyor” dedi. (10 Temmuz 2015 )  

53. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM 

Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili 

Nursel Aydoğan'a “Hanımefendi sus, bir kadın 

olarak sus…” dedi. (29 Temmuz 2015 )  

54. AKP’nin Urfa mitinginde konuşan Başbakan 

Ahmet Davutoğlu, “Şimdi işiniz, maaşınız var, 

aşınız var. Ne kaldı? Eş kaldı eş. Biz bu 

toprakların insanlarının bereketlenmesini 

istiyoruz, çoğalmasını ama aynı zamanda iş güç 
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sahibi olmasını da istiyoruz. Eş lazım 

dediğinizde önce annenize, babanıza 

gideceksiniz inşallah onlar size hayırlı bir eş 

bulacak. Bulamazsa bize başvuracaksınız” dedi. 

(22 Ekim 2015) 

55. Meclis’te boşanmaları araştırmak için kurulan 

komisyonunun toplantısında AKP Isparta vekili 

Sait Yüce, sunum yapmak için davet edilen 

Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan (EŞİTİZ) avukat 

Hülya Gülbahar’a “Konumunuzu bilerek 

konuşun”, “Gidin dışarıda konuşun”, “Ben sana 

haddini bildirmeye çalışıyorum” gibi ifadeler 

kullandı. (19 Şubat 2016 ) 

56. Trabzon'un Of İlçesi'nde AKP'li Belediye Başkan 

Vekili Halil Alireisoğlu, afet ve acil durumlarla 

ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe 

Yılmaz’ın konuşmasına, “Sen kimsin de bize 

vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Bu ne 

iş. Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Bizim 

kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok” 

diye bağırdı ve mikrofonu kapattırdı.  (3 Nisan 

2016) 

57. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

"Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten 

vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar 

başarılı olsun eksiktir, yarımdır" dedi. (5 

Haziran 2016 ) 

58. AKP'li Kütahya Belediyesi yeni evlenen çiftlere 

eğitim amacıyla, bir dönem Diyanet İşleri 

Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak 

çalışmış Hasan Çalışkan'ın kaleme aldığı ve 

kadını ikinci sınıf insan gösteren "Evlilik ve Aile 

Hayatı" isimli kitabı dağıttı.   Kitapta: ‘Bu 

usullere uyulmazsa doğacak çocuk ahmak olur’, 

'Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur', 

'Kadın ev işinde ve kocasının hizmetini 

görmede maharetli olmalıdır’ gibi kadını 

tamamen yok sayan bir anlayış sergilendi. (15 

Aralık 2016 )  

59. AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi, "Aile 

Saadeti" isimli bir kitap dağıttı. Muhammed 

Saki Erol isimli "Menzilci lideri" tarafından 

yazılan kitapta, kadınların "nasıl dövülmesi 

gerektiği" anlatıldı. (9 Şubat 2017 )  

15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Adalet Yürüyüşü: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkede 

ki hukuk ve adalet düzenini protesto etmek için 

Ankara’dan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne katılım.   

16 HAZİRAN 2017 CUMA: 

Diyarbakır Sur’da Kentsel Dönüşüm adı altında 

Yapılan Yıkımlar: 

Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasaklarının 

yaşandığı anıtsal ve tescilli yapıların olduğu 

bölgelerin kentsel dönüşüm kapsamında 500’e 

yakın binanın yıkılmasının nedenleri ve evsiz 

bırakılan vatandaşlarımızın haklarının korunması 

için Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması 

istemiyle yazılı soru önergesi. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Genel 

Kurul’da konuşma: 

Cezaevinde bulunan ve her geçen gün ölüme 

yaklaşan Nuriye ve Semih yaptıkları açlık grevinde 

100’ncü gününe geldi. Sadece hak ve adalet 

peşinde koştukları için tutuklanan Nuriye ve 

Semih’in bir an önce serbest bırakılmaları ve 

işlerine geri dönmeleri için verilen grup önerisi 

üzerine genel kurulda konuşma. Bu konuşma sosyal 

medyada 25755 defa görüntülenmiştir. 

15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Şirin Tekeli’yi Anma Etkinliği: 

13 Haziran 2017’de ölen Feminist Kadın 

Hareketinin öncüsü Doç. Dr. Şirin Tekeli anısına 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 

tarafından düzenlenen “Anılarımızdaki Şirin” adlı 

anma etkinliğine katılım.  

19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ 

Adalet Yürüyüşü: 

“Adalet Yürüyüşü”nün 5’nci gününe katılım. 

21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

Adalet Yürüyüşü: 

Daha özgür, daha demokratik ve daha adaletli bir 

Türkiye için gençlerle ve genç adımlarla Adalet 

Yürüyüşümüzün 7’nci günündeyiz. Arkamızdaki ve 
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yanımızdaki ayak sesleri arttıkça içimizde ki coşku 

ve adalet bekleyişimiz daha da artıyor. 

 

Fatsa’da ki Madenler ve Yabani Siklamenler: 

Ordu Fatsa’da Gökçebel-Hamitli Mahallesi Çam 

tepe mevkii çevresinde maden arama amaçlı 

sondaj çalışmaları yapılmasının planlanması 

nedeniyle bölgede yaşayan çevre sakinlerinin 

durumu ve koruma altında olan yabani 

siklamenlerin tehlikeyle karşı karşıya kalmalarından 

dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 

Özhasaki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru 

önergesi. 

22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu: 

Sur’da yaşanan yıkımların, baskıların son bulması 

ve kültürel yapıların korunması için İl örgütümüz, 

demokratik kitle örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve 

Diyarbakırlı vatandaşlarımızla Diyarbakır İl 

Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım. 

 

Sur İlçesinde Devam Eden Yıkımlar: 

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Sur’da yıkılan kültür 

varlıklarını ve işlenen hak ihlallerini yerinde 

araştırmak için Diyarbakır İl Başkanı Mehmet 

Sayın’ın eşliğinde İstanbul Milletvekili Gülay 

Yedekçi ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ile 

birlikte yıkımın olduğu Alipaşa ve Lalebey 

mahallelerinde inceleme ve yurttaşlarla görüşme. 

 

STK’larla görüşme: 

Sur’da yaşanan yıkımları, betonlaşmayı ve doğa 

talanını durdurmak için mücadele eden Diyarbakır 

Ekoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya 

gelindi ve İl Başkanımız Mehmet Sayın, İstanbul 

Milletvekili Gülay Yedekçi ve Adana Milletvekili 

İbrahim Özdiş ile birlikte görüşme yapıldı. 

 

24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ 

Adalet Yürüyüşü: 

Adalet yürüyüşünün 10’ncu gününde Cumhuriyet 

Gazetesinin tutuklu yazarlarının eşleriyle birlikle 

adalete ve özgürlük için yürüdük. 

 

27 HAZİRAN 2017 SALI 

Adalet Yürüyüşü: 
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Adalet yürüyüşünün 13’ncü gününde kitlelerin 

giredek çoğaldığı yol güzergâhında Yön Haber’den 

Erdal Emre’nin hazırladığı canlı yayın programına 

katılım. 

28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

Adalet Yürüyüşü: 

Adalet yürüyüşünün 14’ncü gününde Haziran 

Hareketi ile birlikte yürüdük, gücümüze güç, 

umudumuza umut kattık.  

 

29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Sivas için adalet, herkes için adalet: 

Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda Sivas’ta 

katledilenlerin anısına yapılan “Sivas için adalet, 

herkes için adalet” başlıklı forum’a HDK eş sözcüsü 

Gülistan Koçyiğit ve AGOS gazetesinden Pakrat 

Estukyan ve İhsan Eliaçık ile birlikte katılım.  

30 HAZİRAN 2017 CUMA 

Adalet Yürüyüşü’nde Dinlenen Telefon 

Görüşmeleri: 

Adalet Yürüyüşü güzerhanında yapılan tüm telefon 

görüşmelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından dinletilip dinletilmediği 

iddiaları Başbakan Binali Yıldırım’a yazılı soru 

önergesi ile soruldu. 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

28 NİSAN 2017 CUMA 

Tutuklu Ziyaretleri: 

Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 

Gazeteciler Murat Aksoy, Turhan Günay, Ahmet 

Kadri Gürsel, Hakan Karasinir, Hacı Musa Kart, 

Tunca İlker Öğreten, Güray Tekin Öz, Mehmet 

Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Deniz Yücel, Gazete 

çalışanları Mahir Kanaat, Yunus Emre İper, 

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder 

Çelik, Avukat  Mustafa Kemal Güngör, Avukat 

Bülent Utku, sanatçı Atilla Taş ve İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Muhammed 

Ali Gül’ü İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Bursa 

Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte ziyaret.  

 

2 MAYIS 2017 SALI 

Hayır Propagandası Nedeniyle Tutuklanan 

Üniversite Öğrencileri:  

16-17 Nisan tarihlerinde YSK’nın tutumunu ve 

Referandum sonuçlarını Bornova’da protesto 
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ettikleri için tutuklanan ve Menemen Ceza İnfaz 

Kurumu’nda bulunan Doğan Barış Halidi, Baran 

Bozdaş, Hasan Banli ve Kazım Kızıl’ı ve Yeni Şakran 

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Emine 

Akbaba, Enise İlgin ve Ezgi Toker’i ziyaret.  

23 MAYIS 2017 SALI 

Referandum Sonrası Hayır’ı Savunan Tutuklu 

Öğrencilere Ziyaret: 

YSK’nın seçim kararını protesto eylemlerinde 

İzmir’de gözaltına alınan ve sonra tutuklanan 

Emine Akbaba, Enise İlgin, Ezgi Toker, Burcu Akyüz, 

İdil Gökalp, Sultan Kayaoğlu’nu ve Çanakkale’de 

Recep Tayyip  Erdoğan ile Binali Yıldırım kente 

gelecek diye yaptıkları protesto eyleminden sonra 

tutuklanan, Senem Ögüdücü, Zekiye Balık, Neriman 

Uçak, Bahar Sarıgül, Beşe Yeklitaş adlı öğrencileri ve 

Fadime Danışman’ı,  İzmir Yeni Şakran Kadın Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret.  

26 MAYIS 2017 CUMA 

Tutuklu Milletvekili Ziyaretleri: 

3 yaşındaki evladından kopartılarak tutuklanan ve 

35 gündür tecritte tutulan Muş Milletvekili Burcu 

Çelik ve ameliyat olduktan sonra hemen cezaevine 

konulan ve sağlık problemleri devam eden 

Diyarbakır Milletvekili İdris Balüken’i ziyaret.  

2 HAZİRAN 2017 CUMA 

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer: 

Seferihisar Belediyesi’ni, doğa ve tarım alanında 

yaptığı çalışmalar hakkında bilgi almak ve 

değerlendirmeler yapmak için ziyaret. 

23 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Tutuklu Muhtar Ziyaretleri: 

Saray’ın muhtarları olmadıkları için 

tutuklanan muhtar Ferhat Eroğlu, Mesut Arslan, 

Hüseyin Tutun, Mazlum Kaloğulları ve Aslan 

Akgül’ü Elazığ Cezeevinde ziyaret. 

27 HAZİRAN 2017 SALI 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı Ziyaret: 

112 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça’yı Sincan Cezaevi’nde 

ziyaret. Sağlık sorunları arttığı için Nuriye ile 

görüşme yapılamamıştır.  

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

29 NİSAN 2017 CUMARTESİ 

AKPM’nin Türkiye’yi Denetim Sürecine Alması:  

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 

AKP’nin tek adam anlayışı ve anti demokratik 

uygulamaları nedeniyle Türkiye’nin 13 yıl aradan 

sonra yeniden siyasi denetim sürecine alınmasıyla 

ilgili basın açıklaması. 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı: 

Diktatörlük hevesi, tek adam 

yasaları, KHK’lar, OHAL’ler ve artan hak ihlalleri 

çatısı altında kutlanmaya çalışılan 1 Mayıs İşçi ve 

Emekçi Bayramı’nın tek bir günle sınırlı kalmaması, 

sınıf mücadelesinin artarak güçlendiği barış, 

özgürlük ve demokrasinin kalıcı olması gerektiği 

üzerinden basın açıklaması. 

2 MAYIS 2017 SALI 

Hayır propagandası nedeniyle tutuklanan 

üniversite öğrencileri hakkında basın açıklaması: 

Hayır’cı gençlerin gözaltında ve cezaevinde 

yaşadıkları zorluklar, yapılan çıplak aramalar, 

öğrencilerin eğitimlerinden mahrum bırakılmaları, 

dünyanın her yerinde yasal olan protesto ve direniş 

hakkını kullanmak isteyenlerin ülkemizde 

cezaevlerine atıldığı üzerinden basın açıklaması.    

3 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 

Dünya Basın Özgürlüğü Günü için Basın Açıklaması: 

AKP döneminde Türkiye’nin Dünya Basın Endeksi 

Özgürlüğü sıralamasında ki yeri, 159 tutuklu 

gazeteci ve medya mensubu ile Dünya’da ki tutuklu 

gazetecilerin yarısının Türkiye’de olduğu üzerinden 

gerçekleri yazan, esareti cesaretle göze alan bütün 

gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü 

kutlayan basın açıklaması.  

4 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

Fikri Sönmez’in 32. Ölüm Yıldönümü:   
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4 Mayıs 1985 yılında ölen Fikri Sönmez ‘in ölüm 

yıldönümünü anma mesajı.  

5 MAYIS 2017 CUMA 

İnsan Hakları Demokrasi ev Özgürlükler Raporu: 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’nin ihlal 

ettiği insan hakları uygulamaları, gazeteci 

tutuklamaları ile ilgili uluslararası kurum ve 

kuruluşların açıklamaları, OHAL Türkiye’si, 

referandum sürecinde yaşanan eşitsizlik ve 

Türkiye’nin AB sürecinde yeniden denetime 

alınmasını konu eden “İnsan Hakları Demokrasi ve 

Özgürlükler” raporu kamuoyu ve basın ile 

paylaşıldı. 

6 MAYIS 2017 CUMARTESİ: 

3 Fidan’ın İdam Edilişinin 45. Yılı:  

Tam bağımsız Türkiye, halkların kardeşliği ve 

demokrasi mücadelesi verdikleri için faşizme 

kurban edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan için basın açıklaması ve mesaj. 

AKPM’nin Türkiye’yi Denetim Sürecine Alması:  

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 

AKP’nin tek adam anlayışı ve anti demokratik 

uygulamaları nedeniyle Türkiye’nin 13 yıl aradan 

sonra yeniden siyasi denetim sürecine alınmasıyla 

ilgili basın açıklaması. 

15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

Toplumsal Bellek Platformu’ndan Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça için ‘Seslerine Ses Olun’ Çağrısı:  

İşlerine dönmek için 9 Mart’tan bu yana açlık 

grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya 

Toplumsal Bellek Platformu aileleri olarak seslerine 

se olmak için destek bildirisi yayınlandı. 

22 MAYIS 2017 PAZARTESİ 

Uğur Mumcu Umut Davası Basın Açıklaması: 

Uğur Mumcu Davası’nın yeniden açılmasına ilişkin 

kararı takiben 10 Mayıs’ta Ankara’da yeniden 

görülmeye başlandı. Avukatların yeni bir iddianame 

hazırlanması talebi ile 9 Kasım 2017’ye ertelenen 

başta Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer 

Aksoy  ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri olmak 

üzere aydınlanmaya muhtaç birçok  olayı kapsayan 

Uğur Mumcu Umut Davasının takipçisi olunacağı ile 

ilgili basın açıklaması. 

25 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

16 Nisan Sonrası İzmir’de Tutuklanan Üniversite 

Öğrencilerinin Aileleri İle Basın Açıklaması: 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde referandum 

sonuçlarını protesto ettikleri için tutuklanan ve hala 

tutuklu olan öğrencilerden Kazım Kızıl, Barış Halidi, 

Baran Bozdaş ve Hasan Benli’ye destek olmak için 

İHD temsilcileri, öğrenci aileleri ve arkadaşlarının 

da  hazır bulunduğu TBMM’de, CHP Grup 

Başkanvekili Özgür Özel, Milletvekilleri Atilla Sertel 

ve Murat Bakan ile birlikte basın toplantısı. 

 

Sevinç Özgüner’in 37. Ölüm Yıldönümü:   

23 Mayıs 1980 yılında gece yarısı evinde 

kurşunlanarak öldürülen ve faili meçhul siyasi 

cinayetlerden birisi olan, Türk Tabipler Birliği 

Merkez Konsey üyesi Sevinç Özgüner’in ölüm 

yıldönümünü anma mesajı.  

25 MAYIS 2017 PERŞEMBE 

Basın Açıklaması: 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akademisyen 

Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 

söylediği “terör örgütü üyesiler, gizli gizli yiyip 

içiyorlar”, “gündüz oturuyorlar akşam yiyip 

içiyorlar” açıklaması ve sorguda polislerin sorduğu 

“ölümden çıkarınız ne?” gibi akıl almaz sorular 

nedeniyle basın açıklaması. 

27 MAYIS 2017 CUMARTESİ 
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Sivas Madımak Davası ve Skandal Nitelikte 

Gelişmeler:  

Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 

Sivas Katliamı Davası ile ilgili hükümlü sanıkların 

tutukluluk halleri ve ceza durumları ile ilgili verilen 

soru önergelerinin ve BİMER’e yapılan başvuruların 

üzerinden aylar geçmesine rağmen cevap 

alınamadı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’na bağlı 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

aranan kişilerin yakalanması için uluslararası alanda 

yapması gereken girişimleri yapmaması 

neticesinde zamanaşımına uğrayabilecek bu dava 

için basın açıklaması. 

30 MAYIS 2017 SALI 

Aladağ Yurt Yangını Davası: 

Aladağ faciası için verilen soru önergesine aylar 

sonra gelen cevapta, yangından önce yurtta yapılan 

inceleme ve denetlemelerde eksik ve hatanın 

olmadığı söylenmekte.  Dava için hazırlanan 

iddianamenin bilinçli taksirden hazırlanması 

gerekirken, taksirli öldürmek suçundan 

hazırlanmasının tek nedeninin suçu ve suçluyu 

korumak olduğu hakkında basın açıklaması.  

31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 

“Gezi 4 Yaşında” Basın Açıklaması: 

Referandumdaki Hayır’ın filizlendiği ve günümüze 

kadar büyüdüğü yer olan Gezi Direnişi’nin 4. yılını 

anmak, AKP iktidarının baskı ve şiddetinde ölen gezi 

şehitlerinin anısını ve mücadelesini unutmamak ve 

hatırlamak için basın açıklaması. 

Zeytinlikleri Sanayi Alanlarına Açmak İçin 

Hazırlanan Yasa Tasarı Hakkında Basın Açıklaması:  

Daha önce 6 kez TBMM’ye getirilen ancak gelen 

tepkiler ve CHP ile diğer muhalefet partilerinin 

mücadelesinden sonra geri çekilen Zeytincilik 

Yasasının yeniden komisyona geldi. Bu tasarıda 

zeytin arazilerinin kamulaştırma adı altında 

sanayiye açmak üzere yapılan değişikliklerin, 

yaratacağı olumsuz koşullar ve AKP’nin tarımı 

bitiren, çiftçiyi yok eden politikalarının ülkeyi ne 

hale getirdiği hakkında basın açıklaması. Hazırlanan 

görsel afişin komisyonda dağıtılması ve basın ile 

paylaşılması. 

 

5 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ 

Dünya Çevre Günü: 

AKP’nin Doğa Talanı Karnesi ve Türkiye Çevre 

Durum Haritası sunumu ve çevre sorunlarının ele 

alındığı basın açıklaması.    

 

6 Haziran 2017 Salı 

TBMM Başkanlığı Soruyu Kabul Etmedi: 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 10 Mayıs 2017 

tarihinde Başbakan Binali Yıldrım’ın yanıtlaması 

istemiyle verilen tek soruluk önergeye kişilik 

hakları, yorum ve görüş belirtiği için cevap 

verilmemesi ve iade edilmesi hakkında basın 

açıklaması.    

7 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA 

Kadınları Hedef Gösteren Program:  

TV 8’de yayınlanan Sahur Vakti adlı programda 

kadınları hedef gösteren söylemleri RTÜK’e 

şikâyetimiz hakkında Kanal D’den İbrahim 

Gündüz’e röportaj.   

12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ 
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Abdülkadir Şen ve İdam İpiyle Poz Verdiren 

Öğretmen: 

Alevilere katliam çağrısı yapan akademisyen 

Abdülkadir Şen ile idam ipiyle öğrencilere poz 

verdiren öğretmen hakkında verilen soru 

önergelerine gelen cevaplarda öğretmen için idari 

“yer değişikliği” yapıldığı, Abdülkadir Şen’in de Muş 

Alparslan Üniversitesi’nde yabancı diller 

bölümünde görevine devam ettiği ortaya çıktı. 

Atatürkçü, laik ve aydın akademisyenler hapse 

atılırken, katliam çağrısı yapanların nasıl 

ödüllendirildiği hakkında basın açıklaması. 

13 Haziran 2017 Salı 

Zeytinlikleri, Meraları ve Kıyıları İmara Açan Yasa 

Tasarısı: 

Meraların ve Zeytinliklerin talanına göz yuman yasa 

tasarısının Genel Kurul’a gelmeden komisyonda 

geri çekilmesi için STK temsilcileri, üreticiler, 

akademisyenler ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 

İzmir Milletvekili  Tacettin Bayır, İstanbul 

Milletvekili Şafak Pavey, Çanakkale Milletvekili 

Muharrem Erkek, Denizli Milletvekili Kazım Arslan 

ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile basın 

açıklaması. Bu basın açıklamasının videosu sosyal 

medyada 4524 kişiye ulaştı. 

 

15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

 Nuriye Gülmen ve Semih Özakça: 

Açlık grevindeki 100 günlerini tamamlayan 

akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih 

Özakça için HDP’nin verdiği grup önerisi üzerine 

konuşma. Gezi Direnişi şehitlerinden Berkin 

Elvan’ın vurulduğu gün olan 16 Haziran’ı anmak ve 

Nuriye ile Semih’in ihlal edilen ve görmezden 

gelinen haklarına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda 

konuşma.  

17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ 

Mehmet Zeki Tekiner’in 37. Ölüm Yıldönümü: 

17 Haziran 1980’de CHP Nevşehir İl Başkanı iken 

öldürülen eski milletvekili Mehmet Zeki Tekiner’in 

ölüm yıldönümünü anma mesajı. 

22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE 

Diyarbakır ve Sur Saha Çalışması: 

İl Başkanlığını Ziyaret: 

Diyarbakır’da İl Başkanımız Mehmet Sayın’ı ve 

örgütümüzü İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ile birlikte ziyaret 

ve Sur’da yaşanan hak ihlalleri ile yıkımlar hakkında 

basın açıklaması. 
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ÖNEMLİ KABULLER 

13 HAZİRAN 2017 SALI 

Zeytinlikleri, Meraları ve Kıyıları İmara Açan Yasa 

Tasarısı 

6 Haziran’da 7'nci kez Meclis gündemine getirilen 

'zeytinliklerle ilgili düzenleme'nin kamuoyundan ve 

muhalefetten gelen tepkiler sonucu 8 Haziran’da 

komisyona geri çekildi. Komisyonda tekrar 

görüşülüp Genel Kurul’a getirilmek istendiği gün, 

Türkiye’nin dört bir yanından STK temsilcileri, çevre 

örgütleri, akademisyenler, zeytin üretici birlikleri ve 

çiftçiler tasarıyı protesto etmek için meclise geldi.  

Tasarıyı Protesto Eden Temsilcilerle Toplantı: 

Zeytinlikler ve meralarla ilgili tasarıyı protesto 

etmek için TBMM’ye gelen Yaşam ve Dayanışma 

Yolcuları, Yeşil Direniş Ekoloji Gazeteci Temsilcileri, 

Munzur Çevre Derneği, Doğayı ve Çevreyi Koruma 

Derneği, Foça  Çevre ve Kültür Platformu, Fosil Yakıt 

İnisiyatifi, Yeni Foça Forum, Munzur Koruma 

Kurulu, Mersin Çevre ve Doğa Derneği,  Çevre 

Dostları Derneği üyeleri, Doğu Akdeniz Çevre 

Platformu temsilcileri, üreticiler ve akademisyenler 

ile toplantı.  

STK Temsilcileri: 

Zeytinliklerin talan edilmesi için hazırlanan yasa 

tasarısının, büyük bir mücadele ile tasarıdan 

çıkartıldıktan sonra teşekkür ziyaretinde bulunan 

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma 

Derneği, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği ve Foça 

Çevre ve Kültür Platformu temsilcileri ile aynı 

kararlı mücadelenin meralar içinde yapılması 

gerektiği üzerine görüşme. 

 

13 HAZİRAN 2017 SALI 

Ayvalık Belediye Başkanı ve Örgütümüz: 

İzmir Milletvekilimiz Selin Sayek Böke ve Balıkesir 

Milletvekilimiz Mehmet Tüm ile birlikte Ayvalık 

Belediye Başkanımız Rahmi Gençer’i ve partili 

dostlarımızı TBMM'de konuk ettik. 
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BASINDA YER ALAN ÇEŞİTLİ HABERLER 

26 NİSAN 2017 AYDINLIK 

 

2 MAYIS 2017 CUMHURİYET 

 

7 MAYIS 2017 CUMHURİYET 

 

9 MAYIS 2017 HABERTÜRK 
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11 MAYIS 2017 BİRGÜN 

 

16 MAYIS 2017 9 EYLÜL İZMİR 

 

19 MAYIS 2017 BİRGÜN 

 

23 MAYIS 2017 9 EYLÜL İZMİR 

 

28 MAYIS 2017 CUMHURİYET 

 

1 HAZİRAN 2017 ANAYURT 
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2 HAZİRAN 2017 EVRENSEL 

 

3 HAZİRAN 2017 YENİGÜN İZMİR 

 

4 HAZİRNA 2017 BİRGÜN PAZAR 

 

8 HAZİRAN 2017 MİLLİYET 

 

8 HAZİRAN 2017 EVRENSEL 
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11 HAZİRAN 2017 EVRENSEL 

 

23 HAZİRAN 2017 EBRENSEL 

 

  



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

121 

3.4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

 

Ülke İçi Siyasi Değerlendirmeler 

Adalet Yürüyüşü 

Adalet yürüyüşü; adalete, umuda, barışa, 

özgürlüğe, birlik ve beraberliğe atılan en önemli ve 

en istikrarlı adımlardan biridir.  

AKP var olduğu günden itibaren toplumda 

kutuplaşma ve ayrışmanın katalizörü olmuştur. 

Zamanında göbekten birbirlerine bağlı  oldukları 

FETÖ ile birlikte devletin ve kamunun tüm 

imkanlarını sömürerek bir paylaşım ve yağmalama 

düzenini devletin tüm kurumlarında hakim 

kılmıştır. Gerek KPSS sorularının çalınması gerekse 

AKP yönetici ve yandaşlarının Fethullah Gülen'e 

övgü dolu sözleri bunların en belirgin 

kanıtlarındandır.  

Yüksek yargıda olan kadrolaşma da Türkiye'deki 

HAK, HUKUK, ve ADALET kavramlarının altına adeta 

dinamit döşemiştir. Geldiğimiz noktada  Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yard. Doç. Dr. Emir Kaya’nın 15 Temmuz 

darbe girişiminden önce yaptığı Türkiye’de Hukuk 

Zihniyetini ortaya koyan anket çalışması bu sürecin 

ülkemizi nereye götürdüğünü, adalet sisteminin ne 

hale geldiğini açıkça gözler önüne sermektedir.  

• Ankete katılanların yüzde 85'i hukukta "adamına 

göre muamele" olduğunu düşünüyor. 

• Hukuk sistemi %35 oranında adalet üretmektedir. 

• Kurallara uymayanlar %67 oranında karlı 

çıkmaktadır. 

• Toplumsal kamplaşmalar hukuku %78 oranında 

bozmaktadır. 

• Yargıya güven hissi %38 düzeyindedir. 

• Ayrımcılığa uğrama kaygısı %81 gibi yüksek bir 

düzeydedir. 

• Genel hukuk memnuniyeti %33 gibi düşük bir 

düzeydedir. 

• Avukatlar hakim ve savcıları %36 oranında adil 

bulmaktadır. 

• Hakim ve savcılar avukatları %39 oranında dürüst 

bulmaktadır. 

• Hakim ve savcılar kendi yönettikleri yargı 

yönetimini %46 oranında adil bulmaktadır. 

• “Hukuk sistemi adalet sağlayamıyor" diyen hâkim 

ve savcıların oranı ise yüzde 56'yı buluyor. 

 

Bu veriler 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki 

gelişmeler dikkate alındığında, adalet sisteminin 

daha da dibe vurduğunun açık göstergesidir.  

Bu sonuçlar yargının bütününü kapsamaktadır. 

Sadece siyasi amaçlı açılan davalarda adaletsizlik 

sıfıra yakındır.  

Biz güçlü bir kurucu irade ve mücadele geçmişine 

sahip olan bir parti olarak temel ilkelerimizi adaletli 

bir düzen temeline oturturuz. Zulümün olduğu 

yerde adalet olmaz ve zulüme karşı direnmek bizim 

için vatani ve vicdani bir görevdir.  

AKP VE FETÖ'nün el birliği ile tarumar ettiği adaleti 

tekrar ülkemizin her köşesine ulaştıracağız.  

Biz FETÖ de dahil olmak üzere istisnasız tüm terör 

örgütleri ile kapsamlı bir mücadeleye evet diyoruz, 

ancak; yarattıkları ceberrut yargı ile ülkemizdeki 

tüm muhalif kesimlerin FETÖ'cü muamelesi 

görerek cezalandırılmasına daha fazla sessiz 

kalamazdık. Ellerindeki aygıtlarla ve imkanlarla 

ülkemizin aydın kesimini, işçi kesimini, sendikalı 

kesimini, kadın ve genç kesimini, KHK mağduru 

kesimini ve askerlerimizi öğütmelerine izin 

vermemek için; toplumun ezilen ve baskılanan her 

kesiminin adaletini sağlamak için arkadamızda 

milyonların desteğiyle yola çıktık.  

Hz Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin Pir Sultan 

Abdal'ın, Şeyh Bedrettin'in ve daha onlarca 

düşünce timsalinin beşiklik ettiği Anadolu 

topraklarında bir kişinin bile mağduriyetine göz 
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yummumak için yola çıktık. Bu topraklarda 

yüzyıllardır savaşlar, zulümler, işkenceler yaşandı 

ama adalet her zaman galip geldi, yine gelecek! 

Tarihin her döneminde iktidarı ele geçirenler halka 

şiddeti ve zulmü reva görmüştür. Ve geldiğimiz 

günlerde hepsinin adının lanetle anıyoruz. Bu 

topraklara kötülüğü, zulmü, adaletsizliği, eşitliği 

ekmeye çalışsalar da elbette sonunda filizlenen her 

çiçek hak, hukuk, adalet ve demokrasi olarak 

açacaktır. Bu toprakların mayası hiçbir zaman 

zalimliği tutmamıştır, tutmayacaktır.  

1900'lü yıllarda Anadolu emperyalistlerce işgal 

edildiğinde, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ en zor 

koşullar altında bile hiçbir ayrım gözetmeden 

Anadolu halkının emperyalistlere karşı ulusal 

isyanını örgütlemiş ve Kuva-i Milliye öncülüğünde 

ülkenin işgalden kurtulmasıyla laikliğe, toplumsal 

uzlaşma ve dayanışmaya dayanan bir mücadele 

sonucunda başarılı olmuştur. Bu ruh ülkemizi 

devlet çatısı altında birleştirerek eşit yurttaşlık 

sağlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada fersah fersah 

bir geriye gidiş görüyoruz. Zor şartlarda 15 yıl gibi 

kısa bir sürede yüzlerce kurum, kuruluş ve 

fabrikanın kurulmasını sağlayan Atatürk'ten; var 

olan Cumhuriyet kazanımlarını yandaşlarına peşkeş 

çeken 15 yıllık zalim bir iktidarla karşı karşıyayız.  

Ülkemiz bir çok darbe ve darbe girişimiyle karşı 

karşıya kaldı, bir çok ekonomik kriz atlattı, bir çok 

adalet ve demokrasi şehidi verdi ancak hiçbir 

dönem AKP iktidarı kadar ülkenin sinir uçlarına 

dokunmadı.  

2002'den bu yana devlette liyakat sistemi 

tamamen çökmüştür. Kadrolaşma ve militanlaşma 

devletin her kademesinde örgütlü bir suç örgütü 

gibi çalışmıştır. Devletin tüm imkanları FETÖ ile 

birlikte yağmalanmıştır. Devletin kurumsal yapısı 

çökertilerek, ülkemizin ve ulusal güvenliğin bel 

kemiği olan askerlerimiz sahte belgelerle 

yargılanmış, çoğu mahkum edilmiş, kimisi cezaevi 

koşullarında kimisi ise dışarıda devletteki 

çeteleşmenin verdiği ruh haliyle hayatını 

kaybetmiştir. "Bu davaların savcısıyım" diye ellerini 

ovuşturanlar ve Pensilvanya’ya selam gönderenler 

bugün akıllarınca bu pis lekeleyi üstümüze 

yapıştıracaklarını sanıp bizi FETÖ ile yan yana 

getirmeye çalıştı. FETÖ'ye muhalif olmaları ile 

bilinen gazeteler ve çalışanları teker teker 

hukuksuzca rehin alındı. Bilim insanları işten atıldı, 

akademisyenlerimiz bedenlerini ölüme yatırdı. 

Nefret dili ile tüm kesimler birbirine düşman 

edilmek istendi. "Biliyorsunuz kendisi Alevi, İsrail 

dölü, afedersiniz Ermeni, geni bozuklar" gibi nefret 

söylemleri devletin ilk ağızlarından çıkar oldu. Bu 

söylemler beraberinde bazı cinayetleri, sokaktaki 

şiddeti, başörtülü- başörtüsüz ayrımını ve psikolojik 

linçleri beraberinde getirdi.  

1 Kasım 2014'te Genel Başkanımız Sn. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tek parti devletlerinin bir 

özelliği daha var, içte ve dışta sürekli düşman 

yaratmak. Düşman yaratarak gidersiniz. Bunlar 

Hitler'in taktikleridir. 21. yüzyılın başında AKP'nin 

izlediği taktikler Goebbels ve Hitler'in taktikleridir. 

O tablo Almanya'yı felakete götürdü, bu tablo da 

korkarım ki Türkiye'yi felakete taşıyacaktır" sözleri 

aslında bir ikaz ve içinde bulunduğumuz vahim 

durumun çok açık ifadesidir.  

 Bizim top yekün bir barış ve sevgi diline ihtiyacımız 

var. İçinde bulunduğumuz dönem bir yol ayrımıdır. 

Irak, Suriye, Afganistan gibi kanların her gün oluk 

oluk aktığı bir coğrafyaya benzememek için 

parlamenter demokrasimizi ve adaleti daha güçlü 

kılmalıyız.  

Savaşa, kavgaya değil birlik ve beraberliğe 

özlemimiz var. Refah seviyesi yüksek, yasama, 

yürütme ve yargının ayrı işlediği, liyakatin esas 

olduğu, adalet şemsiyesi altında yaşayacağımız bir 

Türkiye’ye özlemimiz var. Yenildiğini, ezildiğini, 

horlandığını düşünen herkes için yürüyoruz. Şiddet 

gören kadın adına, çocuk gelinler adına, genç 

işsizler adına, Berkin adına, KHK mağdurları adına, 

Nuriye ve Semih adına, tutuklu gazeteciler adına, 

kesilen her ağaç adına, maden emekçileri adına, 

vatanı için gözünü kırpmadan siperlere yatan 

askerlerimiz adına, 15 Temmuz gecesi vatanını 

korurken şehit düşenler adına, 15 Temmuz gecesi 

barbarlarca boğazı kesilen askerlerimiz adına, 

emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan 

büyüklerimiz adına, çocuklarına ekmek 

götüremediği için intihar eden babalarımız adına 

yürüyoruz, onlar için adalet arıyoruz.  
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Halkla İlişkiler Kapsamında Yapılan Görev Alanına Dahil Olan Çalışmalar 

1- HAFTALIK/ GÜNCEL MAİL LERİMİZ 

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.  

Ağustos ayında başladığımız bu çalışmayla son Parti 

Meclisi toplantısından bugüne kadar e-posta 

yoluyla paylaştığımız konular aşağıdaki gibidir: 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

TBMM Grup Toplantısı Konuşmaları, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

TOBB 73. Genel Kurulunda yaptığı konuşma, 

 MYK'nın gündeme dair yaptığı haftalık 

değerlendirmelerin paylaşıldığı basın 

açıklamaları, 

 Zırhlı araçların neden olduğu ölümleri yerinde 

araştırmak ve incelemelerde bulunmak için 

partimizin Şırnak iline gerçekleştirdiği 

ziyaretlere ilişkin rapor, 

 İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

“Haftalık İnsan ve Doğa Hakları” raporu, 

 İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından 

hazırlanan Haftalık Değerlendirme Rapor Özeti 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

19 Mayıs 2017 tarihinde katıldığı mitingde 

yaptığı konuşma, 

 CHP Emek Bürolarının Kıdem Tazminatı 

Çalıştayının Sonuç Bildirgesi, 

 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Kazım 

Arslan, komisyonda görüşülen torba yasaya 

ilişkin basın açıklaması, 

 AKP Döneminde kadın raporu, 

 Taşeron İşçilerle ilgili rapor, 

 Adalet Yürüyüşümüzün başladığı günden 

itibaren Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nın basın toplantıları, grup 

toplantıları ve görüntüleri, 

2- SOSYAL MEDYADA BİLGİ AKTARIMI 

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.
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3- ANADOLU’DA İFTAR PROGRAMI ÇALIŞMASI: 

1. PROJENİN ADI: 

  “Hayırlı Sofralar” 

2. PROJENİN KONUSU:  

 Anadolu’da muhafazakar seçmenin yoğun 

olduğu bölgelerde Ramazan ayı boyunca iftar 

yemeklerinin organize edilmesi ve Ramazan 

paketlerinin dağıtılması  

3. PROJENİN AMACI: 

 Anadolu’da muhafazakâr seçmenin farklı algı 

yöntemleriyle zihnine yerleştirilen CHP din 

düşmanıdır imajını kırmak.  

 Ramazan ayı boyunca muhafazakar seçmenin 

yoğun olduğu kriterine göre seçilen yerleşim 

birimlerinde iftar yemekleri düzenleyerek 

CHP’nin de Ramazan ayına duyarlı olduğunu 

göstermek, 

 İftar yemekleri düzenlemenin sadece belirli 

parti veya birimlerin tekelinde olmadığını 

vatandaşlara göstermek, 

 İhtiyaç sahiplerine Ramazan paketleri dağıtarak 

onların iyi niyetini kazanmak, 

 CHP’nin sosyal sorumluluk bilincinde olan bir 

parti olduğunu tüm topluma göstermek, 

 CHP’nin laikliği savunan ve tüm toplumun inanç 

özgürlüğüne saygılı bir parti olduğunu 

göstermek, 

 CHP’nin elitist bir parti olmadığını, toplumun 

tümünü kucaklayan bir parti olduğunu 

göstermek 

 CHP’nin toplumun istek ve ihtiyaçlarına her 

zaman duyarlı olduğunu ispatlamak, 

 CHP’nin tüm toplumla iyi ve etkin bir iletişim 

kurabilmesi için bir zemin oluşturmak 

4. PROJENİN BİLEŞENLERİ (PAYDAŞLARI) 

a- PROJENİN ÇÖZÜM ORTAKLARI 

Büyük bütçeli CHP Belediyeleri ve CHP Örgütleri 

b- PROJENİN DESTEKLEYENLERİ 

Genel Merkezimizin belirleyeceği Belediyelerimiz 

ve partimize yakın olan STK’lar 

c- PROJENİN İZİN-PROSEDÜR İŞLEMLERİ 

Genel Merkezde kurulması gereken koordinasyon 

ekibi, Belediyelerimizin görevlendireceği kişiler ile il 

ve ilçe örgütlerimiz aracılığıyla Cami Temizliklerinde 

Valilik-Kaymakamlık-Müftülüğe başvuru 

yapılacaktır. İftar çadırlarında ise koordinasyon 

ekimiz tarafından belirlenen köyler için Valilik-

Kaymakamlık aracılığıyla izin işlemleri için 

müracaatlar yapılacaktır.  

PROJENİN HEDEF KİTLESİ 

Projenin uygulanacağı illerdeki: 

 Tüm yöre halkı, 

 CHP teşkilatında çalışanlar, 

 STK temsilcileri, 

 Kanaat liderleri 

 Yazılı, görsel-işitsel ve yeni medya iletişim 

araçlarında faaliyet gösteren basın 

mensupları ve yazarları 

 Potansiyel seçmenler 

PROJENİN HEDEF KİTLEYE DUYURULMASINDA 

KULLANILACAK YÖNTEMLER 

Genel Merkez ve CHP’li belediyelerin elinde 

bulunan tüm iletişim araçları, açık hava mecralarına 

ilanlar, SMS aracılığıyla yöre halkına mesajlar, 

anonslar vb. 

5. PROJENİN UYGULAMA SAHALARI VE 

PROJENİN İŞLEYİŞ YÖNTEMİ 

Muhafazakar seçmenin yoğun olduğu iller 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Genel Başkanımızın 

talimatıyla genişletilebilir ya da daraltılabilir.  

İç Anadolu: Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, 

Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Karaman 

İç  Ege:  Afyon, Kütahya,  

Akdeniz:  Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye 
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Karadeniz:  Rize, Gümüşhane, Ordu, Düzce,  

Bayburt 

Doğu Anadolu: Kars,  Erzurum, Bingöl, Bitlis, Elazığ, 

Güneydoğu Anadolu:  Şanlıurfa,  Batman, Siirt 

Belediyelerimiz ve sorumlu oldukları iller aşağıdaki 

örneklemesi yapılan şekilde düzenlenebilir. Nihai 

karar yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı ve Genel Başkanımızın talimatına göre 

verilmelidir.  

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediyeleri: Kars ve 

Erzurum’un İlçe ve Köylerinde  

Çanakkale, Giresun ve Muğla Belediyeleri: Bingöl, 

Bitlis, Elazığ’un İlçe ve köylerinde 

İzmir Belediyeleri:  Konya, Aksaray ve Karaman’ın 

İlçe ve Köylerinde 

Aydın Belediyeleri:  Kayseri’nin İlçe ve Köylerinde 

Antalya Belediyeleri:  Isparta ve Konya’nın  İlçe ve 

Köylerinde 

Zonguldak, Giresun, Sinop Belediyeleri:  Batman, 

Siirt İlçe ve Köylerinde 

Adana Belediyeleri: Osmaniye, Kahramanmaraş 

İlçe ve Köylerinde 

Ankara Belediyeleri:  Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, 

Afyon’un İlçe ve Köylerinde 

İstanbul Belediyeleri:  Rize, Gümüşhane, Ordu, 

Düzce,  Bayburt, Şanlıurfa,  Niğde ve Nevşehir’in  

İlçe ve Köyleri PROJENİN UYGULAMA SAHALARI 

olarak değerlendirebilir.  

6. PROJENİN DETAYLARI 

Kendi sınırları içerinde cami temizliği yapan, iftar 

çadırı kuran ve ramazan paketi dağıtımı yapan 

Büyük bütçeli 100 belediyemiz olduğu düşünülüp 

her birinin ramazan boyunca 30’ar cami temizliği 

yapıp 30’ar köyde iftar yemeği düzenlediği 

düşünülürse ramazan ayı sonunda 3000 köyde cami 

temizliği yapılıp 3000 köyde iftar programı 

düzenlenmiş olur. Bu sonuca göre CHP ramazan ayı 

boyunca 6000 Anadolu köyüne girmiş olur.  

Genel Başkanımız bu programlardan uygun 

gördüğü bir kaçına katılırsa projenin tam amacına 

ulaşılmış olur.  

PROJEDEN BEKLENİLEN SONUÇLAR 

 Anadolu’da muhafazakâr seçmenin yoğun 

olduğu kriterine göre seçilen şehirlerde 

olumlu bir CHP algılaması oluşturmak ve 

CHP’nin imajını güçlendirmek, 

 Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri 

düzenleyerek CHP’nin Ramazan ayına 

duyarlı olduğunu göstermek ve ispatlamak, 

 İftar yemekleri düzenlemenin sadece belirli 

parti veya birimlerin tekelinde olmadığını 

tüm vatandaşları göstermek, 

 İhtiyaç sahiplerine Ramazan paketleri 

dağıtarak onların iyi niyetini kazanmak, 

 Düzenlenen bu etkinliklerle tüm toplumun 

iyi niyetini ve olumlu itibarını elde etmek, 

 CHP’nin sosyal sorumluluk bilincinde olan 

bir parti olduğunu tüm topluma 

göstermek, 

 CHP’nin laikliği savunan ve tüm toplumun 

inanç özgürlüğüne saygılı bir parti 

olduğunu göstermek, 

 CHP’nin toplumun istek ve ihtiyaçlarına her 

zaman duyarlı olduğunu ispatlamak, 

 CHP’nin tüm toplumla etkin bir iletişim 

kurmasına imkan sağlamak 

 Bu kapsamda; Ramazan ayında 

vatandaşlarımıza dağıtılacak erzak 

kolileriyle ilgili gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve çalışmalara örnek teşkil 

etmesi bakımından Beşiktaş Belediyesinde 

yetkili birimlerle toplantı yapılmış, Başkan 

Yardımcılarından bilgi alınmıştır. Genel 

Başkanımızın özellikle istediği iller de dahil 

edilerek iftar verilmiş ve ramazan erzak 

paketleri dağıtılmıştır. Özellikle daha az oy 

aldığımız yerlerde il başkanlıklarımız adına 

verilen iftar yemekleri vatandaşların 

oldukça dikkatini çekmiş ve olumlu 
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dönüşler sağlanmıştır. Projenin etkin 

şekilde tanıtılabilmesi için  Beşiktaş 

Belediyesinin yapmış olduğu çalışmanın 

pilot uygulama olarak tanıtımı aşağıdaki 

gibidir: 

Beşiktaş Belediyesi Samsun, Diyarbakır, Yozgat, 

Ağrı, Gümüşhane ve Konya’da her gün 1000 kişilik 

iftar yemeği vermiştir. Bunların haricinde Bafra, 

Atakum ve Tirebolu ilçelerinde 1 günlük iftar 

yemekleri verilmiştir. 46 ilde toplam 33.000 

ramazan kolisi verilmiştir. Bu totalde  429 ton 

malzeme olarak hesaplanmaktadır. Bu malzemeler 

67 turda dağıtılarak tamamlanmıştır. Bu süreçte 

210.000 kişiye iftar yemeği ulaşmış, 33 bin aileye 

kumanya dağıtılmıştır. 

 

 

4- CUMHURİYET DÖNEMİNDE SPOR VE CHP SPOR ÜST KURULUNUN OLUŞTURULMASI 

İnsanlık tarihi kadar uzun bir tarih serüvenine sahip 

olan spor (farkında olarak veya olmayarak) 

yaşantımızın önemli bir unsuru olmuştur. 

Toplumdaki önemi reddedilemeyecek kadar büyük 

olan spor gerçekliği bütünleştirici olmasının 

ötesinde evrensel değerleri de içinde barındırır. 

Spor genel anlamıyla kişilerin bireysel azmi ve 

sağlıklı yaşamanın anahtarı olsa da, barışın, birlik ve 

beraberliğin sembolü olarak kitlesel bir anlam 

kazanmıştır. Zamanla kazandığı evrensel değerlerle 

bir kültüre sahip olmaya başlayan spor, kendi 

içerisinde bazı değerler ve davranışlar belirlemiştir. 

Cumhuriyet döneminden itibaren Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncü olduğu girişimlerle 

desteklenen spor kültürü, günümüzde geçici ve 

sadece “kazanmaya yönelik, sonuç odaklı” 

politikaların benimsenmesiyle zayıflamış ve dünya 

koşullarıyla etkin mücadele edemez hale gelmiştir. 

Spor kültürü oluşturmak yerine futbol söylemleri 

üreten bir yapının desteklendiği ülkemizde spor 

izlemek ve konuşmanın ötesinde spor yapmayı 

teşvik eden bir politikanın ihtiyacına inanıyoruz. 

Sadece skora bağlı olarak gerçekleşen 

müsabakaları önemseyen ülkeler hiçbir dönemde 

gerçek anlamda sportif bir başarıya sahip 

olamamıştır. Ayrıca medyada reyting kaygısının ağır 

bastığı magazinsel ve holigan söylemler hedeflenen 

seviyeden bizi gittikçe uzaklaştırmış hatta şiddete 

çanak tutan söylemleri ve eylemleri de beraberinde 

getirmiştir. Sporcu ithal eden anlayışı terk ederek 

spor üreten bir ülke olmanın gerekliliğine 

inanıyoruz.   

Esas olan her yaştan kişiler için beden terbiyesini 

sağlamaktır. Sporda hedef kişinin sağlığıdır. Herkes 

için spor hedefine ulaşmaktır.  

Yetkinlikten uzak bir spor anlayışı derhal terk 

edilmelidir. Çağdaş, dünya sporuyla entegre ve 

günün şartlarıyla bağdaşan, kalıcı ve her daim 

geçerli olacak politikalar belirleyerek Cumhuriyet 

tarihi süresince yapılan çalışmaların üstüne katkı 

sunmayı amaçlıyoruz. 

Bu amaçla partimiz bünyesinde bir SPOR ÜST 

KURULU oluşturarak ilk adımı atılmıştır. Bu kurulun 

çalışma esas ve usullerini belirlemek ve amaçlarını 

tayin etmek üzere 13 Haziran 2017 günü Genel 

Merkez binamızda 1. Danışma Kurulu Toplantımız 

gerçekleştirilmiştir. 81 il örgütümüzün, 

belediyelerimizin ve her branştan sporcularımızın 

katılımlarıyla gerçekleşen toplantımızda partimizin 

spora yönelik politikasını güçlendirmek, sporun 

sorunlarının birinci ağızdan dile getirilmesini 

sağlamak hedeflenmiştir. Spor bir devlet politikası 

haline getirilmeli ve kurumlar arası işbirliğinin 

arttırılarak özellikle sporun  okullarda 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Spor İl 

Müdürlükleri, ilgili Bakanlıklar ve yerel yönetimler 

arasında sağlanacak iş birliği önemsenmelidir.  

Sporun kitlelere benimsetilmesi ve tabandan 

başlayarak yayılması için okul kulüpleri, aile 

birlikleri ile iletişimde olunmalıdır. Bakanlıkların 

yerel yönetime ayırdığı pay artırılmalı ve daha 

verimli spor tesislerine alan açılmalıdır. Tüm bunlar 

ve elbette daha fazlasıyla; sportif faaliyet ve 
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temaslar kurularak, kişi sağlığı başta önemsenmek 

üzere ekipsel çalışma alanları kurmanın uluslar 

arası arena da dahil olmak üzere birlik duygusunun 

gelişmesinde ve ekonomik getirinin artmasında 

etkili olacağına inanıyoruz.  

Toplantımızda öncelikli olarak aşağıdaki görüş ve 

öneriler belirlenmiştir: 

 CHP’nin spor politikası insan odaklı olmalı ve 

temiz sporu teşvik etmelidir. 

 CHP’li belediyelerde ve ilçe örgütlerinde spor 

masası kurulmalıdır. 

 Yerel yönetimler ve örgütler spor konusunda 

okul spor grupları ve amatör spor kulüpleriyle 

daha fazla işbirliğine girmeli ve bu işbirliği ortak 

spor etkinlikleri ile eyleme dönmelidir. 

 Belediyelerin sporu sevdirecek politikalar 

uygulaması gerekmekte ve spora uygun tesisler 

yapılmalıdır. 

 Kadınların futbol dahil daha fazla spora 

katılımlarının sağlanması için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Belediye ve örgütlerimiz nerede spora dair bir 

sorun varsa çözme noktasında orada olmalıdır. 

 Okullarda spora dair malzeme ve ortam 

eksiklerin belirlenerek, giderilmesi için destek 

olunmalıdır. 

 Sosyal etkinlik yönetmenliğinde değişiklikler 

incelenerek, spor etkinliklerinin yeni 

yönetmelikte arttırılması istenmelidir. 

 Tüm CHP olarak sağlıklı, çağdaş ve sistemli bir 

spor yönetimi oluşturulmalıdır. 

 Engelli ve bağımlıların da spor yönlendirilmesi 

noktasında projeler geliştirilmeli ve gerekli 

teşvikler yapılmalıdır. 

 Açılan spor masaları kanalıyla okullarda beden 

eğitimi öğretmenleriyle temasa geçilmeli, bu 

konuda okullarda yetişmiş elaman eksiği olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Sporcuların düğün, cenaze ve özel günleri takip 

edilerek ilçe örgüt ve belediyelerin aktif katılımı 

sağlanmalıdır. 

Bu öneriler CHP’nin spor politikasının yol 

haritasının belirlenmesinde önemli rol 

oynayacaktır.  Takibinin de bizzat iki yıl içerisinde 

ülke genelinde belirlenecek olan 26 bin CHP Spor 

Kurulu üyesince yapılacağı hedeflenmektedir. 

CHP’li üyeler rapor doğrultusunda bulundukları 

illerde sporun yaygınlaşması için faaliyette 

bulunarak  yapılan çalışmaların bire bir takipçisi 

olacaktır. 

Spor Üst Kurulu’nun organ, görev, yetki ve 

sorumluluklarını içeren yönerge aşağıdaki gibidir: 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ SPOR ÜST KURULU 

ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

Madde-1. AMAÇ 

(1) Bu yönergenin amacı Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Merkezi bünyesinde oluşturulan Spor  Üst 

Kurulunun ve organlarının görev, yetki, ve 

sorumlulukları ile  çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir.  

(2) Kurulun adı “Cumhuriyet Halk Partisi Spor Üst 

Kurulu” dur.  

Madde-2. KAPSAM 

(1) Bu yönerge; Cumhuriyet Halk Partisi Spor Üst 

Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, 

kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve 

kuruluşlar ve Genel Merkez organları ile il, ilçe ve 

belde örgütlerinin sporla ilgili çalışmalarını kapsar.  

Madde-3. DAYANAK 

(1) Bu yönerge Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 

Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi kararlarına 

dayanır. 

Madde-4. TANIMLAR 

*Üst Kurul 40  kişiden oluşan, Cumhuriyet Halk 

Partisi Spor Üst Kuruludur. 

*Yürütme Kurulu: Kurulun içinden 

belirlenecek/seçilecek 11 kişiden oluşur. 
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*Sekretarya: Yürütme Kurulu içinden seçilecek biri 

raportör 3 kişiden oluşur. 

*Üst Kurul Başkanı: İlgili Genel Başkan 

Yardımcısıdır. Kurulun çalışmalarını ve Genel 

Merkezle ilişkilerini koordine eder.  

*Başkan Vekili: Başkanın bulunmadığı zamanlarda 

Kurula başkanlık yapmak üzere üst kurul 

içerisinden belirlenir/seçilir. 

*Genel Sekreter: Yürütme Kurulu içinden 

seçilecek/belirlenecek, Kurulun Genel Sekreteridir. 

*Genel Sekreter Yardımcısı: Yürütme Kurulu 

içinden seçilecek, Kurulun Genel Sekreter 

Yardımcısıdır. 

*Üyeler: Kurulun üyeleridir, 40 kişiden oluşur. 

* Danışma Meclisi: MYK ( Merkez Yürütme Kurulu) 

tarafından alanında uzman sporcu ve spor adamları 

ile akademisyen ve medya mensupları arasından 

oluşan, gerekli hallerde görüş alınabilecek  21 kişilik 

meclistir. 

Madde-5. KURULUN ÇALIŞMALARINDA GÖZETTİĞİ 

İLKELERİ 

(1) Cumhuriyet Halk Partisi Spor Üst Kurulu 

çalışmalarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 

yürütür. 

a) Sporda etik kurallara uyulması, 

b) Sporda  ayrımcılığın karşısında durma ve 

çalışmalarını, sporcu bireyler ve spor 

branşları   arasında ayrım gözetmeksizin 

yürütme, 

c) Farklılıklara saygı gösterme ve insan 

çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak 

kabul etme, 

d) Sporda  cinsiyet eşitliği. 

e) Sporcuların gelişim kapasitesine ve kendi 

kimliklerini koruyabilme haklarına saygı 

duyma,  

f) Rakibe saygı, 

Madde-6. KURULUN OLUŞUMU VE YAPISI 

a) Kurulun  olağan çalışma yeri Cumhuriyet Halk 

Partisi Genel Merkezi’dir. (Kurul gerekli durumda 

kurul başkanı veya yürütme kurulunun talebi ile 

başka bir yerde toplanabilir.)  Kurul, Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Merkez Parti Yönetimine karşı 

sorumludur ve danışma işlevi görür.  

b) Kurulun başkanı, parti yönetimince 

görevlendirilen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkan Yardımcısıdır. Başkan’ın olmadığı hallerde 

Kurul çalışmalarına başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul Sekretaryası her türlü faaliyetin yürütülmesi 

konusunda Başkana karşı sorumludur. 

c) Kurulda geliştirilen proje ve görüşler Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Başkanına sunulur. 

d) Kurul, çalışmalarını bizzat ya da oluşturacağı 

komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirir. Kurul, 

gerektiğinde profesyonel kişilerden yararlanabilir. 

e) CHP Spor Üst Kurulu; Yürütme Kurulu ve 

Sekretarya dâhil 40 (kırk) kişiden oluşur. 

f) Kurul, spor alanında birikim ve katkısı olacak 

kişilerden oluşur. Kurulun 2/3 çoğunluğunun 

kararıyla; kurula yeni üyeler alınabilir. Kurul içinde, 

sporcular ve antrenör  gibi doğrudan sporla 

uğraşmış üyelerin sayısı kurul üye sayısının 

yarısından az olamaz. 

g) Yürütme Kurulu: Üst Kurulun kendi içinde 

seçeceği 11 ( on bir ) kişiden oluşur ve Üst kurulca 

alınan kararların ve verilen yetkilerin 

uygulanmasından sorumlu olan icra organıdır. 

h) Sekretarya: Yürütme Kurulundan seçilecek 3 

kişiden oluşur. Kurulda ve yürütme kurulunda 

alınan kararlarla ve Başkan ve Yürütme kurulunca 

verilecek diğer görevleri yerine getirmekle 

görevlidir. 

I)  Üst Kurul üyeleri 2 (iki) yıllığına belirlenir. Bu süre 

sonunda yeniden üye seçilebilirler. 

İ)  Üst Kurul en az 2 (iki) ayda bir kez olağan olarak 

toplanır. Kurul toplantılarına Başkan ya da vekili 

başkanlık eder.  

j) Üst Kurul, Başkanın veya Kurul üyesi en az 10 ( On 

) kişinin ortak çağrısıyla her zaman gündemli olarak 

olağanüstü toplanabilir.  
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k) Başkan veya başkan vekili toplantı gündemini 

önceden belirler ve tüm üyelere bildirir. 

l) Üst Kurul, kurulda çalışacak profesyonel 

çalışanların atanması için Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı’na öneride bulunur.  

m) Komisyon çalışmalarına katılacak kişilerin seçimi 

Üst Kurulca yapılır. 

n/1) CHP SPOR ÜST KURULUNUN YAPILANMASI 

MYK Üyesi ( 1) Milletvekili ( 1) PM Üyesi (2) 

Koordinatör (1) Her Coğrafi Bölgeden (1)İl ,İlçe 

Başk.Yöneticisi (7) Spor Federasyonu Temsilcisi (7) 

Akademisyen (5) Aktif Sporcu (1) 

Sporcu Velisi (1) Hukukçu ( 1) Basın ( 1) Üniversite 

Öğrencisi (2) Proje Koordinatörü (1) Milli Sporcu ( 

2) Milli Hakem ( 2)  Sağlıkçı (1) Lise Öğrencisi (1) 

Engelli Sporcu (1) Antrenör (1) Engelli Antrenörü (1) 

TOPLAM 40 

n/2) CHP Spor Coğrafi Bölge Temsilciliği 

“Yapılanması” 

O Coğrafi Bölgede bulunan CHP İl Başkanlığı 

Spordan sorumlu İl Başkan Yardımcıları / Spor 

Komisyon Başkanları ve Üst Kurul yapılanmasına 

paralel yapılanma. 

n/3) CHP Spor İl Kurulu “Yapılanması” 

Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 

Başkanlığında, O İl’de bulunan Spordan Sorumlu 

İlçe Başkan yardımcıları/ Spor Komisyon Başkanları 

ve Üst Kurul Yapılanmasına paralel yapılanma. 

n/4) CHP Spor İlçe Kurulu  “Yapılanması” 

Spordan Sorumlu ilçe Başkan Yardımcılığı 

Başkanlığında, Spor Komisyonu ve üst Kurul 

Yapılanmasına paralel yapılanma. 

Madde 7. ÜST KURUL BAŞKANININ GÖREVLERİ 

(1) Başkan, kurulu yönetir ve temsil eder. Görevleri 

şunlardır:  

a) Komisyon, komite ve benzeri çalışma gruplarını 

denetler, görülen eksiklikler konusunda 

uyarıda bulunur, bunların kurulda 

görüşülmesini sağlar. 

b) Kendisine iletilen projelerin, komisyon 

raporlarının, karar önerilerinin, konuların kurul 

toplantısında görüşülüp karara bağlanmasını 

sağlar. 

c) Kurul çalışmaları hakkında kamuoyunu 

bilgilendirir. 

d) Karar haline dönüşmesi ve uygulanması 

istenen hususları, gerekçeleriyle birlikte rapor 

halinde parti yönetimine sunar. 

(2) Başkan Vekili, Başkanın olmadığı durumlarda 

onun yaptığı işleri yapar ve yetkilerini kullanır. 

Madde 8: YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 

a) Üst Kurulun icra organı olarak üst kurulca alınan 

kararların uygulanmasından sorumludur. 

b) Kendi üyeleri arasından 3 (üç) kişilik sekretaryayı 

seçer 

c) Sekretaryanın etkin ve verimli çalışmasını 

denetler 

Madde 9: GENEL SEKRETER VE YARDIMCISININ 

GÖREVLERİ 

a) Gündemi hazırlar ve Kurulun onayına sunar. 

b) Toplantı notlarını ve tutanaklarını kaydeder ve 

saklar. 

c) Yönergede yer alan hizmetlerin 

gerçekleştirilmesini sağlayacak diğer 

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.  

Madde 10: KURUL ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 

a) Toplantılara katılırlar.  

b) Verilen görevler doğrultusunda Kurul 

çalışmalarında aktif rol alırlar. 

 Madde 11. KURUL ÜYELİĞİNE SEÇİLME VE 

AYRILMA 

1) Spor üst kuruluna üye olması kurulca, yürütme 

kurulunca ya da parti yönetimince uygun 

görülenler Üst kurul Başkanının yazılı önerisi ile 

Genel Başkanlıkça/Parti Meclisince 

onaylanmasını takiben üye sayılırlar. 

2) Her hangi bir kurul üyesi, Kuruldan istifa ettiğini 

yazılı olarak kurula bildirdiği anda, üyeliği sona 

erer. Bununla birlikte, Yürütme Kurulu kararı ya 
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da Üst Kurulun en az 1/4 (dörtte bir) üyesinin 

talebi ve Kurulun 3/5’inin oyuyla, kurul üyeliği 

sona erer. Üyeliği bu yolla sona erdirilenler bir 

daha bu kurula üye olamazlar. 

Madde-12. SPOR ÜST KURULUNUN GÖREVLERİ 

 Partinin spor politikası oluşturmak 

 Partinin spor politikasını oluşturmak amacıyla 

eylem planı hazırlamak  

 Partinin sporla ilgili stratejik planını hazırlama 

 Spor mevzuatını izlemek, araştırmak ve öneri 

geliştirmek 

 Spor ile daha çok çocuk, genç, kadın ve kız 

çocuğuna ulaşarak, daha sağlıklı nesiller 

yaratılmasına katkıda bulunmak 

 Partilileri spora ve sağlıklı yaşama 

yönlendirmek, topluma örnek model olmalarını 

sağlamak  

 Spor izleme birimleri oluşturmak 

 Sporla ilgili aylık bülten çıkarmak 

 Yılda iki kez genel durum raporu hazırlamak 

 Partinin sporla ilgili yıllık faaliyet raporunu 

hazırlamak 

 Sporla ilgili konularda partiye ve kurula gelen 

talepleri incelemek, değerlendirmek ve çözüm 

önerileri geliştirmek 

 Önemli ulusal ve uluslararası spor olaylarını 

izlemek ve rapor hazırlamak 

 Spor federasyonlarının faaliyetlerini ve 

seçimlerini izlemek ve gerektiğinde rapor 

düzenlemek 

 Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile 

ilişkileri yürütmek 

 Partinin spor politikasının farkındalığını 

artırmak için parti içi, parti örgütü, sivil toplum 

kuruluşları ve vatandaşlar için eğitimler 

düzenlemek 

 Sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak spor 

organizasyonları düzenlemek 

 Basın ve medya ilişkilerini yürütmek 

 Gerektiğinde sorunların belirlenmesi amacıyla 

anketler düzenlemek 

 Yardıma muhtaç sporcu ve /veya ailelerini 

bulmak ve imkanlar ölçüsünde katkıda 

bulunmak ya da yol göstermek 

 Sporcu  ihtiyaçlarının karşılanması ve 

sorunlarının çözümü amacıyla ulusal düzeyde 

kampanyalar düzenlemek, düzenlenen 

kampanyalara katkı sunmak 

 Yerel yönetimlerle ilgili ilişkileri yürütmek 

 Atatürk ve spor arşivi hazırlamak, yayımlamak 

 Parti örgütlerinde görevli spordan sorumlu 

partililerle ilgili ilişkileri yürütmek ve gerekli 

desteği vermek 

 Sporda etik kurallarının oluşturulması ve 

uygulanmasına katkıda bulunmak, parti 

içerisinde ve kamuoyunda tanınması ve 

benimsenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar 

yapmak, aykırı durum ve davranışları kamuoyu 

ile paylaşmak 

 Partinin spor politikalarını oluşturmak 

konusunda yetkililere danışmanlık yapmak 

 Partinin spor politikalarına dayalı “Strateji 

Belgesini” hazırlamak ve sporcuların 

ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının 

çözümü konusunda Parti görüşlerinin bu 

belgede yer almasını sağlamak 

 Partinin spor politikaları ve stratejisinin parti 

içerisinde ve kamuoyunda tanınmasını ve   

benimsenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar 

yapmak   

 Partinin siyasi çalışmalarının, bu Yönergenin 

başında belirtilen “ilkeler” doğrultusunda 

sürdürülmesi için izleme ve destekleme 

çalışmaları yapmak  

 Sporcu hakları konusunda kamunun 

politikalarını, karar ve uygulamalarını yakından 

izlemek, görüş bildirmek ve alternatifler 

geliştirmek 

 Sporcu hakları konusunda diğer siyasi partilerin 

politika ve yaklaşımlarını yakından izlemek ve 

görüş bildirmek 

 Üyelik ve organlarında görev alma dâhil her 

düzey parti çalışmalarına sporcu katılımını 

arttıracak çalışmalar yapmak 
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 Yerel düzeyde İl Genel Meclisi, Belediye 

Meclisi, Belediye Başkanlığı, Muhtarlık vb. 

organlar ile ulusal düzeyde parlamento 

(TBMM) gibi seçimle gelinen yerlerde 

sporcuların da  yeterli düzeyde temsil 

edilebilmesi amacıyla mevcut engellerin 

belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapmak  

 TBMM Komisyonları ve Genel Kurul 

çalışmalarında, CHP grubunun sporcu  istek, 

beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda tavır, 

tutum ve davranış geliştirebilmeleri için 

danışmanlık yapmak 

 TBMM’de ki sporla ilgili  çalışmalarını, 

milletvekillerinin soru-araştırma önergeleri ve 

kanun tekliflerini izleyerek, sporcuları  

ilgilendiren, etkileyen yasal düzenlemeler 

konusunda Cumhuriyet Halk Partisi meclis 

grubu için destekleyici çalışmalar hazırlamak  

 Sporcu kulüp ve antrenör örgütlerinin partiye 

en kolay yoldan ulaşabilmeleri ve katılım 

sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak. 

 Paralimpik sporcuların, erişilebilir-ulaşılabilir 

bir çevre anlayışı içinde,  öncelikle partiye ait 

her türlü ortamda yaşama geçirilmesi ve 

toplumsal yaşamda da bu yönde ilerlemeler 

sağlanabilmesi için çalışmalar yapmak 

 Sporcu  ve örgütlerinin partiye yönelttiği her 

türlü soruyu yanıtlamak, düzenli bilgilendirme 

etkinliklerinde bulunmak  

 Sporcu  yurttaşlar ve örgütlerine sporcu  hakları 

konusunda çok yönlü danışmanlık yapmak  

 Spor camiası  açısından önemli gün ve 

haftalarda Parti adına etkili aktiviteler 

hazırlamak ve gerçekleştirmek  

 Yoksul sporcular, aileleri ve özellikle öğrenciler 

için Parti içerisinde ve partililer arasında 

dayanışma organizasyonları yapmak  

 Sporcuların ihtiyaçları ve sorunları konusunda 

öncelikli konular hakkında komisyon, komite 

vb. özel çalışma grupları oluşturmak ve 

çalışmalar yapmak 

 Sporcuların  ihtiyaçları ve sorunları konusunda 

örnek projeler hazırlamak ve uygulamak; 

ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kurultay, 

çalıştay, panel, konferans, toplantı, mesleki 

eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi 

organizasyonlar düzenlemek, düzenlenmesine 

katkı sağlamak, aracılık etmek 

 Spor ve sporcu sorunlarının çözümünde katkı 

sağlayacak olan yerel yönetimlere 

bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık 

konularında danışmanlık yapmak, proje desteği 

sunmak 

 Spor  alanında çalışan ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla eğitim, araştırma ve proje 

konularında işbirliği yapmak, ulusal ve 

uluslararası kuruluşların düzenlediği toplantı ve 

etkinliklerde Cumhuriyet Halk Partisini temsil 

etmek  

 Sporda ve spor bilimlerinde, ulusal ve 

uluslararası yenilik ve gelişmeleri yakından 

takip etmek ve bunların ülkemizde  

uygulanmasına öncülük etmek 

 Ülkemizde var olan sporcu veri tabanlarını 

etkin kullanmak ve bu şekilde spor politikasının 

gelişimine katkı sağlamak. Parti üyesi 

sporculara ilişkin veri tabanı oluşturmak 

 Düzenlenecek çalıştay, seminer, eğitim, 

konferans  vb.  sekretarya görevini yürütmek 

 Yıllık çalışma planlarını en geç 31 Aralık tarihine 

kadar ilgili Genel Başkan Yardımcısına  sunmak. 

Yıllık çalışma planının 4 ayda bir ara 

değerlendirmesini yapmak. 

Madde-13. KURULUN ÇALIŞMA USÛLÜ 

a) Kurul her türlü çalışmasını planlı ve disiplinli bir 

biçimde yürütür.  

b) Gündemli olarak toplanır ve oylama gerektiren 

durumlarda katılanların oy çokluğu ile karar 

alır.  

c) Alınan kararlar üyelere duyurulur.  

d) Oluşturulan komisyon, komite vb. görev 

grupları, çalışmalarını ve varsa yazılı 

raporlarının elektronik kopya ve kâğıt çıktı 

örnekleriyle birlikte, Kurul sekretaryasına 

belirlenen süre içerisinde teslim ederler.  

e) Kurul, yıllık çalışma planlarını en geç 31 Aralık 

tarihine kadar ilgili Genel Başkan Yardımcısına 
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sunar. Yıllık çalışma planının 4 ayda bir ara 

değerlendirmesi yapılır.  

f) Kurul çalışmaları için her türlü maddi destek 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

onayıyla, Parti bütçesinden sağlanır. 

g) Her ilde Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim 

Kurulunun önereceği ve Yönetim Kurulu 

Başkanının onaylayacağı bir kurul temsilcisi 

belirlenir ya da il/ilçe Kurulu oluşturulur.  

h) İl/ilçe Kurulları çalışmalarını Üst Kurul 

çalışmaları esaslarına göre yürütür. Üst Kurulun 

İl ve İlçelerde yürüteceği çalışmalar bu 

temsilciler ve kurullar aracılığıyla yaşama 

geçirilir. 

i) İl/ilçe kurulları bu yönerge esaslarına aykırı 

düşmeyecek şekilde kendi çalışma 

yönergelerini ve il/ilçe stratejilerini 

hazırlayabilirler.  

Madde-14. YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE 

DEĞİŞİKLİĞİ 

Bu Yönergede Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 

Yürütme Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ve aynı 

usulle değişiklik yapılabilir. 

Madde-15. YÜRÜTME 

Bu yönerge Cumhuriyet Halk Partisi Spor Üst Kurulu 

tarafından yürütülür. 

Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda 

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü hükümleri 

geçerlidir. 

Madde-16. CHP ÜST KURULU GÖREV/ 

YAPILANDIRILMASI 

GÖREV SIFATLARI  

Merkez yürütme kurulu üyesi 1 

Milletvekili 1 

Parti Meclisi Üyesi 2 

Koordinatör 1 

Her Coğrafi Bölgeden 1 İl, İlçe Başk, yöneticisi  7 

Spor Federasyon Temsilcisi 7 

Akademisyen 5 

Aktif Sporcu 1 

Sporcu Velisi 1 

Hukukçu 1 

Basın 1 

Üniversite Öğrencisi 2 

Proje Koordinatörü 1 

Milli Sporcu 2 

Milli Hakem 2 

Sağlıkçı 1 

Lise Öğrencisi 1 

Engelli Sporcu 1 

Antrenör 1 

Engelli Antrenörü 1 

TOPLAM 40 

 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ SPOR ÜST KURULU 1. 

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 

1. Cumhuriyet Halk Partisi Tanıtım ve Halkla 

İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

bünyesinde teşkil edilen Spor Üst Kurulu 

tarafından, 13 Haziran 2017 tarihinde CHP Genel 

Merkezi (Ankara)’de 1’nci Danışma Kurulu 

Toplantısı icra edilmiştir. 

2. Söz konusu toplantıya; 

a. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır 

b. Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney 

Cankurtaran 

c. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 

d. ç. Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 

e. Genel Başkan Başdanışman Koordinatörü 

Erdoğan Toprak 

f. TBMM Milli Eğitim ve Spor Komisyon Üyesi 

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay,  
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g. Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız 

h. Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse 

i. İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel 

j. İl ve ilçe örgüt temsilcileri, partili belediyelerin 

sporla ilgili personeli, akademisyenler ve spor 

hukukçuları ile eski ve faal spor insanları olmak 

üzere toplam 174 kişi iştirak etmiştir. 

3. Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız başkanlığında 

oluşturulan Divan Kurulu’nun yerini almasını 

müteakip, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 

okunması ile başlayan toplantının açılış konuşması 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Spor Üst 

Kurulu Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran 

tarafından yapılmıştır.  

4. Divan Başkanlığı tarafından söz alma talep 

sırasına göre katılımcılara görüş ve önerilerini 

almak üzere söz verilmiş, parti yöneticileri dahil 

toplam 29 katılımcı kendisine verilen süre zarfında; 

genel spor politikaları ile kendi uygulamalarına özel 

sorunlar, problem sahaları ve çözüm önerilerine 

yönelik düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

5. Ayrıca tüm katılımcılardan kendilerine dağıtılan 

bir form ile yazılı olarak da görüş ve önerilerini 

bildirmeleri istenmiş ve ilgili formlar müteakip 

çalışmalarda kullanılmak üzere divan başkanlığınca 

toplanarak Genel Merkez Spor Üst Kuruluna teslim 

edilmiştir. 

6. Danışma Kurulu Toplantısı Genel Başkan 

Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın toplantıya 

ilişkin genel değerlendirmesi ve kapanış konuşması 

ile sona ermiştir. 

7. Danışma Kurulu Toplantısı tutanakları, yapılan 

konuşma ve değerlendirmeler ile katılımcılardan 

alınan görüş ve öneriler sonucunda, Spor Üst 

Kurulunca elde edilen sonuçlar ilgili tüm birimlerce 

faydalanılması ve konu ile ilgili çalışmalara ışık 

tutması amacıyla aşağıda sunulmuştur. 

a. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte başta Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrolar spora 

büyük önem vermiş, spor alanında atılım yapmaya 

yönelik politikalar üretmiş, “Zeki, Çevik ve Ahlaklı” 

sporcu hedefleyen bir spor kültürü ve spor altyapısı 

oluşturacak kurumlar inşa edilmiştir. Ancak gelinen 

noktada bu değerlerden ve politikalardan 

uzaklaşılmıştır     

b. Devlet’den beklenen, sağlıklı bir toplum 

yaratmaya yönelik “herkes için spor” anlayışı ile 

sporu himaye etmesi ve Amatör Sporları 

geliştirmesidir. Devletin spordan sorumlu bir 

biriminin olması, sporun bağımsız çatı örgütleri ile 

yönetilmesi, esasta kulüpler eliyle ve okul sporları 

uygulaması ile organize edilmesi, tabandan 

başlayarak yukarı doğru demokratik bir ulusal spor 

yönetiminin örgütlenmesi hedeflenmelidir. 

c. Yerel Yönetimler kitle sporunun 

yaygınlaştırılmasının en önemli aygıtlarıdır. 

Belediyelerin görevi;  toplum sağlığı ve sosyal 

bütünlüğün korunması adına mahalli ve müşterek 

nitelikte “herkes için spor” politikaları 

geliştirmektir. 

ç. Spor Kulüplerinin demokratik, gücünü üye ve 

sporcularından alan, amatör ruhlu, gönüllü birlik 

modelinin federatif yapı taşları olabilecek nitelikte 

olmalarına imkan verecek şekilde Spor Kulüpleri 

Yasasının; düzenlenmesi esas alınmalıdır. 

d. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olma hedefinin 

bir parçası olarak aşağıda belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek maksadı ile ilgili spor kuruluşları, 

spor adamları ve STK’lar ile işbirliği yaparak; çağdaş, 

demokratik ve Halkçı bir SPOR POLİTİKASINI 

belirlemeli ve parti programına tahvil etmelidir. 

1) Sporun tüm toplum kesimlerinde gelişip 

yaygınlaşmasını sağlamak,  

2) Her yaştan insanın spor aktivitelerine 

katılmalarını teşvik etmek, istediği amatör spor 

branşında spor tesislerinin uygun olduğu 

zamanlarda spor yapmasına imkân sağlamak, 

3) Spor tesis envanteri ve ihtiyacını belirlemek ve 

planlı bir şekilde tesisleşmeyi ülke geneline 

yaymak,  

4) Okul öncesinden başlayıp eğitim ve öğretimin 

tüm aşamalarında Milli Eğitim Bakanlığı ile 

koordinasyon ve işbirliği içerisinde beden 

eğitimi ve spor derslerinin eğitim sistemine 

uygun olarak yeniden düzenlenmesini 

sağlamak,  
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5) Çocuk ve gençleri spor alanında eğitecek 

uzman ve nitelikli teknik elemanların 

yetiştirilmesini sağlamak,  

6) Yetenekli çocuk ve gençleri tespit ederek, 

bunları uluslararası alanda başarılı elit 

sporcular olacak şekilde yetiştirmek ve 

desteklemek,  

7) Dopingle mücadele kapsamında analiz 

merkezleri kurmak ve sporcuları dopingin 

zararlı etkileri konusunda bilgilendirmek, 

8) Sporda şiddeti ve etik olmayan davranışları 

önlemek amacıyla gerekli önlemleri almak,  

9) Uluslararası organizasyonlara nitelikli ve daha 

fazla sayıda sporcu ile katılmak,  

10) Engelli vatandaşlarımızın spora katılımına 

yönelik projeler geliştirmek, spor tesislerini 

engellilerin kullanımına uygun hale getirmek, 

engelli sporculara ve ailelerine destek olmak,  

11) Türkiye’de olimpiyat oyunları, paralimpik 

oyunları, Uluslararası Okul Sporları 

(ISF)Oyunları ve diğer prestijli uluslararası 

sportif organizasyonların düzenlenmesini 

sağlamak,  

12) Olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunlara 

sporcu yetiştirmek üzere olimpik spor 

merkezleri kurmak,  

13) Amatör spor dallarına destek vermek,  

14) Spor alanında hizmet ve faaliyette bulunan 

kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyon 

halinde çalışmasını sağlamak. 

5-AKP’NİN PARTİ PROGRAMININ 

UYGULAMASINDA GÖRÜLEN FARKLILIKLAR 

AKP'nin 2001 yılından günümüze gelen süreçte 

söylemlerindeki değişimleri ve parti programının 

uygulanmasında görülen farklılıkları içeren 

doküman düzenlenerek başta basın olmak üzere 

tüm mail gruplarımıza iletilmiştir. Ayrıca her biri 

görseller haline getirilerek sosyal medya 

hesaplarında yayılması işlemi başlatılmıştır. 

6- SEÇİM BİLDİRGEMİZDE AİLE SİGORTASI 

Seçim Bildirgemizin en önemli ayağı olan aile 

sigortasının kolay, anlaşılır bir dille seçmene 

aktarılması ve mevcut uzun metnin kısaltılması 

çalışmaları görsellerle desteklenerek yapılmış ve 

sunum haline getirilen çalışma güncellenmiştir. 

7- TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. 

Dr. Sinan ADIYAMAN ile yapacağımız çalıştay 

kapsamında görüşme yapılmış, çalıştayın ayrıntıları 

planlanmaktadır. 

8 – 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. 

 

19 - 30 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 1.880 62,6% 

Telefon 1.050 35,0% 

Ziyaretçi 63 2,1% 

Mektup 11 0,3% 

İleti Toplamı 3.004 100,0% 
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19 - 30 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

 

 

Konular Toplam % 

Gündem 2.895 96,4% 

Yerel Yönetimler 28 0,9% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 81 2,7% 

İleti Toplamı 3.004 100,0% 

 

19 - 30 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre 

Dağılımı 

Konular 
Topla

m 
% 

Referandum ile ilgili partimiz hakkında eleştiriler  795 27,5% 

Sandıklarda yaşanan usulsüzlükler ve eksikler ile ilgili iletiler  615 21,2% 

YSK'nın mühürsüz pusulaları kabul etmesi ile ilgili tepkiler  551 19,0% 

Referandumda yapılan usulsüzlüklerle ilgili yürüyüş ve mitingler yapılması yönünde 

talepler  
482 16,6% 

Erdoğan ve AKP'nin YSK'ya müdahale etmesi ile ilgili eleştiriler  215 7,4% 

Partimizin referandum sonrası neler yapacağı konusunda vatandaşlara bilgi verilmesi 

yönünde talepler 
197 6,9% 

Diğer iletiler  40 1,4% 

İleti Toplamı 2.895 
100,0
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Gündem Yerel Yönetimler İş ve Maddi Yardım Talebi
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1 - 31 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

 

 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 1.378 50,4% 

Telefon 1.255 45,9% 

Ziyaretçi 62 2,3% 

Mektup 40 1,4% 

İleti Toplamı 2.735 100,0% 

 

1 - 31 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

Konular Toplam % 

Gündem 2.493 91,2% 

Yerel Yönetimler 64 2,3% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 178 6,5% 

İleti Toplamı 2.735 100,0% 
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Referandum ile ilgili partimiz hakkında eleştiriler
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YSK'nın mühürsüz pusulaları kabul etmesi ile ilgili
tepkiler

Referandumda yapılan usulsüzlüklerle ilgili yürüyüş
ve mitingler yapılması yönünde talepler

Erdoğan ve AKP'nin YSK'ya müdahale etmesi ile ilgili
eleştiriler

Partimizin referandum sonrası neler yapacağı
konusunda vatandaşlara bilgi verilmesi yönünde
talepler
Diğer iletiler
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1 - 31 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre 

Dağılımı 

Konular Toplam % 

Parti içindeki tartışmaların basına yansıtılmasıyla ilgili eleştiriler  606 24,3% 

Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olması ve Grup Toplantısında konuşması ile ilgili 
eleştiriler 

480 19,3% 

Referandum ile ilgili partimiz hakkında eleştiriler  424 17,0% 

Cumhurbaşkanı ve AKP politikaları hakkında eleştiriler 386 15,5% 

Referandumda yapılan usulsüzlüklerle ilgili yürüyüş ve mitingler yapılması yönünde 
talepler  

125 5,0% 

Kıdem tazminatlarıyla ilgili yapılan çalışmaların partimiz tarafından takip edilmesi ve 
gündemde tutulması yönünde gelen talepler 

102 4,1% 

Sandıklarda yaşanan usulsüzlükler ve eksikler ile ilgili iletiler  100 4,0% 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısında yapmış olduğu 
konuşma ile ilgili teşekkür iletileri 

66 2,6% 

Partimizin referandum sonrası neler yapacağı konusunda konusunda vatandaşlara 
bilgi verilmesi yönünde talepler  

59 2,4% 

Erdoğan ve AKP'nin YSK'ya müdahale etmesi ile ilgili eleştiriler 49 2,0% 

Diğer iletiler  96 3,8% 

Toplam 2.493 
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1 - 30 Haziran 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 2.985 55,9% 

Telefon 2.176 40,9% 

Ziyaretçi 104 1,9% 

Mektup 72 1,3% 

İleti Toplamı 5.337 100,0% 
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yönünde gelen talepler
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yapmış olduğu konuşma ile ilgili
teşekkür iletileri
Partimizin referandum sonrası neler
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Erdoğan ve AKP'nin YSK'ya müdahale
etmesi ile ilgili eleştiriler
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1 - 30 Haziran 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler 

Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

 

Konular Toplam % 

Gündem 4.780 89,6% 

Yerel Yönetimler 117 2,2% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 440 8,2% 

İleti Toplamı 5.337 100,0% 

 

 

1 - 30 Haziran 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre 

Dağılımı 

Konular Toplam % 

Adalet Yürüyüşü ile ilgili iletiler  1899 39,7% 

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi konusunu gündemde tutmamız yönünde talepler  679 14,2% 
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Cumhurbaşkanı ve AKP politikaları hakkında eleştiriler 648 13,6% 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısında yapmış olduğu 
konuşma ile ilgili teşekkür iletileri 

433 9,1% 

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili iletiler 408 8,5% 

Kıdem tazminatlarıyla ilgili yapılan çalışmaların partimiz tarafından takip edilmesi ve 
gündemde tutulması yönünde gelen talepler 

298 6,2% 

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi yönünde 
gelen talepler 

118 2,5% 

Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olması ve Grup Toplantılarında konuşması  ile ilgili 
gelen eleştiriler 

106 2,2% 

Suriyelilerin Türk vatandaşı yapılmasına ve maaş almalarına yönelik iddialar üzerine 
gelen tepkiler 

48 1,0% 

Referandum dönemiyle ilgili partimiz hakkında gelen eleştiriler 36 0,8% 

Diğer iletiler  107 2,2% 

Toplam 4.780 
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PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

Halkla İlişkiler Birimimize telefon, e-mail, mektup 

gibi çeşitli vasıtalarla iletilen olumlu ya da olumsuz 

her türlü görüşün, konularına göre kategorize 

edilerek şemalandırılması, gelecek dönemlerde 

Partimiz açısından faydalı bir çalışma olarak 

kullanılabilecektir. Bir anket firmasının veya bir 

araştırma şirketinin raporu değerinde olan bu 

çalışmanın, kısa ve orta vadede Partimizin hem 

propaganda faaliyetlerinde hem de seçim 

çalışmalarında kılavuz olarak kullanılması 

sağlanacaktır.   

Düzenli ve yoğun olarak, Sivil Toplum 

Kuruluşlarıyla, Odalarla görüşmeler yapılmakta, ev 

ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmalardan alınan geri dönüşümlerin; hem kendi 

birimimizin çalışmalarına yön verebilmesi hem de 

ilgili konularda diğer Genel Başkan Yardımcılarımıza 

bilgi vererek onların da çalışmalarında tespit edilen 

konular üzerinde yoğunlaşabilmesi açısından 

önemli olduğu düşünülmekte ve bu hedeflere 

uygun saha çalışmaları planlanmaktadır.   

Orta ve kısa vadedeki planlarımızın bir diğeri, 

referandum sürecinde Partimize çeşitli fikirlerle 

gelen reklam firmaları ile görüşmeleri sürdürmeye 

ve olası bir seçim için çalışmalar yapmak amacıyla 

devam etmektir. Yapılan sunumlarla ilgili olarak 

olası bir referandum veya seçimde ideolojimize, 

bütçemize, hedeflerimize ve Türkiye’nin çıkar ve 

beklentilerine en uygun seçim kampanyasının 

hazırlanması için çalışacak firmaların seçilmesi için 

değerlendirmelerimiz devam etmektedir.  

Kısa vadede, sosyal medya için afişler ve görsel 

çalışmalar devam etmektedir. Mitinglerde, 

engelliler haftası ve benzeri özel günlerde, 

gündeme ilişkin meselelerde ülke çapındaki tüm 

CHP örgütlerinin aynı görsel malzemeleri ve afişleri 

kullanmasını, böylece sosyal medyada ortak 

hareket etmesini sağlamak amaçlanmaktadır.   

Çeşitli sosyal gruplardan çok sayıda insana 

gönderdiğimiz e-mailler ile ilgili olarak orta 

vadedeki hedefimiz, listelerimizi genişleterek 

milyonlarla ifade edilebilecek bir rakama 

ulaşmaktır. Bu konudaki kısa vadeli hedefimiz ise 

her şehirde, her ilçede, her köyde esnaftan çiftçiye, 

memurdan ev hanımına, öğrenciden iş adamına 

kadar ulaşabilmektir.   

Parti çalışmalarımız, faaliyetlerimiz ve görüşlerimiz 

e-mail yoluyla sadece vatandaşlara değil aynı 

zamanda örgüt çalışanlarımıza da 

gönderilmektedir. Dolayısıyla PM üyelerine, 

milletvekillerine ve ilçe örgütlenmelerine kadar 

tüm birimlerde söylem birliğinin geliştirilmesini, 

aynı hedeflerin benimsenmesini ve aynı 

kavramların kullanılmasını sağlamak kısa vade 

hedeflerimizdendir.   

 

ÖRGÜT- TEMSİL ZİYARETLERİ VE KABULLER 

REFERANDUM SONRASI YAPILAN TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ 

FATİH 

İlçe Başkanlığımızda örgütle yapılan buluşma ve 

basın açıklamasının ardından kalabalık bir grupla 

Balat sokaklarında 4 saat süren bir saha çalışması 

yapılarak referandum öncesi ziyaret ettiğimiz 100’e 

yakın esnafa tekrar gidilerek destekleri için 

teşekkür edilmiş, aynı zamanda Hayırlı Ramazan 

dileklerimiz iletilmiştir. Ardından bölgede bulunan 

STK’lar ziyaret edilmiştir. 
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SULTANGAZİ 

Sultangazi İlçe Örgütü ziyaret edilmiş, ardından 

semt meydanında basın açıklaması yapılmıştır. 

Referandum sürecinde de ziyaret edilen mahallede 

esnaf ve STK’lar tekrar ziyaret edilerek, teşekkür 

edilmiş ve referandum sonrası yapılması 

gerekenler değerlendirilmiştir.  

BAYRAMPAŞA 

Referandum sonrası teşekkür ziyaretleri 

kapsamında Bayrampaşa İlçe Örgütü ziyaret 

edilmiş ardından referandum sürecinde ziyaret 

edilen Yıldırım Mahallesindeki esnaf ve STK’lar 

tekrar ziyaret edilmiş, teşekkür edilmiş ve 

referandum sonrası yapılması gerekenler 

değerlendirilmiştir. 

 

BEYOĞLU 

Referandum sonrasında yaptığımız teşekkür 

ziyaretlerine Beyoğlu ile devam edilmiştir. 

Referandum öncesinde ziyaret edilen pasaj esnafı 

ve müşterileri ziyaret edilerek oyunuz ne olursa 

olsun teşekkür ederiz denilmiştir. 

 

MYK ÜYESİ OLARAK DENETİM SORUMLULUĞU 

OLAN VE GÖREVLİ OLDUĞU İL-ÜLKE ÇALIŞMALARI 

BALIKESİR PROGRAMI 

 Balıkesir İl Başkanlığımızın kadınlara yönelik 

olarak yapmış olduğu sertifikalı programda 

Yerel Yönetimler ve Algı Yönetimi semineri 

verilmiştir. Gelecek yerel ve genel seçimde 

izlememiz gereken yol haritası algı yönetimi 

üzerinden anlatılmıştır. Örgütümüzle saha 

çalışması yapılmıştır. 

MANİSA PROGRAMI 

 Manisa İl Danışma Kurulu toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

FRANKFURT PROGRAMI 

 Frankfurt Birliğimiz tarafından  STK'ların, 

örgütümüzün ve vatandaşlarımızın katılımıyla 

Genel Başkanımızın başlattığı Adalet 

Yürüyüşüne destek etkinliğinde vatandaşlara 

hitap edilmiştir. Yürüyüşümüz hakkında ve 

Türkiye’de yaşanan olaylar hakkında bilgi 

verdiğimiz bir konferans düzenlenmştir. 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ YAPILAN ETKİNLİKLER, ZİYARETLER, TOPLANTILAR 

 Taksim- İstiklal Caddesinde kurulan Yeryüzü 

Sofrasına Ramazanın ilk günü Beyoğlu İlçe 

Örgütümüzle birlikte katılım sağlanmıştır. 

 Ortaköy’de ilçe belediyemizin kurmuş olduğu 

iftar çadırında vatandaşlarımız ile 

buluşulmuştur. 

 Üsküdar Amerikan Mezunlar Derneği üyeleri ile 

geçen hafta yapılan toplantının ardından tekrar 

bir araya gelinerek demokrasinin 

geliştirilebilmesi ve pratikte de etkin 

kılınabilmesi için partimiz ile işbirliği yapılması 

hususunda pratiğe dökülebilecek eylemler 

hakkında görüşülmüştür. 

 Partimizin Grup Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Prof. Kayıhan 

PALA ve Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN ile görüşme 

yapılmıştır. 

 13. Kent ve Yaşam ödül törenine katılım 

sağlanarak İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve 

Yardımlaşma Derneğine ödül törenine katılım 

sağlanmıştır.  
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 The Marmara Otelde STK’larla düzenlenen 

“HAYIR” Bloğunun toplantısına katılım 

sağlanarak blok temsilcileri ve gönüllülerle 

önümüzdeki dönemlerde yapılması 

gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde 

bulunulmuş, tüm temsilcilerin yaptıkları 

sunumlar izlenmiştir.  

 Fatih İlçe Başkanlığımızın Engelliler 

Komisyonunun düzenlediği kahvaltıya katılım 

sağlanarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar 

ve belediyelerimizin verdiği destekler hakkında 

bilgi verilmiştir. Ardından engelli 

vatandaşlarımıza rozet takılarak parti üyesi 

olmaları sağlanmıştır. 

 Fatih İlçe Örgütü, Kadın ve Gençlik kolları ile 

Samatya’da bulunan Zübeyde Ana büstü 

ziyaret edilerek anneler günü kapsamında kısa 

bir tören ve açılama yapılmıştır. 

 Partililerimizin düğünlerine katılım 

sağlanmıştır. 

 Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesinde kocası 

tarafından mahallenin ortasında vurularak 

öldürülen Birgül Çoban için Beyoğlu Kadın 

Kollarımızın ve kadın platformları ile bir basın 

açıklaması ve protesto yürüyüşü organize 

edilmiştir. Tüm mahallede 3 saate yakın süren 

kitlesel yürüyüşte tüm sokaklarda slogan 

atılarak yürünmüş ve mahalleli kadınların 

yoğun katılımı sağlanmıştır. Mahallede kurulan 

Pazar yeri ziyaret edilerek alışveriş yapan 

esnafın da bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Birgül’ün 7 lokmasına gitmek isteyen 

mahalleliler için otobüs ayarlanarak ulaşımları 

sağlanmıştır. 

 Aktif Kadınlar Yönetimi Derneği tarafından 

organize edilen girişimci ve üretken 

kadınlarımızın ürünlerini sergiledikleri Pazar 

organizasyonu yapılarak üretici kadınlara 

destek verilmiştir. 

 Eyüp’te referandum öncesinde ziyaret 

ettiğimiz iki sokaktaki evler tekrar ziyaret 

edilerek teşekkür edilmiştir. 

 Eyüp Göktürk’te referandumda 

oluşturduğumuz gönüllü anneler ile birlikte bir 

mahalle iftarı organize edilmiş, iftara katılım 

sağlanmıştır. 

 Şişli Belediyemizin yerini tahsis ettiği Down 

sendromlu çocuklarımızın ve annelerinin 

yemek yaparak geçimine katkı sağladıkları 

kafede çocuklarımızla ve ailelerimizle iftarda 

bir araya gelinmiştir. 

 MÜSİAD’ın iftar yemeğine partimiz adına 

katılım sağlanmıştır. 

 Sayın Genel Başkanımızın İstanbul programı 

kapsamında; 

 Sancaktepe’de vatandaşlarımızın yoğun 

katılımıyla sokak iftarına katılım sağlanmıştır. 

 Kadıköy Gar Kitap Günleri ziyaret edilmiştir. 

 Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol için taziye 

ziyaretinde bulunulmuştur. 

 TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk 

ziyaret edilmiştir. 

 Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Doğan 

Heper için Milliyet Gazetesine taziye 

ziyaretinde bulunulmuştur. 

 İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası ziyaret 

edilmiştir. 

 Bakırköy Cumartesi Pazarı esnafı ziyaret 

edilmiştir. 

 Pazar esnafı ile yapılan iftar yemeğine katılım 

sağlanmıştır. 

 SIEMENS Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza 

Ersoy’un “Sanayi 4.0” sunumu izlenmiştir. 

 Partimizin spora yönelik politikalarını 

güçlendirmek için yaptığımız CHP Spor Üst 

Kurulu 1. Danışma Kurul Toplantısı 81 il- ilçe 

örgütümüzün, belediyelerimizin ve her 

branştan sporcuların destek ve katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 Maçka Parkında yapılan adalet nöbetlerimize 

örgütlerimizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle 

katılım sağlanmıştır. 
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 Parti görevi kapsamında gidilen yurt dışı 

çalışması ve Maçka Parkında yapılan adalet 

nöbetleri dışındaki günlerde Adalet 

Yürüyüşüne katılım sağlanmıştır. 

 

BASIN AÇIKLAMALARI- TV PROGRAMLARI 

 Ankara Valiliğinin eylem yasağı, tutuklu 

gazeteciler, Süleyman Soylu’nun 

açıklamaları, partimize sahte belgelerle 

yapıştırılmak istenen FETÖ iddiaları ve 

ekonomik kriz hakkında basın açıklaması 

yapılmıştır. 

 Sözcü Gazetesinin susturulmaya 

çalışılmasına ilişkin olarak yazılı bir basın 

açıklaması yapılarak destek mesajı 

verilmiştir.  

 İstanbul Sultangazi'de hükümetin yanlış 

göçmen politikasına dikkat çekilerek 

yaşanan ve yaşanacak problemlerle ilgili 

uyarılarda bulunulmuştur.  

 TV Net kanalında yayınlanan bir programda 

Atatürk’e yönelik hakaretlerde bulunan 

söylemlere cevaben yazılı bir basın 

açıklaması yapılarak "Her gün konuşan ve 

her konuda fikri olan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ve AK Parti hükümeti, Atatürk'e 

iftiraya neden sessiz kaldığına yönelik 

sorular sorulmuştur. 

 Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel 

Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltı 

süreciyle ilgili yazılı bir basın açıklaması 

yapılmıştır. 

 Beşiktaş Belediyesi’nin üçüncüsünü 

düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramı etkinliklerine valilik tarafından izin 

verilmemesine ilişkin tepki göstererek 

yazılı basın açıklaması yapılmıştır.  

 AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın Rabia her türlü 

darbeye karşı olmaktır açıklamasının 

üzerine Erdoğan’ın dostu Katar Emirinin de 

darbeci olduğu hatırlatması ile bir basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 Devlet Bahçelinin FETÖ soruşturması 

kapsamında gözaltına alınarak bırakılan 

damatlarla ilgili söylediklerinin üzerine 

“damatlara değil hukuku bu hale getiren 

kayınpedere kızın” diyerek yazılı basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 Spor Üst Kurulu 1. Danışma Kurulu 

toplantısının tanıtımı için yazılı basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 KRT TV’de gündemdeki konuları ve 

FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması 

için partimiz tarafından verilen araştırma 

teklifinin AKP tarafından reddedilmesi 

üzerine sorular yanıtlanmıştır. 

 Yön FM canlı yayınında adalet yürüyüşü 

değerlendirilmiştir. 

 KRT canlı yayınında adalet yürüyüşü 

değerlendirilmiştir. 
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3.5.Yerel Yönetimler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

 

1-Referandum Sürecinin Değerlendirilmesine 

Yönelik Belediye Başkanları Toplantısı 

Referandum süreci ve sonrasında ortaya çıkan 

durumun değerlendirilmesine yönelik olarak, Parti 

Meclisi, Meclis Grubu, İl Başkanları düzeyinde 

yapılan toplantıların hemen sonrasında 8 Mayıs 

2017 tarihinde Ankara’da belediye başkanlarımızın 

tamamına yakının katıldığı bir değerlendirme 

toplantısı yapılmıştır.  

Genel Başkanımızın da katılımıyla yapılan 

toplantıda, Genel Başkan Yardımcımız Seyit 

TORUN’un açış konuşması sonrasında, 

Referanduma yönelik iki uzman sunumu 

gerçekleştirilmiş ve alınan sonuçlar genel olarak 

değerlendirildikten sonra, belediyelerimizin olduğu 

yerel birimlerde alınan sonuçlar, diğer 

yerleşmelerde alınan sonuçlarla karşılaştırmalı 

biçimde değerlendirilmiştir.  

 

Bu değerlendirmelerde özellikle büyük 

yerleşmelerde ve belediyelerimizin bulunduğu 

yörelerde alınan sonuçların başarılı olduğu ve bu 

sonuçlarda belediye başkanlarımızın çabalarının 

önemli rol oynadığı vurgulanmıştır. 

Sunumlar sonrasında çok sayıda belediye 

başkanımız söz alarak Referandum sürecini 

örgütlerimiz ve belediyelerimiz açısından 

değerlendirmişlerdir. Genel olarak; alınan sonucun 

başarılı olduğu yönünde bir görüş oluşmuştur. 

Toplantının son bölümünde söz alan Genel 

Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU, toplantıda 

belediye başkanlarımız tarafından dile getirilen 

görüşleri değerlendirdikten sonra, Referandum 

süreci ve alınan sonucu değerlendirmiştir.  

Referandum sonuçlarının, AKP iktidarının 

müdahaleleri ve YSK tarafından alınan kararla 

tartışmalı hale getirildiğini dile getiren Genel 

Başkanımız, Anayasa Değişikliği ile yapılmak 

istenen rejim değişikliğine izin verilmeyeceğini, bu 

çerçevede gerek örgütlerimize gerekse belediye 

başkanlarımıza önemli sorumluluklar düştüğünü 

belirterek, Belediye Başkanlarımızdan referandum 

sürecinde gidilen her yere tekrar gidilerek, hem 

teşekkür edilmesini, hem de durumun bütün 

gerçekliğiyle anlatılmasını istemiştir.  

Toplantıda alınan bir kararla Belediye Başkanlarının 

toplantı sonrasında Referandum sonuçlarını 

değerlendiren bir ortak açıklama yapması kararı 

alınmış ve toplantı ardından bu açıklama basın ve 

kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

Belediye Başkanları Toplantısı Programı  

12: 30 Öğle Yemeği 

13: 30 Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit 

TORUN’un Açış Konuşması 

14: 00 Referandum Sonuçları Üzerine Uzman 

Değerlendirmeleri 

14: 45 Ara 

15: 00 Belediye Başkanlarımızın Referandum 

Değerlendirmeleri 

17: 00 Genel Başkan Sayın Kemal 

KILIÇDAROĞLU’nun Konuşması 

17: 45 Kapanış  

8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Yapılan 

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanları 

Toplantısı Sonrasında Yayınlanan “Belediye 

Başkanları Bildirisi” Metni 

Saygıdeğer Basın Mensupları; 
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Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak,  

8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapmış 

olduğumuz “Belediye Başkanları Toplantısı’nda “16 

Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu” 

sonuçlarını değerlendirdik.  

Aşağıda, yaptığımız değerlendirmeler ışığında 

kaleme aldığımız “Belediye Başkanları Bildirgesi” 

halkımız ve geniş kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Türkiye’nin ciddi sorunlarının bulunduğu bir 

ortamda, Adalet ve Kalkınma Partisi yapay bir 

gündem yaratarak, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve 

parlamenter demokrasiyi hedefleyen bir Anayasa 

değişikliğini demokratik olmayan yollarla 

TBMM’den geçirmiştir. 

Devlet kaynaklarının hukuksuz biçimde kullanıldığı, 

medyanın kapılarının sadece iktidara açıldığı, 

referandum sürecini güvenceye alan tüm 

düzenlemelerin YSK’nın gözleri önünde ayaklar 

altında alındığı ve baskılarla karşılaştığımız bir 

ortamda yapılan Referandumda, halkımız büyük bir 

sağduyu ve duyarlılık göstererek, oynan planlı 

oyunu bozmuştur.  

YSK yasaları çiğneyerek sonucu “Evet” lehine ilan 

etmiş olsa da, başta iktidar sahipleri olmak üzere 

tüm kesimler biliyor ki, sandığın gerçek galibi 

“Hayır” diyen geniş halk kesimleridir. 

Bu nedenle, sandıkta almış olduğumuz sonucun bir 

başarı olduğunu; tek sahibi olmasak bile, elde 

edilen başarıda en önemli payın Partimize ve Genel 

Başkanımıza ait olduğunu buradan bir kez daha 

ifade etmek isteriz.  

Önümüzdeki dönemde üzerimize düşen en büyük 

görevin dayatılan gayri-meşru sonucun 

Cumhuriyetin kazanımlarını ve demokratik 

parlamenter rejimi ortadan kaldırılmasına izin 

vermemek olduğunun bilincindeyiz.   

“Hayır” duruşuna sahip çıkan geniş halk 

kesimlerinin bizden temel beklentisi, Cumhuriyet ve 

Demokrasi mücadelesini büyüterek başarıya 

ulaştırmamızdır. Bu nedenle, partimizin geleneğinin 

bir parçası olan demokratik tartışma ortamını son 

derece önemsemekle birlikte, Cumhuriyet’e ve 

demokratik rejime yönelen tehdite karşı verilecek 

mücadelenin temel görevimiz olduğunu 

vurgulamak isteriz. 

  

İnanıyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde bu 

tarihi mücadeleye bedeli ne olursa olsun öncülük 

edecek; Türkiye Cumhuriyeti ve ona yakışan 

demokratik rejim ilelebet payidar kalacaktır.   

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak, 

bundan sonra da mücadelenin en ön saflarında yer 

almaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha 

kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliriz.  

Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları 

2-Eğitim Faaliyetleri 

Türk Sosyal Bilimler Derneğince Belediyelerin ilgili 

personellerine verilen “Belediyelerde 

Kurumsallaşma, Bütçeleme ve İhale Kanunu” 

başlıklı eğitime Yerel Yönetimler Birimi olarak 

gözlemci sıfatıyla katılım sağlanmıştır.  

5-6 haziran da İstanbul’da gerçekleşen eğitim 

toplantısına İstanbul Kadıköy Belediyesi, İstanbul 

Maltepe Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 

ve İstanbul Bakırköy Belediyesinden ilgili personel 

katılım sağlamışlardır. 

 

3-Belediyeler Arası Çalışma  Grupları 

Belediyelerimizin ortak çalışma pratiklerini 

geliştirmek ve ortak ürünler ortaya koymak  

amacıyla başlatılan Çalışma grupları toplantıları 

referandum sürecinde belli bir kesintiye uğramakla 

birlikte toplantılarını devam ettirmektedir. Akıllı 

Kentler Çalışma grubu bugüne kadar sürdürdüğü 
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çalışmaları kitapçık haline getirmek için bir hazırlık 

yapmaktadır.   

Sosyal Medya alanında oluşturulan SOBA Çalışma 

Grubu bu dönemde üç toplantı yapmıştır. 

Sosyal Belediyeler Ağı  – SOBA  

Belediyelerimiz arasında oluşturulan ortak çalışma 

grupları çerçevesinde, Belediyelerimizin tanıtımı ve 

hizmetlerimizin halka doğru ve hızlı aktarılması 

açısından oldukça önemli olan sosyal medya 

alanında gerçekleştirilen Sosyal Meyda Çalıştayları 

Raporlama döneminde de devam etmiştir.  

Söz konusu Çalıştayların  2.si 7-8 Ocak tarihlerinde 

Seyhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 3. Çalıştay 3-

5 Mart tarihlerinde Çerkezköy ve Kapaklı 

Belediyelerinin ev sahipliğinde, 4. Çalıştay ise 

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştır.  

 

Sosyal medya stratejilerinin düşünsel ve uygulama 

düzeyinde  tartışıldığı, sosyal medya ve halkla 

ilişkiler alanının konuşulduğu, sosyal medya 

programlarının tanıtımlarının yapıldığı sunumlarda 

çok sayıda belediyemiz yer almıştır.  

Ankara’da yapılması  planlanan bir sonraki Sosyal 

Medya  Ağı Çalıştayı belediyelerimizin kendi 

aralarındaki iletişimi ve halkla ilişkiler alanındaki 

eksiklerini kapatmak ve yetkinliğini artırmayı 

hedeflemektedir.  

4-Ramazan Yardımları  

Ramazan ayı boyunca yurdun dört bir yanında, 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediye 

başkanlarımızın da girişimleriyle toplanan 

yardımlar Genel Başkan Yardımcılığımız ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel 

Başkanlığımızın gözetim ve düzenlemeleri 

çerçevesinde dağıtılmıştır. 

Bu çerçevede erzak yardımları ve yardım çekleri 

biçiminde gerçekleştirilen bu yardımların yerinde 

dağıtımı konusunda İl ve İlçe Başkanlıklarıyla da 

eşgüdüm sağlanarak gerekli dağıtımların en etkin 

ve adil biçimde yapılması sağlanmıştır.  

Yapılan yardımlarda daha önce sınırlı ya da hiç 

yardım gitmeyen illere dağıtımı sağlanarak, adil bir 

dağılım sağlanmış ve mükerrer dağıtımın önüne 

geçilmiştir. Dağıtım yapılacak illerin listesi Yerel 

Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Sayın Seyit Torun ve Kadın Kolları Genel Başkanı 

Sayın Fatma Köse tarafından belirlenmiştir.  

Yardım çekleri, Konya, Manisa, Osmaniye, Isparta, 

Niğde, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Samsun, 

Çorum, Karaman, Nevşehir, Amasya, Bursa, Siirt, 

Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar, Ordu ve Kırıkkale, 

Kütahya ve Düzce illerini teslim edilmek üzere 

Kadın Kolları Genel Başkanlığımıza teslim edilmiştir.  

  

5-Belediyelerimizin Mali Performans Göstergeleri 

Çalışması 

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 

sorumlu Genel Başkan Yardımcılı makamınca 

yönetimde olduğumuz belediyelerin mali yapıları 

üzerinden performans göstergeleri oluşturabilmek 

amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

Bu hususta, ilk olarak Büyükşehir Belediyelerimizin 

tamamı, il Belediyelerimizin tamamı ve büyükşehir 

ilçe belediyelerimizin büyük bir kısımdan 2014- 

2015- 2016 yıllarına ait kesin hesapları ve bilanço 

kayıtları istenmiş ve ulaşan verilerin 

değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Belediyelerimizden daha önce istemiş olduğumuz 

çeşitli veriler (stratejik planlar, faaliyet raporları ve 

yürütmekte oldukları projeler vb.)  ile mali tabloları 

birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerimizce 

sunulan hizmetlere ve yürütülen projelere yönelik 

geliştirilmeye çalışılan “Belediyecilik 

Yaklaşımımızın“ idari ve mali yönünde tutarlı 

bilgilere sahip olmamızı sağlayacaktır. 

Bu hususta gelecek yıllarda yayınlanacak olan 

faaliyet raporları, bütçeleri vb. çıktılar da Yerel 

Yönetimler Birimimizce takip edilecek olup veriler 

sürekli güncel tutulacaktır. 
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Söz konusu proje konusunda Yerel Yönetimler 

Maliyesi ve Muhasebe alanının uzmanları 

tarafından değerlendirilecek olup, projenin çıktıları 

düzenlenecek olan Belediye Başkanları 

toplantısında başkanlarımızla paylaşılacaktır. 

Projenin çıktıları ve yapılan değerlendirmeler 

önümüzdeki günlerde Parti yetkili kurulları ile 

paylaşılacaktır.  

6-Raporlama Dönemi Boyunca Yerel Yönetimler 

Birimi Tarafından Vatandaşlardan Gelen Talep ve 

Şikayetlere İlişkin Değerlendirme 

Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Birimine 

21.04.2017 ile 29.06.2017 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. 

21.04.2017 ile 29.06.2017 tarihleri arasında 

tarafımıza toplam 558 şikâyet/talep ulaşmıştır. 

Tarafımıza ulaşan 558 şikâyet/talepten 210 tanesi 

iş talebiyken, 348 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 348 şikayetin; 187 tanesi 

telefonla, 74 tanesi e-posta ile, 87 tanesi mektup 

aracılığı ile kayda alınmıştır. Bu şikayetlerden 246 

tanesi direk birimimize ulaşırken, 102 tanesi Genel 

Başkanlık Makamından tarafımıza 

yönlendirilmiştir. 

Birimimize gelen 210 iş talebinin; 146 tanesi 

birimimize direk ulaşmışken, 64 tanesi de Genel 

Başkanlıktan yönlendirilmiştir. 

Gelen şikâyet konularına göre ayrıldığında; 37 adet 

İmar, 42 tane Fen İşleri, 55 adet Halkla İlişkiler, 19 

adet Değerlendirme ve Öneriler, 12 adet Ulaşım, 10 

adet Zabıta, 17 adet Ruhsatlandırma, 16 adet 

Vergilendirme, 23 adet Sosyal Yardım, 37 adet 

Altyapı, 6 adet Kültür İşleri, 26 adet Veterinerlik ve 

48 adet Muhtelif Taleplerden oluşmaktadır.  

Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılım 

Şikayet Konusu 
Şikâyet 
Sayısı 

Şikayet 
Konusu 

Şikâyet 
Sayısı 

Halkla İlişkiler 55 Altyapı 37 

Fen İşleri 42 Vergi 16 

İmar 37 Veterinerlik 26 

Öneri 19 Kültür işleri 6 

Zabıta 10 Sosyal Yardım 23 

Ulaşım 12 
Muhtelif 
Talepler 

48 

Ruhsatlandırma 17 Toplam 482 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

Tarih: 29 Nisan 2017 

Ziyaret Yeri: Ankara 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığınca düzenlenen İl Başkanları 

Toplantısı’na Katılım. 

Çankaya Belediyesi/Kent Meydanı ve Pazar Yeri 

açılışına katılım. 

Tarih:30 Nisan 2017 

Ziyaret Yeri: Adana 

Açıklama:Seyhan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 

‘’Balkan Türkleri Bahar’da Buluşuyor’’ etkinliğine 

katılım.  
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Ziyaret Yeri:Hatay/Defne 

Açıklama:Defne Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 

Hidro Havuzu Atatürk Parkı Açılışı’na katılım.  

Tarih: 1 Mayıs 

Ziyaret Yeri:Ankara 

Açıklama:1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, 

Güvenpark’ta kutlama ve yürüyüş etkinliğine 

katılım. 

Tarih:4 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri: İstanbul 

Açıklama:Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, Eski Belediye Başkanı 

Ahmet İsvan’ın cenaze törenine katılım.  

Tarih:5 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:Ordu 

Açıklama: CHP Ordu İl Teşkilatı’nda İlçe Başkanları 

ile referendum üzerine değerlendirme toplantısı.  

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği’ne ziyaret. 

Referandum süreci sonrası, Atatürkçü Düşünce 

Derneği, Saadet Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı, 

Doğuş Çay Genel Müdürlüğü ve Tekstil Firmaları’na 

teşekkür ziyaretleri. 

 

Tarih:8 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara 

Açıklama:Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla, CHP’li Belediye 

Başkanları Toplantısı’nda referendum sürecini 

değerlendirme toplantısı.   

Tarih:9 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:Muğla  

Açıklama: CHP Muğla İl Başkanlığı ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri’ni ziyaret. 

Tuncay Mollaveisoğlu ile ‘’Anında Manşet’’ 

televizyon programına konuk olarak katılım. 

Tarih: 12 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri: Ordu 

Açıklama:Perşembe ve Fatsa CHP İlçe 

Teşkilatları’na ve Yönetim Kurulu’na ziyaret. 

Barınakçı Barınağı esnaflarına ve halka referendum 

süreci sonrası teşekkür ziyaretleri. 

Tarih:14 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:İstanbul 

Açıklama: Ordu Korgan Çiftlik Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu bahar 

pikniğine katılım.  

SODER’in (Sarıyer Ordulular Derneği) düzenlemiş 

olduğu piknik etkinliğine katılım.  

Ziyaret Yeri:İzmir/Buca 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Muğla’da gerçekleşen 

trafik kazasında vefat eden vatandaşların Buca 

Yaylacık Camii’nde cenaze törenine katılım.  

Tarih:19 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara  

Açıklama: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

etkinlikleri kapsamında Örgütler, Vekiller ve 

Gençlik Kolları Üyeleri ile Güvenpark’tan 

Anıtkabir’e yürüyüşe katılım.  

Ziyaret Yeri:İstanbul 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla Sözcü Gazetesi’ne 

ziyaret. 

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımlarıyla Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam 

Vadisi Açılışı’na katılım.  
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Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımlarıyla Ataşehir Belediyesi’nin düzenlemiş 

olduğu Gençlik Şöleni etkinliğine katılım. 

Tarih:20 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri:İzmir/Menderes  

Açıklama: Ordulular Kültür ve Dayanışma 

Derneği’nin düzenlemiş olduğu Geleneksel 7. Çiçek 

Festivali’ne katılım.  

  

Tarih:21 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri: Tokat/Almus 

Açıklama: Tokat Almus-Ataköy Belediyesi’nin 

düzenlemiş olduğu Hıdırellez Etkinlikleri’ne katılım.  

Tarih:22 Mayıs 2017  

Ziyaret Yeri: Tekirdağ 

Açıklama: Genel Başkan Yardımcısı Sn. Çetin Osman 

Budak ve Bölge Milletvekilleri ile Trakya Tarımı ve 

Trakya Birlik Çalıştayı’na strateji ve çalışmaları 

değerlendirmek üzere katılım.  

Tarih: 26 Mayıs 2017 

Ziyaret Yeri: Niğde/Aktaş 

Açıklama:Genel Başkan Yardımcısı Sn. Tekin Bingöl 

ve Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi Gürer ile 

Niğde/Merkez Aktaş Belediyesi’nin Efendibey 

Camii açılışına katılım.  

 

Ziyaret Yeri:Adana  

Açıklama: CHP Adana İl Teşkilatı, Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve partili vatandaşları ziyaret. 

Çukurova Belediye Başkanı Sn.Soner Çetin’in kızının 

düğün merasimine katılım. 

Tarih:1 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri: Ordu 

Açıklama: CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Altay ile 

Şırnak/Şenoba’da şehit düşen Ordulu Piyade 

Yüzbaşı Nuri Şener’in cenaze törenine katılım.  

Tarih:2 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara  

Açıklama:Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla  Şırnak/Şenoba’da şehit 

düşen Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol için 

düzenlenen cenaze törenine katılım.  

Tarih:3 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri: Ordu 

Açıklama: CHP Ordu İl Teşkilatı ve Üyeleriyle 

Gürgentepe, Gölköy ve Fatsa İlçelerine ve halka 

ziyaret. Fatsa/Küpdüşen Mahallesi’nde halkla iftar 

yemeğine katılım.  

 

Tarih:5 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla CHP Emek Büroları’nın 

düzenlemiş olduğu Kıdem Tazminatı Çalıştayı’na 

katılım.  

Tarih:7 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri: Burdur 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla Burdur 

Belediyesi’nin Sultandere Hizmet Kampüsü’nün 

açılışına katılım.  
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Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımlarıyla Burdur Belediyesi’nin düzenlemiş 

olduğu sokak sofrasında halkla iftar buluşmasına 

katılım.  

Tarih:8 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ordu 

Açıklama: Şehit düşen Uzman Çavuş Sabri Yeler’in 

Ortaca Mahallesi Merkez Mezarlığı’ndaki cenaze 

törenine katılım.  

Ziyaret Yeri: Samsun 

Açıklama:Akkuşlular Derneği’nin düzenlemiş 

olduğu halka iftar yemeğine katılım.  

Tarih:12 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara/Genel Merkez 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla Genel Başkan 

Yardımcıları’na, Milletvekilleri’ne, Parti Meclisi 

Üyeleri’ne SIEMENS Türkiye Genel Müdür 

Yardımcısı Ali Rıza Ersoy tarafından düzenlenen 

‘’Sanayi 4.0’’ bilgilendirme sunumuna katılım.  

Tarih:13 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara  

Açıklama:Çankaya Belediyesi tarafından 

düzenlenen Şenol Güneş Parkı ve Yaşamkent Spor 

Parkı açılışına konuşmacı olarak katılım. 

CHP Spor Üst Kurulu tarafından düzenlenen 

Danışma Kurulu Toplantısı’na katılım.  

Tarih:15 Haziran 2017 

Ziyaret Yeri:Ankara 

Açıklama: Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet 

Yürüyüşü’ne Güvenpark’tan katılım.  

 

 

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Basın Açıklamaları 

Raporlama döneminde Belediye Başkanlarımızın 

Referandum sürecine yönelik basın açıklamasına ek 

olarak, Genel Başkan Yardımcımız Seyit TORUN 

tarafından Referandum sürecindeki usulsüzlükler 

ve belediyelerimizin maruz bırakıldığı haksız 

uygulamalar konusunda basın açıklamaları 

yapılmıştır. Bu açıklamaların metinleri ve basında 

çıkan haberlerin örnekleri aşağıdadır. 

21.05.2017 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Seyit TORUN tarafından Yapılan Basın 

Açıklaması: 

19 Mayıs Kutlamaları Düzenlemek 

Belediyelerimizin En Doğal Görevi ve Hakkıdır. 

Beşiktaş Belediyemize Bu Gerekçeyle Açılan 

Soruşturmayı Şiddetle Kınıyoruz. 

Son dönemde 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi 

Cumhuriyet’in birikimlerine işaret eden 

kutlamalara karşı Adalet ve Kalkınma Partisi 

iktidarının menfi bir tavır içinde olunduğunu esefle 

görüyor, etkinliklerin Valilikler eliyle iptal edilişine 

üzüntüyle şahitlik ediyoruz.  

Yerleşmelerinde Cumhuriyet’in birikimini temsil 

eden tüm kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesini 

coşkuyla üstlenen belediyelerimiz de ne yazık ki 

iktidarın bu menfi tavrından payını alır hale 

gelmiştir.  

Bu vahim ve kabul edilemez yaklaşımın en son 

örneği Beşiktaş Belediyesi tarafından 

düzenleneceği önceden ilan edilen 19 Mayıs 

etkinliklerinin İstanbul Valiliği tarafından 

yasaklanmasıdır. Bununla da kalınmayıp, İstanbul 

Valiliği tarafından Belediyemiz hakkında 

soruşturma başlatılması olayı bir skandal haline 

getirmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet kazanımlarının önemli sembollerinden 

biri olan bu tarihi günün en anlamlı biçimde 

kutlanması bütün devlet kurumlarının birincil 

görevleri olması gerekirken, yerelde söz konusu 

kutlamaların doğal ev sahibi ve düzenleyicisi olan 

belediyelerimizin bu görevi ifasının, ikna edici 

herhangi bir gerekçe göstermeden engellenmesi, 
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etkinliklerinin iptal edilmesi ve sonrasında 

soruşturmaların açılması hiç bir biçimde kabul 

edilebilir değildir.  

Hatırlatmak isteriz ki; bu menfi yaklaşım, yasaklama 

ve soruşturmalar sadece belediyelerimizi hedef 

almıyor, asıl hedef haline getirilen Cumhuriyet ve 

onun kazanımlarıdır.  

Söz konusu vahim yaklaşımdan bir an önce 

vazgeçilmesi için başta İçişleri Bakanı olmak üzere 

yetkilileri göreve çağırmakla birlikte, yüce 

halkımızın bilmesini isterim ki; koşullar ne olursa 

olsun, Cumhuriyet Halk Partisi her düzeyde, 

Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya devam 

etmekten ve gerekiyorsa bedel ödemekten hiç bir 

biçimde imtina etmeyecektir. 

Saygılarımla. 

Seyit Torun, 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

 

30.05.2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN’un Basın 

Açıklaması: 

“EVET İÇİN 37 MİLYON LİRA” 

         CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 

Maliye Bakanlığı bütçesindeki “Belediyelere Yardım 

Ödeneği”nin Referandum sürecinde kullanılış 

biçimini  TBMM  gündemine taşıdı.  

“Evet” için Maliye Bakanlığının bütçesinden AKP’li 

Belediyelere 37 milyon lira aktarıldığını söyleyen 

CHP’li Torun Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 

yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru 

önergesi verdi.  

Torun, önergesinin gerekçesinde; 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1’inci 

maddesinin kamu yönetiminin hesap verilebilir ve 

saydam olması gerektiğini vurguladığını, 7. 

maddesinde mali saydamlığın tanımlandığını, son 

fıkrasında ise gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınması konusunda kamu idarelerinin 

sorumlu tutulduğunu ve bu hususları izleme 

görevinin Maliye Bakanlığına verildiğini belirtti.  

Bu konuda Maliye Bakanlığının diğer kamu 

idarelerine örnek olması gerektiğinin altını çizen 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “5779 sayılı 

Kanunla mahalli idarelere yardım amacıyla, 

bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 

bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla 

başka bir ödenek konulamayacağı hükümlerine yer 
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verildiğini, Kanunla yerel yönetimlere yapılan 

transferlerin disiplin altına alınmasını, bir 

kaynaktan ve önceden belirlenen ölçütlere göre 

yapılarak transferlerin paylaştırılmasında adaletin 

sağlanmasının amaçlandığını, ancak iktidarın buna 

kesinlikle uymadığını ” söyledi.   

“VATANDAŞIN  PARASI KİMİN TALİMATIYLA AKP’Lİ 

BELEDİYELERE DAĞITILIYOR” 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, 

Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine her yıl 

“Belediyelere yardım ödeneği” adında ödenek 

konulduğunu ve bu ödeneğin 5779 sayılı Kanunun 

6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hallerde 

belediyelere yardım amacıyla kullandırmaya Maliye 

Bakanının yetkili kılındığını belirten Torun, 

kullanılan bu ödeneğin nasıl ve hangi belediyelere 

hangi zorunluluktan dolayı kullandırıldığı 

konusunda Bakanın kamuoyuna ve TBMM’ne 

herhangi bir bilgi vermeyerek denetimden 

kaçırdığını vurguladı. 

        Genel Başkan Yardımcısı Torun, “açıklanan 

raporlara göre, Maliye Bakanı’nın 2017 yılı 

ödeneğini referandumdan önce  dağıtmış olduğu 

görülüyor. Sayın Bakan 37 milyon lirayı keyfi 

biçimde ve  bu şekilde transfer yapılmasını 

yasaklayan bir yasal düzenleme olmasına rağmen, 

vatandaşın parası “Evet” için  AKP li belediyelere 

dağıtılmıştır” dedi. 

“SAYIN MALİYE BAKANI AÇIKLASIN” 

CHP’li Torun, kanun hükümlerinin yok sayılarak 

bütçe kanunlarının ihlal edilmesi doğru mudur? 

2011-2017 yılları arasında ve Bakanlık bütçenizin 

12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibindeki 

ödenekten hangi belediyelere, hangi zorunluluktan 

dolayı ne miktarda yardım yapılmıştır? Bütçe 

kanunlarına konulan ödenekten hangi 

belediyelere, hangi zorunluluktan dolayı, kaç Türk 

Lirası yardım yapıldığını bundan sonra saydamlık ve 

hesap verilebilirlik anlayışı kapsamında kamuoyuna 

açıklamayı ve TBMM denetimine sunmayı 

düşünüyor musunuz? sorularına Maliye Bakanı 

Naci Ağbal’dan cevap istedi.  
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ÖNEMLİ KABULLER 

Tarih:18 Mayıs 2017 

Kabul Edilen Heyet: CHP Polatlı İlçe Saymanı Sn. 

Halil Çelebi’yi makamda kabul.  

Tarih:29 Mayıs 2017 

Kabul Edilen Heyet: Ordu Şehitler ve Gaziler Dernek 

Başkanı Sn. Hasan Kaplan’ı makamda kabul.   

Tarih: 31 Mayıs 2017 

Kabul Edilen Heyet: Bursa/Büyükorhan Eski İlçe 

Başkanı Sn. Yunus Bozdemir’i makamda kabul.  

Kabul Edilen Heyet: Konya Beyşehir Kadın Kolları 

Başkanı Sn. Mukadder Demir’i makamda kabul.  

Kabul Edilen Heyet: Tekirdağ Hemşehri Dernekleri 

Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamda 

kabul.  

Tarih:5 Haziran 2017 

Kabul Edilen Heyet: Maltepe Belediyesi Eski Başkan 

Yardımcısı Sn. Asaf Erem’i makamda kabul.  

Tarih: 7 Haziran 2017 

Kabul Edilen Heyet:CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı 

ve Kemerhisar Merkez İlçe Başkanı Sn. Şeniz Güler’i 

makamda kabul.   

Tarih:9 Haziran 2017 

Kabul Edilen Heyet: CHP Samsun İl Teşkilatı Başkanı 

Sn. Tufan Akçagöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni 

makamda kabul.  

Tarih: 14 Haziran 2017 

Kabul Edilen Heyet: Muğla Belediye Başkanı Sn. 

Osman Gürün, Muğla İl Başkanı Sn. Mürsel Alban ve 

Marmaris Belediye Başkanı Sn. Muhammet Ali 

Acar’ı makamda kabul.  
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3.6.İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 

 

1.1) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 

SENDİKALAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ÇALIŞMALAR 

CHP İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından 5 

Haziran Pazartesi günü Ankara Litai Otel Konferans 

Salonu’nda “Kıdem Tazminatı Çalıştayı” 

düzenlenmiştir. Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Başkanlığı’nda gerçekleştirilen 

Çalıştaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel 

Başkanı Kani Beko ve 35 sendika Genel Başkanı ile 

toplam 60 kurumdan 300 kadar temsilci katılmıştır. 

Hükümetin son dönemlerde sıkça dile getirdiği 

Kıdem Tazminatının fona devredilmesi konusu ile 

Kıdem Tazminatının geçmişi ve geleceği, 

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve 

sendikalardan uzman konuşmacılarla masaya 

yatırılmıştır.  Ayrıca çalıştaya işverenler adına 

TOBB'dan  temsilciler de katılım sağlamıştır. Farklı 

görüşleri ve eğilimleri temsil eden üç büyük işçi 

konfederasyonunun ortak bir noktada buluşabildiği 

çok nadir bir tablo CHP Emek Büroları sayesinde 

sağlanmıştır. Her üç sendika da kıdem tazminatı 

konusunda geri adım atmama yönünde 

kararlılıklarını belirtmiş, bugüne kadar emek 

dünyasında kazanılmış haklardan taviz 

vermeyeceklerini dile getirmişlerdir.  Bizler de 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 

Çalıştay konuşmasında dile getirdiği gibi  CHP Emek 

Büroları olarak, her zaman emeğin ve emekçilerin 

yanında olduğumuzu ve işçilerin haklarını 

savunmaktan vazgeçmeyeceğimizi dile getirdik. 

İşçilerin en önemli kazanımları olan “Kıdem 

Tazminatı” nın fona devredilmesinin emek dünyası 

için tehlikelerinin ve sakıncalarının masaya 

yatırıldığı, konusunda uzman sendika 

temsilcilerinin ve akademisyenlerin görüşleri ile 

ortaya konulmuştur. Bunun yanısıra Ücret Garanti 

Fonunun çerçevesinin genişletilmesi ya da yeni bir 

Ücret Garanti Fonu kurulması gerekliliği de bir çok 

konuşmacı tarafından dile getirilmiştir. 

Çalıştayımızdan çıkan temel sonuçlardan en 

önemlisi de milyonlarca insanı ilgilendiren 

böylesine hayati bir konuda, işçilerin tümünün 

oluru olmadan adım atmanın çok büyük yanlışlara 

sebep olacağıdır.   

Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri de üç 

konfederasyonun üzerinde uzlaştığı bir sonuç 

bildirgesi çıkarabilmesi olmuştur. Zor bir araya 

gelen farklı görüşte sendikaların ortak bir metne 

imza atmış olması bugüne değin çok rastlanır bir 

durum değildir.  

Çalıştaydan çıkan ve üç büyük konfederasyon 

temsilcilerinin imza attığı   sonuç bildirgesi, 

kamuoyu ile paylaşılmış ve takibeden günlerde  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet 

Müezzinoğlu’na da makamında iletilmiştir.  
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CHP EMEK BÜROLARI 

KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ: 

Kazanılmış haklara dokunulmadan,  tüm işçilerin 

bugün ve gelecekte kıdem tazminatından 

yararlanması sağlanmalıdır 

Son dönemde, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili olarak 

siyasal iktidar tarafından kapalı kapılar ardında 

sürdürülen, sendikalarla ve kamuoyu ile 

paylaşılmayan hazırlıklar işçiler açısından kaygı 

vericidir. Bu ortamda CHP Emek Büroları, inisiyatif 

alarak, emek örgütlerini bir araya getirmiştir. 

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem 

Tazminatı Çalıştayı, bu kaygı verici ortamda, 05 

Haziran 2017 tarihinde Ankara’da, DİSK, HAK-İŞ ve 

TÜRK-İŞ'in katılımıyla gerçekleştirildi.  

Çalıştay ile CHP Emek Büroları, uzun süredir 

kamuoyu gündemini meşgul eden kıdem tazminatı 

tartışmasında,  emek örgütlerini bir araya getirip 

kıdem tazminatı konusunda ortak bir tartışma 

zemini yaratmıştır.  
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Akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar ve 

sendika uzmanlarından oluşan katılımcılar, bu 

çalıştayda tespit, itiraz ve taleplerini 

paylaşmışlardır. Kıdem tazminatında işçi haklarını 

korumayı hedefleyen bir tutum için aşağıdaki 

hususların savunulmasında ortaklaşmışlardır: 

 Kıdem tazminatı, çalışanların Cumhuriyet 

döneminde en önemli kazanımlarından 

biridir. Kıdem tazminatı yıllar içinde işçi 

lehine gelişen düzenlemelerle çalışma 

yaşamının gündeminde olmuştur. Son 

dönemlerde ise kıdem tazminatı hakkı 

ortadan kaldırılmak ve sınırlanmak 

istenmektedir. 

 Kıdem tazminatı uygulaması ile aslen 

işçinin korunması hedeflenmiştir.  Türk 

hukuk sistemi içinde düzenlemenin 

başladığı ilk dönemde, kıdem tazminatı, 

işçiler açısından maddi bir güvence 

sağlarken, yıllar içinde işverenin işten 

çıkarmadaki keyfi uygulamaları karşısında 

işçiyi koruyan bir düzenleme görevi 

görmüştür. Unutmamak gerekir ki, kıdem 

tazminatı bir yük değil, işçilerin kazanılmış 

hakkıdır. 

 Tek başına kıdem tazminatı fonu 

uygulamasına geçilmesi halinde; kıdem 

tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu 

rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar 

kolaylaşacak ve iş güvencesi 

zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının son 

ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle 

bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı 

miktarı düşecektir. Bundan önceki fon 

uygulamalarında (tasarruf teşvik fonu, 

işsizlik sigortası fonu gibi) yaşandığı gibi, bu 

fonun da amacı dışında kullanılma riski 

yüksektir. Bu nedenle, düzenlemelerin iş 

güvencesi, işsizlik sigortası ve kıdem 

tazminatını güçlendirecek bir biçimde 

yapılması gerekir. 

 Kıdem tazminatı fonu konusunda taraflar 

arasında mutabakat yoktur. Mutabakat 

sağlanamadığı durumda kıdem tazminatı 

fonu kurulmamalıdır.  

 Kıdem tazminatı ödemelerinde 30 gün 

hakkından vazgeçilmemelidir. Öte yandan 

hak kayıplarını önlemek için kıdem 

tazminatı her türlü fesihte ve istifada süre 

aranmadan ödenmelidir. 

 Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi 

sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm 

engeller kaldırılmalıdır. Kıdem 

tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin 

bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır. 

 İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi 

durumunda kıdem tazminatı alacağı devlet 

ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne 

alınmalı ve öncelikle ödenmelidir. 

 Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de çalışma 

yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna 

bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak 

değişikliklerle, kazanılmış haklara 

dokunulmadan,  tüm işçilerin kıdem 

tazminatından yararlanması sağlanmalıdır. 

CHP Emek Büroları olarak, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-

İŞ'in kıdem tazminatında işçi haklarını koruma 

temelinde ortaklaşan tespit, itiraz ve taleplerinin 

hem hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi 

olacağız.  
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1.2 ) GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

19 NİSAN 2017 

Tunceli de helikopter kazasında şehit düşen polis 

memurlarımız Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım için 

Malatya Şehir Mezarlığında düzenlenen törene 

katılım sağlandı. 

 

24 NİSAN 2017 

Referandum kampanyası süresince eşgüdüm 

içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına 

teşekkür ziyaretleri yapıldı. Bu kapsamda Ankara 

milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan ile 

birlikte ;Halk Evleri, Mimarlar Odası, Pir Sultan 

Abdal 2 Temmuz Vakfı, KESK, Atatürkçü Düşünce 

Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

ziyaretlerinde bulunduk. 
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25 NİSAN 2017 

Referandum kampanyası süresince eşgüdüm 

içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına 

teşekkür ziyaretleri yapıldı. Bu kapsamda Ankara 

milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan ile 

birlikte ; Tüketici Hakları Derneği ziyaretinde 

bulunuldu. 

 

26 NİSAN 2017 

Referandum kampanyası süresince eşgüdüm 

içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına 

teşekkür ziyaretleri yapıldı. Bu kapsamda Türk 

Metal Sendikası, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 

ziyaretlerinde bulunuldu. 

 

 

27 NİSAN 2017 

Referandum kampanyası süresince eşgüdüm 

içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına 

teşekkür ziyaretleri yapıldı. Bu kapsamda Ankara 

milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan ile 

birlikte; Türk Hukuk Kurumu ziyareti 

gerçekleştirildi. 

 

28 NİSAN 2017 

Silivri cezaevindeki tutsak gazetecileri 

milletvekillerimiz Necati Yılmaz ,Nurettin Demir ve 

Şenal Sarıhan ile birlikte ziyaret ettik. CHP heyeti 
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olarak , 28 Nisan günü aylardır Silivri Cezaevi'nde 

tutuklu bulunan gazeteci, yazar ve aydınlarla 

görüşüldü. Heyet üyeleri görüşmenin ardından 

OHAL dönemiyle birlikte cezaevlerinde adeta bir 

sıkıyönetim yaşandığını, cezaevi idaresince 

tutuklulara yönelen baskıların, tarihin hiçbir 

döneminde olmadığı kadar arttığını ifade ederek bu 

konuda bir rapor yayınlandı. 

 

1 MAYIS 2017  

Ankara da 1 Mayıs kutlamalarına katılım gösterildi. 

 

 

 

 

2 MAYIS 2017  

10 Ekim Katliamı 3. duruşmasını milletvekili 

arkadaşlarımızla takip ettik. Ankara 

milletvekillerimiz Şenal Sarıhan ile Necati Yılmaz ve 

Av. Deniz Çakır'la birlikte Hayır mücadelesine 

verdikleri emek için Türk Tabipler Birliği'ne 

dayanışma ziyaretinde bulunuldu. 
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3 MAYIS 2017 

Hayır mücadelesindeki emekleri için DİSK Genel 

Başkanı Kani Beko ve yönetimine, Milletvekillerimiz 

Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz ile Av. Deniz Çakır'la 

birlikte dayanışma ziyaretinde bulunuldu. 

 

 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile 

referandum sürecinde Hayır mücadelesine katkı 

veren Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarını Genel 

Merkezde ağırladık. 

 

  

4 MAYIS 2017  

Suruç katliamı davasının ilk duruşmasını izlemek 

için milletvekillerimiz Ali Şeker , Şenal Sarıhan ve 

Mahmut Tanal ile birlikte Şanlıurfa’daydık. 

 

5 MAYIS 2017  

Tüm-Bel-Sen 10. Olağan Kongresine katılarak başarı 

ve dayanışma dileklerimizi ilettik.
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6 MAYIS 2017 

Tüm-Yerel-Sen 2. Olağan Kongresine katılarak 

başarı ve dayanışma dileklerimizi ilettik. 

Karşıyaka'da Üç Fidanımız Deniz Gezmiş, Hüseyin 

İnan ve Yusuf Aslan'ın mezarlarına karanfil bıraktık. 

Halit Çelenk abimizi ve 2 Temmuz şehitlerini de 

mezarları başında bir kez daha andık. 

 

 

 

7 MAYIS 2017 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında, Hayır mücadelesinde eşgüdüm 

içerisinde olduğumuz kurumları Genel 

Merkezimizde ağırladık.(DİSK,KESK,TMMOB,TTB) 

 

8 MAYIS 2017 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 

ITUC/ETUC delegasyonunu Genel Merkezimizde 

ağırladık.
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8 MAYIS 2017  

Yüksel caddesinde “işimi geri istiyorum” 

eylemlerine devam eden Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça ile görüştük. Desteklerimizi ilettik. 

 

 

13 MAYIS 2017 

13 Mayıs Cumartesi günü Malatya Kitap Fuarında 

söyleşiye katılıp ardından Tekin Yayınevinde Bizim 

Çocuklar kitabını imzaladık. 10 Ekim Katliamında 

yitirdiğimiz gençler için düzenlenen söyleşiye 

katıldık. 

 

 

 

Türk-İş Başkanlar Kurulu ile çalışma yaşamının 

sorunlarını değerlendirdik. 



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

164 

 

 

14 MAYIS 2017 

Malatya Hekimhan'da, Kadın Kollarımızın 

düzenlediği  anneler günü etkinliğine katılıp, 

annelerimizle bir araya geldik. 

 

 

15 MAYIS 2017 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek 

başkan Haydar Karaduman ve yeni yönetimine 

başarı dileklerimizi ilettik. Malatya merkezde 

ziyaretlerde bulunduk. 

.
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Türk Eğitim Sen Malatya Şubesini ziyaret ederek 

eğitimin sorunlarını değerlendirdik. 

 

 Eğitim İş Malatya Şubesini ziyaret ederek, şube 

başkanı Hüseyin Kara ve yönetim kurulu üyelerine 

başarı dileklerimizi ilettik. 

 

16 MAYIS 2017 

Türk Ocağı Malatya Şubesi, Koop-İş Malatya Şubesi 

Güvenlik-İş Malatya İl Temsilciliği Türk Ulaşım Sen 

Malatya Şubesi ve şehir merkezinde ziyaretler 

gerçekleştirdik. 
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17 MAYIS 2017 

CHP Diyarbakır İl Başkanlığında referandum öncesi 

ve sonrası ile ülke gündemini değerlendirdiğimiz 

basın açıklaması yaptık. 

 

 

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cemil Paşa Konağında 

düzenlenen resim ve kıyafet sergisini ziyaret ettik. 
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18 MAYIS 2018 

CHP Genel Başkan Yardımcılığımız başkanlığında bir 

heyetle   zırhlı araçların neden olduğu çocuk 

ölümlerini araştırmak üzere Şırnak'a gidilmiştir. 

Şırnak Silopi'de, polis panzerinin eve girmesiyle 

yataklarında uykularındayken hayatlarını kaybeden 

Furkan ve Muhammet'in ailesine İstanbul 

Milletvekillerimiz Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel 

ile birlikte taziye ziyaretinde bulunulmuştur. . 

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul 

Milletvekilleri Onursal Adıgüzel ile Selina Doğan, 

Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve Şırnak İl 

Başkanı Mehmet Uğur'dan oluşan CHP Heyeti, 

incelemelerini bir rapor haline getirmiştir.  

 

 

 

 Cizre'de daha önce benzer olaylarda panzerlerin 

çarpması sonucu hayatlarını kaybeden çocukların 

acılı ailelerini de CHP  heyeti tarafından ziyaret 

edilmiştir. 
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20 MAYIS 2017  

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 

katılımıyla 17. ve 20. Dönem Malatya 

Milletvekilimiz Ayhan Fırat'ı son yolculuğuna 

uğurladık. 

 

22 MAYIS 2017  

Yüksel Caddesinde bugün gözaltıları protesto 

edenler de gözaltına alındı. Milletvekillerimiz 

Mustafa Balbay ve Ali Haydar Hakverdi ile birlikte 

oturma eylemini devraldık. 

 

 

23 MAYIS 2017 

Emek Büroları olarak Milletvekillerimiz Fatma 

Kaplan Hürriyet, Ünal Demirtaş ve Ömer Fethi 

Gürer ile birlikte Türk-İş Genel Başkanı Ergün 

Atalay'ı ziyaret ettik. Hükümetin kıdem tazminatı 

fona devretme planı ve yasaklanan grevler 

hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 

 

24 MAYIS 2017 

CHP Emek Büroları il yöneticileri toplantısını Genel 

Merkezimizde gerçekleştirdik.
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CHP milletvekilleri olarak Yüksel caddesinde 

oturma eylemimize başladık. Yarı açık cezaevine 

dönüştürülen Türkiye'de herkesi sokaklarda volta 

atmaya çağırdık. 

 

 

25 MAYIS 2017 

İnsan Hakları Anıtının ve sokağın gözaltına alındığı 

Yüksel'de milletvekillerimiz ile basın açıklama 

yaptık. Mustafa Balbay, Necati Yılmaz ve Nihat Yeşil 

ile birlikte Güvenpark’ta “volta atıyoruz” eylemi 

gerçekleştirdik. 

 

27 MAYIS 2017 

CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu olarak Sincan 

Cezaevinde tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve 

Semih Özakça ile görüştük ve bu görüşme 

sonucunu bir rapor olarak yayınladık. 

28 MAYIS 2017 

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Veli Saçılık ile 

günlerdir hapsedilen İnsan  Hakları anıtı  önünde  

basın açıklaması düzenledik. 

 

30 MAYIS 2017 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u, 

İzmir Milletvekilimiz Atilla Sertel ile birlikte Emek 

Büroları olarak ziyaret ettik. 
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1 HAZİRAN 2017 

Şırnak'ta şehit düşen, mesleğine aşık Yarbay Songül 

Yakut'u Malatya'da son yolculuğuna uğurladık. 

 

 

2 HAZİRAN 2017 

İstanbul Milletvekillerimiz Gülay Yedekçi ve Eren 

Erdem ile şehit yarbayımız Songül Yakut'un ailesine 

taziye dileklerimizi ilettik. 

 

5 HAZİRAN 2017 

Emek Büroları olarak düzenlediğimiz Kıdem 

Tazminatı Çalıştayımız Genel Başkanımızın da 

katılımıyla gerçekleştirildi. 
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8 HAZİRAN 2017 

TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek Kıdem 

Tazminatı Çalıştayımızda TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK 

ile ortaklaştırılan Sonuç Bildirgemiz kamuoyu ile 

paylaşıldı. 

Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar'ı, Zonguldak 

Milletvekilimiz Ünal Demirtaş ile birlikte Emek 

Büroları olarak ziyaret ettik. 

 

9 HAZİRAN 2017 

Malatya'da Şeker İş Sendikası, BİMYAD,MASTÖB, 

Battalgazi Ziraat Odası, Malatya Devlet Hastanesini 

ziyaret ettik. Malatya merkezinde yakınlarını 

kaybeden dostlarımıza taziye dileklerimizi ilettik. 
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10 HAZİRAN 2017 

Malatya il örgütümüzün düzenlemiş olduğu 

Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılım 

sağlandı . 

15 HAZİRAN 2017 

Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü Genel 

Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde saat 

11'de Güvenpark'tan başladı. 

2) DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

 Emek Cephesinin işçi kesimiyle ilgili 

düzenlediğimiz “Kıdem Tazminatı Çalıştayı” 

mızın gördüğü yoğun ilgi hem toplum hem 

de hükümet nezdinde başarıya ulaşmış ve 

karşılığını bulmuştur. Önümüzdeki 

günlerde emek cephesinin farklı 

kesimleriyle ilgili geniş katılımlı toplantılar 

düzenlenmeye devam edilecektir. 

Öncelikle, memurlarımız için de benzer 

nitelikte bir Çalıştay düzenlemeyi 

planlamaktayız. AKP Hükümeti emek 

düşmanı politikalarıyla, planladığı sözde 

reformlarla memurluk sistemini kaldırmayı 

amaçlamaktadır. Referandum öncesi oy 

kaygısı ile öne çıkarılmayan tasarılarla 

ülkedeki güvenceli istihdam rejiminin de 

tamamen ortadan kaldırılması 

amaçlanmaktadır. Her fırsatta Devleti özel 

şirket gibi yönetmek istediklerini ifade 

eden Hükümet temsilcileri, güvencesizlere 

güvence sunmak bir yana, herkesi 

güvencesiz hale getirecek bir yapılanma 

planlamaktadır.  Hükümetin kamu 

personel rejimi ile ilgili sistemli emek karşıtı 

politikalarını ele alan geniş katılımlı bir 

Çalıştay düzenlenecektir. Memur 

konfederasyonlarıyla birlikte, akademik 

dünyadan ve uzman görüşlerinden 

faydalanılacağı, kamuoyunda geniş 

kesimlerde karşılık bulacak yaygın katılımlı 

bir Memur Çalıştayı planlanmaktadır. 

 Referandum sürecinde sivil toplum 

kuruluşları ile kurulan etkili iletişimin 

faydaları çok net bir şekilde görülmüştür. 

Ortak payda etrafında buluşabilen bir 

muhalefetin örgütlenmesi noktasında 

birliktelikler sağlanarak toplumsal 

muhalefet tabanının korunması 

amaçlanmaktadır. 

 “Adalet” yürüyüşümüze katılım sağlayan 

STK, Dernek, Sendika, Meslek Birliği, 

Kurum ve Kuruluşlarla ilişkilerin devam 

ettirilmesi sağlanacak, Sivil toplum 

kuruluşlarının görüşlerinin parti 

yönetimlerine aktarılmasına devam 

edilecektir. 

 Partimizin toplumsal muhalefetin tek 

adresi olduğu gerçeği referandum süreci ve 

sonrasında yapılan faaliyetlerle bir kez 

daha açığa çıkmıştır. Bundan sonraki 

süreçte de STK’ların muhalefet süreçlerine 

dahil olabilmeleri için gerekli destek 

verilecek, devam edecek faaliyetlere tüm 

muhalif kesimlerin geniş katılımı 

sağlanacaktır. 

 Emek Bürolarının illerdeki faaliyetlerinin 

Genel Merkez nezdinde takip ve denetimi 

hızlandırılacak, sektörel ve bölgesel bazda  

raporlama ve toplantılar düzenlenecektir. 

3) BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 

25 NİSAN 2017 
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CHP Genel Başkan Yardımcılığımız 

koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Emek 

Büroları, hükümetin planladığı yeni performans 

yönetmelik taslağı ve memurluk sisteminin 

kaldırılmasını amaçlayan sözde reform tasarısı ile 

ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı. 

Yapılmak istenen planlamanın bir değerlendirme 

sisteminden çok cezalandırma aygıtı olacağının 

altının çizildiği açıklamada, “hakları gasp edilmeye 

çalışılan emekçilerimizin yanındayız” ifadeleri 

kullanıldı. 

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan 

Yardımcılığımız bünyesinde Emek Büroları olarak  

yaptığımız çalışmalarla, emek cephesinin sorunları 

gündeme getirmeye devam edildi. Taşeron işçilik, 

kıdem tazminatı gibi konularda yaptığı çalışmalarla 

adından söz ettiren Emek Büroları bu kez de kamu 

personel reformu ve performansa dayalı çalışma 

sisteminin yaratacağı sıkıntıları ele alan bir 

açıklama yaptı. 

15 MAYIS 2017 

Malatya İl Başkanlığında düzenlediğimiz basın 

toplantısında ; Mustafa Kemal Atatürk’e, annesine, 

manevi kızına hakaret eden gazeteci ve onu 

ziyarete giden Atatürk’ün koltuğunda oturan 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı değerlendirdik.  

16 MAYIS 2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları 

Koordinatörü olarak Malatya İl Başkanlığında bir 

basın toplantısı düzenledik. Hükümetin 

önümüzdeki ay gerçekleşecek Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) toplantısına temsilci olarak Türk-İş 

yerine Memur-Sen'i seçmesini eleştirdik. 

Türkiye'nin düşürüldüğü durum nedeniyle 

hükümeti bu karardan bir an önce dönmeye davet 

ettik. 

. 

17 MAYIS 2017 

Şanlıurfa’da  Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 

tarihinde  33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba 

saldırısıyla ilgili ilk duruşmaya katılım sağlandı.  

Duruşmayı izlemek üzere Genel Başkan Yardımcısı 

Veli Ağbaba, Milletvekilleri Mahmut Tanal, Şenal 

Sarıhan ve Ali Şeker ile birlikte Şanlıurfa'ya giden 

CHP Heyeti, duruşma sonrasında İl Başkanlığı’nda 

bir basın toplantısı düzenlemiştir. AKP’nin dış 

politikası nedeniyle Türkiye’nin katliamlar ülkesi 

haline geldiğinin belirtildiği basın açıklamasında, 

AKP’nin Suriye  politikası eleştirilmiş ve tespitlerde 

bulunulmuştur.  

 

18 MAYIS 2017 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete 

geçirilen Pembe Trambüs hakkında bir basın 

açıklaması yayınlandı. Malatya’nın yerel 

yöneticilerinin kenti hızla kendi kimliğinden, 

değerlerinden uzaklaştırdıklarını kaydedildiği 

açıklamada “Tüm dünyaya ışık veren değerlerimiz 

varken, siyaseten kendilerine yakın olduğu için 

Arap kültürünü Malatya’ya empoze etmeye 

çalışıyorlar. Bunu düzenledikleri kitap fuarında da, 

yaptıkları peyzaj çalışmalarında da, organize 
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ettikleri konferanslarda, söyleşilerde de 

görüyoruz.” Denildi. 

22 MAYIS 2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları 

Koordinatörlüğü olarak, Bakanlar Kurulu’nun 

Kristal-İş’in aldığı grev kararını ertelemesi üzerine 

bir açıklaması yapıldı. OHAL ile faşizmin 

kurumsallaştığına dikkat çekildiği açıklamada, 

“Kongresinde fona “Özgürlük” kelimesini iliştiren 

ama OHAL’in kalıcı olacağını duyuran Partili 

Cumhurbaşkanı, hak gaspının doruğa ulaştığı bu 

dönemde, hak aramayı da yasaklar hale gelmiştir.” 

Denilmiştir. 

28 MAYIS 2017 

28 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan Apazizi 

(Aziz Dede) anma etkinliklerinin bu yıl OHAL 

gerekçesiyle ertelenmesini eleştiren bir basın 

açıklaması yaptık.. Ağbaba,basın açıklamasında: 

Ankara’da  türkü söylemeyi, Adıyaman’da semah 

dönmeyi yasaklıyorlar. Semah dönmenin OHAL’le 

ne ilgisi var?” dedi. 

29 MAYIS 2017 

CHP İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından 

düzenlediğimiz  basın toplantısında;  hükümetin 

hazırladığı zorunlu arabuluculuk tasarısı ve kıdem 

tazminatının fona devredilme planı ile ilgili konular 

vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 

yaptığımız basın  toplantısında,  bu sistemin adı 

arabuluculuk değil arabozuculuk olduğunu ve 

burada asıl amacın  işçi haklı olsa da üzerinde baskı 

oluşturarak daha azına razı etmek olduğunu ifade 

ettik. 

30 MAYIS 2017 

Gezi Direnişi’nin 4. Yılında bir basın açıklaması 

yaptık. Açıklamada ; “Gezi, iş cinayetine, işsizliğe, 

sömürüye, açlığa ‘dur’ demektir. Gezi, ataması 

yapılmayan öğretmenlerin, KHK’larla  ihraç edilen 

yüzbinlerin, emeğini, ekmeğini isteyip bedenini 

açlığa yatıranların sesidir” denildi. 
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3.7.İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

 

Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 

Adalet Yürüyüşü 

Adalet mülkün temelidir. Bugün Türkiye'de mülk 

yani devlet AKP'nin 15 yıllık uygulamaları nedeniyle 

çökme noktasına gelmiştir. Hukuk devleti ilkesi ve 

kuvvetler ayrılığı prensibi yerle bir edilmiş, yasama, 

yürütme, yargı tek kişinin; AKP Genel Başkanı 

Erdoğan'ın tahakkümü altına sokulmuştur. 

Özellikle 2010 referandumu ile birlikte yargı 

sistemi, adalet dağıtmak yerine “operasyon yargısı” 

haline gelmiş, aralarında asker, akademisyen ve 

siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce insan yıllarca 

özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır. 

AKP, FETÖ ile oluşturduğu “operasyon yargısı”nı 

bugün tek başına yeniden piyasaya sürmüş 

durumdadır. 

Onlarca gazeteci, muhalefet etmeleri dolayısıyla 

aylardır cezaevindedir. Gazeteciler, kendilerine 

yöneltilen dayanaktan yoksun iddiaları 

çürütmelerine karşın, hala tutukludur. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL KHK'siyle 

atıldıkları işlerine geri dönebilmek için başlattıkları 

açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanmış ve 

cezaevine gönderilmiştir. 

İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu da benzer 

bir hukuksuzluğun sonucu olarak, AKP Genel 

Başkanı Erdoğan'ın “Ben bunu onların yanına 

bırakmam” sözü nedeniyle ağır bir cezaya 

çarptırılmış, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 

de cesza evine gönderilmiştir. 

AKP'nin paket paket yargı reformları sonucunda 

çökmüş bir adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Enis 

Berberoğlu'nun yaşadığı haksızlık; yıllardır 

tekrarlanan hukuksuzluklarda bardağı taşıran son 

damladır. 

Ülkemizin önünde iki yol vardır. Ya tek adam 

düzenine teslim olacak, ya da adalet ve 

demokrasinin egemen olduğu Türkiye hedefine 

yürünecek. Adalet Yürüyüşü, adalet ve demokrasi 

yolunda atılmış güçlü bir adım ve tüm 

hukuksuzluklara, adaletsizliklere verilen güçlü bir 

yanıttır. 

Genel Başkanıımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 

15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan Ankara-

İstanbul Adalet Yürüyüşü bugün 19. günündedir. 

On binlerce vatandaşımız Türkiye'nin dört bir 

yanından gelerek, adalet talebini haykırmış, Adalet 

Yürüyüşü'ne ses ve güç katmıştır. 

Yakan güneşe, sırıl sıklam eden yağmura, 50 

dereceye çıkan asfalta, su toplayan ayaklara, 

parçalanan parmaklara, ayakkabılara rağmen 

katılımcılar hiç azalmadı, hep arttı. Almanya'dan, 

Avustralya'dan Fransa'dan, Dubai'den İngiltere'den 

gelenler var. İşçisinden, akademisyenine, 

engellisinden yaşlısına, esnafından üreticisine 

kadar toplumun tüm kesimleri, yürüyüşe 

katılmıştır. Fiziken gelemese de milyonların aklı ve 

gönlü bu yürüyüştetir. 

AKP Genel Başkanı Erdoğan., Binali Yıldırım ve 

bakanların, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik sözleri; 

FETÖ ve PKK'ya yardım ve yataklık suçlamalarını 

örtbas edebilme arayışından başka bir şey değildir. 

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman olarak 

gören bir anlayış, ülkemizi huzurlu ve güvenli bir 

geleceğe taşıyamaz. Adalet Yürüyüşü, Türkiye'nin 

geleceğine yürüyüştür. Huzur ve refah içinde bir 

ülke olmak için umut yürüyüşüdür. Maltepe son 

değil başlangıç. Türkiye'de adayet ve demokrasi 

egemen oluncaya kadar, mücedelemiz sürecek. 
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-BUDAK’TAN MÜSİAD’A TEPKİ 

-BUDAK: “ADALET ARAYIŞI MEŞRU VE TOPLUMSAL 

BİR TALEPTİR” 

-“TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLMAK BİR YANA 

KANUN DEVLETİ OLMAKTAN BİLE ÇIKMIŞTIR. YSK 

KARARI BUNUN AÇIK ÖRNEĞİDİR” 

-“İKTİDARA SIRTINI DAYAYIP MEŞRU HAK 

TALEPLERİNE KET VURMAK YERİNE HERKESİN 

GÜVENLE SIRTINI DAYAYABİLECEĞİ BAĞIMSIZ 

YARGI  İÇİN MÜCADELE EDİLMELİDİR” 

-“KAZANIMLARIN GÜVENCESİ HUKUK VE 

DEMOKRASİDİR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

başlattığı “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili MÜSİAD’ın 

yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Adalet Yürüyüşü, 

adalet arayışı meşru ve toplumsal bir taleptir. 

Türkiye nefes alınamaz bir noktaya sürükleniyor. 

Kazanımların güvencesi demokrasi ve hukuktur. 

Sivil toplum örgütlerine de düşen, iktidara sırtını 

dayayıp hak arama özgürlüğüne, demokrasi ve 

hukuk taleplerine ket vurmak değil, herkesin 

güvenle sırtını dayayabileceği bağımsız yargı için 

mücadele etmektir” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, yazılı bir açıklama yaparak, 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 

(MÜSİAD) “Yeni oyunlar ve senaryolar devreye 

konulmak istenmektedir” başlıklı açıklamasına 

tepki gösterdi. Türkiye’de hukuk ve özgürlükler 

alanında ciddi bir gerileme yaşandığını, bunun 

uluslar arası hukuk ve demokrasi endeksleriyle de 

somut bir şekilde ortada olduğuna dikkat çeken 

Budak, “Türkiye  çok uzun bir süredir adım adım 

hukuk ve demokrasiden uzaklaşıyor. Hukukun 

üstünlüğü endeksi, basın özgürlüğü gibi endekslerle 

bunlar ortadadır. 15 Temmuz hain darbe 

girişiminden sonra ise bu gerileme daha da 

hızlanmıştır. Türkiye nefes alınamaz bir noktaya 

doğru hızla sürüklenmektedir. Bırakın hukuk devleti 

tanımlamasını, Türkiye kanun devleti olmaktan bile 

çıkmış durumdadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun, 16 

Nisan referandumundaki kararı, bunun somut 

örneklerinden sadece biridir. AKP iktidarının yargı 

kararlarını uygulamamak için birden çok kez kanun 

çıkardığı hafızalardadır. Yine AKP sözcülerince 

‘Kumpas’ olduğu açıklanan ‘askeri casusluk, 

Ergenekon gibi davalar, AKP iktidarları döneminde 

yaşanmıştır. Usulsüz telefon dinlemeleriyle 

insanların özel hayatlarının çarşaf çarşaf ortaya 

saçılmasında yine AKP hükümetlerinin sorumluluğu 

vardır. Gazi Meclis’in 15 Temmuz’da 

bombalanmasında ve 249 vatandaşımızın şehit 

düşmesinde de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu 

vardır. Etkili ve yeterli önlemler alınmamış, 

alınamamıştır” diye konuştu. 

MAHKEMELER KORKU DEĞİL ADALET DAĞITMALI 

Birbiriyle ve hukukla çelişen yargı kararlarıyla 

Türkiye’de adalet sisteminin çöktüğünü, adalete 

duyulan güvenin en düşük seviyelere indiğini 

kaydeden Budak, “Adalete duyulan güven sıfır 

noktasındadır. Bu sadece bizim gözlemimiz 

değildir. Zaman zaman Hükümet yetkililerinin de bu 

yönde açıklamaları söz konusudur. 15 yıldır ülkeyi 

yönetenler bu tablonun sorumlusudur. Tüm bunlar 

ortadayken ve bu süreçlerden ders çıkarılması 

gerekirken, mahkeme kararlarıyla intikam alma, 

toplumu dizayn etme, sindirme çabası içine girilmiş 

görünmektedir. Bu yaşananlara karşı sessiz kalmak, 

bunları yok saymak, insan aklının ve vicdanının 

kabul edebileceği bir durum değildir” dedi. Budak 

şöyle devam etti: 

ADALET HERKES İÇİN 

“Biz vicdanları sızlatan adaletsizliklere seyirci 

kalmadık, kalmayacağız. Çünkü adaletin olmadığı 

yerde hiçbir şey ayakta kalamaz. Kimsenin can ve 

mal güvenliği de olmaz. Yatırım da olmaz, istihdam 

da olmaz, kalkınmada olmaz.  Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu, herkes için adalet talebiyle 

‘Adalet Yürüyüşü’nü başlatmıştır. Adalet arayışı 

meşrudur ve toplumsal bir taleptir. Halkımızın 

gösterdiği ilgi ve destek de bu arayışın haklılığına 

işarettir. Sivil toplum örgütlerine de düşen meşru 

hak arama yollarını kullananları karalamak, meşru 

hak arama yollarını tıkamak,  demokrasi ve 

özgürlük taleplerine ket vurmak değil, destek 

olmaktır. Tersi durum hukuk devletini savunmak 

değil, hukuku ve demokrasiyi sıfırlayan iktidarın 

yelkenine rüzgar olmaktır. İktidar nimetleriyle 

yapılan sırça köşklerde oturanlar, unutmamalıdır ki, 

adalet herkese lazımdır. İktidara sırtını dayayıp hak 
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arama taleplerini ‘senaryo’ olarak mahkum etme 

gayretine girmek yerine, herkesin güvenebileceği, 

herkesin gönül rahatlığıyla sırtını dayayabileceği bir 

yargı ve adalet kurumu için mücadele edilmelidir.” 

15 TEMMUZ'DAN BU YANA 942 ŞİRKET TMSF'YE 

DEVREDİLDİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun(TMSF),  

kayyum olarak atandığı şirket sayısı 942’ye ulaştı. 

Ayrıca kayyım atanan holding sayısı 8 olup, bu 

holdingler bünyesinde toplam 234 şirket 

bulunmaktadır. 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. 

-İŞSSİZLİK ORANI YÜZDE 11.7 

-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart dönemi 

işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik 

martta yüzde 11,7 oldu. İşsizlik oranı Şubat 

döneminde yüzde 12,6 olarak gerçekleşmişti. 

-TÜSİAD: BASIN, İFADE VE SİYASET YAPMA 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUNMALI 

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Teröre karşı haklı 

mücadelemizi sürdürürken ve halkın güvenliği 

konusunda tedbirler alırken düşünce, basın ve ifade 

özgürlüğünü, siyaset yapma özgürlüğünü 

korumalıyız" ifadeleri kullanıldı.  

-CENGİZ-KALYON-KOLİN AKKUYU'YA ORTAK OLDU 

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un, 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yüzde 49 

hissesinin Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) ortaklığına 

devredilmesini sağlayacak ön protokol anlaşması 

imzalandı. 

-TURİST ARTIYOR, GELİRLER ERİYOR 

Turizm sektöründe gelirlerin düştüğüne dikkat 

çeken Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Recai Çakır kişi başında düşen 

ortalama harcamanın 2003'te 850 dolar olduğunu, 

2016'da bu rakamın 705 dolara kadar gerilediğini 

söyledi. Çakır, "Oteller çok zor durumda, eğer 

destek verilmezse yabancıların eline geçecek" dedi. 

-TÜKETİCİNİN GÜVENİ AZALDI 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Haziran 

ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna 

göre tüketici güven endeksi geçtiğimiz ay yüzde 3,8 

oranında düşüş göstererek 70 seviyesine geriledi. 

PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 

 

-CHP’DEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE  ZİYARET 

-BUDAK: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ÖZGÜR VE 

BAĞIMSIZ OLMADIĞI BİR ORTAM, HUZUR VE 

REFAH ÜRETEMEZ” 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak,  demokrasi ve hukuk devleti ilkelerindeki 

gerilemenin, tüm kurumlara yansıdığını, sivil 

toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek 

örgütlerinin ağır baskılarla karşı karşıya kaldığını 

belirterek, “STK’ların özgür olmadığı bir ortam, 

huzur ve refah üretemez. Türkiye’nin en acil ihtiyacı 

demokrasi ve hukuk. Bir an önce olağanüstü hale 

(OHAL) son verilmeli” dedi. 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak, CHP Ankara Milletvekilleri Şenal Sarıhan, 

Murat Emir, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil, Sinop 

Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Ankara İl 

Başkanı Adnan Keskin’den oluşan heyet, Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

Yönetim Kurul Başkanı Emin Koramaz, Türkiye 

Orman Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) 

Genel Başkanı Cafer Yüksel, Ankara Sanayi Odası 

(ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal’ı 

ziyaret etti. 

OHAL ACİLEN KALKMALI 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, 16 Nisan referandumu 

sonrasında STK’lar ve meslek örgütlerinin düşünce 

ve önerilerini almak üzere ziyaretlerin 

gerçekleştirildiğini kaydetti. Türkiye’de demokrasi, 

hukuk ve özgürlükler alanında ciddi gerilemeler 

yaşandığını, bunun ekonomik ve sosyal yaşamı 

olumsuz etkilediğini vurgulayan Budak, “Türkiye, 

15 Temmuz travmasını atlatamadan başkanlık 

dayatmasıyla karşı karşıya kaldı. Uzlaşma ve ortak 

akıldan uzaklaşıldı. Bugün herkes tedirgin. Adalet 

işlemiyor. Ekonomide çarklar dönmüyor. İşsizlik, 

enflasyon rekor kırıyor. Karanlık bir tablo ile karşı 

karşıyayız ve Türkiye nefes alınamaz bir noktaya 

doğru sürükleniyor” dedi. Budak, şöyle devam etti: 

“Buradan çıkışın yolu demokrasidir, hukuktur, 

özgürlüktür. Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, 

meslek örgütlerinin gerçekten özgürce 

düşüncelerini söyleyebilmeleri gerekiyor. Ne yazık 

ki öyle bir ortam yok. Hükümet, sendikaları, meslek 

örgütlerini yandaşlaştırma gayretinde. ILO Çalışma 

Konferansı’nda Türkiye’yi hangi sendikanın temsil 

edeceği tartışmaları ortada. İktidar ile uyumu ön 

planda tutan bir sendika ile çalışma yaşamının 

sorunları gerçekçi bir şekilde tartışılabilir mi?  

STK’ların özgür olmadığı, kendilerini özgür 

hissetmediği bir ortam, huzur ve refah üretemez. 

Huzurun olmadığı yerde yatırım, üretim ve 

istihdam olmaz. Bir an önce olağanüstü hale (OHAL) 

son verilmeli, Gazi Meclis’in ülkenin sorunlarına 

çözüm üretmesinin yol açılmalıdır.” 

-BUDAK: “MESLEK ODALARI SARAY ODASINA 

DÖNÜŞMEYECEK” 

-“AKP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN’IN  HEDEF 

GÖSTERDİĞİ MESLEK ODALARINDA BAKANLIK 

MÜFETTİŞLERİNİN  BAĞIMSIZ DENETİM YAPMASI 

MÜMKÜN DEĞİL”  

-“ODALAR ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLMELİ, 

HUKUKSUZ DAVALAR GERİ ÇEKİLMELİ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

meslek odalarında bakanlık müfettişlerinin 

görevlendirilmesi ve oda yönetimlerinin görevden 

alınması girişimlerine tepki göstererek, “AKP, 

muhalefet eden her kurumu susturma çabası 

içinde. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘yıkım ekibi’ 

diye hedef gösterdiği meslek oralarında, bakanlık 

müfettişlerinin objektif ve bağımsız denetim 

yapması mümkün değil. Meslek odaları saray odası 

haline dönüşmeyecek. Odalar üzerindeki baskılara 

son verilmeli, hukuksuz davalar derhal geri 

çekilmelidir” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada; AKP’nin 

uzun bir süredir TMMOB ve bağlı odalarını hedef 

tahtasına koyduğunu, Kimya Mühendisleri Odası 

yönetiminin görevden alınması için açılan davanın 

bu sürecin bir parçası olduğunu belirtti.  Budak, 

“Meslek odalarıyla ilgili süreç 2009 yılında Devlet 

Denetleme Kurulu aracılığıyla başlatıldı. Ardından 

12 Eylül darbesi döneminde çıkarılan bir hükümle 

odalar; Bakanlıkların idari ve mali denetimine açıldı. 

Meslek odalarının görev ve yetkileriyle, gelir 

kaynakları daraltıldı. Meslek odaları, kamu çıkarını, 

ülkenin doğasını, suyunu koruma kararlılığını 

sürdürünce bu kez müfettişler görevlendirildi.  Hem 

de Anayasa ve hukuk çiğnenerek bu süreç devam 

ettiriliyor. AKP Genel Başkanı’nın ‘yıkım ekibi’ diye 

suçladığı bir ortamda müfettişlerin odalarda 

objektif ve bağımsız bir denetim yapması söz 

konusu olamaz. Amaç susturmak, yıldırmak ve 

görev yapamaz duruma getirmektir. Tüm bunlara 

rağmen odalar gerekli bilgi ve belgeleri şeffaf 

şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır. Ancak dert 

denetim olmadığı için mühendislerin iradesiyle 

seçilen oda yönetimlerine mahkeme eliyle 

müdahale edilmeye çalışılıyor. Kimya Mühendisleri 

Odası yönetiminin görevden alınması istemli dava 

bunun örneğidir” dedi. 

MESLEK ODALARI HUKUKU VE KAMU ÇIKARINI 

SAVUNUYOR 

Meslek odalarının yönetim ve denetim kurullarının 

seçimle işbaşına geldiğini kaydeden Budak, “Sürekli 

olarak millet iradesinden söz edenlerin, bu ülkenin 

yetişmiş mühendislerinin iradesini yok sayması 

vahim bir tablodur. Türkiye’de bugün OHAL 

hukuksuzluğu içinde adalet işlemiyor. Mahkemeler 

karar veremez noktaya gelmiş. Böyle bir ortamda 

devlet gücüyle meslek odaları üzerinde hem idari 

yönden hem de yargı üzerinden ağır bir baskı 

oluşturuluyor? Neden bu hırs? Amaç odaların 

denetimi değil,  muhalefetsiz bir toplum ve  ranttır. 
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İstiyorlar ki, Türkiye’nin yağmalanmasına, talan 

edilmesine hiç kimse itiraz etmesin. Sivil toplum 

örgütleri, meslek örgütleri bağımsız olmadan 

çoğulculuk da olmaz, demokrasi de olmaz, 

kamunun çıkarı da korunamaz. TMMOB ve bağlı 

odalarına yönelik baskılara son verilmeli, bakanlık 

müfettişleri derhal geri çekilmeli ve hukuksuz 

yargılamalar sonlandırılmalıdır” diye konuştu. 

 

 

 

-BUDAK:”TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR RESMEN BİR 

ÇÖKÜŞ YAŞIYOR” 

-“TARIM POLİTİKASI YOK, TURİZM POLİTİKASI YOK, 

SANAYİ POLİTİKASI YOK, TÜRKİYE BETONLA 

BÜYÜYEMEZ” 

-“GIDA ENFLASYONUNUN SORUMLUSU DOMATES, 

BİBER DEĞİL, ÇİFTÇİNİN YASAL DESTEĞİNİ 

VERMEYEN AKP HÜKÜMETLERİDİR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak,  15 yıllık dönemde ekonomisinin temel 

sorunlarının hiçbirinin çözülemediğine dikkat 

çekerek, “Tarım politikası yok, sanayi politikası yok, 

turizm politikası yok. Yapılan büyük hatalar 

nedeniyle her alanda büyük gerileme var 

ve  Türkiye resmen bir çöküş yaşıyor. Hukuk ve 

demokraside gerileme sürerse, Türkiye’yi daha 

karanlık günler bekliyor” uyarısında bulundu. Tarım 

ithalatının patladığını, sebze fiyatlarının 

durdurulamadığına dikkat çeken Budak, “Gıda 

enflasyonunun sorumlusu domates, biber değil, 

üretimin planlayamayan ve çiftçinin yasal 

desteklerini 15 yıldır vermeyen AKP’dir” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak,  sebze ve meyve üretimi ile 

fiyat dalgalanmalarının araştırılmasıyla ilgili 

TBMM’de bir konuşma yaptı. Sebze fiyatlarındaki 

dalgalanmanın üretim planlamasının uzun yıllardır 

yapılamamasından kaynaklandığını, maliyeti 

karşılamayan ürün fiyatlarının da üretim kesintisine 

yol açtığını kaydeden Budak, “Fiyatlar 10-15 gün 

içinde 1,5-2 TL’ye düşer. Burada sorun 

üretim planlamasında sınıfta kalınmasıdır. Gayrisafi 

millî hasılanın yüzde 1’inin tarım sektörüne destek 

olarak verilmesi gerekiyor.  Kanun böyle diyor ama 

yıllardır bu destek verilmiyor. Sonra bir ay kabak, 

bir ay domates, bir ay salatalık enflasyonun suçlusu 

olarak ilan ediliyor. Gıda enflasyonunun sorumlusu 

domates, biber değil,  çiftçinin yasal desteğinin 

verilmemesidir.  Üretim planlanmaz ve üretime 

gereken destek verilmezse, bunlar daha çok 

konuşulur, Türkiye daha çok nohut ithal eder, daha 

çok mercimek ithal eder” diye konuştu. 

BİR FABRİKAN KURDELASI KESİLMEDİ 

Türkiye’de işsizliğin yüzde 13’e yükseldiğini, 

enflasyonun yüzde 12’ye yaklaştığına dikkat çeken 
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Budak, “Her 4 gençten biri işsiz. İnsanlar evlerine 

ekmek götüremiyor. İntiharlar yaşanıyor. 

Hükümetin üretime dönük bir tek adımı yok. 

Başbakan, 2 trilyon dolarlık milli gelirden söz 

ediyor. Nasıl olacak bu? Tarımda, sanayide, 

ticarette ve hizmet sektöründe eğer üretim yatırımı 

yapılması isteniyorsa önce demokrasi ve hukuk 

gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman insanlar yatırım 

yapmazlar.  Yabancı sermaye gelsin ama  kârlı 

şirketleri satın almaya değil sıfırdan yatırıma 

gelmesi gerekiyor. Dönün, bakın son on beş yılda 

Başbakan veya Cumhurbaşkanı 10 bin kişiye 

istihdam sağlayacak, 5 bin kişiye istihdam 

sağlayacak 1 milyar dolarlık orta yüksek teknolojide 

ya da yüksek teknolojide bir sanayi kuruluşunun 

kurdelesi kesmiş mi? Sadece betona yatırım 

yaparak bu ülkede ne istihdamı sağlayabilirsiniz ne 

zenginleştirebilirsiniz” dedi. 

TEK ADAM KARANLIK GÜNLER GETİRİR 

Turizmdeki gerilemenin 54 sektörü olumsuz 

etkilediğine dikkat çeken Budak, “Turizm sektörü 

en çok istihdam sağlayan, doğduran döviz 

kazandıran ana sektörlerden biri. Bir siyasi hata, 

500 bin kişiyi işsiz bıraktı. Kriz hala devam ediyor. 

Büyük bir gelir kaybı var. Bu durum tabi ki tarımı da 

vuracak, ayakkabı boyacısını da, yumurta üreticisini 

de vuracak. 54 sektörü destekleyen sektördür 

turizm. Dönüp hiç bakmadınız, çünkü turizm 

politikanız yok; sanayi politikanız, tarım politikanız 

olmadığı gibi turizm politikanız da yok. Bugün 

yaşananların nedeni, yanlış yönetim, geleceği 

görememek ve kendinizden başka hiç kimseyi 

dinlememektir” diye konuştu. 

Budak şöyle devam etti: 

“2014’ten beri fiili başkanlık dönemi yaşanıyor. O 

zamandan beri bütün ekonomik göstergeler 

bozuldu. Hukuk yok, adalet yok. Ekonomi 

yönetilemiyor. Dış politikada hata, iç politikada 

hata, ekonomide plansızlık ve bugün geldiğimiz 

noktada resmen bir çöküş yaşıyor ülke. Eğer 

hukukta ve demokraside daha da geri gidersek, 

yargıyı siyasallaştırırsak, yargıyı yandaşlardan 

hâkim atayarak yıpratırsak, bu ülkede daha karanlık 

günler bizi bekliyor demektir.” 

 

“10 YILDA ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU 7.5 MİLYAR 

TL’DEN 77 MİLYAR TL’YE ÇIKTI” 

-“İTHALAT VERGİLERİ SIFIRLANARAK GIDA 

ENFLASYONU ÖNLENMEZ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

AKP Hükümetlerinin çiftçinin Tarım Kanunu’ndan 

kaynaklanan desteklerini eksik verdiğini ve 2007-

2017 döneminde tarım kesiminin kredi borcunun 

7.5 milyar TL’den, 77.1 milyar TL’ye çıktığını 

belirterek, “AKP kanuni desteği vermedi, çiftçinin 

borcu 10 kat arttı. Borç altında ezilen üretici 

tarlasını ekemediği için üretim kesintiye uğruyor, 

gıda enflasyonu yükseliyor” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Antalya’da üreticilerin 

sorunlarını dinledi. AKP’nin bir tarım politikası 

olmadığını, 15 yıllık dönemde de Türkiye’nin bir çok 

üründe ithalatçı konuma geldiğini kaydeden Budak, 

bu tabloda üreticiye kanuni desteklerinin 

verilmemesinin etkili olduğunu belirtti. Budak, 

“Tarım Kanunu’nda milli gelirin yüzde 1’inin tarıma 

destek olarak verilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Ancak bu destek hiç tam olarak verilmedi. 

Bakanlığın raporuna göre 2003-2016 döneminde 

verilen destek 81.6 milyar TL’dir. 2009 baz yılı 

dikkate alındığında üreticiye sadece 2009-2016 

döneminde verilmesi gereken destek 138 milyar 

TL’dir. 2009’dan sonrası için çiftçilerimiz AKP 

iktidarından 56.4 milyar TL alacaklıdır” dedi. 

DESTEK YERİNE FAİZLİ KREDİ 

Tarım Kanunu’ndan kaynaklanan destekleri 

alamayan üreticilerin,  banka kredileriyle üretimi 

sürdürmeye çalıştığını ve tarım sektörünün 

borcunun 10 kat arttığını kaydeden Budak, “Tarım 

sektörünün 2007’de 7.5 milyar TL düzeyinde olan 

kredi borcu bugün için 77.1 milyar TL’dir. AKP 
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destekleri tam olarak vermediği için çiftçinin borcu 

10 yılda 10 kat artmıştır. Kredideki artış tutarı, bu 

dönemde üreticiye verilmesi gerektiği halde 

ödenmeyen destek tutarıyla aynı düzeydedir. 

Üretici alamadığı destekler nedeniyle ağır bir borç 

yükünün altına girmiştir. Kanuni hakkını alamadığı 

için mazot ve gübre gibi kalemlerdeki yüzde 300-

400’lük maliyet artışlarını krediyle döndürmeye 

çalışan ve borcun altında ezilen çiftçi; tarlasını 

ekememekte, gıda güvenliği riske girmekte, gıda 

enflasyonu yükselmektedir” dedi. 

MİLLİ YEMEK DOLARA ENDEKSLENDİ 

Türkiye’nin ‘tarımda kendi kendine yeter ülke’ 

konumundan, mercimek, kuru fasulye ithal eden 

ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Budak, 

şunları söyledi: 

“Ülkede bir Tarım Bakanlığı var, bir gün et 

fiyatından, başka bir gün domates fiyatından 

yakınıyor. Ekonomi Bakanı var o da gıda 

enflasyonundan dert yanıyor. Gıda enflasyonunun 

sorumlusu domates, biber, kabak değil, çiftçinin 

yasal desteklerinin verilmemesi ve üretimin 

kesintiye uğramasıdır. Maliyetleri karşılamadığı için 

nohut, kuru fasulye, mercimek ekilmezse, Türkiye 

daha çok nohut, fasulye ithal eder, milli yemeğin 

fiyatı da dolara endekslenir. İthalat vergileri 

sıfırlanarak gıda enflasyonu önlenmez. Çare 

üretimdir. Türkiye’nin tarım üretiminde yeniden 

kendi kendine yeter ülke konumuna gelmesi için 

üretim planlaması yapılmalı ve bunun için gerekli 

destekler verilmelidir.” 

 

-BİNALİ YILDIRIM’A “2 TRİLYON DOLARLIK MİLLİ 

GELİR” TEPKİSİ 

-“EKONOMİ AFFIN AFFIYLA DEĞİL, HUKUK, 

DEMOKROSİ VE HUZURLA BÜYÜR 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın 2023 

yılı için gayri safi yurtiçi hasıla hedefi göstermesini 

eleştirerek, “Başbakan’ın 2 trilyon dolarlık GSYH 

hedefi, milletin aklıyla dalga geçmektir” dedi. 

Budak, ekonomideki bozulma nedeniyle 

Hükümetin bir kez daha af kanunu çıkarmak 

zorunda kaldığına dikkat çekerek; “15 yıldır sürekli 

af çıkıyor. Son affın üzerinden 4 ay bile geçmedi. 

Neredeyse aylık aflar çıkacak.  Ekonomi affın 

affıyla,  aylık aflarla değil, hukuk, demokrasi ve 

huzurla büyür” dedi. 

  

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak,  yaptığı yazılı açıklamada, 

Başbakan Binali Yıldırım’ın 2023 yılı için gayri safi 

yurtiçi hasıla hedefini 2 trilyon dolar olarak 

açıkladığına dikkat çekti. Hükümet’in Orta Vadeli 

Planı, geçmiş dönemin büyüme rakamlarının, böyle 

bir hedefin mümkün olmadığının kanıtı olduğunu 

vurgulayan Budak, “Başbakan milletin aklıyla dalga 

geçiyor. Türkiye, bırakın büyümeyi 2016 yılında 

dolar bazında küçülmüştür. 2016 yılında, TÜİK’in 

hesap revizyonlarıyla bile GSYH 856.7 milyar 

dolardır.  Bu rakam baz alındığında 

Türkiye,  2017’den başlayarak her yıl en az yüzde 

10’luk büyüme gerçekleştirse bile, 2023’te 

varılacak yer 1.6 trilyon dolar düzeyidir. Böyle bir 

büyümenin oranlarının gerçekleşmesi, AKP’nin 14 

yıllık büyüme ortalaması, eski seriyle yüzde 4.2, 

yeni seriyle yüzde 5.4 oranları dikkate alındığında 

hiç mümkün değildir. Bir başbakanın gerçekleşme 

ihtimali hiç ama hiç olmayan hedefler koyması, 

sorumlu sorumsuzluğun açık ifadesidir. Yatırımcılar 

ve halkımız artık bu iktidarın hiçbir sözüne 

güvenmiyor ve ciddiye almıyor” dedi. 

BÜYÜME İÇİN AF DEĞİL HUKUK VE DEMOKRASİ 

Ekonominin güvenle yürüdüğünü kaydeden Budak, 

YSK’nın “kanunsuz” kararıyla yürürlüğe sokulmak 

istenen anayasa değişiklikleri ve OHAL’in 

devamının belirsizliği daha da büyüttüğünü ifade 

etti.  Budak, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra 

Türkiye’nin ihtiyacı uzlaşma ve ortak akıldı ancak 

bir anda ülke gündemine tek adam dayatması 

sokuldu. Kanunsuz bir referandumla bu ucube 

sistemin önü açılmaya çalışılıyor. Türkiye, 

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan fiili 

başkanlık döneminde kişi başı 1305 dolar 

yoksullaştı. Hukuk ve demokrasi endekslerinde 

geriledi.  İşsizlik oranı yüzde 13 ile rekor kırıyor. 
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Ekonomide güven ortamı bozuldu ve çarklar 

dönmüyor. O nedenle yeni bir af torbası daha 

TBMM’ye sunuldu. Affın affının yapıldığı bir 

noktaya gelindi. Son affın üzerinden 4 ay bile 

geçmedi. Neredeyse aylık aflar çıkacak.  Ancak bu 

da çare olmayacaktır. Ekonomiye güven verecek 

olan hukuktur, demokrasidir. Partili 

cumhurbaşkanlığı ise sonu karanlıklara çıkan bir 

maceradır. Böyle bir ortamda yatırım da üretim de 

büyüme de olmaz. İşsizlik, yoksulluk azalmaz. 

Dünyadaki örnekler de kalkınmanın yolunun hukuk, 

demokrasi ve özgür akıl olduğunu gösteriyor” diye 

konuştu. 

 

-BUDAK: “SANAYİ İÇİN ZEYTİNLİK DEĞİL AR-GE VE 

YENİLİKÇİLİK GEREKLİ” 

-“İMALAT SANAYİNDE AR-GE GERİLİYOR, BORÇLAR 

KATLANIYOR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

sanayi üretim paketinde imalat sektörü için kısmi 

iyileştirmeler öngörüldüğünü, bu desteklerin 

zeytinliklerin talan edilmesine “kılıf” olarak 

kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Yüksek 

katma değerli üretim, zeytinliklerle değil Ar-Ge ile 

özgür akılla, yaratıcılıkla olur. Sanayiye verilecek 

küçük destekler, zeytinliklerin talanı için kılıf olarak 

kullanılmamalı. Zeytinliklerle ilgili düzenlemeler 

paketten mutlaka çıkarılmalı” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı’nı eleştirdi.  Tasarıyla ilgili komisyon 

görüşmelerinde, muhalefetin haklı eleştirileriyle 

bazı düzeltmeler yapıldığını ancak başta 

zeytinliklerle ilgili düzenleme olmak üzere pek çok 

konuda da önerilere kulak tıkandığını söyledi. 

Budak,  “İmalat sanayisinin temel sorunu araziymiş, 

zeytinliklermiş, meralarmış gibi sürekli aynı konu 

TBMM’nin gündemine getiriliyor. Tüm muhalefet 

itiraz ediyor, partili, partisiz halkımız karşı çıkıyor. 

Hani milli irade her şeyin üstündeydi. Sanayiye 

verilecek küçük destekler, zeytinliklerin talanı için 

kılıf olarak kullanılmamalı” diye konuştu. 

SANAYİDE AR-GE GERİLİYOR BORÇLAR KATLANIYOR 

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

tablosunun, imalat sanayi ile ilgili çarpıcı sonuçlar 

ortaya koyduğuna dikkat çeken Budak, şöyle 

devam etti: 

“İmalat sanayinin temel sorunu yüksek katma 

değerli üretim konusunda bir sıçramanın 

gerçekleştirilememesidir. İSO 500 listesi de bu 

durumu kanıtlıyor. Bu nedenle de milli gelir içinde 

imalat sanayinin payı ciddi şekilde geriliyor.  İmalat 

sanayinde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin 

payı sadece yüzde 3.7’dir. Türkiye’nin en büyük 

sanayi kuruluşlarında o kadar teşvik ve desteğe 

rağmen Ar-Ge harcamaları yüzde 16.3 düzeyinde 

gerilemiştir. Böyle bir tabloda  nasıl teknolojik 

gelişme sağlanacak? Demek ki teşvik sisteminde de 

bir sıkıntı var. 15 yıllık AKP iktidarı döneminde bu 

konuda bir dönüşüm sağlanamadı. Üretim reformu 

diye getirilen tasarıda da orta gelir tuzağını aşmayı 

sağlayacak, yüksek katma değerli üretim alanında 

gerçekten sıçrama yaptıracak bir unsur yoktur. 

Günü kurtarmaya dönük bir takım iyileştirmelerle 

sanayinin yapısal sorunları çözülemez. Yüksek 

katma değerli üretim, zeytinliklerle değil Ar-Ge ile 

özgür akılla, yaratıcılıkla olur, hukukla, 

demokrasiyle olur. Genel Kurul aşamasına umarım 

muhalefetin haklı eleştirileri ve önerileri dinlenir, 

bazı düzeltmeler yapılabilir.” 

KREDİLER YATIRIMA GİTMEDİ 

Her kesimde olduğu gibi sanayi sektöründe de 

borçluluğun arttığını, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 

verilen kredilerin büyük bölümünün de yatırıma 

dönüşmediğine dikkat çeken Budak, “500 büyük 

sanayi kuruluşunun, üretimden satışlarının yüzde 

8.8 yükseldiği bir süreçte, borçları  yüzde 18.8 

artmıştır.  Sanayi sektörünün de finansman yapısı 

bozuluyor ve yeni yatırım için ayrılacak kaynak 
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miktarı azalıyor. Hükümet referandum sürecinde 

piyasaları rahatlatmak için kredi musluklarını açtı, 

KGOSGEB ve Kredi Garanti Fonu gibi kurumların 

aracılığıyla 200 Milyar TL’ye yakın kredi verildi. Ama 

bu kredilerin büyük bölümü işletme yatırımlarına 

gitmedi. Bir bölümü borç için, bir bölümü de yüksek 

faizden yararlanmak için döviz ve TL mevduatına 

gitti” dedi.  

 

-CHP’DEN TRAKYA TARIM ZİRVESİ 

-BUDAK: “ÜRETİCİ  KOOPERATİFLERİ SİYASET İÇİN 

DEĞİL ÜRETİCİ İÇİN ÇALIŞMALI” 

-TORUN: “FİSKOBİRLİK BİTİRİLDİ, ÜRETİCİ 

MAĞDUR” 

-GAYTANCIOĞLU : “TRAKYA BİRLİK İYİ 

YÖNETİLMİYOR, BEDELİNİ ÜRETİCİ ÖDÜYOR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

üretici kooperatiflerinin üreticinin emeğinin 

korunması amacıyla oluşturulduğunu ancak son 

dönemde üreticiyi kaderine terk eden süreçler 

yaşandığını belirterek, “Türkiye’de tarım çöküyor, 

üretici perişan halde ama kooperatifler süreci 

seyrediyor. Kooperatifler siyaset için değil, üretici 

için çalışmalı” dedi. 

CHP,  tarım sektörü ve üretici kooperatifleriyle 

bölgesel toplantılarının ilkini “Trakya Tarımı ve 

Trakya Birlik” başlığıyla Tekirdağ’da gerçekleştirdi. 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ milletvekilleri, belediye 

başkanları, il genel meclisi üyeleri, ilçe başkanları ve 

ziraat odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen 

toplantıda, Trakya tarım sektörü ve üreticilerin 

sorunları ela alındı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada, AKP hükümetlerinin ülke çıkarlarını ve 

üreticiyi önceleyen bir tarım politikası 

bulunmadığını vurguladı. Üretici kooperatiflerinin 

de bu süreçte örgütlü ve etkin bir mücadele 

yürütemediğini kaydeden Budak, “Biz 

kooperatifleri tarımsal kalkınmada çok önemli 

kurumlar olarak görüyoruz.  Ancak bugün pek çok 

kooperatifin bu işlevini yerine getiremediği de 

ortada. Aktif siyasetin tarafı olan kooperatifler var. 

Mesela TESKOMB Başkanı aynı zamanda AKP 

milletvekili. Ve TESKOMB esnafın kesintileriyle 16 

Nisan referandumu sürecinde EVET propagandası 

yaptı. Esnafın parasıyla televizyonlara reklamlar 

verdi. Krediler zor durumdaki esnaf yerine, 

yakınlara, yandaşlara veriliyor. Hatta başkanın 

kızdığı bir ilçe kooperatifinin tüm kredileri 

kesilebiliyor.  Siyasetin kooperatifleri bu kadar kirli 

şekilde kullanmasına izin verilmemeli. 

Kooperatifler siyaset için değil üretici için çalışmalı. 

Bu çerçevede Trakya Birlik’in de üreticiden yana, 

üretimden yana daha etkin olması gerektiğini 

düşünüyoruz. CHP olarak önceliğimiz tarım ve 

tarımdan geçinen yoksul kesime refah 

kazandırmak” dedi.  

FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili 

Seyit Torun da yaptığı konuşmada, Trakya Birlik ile 

ilgili ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını, sürecin devam 

etmesi durumunda bundan en fazla üreticilerin 

zarar göreceğini söyledi. Torun, “Biz bu süreci 

FİSKOBİRLİK’te yaşadık. Yıllarca FİSKOBİRLİK’e 

fındık taşıdık, bir şey olmaz dedik ama FİSKOBİRLİK 

bitti, bitirildi. Fındık serbest piyasaya bırakıldı, 

fındık yerlerde, üretici mağdur. Piyasayı 

dengeleyecek, üreticiyi koruyacak bir kurum 

kalmadı. Bu çerçevede Trakya Birlik de Trakyalı 

üreticiler için çok önemli. Trakya Birlik’in üreticiden 

yana bir çizgiye dönmesi için biz elimizden geleni 

yapmalıyız. Biz kooperatifçiliği önemsiyoruz ve 

kooperatiflerin bölgelerine katkısını en üst seviyeye 

çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

184 

 

-“HÜKÜMETİN TASARISI REFORMA DEĞİL TALANA 

ENDEKSLİ” 

-“OSB’LER BAKANLIĞIN BİR BİRİMİ HALİNE 

GETİRİLMEK İSTENİYOR” 

-“ZEYTİNLİKLER, MERALAR VE KIYILARI 

BETONLAŞTIRARAK, 2 TRİLYON DOLAR HEDEFİNE 

ULAŞILAMAZ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

sanayi sektörünün 15 yıldır katma değer ve 

istihdam artışı konusunda ciddi bir ilerleme 

sağlayamadığını, TBMM’ye sunulan sanayi üretimi 

paketinin de bir vizyon ve stratejiye dayanmadığını 

belirterek, “Hükümetin bakışı ve TBMM’ye sunulan 

tasarıyla sanayi de bir sıçrama mümkün değil. 

Tasarı reforma değil, talana endeksli.  Zeytinlikler, 

meralar ve kıyıları betonlaştırarak, 2 trilyon dolar 

hedefine ulaşılamaz” dedi. OSB’lerle ilgili 

Bakanlığın yetkilerinin arttırılmasına tepki gösteren 

Budak, “OSB’ler bakanlığın birimi haline getirilmek 

isteniyor. Vali vardı, bir de bakanlık vesayeti 

kuruluyor” diye konuştu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda 

görüşülecek olan, “Sanayinin Geliştirilmesi ve 

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı eleştirdi. Yüksek 

teknolojili ürün ihracatının yüzde 3 seviyelerinde 

kaldığını, orta gelir düzeyinin bir türlü aşılamadığını 

kaydeden Budak, “Ayakları yere basmayan sanayi 

strateji belgeleriyle sanayi sektörü neredeyse 

yerinde saydı. Şimdi reform diye TBMM’ye bir 

tasarı gönderildi ama sanki sanayinin temel sorunu 

yer ve araziymiş gibi sunuluyor. TRT payı, emlak 

vergisi, hafta sonu tatili reform diye sunuluyor. Bu 

bakış açısıyla bir ilerleme, sıçrama sağlanması 

mümkün değil. Aklınıza gelen maddeleri bir torbaya 

doldurarak, sanayi reformu yapılamaz. Katma 

değeri yüksek üretim için özgür akıl, yaratıcılık 

gerekiyor. Demokrasiyi, hukuku rafa kaldırıp, 

üniversiteleri tek tipleştirip susturarak, bilim ve 

teknoloji gelişir mi? Önce bu zihniyetin değişmesi 

gerekir. Öncelikle reform eğitimde, hukukta ve 

demokraside olması gerekir” diye konuştu. 

ZEYTİNLİK TALANI DENİZ DOLGUSUYLA SANAYİ 

Tasarıyla zeytinlikler, meralar ve kıyıların sanayi 

tesisleri için tahsisinin önünün açıldığını kaydeden 

Budak, “Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin 

taşınması doğru bir adımdır ancak bunun nasıl 

olacağı belli değil. Bu gibi adımların arkasına 

saklanarak,  zeytinlikler, meralar, kıyılar da betona 

açılıyor. Sanki başka yer kalmamış gibi zeytinlikler, 

meralar sanayiye açılıyor,  sağlık tesisi ve sanayi 

tesisleri için denizin doldurulmasına izin verilmek 

isteniyor. 2023 hedeflerinin yakalanmasının 

önündeki engel meralar mıdır? Zeytinlikler, 

meralar, kıyılar sanayiye açılınca Türkiye 2023’te 2 

trilyon dolar milli gelir hedefine mi ulaşacak?  Bu 

maddeler mutlaka gözden geçirilmeli” dedi. 

OSB’LERE VESAYET 

Organize sanayi bölgeleriyle (OSB) ilgili hükümlerde 

de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na geniş 

denetim yetkileri verildiğine dikkat çeken Budak, 

“OSB’lerle ilgili bazı iyileştirmeler söz konusu ve 

OSBÜK yasal statüye kavuşuyor. Ancak Bakanlığa, 

OSB yönetimlerine doğrudan müdahale etme 

yetkisi veriliyor ki bunu kabul etmek mümkün değil. 

Özgürce karar alamaya OSB’ler faaliyetlerini nasıl 

ileriye taşıyacak. Bakanlığın görevden alma yetkisi 

sürekli bir baskı oluşturacak.  Valiler vardı bir de 

üzerine bakanlık vesayeti oluşturuluyor. Bu doğru 

değil. OSB’deki parsellerin OSB dışına çıkarılması 

konusunda Bakanlığa yetki verilmesi, OSB’lerde 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması konusunun 

da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor” şeklinde 

konuştu. 

-BUDAK’TAN ALKOLLÜ İÇECEK YASAĞINA TEPKİ 

-“ANTALYA SUUDİ ARABİSTAN’IN DEĞİL 

TÜRKİYE’NİN KENTİ” 
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-“YASAKLARI BİTİRECEĞİZ DİYE GELENLER, 

YASAKLARLA TÜRKİYE’Yİ NEFES ALINAMAZ BİR 

NOKTAYA SÜRÜKLÜYOR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Antalya Valiliği’nin açık alanlarda alkollü içecek 

içilmesine yasak getirmesi kararına tepki 

göstererek, “Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve 

turizmin başkenti Antalya’da alkol yasağı 

aymazlıktır. Antalya Suudi Arabistan’ın değil, 

Türkiye’nin bir kenti. Bu karar kabul edilemez. 16 

Nisan’da güçlü bir ‘Hayır’ diyen Antalya 

cezalandırılmak isteniyor, Antalya bitirilmek 

isteniyor” dedi. Yasaklarla suçun önleneceği tezinin 

de doğru olmadığını kaydeden Budak, “Antalya’da, 

gasp, hırsızlık, adam öldürme, cinsel saldırı ya da 

ihaleye fesat karıştırma gibi suçların hangisi açık 

alanlarda içki içilirken yaşanmış. Bunların sayısı ne? 

Bu yasağın geçerliliği yok. Çerçevesi muğlak ve 

yaşam tarzına müdahale içeren yasak derhal geri 

çekilmelidir” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Antalya Valiliği’nin onayıyla, 

Antalya’da tüm açık alanlarda alkol tüketiminin 

yasaklanmasının, başka illerde başlatılan alkollü 

içecek yasağının Türkiye geneline yaygınlaştırma 

adımlarının bir parçası olduğunu kaydetti.  

Antalya’nın özel bir konumu olduğunu, her yıl 

milyonlarca turist ağırladığını kaydeden Budak, 

Antalya, turizmin başkenti ve Türkiye’nin dünyaya 

açılan kapısı. 10 milyona yakın turist ağırlıyor. Bu 

yasak kararı, dış dünyada Antalya’da alkol yasağı 

algısı oluşturacaktır. Büyük siyasi hatalar sonucu  

geçen yıl turizmdeki daralma nedeniyle Türkiye 10 

milyar dolar kaybetti. Sadece Antalya’da, 100 bine 

yakın kişi işini, aşını kaybetti. Binlerce esnaf kepenk 

kapattı. Tablo bu haldeyken şimdi yine siyasi bir 

sorumsuzluk örneği sergileniyor. Antalya’nın 

yasaklarla anılması, alkol yasağı tartışmalarının 

merkezine taşınmazı, büyük bir aymazlıktır. Antalya 

Suudi Arabistan’ın değil Türkiye’nin kenti. Kenti 

yönetenlerin önce bunun farkına  varması gerekir.  

Anlaşılan o ki, Vali ve Emniyet Müdürü, iktidara 

şirin görünmek için, 16 Nisan’da güçlü bir ‘Hayır’ 

diyen Antalya’yı cezalandırmaya çalışıyor. 

Antalya’yı bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin 

vermeyeceğiz” dedi. 

TURİSTLER OTELE Mİ KAPATILACAK 

Uygulamada da yeni sorunlar ortaya çıkacağına 

dikkat çeken Budak, “Alkol ile suç kavramının 

birlikte değerlendirilmesi, ‘alkol içilen yerlerde suç 

işlenir’ gibi ön kabul kesinlikle yanlıştır. Yasaklarla 

suçun önleneceği de doğru değildir. Antalya’da suç 

oranı nedir? Antalya’da, gasp, hırsızlık, adam 

öldürme, cinsel saldırı ya da ihaleye fesat karıştırma 

gibi suçların hangisi açık alanlarda içki içilirken 

yaşanmış. Bu yasağın geçerliliği yok. Antalya bir 

turizm kenti. Turistler otellere mi kapatılacak? 

Otelden çıkmayın, yolda içmeyin, kumsalda 

içmeyin mi denecek? Turizm barış ve özgürlük 

sektörüdür. Özgürlük yoksa turizmde olmaz. ” diye 

konuştu. 

DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ 

AKP Hükümeti’nin OHAL fırsatçılığı yaptığını, 

iktidardan güç  alan valilerin de benzer bir tutum 

içine girdiğini kaydeden Budak, “Yasaklarla, 

Türkiye’ye bir yaşam tarzı dayatılıyor. Bu çerçevede 

alkol yasağı adım adım  Türkiye’ye yaygınlaştırılıyor.  

Bazı illerde valiler OHAL’i bahane etmişti, 

Antalya’da buna gerek duyulmamış, toptan 

yasaklama kararı getirilmiş. Türkiye’de bu kadar 

kutuplaşmanın derinleştiği bir ortamda, yaşam 

tarzına yasaklarla müdahale edilmesi yeni gerilim 

alanları oluşturacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı yasaklar 

değil özgürlüktür. Yasakları bitireceğiz diye 

gelenler, Türkiye’yi nefes alınamaz bir noktaya 

sürüklüyor. 16 Nisan’da Türkiye’nin demokrasi ve 

hukuk devleti ilkesinde uzaklaşacağını, 

özgürlüklerin baskılanacağını söylemiştik, Antalya 

Valiliği hemen bizi teyit etti. Antalya’yı bitirecek bu 

karar kabul edilemez. Yasak kararı derhal geri 

çekilmelidir” şeklinde konuştu.  

TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YILLARI 

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 
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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. 

 

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 

 

RUSYA DEĞİL TÜRKİYE KRİZİ 

Turizmdeki daralmada en büyük faktör Rusya 

olmakla birlikte; özellikle  Avrupa ve OECD ülkeleri 

başta olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerden 

gerileme söz konusudur.  Rusya’da yaşanan 

ekonomik krizle başlayan düşüş,  “uçak krizi” ile 

birlikte derinleşirken, 2016 yılında Türkiye’ye 

sadece 866 bin 265 Rus turist gelmiştir. Kayıp oranı 

yüzde 76.2’dir.  

Rusya’dan sonra Türkiye’nin en önemli 

pazarlarından biri olan Almanya’dan da yüzde 

30’luk bir kayıp ortaya çıkmış,  turist sayısı 5 milyon 

580 binden, 3 milyon 890 bine düşmüştür.  

 

ÜLKELER 2014 2015 2016 2015/2016 

Rusya Fed. 4.431.095 3.623.518 866 256 %-76.2 

Almanya 5 250 036 5 580 792 3 890 074 -30% 

Avusturya 512.339 486.044 310 946 -36,03 

Fransa 1.037.152 847.259 555 151 -34,48 

Hollanda 1.303.730 1.232.487 906 336 -26,46 

İngiltere 2.600.360 2.512.139 1 711 481 -31,87 

İspanya 290.422 283.926 106 582 -54,85 

İtalya 697.360 507.897 213 227 -58,02 

Norveç 326.292 282.210 156 215 -44,65 

Japonya 159.228 100.037 44 695 -57,37 

İSVEÇ 667 551 624 649 320 580 -48,68 

A.B.D. 784 917 798 787 459 493 -42,48 

ÇİN  199 746 313.704 167 570 -46,58 

 

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.  
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“OHAL altında bir Türkiye, rejim değişikliği 

dayatmasıyla kutuplaşan bir Türkiye, şiddet dilinin 

hakim olduğu bir Türkiye, gazetecilerin hapiste 

olduğu bir Türkiye, çocukların tecavüzcüleriyle 

evlendirilmesi için kanun çıkarılan bir Türkiye, sanat 

evlerinin kundaklandığı bir Türkiye” imajıyla Avrupa 

pazarının yeniden kazanılması mümkün 

görülmemektedir.  

Bu tabloya sonra son günlerde başta Almanya ve 

Hollanda olmak üzere Avrupa ülkeleriyle yaşanan 

gerilim eklendiğinde, turizmde 2017 yılını “Avrupa 

Krizi” olarak tanımlamak yerinde olacaktır.  

REHAVET VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASI 

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 5 ayında geçen yıla göre turist 

sayısı yaklaşık 800 bin artarak, eski seviyelerine 

geldi. 

Rusya pazarındaki olumlu gelişmenin aksine 

Avrupa pazarında her dört turistten biri 

kaybedilmiş durumdadır. 2015 yılının ilk 5 ayında 

Avrupa pazarından 4.3 milyon, 2016 yılında 3.1 

milyon turist gelirken, 2017'de Avrupalı turist sayısı 

2.4 milyon düzeyinde kalmıştır. İlk 5 ayda 

Almanya'da gerileme yüzde 25.3, Avusturya'da 

yüzdea 19.4, Hollanda'da yüzde 29.3, İngiltere'de 

13.6 düzeyindedir.Bu yönüyle 2017 yılı da turizmde 

“Avrupa Krizi” olarak anılmaya adaydır. 
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  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 

AYLAR 2015 2016 2017* 2016/2015 2017/2016 

OCAK 1 250 941 1 170 333 1 055 474 -6,44 -9,81 

ŞUBAT 1 383 343 1 240 633 1 159 833 -10,32 -6,51 

MART 1 895 940 1 652 511 1 587 007 -12,84 -3,96 

NİSAN 2 437 263 1 753 045 2 070 322 -28,07 18,10 

MAYIS 3 804 158 2 485 411 2.889.873 -34,67 16.27 

HAZİRAN 4 123 109 2 438 293  -40,86  

TEMMUZ 5 480 502 3 468 202  -36,72  

AĞUSTOS 5 130 967 3 183 003  -37,96  

EYLÜL 4 251 870 2 855 397  -32,84  

EKİM 3 301 194 2 449 948  -25,79  

KASIM 1 720 554 1 353 280  -21,35  

ARALIK 1 464 791 1 302 157  -11,10  

TOPLAM 36 244 632 25 352 213  -30,05  

       

5 AYLIK TOPLAM 10771645 8301935 8762502 -16,52 5,5 

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.  

 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 
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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, 

-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, 
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-Turizm yatırım teşvik belgelerine, potansiyelin tam 

olarak değerlendirilmesine yönelik olarak sınırlama 

getirilmeli,   

-Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalı 

-Turizm devlet politikası haline getirilmeli, 

-Türkiye’nin bütününü kapsayan turizm master 

planı hazırlanmalı, 

-Türkiye’nin her köşesinde ve sürekli turizm 

hareketliliğinin sağlanmasına dönük yeni bir teşvik 

sistemi oluşturulmalıdır.  

  

DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

-Örtü altı üretim ve üreticilerin sorunları çalıştayı 

organize edilecektir 

-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.  

F 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

(İL/İLÇE ZİYARETLERİ) (Her ziyaret için  maksimum 

200 kelime) 

Tarih: 29 Nisan 2017 

Açıklama: İl Başkanları toplantısına katılım. 

Tarih: 1 Mayıs 2017 

Açıklama: 1 Mayıs’ta emeğin hakkını aldığı, barış ve 

kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için Antalya 

Aydın Kanza Parkı'ndan yürüdük. 

 

Tarih: 4 Mayıs 2017 

Açıklama: Kumluca, Demre ve Kaş İlçe Örgütümüz 

ve vatandaşlarla referandum sürecini 

değerlendirdik. Kanunsuz seçimle yapılan anayasa 

meşru değildir. Demokrasi ve hukuku egemen 

kılmak için %49'u el birliğiyle büyüteceğiz. 

 

 

Tarih: 5 Mayıs 2017 

Açıklama: Gazipaşa, Alanya, Serik ve Manavgat'ta 

demokrasi ve hukuk devleti için özveriyle uğraş 

veren örgütümüz, vatandaşlarımızla kanunsuz 

referandum sürecini değerlendirdik. Halkın iradesi 

çalınarak kurulmak istenen tek adam düzenine 

karşı çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasi güçleri 

birlikte başaracak. 
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Tarih: 11 Mayıs 2017 

Açıklama: Antalya Emek ve Demokrasi Platformu ile 

referandum sürecini değerlendirdik. 

 

Tarih: 13 Mayıs 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile Bursa’da ‘Referandum Sonrası 

Türkiye Siyasetinde Gelişmeler’ konulu toplantıya 

katıldık. 

Tarih: 17 Mayıs 2017 

Açıklama: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 

makamında Genel Maden İşçileri Sendikası Genel 

Sekreteri Satılmış Uludağ ve işlerine son verilen 28 

maden işçisini dinledik. 

 

 

Tarih: 17 Mayıs 2017 

Açıklama: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 

makamında Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği 

Başkanı Müjdat Ayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 

görüştük. 

 

Tarih: 18 Mayıs 2017 

Açıklama: CHP Heyeti olarak TMMOB, ORKOOP, 

ASO ve GİMAT'ı ziyaret ettik 
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Tarih: 19 Mayıs 2017 

Açıklama: Antalya’da 19 Mayıs coşkusunu yaşadık. 

 

Tarih: 20 Mayıs 2017 

Açıklama: Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu, 

Muratpaşa Kadın Kolları Olağanüstü Kongresi ve 

Güzeloba Temsilciliği toplantısında referandum 

süreci ve gelecek için yol haritasını konuştuk. 

 

 

Tarih: 20 Mayıs 2017 

Açıklama: Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat 

Festivali'nin açılışına katıldık. 

 

 Tarih: 20 Mayıs 2017 

Açıklama: Alanya esnafını ziyaret ettik. Alanya'da 

esnaf sıkıntılı. Tek adam belirsizliği ve turizmdeki 

daralma nedeniyle çarklar dönmüyor, krediler 

ödenemiyor. 
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Tarih: 21 Mayıs 2017 

Açıklama: Muratpaşa İlçe Danışma Kurulu, Hayta 

Yörükleri 2. Bahar Şenliği ve Antalya Alevi 

bileşenlerinin hıdırellez pikniğine katıldık. 

 

 

Tarih: 22 Mayıs 2017 

Açıklama: Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, 

Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu ile 

birlikte Tekirdağ’da, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İl 

Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Belediye 

Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve bölgenin Ziraat 

odası başkanları ile Trakya Birlik Toplantısı yaptık. 

 

Tarih: 23 Mayıs 2017 

Açıklama: CHP Antalya İl Örgütümüz, Kadın 

Örgütümüz ve Gençlik Örgütümüz,İlçe 

Başkanlarımızla Ankara’da buluştuk. Atamızı 

ziyaret ettik, Meclis’te Genel Başkanımızla 

görüştük, ardından Grup Toplantısı’na katıldık. 

 

 

Tarih: 23 Mayıs 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte TOBB 73. Genel Kurulu’na 

katıldık. 

Tarih: 24 Mayıs 2017 

Açıklama: Antalya Kültür Turizm ve Dayanışma 

Derneği'nin Geleneksel Portakal Gecesi'nde 

hemşerilerimizle bir araya geldik. Antalya'yı 

Ankara'ya taşıdık. 

 

Tarih:30 Mayıs 2017 
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Açıklama: Sanayi paketi deyip zeytinlikleri, meraları 

ve kıyıları  betonlaştıracak tasarıya hayır demek için 

komisyona katıldık. #ZeytinimeDokunma 

 

Tarih:02 Haziran 2017 

Açıklama: Genel Bşk Yrd Lale Karabıyık, Aykut 

Erdoğdu ve İl Bşkanımız Cemal Canpolat ile 

İstanbul’da TÜSİAD ve sonrasında Damal Dernekler 

Federasyonu’yla biraraya geldik. 

 

Tarih:03 Haziran 2017 

Açıklama: Mezunu olduğum Antalya Endüstri 

Meslek ve Teknik Lisesi Derneği Başkanı Orhan 

Yüksel ve öğretmenlerimle buluştuk, Devrimci 

Turizm İşçileri Sendikası Genel Merkezinde Genel 

Başkan Mustafa Saffet Yahyaoğlu ve yöneticileriyle 

işsiz kalan binlerce turizm emekçisinin sıkıntılarını 

konuştuk. Halk-Der Baskanı Ozan Balık ve Dernek 

üyeleriyle gündemi, Muratpaşa İlçe Örgütümüzün 

girişimiyle oylamaya katılacak mahallelerdeki o 

vatandaşlarımızla Giritli Parkı'nının geleceğini 

belirleyecek referandum sürecini değerlendirdik. 

Giritli Parkı'nın betonla değil çocuk sesiyle dolması 

için mücadele edeceğiz. 

   

 

 

Tarih:05 Haziran 2017 

Açıklama: CHP Emek Büroları tarafından 

düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı’na katıldık. 

 

Tarih:07 Haziran 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Burdur’da Burdur Belediyesi 

tarafından düzenlenen Sultandere Hizmet 

Kampüsü açılışına ardından da İftar Yemeği’ne 

katıldık. 
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Tarih:08 Haziran 2017 

Açıklama: Muratpaşa Belediyesi tarafından 

düzenlenen Erdal Ünönü Parkı açılışı ardından İftar 

Yemeği davetine katıldık. 

 

 

Tarih:09 Haziran 2017 

Açıklama: Eski Genel Başkanlarımızdan Murat 

Karayalçın ve Antalya Milletvekilimiz Mustafa 

Akaydın ile birlikte Muratpaşa İlçe Örgütümüzde 

gündemi değerlendirdik. Önceki dönem 

Milletvekilimiz Hüsnü Çöllü'nün babası Hüseyin 

Avni Çöllü için Kepez'de adını taşıyan okulda 

düzenlenen mevlidli iftar yemeğine katıldık. 

 

 

Tarih:10 Haziran 2017 

Açıklama: DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal 

Aybar ve DİSK'e bağlı sendika başkanları ile 

görüştük. Emekçilerin haklarına göz diken AKP 

iktidarına direneceğiz. Antalya Ziraat Odası ve 

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve 

Komisyoncuları Dernegi'nin (ANTKOMDER) iftarına 

katıldık. 
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Tarih:11 Haziran 2017 

Açıklama: Antalya'daki Giritli Parkı'nın 

betonlaşmasına halk HAYIR dedi. Antalya 

Büyükşehir Belediyesi'nin Giritli Parkı'nı yok edip 

yerine otopark yapılması projesi için düzenlenen 

referandumda, ezici bir çoğunlukla halk betona 

geçit vermedi. Yeşil kazandı, çocuklar kazandı, 

Antalya kazandı. 

 

 

Tarih:12 Haziran 2017 

Açıklama: Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Genel Başkan 

Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz ve Parti Meclisi 

Üyelerimizle Genel Merkezi’mizde düzenlenen 

Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali 

Rıza Ersoy tarafından ‘Sanayi 4.0’ konusundaki 

bilgilendirme sunumuna katıldık. 

Tarih:15 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'müz başladı. Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 

adalet ve özgürlükler için yürüyoruz 

 

Tarih:16 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 2. gün 
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Tarih:17 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 3. gün 

 

Tarih:18 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 4. gün 

 

Tarih:19 Haziran 2017 

Açıklama: Adlet Yürüyüşü’nde 5. gün 

 

Tarih:20 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 6. gün 

 

Tarih:21 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 7. gün 

 

Tarih:22 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nün 8. Gününde 

TMMOB destek verdi. 
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Tarih:23 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nün 9. gününde Türk 

Tabipler Birliği adımları çoğalttı. 

 

Tarih:24 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 10. gün 

 

Tarih:25 Haziran 2017 

Açıklama: Adelet Yürüyüşü'nün 11. gününde 

Bayram Namazı'nı Sayın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile Bolu Karaağaç Köyü'nde kıldıktan 

sonra, vatandaşlarımızla bayramlaştık. 

 

Tarih:26 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nde 12. gün 

 

Tarih:27 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü 13 .gününde Antalya ve 

diğer illerden gelen adalet sevdalılarıyla büyümeye 

devam ediyor.  

 

Tarih:28 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü'nün 14.gününde 

Sosyalist Enternasyonal Demokrat Parti ve Birleşik 

Haziran Hareketi adımları çoğalttı. 
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Tarih:29 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 15. gün 

 

Tarih:30 Haziran 2017 

Açıklama: Adalet Yürüyüşü’nde 16.gün 

 

 

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

(Her basın faaliyetinin özeti) 

Tarih: 27 Nisan 2017 

Açıklama: Kanal B Seval Yıldırım ile Gündemin 

İçinden 

Konu: Son Gelişmeler 

 

Tarih: 29 Nisan 2017 

Açıklama: Ulusal Kanal Şule Perinçek  ile Elinin 

Hamuru 

Konu: Son Gelişmeler 

 

Tarih: 11 Mayıs 2017 

Açıklama: Halk Tv’de  İlhan Taşçı  ile Perde Arkası 

Konu: Gündem 
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Tarih: 14 Mayıs 2017 

Açıklama: Halk Tv’de  Zamanın Ruhu 

Konu: Gündem 

Tarih: 24 Haziran 2017 

Açıklama: Halk TV Canlı Yayını 

Konu: Adalet Yürüyüşü 

 

BUDAK: “ADALET YÜRÜYÜŞÜ SESSİZ 

ÇOĞUNLUĞUN SESİ, UMUDU” 

-”TÜRKİYE 15 YILDA HUKUKU, ADALETİ MUMLA 

ARAR NOKTAYA GELDİ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

AKP Hükümetlerinin kurumları ele geçirme 

anlayışıyla hareket ettiğini ve bunun da ağır 

tahdibatlara yol açtığını belirterek, “Türkiy'de 

adalet sistemi çöktüğü için toplumun büyük kesimi 

mağdur durumda. Adalet Yürüyüşü bu büyük 

çoğunluğun, sessiz çoğunluğun sesi ve umududur” 

dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Adalet Yürüyüşü'nün 12. 

gününde Bolu'da yürüyüşe katılanlarla sohbet etti. 

AKP Hükümetlerinin 15 yıllık uygulamaları 

sonucunda başta adalet sistemi olmak üzere, dış 

politika, eğitim, sağlık, ekonomi gibi alanlarda 

büyük kayıplar ortaya çıktığını belirten Budak, 

özellikle yargıdaki yıkımın çok büyük 

mağduriyetlere yol açtığını söyledi. AKP iuktidarının 

baskısıyla “Kumpas davalar”a bugün yenilerinin 

eklendiğini belirten Budak, “ 2010 

referandumundan sonra AKP işbirliği yaptığı, bugün 

ise FETÖ diye adlandırdığı yapıya yargıyı teslim etti. 

Kumpas davalarda binlerce mağdur yaratıldı. 

Kumpaslar bugün de sürüyor. Gazeteciler, 

milletvekilleri, muhalefet eden herkes hedefte. 

Ayrıca  KPSS'de sorular birilerine teslim edildi, 

binlerce insanın emeği çalındı. Kamu ihaleleri hep 

yandaşlara dağıtıldı, düzgün çalışan işadamları  

vergi cezalarıyla mağdur edildi. 15 yılda ülkede 

adalet  ve hukuk mumla aranır noktaya geldi. Ve bu 

süreç 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolu 

açtı. Gazi Meclis hainlerce bombalandı.  Peki tüm 

bunlar yaşanırken, ülkeyi AKP ve AKP Genel Başkanı 

Erdoğan yönetmiyor muydu? Şimdi 'yavuz hırsız ev 

sahibini bastırır' misali, Adalet Yürüyüşü'ne 

saldırıyor, haklı yürüyüşe destek veren yurttaşları 

hedef  gösteriyor” diye konuştu. 

PROVOKASYONLAR DEĞİL ADALET KAZANACAK 

Adalet Yürüyüşü'ne katılanların her geçen gün 

arttığına dikkat çeken Budak, “Adalet Yürüyüşü 

haksızlığa, adaletsizliğe anayasal sınırlar içinde 

verilen en güzel yanıttır. Ülkede adaleti, hukuk 

sıfırlayanlar bugün en temel haklardan biri olan 

protesto hakkını bile lütuf olarak görüyor. 

Kutuplaştırıcı, öfke yüklü diliyle provakasyon 

yapıyor. Bunlar nafile çabalardır. Halkımız gerçeği 

görüyor ve hakkı olan adaleti istiyor. O nedenle 

sıcak demeden, yağmur demeden, bayram 

demeden binlerce insen saatlerce yürüyor.   

Yürüyemeyenler de alkışlarıyla, sloganlarıyla yol 

boyunca desteğini ifade ediyor. Aklı, gönlü bizimle 

olan milyonlar var. Bunu biliyoruz.  Adalet Yürüyüşü 

milyonlarca işsizin, atanamayan öğretmenin, 

emeğinin karşılığını alamayan üreticinin sesidir.  

Büyük çoğunluğun, sessiz çoğunluğun sesidir, 

umududur. Provokasyonlar değil, adalet 

kazanacak” diye konuştu.   
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BUDAK: “BAŞBAKAN'IN YÜRÜMEKTEN AYAKLARI 

PARÇALANAN İNSANLARA SAYGISIZLIK ETMEYE 

HAKKI YOK”  

-“ONBİNLER YOLLARDA ADALET İÇİN YÜRÜYORSA, 

VİCDANI OLAN BUNU ANLAMAYA ÇALIŞIR”  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Binali 

Yıldırım'ın, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik sözlerine 

tepki göstererek, “On binler yağmurda, sıcakta 

adalet için yürüyorsa, bunun sorumlusu 15 yıldır 

ülkeyi yöneten AKP hükümetleridir. Başbakan'ın 

ayakları kan revan içinde yürüyen, ayakları 

parçalanan insanlara saygısızlık etmeye hakkı 

yoktur. İnsanlarımızı hedef göstermeye de hakkı 

yoktur.” dedi.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, AKP Genel Başkanı ve 

Başbakan'ın her fırsatta Adalet Yürüyüşü'nü hedef 

aldığına dikkat çekti. AKP hükümetleri döneminde 

Türkiye'nin insani gelişmişlikte, basın 

özgürlüğünde, hukukun üstünlüğü endeksinde 

ciddi bir gerileme yaşadığına dikkat çeken Budak, 

“Türkiye adalet endeksinde 113 ülke arasında 

99'unculuğa gerilemiştir. Adalete olan güven sıfıra 

inmiş durumdadır. Bu çöküşün sorumlusu 15 yıldır 

ülkeyi yöneten AKP hükümetleridir. FETÖ'yü 

besleyip büyüten, PKK'ya yardım ve yataklık 

suçlamalarının hedefi olan AKP yönetimi, bugün 

Adalet Yürüyüşü'ne çamur bulaştırma telaşında. On 

binler ağır sıcak altında, yağmur altında, ayakları su 

toplayarak yürüyorsa, vicdanı olan bunu anlamaya 

çalışır. Ama nerde böyle bir vicdan? Biz biliyoruz ki, 

milyonların aklı ve gönlü bu yürüyüşte.  On binler 

çok güç koşullarda bu yürüyüşün parçası oluyor, 

olmak istiyor.  AKP Genel Başkanı ve Başbakan'ın bu 

insanları anlamalarını beklemiyorum ama 

saygısızlık etmeleri kabul edilemez. Başbakan'ın 

ayakları kan revan içinde yürüyen, tekerlekli 

sandalyesiyle, bastonuyla yürüyüşün parçası 

olmaya çalışan insanlarımıza saygısızlık yapmaya 

hakkı yok. Bu vicdansızlıktır. Vatandaşlarımızı da 

isyan ettiren zaten bu vicdansızlıktır” dedi. 
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ÖNEMLİ KABULLER 

(Her başlık için  maksimum 200 kelime 

Tarih: 2 Mayıs 2017 

Açıklama: Kırklareli il Başkanımız Ünal Başkur ve 

İlçe Başkanlarımız ziyaretimize geldiler. 

Tarih: 3 Mayıs 2017 

Açıklama: Erzurum Çat Belediye Başkanımız Arif 

Hikmet Kılıç ziyaretimize geldiler. 

Tarih: 13 Haziran 2017 

Açıklama: Eğitim İş Genel Sekreteri Şükrü Balun, 

Bursa Şube Başkanı Özkan Rona ve Ebru Sungar 

ziyaret ettiler. 
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3.8.Dış İlişkiler Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

MYK RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRMESİ 

Dış politikada Türkiye giderek uluslararası 

toplumda sıkışmaya başlamıştır. Özellikle ABD ve 

AB ile ilişkiler ciddi manada bozulmuş, Orta Doğu’ 

daki gelişmeler de Türkiye’nin daha fazla aleyhine 

dönmeye başlatmıştır. 

ABD ile ;  

-  Fetullah Gülen’in iadesi 

-  PYD konusu 

- Suriye ve Irak’ta önceliklerimiz konusunda ters 

düşülmüştür. 

  

AB ile ise; 

-  Katılım müzakereleri 

-  Vize serbestisi  

-  Göç 

-  Terörizm 

-  AB ülkeleri ile ikili ilişkiler  başta olmak üzere pek 

çok konuda ilişkilerimiz sürdürülemez noktaya 

gerilemiştir. 

Bu dönemde özellikle ABD ve AB, Kıbrıs'taki 

müzakereler ile Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında 

basın toplantısı, meclis konuşmalarına ilaveten 

görsel ve yazılı medya başta olmak üzere 

bilgilendirmelerde bulunulmuş, partimizin 

pozisyonu açıklanmıştır. Rapor döneminde ayrıca 

yaklaşık 100 yabancı heyetle genel merkezimizde 

ve TBMM’de görüşülmüş ve konjonktüre göre 

güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmede 

bulunulmuştur. Partimizin dış politikada artık 

gündem belirlemesi yabancılar tarafından da 

konuşulur hale gelmiştir. Bu çerçevede,  özellikle 

Kıbrıs, Suriye, Irak, Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerimiz 

konularındaki yapıcı eleştiri ve somut önerilerimize 

ilgiyle yaklaşıldığı gözlenmiştir. Yine partimizin 

çeşitli konulara ilişkin görüşlerini belirtmek, ayrıca, 

gelişmeler konusunda genel bir değerlendirmede 

bulunmak amacıyla Washington ve Brüksel’e 

ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde üst 

düzeyde kabul görmemiz dış politika konusunda 

bizimle alakalı kanaatin olumlu yönde ciddi manda 

değiştiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle 

Washington’da düşünce kuruluşlarının konuşma 

yapmamız için yoğun talepleri dikkatimizi çekmiştir. 

Benzer şeyin Brüksel ziyaretimizde de tekrar etmesi 

memnuniyet verici bir durumdur. 

Adalet yürüyüşü konusunda da 54 ülkeye 

bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda,  27 AB üyesi 

ülkenin büyükelçisine Ankara’daki AB 

delegasyonunda bilgi verilmiş ve soru-cevaplarla bu 

yürüyüşün amacı etraflı bir şekilde açıklanmıştır. 

Öte yandan, Brüksel ziyaretimizde de Avrupa 

Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonda 

muhataplarımızla görüşülmüş ayrıca düşünce 

kuruluşunda bu konuya ilişkin bir 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Yürüyüşümüzün dünyaya duyurulması amacıyla 

pek çok ülkenin İstanbul’daki basın temsilcilerinin 

haber yapmaları sağlanmıştır. Çalışmalarımız ve 

bilgilendirmelerimiz bu çerçevede devam 

etmektedir. Bu noktada özellikle altı çizilmesi 

gereken bir husus, bu yürüyüşün yabancı bir etki 

altında yapılmadığı kanaatinin güçlendirilmesi 

önem taşımaktadır. Nitekim, yürüyüşümüz 

konusunda dış dünyada duyarlılık ve bilgilendirme 

yaparken doğrudan  Türkiye’nin içişlerine  

müdahale ediliyormuş şeklinde algılanabilecek ve 

aleyhimize kullanılabilecek adımlardan da  özellikle 

kaçınılmaktadır. Keza,  özellikle Avrupa 

Parlamentosundan gelmek isteyen 

milletvekillerine, diplomatik nezaket çerçevesinde 

gelmelerinin farklı takdim edilebileceği ifade 

edilerek, desteklerini Avrupa parlamentosunda 

açıklamalarının bu aşamada yeterli olabileceği 

vurgulanmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir. 
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3.9.Ekonomi Politikaları Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Aykut Erdoğdu 

 

Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi 

Türkiye Ekonomisinin Geldiği Son Aşama:  

- Temel Göstergeleri Şaibeli Hale Gelmiş, 

- İstihdam Yaratmayan,  

- Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamayan, 

- Gelecek Vizyonu Bulunmayan  

Bir Ekonomi 

Türkiye ekonomisinin AKP’nin 15 yıla yaklaşan 

iktidarı boyunca geldiği nokta bir yandan en başta 

büyüme gibi verilere ilişkin artan şaibe; diğer 

yandan da bu şaibeli büyüme verilerine rağmen 

düşmeyen işsizlik ve sağlanamayan gelir dağılımı 

adaletidir. AKP iktidarının Türkiye’ye dayattığı 

ekonomik büyüme modeli; üretime değil tüketime, 

yüksek teknolojili sanayi üretimine değil emlak-

inşaat rantına, tasarruf-sermaye birikimine değil 

borçlanmaya-sıcak paraya dayalı bir büyüme 

modeli olmuştur. Bu modelin gelecek sağlayan bir 

ekonomik model olmadığının ana göstergesi 

düşmeyen işsizlik ve sağlanamayan gelir dağılımı 

adaletidir.  

Dahası, AKP iktidarının dünyanın eşiğine geldiği ve 

gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerin yoğun bir 

biçimde hazırlandığı Sanayi 4.0 dönüşümüne ilişkin 

de herhangi bir vizyonu yoktur. Olması da mümkün 

değildir; çünkü, Sanayi 4.0’ın gerektirdiği fiziki ve 

beşeri altyapı AKP’nin varoluş biçimi ile 

çelişmektedir.  Bu dönüşümün temeli olacak 

emeğin niteliğini yükseltecek bir eğitim politikası ve 

emeğin hakkını verecek bir gelir dağılımı 

adaletivizyonu AKP’de mevcut değildir. Ayrıca, 

Sanayi 4.0’ın temel bileşeni olan yaratıcı aklın 

işleyebileceği özgür, demokratik ve adaletli bir 

sosyo-ekonomik düzeni de AKP’nin sağlaması 

mümkün gözükmemektedir.  

BİLGİNİN ADİL PAYLAŞIMI: BÜYÜMEYE HÜKÜMET 

MÜDAHALESİ 

AKP hükümetleri döneminde ağırlıklı olarak başka 

ülkelerin tasarruflarıyla, yani borçlanma ile 

büyüyen Türkiye ekonomisi, 2003-2007 yılları 

arasında elverişli küresel ekonomik koşullarında 

yardımıyla yıllık ortalama %7’nin üzerinde bir 

büyüme sergilemiştir.2008 yılında neredeyse 

büyüyemeyen ekonomi, ABD finansal piyasalarında 

başlayarak tüm dünyaya yayılan krizin de etkisiyle 

2009 yılında % 4,7 oranında 

daralmıştır.AKP’nin2016 sonunda 2011 yılından 

itibaren ulusal hesaplarda yaptığı güncelleme 

nedeniyle büyüme rakamı yukarı yönlü revize 

edilmiştir. Avrupa Hesaplar Sistemi’nde (ESA-

EuropeanSystem of Accounts) yapılan bir 

güncellemeye uyum sağlamak amacıyla böyle bir 

revizyona ihtiyaç duyduğunu ifade eden TÜİK’in 

güncellemesi sonunca büyüme rakamlarında 

önemli artışlar olmuştur. Aynı güncelleme AB 

hesaplarında da yapılmış olmasına rağmen 

Avrupa’da büyüme rakamları Türkiye’deki kadar 

tartışmalı boyutta bir değişiklik göstermemiştir.  

Ulusal hesaplara 2016 yılında yapılan hükümet 

müdahalesi öncesinde 2010-2015 döneminde yıllık 

ortalama % 5,1 olan büyüme performansı,  AKP 

müdahalesi sonrasında % 7,4’e yükselmiştir. 

AKP İktidarının düzeltemediği Türkiye’nin 

ekonomik kötü gidişatını, veri makyajlamasıyla 

görünmez kılmaya çalışması; depremde hasar 

gören bir binanın yenilenen sıva ile ayakta 

tutulmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. 
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TÜİK Başkanlığı 13 Haziran 2017 tarihinde TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapmıştır. Bu 

sunumda 9 Aralık 2016’da ulusal hesaplar 

sisteminde yaptığı revizyon tartışılmıştır. 

Bu tartışmalar sonrasında tespitlerimiz şunlardır.  

 9 Aralık 2016 TÜİK yaptığı hesaplama değişikliği 

sonucunda birçok makro ekonomik değer 

yükseltilmiş ve bu kapsamda en çarpıcı 

değişiklik olarak 2015 yılı milli gelirimiz 720 

Milyar Dolardan 861 Milyar Dolara 

yükseltilmiştir. 

 TÜİK yapılan değişiklikleri Avrupa Muhasebe 

Standartlarına (ESA 2010) bağlamaya 

çalışmaktadır. Ancak yapılan değişiklikler 

sonucunda GSYH’da (2009 baz yılı alındığında 

2012 yılında) %1 0,78 genişleme olmuş bu 

genişlemenin sadece % 1,03 ESA 2010 

revizyonundan kaynaklanmakta olup kalan % 

9,76 hesaplama yöntemlerinde yapılan 

değişikliklerden kaynaklanmıştır. Yani TÜİK 

rakamlarında ortaya çıkan değişiklik ağırlıklı 

olarak ESA 2010’dan değil hesaplama 

yönteminden kaynaklanmıştır. Ölçüm 

sorunlarından kaynaklana fark ise %10,78’lik 

genişlemenin %7,97’sini açıklamaktadır. Diğer 

bir deyişle, “ölçüm sorunları” ekonomide TÜİK 

tarafından çizilen pembe tablonun en önemli 

bileşenidir. 

 Özellikle imalat sanayi ve inşaat sektörlerine 

ilişkin aşırı artışlar kamu kurumlarından uzun 

zaman veri alınamamasına (Maliye Bakanlığı 

vs) bağlanmıştır. Bu açıklama ika edici değildir. 

Bu iki sektöre ilişkin eski ve yeni seriler 

arasındaki farkın kaynakları açıklanamamıştır. 

 Maliye Bakanlığı v.b.’nden alınacak idari 

kayıtların önümüzdeki dönemde hem ulusal 

hesap sisteminde hem de kısa dönemli iş 

istatistiklerinde kullanılacağı ve anket 

çalışmalarının sınırlandırılacağı 

anlaşılmaktadır. TÜİK Başkanı Türkiye’deki 

kültürel etmenleri gerekçe göstererek 

anketlerle güvenli veri toplanamadığını iddia 

etmiş ve halkımız arasında “parayla imanın 

kimde olduğunun” bilinemeyeceğine ilişkin bir 

inancın yaygın olduğunu paylaşmıştır. Bu iddia 

zımnen halkımızın dürüst olmadığı varsayımıyla 

hareket eden iflas etmiş bir zihniyetin 

ürünüdür.  

 Her ölçüm için idari kayıtların kullanılması ve 

diğer ölçüm tekniklerin bir kenara itilmesi 

TÜİK’in bilgi birikimini heba etmektedir. 

Karşımızda, yeni bir İskenderiye Kütüphanesi 

kundakçılığı vakası durmaktadır çünkü TÜİK on 

yıllardır toplanan birçok seriyi besleyecek veriyi 

artık toplamaktan vazgeçmektedir. Yapılan 

açıklamadan ulusal hesap sisteminden elde 

edilen veri ile iş istatistiklerinden çıkan veri 

arasında zamanla uyum oluşacağı 

söylenmektedir fakat bu açıklama kamuoyunu 

kandırmayı amaçlayan bir totolojidir çünkü 

uyum, iş istatistiklerinin de büyük oranda idari 

kayıtlar ile üretilmesiyle sağlanacaktır. Aynı 

veriden iki farklı sunum yapılacak ve verinin 

uyuştuğu iddia edilecektir. Oysa yapılan tek şey 

aynı veriyi iki farklı pakette sunmaktan 

ibarettir. 

 Tüm bu sorunların yanı sıra anket çalışmaları ile 

derlenmiş verinin güvenilirliğinin bizzat TÜİK 

yetkililerince tartışmaya açılması TÜİK’in 

geçmişte sunduğu tüm veriyi de kuşkulu hâle 

getirmektedir. 

 Yurtiçi tasarruf oranına ilişkin soruların tümü 

geçiştirilmiştir. Bu tutum yeni hesabın 

“tutturulamadığı” her kaleme ilişkin değerlerin 

tasarruf miktarına eklendiği kuşkusunu 

uyandırmaktadır.  

 TÜİK Başkanı en azından uzmanların ve 

akademisyenlerin veri setini detaylarıyla 

incelemesine izin verilmesi gerektiği ve bu 

sayede yapılacak bağımsız değerlendirmenin 

kamuoyunun kuşkularını nispeten 

giderebileceğine ilişkin önerilere “teşhisinin 
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inanılırlığını sağlamak için bir cerrahtan 

hastasının batınını açmasının” 

istenemeyeceğini söyleyerek karşılık vermiştir. 

Bu yerinde olmayan benzetme TÜİK’in karar 

alıcı pozisyonundaki kişilerin şeffaflık 

ilkesinden ne denli uzaklaştığını ve milletimize 

ne gözle baktığını açıkça ortaya koymaktadır. 

 Açıklanan rakamları teyit imkânı sağlayacak 

birikim hesabı, finansal hesaplar, diğer değişim 

hesapları, yeniden değerleme hesapları ve 

açılış ve kapanış bilançoları açıklanmamış, 

açıklanamamıştır. 

 Sektör gelirleri ile sektör endeksleri arasında 

kopuş açıklanamamıştır. Bu konuda örneğin 

inşaat sektör endeksi 2009 -2015 arasında 

%6,41 artmışken inşaat geliri %12,24 artmıştır.   

 TÜİK bu revizyonla geçmişte yaptığı bütün 

hesapların eksik ve yanlış olduğunu kabul 

etmiştir.  

 TÜİK yaptığı revizyonları şeffaf yürütmemiş ve 

bu değişikliklerle ilgili kamuoyunu ikna 

edememiştir. 

 TÜİK yaptığı bu radikal ve izah edilemez 

değişikliklerle başta Orta Vadeli Plan (OVP) ve 

kamu bütçesi olmak üzere temel belgeleri 

geçersiz kalmıştır. 

Yukarıda yer alan tespitlerimizden anlaşılacağı 

üzere TÜİK’in revizyon sonrası açıkladığı Türkiye 

Ekonomisinin temel makro ekonomik verileri 

güvenilir değildir.  

Bu güvenilmez rakamların siyasi baskıyla 

değiştirilmiş varsayımlara ve hesaplama 

biçimlerine dayandığı şüphesi duymaktayız. Şüphe 

olguya işaret etse de etmese de, netice resmi 

istatistiklerin güvenilirliğinin aşınmasıdır. Bu güven 

aşınması da iktidarın temel hedefidir çünkü bir 

taraftan akla, mantığa ve olgulara dayanmayan 

komplo teorileriyle tarihimiz tahrif edilerek 

halkımızın geniş kesimleri aldatılırken, öte taraftan 

istatistiki verinin güvenilirliği ortadan kaldırılarak 

fikir insanlarımızın bu tahrifata karşı durma çabası 

akamete uğratılmak istenmektedir. Güvenilir 

verinin üretilmediği bir toplumda gerçeklik algısını 

komplo teorileri kurar. Komplo teorilerinin bilimsel 

çalışmalara galebe çalması ise bu iktidarın 

amaçlarına hizmet eder. 

Bu şüphenin gerçek olması halinde açıklanan 

rakamlara güvenerek yanlış kararlar veren başta 

kamu olmak üzere tüm kişi ve kurumların gelecekte 

uğrayacakları zararın müsebbibi bu hesapları 

yaparak kamuoyuna açıklayanlar ve açıklatanlar 

olacaktır. 

İŞİN ADİL PAYLAŞIMI:“SÖZDE EKONOMİK 

BÜYÜMEYE” RAĞMEN ARTAN İŞSİZLİK 

TÜİK’in 15 Haziran 2017’de yaptığı açıklamaya 

göre: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 

3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 

puanlık artış ile  %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 

dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış 

ile %13,7olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 

yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile %21,4 

olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık 

artış ile % 12 olarak gerçekleşti.  

Ancak yukarıda yer alan rakam ve oranlar gerçeği 

yansıtmamaktadır. Çünkü bu rakamlar işsiz 

olmasına rağmen çalışmaya hazır olan ancak iş 

bulma umudu olmayan ve diğer 2 milyon 333 bin 

işsizi içermemektedir. Geniş tanımlı işsizlik olarak 

adlandırılan bu hesaplamaya göre; toplam gerçek 

işsiz sayısı 6 milyon 67 bine ve gerçek işsizlik oranı 

da % 16,3’e çıkmaktadır.  
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GERÇEK İŞSİZLİK 

    
Resmi 
İşsiz 

Resmi 
İşsizlik 
Oranı 

İş aramayıp, 
çalışmaya hazır 
olanlar (İş 
Bulma Ümidi 
Olmayanlar vd.) 

Mevsimlik 
işsizler 

Resmi İşsiz 
Sayılmayanlar 

Gerçek İşsiz 
sayısı (Geniş 
Tanımlı 
İşsizlik) 

Gerçek 
İşsizler 
Dahil 
Toplam iş 
gücü 

Gerçek 
İşsizlik 
Oranı 
(%) 

2005 Yıllık  2.058 9,5 1.563 391 1.954 4.012 25.703 15,6 

2006 Yıllık  1.980 9,0 1.909 341 2.250 4.230 26.142 16,2 

2007 Yıllık  2.044 9,2 1.742 289 2.031 4.075 26.327 15,5 

2008 Yıllık  2.295 10,0 1.850 315 2.165 4.460 27.358 16,3 

2009 Yıllık  3.095 13,1 2.061 87 2.148 5.243 28.952 18,1 

2010 Yıllık  2.737 11,1 2.013 65 2.078 4.815 29.409 16,4 

2011 Yıllık  2.328 9,1 1.945 64 2.009 4.337 29.931 14,5 

2012 Yıllık  2.204 8,4 1.994 63 2.057 4.261 30.402 14,0 

2013 Yıllık  2.445 9,0 2.079 50 2.129 4.574 31.621 14,5 

2014 Yıllık  2.853 9,9 2.484 94 2.578 5.431 34.217 15,9 

2015 Yıllık  3.057 10,3 2.402 94 2.496 5.553 35.231 15,8 

2016 Yıllık  3.330 10,9 2.420 89 2.509 5.839 36.374 16,1 

            

2017 Ocak 3.985 13,0 2.508 139 2.647 6.632 37.290 17,8 

  Şubat  3.900 12,6 2.489 120 2.609 6.509 37.364 17,4 

  Mart  3.642 11,7 2.333 92 2.425 6.067 37.189 16,3 

Kaynak: TÜİK 

 

Yukarıda açıklandığı gibi, Türkiye ekonomisinin 

büyüyüp büyümediği şaibelidir. Bu şaibe en bariz 

şekilde, iddia edilen büyüme ve hasıla rakamlarının 

istihdam göstergelerine yansımaması dolayısıyla 

görünür hale gelmektedir. Türkiye’nin iddia edilen 

ekonomik büyümesi, var ise bile istihdam 

yaratmamaktadır: ya gerçekte bir ekonomik 

büyüme olmadığı için issizlik düşmek yerine 

artmaktadır, ya da gerçekleşen ekonomik büyüme 

ranta dayalı istihdam yaratmayan, sadece zenginin 

zenginliğine zenginlik katan bir büyümedir ve bu 

yüzden halkımıza iş ve aş kapısı açmamaktadır.  

Son üç yıl içerisinde faal her yaş grubu için işsizlik 

oranlarında hızlı bir yükseliş söz konusudur. 2014 

ile kıyaslandığında 2016 yılı itibariyle işsizlik oranı 

hemen her yaş grubu için yüzde 10’dan fazla 

artmıştır. Dolayısıyla, işsizlik hâlihazırda belli yaş 

gruplarını tehdit eden bir mesele olmaktan çıkıp 

toplumun hemen tüm demografik kesimlerini 

etkileyen bir sorun hâline gelmiştir. 

 

Kaynak: TÜİK 

İşsizlikteki bu artış neticesinde Türkiye’de işsiz 

sayısı 2,8 milyondan 3,6 milyon kişiye yükselmiştir. 

Diğer bir deyişle, son üç yıl içerisinde nüfusun 

yüzde 1,5’u işsizlere dâhil olmuştur.  

İşsiz sayısındaki artış ile istihdam edilenlerin 

sayısındaki düşüş birbiriyle örtüşmektedir: 2016 

Nisan’ından bu yana bir milyonun üstünde kişi işini 

yitirirken istihdamda da bir milyonun üstünde bir 

kayıp yaşanmıştır. Bu veriden hareketle işsiz 

kalanların yerini başkalarının almadığı 

görülmektedir. İşsizlik oranındaki artış fiilen çalışan 

yurttaş sayısında bir küçülmeye tekabül 

etmektedir. 
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Kaynak: TÜİK 

Referandum öncesinde gündeme getirilen 

“istihdam seferberliği”nin sonuçları bu minvalde 

ele alınabilir. Şubat 2017’de istihdamda yaklaşık 

250.000 kişilik bir genişleme gerçekleşmiştir fakat 

bu genişlemenin geçtiğimiz sene içinde 

istihdamdaki daralmayı gidermekten uzak olduğu 

açıktır. Öte taraftan, yeni istihdam edilenler aslında 

sadece kaybedilmiş işlere yeniden işlerlik 

kazandıran çalışanlardır. Diğer bir deyişle, iktidar 

bir taraftan istihdam sürecini akamete uğratarak 

yüzbinlerce insanı işsiz bırakmakta, daha sonra bu 

mağdur kesimin çok küçük bir kısmına tekabül eden 

bir grup istihdam edildiğinde bu “başarıyı” istihdam 

seferberliğine bağlamaktadır. Fakat bu 

“seferberlik” işe yaramadığı gibi aslında son bir 

yıldırı küçülen istihdam ve büyüyen işsizler 

ordusunun mevcut sıkıntılarının müsebbibi olan bir 

projedir. 

AŞIN ADİL PAYLAŞIMI: GELİR DAĞILIMINDA 

ADALETSİZLİK 

Adaletsiz-Bozuk Gelir Dağılımı Tuzağındaki Ülke: 

TÜRKİYE 

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçen (ve uluslararası 

karşılaştırmayı mümkün kılan) iki göstergeden birisi 

Gini katsayısı, diğeri ise % 20’lik en üst gelir 

grubunun elde ettiği gelirin, % 20’lik en düşük gelir 

grubunun elde ettiği gelirin kaç katı olduğunu 

gösteren P80/P20 oranıdır. 

Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişen bir değerdir 

ve 0 tam eşit gelir dağılımını, 1 ise tam eşitsiz gelir 

dağılımını temsil eder. OECD Gelir Dağılımı 

Veritabanı 2014 sonuçlarına göre: Türkiye, 35 OECD 

ülkesi arasında 0.393’lük Gini katsayısıyla 32. sırada 

yer almaktadır. OECD ortalaması bu dönemde 

0.318’dir. 

Gelir dağılımı adaletinde Türkiye, Şili ve Meksika ve 

ABD ile birlikte son sıraları paylaşmaktadır. Yıllar 

itibariyle bakıldığında da Türkiye’nin “adaletsiz-

bozuk gelir dağılımı tuzağına” düşmüş bir ülke 

haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Türkiye Zenginler İçin Büyüyen Bir Ülkedir 

Aşağıdaki tabloya göre en üsteki % 20’lik kesimin 

geliri en alttaki % 20’lik kesimin gelirinin tam 7.8 

katıdır. P80/P20 oranının 2006-2015 yılları 

arasındaki seyri ise şu şekildedir:  
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(1) Hanehalkları kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında;  "İlk yüzde 

20'lik grup"  geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır. 

 

En üst kesim ile en alt kesim arasındaki gelir 

adaletsizliği, Türkiye’nin milli gelirinde olduğu iddia 

edilen artışa rağmen giderilmemektedir. Türkiye 

yoksullar için değil zenginler için büyümektedir. 

Dahası, gelir dağılımındaki adaletsizlik kronikleşmiş 

durumdadır. Kişi başına 10 bin dolarlık gelir 

düzeyine atıfta bulunularak Türkiye’nin orta gelir 

tuzağına sıkışmış olduğu iddia edilmektedir: aslında 

Türkiye’nin düştüğü bir tuzak var ise onun da adı 

bozuk-adaletsiz gelir dağılımı tuzağıdır.   

Hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık hanehalkı kullanılabilir 
gelirin dağılımı, 2006-2015 (Türkiye)                                    

   Yüzde 20'lik gruplar 

  Toplam İlk %20(1) İkinci %20 Üçüncü %20 Dördüncü %20 Son %20(1) 

2006 100,0 5,8 10,5 15,2 22,1 46,5 

2007 100,0 6,4 10,9 15,4 21,8 45,5 

2008 100,0 6,4 10,9 15,4 22,0 45,3 

2009 100,0 6,2 10,7 15,3 21,9 46,0 

2010 100,0 6,5 11,1 15,6 21,9 44,9 

2011 100,0 6,5 11,0 15,5 21,9 45,2 

2012 100,0 6,5 11,0 15,6 22,0 45,0 

2013 100,0 6,6 10,9 15,4 21,8 45,2 

2014 100,0 6,5 11,0 15,6 22,2 44,7 

2015 100,0 6,3 10,9 15,5 22,0 45,3 

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

 

Bu tabloya göre, kronikleşmiş bir biçimde en yüksek 

% 20’lik grup ülkedeki toplam gelirin yarısına 

yakınını (2006’dan beri yaklaşık % 45’ini) 

almaktadır. Buna karşın, En alttaki % 20’lik gelir 

grubunun payı ise % 6 civarında sabitlenmiş 

durumdadır. Gelir dağılımında, alt gruplara karşı bir 

kaymanın olmaması, yani altta kalanın canının 

çıkması, AKP ekonomisinin temel göstergesi haline 

gelmiştir. 

Karşılaştırma % 10’luk gelir gruplarının aldıkları 

paylar üzerinden yapıldığında Türkiye’deki 

kemikleşmiş gelir adaletsizliği daha da bir net 

biçimde ortaya çıkmaktadır:  
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Hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 10'luk gruplar itibarıyla yıllık hanehalkı kullanılabilir gelirin dağılımı, 
2006-2015 (Türkiye)                

   Yüzde 10'luk gruplar - Deciles 

  Toplam 
İlk 
%10(1) 

İkinci 
%10 

Üçüncü 
%10 

Dördüncü 
%10 

Beşinci 
%10 

Altıncı 
%10 

Yedinci 
%10 

Sekizinci 
%10 

Dokuzuncu 
%10 

Son 
%10(1) 

2006 100,0 2,1 3,6 4,7 5,8 6,9 8,3 9,9 12,2 15,9 30,6 

2007 100,0 2,5 3,9 4,9 6,0 7,1 8,3 9,9 11,9 15,4 30,1 

2008 100,0 2,5 3,9 4,9 5,9 7,1 8,3 9,9 12,1 15,7 29,6 

2009 100,0 2,3 3,8 4,9 5,9 7,0 8,3 9,9 12,0 15,6 30,4 

2010 100,0 2,5 4,0 5,0 6,1 7,2 8,4 9,9 12,0 15,3 29,5 

2011 100,0 2,5 4,0 5,0 6,0 7,1 8,4 9,9 12,0 15,4 29,8 

2012 100,0 2,5 4,0 5,0 6,0 7,1 8,4 10,0 12,0 15,4 29,6 

2013 100,0 2,5 4,0 5,0 5,9 7,1 8,4 9,9 12,0 15,6 29,7 

2014 100,0 2,5 4,0 5,0 6,0 7,2 8,4 10,0 12,2 15,8 28,9 

2015 100,0 2,4 3,9 4,9 6,0 7,1 8,4 10,0 12,0 15,8 29,5 

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

(1) Hanehalkları, kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 10 gruba ayrıldığında;  "İlk yüzde 
10'luk grup"  geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 10'luk grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.  

Bu tabloya göre 2006 ile 2015 yılı arasında geçen 10 

yıllık sürede % 10’luk en üst gelir grubu sürekli 

olarak toplam gelirin yaklaşık % 30’unu yani üçte 

birini almıştır. En alttaki % 10’luk gelir grubunun 

payı ise % 2,5’i geçmemiştir. Yani, en üstteki % 

10’luk gelir grubu, en alttaki % 10’luk gelir 

grubunun yaklaşık 12 katı gelir elde etmektedir.  

OECD tarafından açıklanan en güncel verilere göre 

(2014 veya en son açıklanan ülke istatistiği 

uyarınca) Türkiye % 25.3’lük 18 yaş altı yoksulluk 

oranı ile OECD ülkeleri arasında son sırada yer 

almaktadır. Yoksulluk oranı 18-25 yaş grubu için % 

14.1, 25-65 yaş grubu için % 12.9, 65 yaş ve üzeri 

grup içinse % 18.9’dur.Türkiye’de çalışan 

yoksulların oranı ise yine OECD raporuna göre % 

15.6’dır. 

Sosyal Yardımlar ve Adalet:  

AKP döneminde sosyal yardımların yoksul 

yurttaşlarımızı baskı altına almak için kullanıldığı 

sıklıkla vurgulanan bir olgudur. AKP’nin yardımları 

sosyal adaleti sağlayacak bir enstrümandan ziyade 

adaletsizliğin devamını sağlayan bir gereç olarak 

kullanma eğilimi güçlenerek devam etmektedir. 

Sosyal Yardımlar ve Adalet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A 

Sosyal Yardımlar Öncesi 
Yoksulluk Oranı (Medyan 
Gelirin %60'ınden Düşük Geliri 
Olanlar); % 

Avrupa Birliği 
(27 Üye Ülke) 

25,8 25,4 25,3 26,0 26,3 25,7 26,0 

Türkiye 25,8 25,7 26,7 26,5 25,0 25,3 24,8 

B 
Yoksulluk Oranı (Medyan 
Gelirin %60'ından Düşük Geliri 
Olanlar); % 

Avrupa Birliği 
(27 Üye Ülke) 

16,6 16,5 16,4 16,5 16,8 16,8 16,7 

Türkiye 24,7 24,7 25,3 24,4 23,5 23,7 23,1 

(A-B)/A 
Sosyal Yardımların Yoksulluk 
Oranına Etkisi; % 

Avrupa Birliği 
(27 Üye Ülke) 

35,7 35,0 35,2 36,5 36,1 34,6 35,8 

Türkiye 4,3 3,9 5,2 7,9 6,0 6,3 6,9 

Kaynak: Eurostat 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

211 

TÜİK’in 2013 yılından sonra kamuoyuyla 

paylaşmayı kestiği veriden hareketle sosyal 

yardımların bu siyasi işlevini 2013 yılına kadar 

dokümante etmek mümkündür. Medyan gelirin 

yüzde 60’ı Avrupa Birliğince yoksulluk eşiği olarak 

kabul edilmektedir. Nispi yoksulluğu ölçen bu 

göstergeden hareket edildiğinde Türkiye’deki 

yoksulluk oranının sosyal yardımlar öncesinde 

Avrupa Birliği (AB 27) ortalamasına yakın olduğu 

görülmektedir (Gösterge A). Avrupa Birliği ile 

Türkiye arasında ortaya çıkan farkın müsebbibi ise 

sosyal yardımlardır. TÜİK’inilgili veriyi kamuoyuna 

açıkladığı son yıl olan 2013’de sosyal yardımlar 

yoksul fertlere sunulmadan önce Avrupa 

Birliği’ndeki yoksulluk oranı yüzde 26 iken 

Türkiye’de ilgili oran yüzde 24,8 idi.  

Aynı yıl sosyal yardımlar yoksul fertlere 

sağlandıktan sonra Avrupa Birliği’ndeki yoksulluk 

oranı yüzde 16,7’ye düşerken Türkiye’de bu oran 

yüzde 24,8 olmuştur. Diğer bir deyişle Avrupa 

Birliği’nde sosyal yardımlar yoksulluk oranını yüzde 

35,8 düşürürken Türkiye’deki yardımlar her yüz 

yoksul kişiden sadece yedisini yoksulluk sınırının 

üstüne taşımıştır. Dolayısıyla, 2011’den beri bütçesi 

en hızlı büyüyen devlet kurumu olan Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı milyarlarca dolarlık kaynağı 

heba etmiş ve yoksulluğun devamına katkı 

sunmuştur. 

REFAHIN ADİL PAYLAŞIMI: KAMU KAYNAKLARININ 

SİYASİ BEKAYA ALET EDİLMESİ 

Mevduat Sahipliğinde Adaletsizlik  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de para sınırlı 

sayıda insanın kontrolündedir.  Harcanabilir gelirin 

yaklaşık % 30’u en üst grupta yer alan % 10’luk 

dilime ait kesimin elindedir. Mevduatlarda da 

durum farklı değildir. BDDK verilerine göre Nisan 

2017 sonu itibariyle toplam mevduatlar 1 trilyon 

536 Milyar TL seviyesindedir. Toplam mevduatın % 

52.4’ü (805 milyar TL) 1 milyon TL ve üzeri 

mevduatlardan oluşmaktadır ve bu türden 

mevduatlar toplam mudilerin % 0.16’sının(126 bin 

mudi) elinde bulunmaktadır. Aynı dönemde 

mevduatların % 93’ü TL, % 7si ise döviz cinsinden 

mevduatlardır. Nisan 2017 sonunda 112.3 Milyar 

TL karşılığı döviz mevduat hesabının % 56.1’i DTH 

mudilerinin % 0.9’unun elindedir.  1 Milyon TL ve 

üzeri tutarlı Türk Lirası cinsinden mevduatlar 

toplam TL cinsinden mevduatların % 

52.1’inioluşturmakta olup bu mevduatları da TL 

mevduat mudilerinin % 0.15’i kontrol etmektedir. 

Dolaylı Vergiler ve Vergide Adaletsizlik 

Zengin-fakir ayrımı yapmadan, “zorunlu tüketim 

maddeleri”ni de kapsayacak şekilde uygulanan 

KDV, ÖTV benzeri “dolaylı vergi”ler; haksız ve 

adaletsiz bir uygulama olduğu gibi “adaletsiz vergi 

düzeni”nin de adıdır. Hükümetlerin yanlış 

politikaları sonucu oluşan “bütçe açığı”nı, bu 

“olumsuz süreç”te hiçbir katkısı olmayan 

fakirfukara; yediği ekmekten, içtiği sudan, 

sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği 

ayakkabıdan alınan dolaylı vergi”lerle 

kapatmaktadır. “Dolaylı vergi”lerin “haksız” bir 

şekilde uygulanması; sadece emekliyi, dulu, yetimi, 

işçiyi, köylüyü aç-susuz bırakmıyor, aynı zamanda; 

“kayıt dışı” ekonomiyi, “kayıt dışı” istihdamı da 

teşvik ediyor. Bu “vergi politikası”; bir yönüyle de, 

ekonomiyi “saydam”lıktan uzaklaştırarak gerçek 

vergi ödemesi gerekenlerin vergi kaçırmalarına yol 

açıyor. 

2014 yılı verilerine göre Ekonomik işbirliği ve 

Gelişme Örgütü (OECD) ülkelerinde “dolaylı 

vergi”lerin toplam vergi gelirleri içindeki “pay”ı 

%32,55 iken bu oran, Türkiye’de %44,1’dir. 

Ülkemizde, “dolaylı vergi”ler, gelir ve kazanç 

üzerinden alınan% 21,1 oranındaki “dolaysız 

vergi”lerin neredeyse iki katıdır. Dolaylı vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki payının büyük olması; 

gelir dağılımı ve “vergi adaleti” ile “vergi bilinci” ve 

“kayıt dışı ekonomi” açısından olumsuzluktur. 

Dolaylı vergi; kişinin gelirine ve servetine 

bakılmadan mal ve hizmet alırken tahsil 

edilmektedir. Dolaylı vergi; düşük gelirlilerin 

aleyhinedir. Dolaylı vergi, harçların ve cezaların 

artırılması; düşük gelir gurupları açısından “sosyal 

adalet”in bozulmasına neden olur. Dolaylı vergileri 

artırmak yerine; vergi tabanını genişleten, 

kazançtan alınan “sürdürülebilir” adil vergi düzeni; 

“sosyal adalet”i sağlar. Ülkemizde “sürekli 

yoksulluk riski” altında yaşayan 18 milyon, 

“yoksulluk sınırının altı”nda yaşam sürdüren de 16 

milyon 850 bin kişi bulunmaktadır. 

Çiftçilere Mazot ve Elektrik Parasinda Adaletsizlik 
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Tokum, yem, gübre ve mazot çiftçinin tarımsal 

üretimdeki temel maliyet kalemleridir. AKP yıllardır 

çiftçilerimizi ÖTV’siz mazot yalanıyla 

oyalamaktadır. Bakanlar Meclis’te çiftçilerimizin ne 

zaman ÖTV’siz mazot imkânına kavuşacağı 

sorularımızı cevapsız bırakmaktadır. ÖTV lüks 

tüketimi vergilemek içindir. Çiftçinin kullandığı 

mazottan ÖTV almak tarımı olması gerekenden 

daha pahalı hale getirmektedir. Bu da insanların 

boğazından geçecek yemeği pahalılaştırmaktır. 

Dünyada gıda fiyatları düşerken AKP’nin 

beceriksizliği sayesinde Türkiye’de yükselmektedir. 

Çiftçiye mazotu ÖTV’li satan AKP, son yaptığı 

düzenlemeyle lüks yatın mazotundaki ÖTV’yi ise 

sıfırlamıştır. Çiftçi 5 litre süt satarak ancak 1 litre 

mazot alabilmektedir. AKP iktidarlarında çiftçinin 

milli gelirden aldığı pay yarı yarıya azalmıştır. 

Mazotta adaletsizlik zirve yapmışken çiftçinin 

sulamadan kaynaklanan elektrik borcunda ise 

durum daha da vahimdir. AKP iktidarı döneminde 

elektrik dağıtım işi özelleştirilmiş, sayaç okuma işi 

özel sektöre devredilmiştir. AKP, elektrik 

sayaçlarını özel sektöre okutarak enerjide tasarruf 

edileceği masalıyla dağıtım işini özel sektöre 

devrettikten sonra çiftçinin sulamadan 

kaynaklanan elektrik borcunu tarımsal destekleme 

ödemelerinden olan alacağından kesmeye 

başlamıştır. AKP, elektrik dağıtım işini 

özelleştirirken özelleştirmeden beklenen bir 

faydanın da elektrikte tahakkuk/tahsilatının 

oranının artırılması olduğunu, özel şirketin de bunu 

sağlayacağını söylemiştir. Ancak daha sonra gelinen 

noktada devleti özel sektöre tahsildar yapmış, 

çiftçinin sulamadan kaynaklı elektrik dağıtım 

şirketine olan borcunu, çiftçiye yapacağı 

destekleme ödemesinden kaynakta keserek tahsil 

etme yoluna başvurmuştur.  

Kamu İhalelerinde Adaletsizlik 

AKP döneminin en çarpıcı adaletsizliklerinden birisi 

de kamu ihalelerinde yaşanmış ve yaşanmaya 

devam etmektedir. AKP güçler ayrılığı ilkesine göre 

dizayn edilmiş olan Cumhuriyet rejiminin kendi 

karanlık emellerine engel teşkil eden tüm kurum ve 

kurallarını hükümete geldiği günden itibaren 

işlevsizleştirmek için büyük çaba göstermiştir. 

Bunlardan en çok isabet alanı kamu alımlarına 

ilişkin mevzuattır. Kamu alımlarının çağdaş bir 

yapıya kavuşturulması amacıyla AKP öncesinde 

büyük bir özenle hazırlanmış olan Kamu İhale 

Kanununu zaman içinde AKP’nin isteklerine paralel 

olarak değiştirilmiş,her değişiklik sonrasında 

kamunun ihale pratiği giderek şeffaflığını daha fazla 

kaybetmiştir. Kamu alımlarında esas ilke olan açık 

ihale ilkesi defalarca sekteye uğratılmış, yapım 

işleri, mal ve hizmet alımları, kapsamı genişletilen 

istisnalar nedeniyle giderek daha fazla pazarlık veya 

doğrudan temin usulüne doğru kaymıştır.AKP işi 

öyle bir noktaya getirmiştir ki, bir süre sonra AKP’ye 

biat etmeyen hiçbir işadamı kamunun ihalelerini 

kazanamaz, hatta ihalelere bile katılamaz hale 

gelmiştir. 2009 krizine kadar kamu kaynaklarını 

sorumsuzca harcayan AKP, kriz sonrasında satacak 

kamu varlığı kalmayınca bu kez doğru dürüst 

hesaplanmamış büyük altyapı yatırım projelerini 

Yap-İşlet-Devret modeli ile devreye sokarak ihale 

çarkı üzerinden yandaşlarına rant aktarmanın yeni 

bir yöntemini devreye almıştır. 

Şehir hastaneleri, 3. Havalimanı, 3. Köprü, Körfez 

Köprüsü dahil İzmit-İzmir Otoyolu gibi milyarlarca 

dolarlık altyapı projelerini doğru dürüst hesap 

yapmadan büyük garantiler vererek birer birer 

ihale etmiştir. Bu projelerden tamamlananlara 

koşullu yükümlülük olarak verilen garantiler birer 

birer gerçekleşmeye başlamış, ve vatandaş 

kullanmadığı yola para ödemeye başlamıştır. Yap-

İşlet-Devret modeli ile finanse edilen bu projelerin 

gelir yaratma potansiyeli ekonomik aktivite ile 

yakından ilgili olduğundan, büyüme oranında 

yaşanabilecek sıkıntıların verilen garantilerin 

gerçekleşme olasılığını da beraberinde 

getireceğinden Hazine AKP’nin sorumsuzca ihale 

ettiği bu projeler nedeniyle yakın zamanda büyük 

finansman yüküyle karşı karşıya kalması 

kaçınılmazdır. Bu riski gören AKP Kredi Garanti 

Fonu kefaleti üzerinden piyasayı geçici olarak 

rahatlatacak bir önlem almış olsa ve bu önlem 

2017’nin ilk üç ayında piyasalara rahat nefes 

aldırmış olsa da etkilerinin devamlı olacağı 

konusunda piyasa oyuncuları arasında şüpheler 

vardır. Nitekim mega tabir edilen bu tür projelerin 

yapımında yüklenicilerin yetersiz kalma olasılığı da 

dikkate alınarak AKP’nin sağlıklı hesap etmeden 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

213 

başlattığı mega projelere finansman sağlamak 

amacıyla Türkiye Varlık Fonu adıyla bir de fon 

kurulmuştur. Değerinin 190 milyar dolar olduğu 

hesaplanan ve 100 Milyar TL büyüklüğüyle İşsizlik 

Sigortası Fonunu da bünyesine katan Türkiye Varlık 

Fonu üzerinden de AKP, tökezleyen yandaş 

müteahhitlerine destek vermeyi amaçlamaktadır. 

AKP döneminde sadece çalışanlar değil, iş dünyası 

da adaletsizlikten muzdariptir. 

ADALET VE İSTİKBAL 

 

Sanayi (Endüstri) 4.0 Nedir?  

Dünyada üç büyük sanayi devrimi olmuş ve Türkiye 

bu üç büyük devrimi kaçırmıştır. Birinci devrim 

buhar makinesinin bulunması, ikinci büyük devrim 

otomasyona dayalı üretim bantları ve üçüncü 

büyük devrim bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. 

Bugün bütün dünya dördüncü sanayi devrimine 

(Industry4.0) hazırlanmaktadır. 

Sanayi 4.0’ın sınırlarını hayal gücü belirleyeceği için 

tanımını yapmak kolay değildir. Bu sınırlama 

çerçevesinde Sanayi 4.0 genel hatlarıyla; robotların 

üretimi tamamen devralması, yapay zekanın 

gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin 

fabrikalardan evlere taşınabilmesi, devasa 

miktardaki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp 

değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle ifade 

ediliyor. 

Sanayi 4.0 Neden Önemli? 

Hali hazırda yaşanmakta olan Sanayi 4.0 adı,2011 

yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda Alman 

Federal Hükümeti tarafından koyuldu ve Alman 

hükümeti Alman ekonomisini hazırlamak için 250 

Milyar Avro kaynak ayırdı. Alman hükümeti bu 

yatırımlarla 2 trilyon Avroluk Alman ekonomisinde 

en az %20 verimlilik artışı bekliyor. Almanya 

tarafından adı koyulan Sanayi 4.0 hamlesi hemen 

ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler tarafından 

takibe alındı. 

Üç büyük sanayi devrimini kaçıran Türkiye’nin 

üretim modeli, düşük maliyetle üretime 

dayanmaktadır. Bu üretim modeli bizi orta gelir 

tuzağına itmiş ve kişi başına milli gelirimiz 10 Bin 

ABD $ civarına sıkıştırmıştır.  

Türkiye ekonomisini yapısal problemleri vardır. Bu 

problemlerin başlıcaları 

 Iḣracat için ithalata yüksek bağımlılık 

 Katma değerli ürünlerin toplam üretim içindeki 

düsü̧k payı  

 Sınırlı isģücü yetkinlikleri  

 Çalısa̧nların yüksek isţen ayrılma hızı  

Bu yapısal zorlukların yanı sıra, küresel Sanayi 

4.0dönüşüm süreciyle diğer ülkelerin üretim 

verimliliklerinde yaşanabilecek olası artışlar 

Türkiye’nin rekabetçiliğini küresel düzeyde 

zayıflatabilir. 

Özet olarak, Türkiye’nin karşılaştırmalı küresel 

rekabetçiliğindeyasa̧nacak olası bir zayıflama, 

küresel pazar payının düşmesine yol açacak ve 

beraberinde artan işsizlik ve azalan işgücü kalitesini 

getirecektir. Bu durumda, Türkiye yatırımların 

düşükseyrettiği, düşük katma değerli üretim 

yapılan bir ekonomik kısır döngüye doğru 

kayacaktır. Diğer yandan kararlı Sanayi 4.0 

yatırımları ile küresel rekabet gücünde çığır açacak 

değisi̧klikler yaratmaya çalışır ise, küresel değer 

zincirinden daha fazla pay alarak kaliteli işgücü 

istihdamında da artısa̧ zemin hazırlayacaktır. 

Sanayi 4.0 yüksek katma değerli yatırım döngüsünü 

basļatmak için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni üretim 

teknikleri ve bu tekniklerin tetikleyeceğidönüsü̧m, 

Türkiye’ye yukarıda sayılan tehditleri önleyerek, 

düsü̧k katma değerli üretim kısır döngüsü yerine 

Sanayi4.0

Emek4.0

Demokrasi
4.0

Türkiye 
5.0
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artan yüksek katma değerli yatırımlar döngüsüne 

erism̧e fırsatı verebilir. Sanayi 4.0’ıbasa̧rılı bir 

biçimde uygulamaya geçirerek üretim 

platformlarını dönüsţürmenin dört temel 

faydasının olması beklenmektedir. 

 Küresel rekabet gücünün artması 

 Yüksek maliyet verimliliği 

 Yüksek üretim hızı ve esneklik  

 Yüksek kalite ve düsü̧k fire oranı  

CHP Neden Sanayi 4.0 İle İlgilenmeli 

 Sanayi 4.0 kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. 

Hali hazırda bu (d)evrim gerçekleşiyor. Ya bu 

kaçınılmaz değişimi anlamaya, öğrenmeye, 

yetişmeye, içine girmeye ve şekil vermeye 

çalışacağız. Ya da bu değişim bizi eskitecek.  

 AKP Sanayi 4.0 ile yakından ilgileniyor ancak 

Sanayi 4.0’ı öne çıkarmaktan çekiniyor. Çünkü 

aralarında yapısal uyumsuzluk var. Sanayi 4.0 

gerektirdiği fiziki ve beşeri alt yapı AKP’nin 

siyasal öncelikleriyle çelişiyor.  

 Sanayi 4.0’ın yakalayabilmemizin ön koşulu 

nitelikli emek gücünün yetişmesi. Sanayi 4.0’ın 

gerektirdiği nitelikli emek, özgür aklı önceleyen 

yaratıcı zekaya bağlı. Yani Sanayi 4.0’ın 

gerektirdiği emek gücü ile CHP’nin öngördüğü 

siyasal değişim arasında paralellik var. 

 Demokrasisi kaliteli olmayan toplumlarda 

Sanayi 4.0’ın gelişebilmesi mümkün değil. 

Sanayi 4.0 alt yapıda kaliteli anayasa, hukuk 

devleti, bağımsız yargı, eşitlik, özgürlük ve 

güvenlik gerektiriyor. AKP’nin 15 yıllık iktidarı 

Türkiye’yi günbegün bu alanlarda geriye 

götürmüştür.  

 Türkiye’de derinleşmesi beklenen ekonomik 

krizin, geri kalmış üretim anlayışından bunun 

gericileştirilmeye çalışan niteliksiz bırakılmış 

işgücünden kaynaklandığı; bütün bu 

kötülüklerin AKP ve Erdoğan’la vücut bulan 

kalitesiz demokrasiden kaynaklandığı 

ortadadır. 

 CHP geleceğin kaçınılmaz değişimi olan Sanayi 

4.0’ı Türkiye’nin öznel koşulları ve kurumsal 

ilkelerine uygun olarak Emek 4.0 ve Demokrasi 

4.0 ile birleştirerek Türkiye 5.0 projesini 

oluşturmalı ve hayata geçirmelidir.  

Referandum Sürecinde Kamu Harcamaları 

2016 yılının Ocak-Nisan döneminde 176 milyar lira 

harcayan hükümet bu yıl aynı dönemde 216 milyar 

lira harcama yapmıştır. 40 milyar liralık harcama 

artışı incelendiğinde, yaklaşık 29 milyar lirasının 

referandum nedeniyle öne çekilmiş harcamalardan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 2017 yılının ilk 4 

ayında hükümetin referanduma yönelik 

harcamalarının: 

 16 milyar lirası hastane ve eczanelerin 

referanduma kadar sorun yaşamaması için 

Sosyal Güvenlik Kurumuna görev zararı ve 

Hazine yardımı adı altında ödenen tutarlardan, 

 2,9 milyar lirası ek ders ücreti ödemelerinden,  

 2,5 milyar lirası tarımsal amaçlı destekleme 

ödemelerinden, 

 2,4 milyar lirası ekonomik ve mali amaçlı 

transferlerle hanehalkına yapılan diğer 

transferlerden, 

 2 milyar lirası belediyelere ve il özel idarelerine 

gelirden ayrılan paylardan, 

 1,4 milyar lirası müteahhitlere yapılan hakediş 

ödemelerinden, 

 1,1 milyar lirası müşavir firma ve kişilerden 

alınan hizmetlere yapılan ödemelerden, 

 600 milyon lirası özel teşebbüslere, sivil toplum 

örgütlerine, vakıf üniversitelerine ve kişilere 

yapılan transferlerden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 

Referandum döneminde HAYIR için harcanan 

bütçenin yaklaşık 15 Milyon TL olduğu ve yukarıda 

yer alan 2017’nin ilk 4 ayında 2016’ya göre fazladan 

kullanılan 40 Milyar TL’lik ek bütçenin 15 Milyar 

TL’sinin doğrudan referandumda EVET kampanyası 

için harcandığı söylenebilir.  
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Bu durumda sadece kamu kaynaklarından 

kullanılan 15 Milyar TL EVET bütçesinin 15 

Milyonluk HAYIR bütçesinin bin katı olduğu 

vurgulanmasında büyük fayda vardır. EVET bütçesi 

HAYIR bütçesinin bin katıdır ve HAYIR kazanmıştır. 

  

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE  DENGE TABLOSU (KÜMÜLATİF)

(Bin TL)

2016 Nisan 2017 Nisan

FARK

Önceki yıla 

göre % 

değişim

Harcamalar 176.015.785 215.657.024 39.641.239 22,52

1-Faiz Hariç Harcama 156.866.591 193.607.128 36.740.537 23,42

    Personel Giderleri 51.188.061 55.260.679 4.072.618 7,96

    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 8.525.452 9.079.321 553.869 6,50

    Mal ve Hizmet Alımları 13.862.934 16.500.131 2.637.197 19,02

    Cari Transferler 71.861.071 96.971.102 25.110.031 34,94

    Sermaye Giderleri 6.556.473 9.324.862 2.768.389 42,22

    Sermaye Transferleri 1.164.803 1.782.138 617.335 53,00

    Borç Verme 3.707.797 4.688.895 981.098 26,46

2-Faiz Harcamaları 19.149.194 22.049.896 2.900.702 15,15

Gelirler 181.419.593 197.776.723 16.357.130 9,02

1-Genel Bütçe Gelirleri 173.835.116 188.787.244 14.952.128 8,60

 Vergi Gelirleri 140.989.297 158.698.770 17.709.473 12,56

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.469.157 12.720.579 -1.748.578 -12,08

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.358.780 1.148.015 -210.765 -15,51

 Faizler, Paylar ve Cezalar 10.330.142 10.549.336 219.194 2,12

 Sermaye Gelirleri 6.582.894 5.499.679 -1.083.215 -16,45

Alacaklardan Tahsilat 104.846 170.865 66.019 62,97

2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 5.181.992 6.365.219 1.183.227 22,83

3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.402.485 2.624.260 221.775 9,23

Bütçe Dengesi 5.403.808 -17.880.301 -23.284.109 -430,88

Faiz Dışı Denge 24.553.002 4.169.595 -20.383.407 -83,02
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3.10.Sosyal Politikalar Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd. Lale Karabıyık 

 

Toplumda adaletsizliklerin en derinden hissedildiği 

ve bu adaletsizliklerin sosyal bozulmalar olarak 

kendini gösterdiği Sosyal Politikalar alanında 

yapılan projeler ve çalıştaylarla bu adaletsizliklere 

karşı alınabilecek önlemler ve sorunlara çözüm 

önerileri değerlendirilmiştir. Toplumsal alanda 

sosyal hak ve eşitlikleri ulaşabilmenin yolu sosyal 

adaletten geçer. Bu da başta kadın, çocuk ve engelli 

hakları olmak üzere Sosyal Politikaların 

kapsamındadır. Toplumun refahı ve düzeni için 

hukuksal alanda olduğu gibi sosyal alanda da adalet 

gereklidir. Simgesel olarak yollarda aradığımız hak, 

hukuk ve adaleti parlamentoda ve ulaşabileceğimiz 

her alanda aramaya ve bu bilinci yerleştirmeye 

çalışmaya devam edeceğiz. 

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 etkinliklerinin devamına ilişkin düzenli 

toplantılar yapılmıştır.  

Bu süreçte ayrıca, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 

dolayısıyla CHP Engelliler Dayanışma Kurulu ile 

toplantılar gerçekleştirilmiş olup çeşitli dernek ve 

sivil toplum kuruluşu ziyaretleri düzenlenmiştir.    

Özellikle bu dönemdeki çalışmalarımız engelli 

istihdamını artırmak üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 

konuyla ilgili basın açıklamaları yapılıp gerekli 

girişimlerde bulunulmuştur. 

Ayrıca, Genel Başkan Yardımcılığımızın görev 

alanında olan ilgili diğer dernek, sivil toplum 

kuruluşu ve kişilerle bir araya gelerek mevcut 

sorunların çözümü için fikir alışverişinde 

bulunulmuş ve bu görüşmelerin notları TBMM’de 

yapılan konuşmalar ve basın açıklamalarıyla 

gündeme getirilmiştir.  

Geçmiş dönem eğitimci milletvekilleri, milli eğitim 

müsteşarları, akademisyenler ve eğitimcilerden 

oluşan “CHP Eğitim Çalışma Grubu” ile haftalık 

olarak sürdürülen çalışmalarımız, Talim ve Terbiye 

Kurulu tarafından açıklanması beklenen Milli Eğitim 

Müfredatı hazırlıkları süresince bu konuda detaylı 

görüş ve bilgi paylaşımları ile devam etmiştir. 

Çeşitli üniversitelerin siyaset kulüplerinden Genel 

Merkezimize ve TBMM’ye gelen öğrenciler ile 

Mayıs ve Haziran aylarında 3 buluşma 

gerçekleşmiş, ayrıca İstanbul’da bir panelde 

üniversite gençleri ile bir araya gelinmiştir. Yapılan 

söyleşilerde CHP’nin ve Genel Başkan 

Yardımcılığımızın gençleri ilgilendiren 

çalışmalarından ve projeleri anlatılarak ve 

gençlerimizin CHP’den beklentileri dinlenerek 

soruları cevaplanmıştır. “Gençlerin CHP’ye Bakışı” 

başlığında sürdürülen öğrenci buluşmalarımız 

düzenli olarak devam etmektedir.  

Bu bağlamda görev alanımızla ilgili yapılan 

çalışmaların bir bölümünü aşağıda bulabilirsiniz:  

Eğitimde fırsat eşitliği ve adaletin gelecek kuşakları 

bilim üreten ve sorgulayan bir bilince ulaştırma 

noktasında oldukça önemli olduğu görüşünü 

savunan "CHP Eğitim Çalışma Grubu’muzun” 

hazırladığı Müfredat Raporu: 

Müfredatta Adalet Olmadıkça Eğitim Sistemimizde 

Bir İlerleme Düşünülemez! 

 “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.  
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 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.  

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 
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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 

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 
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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 şahıs, 

skandal konuşmasında “cezaevinde hainleri 
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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." 

10 Mayıs 2017 Çarşamba- TBMM 

Lale Karabıyık, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyon 

toplantısına katıldı ve Genel Kurul’da "Değişen Özel 

Yurtlar Yönetmeliği" hakkında gündem dışı 

konuşma yaptı. Bu yeni yönetmelikle, birçok 

sorunun ve adaletsizliklerin yaşandığı ortaokul 

öğrencileri için yasal olmayan özel öğrenci yurdu ve 

pansiyonları yasallaştırma çabası ile karşı karşıya 

olunduğunu dile getirdi.  

Konuşmayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?v=mW7kZX9p4

r0&feature=share 

23 Mayıs 2017 Salı- TBMM 

Lale Karabıyık, Milli Eğitim Komisyonu'nda 

görüşülen YÖK ile ilgili maddeler, sanayi-eğitim iş 

birliği, burslar gibi maddeleri içeren Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'nın Üretim Reform Paketi 

sunumunu dinledi. Maddelerin görüşmeleri 

sırasında söz alınarak kaygı verici değişiklikler ile 

ilgili uyarılarda bulunuldu, maddelerin 

değiştirilmesi ya da geri çekilmesi teklifleri yapıldı. 

Ayrıca "Öğretim üyesi ihtiyacını bahane göstererek 

emeklilik yaşını 75 yaşına çıkaran bir madde 

getirirken, kapanan üniversitelerdeki mağdur 

akademisyenleri neden bir kenara attınız?" 

sorusunu yöneltti. 

25 Mayıs 2017 Perşembe - TBMM 

Lale Karabıyık, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” üzerinde çalışan Millî Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonu’nuna katıldı ve 

komisyona görüşlerini sundu.  

Konuşmayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:  

www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1056

874114412230 

30 Mayıs 2017 Salı- TBMM 

Lale Karabıyık, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Toplantısı'na katıldı.  

12 Haziran 2017 Pazartesi - 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu Bilgi Notu 

DEMOKRASİ, ADALET ve HUKUK OLMAYAN BİR 

ÜLKEDE SERMAYE DURMAZ, BÜYÜME ve İSTİHDAM 

OLMAZ! 

 Sanayinin çoğunluğu KOBİ’ler olmasına 

rağmen 500 büyük sanayi kuruluşunun 

sanayi sektörü toplam üretimindeki payı 

yüzde 19.7 GSYH oluşumunda payı yüzde 

7.1.  

 500 Büyüğün üretimden satışları cari 

fiyatlarla 8.8 oranında artmış gibi görünse 

de enflasyondan arındırıldığında yüzde 0.2.  

 Çalışan sayıları 648 binden 662 bine 

yükseldi (Artış 2.2). Yani çok açık ki üretim 

artmadıkça istihdam da sanayi sektöründe 

artmıyor.  

 500 Büyüğün ülke ihracatındaki payı yüzde 

38.7 ve ihracatları: 

o 2015   53.4 Milyar $ 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7kZX9p4r0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=mW7kZX9p4r0&feature=share
http://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1056874114412230
http://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1056874114412230
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o 2016   55.1 Milyar $ 

 500 büyük firmanın toplam satışlarının 

yüzde 30’u ihracat olarak gerçekleşiyor.  

 500 Büyüğün 123’ü yabancı sermayeli. 

Yabancı sermayeli kuruluşlar 500 büyük 

firmanın ihracatının yüzde 47.8’ini 

gerçekleştiriyor. 

 500 Büyüklerin üretimde teknoloji 

yoğunluklu payı sadece 3.7; düşük ve orta 

teknoloji 76.7. Teşviklere rağmen 500 

büyük firmada Ar-Ge harcamaları artmadı, 

yüzde 13.2 azaldı.  

 500 Büyüklerde üretim artmadı, ihracat 

artmadı, istihdam da artmadı; ancak 

borçlarında artış var.  

 2010 yılında özkaynak payı yüzde 50 iken, 

2016’da özkaynak oranı yüzde 38’e düştü.  

 Toplam borçların özkaynaklara oranı:  

2014  2015  2016 

Yüzde 132 Yüzde 150 Yüzde 162 

 

 SANAYİLEŞMEYE DAYALI İSTİHDAM ARTIŞI 

ÖNEMLİ  

13 Haziran 2017 Salı- TBMM 

İSTATİSTİKLER HAZIRLANIRKEN ŞEFFAF ve ADİL 

OLMALIDIR! 

Lale Karabıyık üyesi olduğu TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'nda TUİK'in bilgilendirme sunumunu 

dinledi ve Karabıyık TUİK temsilcilerine "Türkiye 

ekonomisi büyüyorsa işsizlik neden artıyor?" diye 

sordu.  

Konuşmayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:  

www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1073

193379446970/ 

14 Haziran 2017 Çarşamba- TBMM 

-TBMM’de Romanlarla ilgili geniş katılımlı toplantı 

gerçekleştirildi. Toplantıda Roman 

vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar masaya 

yatırıldı, çözüme yönelik öneriler sunuldu. 

Toplantıya katılan Lale Karabıyık, Roman 

vatandaşlara yönelik kamuoyu algısının 

değiştirilmesinin önemine dikkat çekti, ayrımcılığın 

önlenmesi için uzun vadeli programların 

geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 

-Lale Karabıyık, Bursa’da 2016 yılındaki okul 

müdürü atamalarının yandaş sendikaların 

listelerine göre yapıldığını ortaya koyan Eğitim İş 

Bursa Şube başkanı Özkan Rona’ya, “kişisel 

mahremiyeti ihlal etmek” suçlamasıyla açılan 

davanın ilk duruşmasına katıldı.   

ÖRGÜT, TEMSİL ZİYARETLERİ ve ÖNEMLİ KABULLER 

22 Nisan 2017 Cumartesi– İstanbul  

Lale Karabıyık, Bahçeşehir Üniversitesi’nin 

Hükümet ve Liderlik Okulu'nun programına 

konuşmacı olarak katılarak “Başkanlık Sisteminin 

Yasama Yürütme ve Yargı Üzerine Etkileri" 

konusunda gençleri bilgilendirdi.  

25 Nisan 2017 Salı- Ankara  

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya gelen 

Lale Karabıyık, CHP Genel Merkezinde yapılan 

toplantılarla bir araya gelinen akademisyenlerin 

üniversitelerle ilgili görüş ve yaşanan sıkıntıları dile 

getirerek; aktarılan sorunların en kısa zamanda 

çözüme ulaştırabilmesi için hazırladıkları görüş ve 

önerileri sundu.  

1 Mayıs 2017 Pazartesi- Bursa 

CHP Bursa İl Örgütü, sivil toplum kuruluşları, 

sendikalar, işçiler ve partililerle birlikte gerçekleşen 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlandı.  

3 Mayıs 2017 Çarşamba- Ankara 

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Dekanları 

ile Genel Merkezde toplantı gerçekleştirildi.  

6 Mayıs 2017 Cumartesi- Ankara 

CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu toplantısı 

gerçekleşti. 

9 Mayıs 2017 Salı- TBMM   

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Topluluğu öğrencilerine TBMM’de ev 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/
http://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1073193379446970/
http://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1073193379446970/
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sahipliği yapan Lale Karabıyık, öğrencilerin Grup 

Toplantısı sonrası Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu ziyaretlerine de eşlik etti.  

11 Mayıs 2017 Perşembe- Ankara  

Lale Karabıyık, açlık grevindeki akademisyen Nuriye 

Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın aileleriyle 

CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Ayrıca, 

tutuklanmaları öncesinde hem Yüksel Caddesi'nde 

hem de evlerinde ziyaret ederek durumları takip 

edildi.  

13 Mayıs 2017- Cumartesi- Bursa 

-Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’da 2 

gün süren "Referandum Sonrası Türkiye 

Siyasetinde Gelişmeler Çalıştayı"nı gerçekleştirdi. 

Çalıştaya çeşitli üniversitelerden akademisyenler 

ve akademisyen milletvekilleri katıldı.  

-Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa 

ziyaretinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin 

Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği kermese 

katıldık.  

 

18 Mayıs 2017 Çarşamba- Bursa 

Lale Karabıyık, CHP Bursa İl Başkanlığı'nın İl 

Danışma Kurulu toplantısına katıldı. 

19 Mayıs 2017 Cuma- Bursa 

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, 

Atatürk Anıtında gerçekleşen çelenk sunma 

töreninin ardından Lale Karabıyık, CHP Bursa İl 

Başkanlığı'mızın düzenlediği 19 Mayıs Yürüyüşünde 

gençlerle ve örgütle birlikte yürüdü. Lale Karabıyık 

ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin 19 Mayıs 

yürüyüşünde de gençlerin coşkusunu paylaştı. Lale 

Karabıyık, CHP Nilüfer İlçe örgütünün İhsaniye-

Karaman-Esentepe Mahalle Temsilciliklerinin açılış 

törenlerine katıldı.  

21 Mayıs 2017 Pazar- Bursa 

Lale Karabıyık, Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer 

Korubaşı Köyünde düzenlediği 21.Yörük Şenliği’ne 

katıldı.  

27 Mayıs 2017 Cumartesi- Bursa  

Lale Karabıyık, Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi 

Genel Kurul Toplantısına katıldı ve sektör 

temsilcilerin talep ve sorunlarını dinledi.  

02 Haziran 2017 Cuma- İstanbul  

Lale Karabıyık, Çetin Osman Budak ve Aykut 

Erdoğdu ile İstanbul’da katıldığı çeşitli toplantıların 

ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. 

12 Haziran 2017 Pazartesi- Ankara 

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, Ekonomi 

Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

tarafından düzenlenen Siemens Genel Müdür 

Yardımcısı Ali Rıza Ersoy'un "Sanayi 4.0" sunumunu 

dinlendi ve sunumun ardından "Siyaset ve Sanayi 

4.0" üzerine soru-cevaplar gerçekleşti.  

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

22 Nisan 2017: “ Türkiye'de Çocukların Sorunlarına 

Dikkat Çekti” 

Lale Karabıyık, “Ülkemizin nüfusunun yaklaşık % 

30'u çocuklardan oluştuğu hâlde çocuklar, hem çok 

ciddi sorunlar yaşamakta hem de bu sorunların 

çözülmesinde çocuğun yüksek yararını dikkate alan 

hak ve inisiyatiflerini kullanamamaktadırlar. 23 

Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan edilişinin 

97. yılında, iktidar partisi tüm enerjisini TBMM'nin 

yetkilerini azaltan Başkanlık Sistemine 

yoğunlaştırmışken, çocuklarımızın sorunlarının 

çözümü için bir "Ulusal Çocuk Politikasına" acilen 

ihtiyaç duyulduğu göz ardı edilmemelidir." dedi. 

Türkiye'de hâlâ önemli oranlarda "çocuk evlilikleri", 

"çocuk işçiliği", "mültecilik", "çocuk yoksulluğu", 

"madde bağımlılığı", "özgürlüğünden yoksun 

bırakılma", "kaliteli ve yeterli bakım ve koruma 

eksikliği", "şiddet ve dayak", "ihmal, istismar ve 

taciz", "çatışma sürecinden kaynaklı travmalar", 

"ifade, inanç ve vicdan özgürlüğü", "ayrımcılık", 

"düşük nitelikli eğitim", "sağlık", "adalet" ve "sosyal 
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hizmetlere erişim" gibi çok sayıda sorun 

yaşandığına dikkat çekti. 

Yazılı, görsel ve internet basınında yer alan haberin 

linki: http://m.bursadabugun.com/haber/chp-

bursa-milletvekili-karabiyik-turkiye-de-cocuklarin-

sorunlarina-dikkat-cekti-820038.html 

http://mobil.gazetekritik.com/haber/chp-li-lale-

karabiyik-tum-sorunlar-gibi-cocuklarin-sorunlari-

da-goz-ardi-edilmektedir/11272/ 

8 Mayıs 2017: “Başkanlık Eşittir Ekonomik İstikrar 

Masalı” 

Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklamasıyla 

ekonomideki sorunlara çare olarak gösterilen 

başkanlık sistemiyle ilgili gerçekleri gözler önüne 

serdi.  

Yazılı, görsel ve internet basınında yer alan haberin 

linki: 

http://www.cagdasses.com/guncel/65988/chpli-

karabiyik-baskanlik-esittir-ekonomik-istikrar-

masali 

http://gazetekritik.com/chp-li-lale-karabiyik-

baskanlik-sistemi-esittir-ekonomik-istikrar-diye-

bir-masal/12324/ 

10 Mayıs 2017: “Bu Yönetmelikle Yeni Karaman ve 

Aladağ'lar Yaşanır”  

Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel 

Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklikle ilgili basın açıklaması yaptı. "Bu yeni 

yönetmelikle, birçok sorunun yaşandığı ortaokul 

öğrencileri için yasal olmayan özel öğrenci yurdu ve 

pansiyonları yasallaştırma çabası ile karşı 

karşıyayız." dedi. 

Basın açıklamasını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=FkvXiFJJdX8

&feature=share 

Yazılı, görsel ve internet basınında yer alan haberin 

linki: 

http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskan-

yardimcisi-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-

bahcesi-haline-getirmeyelim/815243 

https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-

genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-aciklamasi-

9597380/ 

http://www.memurlar.net/haber/666845/chp-li-

karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-

getirmeyelim.html 

17 Mayıs 2017 - İŞSİZLER ORDUSU 4 MİLYONA 

YAKLAŞTI! 

Lale Karabıyık, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

yayımladığı şubat ayı işgücü istatistiklerini 

değerlendirdi. 2017 yılı “Ocak-şubat-mart” 

dönemini yansıtan Şubat ayı işgücü istatistiklerine 

göre 2016 yılında şubat ayı % 10.9 olan işsizlik 

oranının 2017 yılında % 12.6’ya yükseldiğinin altını 

çizen Karabıyık, işsiz sayısının bir yılda 3 milyon 224 

binden 3 milyon 900 bine yükseldiğini, 675 bin 

vatandaşımızın işsizler ordusuna eklendiğini dile 

getirdi. İşsizlik oranlarında önceki aya göre görülen 

gerilemenin yaz ayları öncesinde tarım ve hizmet 

sektöründeki istihdamın etkisi ve tarımda 

çalışanların sayısındaki artıştan kaynaklandığını da 

söyledi. İstihdamın dağılımı ve yapısının bu noktada 

çok önemli olduğunu kaydeden Karabıyık, 

“İşsizlikte bir yılda 1.7 puanlık bir artış yaşandığını 

göz ardı edemeyiz. Burada en kaygı verici nokta 

gençlerimizin iş bulamaması… Genç işsizlik oranı 

2016’da % 18.6 iken bu yıl 23.3’e tırmandı. Bu 

rakam yaklaşık her dört gencimizden birinin işsiz 

olduğu anlamına gelir. Ne yazık ki gençlerimizin 

çalışmayıp okula gittiğini söyleyemiyoruz; çünkü 

eğitimde olmayan işsiz gençlerimizin oranı 2017 

yılının şubat ayında yüzde 23.9 seviyesinde” diye 

konuştu.  

Genç nüfusumuzu doğru eğitim ve doğru istihdam 

politikasıyla avantaja çevirmemiz gerektiğini de 

vurgulayan Karabıyık, “Bu 15 yılda 11 kere değişen 

eğitim sistemiyle olacak şey değildir. Türkiye’de 

yapboz tahtasında dönen ve siyasetin arka bahçesi 

olarak görülen eğitim sistemi, artan işsizliğin en 

önemli nedenlerinden biri.” dedi.  

Türkiye’de yetersiz de olsa istihdam yaratılsa bile 

çalışabilir nüfustaki artış ve iş ihtiyacını 

karşılayamadığını ve işsizlik oranının artmaya 

devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Lale Karabıyık, iş 

dünyasının da kimi zaman kalifiye eleman 

http://m.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-turkiye-de-cocuklarin-sorunlarina-dikkat-cekti-820038.html
http://m.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-turkiye-de-cocuklarin-sorunlarina-dikkat-cekti-820038.html
http://m.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-turkiye-de-cocuklarin-sorunlarina-dikkat-cekti-820038.html
http://mobil.gazetekritik.com/haber/chp-li-lale-karabiyik-tum-sorunlar-gibi-cocuklarin-sorunlari-da-goz-ardi-edilmektedir/11272/
http://mobil.gazetekritik.com/haber/chp-li-lale-karabiyik-tum-sorunlar-gibi-cocuklarin-sorunlari-da-goz-ardi-edilmektedir/11272/
http://mobil.gazetekritik.com/haber/chp-li-lale-karabiyik-tum-sorunlar-gibi-cocuklarin-sorunlari-da-goz-ardi-edilmektedir/11272/
http://www.cagdasses.com/guncel/65988/chpli-karabiyik-baskanlik-esittir-ekonomik-istikrar-masali
http://www.cagdasses.com/guncel/65988/chpli-karabiyik-baskanlik-esittir-ekonomik-istikrar-masali
http://www.cagdasses.com/guncel/65988/chpli-karabiyik-baskanlik-esittir-ekonomik-istikrar-masali
http://gazetekritik.com/chp-li-lale-karabiyik-baskanlik-sistemi-esittir-ekonomik-istikrar-diye-bir-masal/12324/
http://gazetekritik.com/chp-li-lale-karabiyik-baskanlik-sistemi-esittir-ekonomik-istikrar-diye-bir-masal/12324/
http://gazetekritik.com/chp-li-lale-karabiyik-baskanlik-sistemi-esittir-ekonomik-istikrar-diye-bir-masal/12324/
https://www.youtube.com/watch?v=FkvXiFJJdX8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=FkvXiFJJdX8&feature=share
http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim/815243
http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim/815243
http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim/815243
https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-aciklamasi-9597380/
https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-aciklamasi-9597380/
https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-aciklamasi-9597380/
http://www.memurlar.net/haber/666845/chp-li-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim.html
http://www.memurlar.net/haber/666845/chp-li-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim.html
http://www.memurlar.net/haber/666845/chp-li-karabiyik-yurtlari-siyasetin-arka-bahcesi-haline-getirmeyelim.html
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bulamamaktan yakındığını belirterek, “Ara ve 

kalifiye eleman eksikliği, meslek liselerinin, meslek 

edindirme kurslarının önemini, en önemlisi de 

eğitim sisteminde müfredatın önemini gösteriyor. 

Gençlerimizi umutsuzluğa değil, verimli 

olabilecekleri iş hayatına ve geleceklerini 

kurabilecekleri bir yaşam seviyesine eriştirmek 

önceliğimiz olmalı. Bunun için, teorik eğitimin 

uygulamayla pekiştirildiği, ezbere dayanmayan ve 

siyaset aracı olarak görülmeyen eğitim kurumlarına 

ihtiyacımız var. " açıklamasında bulundu.  

İstihdamın üretim ve büyümenin bir sonucu 

olduğunu Karabıyık, 2017 yılının başı itibariyle 

işsizlik sorununun devam ettiğini ve üretimi 

artırmadan, yeni iş sahaları açmadan istihdamı 

artırmanın mümkün olmadığını hatırlattı.  

19 Mayıs 2017: Bursa Olay TV’de Lale Karabıyık’ın 

canlı yayın konuğu olduğu "Her Açıdan" programını 

aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:  

www.youtube.com/watch?v=iU-0kOwNUWU 

02 Haziran 2017: "Bilimsel, çağdaş eğitimi esas alan 

alternatif bir müfredat hazırlayalım"- Cumhuriyet 

Gazetesi  

 

5 Haziran 2017: Milliyet Gazetesi 

 

11 Haziran 2017: “Bursa Kız Lisesi’nde neler 

oluyor?” 

Bursa’nın en eski ve köklü eğitim kurumlarından 

biri olan Bursa Kız Lisesi öğrencilerinin yaşadığı 

sıkıntıların takipçisi olduğunu belirten Lale 

Karabıyık, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettiğini, 

tüm sürecin takipçisi olacağını da vurguladı. 

Yazılı, görsel ve internet basınında yer alan haberin 

linki: 

http://www.lodoshaber.com/bursa-kiz-lisesi-milli-

egitimbakaninin-gundeminde/ 

12 Haziran 2017:  

 

12 Haziran 2017:  Milliyet Gazetesi  - “Ailem 

Sigortalı Olsun, Maaşım Olsun"  

http://www.youtube.com/watch?v=iU-0kOwNUWU
http://www.lodoshaber.com/bursa-kiz-lisesi-milli-egitimbakaninin-gundeminde/
http://www.lodoshaber.com/bursa-kiz-lisesi-milli-egitimbakaninin-gundeminde/
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(Hazırlanan Aile Sigortası broşürünü ekte 

bulabilirsiniz.) 

 

24 Haziran 2017- Cumartesi  

Halk TV- Gündem Özel /Adalet Yürüyüşü / Bolu 

Lale Karabıyık ve CHP milletvekilleri, Halk Tv 

Gündem Özel programına Adalet Yürüyüşü’nün 

Bolu’daki kampından konuk oldu. 

Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?v=J887WOH1iy

Y  

30 Haziran 2017 – Cuma “CHP’den Engellilere Daha 

Çok İstihdam Talebi” 

Lale Karabıyık, "Engelli vatandaşlarımızın kendi 

ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak 

çalışmalar bir an önce yapılmalı. Bu çalışmaların 

başında engellilere yeterli istihdamın sağlanması 

geliyor. Engellilere ayrılan kadrolar yeterli değil, 

mevcut kadrolar da doldurulmuyor. Engellilere iş 

konusunda verilen sözler tutulmuyor. CHP olarak 

bu sözün tutulmasını istiyoruz." dedi. 

Türkiye'de engellilerin büyük sorunlar yaşadığını, 

bu sorunlara kalıcı çözümler getirilemediğini, 

CHP'nin engelli vatandaşlara büyük önem verdiğini 

belirten Lale Karabıyık, engellilerin ihtiyaçlarını 

tespit eden bir çalışma yaptıklarını, bunları başta 

TBMM olmak üzere her alanda dile getirdiklerini 

aktardı. 

Engellilerin en büyük problemlerinden birinin, 

kullandıkları protez malzemeleri, araçları, ihtiyaç 

maddelerini karşılayamamak olduğunu vurgulayan 

Karabıyık, "Bu bir vatandaşlık hakkıdır, engelli 

kardeşlerimiz, ihtiyaç duyduğu her şeye kolay 

yoldan ulaşmalı." ifadesini kullandı. 

Lale Karabıyık, CHP'li belediyeler aracılığıyla ve 

çeşitli kampanyalarla engelli vatandaşların 

ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarının altını 

çizerek, imkanlar dahilinde geniş kitlelere ulaşmaya 

çabaladıklarını anlattı. 

Görme engellilerin trafikte sinyalizasyon sistemine 

ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Karabıyık, 

engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanmada, 

kaldırımlarda yürümede sorunlar yaşadığını 

bildirdi. CHP'li belediyelerin bu sorunların çözümü 

için çalışmalar yaptığını, çalışmaların büyük ölçüde 

başarıya ulaştığını dile getirdi. 

Engellilerin sorunlarının sadece CHP'li 

belediyelerce değil, bütün Türkiye'de çözülmesi 

gerektiğini belirten Lale Karabıyık, "Engelli 

vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde 

durabilmelerini sağlayacak çalışmalar bir an önce 

yapılmalı. Bu çalışmaların başında engellilere 

yeterli istihdamın sağlanması geliyor. Engellilere 

ayrılan kadrolar yeterli değil, mevcut kadrolar da 

doldurulmuyor. Engellilere iş konusunda verilen 

sözler tutulmuyor. CHP olarak bu sözün tutulmasını 

istiyoruz." diye konuştu. 

- "Uzun vadeli çözüm üretilmeli" 

Engellilerin çalıştıkları yerlerde yaşadıkları sorunları 

da gündeme getirerek çözüm bulunması için 

çalışmalar yaptıklarını anlatan Karabıyık, "Engelli 

insanların çalışmaya ihtiyacı var. Bu insanları 

topluma ancak bu şekilde kazandırabilirsiniz. Ancak 

çalıştıkları iş yerlerinde de fiziki anlamda sorunlarla 

karşılaşıyorlar. Bu şartların da iyileştirilmesi 

gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Lale Karabıyık, engelli vatandaşların eğitim 

imkanlarına ulaşmada da sorunlar yaşadığına işaret 

ederek, çok sayıda engelli çocuğun, gencin yeterli 

eğitim alamadığını söyledi. Sosyal devlet anlayışı 

doğrultusunda engellilere eğitim imkanının 

mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizen 

Karabıyık, bütün illerde engellilerin eğitim 

görebileceği okulların açılması gerektiğini 

vurguladı. 

https://www.youtube.com/watch?v=J887WOH1iyY
https://www.youtube.com/watch?v=J887WOH1iyY
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CHP'li belediyelerin engelliler için kurslar açtığını, 

çeşitli eğitim programları düzenlediğini aktaran 

Lale Karabıyık, bunların Türkiye geneline 

yaygınlaştırılmasını önerdi. 

Karabıyık, engellilere belli bir sermaye verilerek, 

kendi işlerini yapmalarını sağlayacak bir ortamın da 

yaratılabileceğine kaydederek, "Engelli 

vatandaşlarımızı sadece Engelliler Günü'nde değil, 

her zaman hatırlamalıyız ve uzun vadeli sorunlarına 

çözüm üretmeliyiz." dedi. 

Yazılı, görsel ve internet basınında yer alan haberin 

linki: 

http://www.pusulahaber.com.tr/engel-

tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-

istihdam-talebi-625351h.htm 

http://www.bursadabugun.com/haber/chp-den-

engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-845046.html 

http://www.memleket.com.tr/engel-

tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-

istihdam-talebi-1159421h.htm 

http://mobil.aa.com.tr/tr/engel-

tanimayanlar/chpden-engellilere-daha-cok-

istihdam-talebi/850732 

 

 

  

http://www.pusulahaber.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-625351h.htm
http://www.pusulahaber.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-625351h.htm
http://www.pusulahaber.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-625351h.htm
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-den-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-845046.html
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-den-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-845046.html
http://www.memleket.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-1159421h.htm
http://www.memleket.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-1159421h.htm
http://www.memleket.com.tr/engel-tanimayanlar-chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi-1159421h.htm
http://mobil.aa.com.tr/tr/engel-tanimayanlar/chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi/850732
http://mobil.aa.com.tr/tr/engel-tanimayanlar/chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi/850732
http://mobil.aa.com.tr/tr/engel-tanimayanlar/chpden-engellilere-daha-cok-istihdam-talebi/850732
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EKLER:  

Aile Sigortası Broşürü 
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3.11.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd. Erdal Aksünger 

 

Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen 

Çalışmalar 

Referandum sonuçları üzerine yaptığımız analiz ve 

incelemelere Mayıs ayında devam ettik ve 

raporlarımızı örgütümüzle paylaşarak siyasi alanda 

kullanabilecekleri bilgileri aktardık.  

Parti Örgütü ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığımızın düzenlediği CHP 

Yurtdışı Birlikleri Çalıştayına ekibimizle katıldık ve 

analiz çalışmalarımızın sonuçlarını sunduk. Ayrıca 

çalıştayda tüm yurtdışı birliklerimizin internet 

sitelerinin açılışını yaptık, kurumsal e-posta 

hesapları ve içerik yönetim sisteminin kullanımıyla 

ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirdik. 

Mayıs ayında birden ortaya çıkan ve Windows 

işletim sistemlerindeki bir açığı kullanarak yayılan 

Wanna Cry isimli fidye yazılımına karşı Genel 

Merkezimizde hızla önlem aldık, tüm bilgisayarlar 

ve sunucularımızın kontrol ve güncellemelerini 

gerçekleştirdik. Ayrıca örgütümüz ve 

yöneticilerimize konuyla ilgili e-posta mesajları 

göndererek alabilecekleri önlemler konusunda 

bilgilendirdik. 

Veri merkezi hizmeti aldığımız şirketle sözleşmemiz 

sona eriyor. Yeni sözleşme öncesinde hem teknoloji 

olarak, hem de ekonomik olarak daha avantajlı bir 

sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcı şirketlerle 

bir dizi toplantı gerçekleştirdik; mevcut şirketin 

yanı sıra yurt içi ve yurt dışı servis sağlayıcılardan 

alternatif çözüm önerileri ve fiyatlar aldık. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe 2016 

Yılının Genel Değerlendirmesi 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), TOBB 

Telekomünikasyon Meclisi, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Kurumu (BTK), Savunma ve Havacılık 

Sanayii İmalatçılar Derneği, Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Derneği, Deloitte Türkiye, Elektronik 

Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), ComScore gibi 

kurum ve şirketlerin işbirliği ile hazırlanan “Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Sektörü 2016” raporu ile 

“Türkiye’de E-Ticaret 2016” raporu, Mayıs ayı 

sonunda yayımlandı.  

Her iki rapor da, 2016 yılında 2015 yılına göre 

yavaşlayan bir büyüme ve dolar bazında bakıldığı 

zaman 2017 için küçülme beklentisini gösteriyor. 

Sektörün donanım tarafında %90 ve üzerinde dışa 

bağımlılık devam ediyor. 

Bu raporlarla uyumlu bir şekilde, yılın ilk yarısında 

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından 

biri, operasyonlarına son vererek şirketi kapatma 

kararı aldığını duyurdu. Çok sayıda çalışanı, 

tedarikçisi ve iş ortağı bulunan bu platformun 

sektörde konsolidasyon ve küçülme yönünde bir 

etkisinin olacağını düşünüyoruz. 

Hukuk ve adaletin işlemediği bu düzende, üzerine 

eklenen ekonomik krizin de etkisiyle Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri sektöründe yeni yabancı yatırımcı 

girişinin durma noktasına geldiğini, mevcut 

yatırımcıların da ortaklıklardan çekilme riskinin çok 

ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

Wikipedia’ya Erişim Engeli 

Dünyanın en katılımcı ve en büyük online bilgi 

kaynağı olan Wikipedia, Türkiye hakkında yazılan 

olumsuz yorumlar gerekçe gösterilerek 29 Nisan 

sabahı tüm dil seçenekleriyle birlikte Türkiye 

içinden erişime kapatıldı. Milyonlarca kullanıcı 

tarafından çeşitli amaçlarla bilgi kaynağı olarak 

kullanılan Wikipedia’nın yasaklanması, Türkiye’ye o 

içerikten çok daha fazla zarar veriyor. Üstelik bu 

engel, o içeriğe sadece Türkiye’den ulaşılmasını 

engelliyor. Hatta bu engellemenin her yerde haber 

olması nedeniyle, bahsedilen iki sayfa o günden 

beri Dünya genelinde belki milyonlarca kişi 

tarafından, özellikle Türkiye ile ilgili bölümleri 

okumak amacıyla ziyaret edildi. 

Karara yapılan itirazlar da reddedildi, konu Anayasa 

Mahkemesi’ne taşındı. Halen erişim engeli devam 

ediyor. 
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Adalet Yürüyüşü 

15 Haziran’da başladığımız Adalet Yürüyüşü’nde, 

bizimle beraber çalışan birçok arkadaşımızla birlikte 

ilk günden yürümeye devam ediyoruz. Diğer 

yandan, Genel Merkez’deki personelimiz, gönüllü 

ekiplerimiz ve katkıda bulunan kurumlarla birlikte, 

hem yürüyüş katılımcıları için çeşitli hizmetler 

üretiyor, hem de yürüyüşün daha geniş kitlelere 

duyurulması ve gündem olmaya devam etmesi için 

çalışıyoruz. 

Yürüyüşe katılımımıza Enis Berberoğlu’nun cenaze 

nedeniyle izinli olarak cezaevinden çıktığı gün ara 

verdik ve kendisini ziyarete gittik. 

Adalet Yürüyüşü’nün bugüne kadarki 

bölümlerinde, yürüyüşün her gününü özel olarak 

duyuracak şekilde MYK bültenlerini düzenli olarak 

göndermeye devam ettik. Yürüyüşle ilgili bilgi ve 

paylaşımların yapıldığı partimize ait platformlarla 

ilgili duyurular yaptık ve sosyal medya 

etkinliğimizin artmasını sağladık. 

Kısıtlı teknik olanaklarımıza rağmen, Yayın İzleme 

Birimi’ndeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte CHP 

TV canlı yayınlarının tekrar başlatılmasını sağladık. 

Diğer sosyal medya platformlarında da 

desteklediğimiz Facebook canlı yayınlarıyla, her 

gün 1 milyondan fazla insana yürüyüşten anlık 

görüntü sunuyoruz. Yürüyüş etaplarının baştan 

sona yayınlanması ve Genel Başkanımızın her an 

yayında olması, Adalet Yürüyüşü’ne halkın 

desteğinin artmasına katkıda bulunuyor. 

Yürüyüşle birlikte yerli, yabancı ve uluslararası 

medyaya servis edilen görüntü, fotoğraf ve haber 

içeriklerinde de olağanüstü bir artış yaşanıyor. 

Genel Merkez ekiplerimizin bu konuda yaşadığı 

teknik zorluklara çeşitli çözümler ürettik; 

karşılaştıkları her türlü zorluğa karşı desteğimiz 

devam ediyor.  

Beylikdüzü Belediyemizin desteğiyle, aynı anda 12 

kişinin sıcak suyla duş alabildiği bir tır ile 12 

metrekare ekran ve 12 metrekare sahne düzenine 

sahip bir araç temin ettik ve her gün konaklama 

yapılan alanlarda hizmete sunduk. Uygun 

akşamlarda belgesel, sosyal içerikli film gibi içerik 

gösterimiyle Adalet Yürüyüşü’nün ideolojik ve 

kültürel açıdan da katılımcılara katkı sağlaması için 

çalışıyoruz. Sahnemizi konser, TV canlı yayınları gibi 

etkinliklere de açarak yürüyüşün akşam saatlerinde 

de renkli bir atmosfere sahip olmasını sağlıyoruz. 

Yürüyüş sırasında artan telefon ve mobil internet 

ihtiyacına karşılık verilmesi için Turkcell ve 

Vodafone ile görüşmeler yaparak güzergahtaki baz 

istasyonların ek kapasiteyle desteklenmesini, 

gereken yerlerde de mobil istasyonlar getirilmesini 

talep ettik. İlk günlerde konaklama yerlerinin 

konumlarındaki değişkenlik nedeniyle zorlansak da, 

Hendek’ten itibaren üç günlük programları vererek 

her gittiğimiz yerde güçlendirme veya yeni baz 

istasyon kurulması yoluyla yürüyüş katılımcılarına 

GSM ve 4G internet hizmetinin kesintisiz olarak 

sunulmasını sağladık. Halen günlük olarak Turkcell 

ve Vodafone yöneticileriyle toplantı yaparak 

iletişim hizmetlerinin yüksek kaliteyle sunulması 

için değerlendirme yapıyoruz. 

 

Devam Eden Çalışmalar  

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar 

kesintisiz olarak devam ediyor. İletişim Yönetim 

Sisteminde e-posta ve sms kapasitemizi sürekli 

artırıyor, sistemin daha çok kişiye daha hızlı bir 

şekilde ulaştırılması için çalışıyoruz.  

CHP Mobil ve CHPNet Mobil uygulamalarında 

güncelleme ve yeni özelliklerin eklenmesi için 

çalışmalar devam ediyor. 

Kurultay sürecinde il ve ilçelerde yapılacak delege 

seçimi sonuçlarının sağlıklı bir şekilde CHP Intranet 

sistemine girilmesi ve bu sonuçların CHPNet’e 

aktarılması için gerekli çalışmalar tamamlandı. 

Kurultay için hazırlanan üye hazirun listeleri ve 

diğer işlemlerle ilgili Üye Yazım Birimi’ne verdiğimiz 

destek devam ediyor. 
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Planlanan Çalışmalar (kısa, orta, uzun vadede)  

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi’nin yaygınlaştırılması 

hedefimiz devam ediyor. Ancak kurultay takvimine 

girilmesi ve örgütte yönetimi değişecek ilçe 

başkanlıklarının bu süreçle birlikte takip edilmesi ve 

değişen yönetimlere tekrar bilgi aktarımı yapmamız 

gerekiyor. 

Kurultay süreci sonunda değişecek il ve ilçe bilişim 

sorumlularının bilgilendirilmesi, sistemlerin 

tanıtılması ve etkin kullanımı konusunda takvime 

uyumlu bir şekilde yapacağımız işleri planlıyoruz. 

Liyakat ve aktif üyelikle ilgili çalışmalarımızı teknik 

ve parti içi mevzuat boyutuyla en kısa sürede 

etkinleştirme planımız devam ediyor. Bu 

çalışmaların da kurultay takviminden etkileneceğini 

ve üye veritabanı güncellemelerinde bir gecikme 

olacağını görüyoruz. 

Yerel yönetimler performans değerlendirme ve 

iyileştirme, kurumsal kimlik yönetimi ve bilgi 

paylaşımı projelerimizin plan çalışmaları devam 

ediyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığımız ve Genel Başkanımızla paylaşmak 

üzere hazırladığımız sunumlarla ilgili toplantıları 

Adalet Yürüyüşü sonrasında ilk fırsatta 

gerçekleştireceğiz. 

  



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

231 

3.12.Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu  

Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır 

 

ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

a.- PARTİ KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER 

29 Haziran 2017 tarihli itibariyle Parti Kütüğünde 

kayıtlı 1.208.537 asıl üyemiz bulunmaktadır.  

Mevcut üyelerimizin, 

 383.445’i ( toplam üyelerin % 31,7’si ) kadın 

üyelerden,  

 35.979’u   ( toplam üyelerin % 3’ü )  genç kadın 

üyelerden, 

 109.905’i 1987 doğumlu olanlar temel alınmak 

kaydıyla ( toplam üyelerin % 9,1’i ) genç 

üyelerden, 

oluşmaktadır.  

20 Nisan 2017 tarihli Parti Meclisi için verilen 

raporda Parti Kütüğünde kayıtlı 1.198.402 asıl 

üyemizin bulunduğu, bunlardan 378.886’sının 

kadın üyelerden, 34.776’ının genç kadın üyelerden, 

106.519’unun (1987 doğumlu olanlar temel 

alınmak kaydıyla) ise genç üyelerden oluştuğu 

belirtilmişti. 

Toplam 970 ilçeden 50 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 

arasındadır.  

Üye sayısı yetersiz olan ilçelerin adları ve üye 

sayıları aşağıda belirtilmiştir. 
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İL İLÇE 
ÜYE 
SAYISI  İL İLÇE 

ÜYE 
SAYISI 

ADIYAMAN SAMSAT 40  GÜMÜŞHANE KÖSE 15 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38  HAKKARİ ÇUKURCA 21 

BATMAN HASANKEYF 41  HAKKARİ ŞEMDİNLİ 40 

BAYBURT AYDINTEPE 47  KARAMAN BAŞYAYLA 22 

BİNGÖL KARLIOVA 45  KARAMAN KAZIMKARABEKİR 46 

BİNGÖL SOLHAN 30  KARS DİGOR 44 

BİNGÖL YAYLADERE 40  KASTAMONU AĞLI 41 

ÇANKIRI ATKARACALAR 39  KASTAMONU DOĞANYURT 47 

ÇANKIRI KORGUN 18  KAYSERİ HACILAR 44 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9  KIRIKKALE ÇELEBİ 47 

DİYARBAKIR DİCLE 48  KONYA AKÖREN 43 

DİYARBAKIR HAZRO 29  KONYA HALKAPINAR 44 

DİYARBAKIR KULP 42  KONYA TAŞKENT 43 

DİYARBAKIR LİCE 43  KONYA YALIHÜYÜK 13 

ELAZIĞ ARICAK 41  MALATYA DOĞANYOL 42 

ELAZIĞ BASKİL 41  MARDİN YEŞİLLİ 41 

ELAZIĞ SİVRİCE 41  SİİRT ŞİRVAN 45 

ERZİNCAN KEMALİYE 45  SİİRT TİLLO 1 

ERZURUM HORASAN 49  SİVAS DOĞANŞAR 10 

ERZURUM KARAYAZI 31  SİVAS GÖLOVA 32 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 9  ŞANLIURFA HARRAN 24 

ERZURUM OLUR 43  ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 49 

ERZURUM PAZARYOLU 39  ŞIRNAK İDİL 37 

ERZURUM UZUNDERE 23  VAN BAŞKALE 37 

GİRESUN ÇAMOLUK 41  VAN SARAY 36 

       
       

diğer 920 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 377, 

 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 160, 

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 (29.06.2017) 

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 45.091 15.838 1.626 4.501  K.MARAŞ 9.645 2.066 129 619 

ADIYAMAN 6.854 1.185 99 529  KARABÜK 2.464 512 56 222 

AFYON 6.817 902 75 477  KARAMAN 2.684 468 36 178 

AĞRI 1.056 96 17 86  KARS 1.778 167 18 106 

AKSARAY 2.788 493 55 221  KASTAMONU 4.062 743 38 241 

AMASYA 7.540 1.850 121 501  KAYSERİ 8.452 1.965 226 808 

ANKARA 81.386 31.306 2.045 5.513  KIRIKKALE 2.222 534 25 105 

ANTALYA 42.549 14.058 1.022 3.283  KIRKLARELİ 14.519 4.158 427 1.387 

ARDAHAN 1.896 175 23 102  KIRŞEHİR 3.235 581 17 75 

ARTVİN 5.164 1.133 84 372  KİLİS 880 107 9 70 

AYDIN 33.502 10.279 1.230 3.923  KOCAELİ 28.059 8.886 827 2.510 

BALIKESİR 24.613 7.617 579 1.871  KONYA 9.934 1.727 146 674 

BARTIN 2.122 371 31 126  KÜTAHYA 3.562 544 62 244 

BATMAN 918 153 31 123  MALATYA 10.149 2.296 162 521 

BAYBURT 366 37 12 57  MANİSA 21.446 4.823 447 1.834 

BİLECİK 3.969 924 93 361  MARDİN 1.428 294 42 138 

BİNGÖL 650 137 18 63  MERSİN 40.231 14.674 863 2.427 

BİTLİS 653 99 18 115  MUĞLA 32.817 9.830 993 3.944 

BOLU 4.436 1.110 87 299  MUŞ 755 108 20 70 

BURDUR 4.415 998 60 272  NEVŞEHİR 3.267 720 38 201 

BURSA 31.881 8.646 995 3.504  NİĞDE 4.774 910 34 237 

ÇANAKKALE 14.069 4.135 331 1.114  ORDU 8.415 1.380 121 572 

ÇANKIRI 976 187 9 69  OSMANİYE 6.178 1.757 123 383 

ÇORUM 12.482 3.842 217 694  RİZE 3.376 595 55 220 

DENİZLİ 15.948 3.895 321 1.260  SAKARYA 8.564 2.248 255 899 

DİYARBAKIR 3.314 672 97 336  SAMSUN 15.877 4.063 333 1.238 

DÜZCE 3.278 703 65 241  SİİRT 675 86 11 91 

EDİRNE 10.928 2.731 287 974  SİNOP 3.638 1.025 58 220 

ELAZIĞ 2.916 613 66 215  SİVAS 9.416 2.414 168 541 

ERZİNCAN 5.556 1.604 94 295  ŞANLIURFA 3.115 438 84 318 

ERZURUM 2.476 322 34 166  ŞIRNAK 754 80 27 113 

ESKİŞEHİR 14.324 4.343 385 1.173  TEKİRDAĞ 25.865 7.415 1.101 3.716 

GAZİANTEP 22.217 5.905 645 2.191  TOKAT 8.166 1.717 113 418 

GİRESUN 7.724 1.805 161 573  TRABZON 8.736 1.655 141 544 

GÜMÜŞHANE 989 157 14 80  TUNCELİ 4.168 1.063 87 232 

HAKKARİ 625 144 54 167  UŞAK 8.069 2.076 217 834 

HATAY 31.107 10.039 1.245 3.436  VAN 2.320 438 76 246 

IĞDIR 662 83 13 69  YALOVA 5.012 1.895 158 438 

ISPARTA 4.069 904 65 358  YOZGAT 3.042 486 29 154 

İSTANBUL 256.525 98.239 10.452 27.219  ZONGULDAK 10.652 2.732 217 732 

İZMİR 147.285 56.039 5.114 14.456  
 GENEL 
TOPLAM 1.208.537 383.445 35.979 109.905 
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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 başlatılmış olup, süreç içerisinde yapılacak 

işlemleri içeren “Kongre Takvimi” açıklanmıştır. 

Tüzüğün 15/3 maddesi uyarınca, Genel Merkez Üye 

Yazım Bürosundaki “Parti Kütüğü”, ilçede tutulan 

“Üye Kayıt Defteri”ne esas olur. Tüzüğün 18. 

maddesine göre süresi içinde yeni adresini 

bildirmeyen üyeler seçme ve seçilme haklarını 

kullanamayacaktır. Yaklaşan kongreler takvimi 

süresince bu tür hak kayıplarının önlenmesi için 

Genel Merkez Üye Yazım Birimi tarafından üye 

kayıtları “Seçmen Kütüğü”ne uyumlu hale 

getirilmektedir. 

Bu karar uyarınca, üyelik adreslerinin adrese dayalı 

nüfus kayıtlarına göre oluşan “16 Nisan 2017 

Anayasa Halk Oylamasına Esas Olan Seçmen Kütük” 

bilgilerine dayanarak üye adreslerinin 

güncellenmesi yapılmıştır. 

Ayrıca yapılan güncellemelere ek olarak ilgili, İl ve 

İlçe Başkanlıklarımızdan gelen istifa, vefat, nakil, 

disiplin gibi işlemlerinde yapılması tamamlanmıştır. 

  

Muhtarlık Bölgesi Delegeleri Seçimine Temel 

Olacak Üye Çizelgelerinin basımı muhtarlık bazında 

devam etmektedir. Basımı biten il ve ilçelerimizin 

hazirun listelerinin mühürlenmesi, ayrılması ve 

paketlenmesi işlemleri sonrası ilgili yerlere kargo ile 

gönderilmektedir. 

Söz konusu sürece ilişkin yürütülecek işlemlere esas 

olacak 2017/4 sayılı Genelge ile Kongre Takvimi 

aşağıda verilmiştir.  

c.- ONLİNE ÜYELER: 

Online Üyelik Sisteminden 08 Temmuz 2014 

tarihinden günümüze değin 74.450 kişi üyelik için 

başvuruda bulunmuşlardır. Bunlardan 32.187 kişi 

asıl üye olarak Üye Kütüğünde kayıtlıdır.  

Üyelik işlemleri devam eden 3.952 kişi ile üyelik 

süreçleri bu aşamada uygun olmayan 38.311 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 
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İSTANBUL İZMİR ANKARA ADANA ANTALYA MERSİN AYDIN MUĞLA BURSA HATAY



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

235 

olması durumunda kişiye yeniden gönderilerek 

üyelik işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.) 

Online Üyelik ile ilgili 20 Nisan 2017 tarihli Parti 

Meclisi için verilen raporda, 72.576 kişinin üyelik 

için başvuruda bulunduğu, bunlardan 31.154 

kişinin asıl üye olduğu ve üyelik işlemlerine devam 

eden 3.904 kişi ile, üyelik süreçleri henüz uygun 

olmayan 37.518 kişinin üyelik işlemlerine devam 

edildiği belirtilmişti. 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI 
(29.06.2017 itibariyle) 

DURUM SAYI 

Onaylananlar 32.187 

TOPLAM 32.187 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI 
DAĞILIMI (29.06.2017) 

DURUM SAYI 

Üyelik Kartları Matbaada Basımda 
Olanlar 333 

Uyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler 3.188 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, 
MYK'dan Üyelikleri Geçecekler 290 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe 
Görüşleri istenenler 141 

TOPLAM 3.952 

  
 
ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA UYGUN 
OLMAYANLARIN SAYI DAĞILIMI (29.06.2017) 

  

DURUM SAYI 

Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) 
Olmayanlar 26.817 

Resim Uygun Olmayanlar 1.531 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya 
Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 5 

Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.192 

Kişilere Kargo Teslim edilemeyenler 5.614 

Üyeliklerini İptal Edenler  1.977 

İlçe Başkanlığının İtiraz Ettiği Üyeler 175 

TOPLAM 38.311 

 

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.  

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.  
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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 1.208.537 asıl 

üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya 

elverişli olan 1.102.740 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 11.087 kişinin kimlik 

kartları, 

 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe 

gönderilen daha önceki dönemlerde üye 

olanlardan fotoğrafları olmayan veya fotokopi 

resimleri olan 94.710 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.

 

  

http://www.yargitaycb.gov.tr/
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ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA SAYI DAĞILIMI (29.06.2017) 

                

İL ADI İLÇE ADI ÜYE SAYISI KADIN ÜYE SAYISI GENÇ ÜYE SAYISI 

ADANA ALADAĞ 392 84 38 

ADANA CEYHAN 2668 700 244 

ADANA ÇUKUROVA 10935 4395 774 

ADANA FEKE 232 47 25 

ADANA İMAMOĞLU 386 72 26 

ADANA KARAİSALI 292 32 16 

ADANA KARATAŞ 642 209 83 

ADANA KOZAN 2039 587 226 

ADANA POZANTI 402 66 34 

ADANA SAİMBEYLİ 324 84 21 

ADANA SARIÇAM 1750 491 138 

ADANA SEYHAN 18018 6800 2146 

ADANA TUFANBEYLİ 297 73 16 

ADANA YUMURTALIK 320 66 25 

ADANA YÜREĞİR 6394 2132 689 

ADIYAMAN BESNİ 1237 131 92 

ADIYAMAN ÇELİKHAN 219 32 9 

ADIYAMAN GERGER 171 17 40 

ADIYAMAN GÖLBAŞI 1110 319 62 

ADIYAMAN KAHTA 439 75 28 

ADIYAMAN MERKEZ 3393 587 267 

ADIYAMAN SAMSAT 40  14 

ADIYAMAN SİNCİK 52 3 2 

ADIYAMAN TUT 193 21 15 

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 188 12 23 

AFYONKARAHİSAR BAYAT 133 10 8 

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 295 27 15 

AFYONKARAHİSAR ÇAY 207 30 8 

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 104 4 8 

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 115 8 10 

AFYONKARAHİSAR DİNAR 504 53 18 

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 635 69 52 

AFYONKARAHİSAR EVCİLER 160 5 4 

AFYONKARAHİSAR HOCALAR 131 13 7 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 342 19 18 

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 60 1 1 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38 1 1 

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1993 458 186 

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 559 63 27 

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 448 19 40 

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 391 62 11 

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 514 48 40 

AĞRI DİYADİN 81 11 11 

AĞRI DOĞUBAYAZIT 108 19 4 

AĞRI ELEŞKİRT 53 2 1 

AĞRI HAMUR 61  5 
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AĞRI MERKEZ 428 46 37 

AĞRI PATNOS 131 10 10 

AĞRI TAŞLIÇAY 56 7 4 

AĞRI TUTAK 138 1 14 

AKSARAY AĞAÇÖREN 71 5 2 

AKSARAY ESKİL 136 5 5 

AKSARAY GÜLAĞAÇ 523 140 65 

AKSARAY GÜZELYURT 117 17 5 

AKSARAY MERKEZ 1702 298 136 

AKSARAY ORTAKÖY 170 19 5 

AKSARAY SARIYAHŞİ 69 9 3 

AMASYA GÖYNÜCEK 489 131 17 

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1684 516 114 

AMASYA HAMAMÖZÜ 91 12 4 

AMASYA MERKEZ 2167 492 107 

AMASYA MERZİFON 2008 519 183 

AMASYA SULUOVA 423 90 18 

AMASYA TAŞOVA 678 90 58 

ANKARA AKYURT 180 34 7 

ANKARA ALTINDAĞ 4264 1615 317 

ANKARA AYAŞ 194 38 4 

ANKARA BALA 329 43 20 

ANKARA BEYPAZARI 359 62 23 

ANKARA ÇAMLIDERE 97 19 6 

ANKARA ÇANKAYA 20926 8888 1356 

ANKARA ÇUBUK 574 133 27 

ANKARA ELMADAĞ 1131 331 124 

ANKARA ETİMESGUT 6317 2620 334 

ANKARA EVREN 71 28  

ANKARA GÖLBAŞI 1302 415 82 

ANKARA GÜDÜL 80 17 3 

ANKARA HAYMANA 315 22 18 

ANKARA KAHRAMANKAZAN 300 95 23 

ANKARA KALECİK 242 46 9 

ANKARA KEÇİÖREN 9473 3586 628 

ANKARA KIZILCAHAMAM 266 47 11 

ANKARA MAMAK 17262 6855 1451 

ANKARA NALLIHAN 303 44 14 

ANKARA POLATLI 883 197 57 

ANKARA PURSAKLAR 441 132 42 

ANKARA SİNCAN 2726 833 186 

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 538 96 15 

ANKARA YENİMAHALLE 12813 5110 756 

ANTALYA AKSEKİ 365 94 14 

ANTALYA AKSU 558 121 51 

ANTALYA ALANYA 3322 1100 228 

ANTALYA DEMRE 500 135 39 

ANTALYA DÖŞEMEALTI 994 261 109 

ANTALYA ELMALI 536 66 23 

ANTALYA FİNİKE 953 300 67 
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ANTALYA GAZİPAŞA 1664 442 90 

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 139 28 5 

ANTALYA İBRADI 116 21 5 

ANTALYA KAŞ 1294 297 177 

ANTALYA KEMER 927 296 58 

ANTALYA KEPEZ 7464 2613 606 

ANTALYA KONYAALTI 4365 1792 269 

ANTALYA KORKUTELİ 802 102 59 

ANTALYA KUMLUCA 797 146 84 

ANTALYA MANAVGAT 4242 918 332 

ANTALYA MURATPAŞA 12428 5169 961 

ANTALYA SERİK 1083 157 106 

ARDAHAN ÇILDIR 210 25 2 

ARDAHAN DAMAL 179 12 14 

ARDAHAN GÖLE 435 34 23 

ARDAHAN HANAK 260 7 7 

ARDAHAN MERKEZ 680 89 52 

ARDAHAN POSOF 132 8 4 

ARTVİN ARDANUÇ 508 76 29 

ARTVİN ARHAVİ 557 138 39 

ARTVİN BORÇKA 588 108 39 

ARTVİN HOPA 1150 252 89 

ARTVİN MERKEZ 1237 349 105 

ARTVİN MURGUL 403 121 28 

ARTVİN ŞAVŞAT 522 66 32 

ARTVİN YUSUFELİ 199 23 11 

AYDIN BOZDOĞAN 923 144 114 

AYDIN BUHARKENT 353 98 60 

AYDIN ÇİNE 1408 289 169 

AYDIN DİDİM 4601 1770 308 

AYDIN EFELER 8145 2754 1132 

AYDIN GERMENCİK 1031 171 110 

AYDIN İNCİRLİOVA 1419 288 222 

AYDIN KARACASU 458 65 46 

AYDIN KARPUZLU 242 35 24 

AYDIN KOÇARLI 601 90 63 

AYDIN KÖŞK 534 90 84 

AYDIN KUŞADASI 5194 2128 482 

AYDIN KUYUCAK 848 193 107 

AYDIN NAZİLLİ 3174 880 402 

AYDIN SÖKE 3678 1064 511 

AYDIN SULTANHİSAR 515 129 41 

AYDIN YENİPAZAR 378 91 48 

BALIKESİR ALTIEYLÜL 1986 561 154 

BALIKESİR AYVALIK 2181 839 144 

BALIKESİR BALYA 211 42 10 

BALIKESİR BANDIRMA 2849 942 314 

BALIKESİR BİGADİÇ 374 57 40 

BALIKESİR BURHANİYE 2381 881 161 

BALIKESİR DURSUNBEY 186 18 19 
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BALIKESİR EDREMİT 6872 2584 447 

BALIKESİR ERDEK 880 285 44 

BALIKESİR GÖMEÇ 513 130 46 

BALIKESİR GÖNEN 969 181 83 

BALIKESİR HAVRAN 303 64 32 

BALIKESİR İVRİNDİ 505 42 30 

BALIKESİR KARESİ 1771 512 150 

BALIKESİR KEPSUT 231 34 12 

BALIKESİR MANYAS 711 128 79 

BALIKESİR MARMARA 285 95 19 

BALIKESİR SAVAŞTEPE 201 28 9 

BALIKESİR SINDIRGI 707 97 46 

BALIKESİR SUSURLUK 497 97 32 

BARTIN AMASRA 282 77 14 

BARTIN KURUCAŞİLE 98 16 4 

BARTIN MERKEZ 1407 245 101 

BARTIN ULUS 335 33 7 

BATMAN BEŞİRİ 51 10 7 

BATMAN GERCÜŞ 59 2  

BATMAN HASANKEYF 41 9 3 

BATMAN KOZLUK 127 4 24 

BATMAN MERKEZ 461 108 69 

BATMAN SASON 179 20 20 

BAYBURT AYDINTEPE 47 1 4 

BAYBURT DEMİRÖZÜ 77 16 13 

BAYBURT MERKEZ 242 20 40 

BİLECİK BOZÜYÜK 1496 450 137 

BİLECİK GÖLPAZARI 256 30 22 

BİLECİK İNHİSAR 77 14 2 

BİLECİK MERKEZ 1297 310 136 

BİLECİK OSMANELİ 210 29 20 

BİLECİK PAZARYERİ 117 12 12 

BİLECİK SÖĞÜT 417 58 32 

BİLECİK YENİPAZAR 99 21  

BİNGÖL ADAKLI 67 11 4 

BİNGÖL GENÇ 57 4 10 

BİNGÖL KARLIOVA 45 6 6 

BİNGÖL KİĞI 98 16 2 

BİNGÖL MERKEZ 244 73 32 

BİNGÖL SOLHAN 30 7 5 

BİNGÖL YAYLADERE 40 10 1 

BİNGÖL YEDİSU 69 10 3 

BİTLİS ADİLCEVAZ 60 2 5 

BİTLİS AHLAT 70 8 7 

BİTLİS GÜROYMAK 85 6 10 

BİTLİS HİZAN 57 4 5 

BİTLİS MERKEZ 150 22 38 

BİTLİS MUTKİ 76 21 21 

BİTLİS TATVAN 155 36 29 

BOLU DÖRTDİVAN 51 4 1 
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BOLU GEREDE 50 3 4 

BOLU GÖYNÜK 163 21 5 

BOLU KIBRISCIK 139 16 3 

BOLU MENGEN 263 57 17 

BOLU MERKEZ 3311 945 242 

BOLU MUDURNU 281 51 18 

BOLU SEBEN 90 8 4 

BOLU YENİÇAĞA 88 5 5 

BURDUR AĞLASUN 100 21 6 

BURDUR ALTINYAYLA 65 11 2 

BURDUR BUCAK 462 78 32 

BURDUR ÇAVDIR 143 13 6 

BURDUR ÇELTİKÇİ 76 7 6 

BURDUR GÖLHİSAR 248 32 3 

BURDUR KARAMANLI 272 69 18 

BURDUR KEMER 54 3 1 

BURDUR MERKEZ 2121 579 159 

BURDUR TEFENNİ 187 43 13 

BURDUR YEŞİLOVA 687 142 26 

BURSA BÜYÜKORHAN 76 2 2 

BURSA GEMLİK 1524 439 151 

BURSA GÜRSU 589 108 63 

BURSA HARMANCIK 80 8 1 

BURSA İNEGÖL 1893 340 296 

BURSA İZNİK 776 143 68 

BURSA KARACABEY 870 164 98 

BURSA KELES 94 2 5 

BURSA KESTEL 1067 234 175 

BURSA MUDANYA 2752 924 281 

BURSA 
MUSTAFAKEMALPAŞ
A 1293 219 139 

BURSA NİLÜFER 6115 2115 619 

BURSA ORHANELİ 245 21 8 

BURSA ORHANGAZİ 1110 279 144 

BURSA OSMANGAZİ 7804 2184 886 

BURSA YENİŞEHİR 760 119 83 

BURSA YILDIRIM 4833 1345 485 

ÇANAKKALE AYVACIK 1036 254 83 

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1015 201 76 

ÇANAKKALE BİGA 1742 389 134 

ÇANAKKALE BOZCAADA 122 44 13 

ÇANAKKALE ÇAN 1033 223 54 

ÇANAKKALE ECEABAT 362 139 31 

ÇANAKKALE EZİNE 757 208 94 

ÇANAKKALE GELİBOLU 902 255 44 

ÇANAKKALE GÖKÇEADA 274 100 14 

ÇANAKKALE LAPSEKİ 554 115 34 

ÇANAKKALE MERKEZ 5760 2156 510 

ÇANAKKALE YENİCE 512 51 27 

ÇANKIRI ATKARACALAR 39 11 2 
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ÇANKIRI BAYRAMÖREN 53 14 1 

ÇANKIRI ÇERKEŞ 116 11 8 

ÇANKIRI ELDİVAN 58 17 4 

ÇANKIRI ILGAZ 79 5 8 

ÇANKIRI KIZILIRMAK 56 14 4 

ÇANKIRI KORGUN 18 5 2 

ÇANKIRI KURŞUNLU 73 6 9 

ÇANKIRI MERKEZ 269 60 17 

ÇANKIRI ORTA 53 7 3 

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 153 34 11 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9 3  

ÇORUM ALACA 493 108 16 

ÇORUM BAYAT 174 16 5 

ÇORUM BOĞAZKALE 58 20 2 

ÇORUM DODURGA 102 5 1 

ÇORUM İSKİLİP 329 29 28 

ÇORUM KARGI 251 17 11 

ÇORUM LAÇİN 103 7 3 

ÇORUM MECİTÖZÜ 596 141 40 

ÇORUM MERKEZ 8450 3062 491 

ÇORUM OĞUZLAR 174 29 5 

ÇORUM ORTAKÖY 164 16 10 

ÇORUM OSMANCIK 519 61 47 

ÇORUM SUNGURLU 973 327 32 

ÇORUM UĞURLUDAĞ 96 4 3 

DENİZLİ ACIPAYAM 916 140 50 

DENİZLİ BABADAĞ 119 28 7 

DENİZLİ BAKLAN 119 12 10 

DENİZLİ BEKİLLİ 336 69 31 

DENİZLİ BEYAĞAÇ 200 34 3 

DENİZLİ BOZKURT 247 33 16 

DENİZLİ BULDAN 491 98 37 

DENİZLİ ÇAL 510 68 38 

DENİZLİ ÇAMELİ 266 47 4 

DENİZLİ ÇARDAK 221 29 10 

DENİZLİ ÇİVRİL 1325 254 93 

DENİZLİ GÜNEY 260 34 35 

DENİZLİ HONAZ 440 80 28 

DENİZLİ KALE 220 30 18 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3884 1163 259 

DENİZLİ PAMUKKALE 4366 1274 389 

DENİZLİ SARAYKÖY 1075 353 150 

DENİZLİ SERİNHİSAR 347 63 39 

DENİZLİ TAVAS 606 86 43 

DİYARBAKIR BAĞLAR 689 155 73 

DİYARBAKIR BİSMİL 170 19 14 

DİYARBAKIR ÇERMİK 164 34 34 

DİYARBAKIR ÇINAR 75 8 7 

DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 82 3 2 

DİYARBAKIR DİCLE 48 1 4 
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DİYARBAKIR EĞİL 68 7 17 

DİYARBAKIR ERGANİ 398 42 14 

DİYARBAKIR HANİ 89 17 20 

DİYARBAKIR HAZRO 29  4 

DİYARBAKIR KAYAPINAR 612 171 68 

DİYARBAKIR KOCAKÖY 69 11 10 

DİYARBAKIR KULP 42 5 1 

DİYARBAKIR LİCE 43 2 8 

DİYARBAKIR SİLVAN 97 15 7 

DİYARBAKIR SUR 174 44 15 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR 465 138 38 

DÜZCE AKÇAKOCA 681 201 70 

DÜZCE CUMAYERİ 144 14 5 

DÜZCE ÇİLİMLİ 129 11 9 

DÜZCE GÖLYAKA 210 25 25 

DÜZCE GÜMÜŞOVA 115 12 8 

DÜZCE KAYNAŞLI 198 26 8 

DÜZCE MERKEZ 1652 405 108 

DÜZCE YIĞILCA 149 9 8 

EDİRNE ENEZ 660 170 66 

EDİRNE HAVSA 515 111 35 

EDİRNE İPSALA 664 122 57 

EDİRNE KEŞAN 2726 668 189 

EDİRNE LALAPAŞA 154 8 5 

EDİRNE MERİÇ 394 38 25 

EDİRNE MERKEZ 3973 1248 498 

EDİRNE SÜLOĞLU 212 24 12 

EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1630 342 87 

ELAZIĞ AĞIN 62 10 2 

ELAZIĞ ALACAKAYA 58 5 5 

ELAZIĞ ARICAK 41 7 8 

ELAZIĞ BASKİL 41 5 1 

ELAZIĞ KARAKOÇAN 151 19 9 

ELAZIĞ KEBAN 68 8  

ELAZIĞ KOVANCILAR 64 2 1 

ELAZIĞ MADEN 138 26 8 

ELAZIĞ MERKEZ 2202 524 178 

ELAZIĞ PALU 50 1 1 

ELAZIĞ SİVRİCE 41 6 2 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 227 23 4 

ERZİNCAN İLİÇ 146 19 5 

ERZİNCAN KEMAH 267 47 15 

ERZİNCAN KEMALİYE 45 9 2 

ERZİNCAN MERKEZ 3813 1265 227 

ERZİNCAN OTLUKBELİ 63 19 3 

ERZİNCAN REFAHİYE 187 34 3 

ERZİNCAN TERCAN 360 32 19 

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 448 156 17 

ERZURUM AŞKALE 154 21 5 

ERZURUM AZİZİYE 139 26 8 
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ERZURUM ÇAT 230 8 16 

ERZURUM HINIS 255 32 18 

ERZURUM HORASAN 49 3 3 

ERZURUM İSPİR 87 10 2 

ERZURUM KARAÇOBAN 56 1  

ERZURUM KARAYAZI 31 2 6 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 9  1 

ERZURUM NARMAN 54 4 2 

ERZURUM OLTU 73 11 1 

ERZURUM OLUR 43 3 6 

ERZURUM PALANDÖKEN 366 73 36 

ERZURUM PASİNLER 61 4 3 

ERZURUM PAZARYOLU 39 8 1 

ERZURUM ŞENKAYA 232 24 4 

ERZURUM TEKMAN 122 10 5 

ERZURUM TORTUM 59 14 2 

ERZURUM UZUNDERE 23 2  

ERZURUM YAKUTİYE 394 66 47 

ESKİŞEHİR ALPU 126 6 3 

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 168 24 8 

ESKİŞEHİR ÇİFTELER 227 44 10 

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 64 1 4 

ESKİŞEHİR HAN 85 8 3 

ESKİŞEHİR İNÖNÜ 144 16 9 

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 115 22 12 

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 133 22 26 

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 152 11 16 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8291 2785 622 

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 89 14 8 

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 400 54 14 

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 159 20 7 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4171 1316 431 

GAZİANTEP ARABAN 346 25 27 

GAZİANTEP İSLAHİYE 812 119 34 

GAZİANTEP KARKAMIŞ 233 36 16 

GAZİANTEP NİZİP 1213 160 165 

GAZİANTEP NURDAĞI 306 84 38 

GAZİANTEP OĞUZELİ 457 62 30 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 10872 3412 1099 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7634 1967 756 

GAZİANTEP YAVUZELİ 344 40 26 

GİRESUN ALUCRA 79 15 5 

GİRESUN BULANCAK 1353 378 93 

GİRESUN ÇAMOLUK 41 9 3 

GİRESUN ÇANAKÇI 74 8 1 

GİRESUN DERELİ 167 31 7 

GİRESUN DOĞANKENT 80 11 9 

GİRESUN ESPİYE 574 102 73 

GİRESUN EYNESİL 232 25 3 

GİRESUN GÖRELE 889 179 44 
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GİRESUN GÜCE 160 20 10 

GİRESUN KEŞAP 425 71 40 

GİRESUN MERKEZ 2636 759 221 

GİRESUN PİRAZİZ 365 93 17 

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 148 26 6 

GİRESUN TİREBOLU 406 70 35 

GİRESUN YAĞLIDERE 95 8 6 

GÜMÜŞHANE KELKİT 191 31 16 

GÜMÜŞHANE KÖSE 15 1 2 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 92 9 6 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 380 82 40 

GÜMÜŞHANE ŞİRAN 173 22 11 

GÜMÜŞHANE TORUL 138 12 5 

HAKKARİ ÇUKURCA 21 7 11 

HAKKARİ MERKEZ 324 92 94 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 40 2 14 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 240 43 48 

HATAY ALTINÖZÜ 572 98 133 

HATAY ANTAKYA 4184 1129 485 

HATAY ARSUZ 3109 1089 383 

HATAY BELEN 812 307 101 

HATAY DEFNE 6423 2000 724 

HATAY DÖRTYOL 1163 332 88 

HATAY ERZİN 846 300 69 

HATAY HASSA 439 78 59 

HATAY İSKENDERUN 5089 2017 417 

HATAY KIRIKHAN 1144 322 162 

HATAY KUMLU 160 52 15 

HATAY PAYAS 635 186 84 

HATAY REYHANLI 765 142 111 

HATAY SAMANDAĞ 5434 1922 557 

HATAY YAYLADAĞI 332 65 48 

IĞDIR ARALIK 109 7 2 

IĞDIR KARAKOYUNLU 70 7 2 

IĞDIR MERKEZ 390 63 61 

IĞDIR TUZLUCA 93 6 4 

ISPARTA AKSU 109 25 12 

ISPARTA ATABEY 51 10 10 

ISPARTA EĞİRDİR 326 78 38 

ISPARTA GELENDOST 154 5 7 

ISPARTA GÖNEN 209 43 24 

ISPARTA KEÇİBORLU 231 44 9 

ISPARTA MERKEZ 1735 505 186 

ISPARTA SENİRKENT 113 22 5 

ISPARTA SÜTÇÜLER 111 13 1 

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 410 75 19 

ISPARTA ULUBORLU 68 7 5 

ISPARTA YALVAÇ 460 57 32 

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 92 20 10 

İSTANBUL ADALAR 1247 507 157 
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İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1658 421 252 

İSTANBUL ATAŞEHİR 15290 6307 1949 

İSTANBUL AVCILAR 12109 4843 1316 

İSTANBUL BAĞCILAR 5760 1729 576 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8648 3476 889 

İSTANBUL BAKIRKÖY 6076 2892 528 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3799 1456 325 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3072 893 328 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6017 2705 880 

İSTANBUL BEYKOZ 4961 1771 606 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 7113 3157 766 

İSTANBUL BEYOĞLU 4663 1739 581 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4989 2009 403 

İSTANBUL ÇATALCA 1940 562 287 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4174 1513 463 

İSTANBUL ESENLER 3708 1115 419 

İSTANBUL ESENYURT 9895 3042 1217 

İSTANBUL EYÜP 6722 2324 587 

İSTANBUL FATİH 4127 1627 320 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4457 1551 413 

İSTANBUL GÜNGÖREN 3619 1442 424 

İSTANBUL KADIKÖY 10946 4994 999 

İSTANBUL KAĞITHANE 7035 2719 796 

İSTANBUL KARTAL 14290 5779 1206 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 9832 3405 983 

İSTANBUL MALTEPE 13575 5686 1524 

İSTANBUL PENDİK 8588 2700 858 

İSTANBUL SANCAKTEPE 7783 2800 1024 

İSTANBUL SARIYER 8679 3525 871 

İSTANBUL SİLİVRİ 4388 1455 560 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 1646 399 250 

İSTANBUL SULTANGAZİ 8557 2906 795 

İSTANBUL ŞİLE 987 364 53 

İSTANBUL ŞİŞLİ 8107 3645 920 

İSTANBUL TUZLA 5759 2265 559 

İSTANBUL ÜMRANİYE 9078 3323 785 

İSTANBUL ÜSKÜDAR 7462 3085 832 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU 5769 2108 518 

İZMİR ALİAĞA 3041 1173 393 

İZMİR BALÇOVA 4586 2319 277 

İZMİR BAYINDIR 1352 250 188 

İZMİR BAYRAKLI 12542 4977 1172 

İZMİR BERGAMA 2895 766 303 

İZMİR BEYDAĞ 201 40 18 

İZMİR BORNOVA 13632 5030 1450 

İZMİR BUCA 16222 6503 1697 

İZMİR ÇEŞME 2161 778 204 

İZMİR ÇİĞLİ 10406 4212 998 

İZMİR DİKİLİ 2492 855 212 

İZMİR FOÇA 1941 773 152 
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İZMİR GAZİEMİR 3879 1461 386 

İZMİR GÜZELBAHÇE 2146 972 160 

İZMİR KARABAĞLAR 12317 4950 1097 

İZMİR KARABURUN 492 169 49 

İZMİR KARŞIYAKA 13335 5977 1035 

İZMİR KEMALPAŞA 2397 568 240 

İZMİR KINIK 1233 162 223 

İZMİR KİRAZ 878 128 127 

İZMİR KONAK 10730 4465 987 

İZMİR MENDERES 3052 892 370 

İZMİR MENEMEN 4529 1453 470 

İZMİR NARLIDERE 5119 2297 458 

İZMİR ÖDEMİŞ 2963 623 337 

İZMİR SEFERİHİSAR 1936 697 160 

İZMİR SELÇUK 1813 593 166 

İZMİR TİRE 1861 438 163 

İZMİR TORBALI 4249 1393 665 

İZMİR URLA 2885 1125 299 

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 794 128 55 

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 571 75 42 

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 173 34 11 

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1195 197 102 

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 91 10 2 

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1749 342 146 

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 300 57 14 

KAHRAMANMARAŞ NURHAK 742 213 44 

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1139 213 96 

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2480 757 83 

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 411 40 24 

KARABÜK EFLANİ 104 8 13 

KARABÜK ESKİPAZAR 97 5 2 

KARABÜK MERKEZ 1132 254 135 

KARABÜK OVACIK 63 3 4 

KARABÜK SAFRANBOLU 693 200 52 

KARABÜK YENİCE 375 42 16 

KARAMAN AYRANCI 181 12 9 

KARAMAN BAŞYAYLA 22  1 

KARAMAN ERMENEK 413 62 16 

KARAMAN KAZIMKARABEKİR 46 8 1 

KARAMAN MERKEZ 1800 364 143 

KARAMAN SARIVELİLER 222 22 8 

KARS AKYAKA 84 2  

KARS ARPAÇAY 221 5 4 

KARS DİGOR 44 2 1 

KARS KAĞIZMAN 87 9 9 

KARS MERKEZ 779 104 65 

KARS SARIKAMIŞ 274 27 12 

KARS SELİM 142 8 6 

KARS SUSUZ 147 10 9 

KASTAMONU ABANA 162 42 6 
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KASTAMONU AĞLI 41 2 3 

KASTAMONU ARAÇ 247 28 20 

KASTAMONU AZDAVAY 143 31 3 

KASTAMONU BOZKURT 127 26 6 

KASTAMONU CİDE 493 131 38 

KASTAMONU ÇATALZEYTİN 125 27  

KASTAMONU DADAY 187 46 7 

KASTAMONU DEVREKANİ 142  5 

KASTAMONU DOĞANYURT 47 1 1 

KASTAMONU HANÖNÜ 169 43 10 

KASTAMONU İHSANGAZİ 52 6 2 

KASTAMONU İNEBOLU 122 19 3 

KASTAMONU KÜRE 58 6 11 

KASTAMONU MERKEZ 1376 278 90 

KASTAMONU PINARBAŞI 52 4 1 

KASTAMONU SEYDİLER 91 3 12 

KASTAMONU ŞENPAZAR 54 4 6 

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 193 18 6 

KASTAMONU TOSYA 181 28 11 

KAYSERİ AKKIŞLA 90 6 7 

KAYSERİ BÜNYAN 217 14 23 

KAYSERİ DEVELİ 404 62 62 

KAYSERİ FELAHİYE 97 5 10 

KAYSERİ HACILAR 44 9 5 

KAYSERİ İNCESU 88 8 3 

KAYSERİ KOCASİNAN 1958 518 184 

KAYSERİ MELİKGAZİ 2529 693 291 

KAYSERİ ÖZVATAN 54 5 5 

KAYSERİ PINARBAŞI 611 80 37 

KAYSERİ SARIOĞLAN 230 37 12 

KAYSERİ SARIZ 357 97 16 

KAYSERİ TALAS 1117 359 107 

KAYSERİ TOMARZA 297 49 23 

KAYSERİ YAHYALI 139 5 7 

KAYSERİ YEŞİLHİSAR 220 18 16 

KIRIKKALE BAHŞİLİ 58 8 1 

KIRIKKALE BALIŞEYH 113 45 2 

KIRIKKALE ÇELEBİ 47 11 1 

KIRIKKALE DELİCE 139 18 1 

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 50 10 3 

KIRIKKALE KESKİN 103 17 2 

KIRIKKALE MERKEZ 1428 379 84 

KIRIKKALE SULAKYURT 188 33 1 

KIRIKKALE YAHŞİHAN 96 13 10 

KIRKLARELİ BABAESKİ 2573 752 224 

KIRKLARELİ DEMİRKÖY 141 27 12 

KIRKLARELİ KOFÇAZ 147 19 1 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6236 1887 639 

KIRKLARELİ MERKEZ 3482 1140 378 

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 168 34 6 
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KIRKLARELİ PINARHİSAR 885 189 56 

KIRKLARELİ VİZE 887 110 71 

KIRŞEHİR AKÇAKENT 61 14 2 

KIRŞEHİR AKPINAR 180 15 2 

KIRŞEHİR BOZTEPE 232 53 5 

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 98 8 1 

KIRŞEHİR KAMAN 571 45 10 

KIRŞEHİR MERKEZ 1818 402 49 

KIRŞEHİR MUCUR 275 44 6 

KİLİS ELBEYLİ 89 10 4 

KİLİS MERKEZ 603 84 50 

KİLİS MUSABEYLİ 121 9 11 

KİLİS POLATELİ 67 4 5 

KOCAELİ BAŞİSKELE 745 254 60 

KOCAELİ ÇAYIROVA 1840 539 180 

KOCAELİ DARICA 2229 624 210 

KOCAELİ DERİNCE 2743 909 193 

KOCAELİ DİLOVASI 358 23 66 

KOCAELİ GEBZE 4035 1095 387 

KOCAELİ GÖLCÜK 2286 777 169 

KOCAELİ İZMİT 8291 3000 793 

KOCAELİ KANDIRA 817 150 69 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 835 279 73 

KOCAELİ KARTEPE 1627 486 146 

KOCAELİ KÖRFEZ 2253 750 164 

KONYA AHIRLI 63 6 5 

KONYA AKÖREN 43 13 1 

KONYA AKŞEHİR 893 179 30 

KONYA ALTINEKİN 55  1 

KONYA BEYŞEHİR 322 46 14 

KONYA BOZKIR 152 13 1 

KONYA CİHANBEYLİ 319 25 58 

KONYA ÇELTİK 75 1 2 

KONYA ÇUMRA 205 29 14 

KONYA DERBENT 153 9 13 

KONYA DEREBUCAK 51 4 11 

KONYA DOĞANHİSAR 122 9 1 

KONYA EMİRGAZİ 130 22 9 

KONYA EREĞLİ 1939 435 94 

KONYA GÜNEYSINIR 50 3  

KONYA HADİM 90 11 2 

KONYA HALKAPINAR 44 4 1 

KONYA HÜYÜK 253 57 14 

KONYA ILGIN 350 27 15 

KONYA KADINHANI 134 3 13 

KONYA KARAPINAR 549 33 38 

KONYA KARATAY 357 83 46 

KONYA KULU 219 12 8 

KONYA MERAM 752 189 75 

KONYA SARAYÖNÜ 93 9  
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KONYA SELÇUKLU 1715 420 169 

KONYA SEYDİŞEHİR 540 75 19 

KONYA TAŞKENT 43 5 9 

KONYA TUZLUKÇU 91 4 4 

KONYA YALIHÜYÜK 13   

KONYA YUNAK 119 1 7 

KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 7 

KÜTAHYA ASLANAPA 88 9 9 

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 86 4 7 

KÜTAHYA DOMANİÇ 218 26 16 

KÜTAHYA DUMLUPINAR 85 13 5 

KÜTAHYA EMET 151 10 7 

KÜTAHYA GEDİZ 388 43 28 

KÜTAHYA HİSARCIK 80 5 7 

KÜTAHYA MERKEZ 1323 287 112 

KÜTAHYA PAZARLAR 53 8 2 

KÜTAHYA SİMAV 391 41 15 

KÜTAHYA ŞAPHANE 58 12 5 

KÜTAHYA TAVŞANLI 512 79 24 

MALATYA AKÇADAĞ 970 166 41 

MALATYA ARAPGİR 332 41 8 

MALATYA ARGUVAN 591 127 32 

MALATYA BATTALGAZİ 2091 555 128 

MALATYA DARENDE 149 15 4 

MALATYA DOĞANŞEHİR 1072 194 48 

MALATYA DOĞANYOL 42 1 3 

MALATYA HEKİMHAN 970 187 32 

MALATYA KALE 76 25 4 

MALATYA KULUNCAK 174 27 3 

MALATYA PÜTÜRGE 109 10 10 

MALATYA YAZIHAN 348 66 23 

MALATYA YEŞİLYURT 3225 882 185 

MANİSA AHMETLİ 221 29 19 

MANİSA AKHİSAR 3179 732 259 

MANİSA ALAŞEHİR 2022 439 186 

MANİSA DEMİRCİ 249 38 22 

MANİSA GÖLMARMARA 454 69 55 

MANİSA GÖRDES 363 26 27 

MANİSA KIRKAĞAÇ 534 98 38 

MANİSA KÖPRÜBAŞI 322 45 16 

MANİSA KULA 367 38 13 

MANİSA SALİHLİ 2812 711 204 

MANİSA SARIGÖL 814 137 81 

MANİSA SARUHANLI 1331 138 132 

MANİSA SELENDİ 291 38 23 

MANİSA SOMA 1622 325 104 

MANİSA ŞEHZADELER 2278 737 180 

MANİSA TURGUTLU 1832 429 198 

MANİSA YUNUSEMRE 2755 794 277 

MARDİN ARTUKLU 370 87 30 
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MARDİN DARGEÇİT 59 11 2 

MARDİN DERİK 64 3 3 

MARDİN KIZILTEPE 287 50 40 

MARDİN MAZIDAĞI 176 68 35 

MARDİN MİDYAT 192 16 4 

MARDİN NUSAYBİN 72 10 5 

MARDİN ÖMERLİ 92 39 10 

MARDİN SAVUR 75 7 1 

MARDİN YEŞİLLİ 41 3 8 

MERSİN AKDENİZ 5873 2324 468 

MERSİN ANAMUR 2457 1020 141 

MERSİN AYDINCIK 288 60 14 

MERSİN BOZYAZI 278 61 19 

MERSİN ÇAMLIYAYLA 168 15 12 

MERSİN ERDEMLİ 1206 288 53 

MERSİN GÜLNAR 551 112 24 

MERSİN MEZİTLİ 6006 2519 341 

MERSİN MUT 2221 530 138 

MERSİN SİLİFKE 2901 769 190 

MERSİN TARSUS 5661 1767 526 

MERSİN TOROSLAR 5239 2051 177 

MERSİN YENİŞEHİR 7382 3158 324 

MUĞLA BODRUM 6294 2416 733 

MUĞLA DALAMAN 969 314 81 

MUĞLA DATÇA 1358 492 141 

MUĞLA FETHİYE 3648 1011 492 

MUĞLA KAVAKLIDERE 255 37 35 

MUĞLA KÖYCEĞİZ 1028 253 141 

MUĞLA MARMARİS 3695 1320 433 

MUĞLA MENTEŞE 4704 1246 829 

MUĞLA MİLAS 5358 1343 512 

MUĞLA ORTACA 1250 367 102 

MUĞLA SEYDİKEMER 955 90 137 

MUĞLA ULA 1077 298 114 

MUĞLA YATAĞAN 2226 643 194 

MUŞ BULANIK 93 3 1 

MUŞ HASKÖY 60 2 8 

MUŞ KORKUT 61 17 13 

MUŞ MALAZGİRT 64 6 12 

MUŞ MERKEZ 248 38 33 

MUŞ VARTO 229 42 3 

NEVŞEHİR ACIGÖL 97 5 7 

NEVŞEHİR AVANOS 901 170 70 

NEVŞEHİR DERİNKUYU 317 17 16 

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 196 35 4 

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 739 249 36 

NEVŞEHİR KOZAKLI 234 50 8 

NEVŞEHİR MERKEZ 438 97 29 

NEVŞEHİR ÜRGÜP 345 97 31 

NİĞDE ALTUNHİSAR 149 20 3 
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NİĞDE BOR 655 141 21 

NİĞDE ÇAMARDI 396 62 11 

NİĞDE ÇİFTLİK 305 19 25 

NİĞDE MERKEZ 2583 486 160 

NİĞDE ULUKIŞLA 686 182 17 

ORDU AKKUŞ 132 15 4 

ORDU ALTINORDU 2801 633 208 

ORDU AYBASTI 379 30 30 

ORDU ÇAMAŞ 93 6 3 

ORDU ÇATALPINAR 90 1 5 

ORDU ÇAYBAŞI 81 5 3 

ORDU FATSA 1421 227 110 

ORDU GÖLKÖY 297 30 41 

ORDU GÜLYALI 178 21 7 

ORDU GÜRGENTEPE 369 41 12 

ORDU İKİZCE 158 11 1 

ORDU KABADÜZ 143 14 9 

ORDU KABATAŞ 118 5 6 

ORDU KORGAN 187 8 5 

ORDU KUMRU 216 25 20 

ORDU MESUDİYE 329 66 26 

ORDU PERŞEMBE 321 58 22 

ORDU ULUBEY 214 24 14 

ORDU ÜNYE 888 160 46 

OSMANİYE BAHÇE 188 41 7 

OSMANİYE DÜZİÇİ 1364 312 69 

OSMANİYE HASANBEYLİ 100 27 3 

OSMANİYE KADİRLİ 1440 477 100 

OSMANİYE MERKEZ 2703 835 188 

OSMANİYE SUMBAS 263 49 11 

OSMANİYE TOPRAKKALE 120 16 5 

RİZE ARDEŞEN 467 80 27 

RİZE ÇAMLIHEMŞİN 112 24 2 

RİZE ÇAYELİ 262 35 29 

RİZE DEREPAZARI 92 13 6 

RİZE FINDIKLI 517 115 28 

RİZE GÜNEYSU 68 8 4 

RİZE HEMŞİN 61 15 1 

RİZE İKİZDERE 66 9 7 

RİZE İYİDERE 83 5 3 

RİZE KALKANDERE 156 17 9 

RİZE MERKEZ 983 197 84 

RİZE PAZAR 509 77 20 

SAKARYA ADAPAZARI 2500 865 246 

SAKARYA AKYAZI 452 78 39 

SAKARYA ARİFİYE 286 78 40 

SAKARYA ERENLER 465 162 58 

SAKARYA FERİZLİ 309 45 35 

SAKARYA GEYVE 364 46 21 

SAKARYA HENDEK 788 165 103 
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SAKARYA KARAPÜRÇEK 126 16 7 

SAKARYA KARASU 938 253 94 

SAKARYA KAYNARCA 202 19 17 

SAKARYA KOCAALİ 222 35 23 

SAKARYA PAMUKOVA 256 44 19 

SAKARYA SAPANCA 674 194 105 

SAKARYA SERDİVAN 709 228 76 

SAKARYA SÖĞÜTLÜ 169 16 5 

SAKARYA TARAKLI 104 4 11 

SAMSUN 19 MAYIS 198 30 7 

SAMSUN ALAÇAM 485 72 19 

SAMSUN ASARCIK 91  6 

SAMSUN ATAKUM 2713 869 212 

SAMSUN AYVACIK 137 15 19 

SAMSUN BAFRA 1773 440 151 

SAMSUN CANİK 795 214 80 

SAMSUN ÇARŞAMBA 1004 109 72 

SAMSUN HAVZA 1126 333 60 

SAMSUN İLKADIM 3476 1064 311 

SAMSUN KAVAK 236 24 12 

SAMSUN LADİK 475 138 7 

SAMSUN SALIPAZARI 137 9 5 

SAMSUN TEKKEKÖY 1648 426 186 

SAMSUN TERME 734 112 29 

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 661 137 53 

SAMSUN YAKAKENT 188 71 9 

SİİRT BAYKAN 63 3 3 

SİİRT ERUH 51 6 3 

SİİRT KURTALAN 138 10 26 

SİİRT MERKEZ 302 59 44 

SİİRT PERVARİ 75 2 4 

SİİRT ŞİRVAN 45 6 11 

SİİRT TİLLO 1   

SİNOP AYANCIK 558 120 59 

SİNOP BOYABAT 342 73 20 

SİNOP DİKMEN 60 8 2 

SİNOP DURAĞAN 94 5 2 

SİNOP ERFELEK 278 69 15 

SİNOP GERZE 627 191 29 

SİNOP MERKEZ 1506 529 82 

SİNOP SARAYDÜZÜ 59 12  

SİNOP TÜRKELİ 114 18 11 

SİVAS AKINCILAR 170 31 12 

SİVAS ALTINYAYLA 66 13 2 

SİVAS DİVRİĞİ 1710 488 78 

SİVAS DOĞANŞAR 10 2 1 

SİVAS GEMEREK 386 51 7 

SİVAS GÖLOVA 32 7 2 

SİVAS GÜRÜN 236 32 8 

SİVAS HAFİK 364 106 16 
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SİVAS İMRANLI 840 180 46 

SİVAS KANGAL 684 114 38 

SİVAS KOYULHİSAR 305 62 16 

SİVAS MERKEZ 2210 747 198 

SİVAS SUŞEHRİ 166 27 1 

SİVAS ŞARKIŞLA 403 94 17 

SİVAS ULAŞ 351 90 10 

SİVAS YILDIZELİ 478 97 22 

SİVAS ZARA 1005 273 67 

ŞANLIURFA AKÇAKALE 72 8 8 

ŞANLIURFA BİRECİK 244 16 12 

ŞANLIURFA BOZOVA 107 1 4 

ŞANLIURFA CEYLANPINAR 242 45 38 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE 299 45 40 

ŞANLIURFA HALFETİ 310 46 21 

ŞANLIURFA HALİLİYE 729 125 73 

ŞANLIURFA HARRAN 24 1 2 

ŞANLIURFA HİLVAN 90 12 4 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 410 60 45 

ŞANLIURFA SİVEREK 274 52 50 

ŞANLIURFA SURUÇ 184 14 10 

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 130 13 11 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 89 25 21 

ŞIRNAK CİZRE 122 23 33 

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 49 8 11 

ŞIRNAK İDİL 37 4 4 

ŞIRNAK MERKEZ 100 5 19 

ŞIRNAK SİLOPİ 306 11 17 

ŞIRNAK ULUDERE 51 4 8 

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3602 1040 596 

TEKİRDAĞ ÇORLU 5186 1611 748 

TEKİRDAĞ ERGENE 1901 530 319 

TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1006 261 126 

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1823 427 245 

TEKİRDAĞ MALKARA 1426 283 162 

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 955 327 102 

TEKİRDAĞ MURATLI 742 181 89 

TEKİRDAĞ SARAY 1783 315 244 

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5734 1892 847 

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1707 548 238 

TOKAT ALMUS 666 154 39 

TOKAT ARTOVA 122 18  

TOKAT BAŞÇİFTLİK 69 18 4 

TOKAT ERBAA 881 144 70 

TOKAT MERKEZ 1892 461 119 

TOKAT NİKSAR 1137 256 25 

TOKAT PAZAR 91 9 12 

TOKAT REŞADİYE 391 83 11 

TOKAT SULUSARAY 72 4 1 

TOKAT TURHAL 1614 368 75 
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TOKAT YEŞİLYURT 119 10 9 

TOKAT ZİLE 1112 192 53 

TRABZON AKÇAABAT 934 141 76 

TRABZON ARAKLI 264 35 20 

TRABZON ARSİN 207 30 19 

TRABZON BEŞİKDÜZÜ 536 125 16 

TRABZON ÇARŞIBAŞI 194 24 14 

TRABZON ÇAYKARA 150 23 7 

TRABZON DERNEKPAZARI 58 7 1 

TRABZON DÜZKÖY 464 55 46 

TRABZON HAYRAT 82 13 6 

TRABZON KÖPRÜBAŞI 56 9 4 

TRABZON MAÇKA 509 92 31 

TRABZON OF 403 86 17 

TRABZON ORTAHİSAR 3385 798 211 

TRABZON SÜRMENE 293 48 15 

TRABZON ŞALPAZARI 164 11 7 

TRABZON TONYA 459 70 19 

TRABZON VAKFIKEBİR 301 30 9 

TRABZON YOMRA 277 58 26 

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 286 80 14 

TUNCELİ HOZAT 428 70 16 

TUNCELİ MAZGİRT 390 67 14 

TUNCELİ MERKEZ 1501 529 110 

TUNCELİ NAZIMİYE 306 68 10 

TUNCELİ OVACIK 437 98 36 

TUNCELİ PERTEK 521 97 26 

TUNCELİ PÜLÜMÜR 299 54 6 

UŞAK BANAZ 860 203 90 

UŞAK EŞME 1100 207 89 

UŞAK KARAHALLI 264 33 29 

UŞAK MERKEZ 4057 1148 403 

UŞAK SİVASLI 1244 347 172 

UŞAK ULUBEY 544 138 51 

VAN BAHÇESARAY 63 7 22 

VAN BAŞKALE 37 1 5 

VAN ÇALDIRAN 75 1 5 

VAN ÇATAK 52 3 12 

VAN EDREMİT 215 35 29 

VAN ERCİŞ 232 32 15 

VAN GEVAŞ 52 4 1 

VAN GÜRPINAR 92 8 10 

VAN İPEKYOLU 642 151 80 

VAN MURADİYE 178 14 14 

VAN ÖZALP 57 3 6 

VAN SARAY 36 10 6 

VAN TUŞBA 589 169 41 

YALOVA ALTINOVA 492 149 40 

YALOVA ARMUTLU 117 22 23 

YALOVA ÇINARCIK 1001 456 53 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

259 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY 635 219 47 

YALOVA MERKEZ 2645 1013 257 

YALOVA TERMAL 122 36 18 

YOZGAT AKDAĞMADENİ 275 37 15 

YOZGAT AYDINCIK 79 3 1 

YOZGAT BOĞAZLIYAN 587 63 23 

YOZGAT ÇANDIR 73 4 2 

YOZGAT ÇAYIRALAN 168 23 9 

YOZGAT ÇEKEREK 246 22 10 

YOZGAT KADIŞEHRİ 66 1 7 

YOZGAT MERKEZ 506 92 31 

YOZGAT SARAYKENT 50 4 2 

YOZGAT SARIKAYA 83 9 5 

YOZGAT SORGUN 301 125 16 

YOZGAT ŞEFAATLİ 146 5 6 

YOZGAT YENİFAKILI 92 15 1 

YOZGAT YERKÖY 370 83 26 

ZONGULDAK ALAPLI 520 103 42 

ZONGULDAK ÇAYCUMA 1385 237 95 

ZONGULDAK DEVREK 739 145 35 

ZONGULDAK EREĞLİ 3297 949 228 

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 354 46 19 

ZONGULDAK KİLİMLİ 866 235 59 

ZONGULDAK KOZLU 768 201 46 

ZONGULDAK MERKEZ 2723 816 208 

  GENEL TOPLAM 1208537 383445 109905 
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GENEL SEKRETERLİK FAALİYETLERİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin 26 

Nisan – 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirdiği etkinlikler ve bunların medya 

ortamındaki yansımaları ile bağlı birimlerdeki 

çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

ETKİNLİKLER 

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantımızı 

yaptık. 

 

(29 Nisam 2017 Ankara) 

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımızı Gündoğdu'da 

emekçilerimizle birlikte kutladık.  

 

(1 Mayıs 2017 İzmir) 

BAB-I ALİ TOPLANTILARI 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

konuşmacı olduğu Bab-ı Ali Toplantılarının 

130’uncusuna katıldık. Sayın Kılıçdaroğlu 

"Referandum ve Sonuçlarının Türk Demokrasisine 

Etkileri" konulu sunum yaptı. 

 

(5 Mayıs 2017 İstanbul) 

ALİ HAYDAR KARA’YA DESTEK 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel İş 5 Nolu 

Şube Başkanı Ali Haydar Kara'ya, Cumhurbaşkanına 

hakaret iddiasıyla açılan davada emekçilerimizle 

birlikte destek olduk. 

 

(11 Mayıs 2017 İzmir) 

AKADEMİSYENLER BULUŞMASI 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında Bursa’da bilim insanları ile buluştuk. 

Referandumda HAYIR bileşenlerinin ortak 

paydaşını ve bunu sürekli kılabilecek yol ve 

yöntemleri konuştuk. Hayır oylarını korumak, 

güçlendirmek ve geliştirmek üzerine sosyal, siyasal 

ve stratejik önerileri değerlendirdik. 

https://www.facebook.com/hashtag/hay%C4%B1r?source=feed_text
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(14 Mayıs 2017 Bursa) 

HASAN TAHSİN ANMA TOPLANTISI 

Bağımsızlık ateşini İzmir’in işgali sırasında 

istilacılara karşı İlk Kurşunu atarak başlatan Milli 

Mücadele Kahramanı 'Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i 

katledilişinin 98 yılında sevgi ve saygı ile andık. 

 

(15 Mayıs 2017 İzmir) 

MAKEDONYA ATATÜRKÇÜLER DERNEĞİ ZİYARETİ 

Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil 

Abdullah ve beraberindekiler ziyaretimize geldiler. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları için 

Üsküp'ten gelen dernek üyelerini Genel 

Merkezimizde ağırladık. 

 

(17 Mayıs 2017 CHP Genel Merkezi) 

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR 

BAYRAMI 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı'mızı coşkuya kutladık. 

 

(19 Mayıs 2017 İzmir) 

SÖZCÜ GAZETESİ YANLIZ DEĞİLDİR 

Özgür basına yönelik baskıları kınamak ve Sözcü 

Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu’ya destek olmak 

için evinin önünde dayanışma etkinliğinde 

bulunduk. 
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(19 Mayıs 2017 İzmir) 

“ÜRETİMİ DESTEKLEME TASARISI” 

Kısa adı Üretimi Destekleme Paketi olarak bilinen 

AKP Tasarısı’nın zeytinlik alanlar ve meralara 

yapacağı olumsuz etkilerinden dolayı geri çekilmesi 

için Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonunda görüşmelerinde 

mücadele ettik. 

 

(30 Mayıs 2017 TBMM) 

ÜRETİMİ DESTEKLEME TASARISINI HALKIMIZA 

ANLATTIK 

Doğayı, çevreyi ve zeytinlik alanlarımızı talan 

edecek, meralarımızı yok edecek, hayvansal 

üretimimizi ortadan kaldırarak dışa bağımlılığı 

artıracak sözde Üretimi Destekleme Paketini 

halkımıza anlatık. 

 

(3 Haziran 2017 Bademli Köyü – Dikili) 

STK’LARLA MECLİS’TE BASIN AÇIKLAMASI 

Mecliste; zeytinlik alanlarımızın ve meralarımızın 

amaç dışına çıkmasına ve yok olmasına yol açacak 

"Üretimi Destekleme Tasarısına" karsı TMMOB'ye 

bağlı Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri ve 

Peyzaj Mimarları Odaları ile TEMA Vakfı, Tüketici 

Hakları Derneği ve Kazdağları Çevre Koruma 

Derneği başkanlarımız ile basın açıklaması yaptık. 

 

(8 Haziran 2017 TBMM) 

MERALARIMIZA SAHİP ÇIKALIM 

Üretimi Destekleme Tasarısıyla mera alanları 

sanayi tesislerine açılacak. Köylünün ortak malı 

sanayi tesislerine teslim edilemez. Köylünün, 

çiftçinin hayvanları için mutlak ihtiyaç duyduğu 

meraların talan edilmesine karşı Küçük 

Menderes'te, meralarda üreticilerimizle bir araya 

geldik. 

https://www.facebook.com/hashtag/mera?source=feed_text&story_id=10155417200362229
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(10 Haziran 2017 Eskioba Köyü – Tire) 

ADALET YÜRÜYÜŞÜ 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

önderliğinde, Ankara’dan İstanbul’a Adalet 

Yürüyüşü’müze başladık. 

 

(15 Haziran 2017 Ankara) 

ADALET YÜRÜYÜŞÜ BOLU’DA 

Hak Hukuk Adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a 

başlattığımız Adalet Yürüyüşü’müz 10. Günde 

Bolu’da. 

 

(24 Haziran 2017 Bolu) 

RAMAZAN BAYRAMI 

Adalet Yürüyüşü’müzde Ramazan Bayramı’mızı da 

kutladık. 

 

(25 Haziran 2017 Bolu) 

SİYASİ PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA 

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi 

partilerimizi ziyaret ettik.  Adaletin, huzurun ve 

barışın egemen olduğu bir Türkiye dileğimizi ifade 

ettik. Ziyaretlerimizde ayrıca 15 Haziran’da 

Ankara’dan İstanbul’a başlattığımız Adalet 

Yürüyüşü’müzün neden ve amaçlarını paylaştık. 
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BASINDAN YANSIMALAR 

Vatan, 26 Nisan 2017 Çarşamba 

 

Dokuz Sütün, 2 Mayıs 2017 Salı 

 

Hürriyet, 16 Mayıs 2017 Salı 

 

Ege Telgraf, 16 Mayıs 2017 Salı 

 

Birgün, 17 Mayıs 2017 Çarşamba 
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Haber Ekspres, 17 Mayıs 2017 Çarşamba 

 

Sözcü, 20 Mayıs 2017 Cumartesi 

 

Haber Ekspres, 20 Mayıs 2017 Cumartesi 

 



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

266 

9 Eylül, 20 Mayıs 2017 Cumartesi 

 

Birgün, 28 Mayıs 2017 Pazar 

 

Sözcü, 28 Mayıs 2017 Pazar 

 

Günlük Evrensel, 28 Mayıs 2017 Pazar 

 

Posta, 28 Mayıs 2017 Pazar 
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Yenigün, 28 Mayıs 2017 Pazar 

 

Ege Telgraf, 29 Mayıs 2017 Pazartesi 

 

Haber Ekspres, 29 Mayıs 2017 Pazartesi 

 

Yenigün, 29 Mayıs 2017 Pazartesi 
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Milliyet, 31 Mayıs 2017 Çarşamba 

 

Yurt, 5 Haziran 2017 Pazartesi 

 

Milliyet, 5 Haziran 2017 Pazartesi 

 

Haber Ekspres, 5 Haziran 2017 Pazartesi  

 

Cumhuriyet, 5 Haziran 2017 Pazartesi 

 

9 Eylül, 8 Haziran 2017 Perşembe 
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Haber Ekspres, 8 Haziran 2017 Perşembe  

 

Dünya, 9 Haziran 2017 Cuma 

 

Vatan, 11 Haziran 2017 Pazar 

 

Haber Ekspres, 12 Haziran 2017 Pazartesi 

 

Habertürk, 12 Haziran 2017 Pazartesi 
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Ege Telgraf, 12 Haziran 2017 Pazartesi 

 

Milliyet, 27 Haziran 2017 Salı 

 

Habertürk, 27 Haziran 2017 Salı 
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3.13.Kadın Kolları Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Fatma Köse 

 

24 NİSAN 2017 KARAMAN 

 Karaman İl Başkanlığı ve kadın örgütü ziyaret 

edildi ve referandum sonuçları üzerine 

değerlendirmeler yapıldı. Geleceğe yönelik 

yeni proje ve programlar paylaşıldı. 

28 NİSAN 2017 İSTANBUL 

 İstanbul Kartal İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve 

İlçe başkanı, kadın örgütü ve Kadın Kolları MYK 

Üyeleri ile gündem değerlendirilmesi yapıldı. 

Partimize yeni üye olan kadın arkadaşlarımıza 

parti rozetimiz takıldı. 

 16 Nisan Referandum seçiminde sandık 

görevini yerine getirirken darp edilen kadın 

arkadaşlarımız ziyaret edilerek vermiş oldukları 

emekten dolayı teşekkür edildi ve geçmiş olsun 

dilekleri iletildi. 

30 NİSAN 2017 HATAY 

 Defne Belediyesinin düzenlediği “Bahar ve 

Emek” şenliğine katılım sağlandı. 

 Hatay İl Başkanlığı’nda İlçe Kadın örgütleriyle 

bir araya gelinerek referendum sonuçları 

üzerine değerlendirme yapıldı. Tüm kadın 

örgütlerimize referendum sürecinde göstermiş 

oldukları özveriden dolayı teşekkür edildi. 

 

 

01 MAYIS 2017 HATAY - ADANA 

 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Hatay’ın Payas 

İlçesi’nde grevde olan Nursan Fabrikası İşçileri 

ile bir araya gelindi. Haklı direnişleri için destek 

sağlandı. 

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 

Adana’da alanlarda yer alındı. 
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06 MAYIS 2017 ANKARA 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 

katledildiği günde Ankara Kadın Örgütü ile birlikte 

Eser Park’ta 3 fidanın düşünlerinin ölümsüzlüğünü 

vurgulamak adına fidanlar dikildi. 

Tam bağımsız Türkiye ve halkların kardeşliği için 

gözlerini kırpmadan yaşamlarını hiçe sayan Deniz 

Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, mezarları 

başında tüm kadın örgütleriyle birlikte anıldı.  

07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 MAYIS 2017 İZMİR 

 Izmir Narlıdere İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. 

Referendum sonuçları üzerine 

değerlendirmeler yapıldı ve bundan sonraki 

süreçlerde neler yapılabileceğine yönelik fikir 

alışverişinde bulunuldu. 

 Narlıdere Malatyalılar Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği ziyaret edildi. 

 CHP Kadın Kolları İl Başkanları 3. Eşgüdüm 

Toplantısı öncesinde Kadın Kolları Genel 

Başkanı Fatma Köse ve MYK üyeleri tarafından 

Ata Evi ziyaret edildi ve  

ziyaretin akabinde gündeme ilişkin Basın 

Açıklaması gerçeklestirildi. 

 "Referandum Süreci ve Sonuçları" teması ve 

"Hayır! Daha Bitmedi." sloganıyla 09-10 Mayıs 

2017 tarihleri arasında “CHP Kadın Kolları İl 

Başkanları 3. Eşgüdüm Toplantısı” İzmir’de 

gerçekleştirildi. 

 64 İl Kadın Kolu Başkanı’nın katılımıyla 

gerçekleşen toplantıda, İl Kadın Kolları 

Başkanlarının ve MYK Üyelerinin genel 

değerlendirmeleri doğrultusunda bir sonuç 

bildirgesi yayımlandı. 

 

 

 

 Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel 

Başkanı Fatma Köse, Merkez Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve 81 İl'in Kadın Kolları Başkanları 

tarafından Zübeyde Anne'nin kabri ziyaret 

edildi ve Anneler Günü kutlandı. 

 Konak Belediyesi’nin kent sosyal yaşamına 

kadınların daha fazla katılmaları, üretmenin ve 

kazanmanın artı değerini yaşamaları için 

hizmete açtığı 13 semt merkezinden biri olan 

Enver Şükrü Aytulun Saadet Mirci Semt 

Merkezi'nde giysi kursunu tamamlayan 

kursiyerlerin muhteşem yılsonu defilesine 

katılım sağlandı. 

 Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kadın 

Kolları MYK Üyeleri ve Kadın Kolları İl 

Başkanlarıyla birlikte makamında ziyaret edildi. 

 Balçova Beledieye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya 

makamında ziyaret edildi ve gündeme yönelik 

değerlendirmeler yapıldı. 

 Marmaris'te meydana gelen ve tarifsiz bir acı 

bırakan kazada kaybettiğimiz 24 annemiz için 

Buca'da düzenlenen cenaze törenine katılım 

sağlandı. 

15 MAYIS 2017 ANKARA 

 KHK’ler ile işlerinden hiçbir gerekçe 

gösterilmeden atılan ve bu haksızlığa karşı 

tepkisini açlık grevine girerek gösteren 

Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen 

Semih Özakça’ya destek olmak için Yüksel 

Caddesi’nde eylemlerini sürdürdükleri alan 

ziyaret edildi.  

 Ankara İl Kadın Kolları örgütü ziyaret edildi. 
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16 MAYIS 2017 ANKARA 

 Artvin İl Kadın Kolları ve referendum süresince 

alanda çalışan Artvinli kadınlarla Genel 

Merkezde bir araya gelindi. 

 Yenimahalle İlçe Kadın Kollarının referandum 

sürecinde sahada görev yapan gönüllü kadınlar 

için düzenlediği pikniğe katılım sağlandı. 

19 MAYIS 2017 ANKARA – İSTANBUL  

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı kutlamaları çerçevesinde öncelikle 

Ankara’da Gençlik Kollarının düzenlediği 

programa katılım sağlandı. 

 Ardından İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı 

Atatürk Anıtı’nda aynı coşkuyla kutlamalara 

devam edildi. 

 Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik 

Festivaline katılım sağlandı. 

20 MAYIS 2017 İSTANBUL 

 Toplumsal Değişim ve Gelişim Derneği’nin 

(TODGEP) referendum sürecinde emek veren 

kadınlar için düzenlemiş olduğu etkinliğe 

katılım sağlandı. 

23 MAYIS 2017 ANKARA  

 Manisada referendum sürecinde canla başla 

çalışan kadınlarımızla Genel Merkez’de bir 

araya gelindi ve göstermiş olduları özveriden 

dolayı teşekkür edildi. 

 Genel Merkezimizde ziyaretimize gelen Konya 

ve Kocaeli İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve 

Yönetimleri ile bir araya gelindi ve gündem 

değerlendirilmesi yapıldı. 

26 MAYIS 2017 HATAY 

 Hatay Arsuz Belediyesi Halk Eğitim Merkezi 

kapsamında düzenlenen Mesleki Eğitim ve 

Sanat Etkinliklerine katılım sağlandı. 

 Hatay Gözcüler mahallesi ziyaret edildi. 

Referandum sonrasında teşekkür ziyaretlerimiz 

devam ediyor. 

 

 

01 HAZİRAN 2017 MANİSA 

 Hem Mühürsüz seçimi kabul etmediğimizi 

dile getirmek hem de referendum 

sürecinde yılmadan çalışan kadınlarımıza 

teşekkür etmek için Manisa’ya gidildi. 

 İl Başkanlığı ziyaret edildi ve referendum 

sonrasındaki sürece yönelik 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

 Manisa Akhisar İlçesi Beyoba 

Mahallesinde, Şırnak şehidimiz Astsubay 

Fevzi Kıral'ın ailesine taziye ziyaretinde 

bulunuldu. 

 Manisa Akhisar İlçesi Beyoba Mahallesinde 

ev ziyaretlerine devam edildi. 

 Depremlerin art arda salladığı Kumkuyucak 

mahallesinin muhtarı Nuri Karacaoğlu ve 

depremden zarar gören mahalle sakinleri 

ile görüşülüp, geçmiş olsun dileklerimiz 

iletildi. 
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 Manisa Saruhanlı İlçesi Lütfiye 

Mahallesinde depremden zarar gören 

ailelerle görüşülmeye ve dertleri 

dinlenmeye devam edildi. 

 Gezi’nin yıldönümü sebebiyle Manisa 

Emek Platformu’nun düzenlediği basın 

açıklamsına katılım sağlandı. 

05 HAZİRAN 2017 MERSİN 

 Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, terör örgütüne 

yönelik operasyonda şehit olan Jandarma 

Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Mersin'deki 

baba evi ziyaret edilerek başsağlığı dilendi. 

 Mersin'de bir çok Sivil Toplum Kuruluşu 

Temsilcileri ile bir araya gelindi. 

Referandum öncesi ve sonrasında 

yaşananlarla ilgili ülkenin geldiği durumdan 

dolayı endişe ve beklentilerini dile getiren 

temsilcilere, hak ve özgürlükler 

mücadelesinde STK'ların önemine gücüne 

değinerek birlikte bu karanlık günlerin 

aşılacağı belirtildi. 

 Mezitli Belediyesi tarafından verilen iftar 

yemeğine katılım sağlandı. 

07 HAZİRAN 2017 ÇANKIRI – KARABÜK  

 Çankırı İl Başkanliği’nda İl Yöneticileri ve 

Kadın örgütümüzle birlikte yine yeniden 

umudu büyütmek için bir araya gelindi. 

 Referandum sonrası "Yaşanacak Bir 

Türkiye" için yorulmadan durmadan 

teşekkür ziyaretlerimize devam edildi. 

Çankırı Cumhuriyet Mahallesinde 

halkımızın dertlerini dinlemeye, çözüme 

ortak olmaya yönelik çabalarımız devam 

etti. 

 Çankırı Abdülhalik Renda Mahallesi, 

Karataş Mahallesi ve Alibey Mahallesinde 

ev ziyaretlerine devam edildi ve aile 

sigortasının önemi anlatıldı. 

 Karabük İl Başkanlığımızda İlçe Kadın 

Örgütlerimizle bir araya gelerek 

referandum sonuçları değerlendirildi. İl ve 

İlçe örgütlerimizle ileriye dönük olarak plan 

ve çalışma programı üzerinde konuşuldu. 

 Karabük Soğuksu Mahallesinde Toki 

Konutlarında ev ziyaretleri gerçekleştirildi 

ve Aile Sigortasını ev ev, sokak sokak 

anlatıldı. 
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 Karabük Kartaltepe Mahallesi'nde bir 

aileye iftarda konuk olundu ve ailenin 

ihtiyaçları giderildi. 

08 HAZİRAN 2017 KASTAMONU – SİNOP 

 Kastamonu İl Başkanı ve Kadın 

Örgütümüzle referandum sonuçları 

değerlendirildi ve geleceğe yönelik yeni 

proje ve programlarımız paylaşıldı. 

 Kastamonu Cebrail Mahallesinde 

halkımızla buluşmalarımız devam ettik. 

Aydınlık yarınlar için sokak sokak, ev ev 

dolaşıldı ve aile sigortası anlatıldı. 

 Kastamonu İsfendiyar Mahallesinde ev 

ziyaretlerimize devam edildi, halkımıza 

Hayırlı Ramazanlar dilendi ve 

Referandumda vermiş oldukları hayırlı 

destekler için vatandaşlarımıza teşekkür 

edildi.  

 

 

 Sinop İl Başkanlığımız'da İl Başkanı ve Kadın 

örgütümüzle birlikte umudu büyütmek için 

bir araya gelindi ve gelecek güzel günler 

için projelerimiz paylaşıldı. 

 Sinop sokakları gezilip, esnafımıza hayırlı 

işler ve hayırlı Ramazanlar dilendi.  

Referandumda vermiş oldukları hayırlı 

destekler için vatandaşlarımıza ve sokak 

sokak, ev ev dolaşarak gece gündüz çalışan 

örgütümüze teşekkür edildi. 

 Sinop’ta Kefevi ve Camikebir Mahallesi’nde 

ev ziyaretlerine devam edildi. 

08 – 09 HAZİRAN 2017 SAMSUN – AMASYA  

 Samsun İllkadim ilçesinde kurulan iftar 

halkla birlikte iftar yapıldı. 

 Samsun İlyasköy Mahallesinde iftar sonrası 

ev ziyaretlerine devam edildi. 

 Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma 

Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın evinde 

ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. 

 Zeytincilikle ilgili yasa tasarısına karşı  

Samsundaki tüm kadın örgütümüzle birikte 

“Zeytinime Dokunma” eylemi 

gerçekleştirildi. 

 Amasya Kadın Kolları İl başkanı ve 

yönetimi, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri 

ile ve kadın STK'lar ile buluşuldu ve 

geleceğe yönelik projeler hakkında fikir 

alışverişinde bulunuldu. 

 Amasya il örgütümüz ve enerjisi bitmeyen 

kadın örgütümüzle birlikte esnaf ziyaretleri 
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gerçekleştirildi. İçi kan ağlayan, borçların 

altında ezilen, neredeyse her gün bir 

arkadaşının kepenkleri kapatıp gidişini 

izleyen emekçi esnafımıza hayırlı 

ramazanlar dilendi. 

 Merzifon İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve 

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile 

gündemi değerlendirmesi gerçekleştirildi. 

 Belediye başkanımız ve il örgütümüzle 

Şehitimiz Rahmi Yılan'ın annesi Fadime 

Ana’ya taziye ziyaretinde bulunuldu.  

 Şehit Yarbay İhsan Ejder'ın evine taziye 

ziyaretinde bulunuldu 

 Şehit Kubilay Er, 14 ay önce şehit düştü. 

Ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. 

 Merzifon son 7 ayda en çok şehit veren 

ilçelerden birisidir. Abdülmüttalip 

Kesikbaş, helikopter kazasında yitirdiğimiz 

13 yiğit askerimizden birisidir. Ailesi ziyaret 

edilip, başsağlığı dilendi. 

10 HAZİRAN 2017 ÇORUM 

 Çorum İl Başkanlığı’nda kadın örgütümüzle 

bir araya gelindi ve vermiş oldukları 

katkılardan dolayı teşekkür edildi. 

 Çorum Kale Mahallesinde Kadın 

örgütümüzle birlikte ev ev, sokak sokak 

gezip aile sigortasının önemini paylaştık., 

hayırlı ramazanlar diledik. 

13 HAZİRAN 2017 ANKARA 

 CHP Spor Üst Kurulu 1. Danışma Kurul 

Toplantısına katılım sağlandı. 

 Etimesgut İlçesi’nde Roman’ların vermiş 

olduğu iftar davetine katılım sağlandı. 

15 HAZİRAN 2017 ANKARA 

 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun  İstanbul Milletvekili Enis 

Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra 

Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı 

Adalet Yürüyüşü'ne MYK Üyeleri ve kadın 

örgütleri ile destek verildi. Kadın Kolları 

Genel .Başkanı Fatma Köse de aralıksız 

olarak Adalet Yürüyüşü’ne destek 

vermektedir. 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

(İL/İLÇE ZİYARETLERİ) (Her ziyaret için  maksimum 

200 kelime) 

24 NİSAN 2017 KARAMAN 

 Karaman İl Başkanlığı Ziyareti 

28 NİSAN 2017 İSTANBUL 

 Kartal İlçe Başkanlığı Ziyareti 

30 NİSAN 2017 HATAY 

 Defne Belediye Başkanlığı Ziyareti 

 Hatay İl Başkanlığı Ziyareti 

01 MAYIS 2017 ADANA 

 Adana İl Başkanlığı Ziyareti 

07 MAYIS 2017 İZMİR 

 İzmir Narlıdere İlçe Başkanlığı Ziyareti 

 Narlıdere Malatyalılar Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği Ziyareti 

12 MAYIS 2017 İZMİR 

 Konak Belediye Başkanlığı Ziyareti 

 Balçova Belediye Başkanlığı Ziyareti 

15 MAYIS 2017 ANKARA 

 Ankara İl Başkanlığı Ziyareti 

01 HAZİRAN 2017 MANİSA 

 Manisa İl Başkanlığı Ziyareti 

07 HAZİRAN 2017 ÇANKIRI – KARABÜK  

 Çankırı İl Başkalığı Ziyareti 

 Karabük İl Başkanlığı Ziyareti 

08 HAZİRAN 2017 KASTAMONU - SİNOP 
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 Kastamonu İl Başkanlığı Ziyareti 

 Sinop İl Başkanlığı Ziyareti 

08 HAZİRAN 2017 SAMSUN – AMASYA  

 Samsun İl Başkanlığı Ziyareti 

 Amasya İl Başkanlığı Ziyareti 

 Merzifon İlçe Başkanlığı Ziyareti 

 Merzifon Belediye Başkanlığı Ziyareti 

10 HAZİRAN 2017 ÇORUM 

 Çorum İl Başkanlığı Ziyareti 

 

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

24 NİSAN 2017 KARAMAN 

 Karaman İl Binasında Referandum sonucuna yönelik basın açıklaması gerçekleştirildi. Referandum 

sürecinde çok ciddi çalışmalar yapılığını ancak devetin tüm olanaklarını kullanan AKP ile eşit 

şartlarda yarışılmadığı dile getirildi. 

01 MAYIS 2017 TÜRKİYE  GENELİ 

 01 Mayıs İşçi Bayramı’na yönelik basın açıklaması tüm Türkiye genelinde kadın örgütlerimizce 

gerçekleştirildi. 

09 MAYIS 2017 İZMİR 

 İzmir Ata Evi’nde içinde halkın, kadının, çocuğun olmadığı ve hak, hukukun olmadığı mühürsüz bir 

seçimin meşru olmadığı dile getirildi. 

11 MAYIS 2017 İZMİR 

 Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük değeri olan annesi Zübeyde Hanım ve manevi kızı Afet İnan'a 

yapılan hadsiz ve çirkin saldırıyı kınayan bir basın açıklaması Zübeyde Hanım’ın anıt mezarı önünde 

gerçekleştirildi. Emanetimiz olan bu değerlere dil uzatan karanlık ve yobaz zihniyetle sonuna kadar 

mücadele edileceği dile getirildi. 

23 MAYIS 2017 ANKARA 

 Sözcü Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona tepki gstermek amacıyla bir basın 

açıklaması gerçekleştirildi ve Sözcü gazetesinin kapatılması basın özgürlüğüne ve insan haklarına 

aykırı olduğu, basının susturulduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceği dile getirildi. 

  



Parti Meclisi Toplantısı – 03 Temmuz 2017 

278 

3.14.Türkiye Büyük Millet Meclisi Faaliyet Raporu 

 

 

26. Dönem 

2. Yasama Yılı 

 

Kanun Teklifi 96 

Meclis Araştırma Önergesi 161 

Genel Görüşme Önergesi 1 

Meclis Soruşturma Önergesi - 

Gensoru Önergesi 2 

Sözlü Soru 97 

Yazılı Soru 1896 

Gündem Dışı Konuşmalar 24 

Anayasa Mahkemesi Başvuruları 1 
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3.15.Parti Okulu Faaliyet Raporu 

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı - Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı 

 

Mayıs-Haziran 2017  

1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE) 

Parti Okulu Eğitim Çalıştayı kararları doğrultusunda 

eğitim süresi 7 saatten 3 saate indirilmiş, tekrar 

eden konular düzenlenerek sade ve işlevsel hale 

getirilmiştir. 

BİTEM’le ortaklaşa yapılan çalışmalarda SÖRE’nin 

intranet altyapısı sıfırlanarak, referandum 

sandıklarına göre güncellenmiş ve yeni çalışma 

modeline uygun hale getirilmiştir. 

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 

Mayıs-Haziran 2017 döneminde, Eğitici Eğitimine 

katılımın ön şartı Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi’ni 

tamamlamak olduğundan, PİEB (Parti İçi Eğitim 

Birimi) üyelerinin il toplantılarında saptadığı 

eğitmen ihtiyacını karşılamak üzere örgütler 

tarafından veya Genel Merkez Parti Okulu 

desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 

ÜTSE yansıları güncellenmiştir. Ayrıca eğitimin 

daha verimli olabilmesi için atölye çalışmaları 

eklenmiştir.  

Buna göre, Mayıs ayında Almanya-Mannheim’da ve 

Mardin’de Haziran ayında ise İstanbul’da olmak 

üzere 3 ÜTSE (Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi) 

yapılmıştır. Bu eğitimlerde toplam 59 kişi Üyelerin 

Temel Siyasi Eğitimi’ni almıştır. 

3-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EĞİT) 

Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’nin 

hızlandırılabilmesi için, Üyelerin Temel Siyasi 

Eğitimi’ni tamamlamış üyeler arasından illerin 

eğitmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 

gerçekleştirilmiş eğitimlerdir. 

Çalıştay’da alınan karar gereği pasif eğitmenlerin 

aktive edilmesi için hazırlanan ve Eğitici Eğitimi’nin 

sadeleştirilmiş modeli olan Eğitmen Uyum 

Eğitmenlerinin ilki Afyonkarahisar’da verilmiş olup 

toplam 10 eğitmenimiz uyum eğitimini almıştır. 

4-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMİ 

Mayıs-Haziran 2017 döneminde, Mersin, Ankara, 

Kocaeli ve Trabzon’da  olmak üzere 4 Gençlik Akran 

Eğitimi düzenlenmiş olup bu eğitimlere toplamda 

76 genç katılmıştır. 

29 Haziran 2017 tarihi itibariyle İzmir Karşıyaka 

Yamanlar Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde Gençlik 

Akran Yaz Kampı başlamıştır.  

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER 

1. 06/07 Mayıs 2017 tarihlerinde CHP Parti Okulu 

binamızda düzenlenen 2. Ulusal Parti İçi Eğitim 

Çalıştayı’nda parti okulunun vizyonu ve eğitim 

modüllerinde yapılması planlanan 

iyileştirmeler tartışılmıştır. 

Bu doğrultuda eğitimler sırasında alınan geri 

bildirimlerle eğitim içerik, süre ve 

sunumlarında örgütlerimizin ihtiyaçlarına 

yönelik güncellemelere gidilmiştir. 

2. 12 Mayıs 2017 tarihinde OHAL mağduru 

akademisyen, hukukçu ve gazeteciler ile 

Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar 

Grubu Başkanı Gianni Pitella ve beraberindeki 

heyet, CHP Parti Okulu’nda bir araya gelmiştir. 

3. 3-4 Haziran Tarihlerinde Ankara'da 

gerçekleştirilen CHP Yurtdışı Birlikler Çalıştayı 

kapsamında Parti Okulu çalışmalarıyla ilgili bir 

sunuş gerçekleştirilerek temsilcilerimizle 

yurtdışı eğitimlerin artırılması ile ilgili atölye 

çalışması yapılmıştır. 

Ayrıca Frankfurt'ta daha önce gerçekleştirilen 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi sertifikaları da 

temsili olarak Birlik Başkanı Ali Ercan'a 

verilmiştir. 
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4. 15 Haziran 2017 itibariyle Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 

Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’ne 

koordinatörler ve eğitmenler olarak sürekli 

katılım sağlanmıştır. 

Parti Okulu’nun daha detaylı ve aylık raporlarına 

(http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.aspx) 

adresinden ulaşılabilir. 

  

http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.aspx
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3.16.Bilim Yönetim ve Kültür Platformu 

Prof.Dr.Onur Bilge Kula 

Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar (25 Nisan – 30 Haziran 2017) 

 

11.05.2017 

Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Kepez Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin düzenlediği “Bilim, 

Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış” isimli uluslararası nitelikli kongrede konuştu. 

 

08.06.2017 

Prof. Dr. Onur Bilge Kula BirGün’e yazdı “Demokrasi Birliği Nasıl Sürdürülebilir ve Güçlendirilebilir?”. 

 

27.06.2017 

2017 yılının ilk 6 ayını kapsayan “Kültür ve Sanata Uygulanan Baskı ve Sansür Raporu” hazırlandı. Rapor 

Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanacaktır. 


