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1.GENEL BAŞKANIN SUNUŞU 

2016 yılını, demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşadığımız zorluklarla 

tamamladık. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl umutların tazelendiği, yepyeni bir başlangıç 

demektir. Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, “İmkânsız” 

denilenlerin mümkün, “hayal” denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı “Milletin 

bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır” çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. 

Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Anayasamızı değiştirerek 

totaliter, dikta rejimi heveslilerine geçit vermeyeceğiz. Türkiye’yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte 

taçlandıracağız. Tevfik Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız “Sis’i” 

dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle ve umutlarla yeni bir yıla sayfa açtığımız anlarda İstanbul Ortaköy’deki bir 

eğlence mekânına yönelik hain bir terör saldırısı ile sarsıldık. Yeni yıla umutla giren biri polis, 39 

vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. 65 insanımız da yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Bu 

ve geçtiğimiz yıllarda benzeri sayısız saldırılarda hayatını kaybedenlere, şehitlerimize Allah’tan rahmet, 

yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör, kimden, nerede ve ne 

zaman gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve şiddetle lanetliyoruz. 

Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven 

ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal 

dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ancak, diğer yandan 

ne yazık ki, tamamen barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimiz de terörist ilan 

edilip hedef gösterilebiliyorlar. Bu haksızlıktır, ahlaksızlıktır. 

Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları 

atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar 

ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret 

vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele 

politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük 

gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf 

yaratmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle ve her şeye rağmen bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında 

başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; 2017 

yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. 

Saygılarımla, 

 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Genel Başkan
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2.GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Geçmiş Dönem MYK Değerlendirmeleri1 

2.1.1. 04 Ocak 2017 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.1.1. AKP’nin Yanlış Dış Politikası Ortadoğu’nun Terör İklimini Türkiye’nin İçerisine Taşıdı 

Gönül isterdi ki bu ilk buluşma yeni yılın umudunu, her yeni başlangıcın barındırmasını istediğimiz coşkuyu 

ve o coşkunun mesaja dökülebildiği bir buluşma olsaydı. Ama maalesef, ne yazık ki 2017’ye, üstelik de 

2017’nin ilk saatlerinde çok büyük bir acıyla başladık. Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bir katliam yaşadık. 

İnsanlarımız gerici, barbar bir anlayış tarafından; yılbaşını kutladıkları için, bir yeniye merhaba dedikleri 

için, yaşam biçimlerinden ve tercihlerinden dolayı hedef alındılar. Türkiye çok uzun süredir artan ve 

çeşitlilik gösteren bir terör tehdidi altında. AKP’nin yanlış dış politikası Ortadoğu’nun terör iklimini 

Türkiye’nin içerisine taşıdı, günlük hayatımızın bir parçası yaptı. Bu terör dalgası karşısında en temel görevi 

vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak olan hükümet ise; bu terör dalgası karşısında kınamak ve 

hamaset yapmak dışında maalesef hiçbir şey yapmıyor. Türkiye’de bugün hiç kimse başına bir şey 

gelmeyeceğinden emin olarak güne başlayamıyor. Bir korku iklimi içerisinde yaşıyoruz. Hükümetin IŞİD, EL 

NUSRA gibi örgütlerin Türkiye içindeki hücrelerine ve faaliyetlerine karşı vatandaşlarımızı koruyacak ciddi 

bir yaklaşımı, bir planı ve tedbiri hala yok. Ortaköy’deki katliam Türkiye’de yaşanan terör iklimi bakımından 

bir dönüm noktası. Şunun açıkça bilinmesi gerekiyor: Bu yaşanan sıradan bir terör olayı değil, laik yaşam 

biçimi hedef alınmış olan bir terör olayı. Bu tür terörle sadece güvenlik tedbirleri alınarak başa çıkılamaz. 

Mutlaka güvenlik tedbirleri alınmalı, mutlaka can güvenliğimiz sağlanmalı ancak biliyoruz ki; bu terörle 

mücadelenin tek bir yolu var, o da laikliğe sahip çıkmak. Oysa bugün Türkiye’de laikliğe sahip çıkanlar 

doğrudan hedef alınıyorlar. İşte asıl tehlike Türkiye’nin çimentosu olan laikliğe yapılan bu saldırıdır. Halk 

evleri üyesi iki genç AKP rejimi tarafından anayasanın değiştirilemez hükmü olan laikliği savundukları için 

tutuklandılar. Yılbaşı gecesi insanlarımızı katledenler, bu katliamı uluorta övenler, havaalanında polis 

kontrolündeki apronda linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak toplumun içerisinde 

gezerken laiklik isteyenler, “Biz ülkemizi gericiliğe teslim etmeyeceğiz” diyenler, bunu diyen gençler 

tutuklandılar.  

2.1.1.2. Milyonların Temsilcisi Olan Biz Chp, O Genç Çocukların Okuduğu Laiklik Metninin Arkasındayız 

Hükümetin bir rejim telaşı ve bir rejim değişikliği telaşı içinde olduğu belli, ama unutulmasın ki bugün 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasında yazan bir hüküm vardır: “Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir 

sosyal hukuk devletidir.” Şunu herkes çok iyi bilmeli Anayasamızda yazan bu toplumun yüzlerce yıllık 

tarihinde toplumdaki farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayan çimentoda laikliği savunmak asla suç 

değildir. Ama laikliği savunanları hapis etmek açıkça bir suçtur. Milyonların temsilcisi olan biz Cumhuriyet 

Halk Partisi; o genç çocukların okumuş olduğu laiklik metninin arkasındayız. Metin şunu söylüyordu: 

“Gericiliğin karşısında yükseltilmesi gereken bir bayrak vardır. Bu bayrağın adı da laiklik bayrağıdır. Bugün 

laiklik demek özgürlük demektir, kardeşlik demektir, insanca bir yaşam mücadelesi demektir.” 

2.1.1.3. AKP Rejimi Türkiye’ye Bugün Fiili Bir Darbe Yaşatıyor 

Laik, demokratik cumhuriyeti bir rejim değişikliğiyle ortadan kaldırmak isteyenler de arkasına bugünün 

iktidarını alarak “Laiklik” diyen, “Özgürlük” diyen, “Kardeşlik” diyenleri hedef alanlar da şunu çok iyi 

bilmeliler ki; bu ülkede milyonlar laik, demokratik cumhuriyete mutlaka sahip çıkacağız. Son dönem 

                                                           
1 : Bu bölümde yer alan MYK Basın Açıklamaları Gen.Bşk.Yrd.Sn.Selin Sayek Böke tarafından yapılmıştır. 
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yaşananlar şunu açıkça gösteriyor. AKP’li olmayan, başkanlık adı altında getirilen rejim değişikliğini 

desteklemeyen yani demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan herkes, hepimiz AKP rejiminin hedefindeyiz. 

AKP rejimi Türkiye’ye bugün fiili bir darbe yaşatıyor. Bunun en son örneğini gazeteci Ahmet Şık’ın 

tutuklanmasında gördük. Ahmet Şık unutmayalım daha bundan birkaç yıl önce FETÖ tarafından da 

tutuklanmıştı. O zaman o zamanın darbecilerine yani FETÖ’ya dokunan yanıyordu. Bugün, bugünün 

darbecilerine yani AKP’ye dokunan yanıyor. Ama gerçek demokratlar o günün darbecileri karşısında bedel 

ödemek pahasına nasıl karşı durdularsa, bugünün darbecilerine karşı da dimdik ayakta duruyorlar. İster 

FETÖ ister AKP Ahmet Şık gibiler her dönemde demokrasiye darbe yapanların hedefinde oluyorlar. 

Darbeciler değişiyor ama demokratlar içim sonuç darbelerde asla değişmiyor. Yalnızca Ahmet Şık değil 

bugün hatırlamamız gereken birçok gazeteci var. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, 

Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör Cumhuriyet gazetesinden 

hepsi, 61 gündür tutuklular. Daha ismini sayamadığımız onlarca gazeteci bugün AKP rejiminin 

hapishanelerinde demokrasiyi savundukları için bedel ödüyorlar.  

2.1.1.4. OHAL Türkiye’ye Hayır Getirmiyor 

Değerli arkadaşlar; OHAL’le ülke yönetmenin maliyeti ortadayken dün OHAL bir kez daha uzatıldı. OHAL 

Türkiye’ye hayır getirmiyor. Getirmediği gibi ülkeyi yaşanmaz bir hale getiriyor. OHAL’in getirmiş olduğu 

güvensizlik ve istikrarsızlık en somut biçimde kendini ekonomide gösteriyor. OHAL’in uzatılmasından bu 

yana 3 Ekim tarihinden bugüne kadar 3 ay içerisinde Türk Lirası %20 değer kaybetti. Bugün itibariyle döviz 

3.60’a dayandı. Daha önce de söyledik bir kez daha tekrar ediyoruz. OHAL rejimi sürekli kılındıkça Türk 

Lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bırakın 3.60’ı OHAL’de ısrar edildiği takdirde 3.80’leri ve daha 

ötesini görmemiz maalesef bir gerçeğe dönüşecek. Bu sorumsuzluğun bedelini biz hep beraber ödüyoruz. 

79 milyon hep beraber bu ekonomik bedeli ödüyor. Bakın bu bedel zamlarla dün karşımıza çıktı. Bu bedel 

asgari ücretliyi, asgari geçim ihtiyacının altında açlık sınırının altında bir ücrete mahkum ederek ortaya 

çıktı. Bu bedel milyarlarca lira zarar yazıyor olan şirketlerimizin iflasın eşiğine taşınmasıyla ortaya çıktı. Bu 

bedel benzin pompalarında temmuzdan bugüne %20’ye varan zamlarla ortaya çıktı. Bu bedel sağlık 

katkılarının artmasıyla ortaya çıktı. OHAL uzatıldıkça, Türkiye demokrasiden uzaklaştırıldıkça hep beraber 

fakirleştiriliyoruz. Hep beraber her gün hayat daha zor oluyor.  

2.1.1.5. Öyle Bir Hükümet ki, OHAL’i İlan Edecek Bakanlar Kurulunun OHAL Kararından Haberi Yok 

OHAL’in Türkiye’ye hiçbir faydası yok. Ama AKP’nin kendisinin OHAL’e ihtiyacı var. OHAL olacak ki; meclisi 

fiilen yok sayabilsinler, OHAL olacak ki; kendilerinden olmayan herkesi bir demir yumrukla susturabilsinler, 

OHAL olacak ki; ülkeyi içine soktukları ekonomik durumu, dış politikadaki faciayı, Türkiye’de bugün 

devletin en temel fonksiyonu olan can güvenliğini sağlama görevini dahi yapamadıklarını saklayabilsinler. 

OHAL olacak ki; yaptıklarının hesabını gerçek bir hukuk önünde vermekten kaçabilsinler. Şimdi bu öyle bir 

hükümet ki OHAL’i ilan edecek bakanlar kurulunun OHAL kararından haberi yok. Hükümet sözcüsü 

pazartesi günü bakanlar kurulu sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “OHAL’in uzatılmasına dair 

bakanlar kurulunda bir görüşme yapılmadığını” söyledi. Bir gün geçmedi Başbakan çıktı, “Önümüzdeki bir 

hafta içerisinde OHAL’in uzatılması teklifi meclise getirilecektir” dedi. 24 saat geçmedi meclise OHAL’in 

uzatılması teklifi geldi. Ya kararda imzası olan bakanların sözcülerinin ifade ettiği gibi bundan haberi yok- 

eğer öyleyse o bakanlar kurulundaki bütün bakanların hemen istifa etmesi gerekir- ya da bakanların haberi 

var ama sözcülerinin haberi yok. O zaman da sözcülerinin istifa etmesi gerekir. 

2.1.1.6. Cumhuriyete ve Demokrasiye İnanan Milyonlarla Birlikte Bu Karşı Devrime Asla İzin 

Vermeyeceğiz 

Bir ülkeyi yönetmek ciddiyet ister. İşte adına “Başkanlık” dedikleri bu rejim değişikliğine tam da bu yüzden 

ihtiyaç duyuyorlar. Bir an önce Cumhuriyeti, bir an önce demokrasiyi, bir an önce meclisi ortadan kaldırma 
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telaşları var. OHAL’le ayakta kalabilecek olan iktidar da kalmak ve hesap vermemek için OHAL’e ihtiyaç 

duyanlar Türkiye’yi başkanlık adı altında sürekli bir OHAL rejimine mahkum etmek istiyorlar. İşte bu rejim 

değişikliği teklifi anayasa komisyonundan her türlü hukuksuzluk yapılarak, zorbalıkla geçirildi. Komisyonda 

her türlü baskıya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi anlattı. Gelecek haftadan itibaren de meclisin genel 

kurulunda anlatamaya devam edeceğiz. Bu teklif bir hükümet sistem değişikliği teklifi değildir, bu teklif bir 

rejim değişikliği teklifidir. Bu teklif anayasanın ilk 4 maddesinde güvence altına alınmış olan demokratik 

cumhuriyeti ve hukuk devletini yok etme teklifidir. Egemenlik fiilen milletten alınıp tek kişiye 

aktarılmaktadır. Demokratik düzen tamamen terk edilmekte, otoriter bir tek adam rejimi bu teklifle inşa 

edilmektedir. Bu teklif bir diktatörlük anayasasıdır. Bu teklif cumhuriyet devrimiyle kazanılmış olan tüm 

değerleri tersine çevirmeye dönük bir karşı devrim hareketidir. Ama herkes bilmelidir ki; cumhuriyete ve 

demokrasiye inanan milyonlarla birlikte bu karşı devrime bizler asla izin vermeyeceğiz.  

 

2.1.2. 28 Aralık 2016 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.2.1. Bir Kez Daha Soruyoruz, O Görüntüler Gerçek mi? 

Maalesef bu haberler artık her günün haberleri oldu. Geçen haftadan bu yana bütün Türkiye bir soruya 

yanıt arıyor. İki askerimize ait olduğu iddia edilen dehşet verici görüntülerle sarsılmıştık hepimiz daha 

birkaç gün önce. Her gün acılarımıza yenileri ekleniyor. Her gün endişelerimize yenileri eklemleniyor. 

Hükümet ve Genelkurmay bu görüntülerin gerçek olup olmadığına ve vahşet çetesi IŞİD’in elindeki 

askerlerimizin akıbetine dair bir açıklama dahi yapmadılar. Açıklama yapmadıkları gibi canlarımızın, bizim 

çocuklarımızın, Mehmetçiklerimizin akıbetini soranlara da ‘ayağınızı denk alın’ dediler. Açıkça tehditte 

bulundular. Bir hükümet ülkesindeki basına, ülkesindeki siyasetçilere, o ülkenin vatandaşlarına tehdit 

savuramaz. Türkiye çocuklarının akıbetini sorar, merak eder, bilgi ister, bilmek ister. Çocuklarımıza ne 

olduğunu soramayacağımız bir Türkiye’yi reddediyoruz. Biz savurduğunuz bu tehditlere asla boyun 

eğmeyeceğiz. Biz bu soruyu soruyoruz yanıtını alana kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha da 

soruyoruz. Ne oldu çocuklarımıza, neredeler, o görüntüler gerçek mi? 80 milyon bu görüntüleri izledikten 

sonra başını yastığa rahat koyamadı. Siz koydunuz mu? Bizim çocuklarımız, biz çocuklarımız için soracağız.  

2.1.2.2. Anayasa Değişikliği Teklifi Madde Madde Dökülmeye Başladı 

Türkiye çocuklarının akıbetini merak ederken, endişe duyarken, çocuklarımızın ve hepimizin ortak 

geleceğini yok edecek bir teklifle karşı karşıyayız bu hafta. Şu anda TBMM’de Anayasa Komisyonunda 

meclisi, demokrasiyi ve cumhuriyeti bildiğimiz anlamdaki cumhuriyeti ortadan kaldıracak bir teklif 

görüşülüyor. O kadar kuralsız, o kadar derme çatma, o kadar ciddiyetsiz ki yapılan iş güya ülkenin 

geleceğini belirleyecek olan bir toplumsal sözleşme bu anayasa 16 gün içerisinde çürüdü. Teklif madde 

madde dökülmeye başladı. Cumhuriyeti yıkan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki, milletvekillerinin 

kendi koltuklarıyla ilgili olan madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltukları için duydukları endişeyi 

cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceği içinde duymalarını diliyoruz ve bunları bütün milletvekillerinden 

bekliyoruz. Anayasa böyle yapılmaz. Bu şekilde yapılan anayasa ülkeye mutluluk getirmez, huzur getirmez, 

barış getirmez, hukuk getirmez, refah getirmez. Zenginlik ve özgürlük hiç getirmez. Aksine böyle yapılan 

anayasalar ülkeye felaket getirirler. 12 Eylül 2010 referandumunda ‘yapmayın’ demiştik, ‘yanlış 

yapıyorsunuz’ demiştik. ‘Muhalefeti dinleyin’ demiştik. Aynı bugünkü edayla ve aynı bugünkü havayla 

anayasayı değiştirdiler. 15 Temmuz’u hep beraber yaşadık. 15 Temmuz’da bu Gazi Meclisi vurmuş olan F-

16’ların bombaları 12 Eylül 2010 referandumunda yüklendiler. Yargıyı FETÖ’ye işte o 12 Eylül 2010 

referandumuyla zimmetlediler. Bunları tüm açıklığıyla biz söylerken aynı bugün komisyonda olduğu gibi 

‘siz bilmezsiniz biz biliriz’ dediler. ‘Sonuçta halk karar verecek’ dediler. ‘Halkın dediği olacak, siz 

konuşmayın’ dediler. Darbeler, iç savaşlar, toplumsal kargaşalar, siyasi suikastlar hep demokrasinin 
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olmadığı diktatörlüklerde olur. İşte bizim verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu gösteren 

sonuçlar ortada.  

2.1.2.3. CHP Milletvekilleri Komisyonda Ve Mecliste Tarihi Bir Görev Yapıyorlar 

Bu teklifi hükümet yangından mal kaçırırcasına acele içerisinde komisyondan geçirmek istiyor. Onlar bir 

telaş ve utanç içerisindeler. Öyle bir telaş ki, muhalefeti konuşturmamak için, halkın gerçekleri duymasını 

önlemek için her tür kural ve teamül çiğneniyor. 100’ün üzerinde muhalefet milletvekili konuşma 

talebinde bulunmuşken söz hakları AKP tarafından gasp ediliyor. Halk komisyondaki tartışmaları duysun, 

bilsin istediğimiz için TRT’den komisyon çalışmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz, telaş ve utanç o 

kadar büyük ki, AKP bu teklifi reddediyor. Konuşulmasın, duyulmasın, görülmesin istiyorlar. Onların telaşı 

ve utancı karşısında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri millet adına o komisyonda tarihi bir görev 

yapıyorlar. Türkiye’nin savaşla ve devrimle kazanılmış cumhuriyetine, şehitler pahasına korunmuş olan 

ulus bütünlüğüne, demokrasimize, bu değerlere ve ilkelere bağlı her partiye oy vermiş milyonlar adına 

sahip çıkıyorlar. Ama onların çok acelesi var. Çok büyük bir telaşları var. Milletin neyi ve neden 

öğrenmesinden korkuyorsunuz? Nedir milletten kaçırmaya çalıştığınız şey? Niçin konuşulmasın 

istiyorsunuz, niçin duyulmasın istiyorsunuz, niçin görülmesin istiyorsunuz?  

2.1.2.4. Teklif, Cumhurbaşkanına Meclisi Feshetme Yetkisi Veriyor 

Biz bir kez daha anlatalım. Bu teklif hükümetin iddia ettiği gibi bir sistem değişikliğinden ibaret değildir. Bu 

teklif açıkça meclisi, cumhuriyeti ve demokrasiyi ortadan kaldırma teklifidir. Bu teklif bir rejim değişikliği 

teklifidir. Bu teklif her şeyden önce 23 Nisan 1920’de kurtuluş mücadelesini vermiş olan meclisi fiilen 

ortadan kaldırma teklifidir. Bu teklif Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriyor, kuvvetler ayrılığını 

tamamen ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini aynı anda yaparak meclisi, milletin 

meclisini, Cumhurbaşkanının kontrolüne veriyor. Cumhurbaşkanını Parti Genel Başkanı yaparak milletin 

vekillerini Cumhurbaşkanının emir eri yapıyor. Cumhurbaşkanının yasamayı eline almasının önünü açıyor. 

Bir meclisi meclis yapan yasa yapma yetkisidir. Bu teklif Cumhurbaşkanına kararname çıkartarak meclisin 

yasa yapma hakkını milletin elinden alma ve yasayı dahi Cumhurbaşkanının yapmasına yol açıyor. Bu teklif 

açıkça uğruna bedeller ödenmiş olan demokrasiyi ortadan kaldırıyor. Bir demokrasinin olmazsa olmazı 

bağımsız yargıdır, hukuktur. Bu teklif yargıyı Cumhurbaşkanının sopası haline getiriyor. Bu teklif 

Cumhurbaşkanının herkese dokunabileceği, ama Cumhurbaşkanına kimsenin dokunamayacağı bir rejim 

inşa ediyor. Bu teklif 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırıyor. Bu teklifle tek kişi 

hiçbir sınırlama ve denetleme olmaksızın istediği gibi kamu kurumu kuracak, istediği gibi kamu kurumlarını 

kapatacak. Düşünün ki bir sabah kalkacağız hazine kapanmış, düşünün ki o sabah bir vergi bakanlığı 

kurulmuş. Düşünün ki o bakanlığı kurmuş olan cumhurun başkanı o gün vatandaşı yeni vergilerin altında 

ezileceği bir sabaha uyandırmış kendisi istediği için, sadece o istediği için. 

Biz tüm bu gerçekleri ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Bu gerçeği tüm Türkiye’nin 

görmesini de mutlaka sağlayacağız. Bu vebali üstlenenleri milletin ve tarihin önünde mutlaka mahkum 

edeceğiz. Herkes dürüst olacak, herkes açık olacak. Bu teklife oy verenler 23 Nisan 1920 iradesine, 29 Ekim 

1923 iradesine, 1946’da geçilmiş olan demokrasiye, Türkiye’nin 250 yıllık saray egemenliğinden halk 

egemenliğine geçiş mücadelesinin aleyhine, yani karşı devrime oy verdiklerini bilerek verecekler. Bu teklife 

olumlu oy verenler, bu vebali tarih önünde üstlenmeye hazırlarsa oy verecekler. Ama biz inanıyoruz ki, bu 

teklif meclisten geçmeyecek. Çünkü her ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar biz biliyoruz ki AKP ve 

MHP milletvekilleri içinde de oy kabininde vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında cumhuriyetin, meclisin ve 

demokrasinin yok edilmesine ‘hayır’ diyecek olan vicdanlı vatansever birçok vekil var. Çünkü biz biliyoruz 

ki, meclisteki milletin vekilleri cumhuriyeti ve demokrasiyi yok etmek için değil korumak için, demokrasiye 

ve cumhuriyete bağlı her partiye oy vermiş olan milyonlar tarafından seçildiler. Bu milyonlar bu teklife asla 

geçit vermezler.  
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2.1.2.5. Bu Mücadele, Tek Adam Rejimine Karşı Bir Cumhuriyet Mücadelesidir 

Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratları, yurtseverleri, milliyetçileri, Atatürkçüleri olarak, 

Türk Devriminin sahibi ve takipçileri olarak bu mücadeleye hazırız ve biz bu mücadeleyi kazanmakta ve bu 

cumhuriyeti kuranlar kadar kararlı bir biçimde kazanmakta emin adımlarla yürüyoruz. Verilen bu 

mücadele, tek adam rejimine karşı bir cumhuriyet mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele, diktatörlüğe 

karşı bir demokrasi mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele, bir ailenin egemenliğine karşı halkın 

egemenliğinin mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele, baskıya karşı herkes için özgürlük mücadelesidir. 

Verdiğimiz bu mücadele dünyadan kopmuş, çocuklarını Ortadoğu bataklığına kurban eden bir ülke değil; 

dünyada sözü geçen ülkelerden biri olma, saygın bir ülke olma mücadelesidir. Verdiğimiz bu mücadele 

ekonomik krizlerle yaşayan değil herkesin refah içinde yaşadığı adil bir ekonomik düzen mücadelesidir.  

2.1.2.6. Emekçiler Ölüme, Güvencesizliğe, Taşeron Sistemine Ve Sendikasızlığa Mahkum Edildi 

Değerli arkadaşlar; AKP bir kişinin koltuk derdine düşmüşken 6.5 milyon asgari ücretli ve aileleri açlığa 

mahkum bir şekilde bekliyorlar. Asgari ücret tespit komisyonunun 2017 asgari ücretini belirlemek için 6 

Aralık’ta başladığı görüşmeler yarın tamamlanacak ve yeni yılla birlikte uygulanacak olan asgari ücret 

açıklanacak. Şu anda 6.5 milyon asgari ücretlinin aldığı net ücret bin 300 lira. Bu 1300 liraya mahkum 

edilmiş olan 6.5 milyon asgari ücretli için açlık sınırı; bin 416 lira. Aç kalmamak için ihtiyaç duyulan miktar; 

bin 416 lira, çalışıp emek döken, alın teri döken emek gücünün aldığı ücret bin 300 lira. 4 kişilik bir ailenin 

yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira. O aileyi geçindiren bir asgari ücretlinin net ücreti bin 300 lira. 2002’de 5 

kişilik bir ailenin her öğünde sadece çay ve simit aldığı koşullarda 100 birimlik asgari ücretten cebine kalan 

miktar 27’ydi. 100 birimlik asgari ücretin 73 birimini sadece çay ve simide harcıyordu ve geri kalanı cebine 

kalıyordu. Bugün 2016’da aynı 100 birimlik asgari ücretin o çay ve simit harcamasından sonra vatandaşın 

cebine kalan kısmı 13 birim. Asgari ücretli bugün daha fakir, asgari ücretli bugün açlık sınırının altında, 

asgari ücretli bugün yaşam mücadelesi veriyor. Verilmesi gereken gerçek mücadele budur. Biz Cumhuriyet 

Halk Partisi TÜİK’in 2017 yılı için tek bir kişinin asgari geçim standardını bin 668 lira 90 kuruş olarak 

belirlediği bir Türkiye’de bin 300 liralık bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. Milyonlar asgari ücretin ne 

olacağının beklentisi içerisinde, biz buradan açıklıkla bir talepte bulunuyoruz. Türkiye’de emekçiler ölüme, 

güvencesizliğe, taşeron denen bir kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edildiler. Bugün asgari ücret 

bin 300 liraysa bu Cumhuriyet Halk Partisinin sayesindedir. Net bin 500 lira olması için verdiğimiz 

mücadelenin sonucudur bu, bugün artık net bin 500 lira da yetmiyor. Biz biliyoruz ki; asgari ücretli aç olmak 

istemiyor. Asgari geçim ihtiyacı neyse onu kazandığı bir Türkiye istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi emekçilerin 

insani koşullarda yaşaması için, çalışanların yoksulluğa mahkum edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç 

girmemesi için asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve savunuyoruz. 

Biz kimsenin aç olmadığı, asgari ücretlinin yoksulluğa mahkum olmadığı, büyüdük denen Türkiye’nin 

refahına herkesin ortak olduğu bir Türkiye istiyoruz ve bunu kurmak için verilmesi gereken her mücadeleyi 

de vermekte kararlıyız.  

 

2.1.3. 21 Aralık 2016 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.3.1. Sayın Büyükelçi Karlov’un Ailesine, Rus Dışişleri Mensuplarına Ve Rus Halkına Başsağlığı 

Diliyoruz 

Ve maalesef yine her hafta olduğu gibi bu sohbetimize de acılarla başlama yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. 

Yine şehit haberlerimiz var. El-Bab’da 4 canımızı kaybettik. Her şeyden önce bu çok kıymetli 4 şehidimize 

Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride bıraktıkları sevenlerine sonsuz bir sabır diliyoruz. Türkiye’mizin, bütün 

ailemizin başı sağ olsun. Bu acılar gün geçmiyor ki kendini her gün tekrar etmesin. Sadece 10 gün içerisinde 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde terör saldırıları gerçekleşti ve biz 59 canımızı kaybettik. 59 çocuğumuzu, bu 
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ülkenin çocuğunu, bir ailenin çocuğunu, birinin eşini, birinin babasını, birinin annesini, birisinin nişanlısını, 

hepimizin canını, 59 kişiyi. Bu kayıpların acısı taptaze kalbimizdeyken ve bunun ağırlığıyla henüz 

yaşıyorken, canı Türkiye Cumhuriyetine emanet olan bir büyükelçinin başkentimizin göbeğinde hain bir 

suikastla öldürülmesiyle yaşadığımız acı bir kez daha katlandı. Türkiye her gün yeni acılara uyanıyor, her 

gece yeni bir acının telaşına yatıyor.  

Buradan bir kez daha Büyükelçi Sayın Karlov’un ailesine, Türkiye’deki Rusya Dışişleri mensuplarına ve Rus 

halkına başsağlığı diliyoruz. Diplomatlarını ASALA terörüne kurban vermiş bir ülke olarak Rusya’nın ve Rus 

halkının acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Yaşanmış olan bu olay sıradan bir olay değildi. Türkiye 

Cumhuriyetinin başkentinin kalbinde, meclise birkaç yüz metre uzakta, büyükelçiliklerin art arda dizilmiş 

olduğu bir caddenin üzerinde, en güvenlikli olması gereken bölgede bir Rus Büyükelçisi bir polis tarafından 

katledildi, öldürüldü. Suikasta dair yaşananlar bir utanç zinciri barındırıyor. Çünkü Türkiye kendi ülkesinde 

kendine emanet edilmiş bir diplomatı koruyamadı. Çünkü, Büyükelçinin katili bir polis. Çünkü, katilin canlı 

ele geçirilmesi mümkünken böyle yapılmadı. Çünkü, soruşturmayı Türkiye’nin sağlıklı yürütebileceğine 

dair dahi bir güven oluşmuş değil. Rusya kendi ekibini gönderdi.  

2.1.3.2. Türkiye’nin Sorunu Bir Üst Akıl Sorunu Değil, Akp’nin İktidar Hırsıdır 

Ortaya çıkan bu utanç zincirinin tek bir sorumlusu var AKP. Bu utanç Türkiye’yi 14 yıldır yönetiyor olan 

AKP’nin utancıdır. Böyle bir olay karşısında AKP ne yaptı? Her zamanki gibi üst akıl lafına sığındı. Bu 

koşullarda dahi tek derdi kendi iktidarı olan, bir saray rejimi inşa etmek olan AKP yine döndü ve üst akıl 

lafına sığındı. Bu kendi başına bir rezalettir. AKP’nin 14 yıllık iktidarının sonucunda Türkiye’de kimsenin 

can ve mal güvenliği yok. Kimse, hiçbirimiz güvende hissetmiyoruz. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 

ne diplomatlar, ne de Türkiye’de bulunan yabancı misafirler kimse kendini güvende hissetmiyor. Ve 

maalesef bu can güvenliğini sağlayamayan bir iktidar var başımızda. Türkiye birden fazla terör örgütünün 

tehdidi altında; PKK, IŞİD, FETÖ, Nusra... Liste böyle uzayıp gidiyor. Türkiye’nin sınır güvenliği kalmamış, 

sınırlar kevgire dönmüş. Ülke sınırları içinde kim var, ne için var, ne yapmaya gelmiş, hangi hedef için 

burada? Kimsenin haberi yok. Ülke cihatçıların geçiş merkezine dönüşmüş, bir örgütlenme sahasına 

dönüşmüş, kimsenin kontrolünde değil. MİT sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret kovalıyor, diğer 

ülkelerin istihbarat ajanları Türkiye’de cirit atıyor. Ve ülkeyi 14 yıldır yönetenlerin bütün bu çöküşe karşı 

sığındıkları tek bir yalan var üst akıl. Can veriyoruz, insanlarımız ölüyor bizim insanımız, bizim misafirimiz, 

bizim korumamız gereken diplomatlar ölüyorlar, tek bir cevap geliyor: Üst akıl. Darbe yapılıyor, Gazi Meclis 

bombalanıyor, insanlar canı pahasına Türkiye Cumhuriyetini korumak için sokaklara dökülüyor tek bir 

cevap var üst akıl. Türk lirası her gün eriyor, Türkiye Cumhuriyetinin 78 milyon vatandaşı hep beraber her 

gün fakirleşiyor. Tek bir cevap var üst akıl. Peki herkes Türkiye üzerinde madem istediği oyunu kuracak, 

Türkiye gibi büyük ve saygın bir ülke başkalarının insafına kaldıysa siz ne yapıyorsunuz kardeşim, ne 

yapıyorsunuz, neredesiniz? Siz niye varsınız? Halk ölürken taziye dilemek için mi varsınız? Terör her gün 

canlarımızı bizden alırken lanet okumak için mi varsınız, nutuk atmak için mi varsınız, hamaset yapmak için 

mi varsınız? Neden varsınız? Siz ne işe yarıyorsunuz? Kendi suçlarınızı örtbas etmek için sürekli 

başvurduğunuz bu üst akıl hikayesinden biz bezdik, bu yalandan sıkıldık. Gerçeğin adını koymak 

zorundayız. Daha sağlıklı yarınlar için bugün bu gerçeği tarif etmek zorundayız. 78 milyonun geleceği için 

bu gerçeği tarif etmek zorundayız. Türkiye’nin sorunu bir üst akıl sorunu değildir. AKP’nin aklını yitirmesine 

yol açmış olan iktidar hırsıdır, saray rejimi hırsıdır. Türkiye’nin en büyük riski de, sorunu da işte AKP ve 

AKP’nin kendine tek hedef edinmiş olduğu bu saray rejimidir.  

Yaşanmış olan bu katliamda tetiği çeken el isterse FETÖ olsun, isterse El Nusra olsun, bu cinayetin 

işlenmesine yol açmış olan durum AKP’nin 14 yıldır bizzat, bilerek, isteyerek yaratmış olduğu ideolojik 

atmosferdir. Türkiye’yi bu noktaya AKP’nin ideolojik ve siyasi tercihleri getirmiştir. Tetiğin arkasındaki güç 

eğer FETÖ ise, FETÖ’ye o tetiği çektirme imkanı veren laik cumhuriyetle hesaplaşmak için FETÖ’yü devletin 

başına bela etmiş olan sizlersiniz. Kendi içinizdeki FETÖ’cüleri korumak, suç ortaklığınızı örtbas etmek için 
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FETÖ ile gerektiği biçimde mücadele etmeyen de yine sizsiniz. Eğer tetiğin arkasındaki güç Nusra ise 

yıllardır Suriye’de rejim değiştireceğiz diye cihatçı örgütlere her türlü desteği veren de sizsiniz. Bu 

örgütlerin Türkiye’ye yerleşmesine göz yuman da sizsiniz. Bu örgütler Suriye’den Türkiye’ye rahatça giriş 

– çıkış yapabilsinler diye sınır güvenliğini yıllarca ortadan kaldırmış olanlar da yine sizsiniz. Sorumlu 

sizsiniz.  

2.1.3.3. Türkiye’yi Suriye’de Batağa Sokan Akp’nin İdeolojik Yaklaşımıdır 

Bakın, Türkiye’de 14 yıldır hükümet eliyle yaratılmış bir ideolojik atmosfer var. O ideolojik atmosfer 

bundan 3 gün önce Halep’te yaşananlarla ilgili insanları galeyana getirip Rusya’nın temsilciliklerinin önüne 

taşıdı. O temsilciliklerin önünde cihat bayrakları açıldı. OHAL var deyip hiç kimseye demokratik hakları 

kullandırılmazken, cihatçı bayraklarıyla protesto yapılmasına izin verildi, buna göz yumuldu. 15 yıl önce 

Türkiye’de böyle bir polis olmazdı. Türkiye’de bir ülkenin temsilcilikleri önünde cihat bayrağı açılması 

mümkün olmazdı. 15 yılda AKP’nin yaratmış olduğu bilerek, isteyerek, kendi tercihleriyle yaratmış olduğu 

ideolojik atmosfer bütün bunları artık mümkün kılıyor.  

Türkiye’yi Suriye’de batağa sokan da AKP’nin bu ideolojik yaklaşımıdır. Türkiye’ye Suriye’de bedel ödeten 

de AKP’nin bu ideolojik ve siyasi tercihidir. 10 milyon kişinin kendi ülkesini terk etmek zorunda 

bırakılmasında da AKP’nin bu ideolojisinin bir payı vardır. Bu ideolojik tercihin şekillendirdiği AKP’nin 

Suriye politikasının iflası dün resmileşti. Dün Rusya, İran, Türkiye arasında imzalanan anlaşma bölge 

halkları, Suriye ve dünya için hayırlı olmuştur. Anlaşma AKP’nin yıkıcı, mezhepçi Suriye politikasının 

başarısızlığa uğradığının açık tescilidir. 6 yıldır Suriye’de rejimi değiştirmeyi hedeflemiş olan AKP siyaseti, 

bugün itibariyle Suriye rejimini ayakta tutmaya söz veren bir konuma gelmiştir.  

Peki, madem bu noktaya gelinecekti, madem bizim 6 yıl önce söylediğimiz bu değişiklik yapılacaktı neden 

Türkiye’nin son 6 senesini, kısıtlı kaynaklarını, uluslararası saygınlığını, bölgedeki lider ülke olma iddiasını 

heba ettiniz, neden? Ne uğruna? Değerli arkadaşlar Suriye’de kendi siyasi hayallerini gerçekleştirmek 

uğruna Türkiye’nin itibarını, canlarını, kaynaklarını heba edenler, şimdi de adına başkanlık dedikleri bir 

diktatörlük tasarısıyla Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedefe koyuyorlar.  

2.1.3.4. Anayasa Değişikliği Teklifi Bir Diktatörlük Önerisidir 

Şunun altını bir kez daha ısrarla çiziyoruz. Meclise getirilmiş olan anayasa değişikliği teklifi, parlamenter 

sistemden başkanlık sistemine geçmeyi hedefleyen bir sistem değişikliği teklifi değildir. Bu açıkça bir rejim 

değişikliği teklifidir. Bu teklif milletin iradesini bir kişiye ipotek etme teklifidir. Bu bir diktatörlük önerisidir. 

Bu diktatör her şeye dokunabilir ama kendisine asla dokunulmaz. Bu teklif meclisi ve demokrasiyi fiilen 

yok etme teklifidir. Türkiye’yi otoriterliğe, bir tek adama teslim etme teklifidir. Hukuk devletini ve 

özgürlükleri tamamen yok etme, Türkiye’yi sürekli OHAL rejimine mahkûm etme teklifidir. Yani kimsenin 

can, mal ve hukuku güvenliğinin olmadığı bir ülkeye dönüştürme teklifidir. Bu teklifle kişi, kurum ve 

kuruluşlar tek bir kişinin, bir diktatörün iki dudağının arasına terk edilir. Yani bir kişinin hem hükümet, hem 

meclis, hem mahkeme olduğu bir ülke kurma teklifidir.  

Kısacası savaşla, bu ülkenin vatandaşlarının direnişiyle, devrimle kurulmuş olan bildiğimiz anlamdaki 

Cumhuriyet’i yok etme teklifidir. Bu açıkça bir rejim değişikliği teklifidir. Türkiye’nin savaşla hep beraber 

devrimle kurulan cumhuriyetini el kaldırıp indirerek yok edeceğini sananlara buradan bir çağrımız var. 

Karşınızda Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye demokrasisine canla başla sahip çıkacak olan milyonları 

bulacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve meclisi fiilen yok eden bu girişime karşı, mecliste bugün de 

yaptığımız gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerekirse meydanlarda, gerekirse sandıkta biz bu 

mücadeleyi kazanana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.  
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2.1.3.5. Vatandaşı Boğmaktan Vazgeçin 

Bütün bu felaketler yaşanırken bir de Türkiye ekonomik bir felaketin eşiğine de her geçen gün daha hızla 

sürükleniyor. AKP iktidarı tarafından sürükleniyor. Türkiye ekonomisi istatistiki hesaplarla düzeltilebilecek 

bir durumda değil. Gerçekler ortada, 6 milyon asgari ücretli Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğunu 

biliyor. 11 milyon emekli Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğunu biliyor. Vatandaş o istatistikleri 

duymuyor, görmüyor zaten bizzat bu ekonomiyi yaşıyor. Bugünlerde asgari ücret tespit komisyonunun 

çalışmaları devam ediyor.  

Bir kez daha hükümete buradan açık bir çağrı yapıyoruz. Sendikaları dinleyin, insanların ihtiyaçlarına 

kulağınızı açın. İstatistiklerle çizdiğiniz pembe tablolar kimsenin karnını doyurmuyor. İnsanlar aç. İnsanlar 

açlığa mahkum edilmiş. Gereken düzeltmeleri yapın. Eğer adına revizyon dediğiniz milli gelir hesaplamaları 

sonrasında ortaya koyduğunuz büyüme rakamlarına göre, Türkiye son 4 yıl içerisinde ortalama %3 değil 

%6 büyüdüyse o zaman o büyümenin paydaşı olan 6 milyon asgari ücretliye, o büyüme için emeğini vermiş 

emeklilere refah payını verin. Hemen bugün. Madem Türkiye daha çok büyüdü, madem bu insanların 

emeğinin karşılığının daha çok olduğu bir Türkiye ortaya çıktı, o emeğin karşılığını hak edenlere bugün o 

refah payını hemen verin. Madem Türkiye esasında tasarruf açığı olan değil tasarrufları çok yüksek bir 

ülkeydi, o zaman zorunlu BES’le boğuyor olduğunuz emeklinin ve emekçinin üzerinden elinizi çekin. 

Kaldırın zorunlu BES’i. Madem yanlış ölçtüğünüz için insanları zorla tasarrufa itiyorsunuz, madem buna 

gerek yok, o zaman vatandaşı boğmaktan vazgeçin. Bunları yapamıyorsanız kenara çekilin yapmaya hazır 

olan bizler, Türkiye’nin 78 milyonunun ihtiyaç duyduğu zenginliği, ihtiyaç duyduğu toplumsal barışı ve 

ihtiyaç duyduğu umudu hak ettiği biçimde hep beraber tasarlayalım.  

 

2.1.4. 10 Aralık 2016 

2.1.4.1. Merkez Yönetim Kurulu Bildirgesi 

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yaşanan terör saldırısında şehit olan polislerimize ve sivil 

yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde insanlığa karşı apaçık suç işleyen bu saldırının faillerini, 

azmettiricilerini ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Bilinmelidir ki, milletimize karşı alçakça saldırılarla dolu 

tarihine yeni bir katliam ekleyen PKK terör örgütü işlediği bu suçlarla amacına asla ulaşamayacaktır. Bu eli 

kanlı şebeke ve bu şebekeden beslenenler Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne 

âşık halkımızın sarsılmaz iradesiyle yenilecektir.  

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının 

kurulması, terörle mücadele edilmesi Hükümetlerin görevidir.  

Üzülerek ifade edelim ki, yaşanan yönetim zafiyeti nedeniyle 1 yılda 17 büyük saldırıda 360’ın üzerinde 

vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 800’den fazla vatandaşımız yaralanmıştır.  

Hükümet makamları yalnız kınama mesajı yayınlayarak değil, bu olaylar yaşanmasın diye önlem alınacak 

yerlerdir. Bu açıdan gereken özeleştiri açıkça yapılmalı, terör örgütlerine alan bırakan yönetim zafiyeti son 

bulmalıdır. İktidar, ülkemizin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı 

olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmelidir.  

Bu bağlamda, terörle mücadeleyi zaafa düşüren, güvenlik güçlerimizin etkin mücadelesini engelleyen 

uygulamalardan vazgeçilmeli, huzur ve güven ortamını zedeleyen, toplumsal barışımıza zarar veren anti 

demokratik uygulamalar bir an önce son bulmalıdır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

2.1.5. 7 Aralık 2016 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.5.1. Ekonomik Kriz Yaşamaması İçin Hükümetin Olağanüstü Duruma Bir Son Vermesi Gerekiyor 

Biraz önce de söylediğim gibi bitmesi gereken bir olağanüstülük var. Bu olağanüstülük kendisini bu savaş 

sonucunda şehitlerle yüreğimizden yaralayarak günlük hayatımızın bir parçası yaptığı gibi aynı 

olağanüstülük ekonomide de devam ediyor. Halen hükümetten beklediğimiz ciddiyette sorunu doğru 

tespit ettiğini gösteren, sorunu doğru tespit edebildiği içinde çareyi doğru bir biçimde ortaya koyduğunu 

ifade edebilecek bir çerçeve görmüş değiliz. Sürekli bir EKK beklentisi var. Yapılması gerekenleri oysa biz 

bundan birkaç hafta önce açıklıkla ifade etmiştik. Ancak görüyoruz ki, ‘uyarıları duyduk’ demiş olmasına 

rağmen hükümet bu uyarıları can kulağıyla dinlememiş, detayını anlamamış ve ne yapılması gerektiği 

konusunda herhangi bir fikre sahip değil.  

Bir kez daha ifade etmek gerekiyor. 80 milyonun bir ekonomik kriz yaşamaması için hükümetin ciddiyetle 

bu olağanüstü duruma bir son vermesi gerekiyor. Bırakın son vermeyi maalesef bu durumu derinleştiren 

ve vatandaşı gittikçe daha zor durumda bırakacak adımları atmakta ısrar eden bir yaklaşımla karşı 

karşıyayız. Ortada olan sıkıntının bir krize dönüşmemesinin tek yolu var o da günü kurtaran adımlarla bizi 

oyalamak değil, Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu derin yapısal sorunlarını giderecek ekonomik adımları 

atabilecek siyasi zemini yaratmaktan geçiyor.  

Bakın Türkiye çok uzun zamandır 4 temel yapısal sorunla baş başa bırakılmıştı. Bunlarla ilgili uyarılarımızı 

yıllar içerisinde hükümete her fırsatta yaptık. Bugün ortaya çıkıyor ki bu yapısal sorunlar çözülmediği için, 

bu hükümet reform yapmadığı için, ısrarla yapısal reform lafını edip arkasını bir türlü getirmediği için, 

bugün de üzerine yeni siyasi riskler ekleyerek OHAL’le Türkiye demokrasisini yıkarak, KHK’larla hukuku yok 

ederek, vatandaşın can ve mal güvenliğini ve mülkiyet hakkını gasp edeceğine dair adımları sürekli atarak, 

atma tehdidini savurarak ortaya çıkarttığı tablo Türkiye’yi dünyadan çok olumsuz bir biçimde ayrıştırıyor. 

Bu ayrışmanın bir kısmı yeni değil. Türkiye bir süredir zaten ekonomik olarak çok zorlu bir sürece doğru 

ilerliyordu.  

2.1.5.2. Katma Değer Yaratmayan Bir Üretimin Gelir Yaratması Mümkün Değil 

İzin verirseniz yapısal sınırlarına ulaşmış olan bu ekonomik durumu tarif etme ihtiyacı duyuyoruz. Maalesef 

bu durumu ortaya çıkarmış olan AKP’nin politikaları ve ekonomi anlayışı olduğu için AKP’nin ekonomik 

çareleriyle de bu yapısal sorunların çözülmesini beklemek mümkün değil. Bu uzun süredir devam eden 

yapısal sorunlar uzun süredir Türkiye’yi yavaş yavaş ama derin bir biçimde dünyadan kopartıyor. Türkiye 

kendisine benzeyen ekonomilere kıyasla dünya içerisinde en kötü performans gösteren ülkeler sınıfına 

gittikçe daha derin bir biçimde kendine yer bulmaya başlıyor. Türkiye’de en önemli sorunumuz yaptığımız 

üretimin katma değer yaratmıyor olması. Katma değer yaratmayan bir üretimin gelir yaratması da 

mümkün değil. Katma değer yaratabilen bir üretimin ortaya çıkması için bu becerilere sahip gençlerin var 

olması gerekiyor. Ekonominin ihtiyaç duyduğu becerileri edindirmediğimiz gençler maalesef teknoloji 

üretemiyor, katma değer yaratamıyor, yaratamadığı için de gelir elde etmek mümkün olmuyor. Bu 

tahribatın temelinde insan kaynağımıza yaptığımız tahribat yatıyor. 
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Bu nedenle Türkiye ekonomisindeki gelirsizliği sadece bugünkü sorunlarla tarif etmek doğru olmaz. Bugün 

yaşadığımız sorunların temelinde eğitimde yaşadığımız tahribat, eğitimdeki tahribatın yol açtığı katma 

değeri düşük üretim ve bu üretimin yaratamadığı gelir olduğunu tespit etmemiz gerekiyor.  

Bakın, verilerle konuşma ihtiyacı var. Bu işi bilenler böyle yaparlar. Türkiye’de 2008 yılında kişi başına gelir 

düzeyi 10 bin 382 dolardı. 2008 yılından bugüne neredeyse 8 yıl geçti. 8 yılın sonunda bugün Türkiye’nin 

geliri bırakın artmayı 9 bin doların altına doğru hızla eriyor. 8 yıl yorulduk, çalıştık, terledik, iş aradık 

bulamadık, umudumuzu kaybettik. Bulduğumuz işlerde asgari ücrete mahkum olduk. Asgari ücretle açlık 

sınırının altında bir gelirle çocuklarımıza bir gelecek inşa etmeye çalıştık. Sonuçta ne oldu? Türkiye bütün 

bu çalışmalarımıza, emeğimize, yorgunluğumuza, alın terimize rağmen kötü yönetildiği için bugün 

2008’den daha fakir. 2015 yılında zaten 10 bin doların altına gerilemişti gelirimiz. Bugün 2015’teki 9 bin 

261 dolarlık geliri dahi yakalayamayacağımız bir Türkiye ekonomisiyle karşı karşıyayız. Bu sorun sadece 1 

ayın, sadece 3 ayın, sadece geçmiş 6 ayın sorunu değil. 2008’den beri AKP iktidarlarının ortaya koyduğu 

ekonomik anlayış Türkiye’yi, 80 milyonu fakirleştiriyor. Bunu orta gelir tuzağı olarak tarif edenler esasında 

içine düşülmesi zorunlu bir tuzak olduğunun söylenmesine izin veriyorlar. Doğru bir orta gelir 

yaşanmaktadır Türkiye’de ve maalesef gittikçe düşmektedir. Ama bu içine düşülmesi zorunlu olan bir tuzak 

değildir. Başka bir ekonomik anlayışla, başka bir yönetim anlayışıyla Türkiye’yi kendine dert edinen bir 

siyasetle Türkiye’nin bu gelirinin düşmesi değil, artması, hatta 2 – 3 katına çıkartılması mümkündür.  

Yine veriler bize yapılan üretimin niteliğinin de zaman içerisinde bozulduğunu gösteriyor. İmalat sanayimiz 

içerisinde ihracatın yüksek teknoloji barındıran kısmı 100 birimlik ihracatın içinde 2015 yılında teknolojinin 

payı 2… 2, 1, 2. Bundan birkaç yıl önce 2000’lerde bu pay iki katından fazlaydı. Demek ki bir şey olmuş bu 

15 yıl içerisinde. 15 gün değil, bir ay değil, 15 Temmuz değil, 15 yıl içerisinde bu ülkede üretimin içerisindeki 

teknolojinin payı gittikçe azalmış. 15 yılda ortaya konan ekonomik anlayış Türkiye’yi teknoloji ve katma 

değer üretemeyen bir yere sıkıştırmış.  

Aynı oran Güney Kore’de yüzde 26.9. Neredeyse her üç birimlik ihracatlarının bir biriminde katma değer 

var. Türkiye’de 100 birimlik ihracatın içinde sadece iki birimde katma değer ve teknoloji var. Macaristan 

ve Çek Cumhuriyeti benzer başka ülkelerde yüzde 14 civarında teknoloji var. Türkiye kendine benzeyen 

ülkelerden yapısal olarak AKP’nin ekonomik anlayışı sonucunda zaten 15 yıl içerisinde yavaş yavaş 

uzaklaştırıldı.  

2.1.5.3. Eğitim, 15 Yıldır Reform Adı Altında Tahrip Edildi 

Neden sorusunun yanıtı dün uluslararası PISA sonuçlarıyla ortaya çıktı zaten. Türkiye PISA sınav 

sonuçlarına göre, yani uluslararası karşılaştırmaya imkan veren, her çocuğun kendi dilinde ama ortak 

bilgiyi sınayan girdiği sınavlardaki sonuçlara göre Türkiye hem matematikte, hem fen bilimlerinde, hem de 

kendi dilinde okuma becerilerinde 35 OECD ülkesi arasında Meksika’dan sonra en düşük puana sahip ülke. 

Çocuklarımız matematik sorularına yanıt verememişler. Çocuklarımız fen bilimleri sorularına yanıt 

verememişler. Çocuklarımız kendi dillerinde okuduklarını anlama becerilerinden yoksun bir sonuçla karşı 

karşıya bırakılmışlar. Üstelik tarihsel olarak da Türkiye’nin sınav sonuçları açısından yıllar içerisinde ciddi 

bir kötüleşme var. 2015 PISA sınav sonuçlarında en büyük düşüşü göstermiş olan ülke Türkiye. Mesele 15 

günün meselesi değil. Mesele bir 15 Temmuz meselesi değil. Mesele 15 yıldır eğitimin reform adı altında 

tahrip edilmiş olması meselesidir.  

Türkiye ekonomisinin bu tuzaklara itilmiş olmasının en temel sorumlusu AKP’nin ahbap çavuş ilişkileri 

üzerine inşa etmiş olduğu çarpık ekonomik düzendir. 14 yıllık AKP iktidarları boyunca Türkiye 

ekonomisinde verimliliği arttıracak, bu tuzaklara düşülmesini engelleyecek hiçbir reform yapılmadı, 

reformların yapılma iradesi ortaya konmadı. Oysa eğer Türkiye’de o küresel paranın bol olduğu dönemde 

bu paralar verimlilik için, çocuklarımızın eğitimi için, okuduklarını anlayabilmeleri için, matematik 
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sorularını yanıtlayabilmeleri için, bilimi, fen bilimlerini öğrenmeleri için harcanmış olsaydı bugün Türkiye 

ekonomisi ve Türkiye’nin çocukları bambaşka bir yerde olurlardı. AKP hükümetlerinin Türkiye’yi mahkum 

ettikleri bu çarpık ekonomik düzen ve reform iradesinden yoksun tavır zaten uzun süredir Türkiye’nin 

dünyadan negatif bir biçimde ayrışmasına sebep oluyor. Öyle ki, Türkiye zaten birkaç yıldır “Kırılgan 5’li” 

diye tarif edilen dünyadaki en kırılgan 5 ekonomi arasında sayılıyor.  

2.1.5.4. Hani İlk 10’a Oynayan Türkiye? 

Yine veriyle konuşalım. Dünyadan olumsuz ayrıştığımızı gösteren bir veri Türk lirasının değeri. Son 2 yıl 

içerisinde 150 ülke arasında parası en çok değer kaybeden ülkeler sıralamasında Türkiye 12’inci sırada. 

150 ülke arasında 12’incilik. Kırılgan 5’linin anlamı bu işte. Paranız herkesin parasından daha çok değer 

kaybediyor. Mesele yapısal bir mesele. Mesele 3 ayın, 6 ayın, 1 yılın meselesi değil. Uzun süredir Türkiye 

ekonomisi bütün dünya ekonomilerinden sadece kendisine benzeyenlerden değil, bütün dünya 

ekonomilerinden olumsuz bir biçimde ayrılıyor. Bu yapısal sorunların derinleşiyor olduğu dün PISA sınav 

sonuçlarıyla ortaya çıktığı gibi bundan birkaç hafta önce uluslararası fen ve matematik eğilimleri TIMSS 

verisiyle de ortaya çıkmıştı. Türkiye fen bilimleri ve matematik alanlarında dünya sıralamasında en kötü 

durumdaki ülkeler arasında. Matematikte 4. sınıf öğrencilerinde 49 ülke arasında 36’ıncıyız. 8. sınıf 

öğrencileri arasında 39 ülke arasında 24’üncüyüz. Fen bilimlerinde 4. sınıflar seviyesinde 39 ülke arasında 

21’inciyiz. Hani ilk 10’a oynayan Türkiye, hani gücünü gösterecek Türkiye?  

PISA sınav sonuçlarında tarihsel başarısızlıkta esasında son 10 yıldaki tahribatı somutlaştırıyor. Fen 

Bilimlerinde 2006 yılındaki performansımıza geri döndük. 10 yıl. 10 yıldır bu ülke de binalar yapıldı, okullar 

inşa edildi ama içine çocuklarımızı bu sınavda başarılı kılacak bilimi öğreten, rasyonel düşünceyi öğreten, 

fırsat eşitliğiyle 80 milyon insanın çocuğunun erişeceği imkanları yaratmayan bir anlayış ortaya konduğu 

için Türkiye Fen Bilimlerinde bugün 2006 yılından daha kötü durumda. Matematik ve okuma becerilerinde 

2003 yılından daha gerideyiz. Türkiye dünyadan kopuyor ve kendi tarihinden AKP’nin yarattığı tahribat 

sonucunda kopartılıyor.  

2.1.5.5. Türk Lirası 150 Ülke Arasında En Çok Değer Kaybeden 4 Ülke Arasına Girdi 

Şimdi bu yapısal sorunların üzerine bir de siyasi riskler eklendi. OHAL’le demokrasi kaldırıldı. KHK’larla 

hukuk yok edildi. Başkanlık iddiasıyla rejim tehdit ediliyor. Kendi siyasi iktidarı uğruna bütün dünyayla 

kavga ediliyor. Bu siyasi riskler Türkiye’nin zaten olumsuz ayrıştığı dünyadan iyice kopmasına yol açıyor. 

Yine veriyle ifade edelim; 3 Ekim’den itibaren yani OHAL’i yeniden uzatma kararıyla beraber başlayan 

süreçte, başkanlık iddiasının alevlendirildiği süreçte, Avrupa Birliğiyle inatlaşıldığı dönemde bu dönem 

içerisinde Türk Lirası 150 ülke arasında en çok değer kaybeden 4 ülke arasına girdi. İlk 12’deydik. Korkunç 

bir tabloydu. Üzerine siyasi risk ekleyenler bugün Türkiye’yi liderliğe koşturuyorlar. Hangi konuda 

liderliğe? Parası en çok değer kaybeden, ekonomisi dünyadan en çok kopan ülke olma liderliğine. Kırılgan 

5’linin içerisinden bir lider çıkartıyorlar. Eğitim başta olmak üzere ivedilikle, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 

reformların yapılması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Aynı şekilde siyasi riskleri ortadan kaldırıp çok 

ihtiyaç duyulan güveni inşa etmek için acil adımların atılması talebimizi de iletiyoruz. Atmadığınız her adım 

80 milyonu çok zor koşullara doğru mahkum ediyor. Bu vatandaş sizin iradesizliğiniz sebebiyle 

fakirleşmeye asla mahkum edilmemeli. Bakın Türkiye dış finansmana bağımlı AKP modeliyle işliyor 

yıllardır. Bugün hızlanarak yaşadığımız sıkıntı işte bu modelin varlığından kaynaklanıyor. Böyle bir model 

inşa ettikten sonra güvensizliği tetikleyecek her siyasi risk yaratan adımınız Türkiye’yi zor koşullara itiyor. 

Sadece Kasım’ın başından bu güne net sıcak para çıkışı, dışarıdan Türkiye’ye yapılan yatırım 2.5 milyar 

doları Türkiye’den kaçmış vaziyette, sadece 11 Kasım’dan 1 Aralık’a kadar. Bütün bunlar vatandaşımız için 

zorluk anlamına geliyor. Zorlaşan bu koşulların vatandaşımızı daha fazla ezmemesi için buradan açık çağrı 

yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşa ‘dolar bozdur’ diyenler, vatandaşın cebinde zar zor biriktirdiği üç 

kuruş doları bozdurduktan sonra, o dolarla kendilerine 78 milyon dolara uçak alıyorlar. Uçak! 78 milyon 
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dolara. Hani milli olanlar Türk Lirasına dönecekti? Siz milli değil misiniz? Niye 78 milyon dolara uçak aldınız? 

Üstelik de vatandaşı bu süre içerisinde ‘dolar bozdur’ diyerek bu işe itmişken.  

2.1.5.6. Bugün Asgari Ücretli Dünden Daha Fakir 

Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Vatandaşımızı zorluklarla karşı karşıya bırakmayın diyen 

bizler bu komisyonun faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Asgari ücret; yani hayatınızı sürdürebilmek 

için ihtiyaç duyduğunuz en az parayı tarif eder. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 1 416 lira. Net asgari ücret 1 

300 lira. Vatandaşınıza aç kalın diyorsunuz. Biraz önce tarif ettiğim ekonomik zorlukların ortadan 

kaldırılabilmesi için ilk atılabilecek adım bu asgari ücret komisyonunda atılabilir. Eğer gerçekten bugünkü 

sorunları gidermek için iş yapacağız diyorsanız EKK’yı falan beklemeyin buyurun asgari ücret tespit 

komisyonunda 6.5 milyon asgari ücretliyi ve onlarla birlikte ücreti değişecek milyonları hayatını gelin 

düzeltin. Eğer niyetiniz gerçekten vatandaşın ekonomisini düzeltmekse. Biliyorsunuz simit ve çay 

üzerinden bir asgari ücret hesabı yapılır yıllardır Türkiye’de, bir anımsatma yapma ihtiyacı duyuyorum. 

2002 yılında 5 kişilik bir ailenin her öğünde çay ve simit aldığı koşullarda 100 birimlik asgari ücretinden bu 

çay ve simit harcaması sonrası cebine 27 lira kalıyordu. Bugün aynı ailenin 100 birimlik asgari ücretten 

cebine kalan miktar 13 lira. Bugün asgari ücretli dünden daha fakir. Eğer gerçekten bu ekonomide var olan 

yaşamsal sorunları çözme niyetiniz varsa nereden başlayabileceğinizi bir kez daha buradan size ifade etme 

ihtiyacı duyuyoruz.  

Türkiye bu zorlukları yaşamayı asla hak etmiyor. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye dinamik bir ülke, Türkiye 

potansiyeli çok yüksek bir ülke. Biz Türkiye’nin tüm vatandaşları olarak özellikle bugün ve özellikle daha 

yüksek bir sesle bir kez daha başka bir gelecek mümkün demenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz 

Türkiye’ye ve geleceğine gönülden inanıyoruz.  

 

2.1.6. 30 Kasım 2016 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.6.1. Çocuklarımızın Katliamlarla Ölmesine Susamayız 

Gönül isterdi ki, hepimizin çok ihtiyaç duyduğu ve açlığını hissettiği bir güler yüzle karşınıza çıkabilseydim. 

Ancak yine çok büyük bir acının yaşandığı bir günde beraberiz. Dün gece hepimizin yüreği yandı. Dün 

kaybettiğimiz o ana kuzularına Allah’tan rahmet diliyoruz içimiz yanarak. Hepimiz bu sabah kendi 

çocuklarımızın gözüne bakarken utandığımız bir sabaha uyandık. Güzel çocuklarımızın annelerine, 

babalarına, kardeşlerine ve ailelerine sabır diliyoruz yine içimiz yanarak. Anne kuzuları çocuklarımızın 

katliamlarla kaybedildiği günler yaşıyor olmanın ağırlığını hissediyor kalbimiz bugün. Çocuklarımızın 

ihmalle değil, göz göre göre öldüğü bir Türkiye’de yaşamanın acısını ve bir yanda da isyanını hissediyoruz 

hepimiz bugün kalbimizde. Hepimiz çocuklarımız için daha aydınlık bir gelecek hayal ediyoruz. Bunu 

istiyoruz. Bu güzel çocuklarımızın daha aydınlık günler yaşaması için, kız çocukları eğitim alsın diye onları 

bütün zorlukları aşarak ve yoklukları aşarak bu yurtlara göndermiş olan sevgili anneler, babalar da bunu 

istiyorlar. Daha aydınlık bir gelecek ve o geleceği yaşayacakları can güvenliği. Biz siyasetçilere çok büyük 

bir sorumluluk düşüyor. Biz siyasetçilere düşen görev, çocuklarımızın bu aydınlık uğruna gittikleri yurtların 

birer can tuzağına dönüşmesine engel olmak. Biz siyasetçilere düşen en temel görev, aydınlık Türkiye’nin 

ilk adımlarını kız çocuklarını aydınlığa kavuşturacak adımlarla başlatmak. Biz siyasetçilere düşen en temel 

görev; çocuklarımızın korunmasını sağlamak, çocuklarımızın akıllarının açık, ruh sağlıklarının yerinde 

olduğu ve en önemlisi can güvenliklerinin sağlandığı bir eğitim ve öğrenimden geçmesini sağlamak. Bir 

devletin en temel görevi bu zaten. Yani bugün biz asla özellikle biz siyasetçiler sadece başsağlığı dilemekle 

yetinemeyiz. Bize “bunu siyasete alet etmeyin” diyorlar. Evet hiçbir acı siyasete alet edilemez, edilmemeli 

de. Ama siyaset yeni acıların yaşanmasına engel olmakla yükümlüdür. Üstelikte acıların en derin yaşandığı 

anda başka bir geleceği inşa etmekle yükümlüdür. Siyaset mutlaka Türkiye’nin bütün çocuklarının can 
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güvenliğini sağlamak için çalışmalıdır. Devlet; çocuklarının, bütün Türkiye çocuklarının her koşulda 

korunmasını sağlayacak adımları atmalıdır. Bu adımlar atılmıyorsa da biz siyasetçilere düşen görev bu 

adımları attırmaktır.  

Konya’dan Ensar’a, şimdi Adana’ya siyasetin sorumluluğunu gözardı eden yaklaşım, yarın yeni katliamların 

yaşanmasının önüne geçemez. Hiç kimse bizden çocuklarımız denetimsiz, iktidardan torpilli, yasal olmayan 

yurtlar elinde ölürken susmamızı beklemesin. Biz buna asla susmayız. Çocuklarımızın katliamlarla ölmesine 

susamayız, nasıl ki cinsel istismara susmadıysak.  

2.1.6.2. Bir Milli Eğitim Bakanlığımız Var, Adı Var Ama Kendisi Hiç Yok 

Aladağ’da maalesef bir Türkiye gerçeği yaşandı. Var olan devlet yurdunun birkaç yıl önce devlet tarafından 

yıkıldığını öğrendik. Yerine yenisini yapmayan devlet, çocuklarına daha iyi bir gelecek arayan anne babaları 

ve anne babaların pırlanta gibi çocuklarını özel yurtlara mahkum etti. Oysa ortada bir yönetmelik var. 

Yönetmelik açıkça söylüyor: “Ortaöğrenim çağındaki çocuklar özel yurtlarda kalamazlar. Bu yönde özel 

yurt açılmamasını sağlamak devletin en temel görevidir.” Bu hükümetin yazdığı yönetmelik. O yönetmeliği 

uygulamakla mükellef bir hükümet. Kaybettiğimiz canlarımızın Aladağ’da bu yurtta olmaları yasal değildi. 

Oysa bizim bir Milli Eğitim Bakanlığımız var, adı var ama kendisi hiç yok, eğitimi bir cemaate teslim etmiş, 

yurtları başka bir cemaate teslim etmiş, açık bir siyasi tercih ortaya koyuyor. “Ben ne eğitimle, ne de bunun 

milli olmasıyla ilgilenmeyeceğim” diyor. Çocuklarımızı teslim ettiğimiz tüm yurtların belli standartlarda 

olması gerekiyor. Ahşap olmamaları gerekiyor, halıyla kaplı olmamaları gerekiyor, yangın merdivenleri 

gerekiyor. Yangın merdivenlerinin kapılarının açık olması gerekiyor. Çünkü her şeyden önce çocuklarımızın 

yaşamaları gerekiyor. Bu şartların sağlanmasının da denetimle garanti altına alınması gerekiyor. Ama 

maalesef bu denetim de olmuyor. Bu yaşadığımız bir ihmal değil. Bu yaşadığımız bir kader hiç değil. 

Maalesef bu yaşadığımız siyasi tercihlerin bir sonucu. Siyaset eğer bin odalı saraylar yerine içinde binlerce 

çocuğumuzun oturabileceği yurtlar yapsaydı bugün bu acının yükünü üzerimizde taşımıyor olurduk. Bugün 

o güzel çocuklar bizlerle beraber olurlardı.  

2.1.6.3. Bize Ulaşın, Devletin Yapmadığı Denetimi Gelin Biz Beraber Yapalım 

Bu yüzden bütün bu acılarla beraber şu soruları sormak ihtiyacı duyuyoruz. Türkiye’de daha kaç 

çocuğumuz bu risklerin olduğu yurtlara mahkum edilmiş durumda? Bugün Türkiye’de kaç yurda 

yönetmeliğe uymamasına rağmen siyaseten ruhsat verildi? Türkiye’de kaç yurt yönetmelikle belirlenen 

standartlara uygun değilken denetlenmeyerek çocuklarımızın içinde yaşamasına imkan veriliyor? Bugün 

kaç yurtta denetim yapılmıyor ve yapılmıyorsa neden yapılmıyor? 8 yıl önce Konya’da çöken bir yurtta 18 

kız çocuğumuzu kaybetmiştik. Bize bu acılar sürekli yaşatılıyor. Eğer o gün, o gün yaşanan katliamın hesabı 

hukuk önünde sorulmuş olsaydı, eğer o günün sorumluları hukukun bize söylediği gibi cezalarını almış 

olsalardı bugün biz belki bu acıyı yeniden Aladağ’da yaşamıyor olurduk. İşte bu yüzden biz bugün bu acıları 

yaşayan ve hukuk arayacak olan tüm acılı ailelerin yanında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün 

desteğimizle olacağız.  

Buradan da bütün çocuklarımıza, Türkiye’nin gözleri ışıldayan bütün çocuklarına, başka bir gelecek hayal 

eden bütün gençlerine, o gelecek için varını yoğunu ortaya koyan bütün ailelerine açık bir çağrıda 

bulunmak istiyoruz: Bize ulaşın, devletin yapmadığı denetimi gelin biz beraber yapalım. Siz bize şartlara 

uymayan koşulları iletin, isminize ihtiyacımız yok sadece bu uygunsuz şartların nerede olduğunu söyleyin 

biz Cumhuriyet Halk Partisinin bütün milletvekilleri devletin yapmadığı bu denetimi mutlaka bir sivil 

denetimle gerçekleştireceğiz. Biz Türkiye’nin hiçbir çocuğunun yanarak ölmesine izin vermeyeceğiz.  
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2.1.6.4. Saray EKK’sından Hamaset Çıktı, Çözüm Çıkmadı 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin hiç bitmeyen bir gündemi var acılar içinde yoğrulan. Ve bu gündem 

içerisinde konuşmamız gereken başka şeylerde var. Haftalardır söylüyoruz gittikçe ağırlaşan koşullarda 

kapısına getirilmiş olduğumuz, eşiğinde durduğumuz bir ekonomik kriz var. Bu eşiğinde olduğumuz krizi 

çok doğru tarif etmek zorundayız. Bu AKP’nin ekonomik krizidir. Hükümet siyasi riskler sebebiyle ortaya 

çıkmış olan bu ekonomik riskleri görmezden gelmektedir. Hükümet bizim yaptığımız uyarıları ciddiye 

aldığını söyleyen ama maalesef hiçbir ciddi adım atmayan bir yaklaşım sergilemektedir. Niyeti varmış gibi 

gösterip yine hiçbir iş yapmamayı seçmektedir. Daha geçtiğimiz haftaydı bir Saray EKK’sı yapıldı. Saray 

EKK’sından da yine hamaset çıktı, çözüm çıkmadı. Ortaya çıkan çözüm vatandaşa dolar bozdurun demek 

oldu. Dolar bozdurmakla mesele çözülür mü? Dolar bozdurun diyen hükümet esasında piyasada nasıl bir 

sıkışıklık olduğunun da itirafını yapmış oldu. Dolar bozdurun diyen hükümet nasıl bir krizin eşiğinde 

olduğumuzu kendisi kendi sözleriyle ifade etmiş oldu. Bu durumu çözmek bir yana sadece bu çağrısıyla 

paniği arttırmış oldu. Oysa hükümete düşen en temel görev var olan sorunları tespit etmek ve bunları 

çözmektir. Esnaf sıkışmış, KOBİ sıkışmış, büyük sanayici üretemiyor, fırıncılarla konuşuyorsunuz hepimizin 

sofrasına getirdiği ekmeği üreten fırıncıyla. Her gün tükettiğimiz ekmeği üreten fırıncıyla. Size şunu 

söylüyor Uşak’ta da, Adana’da da, Antalya’da da. Bugün ürettiğim ekmek için ödemeyi alacağım tarih 8 ay 

sonra diyor. Fırıncılar, sanayi üretiminden bahsetmiyorum. Sofranıza her gün getirdiğiniz ekmekten 

bahsediyorum. Sizin sofraya koyduğunuz o ekmeği üretiyor olan fırıncılar bu üretim karşılığında alacakları 

parayı 8 ay sonra almak üzere ancak mal satabiliyorlar. Bu ekonominin sorunu dolar bozdurmakla 

çözülmez. Bu iş ciddiyet gerektirir, bu tespiti doğru yapmayı gerektirir.  

2.1.6.5. Hükümet Sorunları Çözmek Yerine Vatandaşın Sırtına Sürekli Ek Yükler Getiriyor 

Bunun ötesinde kimin cebinde dolar olduğunu da bilmeyi gerektirir. Kimde dolar var ki bozdursun? 

Ayakkabı kutularına dolduranlar, daha bundan birkaç sene önceydi “aman ha hemen onları bozduralım” 

demişlerdi. Arada bir açık varsa doları kimin bozdurabileceği gerçeği çok açık bir şekilde karşımızda 

duruyor. Mesele doları bozdurmakla çözülmeyeceği gibi, hükümet var olan sorunları çözmek yerine sorun 

olmayan yerde de sorun yaratmayı seçmiş gözüküyor. Vatandaşın sırtına sürekli ek yükler getiriyor. 

Türkiye ekonomisinin zaten daralan bir dönemde büyümesine katkıda bulunan nadir sektörlerden biri olan 

otomotiv sektörüne ÖTV getiriyor. Sorun olan yerde çözüm üretmiyor, sorun yaşanmayan yerde soruna 

yol açacak vergilerle uğraşıyor. Getirilen ÖTV zammı hükümetin ambalajladığı gibi sadece lüks araçları 

kapsamıyor. Orta düzey dediğimiz ve genellikle ücretlilerin, memurların, işçilerin, yani bizlerin hepimizin 

aldığı araçları da kapsıyor. Öyle ki, bu orta sınıf dediğimiz araçlarda yaklaşık 4 bin liralık bir zam anlamına 

geliyor. Lüks araçları almaya hazırlananlardaki vergi artışı mutlak olarak daha yüksek olabilir ama alım 

gücüne baktığınız zaman bu vergi esasında Türkiye’nin memuruna geliyor. Bu vergi esasında Türkiye’nin 

işçisine geliyor. Bu vergi esasında Türkiye’nin orta sınıfına geliyor. Belli ki, ekonominin E’sinden 

anlamıyorlar. Aralarında ekonomiyi bilen bir kişi bile yok. Bilselerdi vatandaşın gördüğü bu gerçeği 

vatandaştan önce onlar görürlerdi.  

2.1.6.6. ÖTV Zammının Vergi Adaletiyle Yakından, Uzaktan Alakası Yoktur 

Eğer bir düzenleme yapılacaksa ve söylendiği gibi bir vergi adaleti sağlanacaksa o zaman yapılması gereken 

şudur; lüks araçlardan vergiyi arttırarak sağlayacağınız vergi adaletini, orta sınıf araçlarda vergiyi 

düşürerek sağlamalısınız. Lüks araçlardan elde edeceğiniz yeni vergi gelirini bu araçları alamayan orta 

sınıfları almak zorunda kalan memurunuza vergi indirimi olarak yansıtacaksınız. Gerçek vergi adaleti 

imkanı olanın vergiyi ödediği, imkanı olmayanın daha düşük vergiyle desteklendiği bir ekonomik düzeni 

gerektirir. Bugün ortaya vergi adaleti diye konan bu ÖTV zammının adaletle yakından, uzaktan alakası 

yoktur. Bu vergi zammı ikinci sınıf araç almak zorunda kalan ve orta sınıf binek araçları almak zorunda 

kalan milyonlarca vatandaşımızın üzerine yüklenmiş bir yeni vergidir. Yeni bir vergi adaletsizliğidir. Nasıl 
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ki, döviz bozdurun diyenler vatandaşta bir döviz paniği yaratıyorlarsa bugün 3 milyarlık ek gelir yaratacak 

iddiasıyla yeni vergi arayışına girenlerde kamu maliyesinde bir panik olduğunu itiraf etmekteler. Bize kamu 

maliyesinde bir sıkıntı yok diyen hükümet eğer ÖTV zammıyla 3 milyar liralık bir ek gelire ihtiyaç duyuyor 

ve bunu vergi adaleti diye bir kılıfla sunmak zorunda kalıyorsa belli ki o kamu maliyesinde bizlerin bilmediği 

bir takım örtülü gerçekler var.  

2.1.6.7. Ekonominin E’sinden Anlamıyorlar 

Biraz önce de söylemiştim tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum. Belli ki ekonominin E’sinden anlamıyorlar. 

Ekonomi her geçen gün iktidarın bu uygulamaları sebebiyle hızlanan bir biçimde artan bir kriz riskine doğru 

itiliyor. Ve maalesef hükümet uyarıları dikkate alıyoruz demenin ötesinde çok ihtiyaç duyulan hiçbir adımı 

atma cesaretini gösteremiyor.  

Bugün geldiğimiz noktada birkaç uyarı yapma ihtiyacı duyuyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu 6 Aralık’ta 

2017 yılı için toplanacak. İşçi, işveren, hükümet temsilcileri hep beraber bu tespit komisyonunda görev 

alıyorlar. Şimdi hükümete soruyoruz; haftaya önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere masaya 

oturacaksınız, Türk lirası en ağır şekilde değer kaybetmiş, zamlar almış başını gidiyor, ne yapacaksınız? 

Kasım 2016’da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 416 lira. Aç kalmamak için, sadece yaşamak için değil, aç 

kalmamak için 4 kişilik ailenin ihtiyaç duyduğu para bin 416 lira. Asgari ücretle yaşamını sürdürmeye 

çalışan 6,5 milyon vatandaşımıza ne diyeceksiniz? “Açlıktan ölün” mü diyeceksiniz? Bunu da dediğinizi 

gördük. Aynı şekilde 11,5 milyon emekli, 2,5 milyon memur hükümetin zam kararını bekliyor. Onlara hiçbir 

şey olmamış gibi Türk lirası 2016’da yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetmemiş gibi yüzde 3 zam mı 

yapacaksınız? Ekonomide yaşanan sorunların sorumlusu çok açıktır. Bu hükümettir, bu iktidardır. Siyaseti 

kişisel hırslarıyla şekillendiren bu yaklaşım ülkeyi alt üst ediyor, insanlarımızın cebini yakıyor, insanlarımızın 

sofrasını yakıyor, insanları üç kuruşa muhtaç ediyor. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu uyarıları 

yapmaya devam edeceğiz. Emekliler ve memurlar için, asgari ücretliler için ihtiyaç duyulan zam neyse 

bunun yapılması bir gerekliliktir. Asgari ücret için sendikaların talebini göz önüne alan bir yaklaşım Türkiye 

için bir zorunluluktur. Bir kez daha uyar ihtiyacı duyuyoruz. Sorumluluğu başka yerlerde aramayın. 

Türkiye’de bugün vatandaşın cebine el atmış olan hükümet; vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sorunların 

en temel ve tek sorumlusudur. Ve bir kez daha buradan reçeteyi sunma ihtiyacı duyuyoruz. Hiç vakit 

kaybetmeden bugün OHAL’i kaldırın, Türkiye demokrasisini Olağanüstü Halle yıpratmayı bugün bırakın. 

Bir kişinin siyasi iddiasıyla ülkeyi kilitlediğiniz başkanlık iddiasından hemen vazgeçin. KHK’larla Türkiye 

hukukunu bombalamayı bitirin. Bütün dünyayla kavga etmeyi bırakın ve en önemlisi hiç doğru olmayan 

ekonomi politikalarıyla vatandaşın cebine elinizi atmayı bugün sonlandırın. 

2.1.6.8. Biz Çocuklarımızın Erdoğan’ın Savaşı İçin Ölmesini İstemiyoruz 

Değerli arkadaşlar; bütün Türkiye içinde yaşanan bu felaketlerin yanı sıra bir de bu hafta 

Cumhurbaşkanının ağızından çıkan baklayla Türkiye’nin dış politikada yaşadığı felaketleri de ortaya çıkardı. 

Cumhurbaşkanı Suriye’yle savaşa neden girdiğimizi açıkladı. IŞİD’le mücadeleye girmemişiz, PKK’yla 

mücadeleye girmemişiz. Meğerse biz Suriye’ye, Suriye devletiyle savaşmak için girmişiz. Meselenin 

Erdoğan’ın kendi geleceği olduğu çok aşikâr. Bu Erdoğan’ın savaşıdır. Biz çocuklarımızın Erdoğan’ın savaşı 

için ölmesini istemiyoruz. Mesele terörle mücadele değilmiş, mesele bizim baştan beri uyardığımız 

biçimde Erdoğan’ın savaşıymış. Erdoğan’ın tek bir derdi var; Suriye devleti ve şu an Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları canıyla, cebiyle Erdoğan savaşının maliyetini ödüyorlar.  

2.1.6.9. İki Askerimizin Akıbetiyle İlgili Bu Hükümetten Acil Bir Açıklama Bekliyoruz 

Savaşın bir can boyutu var. Biz oraya kendi çocuklarımızı yolluyoruz. Bizim çocuklarımızı, bizim 

Mehmetçiğimizi. İki askerimizden daha bu hafta Erdoğan’ın savaşı nedeniyle haber alınamıyor. Her şeyden 

önce bir kere iki askerimizin akıbetiyle ilgili bu hükümetten acil bir açıklama bekliyoruz. İki anne Türkiye’de 
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bir yerlerde şu anda çocuğunun nerede olduğuyla ilgili duyduğu endişeyle ağlıyor. Erdoğan’ın savaşının 

bedelini çocuklarımız hayatlarıyla ödüyor ve hepimiz savaş vergisiyle ödüyoruz. Savaş vergisi işte biraz 

önce bahsettiğim ÖTV, o 3 milyar liraya bugün acilen ihtiyaç var. Sizin cebinize ellerinin uzanması bu 

yüzden. Savaş vergisi dediğimiz bugün bir kez daha rakamlarla ortaya çıkan turist sayısındaki azalma, 

sadece Rusya’dan değil bütün dünyadan Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi bir azalma var. Savaş vergisi 

dediğimiz gelmeyen yatırımlar, kurulmayan fabrikalar, yaratılamayan iş imkanları. Savaş vergisi dediğimiz 

Suriyeli göçmenlere bizlerin ödediği vergiyle yapılan harcamalar. Ne kadar olduğunu dahi söyleyemedikleri 

harcamalar. Sizin cebinize Erdoğan’ın savaşı için el atıyorlar. Buradan bir kez daha anımsatma ihtiyacı 

duyuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi size Suriye’yle savaşa girmek için izin vermedi. Savaş için izin 

verilmedi. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması için yetki verildi. Terör örgütleriyle mücadele edilsin 

diye verildi. Ancak ortaya çıkan tablo Erdoğan’ın derdinin sınır güvenliği değil, kendisi olduğu bir kez daha 

çok acı bir biçimde karşımıza koydu.  

 

2.1.7. 23 Kasım 2016 – MYK Basın Açıklaması 

2.1.7.1. Bu Kriz Türkiye’nin Kendi Krizi 

Türkiye ekonomisi olağanüstü bir dönemden geçiyor. Öyle ki, Türkiye bir ekonomik krizin eşiğinde 

duruyor. Bu ekonomik kriz, daha önce yaşadığımız krizlere hiç benzemiyor. Bu kriz bir reel sektör krizi 

demiştik. Yani hepimizin evinde hissettiğimiz ve eğer hükümet gereken adımları atmazsa ve acilen 

atmazsa, her geçen gün evimizde daha da derinden hissedeceğimiz bir kriz bu. Ne 1994 krizine benziyor, 

ne 1999 krizine benziyor, ne 2001 krizine benziyor, ne de 2009 krizine benziyor. Bu bambaşka bir şey. Bu 

kriz küresel bir krizin Türkiye’ye yansımasının bir sonucu değil. Bu kriz basbayağı Türkiye’nin kendi krizi. 

OHAL’i uzatan, KHK’larla Türkiye’de hukuku yerle bir eden, bir tek adam iddiasıyla demokrasiyi ve 

özgürlükleri tamamen ortadan kaldıran siyasetin bir sonucu bu kriz. Türkiye’yi dünyadan kopartma 

ısrarıyla Türkiye ekonomisini de dünyadan kopartan, vatandaşını da işsiz bırakan ve doğrudan fakirleştiren 

bir kriz bu. Yani kapısının eşiğinde durduğumuz bu kriz bir ekonomik kriz ama esasında özü bir siyasi kriz. 

O siyasi krizin özü de bir hukuk krizi, bir hukuksuzluk durumu. Bu hukuksuzluğu yaratanlar da, bu 

hukuksuzluğun devam etmesi için destek verenler de Türkiye’de 80 milyonun ortak olacağı bu krizin 

doğrudan müsebbibi olacaklar.  

2.1.7.2. Türk Lirası Son 10 Ay İçerisinde Dolara Karşı %15 Değer Kaybetti 

Eğer ekonomideki bu durum gerçekten küresel koşullardan kaynaklanıyor olsaydı, o zaman Türkiye’ye 

benzer bütün ülkelerde bugün aynı şeyi konuşuyor olurduk. Oysa Türkiye kendisine benzeyen bütün 

ülkelerden ciddi bir biçimde ve olumsuz bir biçimde ayrışmış durumda. Bunu görmek için çok uzağa 

bakmak gerekmiyor. Türk lirasına bakmak gerekiyor. Türk lirası son 10 ay içerisinde dolara karşı %15 değer 

kaybetti ve bu değer kaybının neredeyse hepsini son iki ay içerisinde yaşadı. Türk lirasının dolara karşı 

değer kaybına baktığınızda keskin artış 3 Ekim’de başlıyor. 3 Ekim’de Türkiye’de ne olduğuna baktığınızda, 

bu krizin Türkiye’nin krizi olduğu da apaçık ortaya çıkıyor. 3 Ekim benzer bir mikrofondan hükümet 

sözcüsünün OHAL’in uzatılacağını Türkiye’ye haber verdiği gün. OHAL’i uzatma kararıyla başlayan Türk 

lirasındaki değer kaybı devamında gelen hukuksuzluklarla, devamında gelen dış dünyadan kopartan 

gerginlikle, devamında gelen demokrasiden uzaklaştıran her adımla değer kaybetti. Üstelik kendisine 

benzeyen diğer bütün para birimlerine kıyasla çok daha fazla değer kaybetti. 3 Ekim’den itibaren Türk 

lirasının kaybettiği değer aynı dönem içerisinde Rus rublesinin kaybettiği değerden 3 kat fazla. Eğer bu kriz 

söylendiği gibi bir küresel kriz olsaydı o zaman Türk lirasının değer kaybıyla denk bir değer kaybını Rusya’da 

da görürdük. Yine aynı dönem içerisinde Türk lirası Güney Afrika’nın para birimine kıyasla da 3 kat daha 

fazla değer kaybetti. Yine aynı dönemde Türk lirası Bulgaristan’ın, Çek Cumhuriyeti’nin, Romanya’nın, 
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Macaristan’ın, Polonya’nın para birimlerine kıyasla da iki kat daha fazla değer kaybetti. Türk lirası 

kendisine benzeyen bütün para birimlerinden iki kattan daha fazla değer kaybetti bu dönemde.  

2.1.7.3. Bu Kriz İktidarın Yarattığı Bir Kriz 

Bu kriz Türkiye’de siyasetin göbeğinde oturan iktidarın kendisinin yarattığı bir kriz. Bu kriz dünyadan 

Türkiye’ye gelen bir kriz değil. Başbakan dedi ki, “El ile gelen düğün bayram olur”. Bu kriz el ile gelmiyor. 

Bu kriz apaçık Türkiye’nin kendisinden geliyor. Apaçık AKP’den geliyor. Üstelik bu sıkıntı bütün dünyada 

yaşanmıyor, bütün Türkiye’de yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyetindeki 80 milyon kişi AKP’nin yarattığı bu 

ekonomik krizin göbeğinde yaşıyor. Fırtınanın içinde. Her gün ekmeğini sofraya getirebilmek için 

döktüğü alın terini yarın dökebilecek mi endişesiyle yaşıyor vatandaş. Bu durum Türkiye’yi AKP’nin tek 

adam rejimi sevdasıyla içine ittiği güvensizlik ve istikrarsızlık yaratıyor. Bu durumun tek sorumlusu var, o 

da bu güvensizliği yaratan, bu istikrarsızlığı yaratan, dünyadaki en ufak esintiyi Türkiye’ye zatürre olarak 

taşıyan AKP’nin ta kendisi.  

2.1.7.4. 2002’den Bu Yana Vatandaşın Borcu 60 Kat Arttı 

Bu kriz farklı dedim. Bu kriz farklı çünkü bu krizde hepimiz borçluyuz. Tek bir kurum değil, sadece kamu 

değil, sadece bir şirket değil, sadece bir hane halkı değil, Türkiye’nin hepsi borçlu. Biz birbirimizin borcuna 

da ortağız. İşte deprem dalgası deme sebebim bu. Öyle bir dalga ki, bu dalgada hepimiz ortağız zaten. 

Bugün bizi evinde izleyen sevgili Fatma teyze apartmanın altındaki Ali bakkala borçlu. Ali bakkal o bakkalın 

içerisine zar zor getirdiği ürünleri aldığı haldeki tedarikçisi Fatih beye borçlu. Haldeki tedarikçi Fatih bey 

çiftçi Osman’a borçlu. Çiftçi Osman zaten bankaya borçlu. Bankalar da dışarıya borçlu. Hepimiz borçluyuz. 

Bu krize Türkiye müthiş bir borçlulukla yakalanıyor. 2002 yılında vatandaşlarımızın bankalara olan 

tüketici ve kredi kartı borcu 6.6 milyar Türk lirasıydı. Bugün 2015 yılının sonunda bu borç 387 milyar 

Türk lirasına ulaştı. 2016 yılı içerisinde bu rakam 400 milyar Türk lirasını geçti. Yani 2002’den buyana 

vatandaşın borcu 60 kat arttı. Gönül isterdi ki, aynı süre zarfı içerisinde vatandaşlarımızın geliri de 60 kat 

artmış olsaydı. Gönül isterdi ki, bu borçla vatandaşımız bir zenginlik yaratabilmiş olsaydı. Ama maalesef 

2002’de ailelerin gelirinin içerisindeki borcun payı %5,5’ken, yani 100 liralık gelir elde edenler 5,5 lira 

borçluyken bugün aynı oran %68. Yine 100 lira gelir elde ediyor ama 68 lira borçlu.  

2.1.7.5. OHAL’i Kaldırın, Hemen Kaldırın 

Çiftçinin, esnafın, küçük üreticinin, orta boylu sanayicinin, büyük sanayicinin, kamunun, bankaların, 

herkesin borcu benzer bir tablo sergiliyor. Bunu hafta başında zaten detaylı bir biçimde yine bu kürsüden 

sizlerle paylaşmıştım. Başbakanın o gün yaptığımız uyarıları ciddiye aldığını söylemesini açıkçası gönülden 

önemsemek istiyoruz. Dün ekonomiyi rahatlatacak, ekonomi politikasını yeniden konuşabilmemizi 

sağlayacak zemini oluşturulması gerekliliğini buradan söylemiştim zaten. Hemen bugün vakit 

kaybetmeden bu yaraya merhem olacak ekonomi politikalarını konuşabilir ve uygulayabilir hale getirmek 

için siyasetteki krizi çözmemiz gerekiyor. OHAL’i kaldırın derken, bunun için söylüyoruz. İnsanlar gece 

yatağa girdiklerinde, “Acaba yarın sabah kalktığımda bir KHK ile işsiz kalır mıyım” tereddüdü duymamalılar. 

Ali bakkal gece yatağa girdiğinde, “Yarın sabah kalktığımda benim haldeki tedarikçim acaba FETÖ’cülükle 

suçlanmış ve kapatılmış olur mu” diye tereddüt duymamalı. Bu güveni sağlama yükümlülüğü iktidardadır. 

Bu güveni sağlamanın tek yolu vardır, o da Türkiye’de OHAL’i kaldırmak, hukuku inşa etmek, yeniden 

demokrasi yolunda önemli adımları atmaktır. Bunlar olmadığı takdirde, bu sorunu Merkez Bankası’nın 

çözmesi mümkün değildir. Bunlar olmadığı takdirde, bu sorunu ekonomi paketlerinin çözmesi mümkün 

değildir. Bunlar yapıldıktan sonra atılması gereken adımlar konusunda biz hazırız. Reçete elimizde. Ama 

önce o reçeteyi konuşulabilir hale getirme yükümlülüğü sizde. Oysa ne oldu? Acilen toplantı yapacağız 

dendi, EKK toplandı, EKK’dan her zamanki hamaset çıktı. Yıllardır artık duymaktan bıktığımız yapısal 

reformlar çıktı. Bir türlü yapılmayan o reformlar artık başka reformların arkasında kaldı ihtiyaç olarak. 
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Bugün hukuk inşa etmek gerekiyor. Bugün yeniden devleti inşa etmek gerekiyor. Bunlar olmadan sözünü 

ettiğiniz yapısal reformları artık söylemekte işe yaramıyor. Öyle ki, o EKK toplandı, verdiği kararı ancak 

özet olarak açıklayabildi. Çünkü bir yerden izin alması gerekti. Belli ki, o izni tam alamadı, dün toplanacaktı 

onu da yapamadı. Uyarılarımız ciddiye alınmış ,ama çözüm için ihtiyaç duyulan iradeyi gösterme yönünde 

herhangi bir adım yok. Daha EKK toplanamıyor. Bu akşam saraydan izinli EKK’nın Cumhurbaşkanı 

Başkanlığı’nda toplanmasını bekliyoruz. Belki böylece artık izin almak gerekmeyecek.  

Yani Başbakan, “Ciddiye alıyoruz” diyor, ama EKK’dan çıkan cümleler bu ciddiyeti hiç yansıtmıyor. Topu 

Merkez Bankası’na atıyor. Oysa ki, artık Merkez Bankası’nın yapabileceği bir şey de kalmamış. Topu artık 

sündürülmüş yapısal reformlara bir kez daha atıyor. Oysa artık Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yapısal 

reformların doğası değişmiş. Yani yine ve yeniden bizleri oyalamaya çalışıyorlar. Baştan beri söylüyoruz. 

Türkiye’nin reform ihtiyacı var, bu ihtiyaçların ne olduğunu bizler biliyoruz zaten. Reçete burada. Yapma 

iradesini göstermeyeceksiniz çekilin biz yapalım.  

Biz Pazartesi günü de söylemiştik, bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Topu Merkez Bankası’na 

atmak, Merkez Bankası’nın geleceğini de karartmaktır. İşi yapamayacak hale getirdiğiniz Merkez 

Bankası’na bu yükü yüklerseniz, ileride Türkiye’de iş yapabilecek bir Merkez Bankası da bırakmamış 

olursunuz. Ekonomi sağlam, “Aman ha yazdırırız havuz medyasına devam ederiz” deyip geçiştirilecek bir 

durum olmaktan çıktı bu durum. Ekonomi lafla yürümüyor. Piyasalar, esnaf, KOBİ, evindeki Ayşe teyze, 

herkesin gözü burada. Herkesin gözü bu siyasi inadın biran önce bitirildiğinin haberinde. Bitirin bu siyasi 

inadı. Türkiye’yi birbirine düşürmeyi bırakın. Çözüm siyasette.  

Bir de bir yandan da ekonomik olarak çok tehlikeli laflar ediliyor. Hani iyi niyetle bakalım diyoruz. Ne güzel 

ekonomik kriz olmasın diye can kulağıyla dinleniyoruz diyoruz, ama sonra aynı konuşmanın içerisinde 

Başbakandan kamu bankalarına dair akıllara ziyan cümleler duyuyoruz. Bu kriz başka krizlere benzemez 

dedik, ama içinde başka krizleri barındırabilir. Eğer kamu bankalarına 90’larda olduğu gibi görev zararı 

yazdıracak adımları bu iktidar atarsa, 90’larda yaşadığımız sonuçları, vebalini de bunlar çekerler. Ama 

bilmeliler ki o maliyet hepimizin maliyeti oluyor. Bilmeliler ki, bu yaptıkları fütursuzca açıklamalar sonunda 

vatandaşın işsizliği anlamına geliyor. Sonunda vatandaşın fakirleşmesi anlamına geliyor. Sonunda 

vatandaşın sofrasına getirdiği domatesin, biberin, en temel ihtiyaçların pahalanması anlamına geliyor. Bu 

tavır benzine bir günde 13 kuruşluk zam anlamına geliyor. Siyasette yaşanan bütün bunlar doğrudan 

vatandaşın sofrasının pahalanması anlamına geliyor.  

Bu çok tehlikeli yoldan biran önce dönüleceğini umuyoruz. Üstelik Türkiye’yi sadece 90’lara götüren değil, 

bütün dünyadan ekonomik olarak da koparan bir yaklaşımdan da büyük bir endişe duyuyoruz.  

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her konuda bir ana muhalefet partisine düşen sorumlulukla gerekli 

uyarılarımızı hep yapıyoruz. Daha önce de yaptık. Yıllarca FETÖ’yle ilgili uyarı yaptık dinlenmedi, bugün 

“Haklıymışsınız, kandırıldık” diyerek üste çıkılmaya çalışıldı. “Yıllarca mezhepçi dış politika çok maliyetli” 

dedik, dalga geçtiler bugün geldiğimiz noktada hepimiz ne kadar doğru olduğunu gördük. “Yıllarca bu 

ekonomik düzen böyle gitmez asgari ücreti arttırın” dedik, hatta seçimlerde bunu somutlaştırdık. O zaman 

“Yapılamaz” dediler, geçte olsa dönüp yaptılar. Eksik yaptılar ama bir adım attılar. Yani hep iş işten 

geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylediği noktaya geliyorlar. Bir kez daha rica ediyoruz. Bu 

sefer bu uyarılarımızı kriz daha da derinleşmeden, yaygınlaşmadan, deprem dağılmadan gelin dinleyin ve 

gereğini hemen bugün yapın.  

2.1.7.6. Gelin Parlamenter Sistemi Güçlendirelim 

Ne yapılması gerektiğini de tekrar edelim. OHAL’i kaldırın, hemen kaldırın. Uzatmayın demiştik zaten. 3 

Ekim’den itibaren 40 kuruş değer kaybeden Türk lirasındaki değer kaybının sebebi OHAL’dir. OHAL’i 

uzatanlardır. Uzatmayın dememizin sebebi budur. Rejim tartışmasını bitirin. Başkanlık tartışmasını 
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alevlendirdiğiniz iki günde Türk lirası 4 kuruş değer kaybetti. Sadece Başkanlığın tartışmasını açtığınızda. 

Bırakın bu inadı. Hemen bugün bitirin. Gelin parlamenter sistemi güçlendirelim. Gelin gerçek demokrasiyi 

bu hafta müthiş faydasını gördüğümüz parlamentodan bütün Türkiye’ye yayalım. Dış dünya ile ilişkileri 

germeyin. Türkiye’ye hak ettiği yeri siz sağlayın. Bunlar yapılmazsa iflaslar olacak. Bunlar yapılmazsa sokak 

başlarında çiçekçiler olmayacak. Bunlar yapılmazsa kepenkleri kapalı bakkallar olacak. Bunlar yapılmazsa 

işsizler ordusu 6 milyon değil, buna eklenmiş 6 milyonlar daha olacak.  

Dünyadan Türkiye’yi koparma maceraperestliği daha önce dış politikada uygulanıyordu, maliyetini hep 

birlikte gördük. Hatta canlarımızla ödedik. Şimdi aynı maceraperestliği ekonomi politikalarında görüyoruz. 

Türkiye’yi ekonomik olarak dünyadan kopartma istediği görüyoruz iktidarda. Bu heves asla kabul edilemez. 

Kötü siyasetle ekonomide yaşanan depremi biraz önce tarif ettim zaten. Ekonomide Türkiye’yi dış 

dünyadan kopartan her adım bu depremi daha da derinleştirir. Bu depremi daha da yaygınlaştırır. Biraz 

önce çizdiğim tabloyu daha büyük bir felakete götürür.  

2.1.7.7. Şangay 5’lisi Asla AB’nin Yerini Tutamaz 

Bir Şangay 5’lisidir gidiyor. Türkiye açısından Şangay 5’lisi asla AB’nin yerini tutamaz. Türkiye ekonomisi 

sanıldığından çok daha fazla AB ile entegre zaten. Üyeliğin sürecinde olabiliriz ama ekonomik olarak zaten 

biriz. AB Türkiye’nin toplam ihracatının %48,5’unu oluşturuyor. Neredeyse yarısını. Yani burada 

ürettiğimiz, üretip gelir kazanmak için sattığımız ürünlerin yarısını biz AB’ye satıyoruz, paramızı oradan 

kazanıyoruz. Şangay 5’lisi denen Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya bu Şangay 5’lisi 

ihracatımızın içerisinde sadece %3’lük bir paya sahip. Biz gelirimizi elde etmek için üretimini yaptığımız o 

%50’lik ürüne arkamızı döneceğiz, ihracatımızın sadece %3’ünü yaptığımız bir pazara geleceğimizi 

bağlayacağız. Olacak şey değil.  

Aynı tablo ithalatımızda da var. Türkiye’de üretim ithalata bağımlı. Yani dışarıdan ürün almadan Türkiye’de 

bir katma değer yaratmak mümkün değil. Bu ithalatımızın yaklaşık %40’ını AB’den yapıyoruz. Ona 

arkamızı dönüp ithalatımızın %21’ini yaptığımız Şangay 5’lisine yüzümüzü dönmemiz, Türkiye’nin 

üretememesi demek olur. Türkiye’nin fakirleşmesi demek olur. Türkiye’de işsizlik demek olur. Türkiye’ye 

gelen doğrudan yabancı yatırımlara bakın. %42’si, neredeyse yarısı AB’den geliyor. Burada fabrika 

kuruyorlar, istihdam yaratıyorlar. Türkiye’deki işsizlik sorununun çözümüne ortak oluyorlar. Şangay 

5’lisinden gelen yatırımlar sadece %8,8’i. %42’ye arkamızı döneceğiz, %8,8’den medet umacağız. 

Ekonomide durum buyken maalesef hukukun üstünlüğü sıralamasında, yani demokraside, özgürlüklerde, 

hukuk değerlerinde bir ekonomiyi ekonomi yapan en temel değerlerde zaten Türkiye Şangay 5’lisinin bir 

parçası. Bu 5 ülkeyle beraber hukukun üstünlüğü sıralamalarında son sıralardayız zaten. Biz Türkiye’yi 

oradan çıkartalım diyoruz. Türkiye’yi demokraside bir dünya devi yapalım. Türkiye’yi hukukta bir dünya 

devi yapalım. Öyle olsun ki, o dev zaten ekonomik olarak da bir deve dönüşebilsin.  

2.1.7.8. Türkiye Erdoğan’dan Daha Büyük Bir Ülke 

Türkiye’nin AB ile ekonomik ilişkileri zaten çok derin. 1996’da yapılmış olan Gümrük Birliği Anlaşması 

Türkiye’nin üretimini değiştirdi. Türkiye düşük teknolojili ürün üreten bir ülke olmaktan, orta teknolojili 

ürün üreten bir ülke olmaya doğru evirildi, zenginleşti. Ürettiği ürünlerin değeri arttı. Çünkü fabrikalardaki 

üretim bantları Avrupa Birliği’yle uyumlu bir ekonomik düzene geçti. Şimdi buna arkanızı dönmek demek; 

1996’dan beri bu uyumu sağlamak için kendisini yenilemiş bütün Kobilere, bütün üreticilere o üretim 

bantlarınız ve yatırımlarınız geçersizdir demek. Türkiye’de üretimi öldürmek demek. Hiçbir iktidarın, hiçbir 

cumhurbaşkanının bunu yapmaya hakkı yok. Şangay beşlisi diyenler kendi saray ihtiraslarıyla bunu 

söylüyorlar. Gerçekten Türkiye diyenler, Türkiye’nin ekonomik refahı diyenler, Türkiye’nin yüzünü batıdan 

başka bir yöne dönemeyeceğini bilirler. Bu zaten zor durumda olan reel sektör şirketlerimize yeni bir darbe 

olur. Yeni bir yük yaratır. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Avrupa Birliği’yle ilişkileri gerenler bu 
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gerginliğin bir oyuncak olmadığının acilen farkına varmalılar. Bu hafta Avrupa Parlamentosunda bir karar 

verilecek. Burada Avrupa’ya da seslenmek istiyoruz. Avrupa Türkiye’nin birden büyük olduğunu 

anımsamalı, Türkiye Erdoğan’dan daha büyük bir ülke, Türkiye yıllardır batı ile entegre olmuş bir ülke, 

Türkiye çağdaşlaşma yolunda kimi zaman batıdan daha hızlı ilerlemiş bir ülke. Umuyoruz ki; Avrupa Birliği 

bu gerçeği göz ardı etmeden karar verir. Ve umuyoruz ki; Türkiye’de iktidar verilecek bütün kararlara dair 

çalışmasını ve hazırlığını yapmıştır. Buradan sormak ihtiyacı duyuyoruz. Avrupa’yla bilerek, isteyerek 

yarattığınız gerginlik sonucunda Türkiye ekonomisini yıkacak bir ticaret ambargosu gelirse ne yapacaksınız, 

hazır mısınız? Bilerek, isteyerek gerdiğiniz bu ilişkinin iplerinin kopması ihtimalinde, Gümrük Birliği ortadan 

kaldırılırsa, yıllarca emek vermiş bu birliğe uyum sağlamak için yatırım yapmış olanlara ne diyeceksiniz? 

Orada çalışan işçiyi nasıl koruyacaksınız? Hazır mısınız? İpleri gererken bunları düşünmek gerekiyor. Bir 

hükümetin işi vatandaşına ek yük yaratmak değil, ortaya çıkan sorunlarını çözmektir. Ancak maalesef AKP 

iktidarı sürekli sorun yaratıyor.  

2.1.7.9. Çocuklarımıza Dokunmayın 

Değerli arkadaşlar, bu sorunların çözümünün parlamentoda olduğunu, güçlendirilmiş bir demokrasi de 

olduğunu hep söylüyoruz. Bu hafta mecliste yaşanan bir olay bu ihtiyacın ne kadar da elzem olduğunu 

gösterdi. AKP saraydan aldığı emirle bir cinsel istismar önergesi getirdi. AKP’ye karşı ilk adımı 

parlamentoda muhalefet attı. Cumhuriyet Halk Partisi attı. Parlamentonun varlığı sebebiyle, 

parlamentoda muhalefetin sesinin çıkabilmesi sebebiyle bu rezillik o gün teşhir edildi. Parlamentoda iç 

tüzük sayesinde ortaya çıkan imkanlarla yani demokratik imkanlarla oylama Salı gününe kaldı. Sonuç; Salı 

gününe kadar toplumsal muhalefet kadınların öncülüğünde sokaklara çıktı. “Çocuklarımıza dokunmayın” 

dediler. “Kadınlara dokunmayın” dediler. “Elinizi insanların üzerinden çekin” dediler. Yerlerde 

sürüklenmek pahasına bunu yaptılar. Ama Türkiye’de karış karış buna “Hayır” dediler. Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin önderliğinde ortaya çıkan bu toplumsal muhalefet bir demokrasi zaferidir. Bugün attırılmış 

olan o geri adım kapatılan bir konu değildir. Toplumsal muhalefet tarafından kapattırılan bir konudur. 

Cinsel istismar önergesini Türkiye gündeminden kaldırmayı başarmış olanlar kadınlardır, toplumsal 

muhalefettir ve buna öncülük yapmış olan parlamenter demokrasinin parçası Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 

Daha iyi bir gelecek için neye ihtiyacımız olduğu çok açık. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi, 

çocuklarımızın sağlığı içinde, kadınlarımızın şiddet görmemesi içinde, soframıza o ekmeğin gelmesi içinde 

elzem. Başkanlık iddiası bunların hepsini yok etmeyi hedefliyor. Bizde buna izin vermeyeceğimizi 

söylüyoruz.  
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3. İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER 

 

3.1. Anayasa Süreci 

Hukuk ve Seçim İşleri Gen.Bşk.Yrd.Bülent Tezcan 

AKP başkanlık sistemi adı altında yeni bir rejim ve zorba bir devlet düzenini kurmak için hazırladığı anayasa 

değişikliği teklifini 10 Aralık 2016 tarihinde Meclis’e sunmuştur. 

20 Aralık 2016 tarihinde Anayasa komisyonunda başlayan görüşmeler, 30 Aralık sabahı sonlanarak, teklifin 

Meclis Genel Kurulunda görüşme aşamasına geçilmiştir. 

Anayasa değişikliği teklifi öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar kapsamında, 

Anayasa Çalıştayı 12 Kasım 2016 

Cumhuriyet Halk Partisinin konuya bakışı, Anayasa Vizyonu, Parlamenter Demokrasi ve Otoriter sistem 

arayışları çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, 12 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Çalıştayı 

düzenlenmiştir.  

Milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimiz katılımıyla düzenlenen 

çalıştaya, köşe yazarları ve basın temsilcileri davet edilerek, çalıştayın tamamı basına açık olarak 

gerçekleşmiştir. 

Açılış konuşmasını Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çalıştayda aşağıdaki konu başlıkları 

tartışılmıştır; 

1.Oturum Anayasa Vizyonu? 

 Nasıl Bir Anayasa? 

 Anayasa Yapım Koşulları  

Bülent TEZCAN (Oturum Başkanı) 

Prof. Dr. Bertil Emrah ÖDER 

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU 

2.Oturum Parlamenter Demokrasi 

 Türkiye’de Parlamenter Sistem Geleneği 

 Türkiye’de Parlamenter Sistem Uygulamasının Değerlendirilmesi,  

 Güçlü Bir Parlamenter Sistem İçin Yapılması Gerekenler 

 Muharrem ERKEK (Oturum Başkanı) 

 Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU 

 Prof. Dr. Selin ESEN 

3.Oturum Otoriter Sistem Arayışları 

 Başkanlık Ambalajında Tek Adam Rejimi Dayatması 

 Demokrasi, Hükümet Sistemi İlişkisi 

Murat EMİR (Oturum Başkanı) 

Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU  

Doç. Dr. Şule Özsoy BOYUNSUZ 
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Çalıştay sonrasında akademisyenlerin sunumları “Anayasa Çalıştayı Raporları” olarak kitaplaştırılarak, 

örgütlerimize ve katılımcılara gönderilmiştir. (Ek1.) 

Korkut Kanadoğlu, Ekrem Ali Akartürk ve Şule Özsoy Boyunsuz’un hazırladığı Türkiye’de Başkanlık Sistemi 

Tartışmaları Otoriter Sistem Arayışları kitabı CHP yayınlarının basımıyla Çalıştay günü tüm katılımcılara 

dağıtılmıştır. (Ek2.) 

Anayasa Değişikliği Teklifi Süreci 

Anayasa değişikliğine dair kanun teklifinin Anayasa Komisyonuna sunulması sonrası, mevcut Anayasaya 

getirilen değişiklik tekliflerini içeren maddelerin karşılaştırma tablosu yapılarak Milletvekillerimize, Parti 

Meclisi Üyelerimize, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimize sunulmuştur.  

Bunun yanı sıra anayasa değişikliği teklifinin hukuki ve siyasi sonuçlarını ortaya koyan; 35 soru ve 35 

cevaptan oluşan “Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor?” adlı kitapçık hazırlanarak, milletvekillerimize, 

örgütlerimize ve basın kuruluşlarına gönderilmiştir. 

"Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor? (30 Soru 30 Cevap)" adlı çalışmada, Anayasa Komisyonundan çıkmış hali 

ile yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur. 

Hukuk Çalışmaları 

İl ve İlçe başkanlıklarımızın Parti tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle, örgüt 

birimlerine karşı başlatılan icra takiplerinin iptali için davalar açılmıştır.  

Parti tüzel kişiliğine yapılan ağır hakaretler nedeni ile hukuki başvurular yapılmıştır. 

Partimiz aleyhine açılan davaların takibi yapılmaktadır.  

 

3.2. Anayasa Değişikliği Teklifi Üzerine 

Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

Ülkemizin en önemli gündemini oluşturan çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 

yurttaşlarının, en önemlisi genç kuşakların geleceğini belirleyecek bir değişikliği 10 gün süren Anayasa 

Komisyonu sürecinde günler ve gecelerce direnmemize rağmen tartışamadık. 

Değişikliğe neden ihtiyaç olduğunun izah edilmesini, bizi ikna edecek somut veriler, nasıl daha iyi olacağına 

dair bilimsel çalışmalar, örnekler sunulmasını bekledik. Biz de neden karşı olduğumuzu anlatabilmek, 

benzer şekilde somut veriler ve bilgilerle itirazımızı temellendiren düşüncelerimizi paylaşmak istedik ancak 

ne yazık ki iktidar, mevcut sorunları parlamento çatısı altında tüm mekanizmaları olması gerektiği gibi akla, 

adalete ve vicdana dayalı bir sistemle çalıştırarak çözüm üretmek yerine, birileri sözde bir 

“ileri demokrasi” vitesine takmış, tam gaz bir “yeni Türkiye” inşasına doğru keskin virajlar alarak bizi 

zamana karşı yarıştırdı. Maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce bütünü üzerine müzakere zorbalıkla 

getirilen ve dayatılan bir yeterlik önergesiyle tamamlandı, maddeler üzerinde değişiklik önergelerini 

okumak için 10 dakika süre dahi tanınmadan karambol yaratılarak parmaklar kalktı indi.  

Tüm süreci, tartışmaları derin bir üzüntü, endişe ve hayretle izledim. Komisyonda muhalefet 

milletvekillerinin söz hakkı da ülkemizin demokrasisi gibi gasp edildi. “Çoğunluğun dediği olur.” konforuyla 

süre, konuşmacı sayısı, yeterlik belli bir akışa ve otomatiğe bağlamış şekilde yönetildi. Ülke yönetilmiyor 

ama Komisyon bilinçli bir yöntemle yönetildi. Düşüncelerimizi anlatılırken Komisyon üyeleri fıstık yiyerek, 

sohbet ederek, kimse kimsenin ne dediğini önemsemeden, dinledi. Eğer yazlık sinema lakaytlığında 
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değilse, maç taraftarı holiganlığında “Liderimiz”, “Anayasa’mız”, !bizim iktidarımız.” tutumuyla 

düşünmeden haykırdılar. 

“Mensubu olduğum partinin tüm demokratik kazanımlarını tehdit eden, benim çocuğumun da geleceğini 

bilinmeze götürecek bir tek adam ülkesine, yeni bir Türkiye tanımına, bir rejim değişikliğine gerçekten 

ihtiyacımız var mı?” diye düşünmeden her şeyi öteleyerek kendilerine verilen görevi tamamladılar. Reis’in 

dediğini yerine getirirken bir tek kefen giymemişlerdi.  

Komisyonda söz aldım ve sordum: Eğer temel amaç, mezhepçi ve ideolojik bir dönüşüm, bir karşı devrim 

değilse, neden onlarca teklife, girişime rağmen Parlamento çözüm aramaya çalışmaz? Ülkemizin temel 

sorunlarının tamamı çözümsüzlük kıskacındayken bu Parlamento neden çözüm üretemez, neden bütün 

önergeler reddedilir ve her şey askıya alınarak “başkanlık da başkanlık.” diye bunca kıymetli akıl, emek 

zamana hapsolur? 

Bugün Türkiye on dört yıllık ağır bir yıkımın altında can çekişiyor. Ülkenin her köşesinde bombalar 

patlatılıyor, evlatlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız ölüyor, öldürülüyor. Derin bir ötekileştirme, ayrıştırma 

diliyle zaten var olan sorunlar kritik eşiğe evriliyor. Körüklenen büyük nefret tarihte olduğu gibi can alacak 

diye yüreğimiz ağzımızda. Maraş katliamı’nın, Roboski’nin yıl döneminde Komisyondaydık. Adaletsiz 

kalmış, yüzleşilmemiş sayısız acısı var bu ülkenin. Daha yeni bir video ve çeşitli fotoğraflar yayınlandı, 

“Askerlerimiz IŞİD vahşileri tarafından acımasızca katledildi.” deniyor. Peki, askerlerimizle ilgili soru 

soran da diyemeyeceğim, soru sormaya teşebbüs eden gazeteciye Hükûmet sözcüsü ve Başbakan 

Yardımcısı nasıl olup da “ Herkes ayağını denk alsın.” diyebiliyor? Bunu Komisyonda da gündeme getiren 

vekillerimiz oldu. Komisyonun laf kalabalıkçı çığırtkan, görevli vekilleri “Türk askerine nasıl böyle 

dersiniz?” diye işi yaygaraya boğarak provokatif üslupla “Türk askerini karalayamazsınız.” diye oturduğu 

yerden bağırıp durdu. Yürekler soğuk. Biz yakanlardan değil, yananlardanız. Elbette soracağız, ayağımızı 

denk almadan sormak bizim askerimize, insanımıza ve insanlığa karşı görevimizdir. Vicdanı olan sorar. Bu, 

askeri itibarsızlaştırmak değil, aksine askeri sahiplenmektir. Bu çocuklar orada iktidarın yanlış dış 

politikaları yüzünden bizim hiç işimiz olmayan bir savaşta can verdi. TSK’ dan ses yok, Hükûmetten ses yok, 

medya sus pus, ses çıktığında da medyaya, sorana, hissedene gözdağı var; yokmuş gibi, olmamış gibi 

davranıyor koca koca adamlar. Biz daha kayıp askerlerimizin akıbetini bilmiyoruz, Anayasa mı yapacağız? 

Bu ülkenin can güvenliği ve hukuk sorunu var.Geçmişteki katliamlarla hesaplaşmak için mekanizmalar 

kurmak da on dört yıl boyunca mutlak egemen bir iktidarın görevleri arasındayken, özellikle 

sindiremedikleri 7 Haziran yenilgisinin ardından yeni ölümlere çanak tutuldu. 7 Haziran seçimlerinden iki 

gün önce Diyarbakır’da HDP mitingine düzenlenen saldırıyla başlayan patlamalar, Suruç, Sultanbeyli, 10 

Ekim Ankara barış katliamıyla devam etti .Katliamlar artık sıradan semt ve şehir isimlerine dönüştü. Son 

bir buçuk yılda tam 33 kez bombalı saldırı düzenlendi, 461 kişi katledildi ve 2 binden fazla yaralanan 

insanımız var. Katliamları bile ayrıştırıyorsunuz; 10 Ekim’i ananlara, karanfil koymak isteyenlere tazyikli 

suyla orantısız şiddet uygulanırken, Beşiktaş’a çelenk koyanlara olağanüstü güvenlik sağlanıyor. Oysa hepsi 

bizim insanımız değil mi? Şehitliğe övgülerle insanları ölüme teşvik etmek yerine, yeni ölümler olmasın 

diye önlem almak iktidarın görevidir. Oysa önergelerimizi kabul ederek komisyonlar 

kurmak, Parlamentoyu çalıştırmak zul geliyor iktidara. Suruç’taki patlamanın araştırılması için verdiğimiz 

ve Genel Kurulda görüştüğümüz önerge kabul edilseydi sonraki bombalı saldırıların önüne geçilmiş olurdu. 

Adıyaman raporumuz ve sayısız raporumuz tehlikeyi, gerçekleri önünüze getirdi, çözüm 

önerilerimizi sunduk, iktidar kulaklarını tıkadı, Veli Ağbaba’nın söylediği gibi parmak vekilliği yaptılar. 

AKP iktidarında, başta Sivas katliamı olmak üzere, birçok insanlık suçu davasında hukuksuzluk hâkim, 

adalet işletilmiyor, davalarımız zaman aşımına uğradı. “Darbelerle yüzleşiyoruz.” diye çıkılan yolda, 12 

Eylül askerî darbesinin ardından darbenin işkencecilerinin yargılandığı Mamak Askerî Cezaevi’ndeyken ya 

da gözaltındayken öldürülenlerin ailelerinin açtığı dava zaman aşımına uğradı. “Faili meçhul siyasi 
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cinayetler aydınlatılsın ve insanlık suçlarında zaman aşımı, devlet sırrı uygulamaları kaldırılsın.” diye 

Toplumsal Bellek Platformu aileleri olarak taleplerimiz Meclise taşındığında tam 21 kez salt AKP oylarıyla 

reddedildi. Şimdi ılımlı İslam cumhuriyeti olsun, “ılımsız” yönetilsin, o rejimin tek yetkili sultanı Saray’ında 

gönensin diye Anayasa üzerinden rejim değişikliği isteniyor. 1980 darbesi Anayasası’ nın tüm 

karanlığından beslenenler, hukuku, eğitimi bitirenler HSYK’yı şekillendirdi. Tüm davalar hükümdarın 

istediği gibi sonuçlanıyor. Hukuk sadece Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları için, o da yanlı işliyor. Bu 

Anayasa neyi olanaklı kılmıyor da yenisine ihtiyaç var? 

2010’da düzenlenen değişikliğe karşı çıktık, “Yaparsanız yargının anahtarını cemaatin eline verirsiniz, 

cemaat orada at koşturur, dilediğini yargılar, dilediğini sorgular, dilediğine ceza verir, dilediğine vermez.” 

dedik. Çıktı mı söylediklerimiz? Arkasında binlerce mağdur bırakarak çıktı söylediklerimiz. Dahası kan 

kardeşleri geldi bir de darbe girişiminde bulundu, 246 yurttaşımızı öldürdüler. Kim mi? O Anayasa 

değişikliğiyle yargının ve ülkenin anahtarını teslimettikleri cemaat çetesi. 

Bu ülkenin kemikleşen ayrımcı politikalarının her gelen sağ iktidar tarafından perçinlenen ve 1980 

darbesiyle yükselen kırk yılı aşmış bir Kürt sorunu var. “Çözüm” dedikleri süreç, çözümsüzlük ve çatışma 

zeminine evrildi ve kilitlendi. Bu sorunu çözmek için Parlamento çatısı altında ortak akıl, ortak irade, 

şeffaflık ve tüm partilerin eşit katılımıyla çalışmalar yapılması yönünde çağrılarımız, önerilerimiz; 

Kürtlerin yaşadığı illerde sokağa çıkma yasakları, çocuk ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu tekliflerimiz; 

kanun tekliflerimizin tamamı yanıtsız bırakıldı. Çözmek yerine; çözümü daha da olanaksız kılacak, 

ayrışmayı körükleyen, mezhepçiliği, etnisiteyi malzeme yaparak ötekini yok etmeye meyilli, şiddeti çözüm 

olarak gören, “Terörle mücadele söz konusuysa insan hakları ve demokrasiyi de devre dışı bırakırız.” diyen 

bir anlayışın daha da egemen ve sınırsız özgürlüklerle güçlendirileceği, denetlenemeyeceği, 

durdurulamayacağı bir sistem çözüme yeğ tutuluyor.  

Bu ülkenin eğitim sorunu var. 2010’da dedik ki : “Yapmayın.” 4 + 4 + 4 yasasında da söyledik. Bir torbanın 

içine sıkıştırılan aydınlanma karşıtı eğitim sistemi kurgusu, iş birlikçi omurgasız aydınların yardımıyla, 

özgürlük ve demokrasi aldatmacasıyla onaylatıldı. Bugün bilimsel eğitim yerini koşulsuz imam hatipleşme 

sürecine bıraktı. Çocuk gelinler, çalıştırılan çocuklar, örgün eğitimden uzaklaştırılan, cemaat, tarikat 

yurtlarında, vakıflarında istismara uğrayan, can veren çocuklar var. Fetvalarla cinsel meta hâline getirilen 

çocuklarımız, kadınlarımız var. Şiddet, tecavüz meşru; adalet sadece tecavüzcüye, saldırgana, katile 

çalışıyor. Bu rejim değişikliğini bize “Bir kereden bir şey olmaz.” diyerek kabul ettiremek isiyorlar. 

Bu ülkenin özgürlük sorunu var. Sadece dinî ve millî değerlerle tahrik olma özgürlüğü var bu ülkede. Bu 

değerlerinizin kabulüyle kendinizden görmediklerinizden hesap soranların sınırsız şiddet ve intikam 

özgürlüğü söz konusu. Basın tutsak, HDP eş başkanları, milletvekilleri tutsak, sendikacılar tutsak, akademi 

tutsak, sanat tutsak, direnme hakkı yasak. Evet, bu koşullar Anayasa yapmaya uygun koşullar değil, 

önümüze getirip koyulan metin de bir Anayasa değişikliği metni değil. Bu tipik bir diktatörlüğe 

evrilişin yasal belgesi. “Yasal” diyorum ama yasallığını da TBMM çatısı altında toplanıp yalan yere 

tartıştırılmasından alıyor. Yoksa ne yasal ne meşru, bütünüyle hukuksuz, bilgisayar klavyesinden dökülmüş 

bir darbe planı, fazlası da değil. 

Bu ülkenin ekonomi sorunu var. Teklifle öngörülen sistem, bütün kuvvetlerin tek elde toplandığı, hiç bir 

yargı bağımsızlığı veya denge denetleme mekanizmasının bulunmadığı bir diktatörlük. Bu şekilde 

yönetilen ve adına “başkanlık sistemi” denilen diktatörlüklerin hiçbirinde ekonomik bir gelişme 

yaşanmadı. Tam aksine, etkin bir hukuk sistemi olmadığı için yolsuzluklar arttı, mülkiyet hakkının ihlaline 

yol açan keyfî uygulamalar yaygınlaştı, yatırımcıların mülkiyet hakkı korunmadığı için yatırımlar azaldı ve 

neticede, yoksulluk, işsizlik oranları arttı. Bu teklifin geçmesi hâlinde Türkiye’nin de ekonomik bir çöküşe 

sürükleneceği ortada. Tasarruf oranları düşük olan, işsizlik oranını düşürmek ve gençlik nüfusuna istihdam 

olanakları sağlamak için yatırıma bağlı olan Türkiye, bu teklifin geçmesiyle, herhangi bir yatırım 
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alamayacağı ve dış finansmanını sağlayamayacağı için tarihinde görmediği kadar büyük bir ekonomik krizle 

karşı karşıya. Bu sistemin Türkiye’ye istikrar getirmesi mümkün olmadığı gibi, toplumsal tansiyonu da çok 

daha yüksek bir seviyeye çıkartacağı için ülkenin toplumsal olarak bölünmesi sorununu da getirebilir. 

Bu ülke, yürütme organının tek başına, tek adama bağlanmasına izin vermeyecek. Bu ülke yargının tek 

cemaate bağlandığı 2010 Anayasa değişikliği gibi, şimdi de yargının tek adama bağlanmasına asla izin 

vermeyecek. Yargının bir gruba, zümreye, siyasi partiye veya tek adama bağlanmasının ne denli acı 

sonuçları olduğunu yıllar içinde defalarca deneyimledik. Eğer ortada 14 yıllık bir iktidar varsa, 93 yıllık 

cumhuriyet, 150 yıllık da parlamenter gelenek var. Birileri el kaldırıp indirerek bu rejimi 

değiştirmeye kalkarsa, birileri de onların karşısına dikilir elbet. 

Kavafis’ in çok bilinen şiirinde söylediği gibi; 

“Yeni bir ülke bulamazsın, 

başka bir deniz bulamazsın, 

bu şehir arkandan gelecektir,  

başka bir şey umma. 

Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,  

öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de.” 

 Evet, iyilik ya da şiddet,  

özgürlük, eşitlik ya da dikta… 

Nasıl tüketeceğiz ömrümüzü bakalım bu önemli yol ayrımında?... 

 

3.3. Sınırsız ve Denetlenemeyen Yetki Diktatörlükte Olur. Demokrasi, Çogulculuk Ve Hukuk 

Devletinin Tbmm’de Yok Edilmesine, Tbmm İzin Vermemeli 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri – Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP-MHP işbirliğiyle getirilen Anayasa Teklifi’nin 

Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve yargı alanında geniş yetkiler getirdiğini belirterek, “Sınırsız yetkili, 

denetlenmesi ve kontrol edilmesi neredeyse imkânsız olan bir yöneticinin kısa adı diktatördür. Sizin 

metinlere, cumhurbaşkanı ya da başkan yazmanız bu gerçeği değiştirmez” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Anayasa Komisyonu’nda söz 

alarak, teklifi eleştirdi. Konuşmasının başında, MHP’nin 2010 Anayasa değişikliğine yazdığı muhalefet 

şerhine değinen Budak, o dönem MHP’nin cumhurbaşkanına Anayasa Mahkemesi ve HSYK’ya yapacağı 

atamalarla ilgili verilen yetkiler konusunda eleştiriler getirdiğini belirterek, “Bugün, MHP’nin itiraz 

ettiğinden çok daha fazla yetki Cumhurbaşkanına veriliyor. Tam da o zaman söylendiği gibi, 

cumhurbaşkanına daha fazla yetki verilmesi, parlamenter sistemin özünü bozacak, sistemi ucube bir 

başkanlığa dönüştürecektir. Teklif parti devletine gidişin önünü açmakta, yargıyı siyasallaştırmak, yargı 

bağımsızlığını ihlal etmektedir” dedi. 

Haklar Hukukla Korunur 

Türkiye’de rejim değişikliğinin yapıldığı bir dönemde üniversitelerden, meslek örgütlerinde, sivil toplum 

örgütlerinden hiçbir sesin gelmediğine dikkat çeken Budak, “Sebebi belli; korku imparatorluğu yaratılmış. 

Ben daha bu metni okuyup da hukuk devleti güçleniyor, kuvvetler ayrılığı sağlanıyor, yargı bağımsızlığında 

sınıf atlıyoruz, demokraside şaha kalkıyoruz diyen birine rastlamadım. Çünkü biraz hukuki vicdanı olan 

kimsenin bu metni onaylaması mümkün değil. AKP hükümetleri döneminde sıklıkla yargı reformları yapıldı, 
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demokrasi paketleri açıldı. Bugün gelinen noktada, hukuku çökmüş, demokrasisi dibe vurmuş, kurumları 

iflas etmiş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.  

“Hukuk devletinde insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan şey, yargının bağımsızlığı, 

dolayısıyla adalettir. Kendisini yönetenlerin vicdanı ve ahlakı değil” diyen Budak, bu teklifle tam tersine 

adalet ve özgürlüğün bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırıldığını söyledi. Budak, şunları söyledi: 

 “Düzenlemeyle ülkenin kaderi bir kişinin vicdanına, ahlakına bırakılıyor. Onun vicdanının, ahlakının uygun 

gördüğü ölçülerde özgür olmamız, nefes almamız, yaşamamız isteniyor. Peki, bu anlayışın on dört yıllık 

performansı nedir? Ben fazlasıyla pragmatist, siyasi iktidarını sürdürebilmek için her yola başvurmaktan 

çekinmeyen bir vicdan ve ahlak görüyorum. İnsanların özel hayatları satır satır ortalığa saçılırken siyasi 

olarak işine yaradığı için bunları kim, nasıl yapıyor diye sorgulayamayan bir vicdan ve ahlak var karşımızda. 

Terör örgütüyle seçim dönemleri üzerine kurgulanmış açılım süreçleri yürüten bir iktidar anlayışını gördük. 

İnsanların inancını, insanların acılarını meydanlarda yuhalatan bir vicdan ve ahlakı gördük. Bu vicdan ve 

ahlak; Soma’da kaybedilen canlar noktasında, işçiye atılan tekme noktasında maalesef iyi bir sınav 

vermedi. Tüm bunlardan sonra böylesine sorunlu bir vicdan ve ahlaka sahip iktidar anlayışına teslim 

olmamız isteniyor; teslim olmayacağız.” 

TBMM Çoğulculuğu Demokrasiyi Boğmamalı 

Ekonomisi gelişmiş ülkelerin tamamında güçlü bir demokrasi var, nitelikli, sorgulamayı öğreten, analitik 

düşünme yeteneğini geliştiren bir eğitim sistemleri var, özgür düşünce, özgür üniversiteleri var. AKP ve 

MHP’nin teklifinde bunlar var mı? Hayır. Tek ve sınırsız yetkili, hem de partili bir Cumhurbaşkanı çare 

olarak sunuluyor. Sınırsız yetkili denetlenmesi ve kontrol edilmesi neredeyse imkânsız olan bir yöneticinin 

kısa adı diktatördür. Sizin metinlere, cumhurbaşkanı ya da başkan yazmanız bu gerçeği değiştirmez, 

değiştiremez. Temel olarak bu teklif demokrasinin, özgürlüklerin, çoğulculuğun, hukuk devletinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde boğulması, yok edilmesi anlamına gelmektedir. TBMM buna direnmeli, izin 

vermemelidir. Dikta rejimi huzur getirmez, tek adam diktatörlüğü demokrasi getirmez. Çare cumhuriyette, 

çare hukuk devletinde, çare daha fazla demokraside, daha fazla özgürlüklerde, içeride ve dışarıda 

barıştadır, çare özgür düşünce ve özgür üniversitededir, çare güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve 

adaletli bir seçim sistemindedir.” 

 

3.4. AKP’nin Dış Politikası İflas Etmiştir 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

2016 yılı AKP’nin dış politikada iflas bayrağını çektiği, Türkiye’nin imajını ve saygınlığını zedelediği kötü bir 

yıl olmuştur. Gerek darbe girişimi öncesi, gerekse sonrası AB, ABD, Avrupa Konseyi ve NATO başta olmak 

üzere küresel ve bölgesel ölçekteki bütün ülke ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimiz gerildi, dış politikamız 

sürdürülemez bir noktaya sürüklendi. 

Başta komşularımız Irak ve Suriye’deki istikrarsızlık ve terör tehditleri olmak üzere, Kıbrıs’ta kapsamlı 

çözüm müzakerelerinde izlenen tavizkar politika; ABD ile FETÖ ve PYD konusunda yaşanan gerilim; AB 

müzakere sürecimizin fiilen donması Türkiye’nin manevra alanını önemli ölçüde daralttı. 

Bu bakımdan, 2016 yılı AKP’nin dış politikada ‘’U’’ dönüşü ve prestij kaybıyla sonuçlanan bir yıl olmuştur. 

İsrail ve Rusya normalleşme süreçleri ise henüz beklenen olumlu etkiyi maalesef doğurmadı. Öte yandan, 

Türkiye etnik ve radikal dinci terörle daha fazla yüzleşmekte ve bedel ödemektedir. Ülkemize kabul edilen 

3 milyonun üzerindeki Suriyeli ve Iraklı mültecinin verdiği ekonomik külfet bir yana, bu kişilerin ulusal 
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güvenliğimize ne kadar tehdit oluşturabileceğine ilişkin doğru dürüst bir çalışmanın yapılmamış olması, 

yaşanabilecek terör hadiseleri düşünüldüğünde ürkütücü bulunmaktadır. 

AKP’nin ne Irak ne de Suriye’de hala siyasi stratejisi mevcut değildir. Irak fiilen üçe bölünmekte ve Barzani 

Yönetimi Dicle Nehri’nin doğusunda IŞİD’den aldığı yeni topraklarla 2017 yılı iç şartları el verirse, 

bağımsızlığa gideceğini açıklamaktadır. 

Benzer hadisenin Suriye’de Fırat’ın doğusunda PYD için tekerrür edebileceği ihtimali zayıf 

bulunmamaktadır. Bölgesel dinamikler Türkiye’yi yakın coğrafyasında bir kıskaca almakta ve ulusal 

güvenliğini alt üst edecek gelişmelere itmektedir. Hükümetin bu olup bitenleri iç politikadaki malum 

öncelikleri nedeniyle çok umursadığını düşünmek yanlış olacaktır. 

Türkiye’nin en önemli dış politika önceliği, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüklerinin korunması, bu suretle 

merkezi otoritelerin güçlendirilmesi ve terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi olmalıdır. 

Komşularımızla istikrarsızlık devam ettiği sürece Türkiye içerde istikrarlı kalamayacaktır. Bu noktada 

Astana ve akabinde Cenevre’de devam etmesi öngörülen Suriye görüşmelerinde Esad saplantısından uzak 

bir çizgide sürece katkı sağlanması önem arz edecektir. 

Öte yandan, yine Cenevre’de bu ay içerisinde yapılacak diğer kritik görüşme ise Kıbrıs görüşmeleri 

olacaktır. 9-11 Ocak 2017 tarihlerinde Ada’daki iki liderin kendi aralarında yapacağı görüşmeler ve 

akabinde 12 Ocak’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin 3 Garantör Ülke olarak Ada’daki iki tarafla da 

birlikte 5’li formatta yapacağı görüşme hayati önem taşıyacaktır. 

AKP’nin Kıbrıs konusunda büyük tavizler verip sözüm ona kapsamlı bir çözümü Türkiye’ye dayatmasından 

endişe duyulmaktadır. Bu konudaki hassasiyetlerimiz her platformda en yüksek şekilde dile 

getirilmektedir. 

2017 yılında Türkiye’nin önündeki diğer hususlardan biri AB ile müzakere sürecinin ne yönde seyredeceği, 

diğeri ise ABD yeni yönetimi ile başta IŞİD, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele olmak üzere 

bölgesel ve uluslararası konularda ortak ve uyumlu bir çalışma atmosferi yakalanıp yakalanmayacağı 

olacaktır. 

AKP’nin Trump Yönetimi ile uyumlu bir iş birliği sergileyeceği beklentisi mevcuttur. Ancak Trump’un 

öngürülemezliği bir politika olarak belirlediği düşünüldüğünde, bunun ne kadar mümkün olacağı mevcut 

veriler ışığında kestirilememektedir. Ancak her halükarda, ABD’nin bölgesel konularda Türkiye’ye 

ihtiyacının devam edeceği, keza aynı gerekçeyle Türkiye’nin küresel kuvvet olan ABD ile olan ilişkileri 

sürekli gergin bir atmosferde yürütmeyeceği değerlendirilmektedir.  

Tek adam rejiminin uygulamaya geçirilmesi halinde hiç şüphesiz Türkiye’nin Batı Dünyası ile olan 

ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanacaktır. Bu noktada Türkiye’deki demokratik sistem ciddi manada ortadan 

kaldırıldığı düşüncesiyle AB müzakere sürecimiz, AK ve NATO üyeliklerimiz ciddi manada sorgulanabilir. 

Bu bağlamda; Türkiye’nin geleneksel ittifak yapısının değişmesi ve eksen kayması/Batı ekseninden 

uzaklaştırılması senaryoları da konuşulmaya başlanabilir. 

 İç ve dış politikanın bu kadar iç içe geçtiği ve iflasın yaşandığı bu olağanüstü ortamda AKP’nin dış politikayı 

doğru bir raya oturtmasını beklemek hayalcilik olacaktır. 

Özellikle İsrail ve Rusya ile normalleşme, Irak ve Suriye politikaları konusunda AKP’nin geçte olsa bizim 

savunduğumuz çizgiye gelmiş olması kendisi için prestij kaybı olsa da ülkemizin güvenliği için yararlı 

olmuştur 
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3.5. Suriye ve Iraktaki Gelişmeler Üzerine 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

TBMM Genel Kurul Konuşması’ndan - 3 Kasım 2016 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmetin Irak ve Suriye'yle ilgili politikası konusunda söz almış 

bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda, özellikle dış politikamızda, en aciliyet taşıyan, en fazla üzerinde durmamız gereken iki konu var; 

bir tanesi komşumuz Irak, diğeri de yine komşumuz Suriye. Irak'ta da, Suriye'de de pek iç açıcı bir tabloyla 

karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. 

Şu anda, Irak'ın, birlikte mi ayrı mı kalacağı konusu en fazla tartışılan konu. Zira, IŞİD sonrası dönemde, 

özellikle Musul eksenli bir siyasetin Bağdat'a ne şekilde yansıyacağı ve bu bölgenin Bağdat'la ilişkisi ciddi 

tartışma konusu olmaya devam ediyor. 

Bir başka konu: Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ne tür bir sistematiğe oturtulacağı konusu da henüz 

daha netlik kazanmış değil. Ancak şunu belirtelim: Daha önce IŞİD işgalinden önce Erbil ile Bağdat 

arasındaki ilişkilerin durumunun, esasen, IŞİD'in işgalinden sonra daha da kötüye gittiğini söyleyebiliriz. 

Özellikle Musul operasyonu başladıktan bu yana Türkiye'nin tablo dışı bırakılmaya çalışılması, Irak Merkezî 

Hükûmetinin Türkiye'ye karşı girişmiş olduğu hasmane tutum, Türkiye'nin Irak Merkezî Hükûmetini 

dikkate almadan hareket etmesi, bunlar, alt alta konulduğunda şu durum ortaya çıkıyor: Esasen, biz, 

diplomasinin asgari gereklerini uygulamaktan kaçınıyoruz ve bu, bizim ayağımıza ayak bağı oluyor, 

dolanıyor, uluslararası toplumda da bizi etkiliyor. 

Şimdi, bizim bölgemizde olan bu değişime biz nasıl yaklaşmalıyız? IŞİD sonrası, IŞİD'in temizlendikten 

sonraki bölümde Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili ne tür bir düşünce içerisinde olduğumuz çok önem 

kazanıyor. Daha önceki konuşmalarımızda, Hükûmetin bu konularla ilgili esasen bir stratejisinin, bir 

planının olmadığını biliyoruz. Bir sevkiyat yapılıyor sınıra. Musul operasyonuyla alakalı bir sevkiyat olduğu 

söyleniyor; amenna. Esasen bunun askerî bir sevkiyat olmasını anlayabiliyoruz, bir caydırıcılık unsuru 

açısından değerlendirilebilir ama Musul'la ilgili, Telafer'le ilgili, genel olarak Irak'la ilgili bir strateji, siyasi 

bir stratejimiz yok çünkü biz esasen aktörlerden en önemli olan Merkezî Hükûmetle çalışmıyoruz. 

Hükûmetin bütün sorunlara rağmen, yaşanan bütün sıkıntılara rağmen Irak Merkezî Hükûmetini esas alan, 

bir diyalog kanalını açan bir stratejiye ihtiyacı var. Bunun acilen devreye sokulması gerektiğini, aksi 

takdirde Türkiye'yi gerçekten uluslararası arenada zorlayacağını söyleyebiliriz. 

Bir başka konu Suriye konusu. Suriye'de diplomatik çözüm maalesef henüz olamıyor. Diplomatik çözümü 

gerekli kılan bütün şartlar esasen olmasına rağmen masaya yanaşılmıyor. Türkiye de Suriye tablosuna 

aynen Irak'ta olduğu gibi çok fazla dâhil edilmek istenmiyor. Suriye'deki tezleri de Türkiye'nin Fırat Kalkanı 

Operasyonu'nun menziline sıkışmış durumda. Bizim yapmamız gereken, ülke olarak yapmamız gereken 

birkaç husus var, onları paylaşmak isterim. 

Birincisi şu: Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda uluslararası toplumun kâğıt üzerindeki duyarlılığı 

araziye henüz yansımış değil. Uluslararası toplum kâğıt üzerinde hâlâ Suriye'nin toprak bütünlüğünden 

bahsediyor ama bilelim defakto olarak Suriye'de bir bölünmenin olacağını, esasen merkezî, güçlendirilmiş 

bir üniter yapının artık devreden kalkacağını, daha gerçek bir sistemin olacağını bilmemiz gerekiyor. Yani 

bizim hesapları yaparken esasen bir ayağımızı realizmde tutmamız her zaman önemlidir. 
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Bir zamanlar Kuzey Irak'la ilişkilerde götürülen konu vardı biliyorsunuz. Türkiye, maalesef bu konuları 

uzunca bir süre tam bir rayına oturtamadı, sonra çark etti, politika değiştirdi çünkü tabloyu tam 

okuyamamıştı. Suriye konusunda da özellikle bu dönemde askerî operasyonun dışında bir siyasi stratejinin, 

Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan bir stratejinin aynen Irak'taki gibi maalesef olmadığını görüyoruz. 

Burada da yine Şam yönetimiyle hiçbir kanalın olmaması esasen bir eksikliktir ama bunun giderilmesi 

konusunda bir çabanın da henüz olmadığını üzülerek görüyoruz. 

Telafer konusu önemli, Musul konusu önemli. Burada bir sivil katliamın yaşanma ihtimali var mı? Var ama 

Türkiye'nin bu konuyla ilgili sadece kendi gücünü, kendi imkânlarını devreye sokmak suretiyle uluslararası 

toplumda öne çıkması belki kabul edilebilir, doğru olabilir ama bu yeterli değil. Uluslararası toplumun, 

Birleşmiş Milletlerin bu konuyla ilgili duyarlı hâle getirilmesi de önceliklerden birisi olmalıdır. 

Kürtlerle ilişkiler konusunda şunu söyleyebiliriz: Kürtler bizim sonuçta coğrafyamızı paylaştığımız 

kardeşlerimiz. Biz akrabalık hukuku çerçevesinde bir ilişki sistematiği oturtmalıyız. Bu coğrafyada kadim 

bir halk. Sonuçta bunu dikkate almadan yaptığımız dış politikada hep duvarlara tosluyoruz. Bu artık 

ideolojik bir saplantının ötesine geçmeli. Bir akrabalık hukuku içerisinde düşmanlık değil, dostluğu esas 

alan bir strateji oluşturmalıyız ve bunu yürütmeliyiz. Esasen bize yakışan da budur çünkü bu coğrafyada 

maalesef çok etnik merkezli, mezhebî merkezli siyasetin çok fazla işe yaramadığını bilmemiz gerekiyor. 

Bizim bu konuda yeterince yeteneğe sahip olduğumuz bilinmeli ancak, mesele, bunu araziye sürecek bir 

stratejimiz maalesef yok. Önemli olan Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüdür, o ülkelere karar verecek 

o halklardır. Bizim bu noktada o toprak bütünlüğü, her iki ülkenin de toprak bütünlüğü konusunda duyarlı 

olmamız, iç rejimleri konusundaki kararı kendi halklarına bırakmamız, mümkün mertebe bu sistemlerin 

kapsayıcı olmasına çalışmamız esas olmalıdır. 

Efendim, bugün bu Orta Doğu'da özellikle yeni bir dinamik oluştuğunu hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. 

Ne oluyor? Bugün hep söylüyoruz, sınırlar yeniden çiziliyor. Eğer bundan beş altı yıl sonra Irak'ta yeni 

ortaya çıkan dinamik işlemezse yeni bir defakto durum ortaya çıkacak, Suriye'de de keza yeni bir defakto 

durum ortaya çıkacak. Bizim hesaplarımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Biz kabadayılıkla, yüksek 

perdeden konuşmak suretiyle hiçbir şeyi elde edemeyiz ve edemedik; ne Esad rejimi devrilebildi ne Irak'ın 

toprak bütünlüğü sağlanabildi. Şimdi oturup doğru dürüst bir strateji üzerinde çalışmalıyız. Esasen bu etnik 

ve mezhebî unsurun üstüne çıkan bir strateji olmalı, Türkiye ancak o zaman güç kazanabilir. Amerika 

Birleşik Devletleri'yle ve Batı'yla özellikle son dönemlerde yaşamış olduğumuz gerginlik giderek daha 

derinleşiyor, keskinleşiyor. Özellikle PYD'nin tanımı konusunda yaşadığımız gerginlik, IŞİD sonrası Musul'la 

ilgili yaşadığımız gerginlik, Türkiye'nin Telafer'e müdahalesiyle ilgili olarak karşı konuş, bunlar hep birlikte 

ele alındığında bir karar vermemiz lazım. Bizim bu stratejiyi bütün dünyaya rağmen götürebilecek gücümüz 

var mı? Eğer var diyorsak devam etmeliyiz, bunda tereddüt ediyorsak o zaman uluslararası toplumla bir 

noktada iş birliği yapma zorunluluğu hissetmeliyiz. 

Bir başka konu; bölgede en çok tartışılan, özellikle bu Musul operasyonu sonrasında ve daha sonra 

Rakka'ya başlayacak operasyon sonrası, yani IŞİD sonrası dönemde IŞİD unsurlarının nereye kaçacaklarıyla 

ilgilidir. Bizim kentlerimiz maalesef güvenli değil artık, sokaklarımız güvenli değil. Bizim IŞİD'le ilgili de 

hiçbir stratejimiz doğru dürüst olmadı. Bu kaçacak insanlar, Türkiye'ye gelmesi hâlinde ciddi bir güvenlik 

sorunu yaratacaktır. Bizim bu konuyla ilgili bir duyarlılık yaratmamız gerekiyor. Sınır güvenliğinde ona göre 

o tedbirleri almamız, devreye sokmamız lazım. Bu kadar insan, bu kadar IŞİD militanı nereye gidecek? Eğer 

bunlar... Başka da bir yol kalmıyor; ya Türkiye üzerinden ya başka, daha güneye kaçacaklardır. En azından 

biz kendi güvenliğimizi almak zorundayız. Zira artık IŞİD tehdidi Türkiye'nin içine doğru iyice sinmiş 

durumda ve bu konudaki duyarlılığı da artırmamız lazım. Hükûmetin bu konuya, özellikle sınır güvenliğine 

ve IŞİD'le ilgili mücadeleye ağırlık vermesinin önem kazanacağını belirtmek istiyorum. Bu konuda özellikle 

şehirlerimizin, kentlerimizin güvenliği ve buraya kontrolsüz gelen mültecilerin IŞİD tarafından kullanılması 

ve bunların sokaklarda kan dökmesi ihtimalini dikkate almalıyız çünkü artık gerçeklerle konuşmak 
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zorundayız. Türkiye bir tehdit altındadır; radikal, dinci terör grupların tehdidi altındadır, bu tehdidi bertaraf 

edecek unsurları da devreye sokmal 

 

3.6. Siyasi İktidarın Dış Politikada Son Dönemde Yapmış Olduğu Zikzaklar Bizi 

Kaygılandırıyor. 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

TBMM Genel Kurul Konuşmasından - 24 Kasım 2016 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Siyasi iktidarın dış politikada son dönemde yapmış olduğu zikzaklar gerçekten bizi ciddi manada 

kaygılandırıyor. Dış politikada hiç alışık olmadığımız sert bir üslup kullanılıyor ve üst perdeden 

konuşuluyor. Esasen, karşılığı olmayan taleplerde bulunuluyor ve beklentiler yaratılıyor ve hayal kırıklıkları 

yaşanıyor. 

Bizim, son dönemde, kendini ABD'den uzaklaştırıp Rusya'ya yakınlaştırması, AB müzakere sürecini sanki 

önemsizmiş gibi gösterip bu müzakere sürecini bitirmekle tehdit etmesi, NATO'dan ve Avrupa 

Konseyinden uzaklaşıp ŞİÖ'ye -Şanghay İşbirliği Örgütüne- yaklaşmak istemesi esasen şu anlama geliyor 

içerideki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde: "Ben burada bir tek adam rejimi yaratmak istiyorum. Çok 

fazla işime karışmayın." Maalesef, bu iç hesap, dışarıdaki, dış politikadaki bizim stratejik çıkarlarımızı ve 

yaklaşımımızı da kökten etkiliyor. 

Bugün kritik bir karar alındı Avrupa Parlamentosunda. Esasen kararın hukuki bir bağlayıcılığı yok, karar 

tavsiye kararı. Ancak, bu siyasi kararın, Aralık ayında yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesi'nde hukuki bir 

bağlayıcılığa dönüşmesi hedefleniyor ve Türkiye'nin üzerine ilave baskılar geliyor ve ilk defa Türkiye 

üzerinde uygulanacak yaptırımlardan bahsediliyor, ekonomik ve siyasi yaptırımlardan bahsediliyor. Biz, 

Türkiye hakkında alınan bu kararı yanlış buluyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin devam etmesini, inişli çıkışlı olan 

bu ilişkilerin sürdürülmesini destekliyoruz. Biz, Avrupa Birliğinin Türkiye konusuna başından beri samimi 

yaklaşmadığını biliyoruz. Avrupa'daki marjinal bazı grupların, İslamofobik, marjinal ve aşırı uçların 

Türkiye'yi Avrupa Birliğine istemediğini ve samimi olmadığını biliyoruz ama siz de samimi değilsiniz, siz de 

Avrupa Birliğini kullandınız, Türkiye'de yargıyı, bürokrasiyi ve siyaseti dizayn ettiniz. Şimdi işinize gelmiyor, 

bundan uzaklaşmak istiyorsunuz. 

Biz, Avrupa Birliğine şu çağrıda bulunuyoruz: Türkiye, sizin AKP üzerinden okuduğunuzdan daha büyüktür 

ve daha çoğulcudur ve çeşitlidir. Lütfen, okumanızı AKP üzerinden yapmayın, yanlış yaparsınız çünkü bu 

ilişkilerin devamı sizin de işinize yarıyor ve bu ilişkiler uzun erimli olacaktır. 

Bir başka konu, Avrupa Birliğinin yaptırım konusuna değinmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını 

belirtmesi de yanlıştır. Yaptırım uyguladığı ülkelere bakın: Bir zamanlar İran'a yaptırımlar uygulandı, bir 

zamanlar Belarus'a yaptırımlar uygulandı, Saddam'a uygulandı, Kaddafi'ye uygulandı ve yaptırımlar her 

zaman maalesef mevcut rejimleri daha fazla güçlendirdi, içerideki demokratik hareketleri ezdi, tüketti. Bu 

yanlış yola girmeyin. 

Bir başka konu: Bugün maalesef El Bab'da şehitlerimiz var, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kürsüden 

defalarca uyardık, siz stratejik olarak hesaplayamadığınız bir coğrafyaya balıklama gidiyorsunuz dedik. 

Daha fazla sarkarsanız orada Esat'la karşılaşacaksınız, daha fazla sarkarsanız Esat'ın arkasındaki Rusya'yla 

karşılaşacaksınız. Başka bir alana giderseniz PYD'yle karşılaşacaksınız, daha giderseniz onun arkasındaki 
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Amerika Birleşik Devletleriyle karşılaşacaksınız dedik. Ama plansız programsız, sanki düğün bayram, Suriye 

arazisine ve çölüne hücum edildi ve maalesef şehitlerimiz var. 

Şunu söyleyeyim: iki üç gün önce Amerika Birleşik Devletlerinden bir yetkili açıklama yaptı. O açıklamanın 

satır aralarında şu deniyordu: "Bize danışmadınız, bizimle koordine etmediniz." Bu, sanki burada başka bir 

el varmış gibi, bir şeyler bekleyin demek istiyor ama siz onu da okuyamadınız. Bu konuda lütfen temkinli 

olalım, olayı iyice araştıralım ve Hükûmet gelsin, burada bilgi versin. Bunu gerçekten Esat rejimi mi 

yapmıştır, başkaları mı yapmıştır? Kim yapmıştır, bunu açıklasınlar. 

Kıbrıs konusunda, biliyorsunuz, Cenevre-2 görüşmeleri de çöktü. Görüşmelerden önce söyledik; siz bir 

taraftan Amerika'ya posta koyuyorsunuz güya, Avrupa Birliğine posta koyuyorsunuz ama diğer taraftan da 

Kıbrıs'ı çözüme zorlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bir taraftan Lozan'ı beğenmiyorsunuz 

size az toprak bıraktı diye, ya, diğer taraftan KKTC'nin topraklarının yüzde 37'den yüzde 29,2'ye düşmesine 

razı oluyorsunuz. Bir taraftan Lozan'ı beğenmiyorsunuz, diğer taraftan Ege'de ada, adacık ve kayalıkların 

Yunanistan'ın işgalinden kurtarılması için adım atmıyorsunuz. Bu çelişki değil mi sizce? Bu ciddi bir 

çelişkidir. 

 Biz Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün olmasını destekledik ama kapsamlı çözüm şu anlama gelmemeli: Siz bütün 

ara bölgeyi veriyorsunuz, Güzelyurt'u veriyorsunuz, Dipkarpaz'ı veriyorsunuz, Maraş'ı veriyorsunuz, 

KKTC'nin gerdanlıklarını, kollarını koparıyorsunuz, çözüm diye masaya oturuyorsunuz. Böyle bir çözüm 

olmaz. 100 bin Rum'u getirip yerleştirdiğiniz zaman kuzeyde o kurucu Türk devleti olmaz. Rum'lar ile 

kurucu Türk devleti olur kuzeyde, güneyde de saf bir Rum devleti olur. Sizin tezleriniz çökmüştür, iflas 

ettiniz, lütfen bunu artık anlayın. Bu politik yaklaşım bizi bir yere götürmüyor. Buradan uyarıyoruz, KKTC'ye 

dikkat edin diyoruz. 

Bakınız, Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Ne diyor açıklamada? "Bir şans kaçırıldı. Garantörlerin de 

katılımıyla gerçekleştirilecek 5'li konferansın tarihinin gecikmeksizin belirlenmesinde ve bu arada 

görüşmelerin devamında fayda görüyoruz. Acilen, hemen belirlensin. Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde 

yaşanabilir bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığı sürmelidir ama sürecin kritik aşamasında çok değerli 

bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz." diyor. Ya, bir kelime, şu Rumları kınayan bir cümle yok mu? 

Niye koymuyorsunuz? Adamlar masadan kaçıyor, niye koymuyorsunuz? Bu, dış politikanın iflasıdır. Bir 

kelime koyamıyorsunuz. Neymiş, tekrar başlayacaksınız. Aceleniz ne? Amerika'dan korkmuyorsunuz 

madem, Avrupa Birliğinden korkmuyorsunuz, peki, niye acele ediyorsunuz, bu çözüm aceleciliği nedir? 

Kıbrıs'ı lütfen dikkatle takip edin, bu millî bir konudur. AKP'nin konusu değildir, millî bir konudur. Madem 

millî bir konu şurada tartışılsın. Güney Kıbrıs bir şey olduğu zaman koştura koştura muhalefet partilerine 

gidiyor ve onları kullanıyor, pazarlık marjını artırıyor, siz ise konuyu bizden saklıyorsunuz sanki büyük bir 

başarıymış gibi. Gelin, konuşun, emin olun, biz size destek oluruz, köstek olmayız bu konuda, millî bir 

konuda. 

Bir başka konu, Şangay İşbirliği Örgütü. Bunu ya bilmiyorsunuz ya öylesine konuşuyorsunuz. Elmayla 

armutları birbirine karıştırıyorsunuz. Söyleyeyim Şangay İşbirliği Örgütünü: Zamanında Çin'in Uygur 

hassasiyeti vardı, Uygurları baskı altına almak istiyordu; Rusya'nınsa Çeçen hassasiyeti vardı. Uygur ile 

Çeçen'i bir torbaya koydular ve bölgeyi kapadılar. Şimdi ona kılıf uyduruyorlar, ekonomik, ticari, başka 

alanlar uydurmaya çalışıyorlar. Bu, NATO benzeri bir oluşum değildir, NATO'yla bir alakası yoktur. Ortak 

komuta kontrol mekanizması yoktur. Ayrıca, bu Avrupa Birliği gibi de değildir. Bu örgüt, bu Rus 

coğrafyasında, mezarlıklara dönüşen, örgüt mezarlığına dönüşen zincirin bir başka halkasıdır. Yarın 

kopmayacağının da bir garantisi yoktur. Sizi bir tuzağa çekiyorlar, NATO'dan koparıp oraya itmek istiyorlar. 

Düşerseniz geri dönüşünüz yok. Sevindirirsiniz, sevindirirsiniz ve yalnız kalırsınız orada. Biz, "Şangay 

İşbirliği Örgütü'yle iş birliği yapmayın." demiyoruz. Zaten diyalog ortağıyız. Diyalog ortağı ne demek biliyor 

musunuz? Bir kere üyeler var, arkasından gözlemciler var, onun arkasından diyalog ortakları var. Biz 
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mesela, Sri Lanka'yla, Kamboçya'yla, Azerbaycan'la bunlarla diyalog ortağıyız. Bu statüyü artırabilirsiniz, 

bunu artırmanız bize sadece kazanç getirir. Ama bir şeyi diğerinin alternatifi gibi sunmanız sizi komik 

duruma düşürüyor uluslararası toplumda. Lütfen bundan vazgeçin, anlaşılmıyorsunuz dışarıda. Bir başka 

konu, hemen söyleyeyim, iktidarın, özellikle bu sonbahardaki Avrupa Birliği Konseyi'nin toplantısına lütfen 

dikkat etmesi gerekir. Bu, içerideki iktidar arayışı ve başkanlık arayışı, bizim "Tek adam rejimi" dediğimiz 

bu arayış, bizim dışarıyla bütün bağlarımızın kopmasıyla sonuçlanmamalı. Siz Türkiye'ye zarar veriyorsunuz 

ve bu zararı bir an önce bitirin ve lütfen bu dış politika iflasından vazgeçin artık. 

 

3.7. KKTC’deki Kardeşlerimize De Sesleniyoruz, Biz Sizin Yanınızdayız! 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

TBMM Genel Kurul Konuşmasından - 9 Aralık 2016  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığımız bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  

Dünyanın dört bir köşesinde cefakâr bir şekilde çalışan Dışişleri mensuplarımıza da ülkemiz adına teşekkür 

ediyoruz. Dışişleri bütçemizin görüşülmesi münasebetiyle dış konular üzerinde görüşlerimi açıklamak 

istiyorum.  

Bir kere, her şeyden önce bazı kavramlar artık kullanılmıyor; "stratejik derinlik" herkesin bildiği gibi 

stratejik körlüğe dönüştü; "komşularla sıfır sorun" herkesle sorun hâline dönüştü; "çok boyutlu dış 

politika" ise hiçbir boyutu olmayan dış politikaya dönüştü. Dolayısıyla bu kavramlar çöpe atıldı. Yeni 

şeylerden konuşmak lazım ama onlar da henüz yerinde değil.  

Bir zamanlar çok kullanılıyordu, vicdanı ve insani dış politika. Suriye’deki savaş bu politikaların ne kadar 

vicdansız ve insafsız olduğunu da ortaya koydu.  

"Avrupa Birliği medeniyet projemizdir.", "Avrupa Birliği stratejik ortağımızdır.", "ABD kim oluyor." daha 

sonra "Müzakereleri durdurmak için gerekirse referanduma gideriz." noktasına gelindi. "Bizi esasen ŞİÖ 

rahatlatır." şeklindeki ifadelerle yeni bir açılıma doğru gidiyoruz. 

"Kardeşim Esad" sonra "katil Esed" belki daha sonra tekrar "dostum Esad’a’’ dönüşebilir çünkü gelişmeler 

hızlı gidiyor. Biliyorsunuz, bizim dış politikamızda gerçekten en önemli konuların başında Avrupa Birliğiyle 

ilişkiler geliyor. Öncelikle Avrupa Birliğiyle ilişkileri başlatabilmek için çok yoğun çaba sarf edildi. 2005 

yılında Müzakere Çerçeve Belgesi imzalandığında o dönemde "Müzakerelerin ucu açık olacak." deniyordu. 

Yani bu on yıl da sürebilir, on beş yılda sürebilir, yirmi yıl da sürebilir deniyordu. Müzakere Çerçeve 

Belgesi’nde ikinci kritik konu vardı, o da "Sonuç daha önceden belli olamaz." deniyordu. Yani siz bütün 

müzakereleri yapsanız bile sonucu kestiremezsiniz, üye olmayabilirsiniz demekti. Esasen Müzakere 

Çerçeve Belgesi o zaman iyi bir belge değildi, eleştirdik çünkü müzakere eden diğer ülkelere baktığımız 

zaman gerçekten zorlukları olan bir belgeydi. Türkiye’yi üye yapmak için değil, âdeta Türkiye’nin üyeliğini 

zorlaştırmak için sanki tasarlanmıştı ama o zaman Ankara’nın göbeğinde, gündüz, hava fişeklerle bu 

kutlandı. Sanki büyük bir başarıymış gibi takdim edildi. 

Biz bundan yirmi yıl önce Orta Asya’daki kardeş cumhuriyetlerin Avrupa Atlantik kurumlarına entegre 

olabilmeleri için çalışıyorduk. Şimdi, onlara gidiyoruz ve "Bizi, ŞİÖ’ya üye yapın." diye uğraşıyoruz. 

Ayrıca, Şangay İşbirliği Örgütü konusunda da büyük bir kafa karışıklığı var. Bu örgütün ne olduğunu tam 

bilmiyorlar. Bu örgüt, vaktinde Çin’in Uygur Türklerini baskı altına alabilmek için, Rusya’nın ise o zaman 

aktif olan Çeçen diasporasını baskı altına alabilmek için terörizme bölgeyi kapama girişimiydi ve sonra 
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buna kılıflar uyduruldu. Biz şimdi o örgüte üye olmaya çalışıyoruz. Örgütün içerisinde hiçbir tane 

demokratik ülke yok. Avrupa Birliğine, Brüksel’e küsüyoruz, Şangay’a demir atmaya çalışıyoruz.  

Bu, bir kere, İsrail’le ilişkiler konusunda da öyle. "Ben bu görevde olduğum sürece İsrail için asla iyi bir şey 

düşünemem." Sözlerinin ardından "Katil İsrail" söylemi.Sonra ne oldu? Hükûmet bütün bunları, bu sözleri 

çöpe attı. Neden? Çünkü, getirdiği anlaşmayla İsrail askerlerinin yargısal denetimden muaf tutulmasına 

ilişkin affı AKP Grubu önünde onaylattı. Dolayısıyla, İsrail’le ilgili bütün söylemler çöpe gitti.  

Bakıyorsunuz, kırmızı çizgi edebiyatı vardı bir zamanlar, 2003’te, 2004’te, 2006’te, 2008’de, 2010’da hep 

kırmızı çizgi hatta 2015’te bile kırmızı çizgi vardı. "Kerkük bizim kırmızı çizgimizdir." Kerkük nerede? Kim 

kontrol ediyor? Hiç duyan var mı Kerkük’ün nasıl kırmızı çizgi olduğunu? Hep kırmızı çizgi başka çizgilere 

dönüştü. 

İki: Daha 2014 ve 2015 yılında "Fırat’ın batısına geçilirse bu bizim kırmızı çizgimizdir." dendi. Evet, Menbic 

gerçeği sizin kırmızı çizginizin üzerine sarı çizgi gölgesini düşürdü. "Afrin’in doğusuna geçilirse kırmızı 

çizgimizdir." dendi. Ne oldu? 

Keza, Minak Havaalanı’nı da, sizin kırmızı çizginizi aldı, çöpe attı. Çok büyük laflar konuşuldu ama bunun 

hiçbirinin gereği yapılmadı.  

Şimdi, efendim, şu anda bütün bu hengâmenin içerisinde İsrail’e ve Rusya’ya bir yanaşma ihtiyacı 

hissediliyor çünkü sıkışıklık var dışarıda. Bu yanaşma ihtiyacı keşke bir rasyonel temelde yürüse belki 

Türkiye bundan fayda sağlayabilir ama o da yürümüyor. Biz Suriye’de Rusya hava sahasını kapadı diye bir 

süre, uzunca bir süre uçak uçuramadık, daha onunla ilgili bir mutabakata varmadan gece saat ikide Türk 

Akım Projesi’ni getirip buradan geçirttik. Esasen, elimizdeki olabilecek bütün avantajların karşılığını 

almadan devretmiş olduk. 

Şimdi yeni bir oyun kurmaya çalışıyor Türkiye. Daha önce bu kürsüden açıkladık, biz Fırat Kalkanı 

operasyonunun başarılı olduğunu biliyoruz. Ama, hep söyledik, bu askerî başarı siyasi bir zemine oturtulup 

Suriye’nin bütünlüğüyle ilgili bir konuda, o çerçevede eğer ele alınamazsa, bu esasen sadece askerî bir 

başarı olarak kalır, siyasi bir getirisi olmaz dedik.  

Bakınız, El Bab konusuna değinmek istiyorum. Daha önce uyardık, El Bab’a çok gittiğiniz zaman hazırlıklı 

gitmeniz lazımdı. Görüyorsunuz, askerlerimiz şehit oluyor. Neden? Çünkü sizin El Bab’a gönderdiğiniz 

Özgür Suriye Ordusu, esasen, uzunca bir süre Esad’ı devirmek için kuruldu, kurgulandı ve yaklaştığı zaman 

da tepki alıyor. 

Ayrıca, diğer taraftan, dedik ki başka bir alana geçerseniz orada PYD’yle karşılaşıyorsunuz ve maalesef 

Amerika’nın korumacılığıyla karşılaşıyorsunuz. Bu konular çok gözetilmedi, esasen, bizim burada 

yaptığımız uyarılara da çok fazla dikkat edilmediğini görüyoruz. 

Şimdi, şunu belirtmek isterim: Bütün bu hengamenin içerisinde bizim en fazla dikkat etmemiz gereken 

konu Kıbrıs’tır. Kıbrıs konusu sessiz, sedasız gidiyor; sanki her şey normalmiş, sütlimanmış gibi gidiyor. 

Ama, size bazı şeyler açıklamak istiyorum: Her şeyden önce, biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı dediğimiz 

zaman bir zaferi kutlamıştık. Şimdi, biz bu zaferin 2016 yılında masada kaybedilmesini istemiyoruz. Bu 

konuda bazı uyarılarımız olacak; dinlersiniz, dinlemezsiniz. 

Bir: Biz, kapsamlı çözüme, iki kesimin eşit bir şekilde, siyasi eşitliğe dayanan, iki toplumlu, kapsamlı bir 

çözüme elbette destek veriyoruz, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin yer almasını elbette destekliyoruz, 

burada hiçbir şüpheniz olmasın ama bakıyoruz, Mont Pelerin’deki en son görüşmelerin sonucunda yapılan 

açıklamalara bakıyoruz, daha müzakereler bitmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını yüzde 

29,2’ye indirmiş oldu. Daha müzakere bitmedi, yarın Rumlar oradan kalktığı zaman akılda kalacak tek şey 
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29,2 ve hâlâ inmesi için de baskı uygulanıyor. Nereler veriliyor? Bütün ara bölgeyi veriyorlar eğer bu olursa; 

sonra Kapalı Maraş bölgesi gidiyor, Güzelyurt’un yönetimi kalsa bile topraklara, oraya büyük bir Rum 

nüfusu yerleşiyor ama bir kısmı gidiyor, Lefkoşa arazisinin önemli bir kısmı gidiyor ve Dipkarpaz’a göz 

koymuş Rumlar, orada da gerekirse millî park adı altında oranın KKTC içerisindeki mutlak egemenliğini alıp 

ortak devlete vermek istiyorlar yani KKTC’nin orada mutlak egemen olmasını istemiyorlar. Şimdi, bu da 

yetmiyor, diyorlar ki "Bizim nüfusumuz 850 bin, sizin nüfusunuz 220 bin, bize verdiğiniz vatandaşlık için..." 

Bu arada, vatandaşlık için niye 220 bin veriyorsunuz, niye 500 bin vermiyorsunuz, niye 500 bin 

vermiyorsunuz? Bu bir müzakere, 220 bini teslim etmişsiniz, o da memnuniyetle alıp cebine koymuş 220 

bini. Ta kırk yılda bizim nüfusumuz 220 bin olmuş. Diyor ki açık açık bunlarla ilgili bütün müzakerelerde 

"Sizin nüfusunuz 220 bin, bizim 800 bin. Kıyı şeridinin siz yüzde 54’ünü kontrol etmek istiyorsunuz. Kıyı 

şeridini nüfusunuza göre indireceksiniz." Yani bu ne demek? Dipkarpaz bölgesinin bulunduğu stratejik 

konum düşünüldüğü zaman bizim önemli bir deniz alanımız, kıyı alanımız, Türkiye’yle olan bağlantı önemli 

ölçüde çökmüş oluyor. Sonra ne oluyor? Bu da yetmiyor "Güneyden toprak vermeniz yetmiyor. Ben aynı 

zamanda güneyden kuzeye 90 bin kadar Kıbrıs Rumu’nu yerleştirmek istiyorum." diyor, 90 bin yani 

neredeyse yüzde 35-36’sına kadar nüfusu güneyden getirip oraya yerleştiriyor. O da yetmiyor, bir de 

"Benim mülkler, mallar var." diyor. E, onları ne yapacağız? Onları da toplamışlar, 18 milyar dolar para 

yapıyor. "Onları da siz ödeyeceksiniz. Gerekirse uluslararası konferans yapacağız, onu da hallederiz bir 

şekilde." diyor. Peki, İttifak ve Garanti Anlaşması ne oluyor? Açık açık söylüyorlar. Bakınız, burada da bir 

hinlik var, onu açıklamak istiyorum. İttifak ve Garanti Anlaşması... Biz diyoruz ki: "Şu müzakerelerde, bu 

kapsamlı müzakerelerde şu Garanti ve İttifak Anlaşması kısmını en sona bırakmayın. Çünkü, siz haritayı 

öne koyduğunuz zaman harita konusunda bütün kozlarınız ortaya çıkıyor. Daha sonra, Garanti ve İttifak 

Anlaşması bölümüne gelindiği zaman, masadan kalkıldığı zaman sizin elinizde kalan ve Rum’un elinde 

kalan o harita olacak. Bunu yapmayın." Ama, maalesef bakıyoruz ocak ayında yapılacak görüşmelerde de 

en son bu konuya değiniliyor, hâlbuki önemli.  

Burada da "Vay efendim, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisini nasıl sulandırırız?" noktasına geliyorlar. 

"Türkiye, bütün adanın etkin ve fiilî garantisi olamaz artık çünkü bakınız, Yunanistan istemiyor." diyorlar. 

Zaten Yunanistan istemez Türkiye’yi atmak için. "E, bakınız, İngiltere de istemiyor." İngiltere’nin zaten 

hesabı başka. İngiltere’nin adada hem egemen üsleri var hem ayrıca İngiltere’nin orada neyi var? Garanti 

Anlaşması’nın bir tarafı. Garanti Anlaşması’ndan vazgeçiyor ama egemen üslerini garanti altına alıyor. 

Peki, bizim neyimiz var Garanti Anlaşması dışında? Biz bu iki tarafa güvenip de Garanti Anlaşması’nı nasıl 

müzakere edebiliriz? Bunlara nasıl güvenebiliriz? Bunu nasıl son bölüme bırakabiliriz?  

KKTC’deki bazı kesimler "Efendim, biz yıllardır çözüm, çözüm, çözüm, bıktık." diyor. Neredeyse bir kısım, 

Türkiye’yi de düşman görme noktasına gelmiş. Ben söylüyorum: Görürseniz görün kardeşim. Sizin gül 

hatırınız için biz hiçbir şeyi teslim etmek zorunda değiliz. Adam gibi bir çözüm olacaksa oradayız. Yoksa, siz 

bunu beğenmiyorsunuz diye biz burada sessiz mi kalacağız? Bu konuda da Hükûmetin gerçekten dikkatli 

bir şekilde bu konuyu götürmesi lazım. Bu giden geri gelmiyor. Verdiğinizi alamıyorsunuz. Karşı taraftaki 

iyi niyetli değil. İyi niyetli olsa bu kadar zamandır çözüm olmadığı zaman ya, 259 milyon euroluk mali 

yardımı KKTC’ye vermemek için kırk dereden su getirmezdi bunlar. Neresi iyi niyetli bunların? Neyine 

güveniyorsunuz? Bunları kesinlikle reddetmek lazım bu aşırı talepleri. Bir de bütün çatışma konularına 

bakıyoruz, ya toprak veriyor kurtuluyor, mülkiyete karışmıyor veya nüfus almıyor veya mülkiyet veriyor 

ama toprak vermiyor veya nüfus alıyor bunların hiçbirini vermiyor. Biz hem toprak veriyoruz hem nüfus 

alıyoruz hem de mülkiyet konusunda geri adım atıyoruz. Biz gerçekten 1974 yılında yenildik mi, zaferle mi 

çıktık onu anlamak istiyoruz.  

Rum konusunda açık açık söylüyorum: Bu konu hassastır, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu takip 

edeceğiz. Sakın kimse bizi "Yok çözümü istemiyor, yok bilmem falan" diye sakın takdim etmeye 

kalkışmasınBu, millî hassasiyeti yüksek bir konudur ve açıkça söylüyorum: Burada başka hesaplar vardır. 
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Avrupa Birliği’ne girmek istemiyoruz diye tehdit ediyoruz, güzel. Amerika’yı tehdit ediyoruz. Peki, bu 

çözüm aceleciliği ve bu kadar baskının gerekçesi nedir, nereden çıkıyor bu acelecilik? Niye bu kadar 

gidiyoruz? Biz bir adım önde olmak zorundaymışız. Niye önde oluyorsunuz? Neyi ispat edeceğiz? İspat 

etmedik mi Annan Planı’nda? Onlar yüzde 76’yla reddetti, biz yüzde 65’le kabul ettik. Onu görmeyen bunu 

mu görecek? Neyi ispat edeceğiz? Madem "millî politika" diyoruz, biz artık millîleştik, o zaman hep birlikte 

millîleşeceğiz. Kimse kimseyi kandırmayacak. 

KKTC’deki kardeşlerimize de sesleniyoruz: Biz sizin yanınızdayız ama şunu bilin, bazı çevrelerin yok bilmem 

çözüm istemiyormuş gibi takdim etmesini de biz onu hiçbir zaman kale almayız. Biz devlet yönetiminin 

nasıl olduğunu onlardan öğrenecek değiliz. Onlar bazen şahsiyetlerini ve millî hassasiyetlerini teslim etmiş 

kimseler. Biz bunu teslim etmeyiz. Kusura bakmasınlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum 

 

3.8. Suriye’nin Toprak Bütünlüğü, Bağımsızlığı ve Egemenliğinin Korunmasına 

Önem Verilmesi Gerekir 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

Basın Toplantısından - 30 Aralık 2016 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl hem 

Türkiye’de hem de dünyada çok kritik gelişmeler yaşandığını söyledi.  

Suriye sorununun, 2017 yılının önemli konularından birisi olacağını dile getiren Yılmaz, Suriye’nin toprak 

bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunmasına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.  

Moskova’da başlayan ve Türkiye’nin dahil olduğu sürecin Suriye çözümü konusunda önemli bir fırsat 

oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, şunları ifade etti:  

"Moskova’daki deklarasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur. Çünkü bölgemizde Suriye’deki iç savaşın 

önlenmesi, Suriye’ye bir istikrarın getirilmesi, barışın tesis edilmesi son derece önemlidir. Türkiye, kendi 

denetiminde tuttuğu ÖSO’yu, ayrıca desteklediği muhalifleri, rejimle ve onun etrafındakilerle barıştırıp, 

bir şekilde masaya oturtup Suriye’nin ortak geleceği için çalıştırmalı. Bir noktada Suriye’nin bölgesel ya da 

federal bir sisteme geçişinin en azından zorlaştırılması için bu sürece ABD’nin de dahili önem taşıyacaktır. 

Aksi halde ABD kendisini dışlanmış hissedip, Suriye’deki süreci baltalayabilir."  

Yılmaz, Suriye’deki ateşkese de değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran kontrol ettikleri unsurları tutabilirlerse 

Suriye’de kalıcı bir ateşkes söz konusu olabilir." diye konuştu.  

Irak’ta parçalanma sonucunda oluşan yapıya benzer bir durumun Suriye’de olmasının Türkiye’nin güvenliği 

açısından risk oluşturacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin bu açıdan adımlarını daha dikkatli atması 

gerektiğinin altını çizdi.  

Öztürk Yılmaz, Musul’da da DEAŞ varlığına son verileceğini öngördüklerini aktardı.  

Yılmaz, KKTC konusunda da Türkiye’nin aşırı tavizler verdiğini öne sürdü. Kıyı şeridinin nüfusa göre 

daraltıldığı, güneyden bir grup Rum’un kuzeye yerleşmesi yönünde iddialar yer aldığını aktaran Yılmaz, 

Kıbrıs konusunda kalıcı, adil bir çözümün ortaya sunulması gerektiğini ifade etti.  
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TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifine değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 

sisteminin kabul edilmemesi için gerek Genel Kurulda gerekse meydanlarda çalışma yürüteceklerini 

belirtti. 

 

3.9. AKP Suriye Politikasında Çark Etti 

Dış İlişkiler - Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

TBMM’de Basın Toplantısı - 22 Aralık 2016 

Öztürk Yılmaz: ’’ AKP Suriye politikasında çark etti. Artık Esed, AKP için tekrar Esad’laşıyor. Moskova’daki 

toplantı bunun tescil edilmesidir. Türkiye, Moskova’daki toplantıyla, Suriye konusunda ABD ile değil, Rusya 

ile birlikte çalışma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Ama Hükümetin yanlış Suriye politikasının 

ceremesini çekiyoruz. Halep’den İdlib’e çekilen cihatçılar Türkiye’de tutulmamalı ve bu unsurlar Fırat 

Kalkanı alanına gönderilerek İŞİD’e karşı mücadelede yer verilmelidir" 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın 

toplantısında, Halep’ten muhaliflerin çıkartılmasıyla birlikte Suriye’de denklemin ciddi manada değiştiğini, 

artık Esad yönetiminin, batıda İdlib dışındaki bütün illerin kontrolünü ele geçirdiğini ve batı Suriye’de 

büyük bir güvenli hat oluşturduğunu belirtti. 

Türkiye’nin Suriye konusundaki dış politikasında da ciddi bir değişikliğin meydana geldiğini öne süren 

Yılmaz, Hükümetin, Halep’teki tahliyelerin ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya çalışarak, muhaliflerin 

yenilgisini örtmek istediğini savundu. Yılmaz, "Halep’te, AKP’nin desteklediği muhalifler yenildi. Akabinde 

Rus Büyükelçisine burada yapılan çirkin, alçak saldırı Türkiye’nin elini Suriye’de iyice zayıflattı ve 

Moskova’daki üçlü görüşmede, Türkiye, Suriye konusunda 5-6 yıldır direttiği, AKP Hükümetinin direttiği 

tezinden vazgeçti." diye konuştu. Artık Suriye’ye yönelik önceliğin bir rejim değişikliği olmadığının, orada 

varılan kararlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Moskova toplantısında amacın terörle 

mücadele olacağına işaret edildi. Esasen baktığımız zaman çok ciddi bir değişiklik var. Amacın rejim 

değişikliği olmadığının kayda geçirilmesi şu anlama geliyor. Rejim değişikliğinden kasıt esasen Esad’ın 

gönderilmesiydi. Artık Esed, AKP için tekrar Esad’laşıyor. Moskova’daki toplantı bunun tescil edilmesidir. 

Bu Hükümetin Suriye politikası baştan aşağı yanlıştı ve şimdi onun ceremesini çekiyoruz, şehitlerle 

çekiyoruz, Suriye’nin ufalanmasıyla, parçalanmasıyla çekiyoruz, Suriye’deki kentlerin yıkılmasıyla ve büyük 

bir insanlık trajedisiyle bunun ceremesini çekiyoruz." Yılmaz, Türkiye’nin, Moskova’daki toplantıyla, Suriye 

konusunda ABD ile değil Rusya ile birlikte çalışma eğiliminde olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. 

Türkiye’de 3 milyona yakın mültecinin bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, yeni mültecilerin Türkiye’ye 

gelmesiyle birlikte güvenlik sorunlarının da artacağına dikkati çekti. Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas 

alan ve rejim değişikliğini ön şart olarak dayatmayan bir anlayışı önceden beri dillendirdiklerini anlatan 

Yılmaz, "Maalesef Halep’teki muhaliflerin yenilgisi, Rus Büyükelçisine dönük saldırı, Türkiye’nin üzerine 

psikolojik gölge düşürdü Moskova’da ve Türkiye’nin elini iyice zayıflattı. Dolayısıyla AKP, bütün beylik 

laflarına rağmen tezlerini terk etti ve Moskova’yla aynı çizgiye geldi." diye konuştu. Bundan sonra ABD’nin, 

DEAŞ’a karşı savaştırarak meşruluk kazandırmayı ve devletleştirmeyi amaçladığı PYD’yi kullanmaktan 

başka stratejisinin kalmadığını belirten Yılmaz, yeni ABD yönetiminin bu çizgide devam etmesinin, mevcut 

sorunların devamına neden olacağını kaydetti. Fırat Kalkanı Harekatı’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğüyle 

ilgili bir temele oturtulmasıyla, siyasi kazanca dönüşebileceğine dikkati çeken Yılmaz, operasyonun bu 

ülkenin toprak bütünlüğü açısından Şam yönetimiyle bir zemine oturtulması gerektiğini bildirdi. 

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunda ÖSO’nun doğru dürüst mücadele yapmadığını ve işin çoğununun 

Türk askerlerinin üzerinde olduğunu savunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla Halep’ten 

İdlib’e çekilen cihatçıları Türkiye’de tutmadan Fırat Kalkanı bölgesinde cepheye sevk etmek gerekiyor. 
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Madem AKP onları kontrol ediyor, madem Halep’teki anlaşmayı Türkiye üzerinden yaptılar, madem 

Türkiye onları eğitti, donattı ama yine de orada yenildi bunlar, o zaman onları çekip Türkiye’de tutmadan 

Fırat Kalkanı Operasyonu’na göndermesi gerekir. Bizim askerimizin en az zararla oradan kurtulması 

gerekir. Astana’da başlayacak görüşmelerde Fırat Kalkanı Operasyonu’yla ilgili Esad yönetimiyle bir şekilde 

kanal oluşturup IŞİD’e karşı mücadele konusunda bir birlik sağlayamazsak ve Halep’ten İdlib’e gelen güçleri 

o bölgeye sevk edemezsek esasen bu süreci de çökertmiş oluruz. Yani, Cenevre süreci çökmüştü, şimdi 

Astana’da başlayacak süreç de esasen çöker, işe yaramaz. 

 

3.10. İnsan ve Doğa Hakları 

Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

Zonguldak’ta 400 Dönüm Orman Kıyımı: 

14 Kasım 2016 tarihinde, Zonguldak Çaycuma’da üretim ve gençleştirme adı altında 400 dönümlük alanı 

kapsayan dişbudak ve çınar ağaçlarının bilinçsizce kesilmesi hakkında yazılı soru önergesi.  

Karaburun RES Kapasite Artırımı: 

15 Kasım 2016 tarihinde İzmir Karaburun Yarımadası’ndaki RES’lere verilen kapasite artırım izinleri 

sonrasında yok edilen yaşam alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri: 

Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, 

ülkemizde kültür ve sanat alanında yapılan baskı ve sansüre ilişkin konuşma yapıldı. Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürlüğü ve DOB yönetiminin zafiyetleri ile uyguladıkları baskı ve sansüre ilişkin sorular yöneltildi: 

Konuşma metni: 

Her gün çeşitli acılara uyandığımız, her gün insanlarımızı yitirdiğimiz, şehitler verdiğimiz günlerden 

geçiyoruz. Sayın bakan konuşmanıza acının rengi dili dini ırkı yoktur diyerek başlamanızı açıkçası içinde 

bulunduğumuz karanlıktan çıkış için ihtiyacımız olan özgürlükçü bakış ve umut olarak yorumluyorum. 

Herkesin bilim ve sanatı öğrenme, öğretme, açıklama, yayma hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak 

şüphesiz sanat için de rengi, ırkı, dili, dini yoktur cümlelerini koşulsuz sarf edebiliyor olmalıyız. Çünkü sanat 

tüm bu acıları iyileştirmek ve iyileşmek için bir araçtır. Öte yandan, karanlıktan çıkmak için ya da tüm 

ağırlığıyla önümüze gelen sorunların aydınlatılabilmesi için çözümü getiren muhakemenin, biat etmeden 

düşünebilmenin, üretebilmenin, paylaşabilmenin, kapsayıcı bir anlayışla bir arada olabilmenin de kültür 

ve sanat ortaklığından geçtiğini, buradan güç aldığını düşünüyorum. 

Sanat Hepimiz İçin Birleştirici Güçtür 

Sanatın tıpkı demokrasi gibi tüm millî ve dinî değerlerin, tüm yerel değerlerin de üzerinde evrensel 

değerlere sahip bir birleştirici güç olduğunu, bu nedenle de tam bağımsız olması gerekiyor. 

Acının rengi, dili, dini olduğunu ne yazık ki on dört yıllık AKP iktidarının daha ilk günlerinde biz yaşadık. 

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’ın Sivas katliamını unutturmamak için şair Metin Altıok anısına 

bestelediği oratoryonun bizzat dönemin Kültür Bakanı tarafından sansürlenmesini kişisel olarak da 

deneyimlemiş bir kişiyim. Gönül isterdi ki ilk ve son olsun bu ayıp, bu utanç bizim ülkemiz için. Ama öyle 

olmadı! Şimdilerde ne yazık ki baskının, sansürün son derece yoğun yaşandığı, Roboski katliamının film 

festivallerine alınmadığı günlerden geçiyoruz, Kürtçe çizgi filmlerin yasaklandığı günlerden geçiyoruz; 
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sanatçıların, yazarların tutuklandığı, yayınların toplatıldığı, yayınevlerinin kapatıldığı, derneklerin 

kapatıldığı günlerden geçiyoruz ve hâl böyleyken, Devlet Tiyatroları yöneticisinin açıklamalarıyla millî ve 

dinî temellere dayalı bir sanat tanımıyla sıkıştırıldığımız günleri deneyimliyoruz. Oysa bunun çok üstünde 

bir yerde olmalıyız. 

Siyasi iktidarlar sanatı ve sanatçıyı kendi dünyasına göre biçimlendirmek yerine ticari amaç gütmeden, kâr-

zarar hesabı yapmadan, tam bağımsız özerk kurumlar ve kuruluşlar aracılığıyla teşvik etmekle yükümlüdür. 

Toplumun tüm katmanlarını eğitmek, geliştirmek, çağdaşlaştırmak ve bir arada tutmak ödevini 

üstlenmelidir. 

Birbiriyle ilgisiz iki ayrı alanın bütçesi çok sınırlı düzeyde tutuluyor, sadece Kültür Bakanlığı ya da sadece 

Turizm Bakanlığı için bile merkezî bütçenin yüzde 1’i değil en az yüzde 5’inin ayrılıyor olması gerekir. Bütçe 

artışı talebinin yanında verilen teşviklerin de en az 2 katına çıkarılmalı ve kurumlarda tam bağımsız özerk 

yapı sağlanmalı. 

Tecavüzcüyü Koruyan Cinsel istismar Düzenlemesi: 

AKP’nin 17 Kasım 2016 Perşembe gecesi Genel Kurul’da Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un görüşmeleri sırasında getirdiği, cinsel istismara uğrayan mağdurla 

tecavüzcüsünün evlenmesinin önünü açan değişiklik önergesi ve Başbakan ile Adalet Bakanı’nın verilen 

önergeyi savunucu açıklamalarına ilişkin yazılı soru önergesi. 

Kırklareli Vize Çevre Çalıştayı: 

Trakya Bölgesi ve genel olarak Türkiye’yi tehdit eden 

çevre sorunlarının tartışıldığı, çok sayıda 

akademisyen, doğa hakları savunucuları ve 

muhtarlarımızın da yer aldığı çalıştaya katılım ve 

değerlendirme konuşması.  

(Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi 

Gündoğdu Kırklareli İl Başkanı Ünal Başkur) 

 

Konuşma Metni: 

Cumhuriyet Halk Partisi Iṅsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Basķan Yardımcısı olarak hepinizi sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum.  

Öncelikle bu önemli toplantıda bizleri bir araya getiren Kırklareli Il̇ Basķanımız Sn. Ünal Basķur’u ve 

yönetim kuruluna tesȩkkür ederek konusm̧ama basļamak istiyorum. Iṅsan doğanın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Doğa haklarına saygı duymadan insan hakkı mücadelesi de veremeyiz. Partimizde de Iṅsan ve Doğa Hakları 

mücadelesi görevi bir bütün olarak aynı birimde, Iṅsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Basķan 

Yardımcılığı makamında tecelli etmisţir. Bizler de toplumdan ve doğa hakları mücadelesinden aldığımız 

destekle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye çalısı̧yoruz.  

Doğanın hakları var, ‘Toprak Ana’nın’ hakları var. Doğanın yasa̧ma ve var olma hakkı var. Saygı duyulma 

hakkı var. Yasa̧msal süreçlerini insan tarafından bozulmadan devam ettirme ve biyolojik kapasitesini 

yeniden olusţurma hakkı var. Kendi kimliğini ve bütünlüğünü sürdürme hakkı var. Doğanın bir yasa̧m 

kaynağı olarak su hakkı var. Temiz hava hakkı, bütünsel sağlık hakkı, kirlenmeden zehirli ve radyoaktif 

atıklardan muaf olma hakkı var. Doğanın yasa̧msal ve sağlıklı isļeyisi̧ni tehdit edecek sȩkilde genetik 

yapısındaki bozulma ve değisi̧kliklerden korunma hakkı var.  
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Ne yazık ki bugün hem dünyamızda hem de ülkemizde doğanın bu haklarının çok uzağındayız. Sadece 

bugünümüze değil yarınımıza da ağır zararlar veriyoruz. Gasp ettiğimiz doğa hakkı, orta ve uzun vadede 

gasp edilen insan hakkı, gelecek hakkı anlamına geliyor. Katetmemiz gereken çok mesafe, vermemiz 

gereken çok mücadele var. Türkiye yağmalanıyor. Türkiye açık açık ve vahsi̧ce yağmanlanıyor. Türkiye, 

Türkiye’nin doğası, ağacı, çiçeği, börtüsü böceği, dağı, suyu, denizi özellikle de enerji, maden ve ulasţırma 

sektörünün kaderine terkedilmis ̧durumda. Bu kontrolsüz ve insa̧ata dayalı kalkınma ekonomisi en büyük 

hasarı doğamıza veriyor. Cerattepe örneğini hepiniz gördünüz, hepimiz gördük.Cerattepe’deki doğa hakkı 

mücadelesi çeyrek asırı asţı. Sistem çeyrek asırdır gözünü bölgeden çekmedi. Ik̇tidarlar değisţi beraberinde 

patronlar değisţi ama bir sȩkilde orada istediklerini yapmak için harekete geçtiler. En sonunda da 

yurttasļara küfürler eden müteahhitten bozma görgüsüz bir isa̧damına; Artvin halkının neredeyse 

tamamının karsı̧ olmasına rağmen Cerattepe’yi verdiler. Cerattepe ile ilgili son durusm̧ada ben de yer 

aldım. Mahkemeye giden süreçten, hakimlerin durusm̧a esnasındaki tavırlarına kadar her sȩy çok önceden 

belliydi, bunu o durusm̧ada yer alanlar olarak hepimiz hissettik. Nitekim avukatlar da hissetti ve reddi 

hakim talebi istedi. Buna rağmen çıkan kararı biliyorsunuz. ÇED iptalinin istemiyle ilgili talep reddedildi. 

Talep si̧mdi bir üst mahkemeye iletildi ama su̧ politik atmosferde oradan ne çıkacağını az da olsa tahmin 

edebiliyoruz.  

Benzer bir durum Amasra’da basļadı ve sürüyor. Bakanlık Amasra’da yapımı düsü̧nülen Hema Termik 

Santrali’nin ÇED raporuna onay verdi. Amasra’nın nüfusu 6 bin. Geçen hafta tam 2 bin kisi̧ davaya 

müdahillik dilekçesini mahkemeye verdi. Yani Amasra’nın en az üçte biri termik santrale karsı̧. Esasında 

bana sorarsanız AKP Il̇çe Basķanı hariç Amasra’nın tamamı buna karsı̧dır. Çünkü bu termik santral 

Amasra’nın varlığına karsı̧. Amasra UNESCO Geçici Miras Listesine girmis ̧olan bir ilçemiz ve termik santral 

bu niteliği ortadan kaldıracak. Yapımı düsü̧nülen termik santral Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli 

parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit ediyor. Bu termik santralin ihtiyacını karsı̧lacak olan kömür için 

yapılacak liman yazın binlerce kisi̧nin yararlandığı Tarlaağzı kumsallarını yok edecek, yüzlerce balıkçının 

yararlandığı balıkçı barınağı yok olacak. Bu termik santralle birlikte yöredeki turizm etkinlikleri sona erece, 

balıkçılık, çilek, fındık vb. tarımsal etkinlikler ve orman ürünleri zarar görecek. Amasra için saydığımız bu 

gerekçeler farklı formlarda Türkiye’nin diğer bölgeleri için de geçerli.  

Bugün Vize’deyiz. 27 Kasım 2016 günü OHAL kapsamında çıkartılan bir KHK ile Vize’de 1350 dekar 

büyüklüğünde bir alanda plan değisi̧kliğine gidildi ve burası "Enerji Üretim Alanı” ilan edildi. Bu güzelim 

toprakları termik santralle yok etmek için önlerine çıkan her engeli tek tek kaldırıyorlar. Bu kararla sadece 

Vize’ye değil Silivri ve Çerkezköy’e de termik santral yapımının önünü açmıs ̧oldular. Aynı sȩkilde hemen 

yanı bası̧mızda Çanakkale’nin yarısına termik santral yapmak isteniyor. Yükselen Türkiye’nin enerji ihtiyacı 

PR’ıyla halka anlatılmaya çalısı̧lan bu doğa kıyımı özünde neoliberal düzenin vahsi̧ sömürü mekanizmasının 

bir parçası olmaktan fazla anlam tası̧mıyor.  

Sadece termik santraller için geçerli değil bu durum. Türkiye’nin doğası her anlamda ve her alanda tehdit 

altında. Günümüzde Türkiye’deki önemli doğa alanlarının %90’ı bir veya birden fazla tehditle karsı̧ 

karsı̧ya. Ülkemizdeki doğal ve yarı-doğal bu alanlar üzerindeki temel baskı, bu alanların basķa kullanımlar 

için geri dönüsü̧ olmayan sȩkillerde değisţirilmesidir. Türkiye’nin her yerinde yürütülen yol, enerji ve doğal 

kaynak taleplerine yönelik gelism̧e ve altyapı projeleri ekosistemlerin sağlığı pahasına bu hızlı dönüsü̧mü 

körüklüyor.  

Örneğin Tuz Gölü. Iç̇ Anadolu’da kapalı bir iç su havzası olan ve farklı sulakalanların olusţurduğu ekolojik 

bir ağı barından Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’dir. Tuz Gölü etrafındaki bazı doğal bozkırlar, bölgenin 

ası̧rı tuzcul ortamına uyum sağlamıs ̧birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en büyük ikinci 

gölü olan Tuz Gölü bölgede gittikçe yoğunlasa̧rak yürütülen sulu tarım faaliyetleri nedeniyle %85 oranında 

küçüldü. Gölü tabandan besleyen yeraltı su kaynakları, her yıl daha derine inen kuyular aracılığıyla tarım 

alanlarına pompalanıyor.  
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Türkiye 8500 km’yi bulan, birçok medeniyetin yanında çok zengin bir biyoçesi̧tliliğe de ev sahipliği yapan 

kıyılara sahip bir ülke. Bu kıyı ve deniz bölgelerinde bol miktarda, çok çesi̧tli ve dünya çapında öneme sahip 

biyolojik çesi̧tlilik bulunmakta. Bugüne kadar denizlerimizde yaklası̧k 3000 bitki ve hayvan türü tespit 

edilmis ̧durumda. Denizlerimiz çok önemli bir besin kaynağı. Kıyılarımız Caretta Caretta ve Akdeniz foku 

gibi çok sayıda nesli tehlikede olan türe evsahipliği yapıyor. Denizler ise nesli tükenmekte olan ve ticari 

öneme sahip mavi yüzgeçli orkinos gibi çok sayıda tür için önemli göç yolları ve üreme alanları 

barındırıyor. Kıyı kumulları çok sayıda endemik ve nesli tehlikede olan bitki türünü barındırıyor.  

Fakat Türkiye’de denizlerimiz ve kıyılarımız basţa yasadısı̧ avlanma ve balıkçılık olmak üzere balık çiftlikleri, 

iklim değisi̧kliği, egzotik türler, kirlilik, yazlıklar, deniz yasa̧m alanlarında ve ekosisteminde gelism̧ekte olan 

altyapı ve turizm yatırımları, deniz kaynaklarının ası̧rı kullanımı ve kıyılardaki yasa̧m alanlarının 

dönüsţürülmesi ve tahrip edilmesi tehdidi ile karsı̧ karsı̧ya.  

Madencilikten bahsetmek istiyorum. Madencilik tüm dünya çapında çevreye en çok zarar veren 

faaliyetlerden biri olarak değerlendiriyor. Madenciliğin yol açtığı çevre tahribatı, özellikle doğal kaynak ve 

arazi kullanımında sebep olduğu değisi̧klikler ve maden çıkarma, isļeme sürecinde ortaya çıkan atıkların 

neden olduğu kirlilik nedeniyle gerçeklesi̧yor. Türkiye’de yürütülen madencilik ve tas ̧ocakçılığı faaliyetleri 

sadece çevre yıkımına yol açmakla kalmadı, pek çok insanın, özellikle de kömür madeni isç̧ilerinin yasa̧mı 

ve sağlığına mal oldu. Bugün Türkiye’de verilen maden ruhsatları, ÇED olumlu raporlarına yetisȩmiyor 

durumdayız. Bergama Altın Madeni ve Bergama Direnisi̧ ile gündemimize giren madenciliğin doğamız ve 

yasa̧mımız üzerindeki ağır tahribatı ve bunun kavgası; bugün Cerattepe’de hayat buluyor.  

Aynı sȩkilde nükleer santralden, ormanların orta yerine binlerce ağaç kesilerek yapılan RES’lerden, doğayı 

katlederek insa̧ edilen otoyollardan, köprülerden bahsetmeye gerek bile duymuyorum. Türkiye kör göze 

parmak sokarcasına doğa kıyımına eklemlenmis ̧ve burnunun ucunu görmeden ilerlemeye çalısı̧yor.  

Bir kaç ay önce TBMM’den geçen 6745 sayılı kanunun 80. maddesi bunun en açık örneği. Meclis’i ve 

yargısal denetimi tamamen devre bırakan mega projelere ön açan bu madde Türkiye Cumhuriyeti’nin her 

bir karıs ̧ toprağını sistemin çarkları arasına terk eden bir maddedir. Sermayeye bu madde ile sağlanan 

sınırsız ve sorumsuz hakları geçtim, halkın bizatihi kendisini, kendini yasa̧mını doğrudan etkileyen 

kararlarda artık söz hakkına sahip değil. 80. madde tam anlamıyla bir yağma maddesi. 80. madde resmen 

tek bası̧na devlet. Bu madde kapsamına alınan mega projeler resmen kanunlar üstü artık. Bizler de buna 

seyirci kalamazdık elbette. Önceki hafta 97 doğa ve yasa̧m hakkı savunucu örgütle birlikte Anayasa 

Mahkemesi’ne iptal basv̧urusunda bulunduk. OHAL KHK’larının denetime tabi olmadığını savunan 

AYM’nin varlığının bir anlam ifade edebilmesi için apaçık Anayasa’ya aykırı bu maddeyi iptal etmesini umut 

ediyoruz.  

Bunlarla birlikte Türkiye yaban hayatı ve hayvan hakları adına bir adım ilerlemiyor. Kanun tekliflerimiz 

raflarda duruyor hiçbir sȩkilde Meclis gündeme gelmiyor, getirilmiyor. Amerikan Yale Üniversitesi’nin 

2015 “Dünya Çevre Performansı Endeksi” raporuna göre Türkiye son iki yılda 33 basamak birden geriledi. 

“Doğa ve Yaban Hayatı Koruma” kategorisinde 100 üzerinden 22,5 puan alarak 180 ülke içinde 177’nci 

oldu. Doğa ve yaban hayatının korunmasında Türkiye, iç savas ̧ve diğer felaketlerle mücadele eden Irak, 

Suriye, Libya ve Haiti’nin bile gerisinde kaldı.  

Türkiye 1990 yılına göre iklim değisi̧kliği ve küresel ısınmayı artıran karbondioksit emisyonlarını yüzde 125 

artırdı. Üstelik bu artısţan çok daha fazlasını 2030’a kadar yapmayı taahhüt etti. Türkiye’nin ormanları 

resmen yok edildi. Uydu verileri, 14 yılda 178 bin hektar alanın ormanlasţığını, 333 bin hektarın orman 

kaybettiğini gösteriyor. Sadece Iṡtanbul’da havaalanı, yol, köprü projeleri için kesilen ve kesilecek ağaç 

sayısı 3 milyon. Türkiye artık alarm veriyor. Iṁar uygulamaları, rant ve talan için feda edilen doğa, kirlilik, 

yok edilen su kaynakları, çöllesm̧e, karbondioksit emisyonu ile yarınlarımızı göremiyoruz.  
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CHP olarak Türkiye Çevre Tehdidi Haritasını çıkardık. Haritada Türkiye doğusunda batısına, kuzeyinden 

güneyine 200’e yakın çevresel tehditle karsı̧ karsı̧ya. Bizler CHP olarak bireyi doğa ile bütün olarak ele 

almaya, toplumun çevreyle uyumlu bir sȩkilde kalkınmasını savunmaya devam edeceğiz. Gelecek 

kusa̧klara yönelik olarak, insanca ve sağlıklı yasa̧m kosu̧llarını temin edebilmek için tüm kaynakların 

esi̧tlikçi ve adil bir sȩkilde kullanılmasını savunacağız.  

Doğa, çevre ve kent politikalarını doğa dostu büyüme anlayısı̧ çerçevesinde sȩkillendirilmesi için var 

gücümüzle çalısa̧cağız. Her insanın ve canlının bir arada, temiz ve korunmus ̧ bir doğada yasa̧masının 

anayasal bir hak olarak güvence altına alınması için, doğayı korumanın temel ahlaki bir sorumluluk olduğu 

bilinciyle, “doğa hakkı” konusunda farkındalık yaratmak ve bu hakkın korunması için kararlılıkla mücadele 

etmeye devam edeceğiz. Türkiye sahipsiz değil. Biz varız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

“Cinsel İstismar” Meclis Araştırma Önergesi: 

25 Kasım 2016 Cuma günü, Türkiye’deki cinsel istismar ile tecavüz olaylarının bir daha yaşanmaması ve 

gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge. 

Adana Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını: 

1 Aralık 2016 Perşembe günü, Adana Aladağ İlçesi’ndeki cemaate ait öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin 

yazılı soru önergesi. 

Alevilere Yönelik Nefret Söylemi ve Hedef Gösterme: 

Kadrosu Muş Alparslan Üniversitesi’nde bulunan ve Marmara Üniversitesi’nde doktora yaptığı, ders 

verdiği bilinen Abdulkadir Şen'in, Alevi-Bektaşi toplumunu alenen hedef gösteren sosyal medya 

paylaşımlarına ilişkin 13 Aralık 2016 Salı günü yazılı soru önergesi verildi. 

14 Aralık 2016 Çarşamba 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: 

 Araştırma Görevlisi Akademisyenlerin kadro haklarının verilmesine ilişkin kanun teklifi.  

50/d ve 33/a Kapsamındaki Akademisyenler: 

Araştırma görevlisi 33/a kapsamındaki akademisyenlerin 50/d kapsamında istihdam edilmelerine ilişkin 

yazılı soru önergesi. 

2017 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı: 

TBMM Genel Kurulu’nda 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’nın 6. maddesi üzerinde 15 Aralık 2016 

Perşembe günü konuşma yapıldı. 

Konuşma Metni: 

Ülkemiz ekonomiyi de içerir şekilde toplumsal barış, huzur ve refahın ağır tehdit altında olduğu zor 

günlerden geçiyor. Bu gündemde ortak akıl oluşturarak parlamentoda çare üretme çağrılarımıza kulak 

vermek yerine çözümsüzlüğü kalıcı bir fırsat olarak gören iktidarın tutumuyla ülkenin yakıcı sorunları 

yerine otomatiğe bağlamış bütçe üzerine konuşuyoruz.  

Zaten son derece kötü giden ülke ekonomisi demokrasiye yönelik saldırı niteliğinde bir OHAL fırsatçılığıyla, 

en temel hak ve hürriyetler hiçe sayılarak “terörle mücadele” adı altında yürütülen hükümet politikalarının 

da etkisiyle çöküş aşamasına gelmiştir. Bu koşullarda hükümetin bütçe hedefleri daha şimdiden yerle bir 

oldu bile.  
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Çözüm üretemeyen, daima “milli” ve “dini” duyguları suistimâl ederek çözümü de yurttaştan bekleyen bir 

akıl ve o akıl “tek akıl, tek güç” olsun diye uğraşmaktan başka hiçbir duyarlığı, önceliği ve işi olmayan bir 

hükümet var. Darbe girişimi karşısında vatandaşını koruyacağına can güvenliği sağlayamadığı sokaklara 

kendisini korumaya çağıran, ekonomiyi batırıp çözüm için vatandaşın üç beş dolarına göz diken, bilimden 

uzak günlük grafik yükselişten öte kalıcı bir çözümü olmayan dolar bozdurma seferberliklerinden medet 

uman bir iktidar var.  

Dahası Bakanlıklara, başkanlıklara, kurumlara ayrılan bütçeleri, nitelik ve ihtiyaçlardan bağımsız sadece 

“Yeni Türkiye” ülküsüne hizmet edecek düzenlemelerle planlayan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. 

Bazı rakamlara dikkat çekerek açıklayalım:  

-2017 bütçe tasarısında en fazla pay 171 milyar 692 milyon TL ile Maliye Bakanlığına ayrılırken,  

1 milyonun üzerinde eğitim emekçisi, öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenciye hizmet veren Milli Eğitim 

Bakanlığı’na 85 milyar 49 milyon TL bütçe ayrılmış. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı yani PİSA’da 

aldığımız sonuçları işte bu bütçeleme mantığına ve eğitimin sistemli dönüşüm politikalarına borçluyuz. 

Türkiye’de dini devlet tekeline alan ve kuruluşundan itibaren “tek din, tek mezhep” anlayışının resmi 

temsilcisi olarak hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 2017’de 6 milyar 867 milyon TL’ye 

çıkarılarak yine çok sayıda bakanlığı geride bırakıyor. Bu başkanlığın, dikkat BAŞKANLIĞIN bütçesi,  

Sağlık Bakanlığı’ndan, (5 milyar 834 milyon 124 bin TL), Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, (3 milyar 459 

milyon 754 bin TL), İçişleri Bakanlığı’ndan, (5 milyar 834 milyon 586 bin), Dışişleri Bakanlığı’ndan, (2 milyar 

963 milyon 645 bin TL), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan (1 milyar 823 milyon 914 bin TL), uzatmayayım 

toplamda 11 bakanlığın bütçesinden fazla.  

Asıl düşündürücü olan şu; 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, bütçe sıralamasında ilk sekizi oluşturan İstanbul Ünv. Ankara Ünv. 

Hacettepe, ODTÜ gibi 16 üniversitenin toplam bütçesinden fazla. 

67.000 okul, 7520 hastane ve sağlık ocağı varken 85.000 cami var. 77 bin doktor varken, 90 bin imam var. 

60 kişiye 1 hastane, 900 kişiye 1 doktor düşerken; 350 kişiye 1 cami, 780 kişiye 1 din görevlisi düşüyor. 

Öğretmen maaşı 2.980 TL iken; İmam maaşı 3.156 TL  

Eğitim sistemi sağlam değilse, bilime, düşünceye, kültüre, sanata yatırım yapılmıyorsa bu ülkenin 

şimdisinden ve geleceğinden ne beklenebilir! Özenle ve bilinçle eğitimsizleştirilen, sorgulamayan, biat 

eden bir halk isteniyor. Sarayın saltanatına, eril ve paraya dayalı güce kurban edilerek yoksul ve 

yoksunlaştırılan bir halk bu. Bilimsel eğitimle gelişen, yenilenerek ilerleyen ve üreten bir toplum yerine 

üretmeyen, tüm kaynakları tüketilen bir ülkede ekonomi nasıl gelişir, büyüme nasıl sağlanır? Gelecek nasıl 

güvence altına alınır?  

Cumhuriyetin aydınlık Türkiye’sinde köy enstitülerinin yetiştirdiği aydınlar, öğretmenler, sanatçılar, 

toplum önderleri bir bir katledildiği, faili meçhul siyasi cinayetlere kurban edildiği için, çocuklarımız 

Anadolu Liseleri’nin bilimsel eğitime dayalı müfredatından İmam Hatip’lere, Ensar vakıflarına, 

Süleymancı’ların yurtlarına, cemaatlere emanet edildiği için bugünün karanlığında boğuluyoruz! Çocuklar 

örgün eğitimden çekilerek hafız okullarına, medreselere gönderiliyor. Çocuklarımızın hayatlarına 

bedenlerine akıllarına göz diken tecavüzcüleri aklayacak yasalar da bu bütçeleri yapan akıllardan çıkıyor. 

Üstelik “Bir kereden bir şey olmaz” diyen bakanlarla savunulup korunuyor. 

Bütçeleme zihniyeti değişmiyor, çıkar odaklı sistem içinde yerini daha da sağlamlaştırmak için kendine 

vatandaşın cebinden kaynak sağlayarak yola devam ediyor. Gericilik ve karanlık teşvik ediliyor. Nasıl mı? 
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Bombalarla paramparça edilmiş gencecik çocukların bedenleri üzerinden siyaset kurarak şiddetten güç 

alan, korkuyla sindiren ve ben, ben, ben diyen siyasetçilerin gündemi değiştirmek çözüm üretmek yerine 

dayattıkları bütçelerle, onların oylarıyla! 

Ben bugün ilkokullarda ellerine idam ipi verilen, tekbir getirtilen, medreselerde 4 yaşında tesettürle şeriat 

propagandası yaptırılan küçücük çocuklara eğitim verenlerin sınırsız özgürlüğü karşısında bir yanda 

katliam çağrısı yapan akademisyen Abdülkadir Şen gibiler diğer yanda barış istediği için cezalandırılan 

akademisyenler varken bu konuşmayı yapmaktan utandım!  

Cezaevlerindeki Kitap Yasağı Hakkında Bekir Bozdağ’a Açık Mektup - 16 Aralık 2016 Cuma 

Cezaevlerindeki kitap erişim yasağının işkence olduğuna dikkat çekerek bu uygulamanın sonlandırılması 

talebi ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Orhan Tüleylioğlu’nun UMAG Yayınları tarafından basılan ve dünya 

yasaklı kitaplar tarihini içeren “Yalnız Kitap” adlı kitabı ile birlikte bir açık mektup gönderildi.  

 

3.11. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Açık Mektup… 

Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

Sayın Bekir Bozdağ, 

İnsanlık tarihi baskılara ve yasaklara karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile ve bu mücadeleye zemin 

hazırlayan sayısız örnekle dolu. “Tarih boyunca kitaba duyulan hınç, hiçbir nesneye duyulmamış. 

Diktatörlerin en büyük düşmanı kitap olmuş; önce okuma alanını daraltmışlar, olmamış yasaklamışlar, 

olmamış yakmışlar… Yalnız o kitapları yazan yazarları değil, okuyanları da hapse atmışlar. Ama yakarak, 

yasaklayarak bir kitabı yok etmek olanaklı olmamış. Kitap her defasında küllerinden yeniden doğmuş…”  

Bu satırlar 17 Mayıs 1971 günü kapısı çalındığında “örfi idareden” gelen bir 

albayın “kütüphaneniz nerede?” sorusunun ardından kitapları toplanarak el 

koyulan ve kendisi de gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Uğur 

Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla kurulan UMAG yayınları tarafından 

bizlere sunulan Orhan Tüleylioğlu’nun “Yalnız Kitap” adlı eserinden alıntı. 

Bizde ise ne yazık ki tablo aynı hatta daha kötü. O kitapları okuyarak 

toplumu aydınlatan yazarlar, şairler ve sanatçılar da yakıldılar ve onları 

yakanlar değil yaşatanlar, hatırlatanlar hapislerde.  

Yaşadığımız topraklar Köroğlu’ndan Pir Sultan’a; Tevfik Fikret’ten Halide 

Edip’e, Hasan Ali Yücel’e, Orhan Kemal’e, Nazım Hikmet’e; 12 Mart’tan 12 

Eylül’ün Mamak’ına, Diyarbakır’ına eşitlik ve özgürlüğün mücadelesine 

tanıklık etmiştir. Hepsi özgürlüklerini tutsak eden zulme karşı onurlu mücadelesi ile bugünün 

mücadelesine ve aydınlığına öncülük eden simge isimler. Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz büyük şair Behçet 

Aysan’ın şiirinde de kitap vardır.  

(…) 

fabrika düdükleri 

çan çan seseleriyle 

yağmurda hep ıslak bu şehirde  

güz yoldaşın olsun derdim 

eylülse arkadaşın 

yağmuru 
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ve kitapları al yanına 

bir de yüreğini sadece. 

(…) 

diyen odur. Rastlantı mı bilmem, şairin şiir ve roman yazmak dışında suçu olmayan kızı dramaturg Eren 

Aysan’da Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden KHK ile açığa alındı.  

Ne öyküler, ne bilgiler var Yalnız Kitap’ta bilseniz… Bursa Cezaevi’ne düştüğünde Nazım en güzel şiirlerini 

kaleme almıştı. Sabahattin Ali “Aldırma Gönül’ü” Sinop Cezaevi’nde yazmıştı. Türkiye hapishaneleri çok 

sayıda aydın yetiştirdi; çok şaire, çok yazara mesken oldu, kitap yazdırdı, çok öğrenci mezun etti. 

Hapishanenin en zor yanı gökyüzünün tutsak edilmesiyse, bireyi -hele ki usulsüz, hukuksuz ve haksız 

sebeple tutukluysa!- orada yaşama bağlayan yegâne unsur da mektuplarla, kitaplarla, türkülerle geçen 

günler, gecelerdir.  

Bugün sizin sorumluluğunuzda olan hapishanelerde mektup ve kitap yasağı uygulanıyor. 21. Yüzyıl 

Türkiye’sinin “hiç olmadığı kadar özgür” Türkiye’sinde sadece siyasi tutuklular değil tüm tutuklular bu 

haktan mahrum kalıyor. Gazeteciler, aydınlar, yazarlar mektup ve kitap yasağının altında ağır bir işkenceye 

maruz kalıyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde Silivri zindanında ziyaret ettiğim gazetecilerden kendilerine 

kitap verilmediğini, Silivri Kütüphanesi’nden kendilerine verilen 2200 kitaplık listede yer alan kitapların 

kullanımda olduğu gerekçesi ile taleplerine yanıt alamadıklarını aktardılar. Yakınlarının kitap getirmesine 

izin verilmediği için yönetime bildirdikleri kitapların ‘bulunamadığı’ gerekçesi ile getirilmediğini 

söylüyorlar. Bulunamayan kitapları bizler, yakınları rahatlıkla kitapçılardan bulabiliriz. Hakan Kara’nın 

basına yansıyan “Silivri kitap fakiri” açıklamasından sonra tüm ceza infaz kurumlarının kütüphanelerinde 

36.254 kitap bilindiği yönünde bir açıklamanız oldu. Adalet Bakanlığı’nın 21 Kasım 2016 tarihli 

açıklamasında yer aldığı haliyle yaklaşık 11.750, bizim Ceza ve Tevkifevi Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 

bilgiye göre 13.093 tutsak insanın bulunduğu bir zindanda 2200 kitap kimilerine zenginlik gibi görünebilir. 

Ancak benim evimde bile bu rakamın iki katı kadar kitap varken, mahpus tuttuğunuz akademisyen, 

gazeteci, yazar, sanatçı ve aydın bürokratlar için bu sayının zenginlik olmadığını bilmelisiniz. 2200 kitabın 

hangi kriterlerle seçilmiş hangi türlerde ve kimlerin eserlerinden oluştuğunu da ayrıca sormak isterim.  

Sayın Bakan, unutmayınız ki kitap bir tutuklunun en yakın dostudur. Hele ki aydınlar için yaşamsal bir 

olgudur. Nefes almak kadar temel bir ihtiyaçtır kitap okumak. Zindandaki bir aydın için kitap ekmek gibi, 

su gibi bir ihtiyaçtır. Mektup demek konuşmak demektir, paylaşmak, dayanışmak demektir. Mektup 

hayatla hapishane arasındaki köprüdür. Düşünce suçluları için topluma kazandırma, eğitim gibi bir öncül 

amaçtan söz edilemez elbette ancak cezaevlerinde suçluların topluma kazandırılması, eğitimli, üreten 

bireyler olabilmeleri anlayışı esas olmalıdır. Cezalandırmanın amacı yok etmek, bezdirmek, intikam almak 

değil, kazanmak ve suçun ortadan kaldırılması için zemin hazırlamak olmalıdır. Tutuklulara kitap yasağı 

koymak bilgiye, tarihe, kültüre erişime yasak koymaktır. Üreten zihinleri köreltmek, kalem tutan elleri 

zincirlemek demektir. Uğur Mumcu “okumayan, yazmayan, düşünmeyen toplumlar içten içe çürürler” der. 

Tecrit koşullarında tek kişilik veya üç kişilik hücrelerde dış dünyayla bağlantısı iyice sınırlanan; görüş, 

telefon, avukat, doktor, tedavi yasaklanan tutuklular için kitap ve mektup yasağı işkencenin son noktasıdır. 

Öte yandan kitap yasaklamak, kitap toplatmak, kitap yakmak ile hapishaneye kitap sokmamak arasında en 

ufak bir fark yoktur.  

Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerekir. Türkiye geçmişte Nazım Hikmet’in, Sabahattin Ali’nin, 

Attila ilhan’ın, Rıfat Ilgaz’ın, Aziz Nesin’in kitaplarını yasakladı. Bugün Türkiye’nin en çok okunan şairleri ve 

yazarları onlar. Tarih onları ve fikirlerini yok edemedi. Yasakla, sansürle, baskıyla varacağımız yer kapalı bir 

diktatörlük ülkesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüveni aynı zamanda kültürel birikimin, 

çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın serüvenidir. Türkiye’nin yeri diktatörlüklere yakışan uygulamalar değil, 

demokrasinin ve özgürlüklerin yanı olmalı.  
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Bu nedenle size Yalnız Kitap’ı armağan etmek ve hapishanelerdeki kitap yasağının ağır bir işkence 

olduğunu yineleyerek bu uygulamaya son verilmesini tüm duyarlı kamuoyu adına yeniden hatırlatmak 

isterim. 

Abdülkadir Şen Hakkında Suç Duyurusu: 

Sosyal medya paylaşımlarında Alevilere yönelik açıkça tehditte bulunan Muş Alparslan Üniversitesi 

araştırma görevlisi Abdulkadir Şen hakkında milletvekillerimizle birlikte suç duyurusu. 

(Bursa mv. Orhan Sarıbal, İzmir mv. Musa Çam ve Özcan Purçu, Kırklareli mv. Turabi Kayan, İstanbul mv. 

Sibel Özdemir, Mersin mv. Hüseyin Çamak ve Aytuğ Atıcı, Denizli mv. Kazım Arslan, Kocaeli mv. Fatma 

Kaplan Hürriyet ve Adana mv. Zülfikar İnönü Tümer) 

Laiklik Çağrısı Yapan Halkevleri üyelerinin göz altına alınması: 

İstanbul Ortaköy’de gerçekleşen saldırı öncesi ve sonrası yapılan laiklik karşıtı sosyal medya paylaşımları 

ile laikliği savunan Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin 2 0cak 2017 Pazartesi günü yazılı soru 

önergesi. 

 

3.12. OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 
Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 246 yurttaşımız şehit oldu, 2 bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin gerçekleştirdiği resmi açıklamalar ve 
açık kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 103 bin 850 oldu. 41 bin 
326 kişi darbe soruşturmaları kapsamında tutuklanırken 35 bin 495 kişi adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Halen 5 bin 150 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.  
 
Memuriyetten Çıkarılma Ve Soruşturmalar 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen çalışmalar 
kapsamında 129 bin personel görevden uzaklaştırıldı, 88 bin 366 personel kesin olarak ihraç edildi. 
Son resmi açıklamaya göre halen soruşturması devam eden devlet memuru sayısı 42 bin 841.  
 32 bin 470 Milli Eğitim Bakanlığı 
 17 bin 615 Emniyet Genel Müdürlüğü  
 17 bin Sağlık Bakanlığı 
 5 bin 665 Milli Savunma Bakanlığı  
 2 bin 349 Belediyeler 
 Bin 642 Maliye Bakanlığı 
 Bin 768 Diyanet İşleri Başkanlığı  

Milli Eğitimde OHAL 
 49 bin 39 öğretmen meslekten çıkarıldı ya da açığa alındı. 
 30 bin 470 öğretmen 672 sayılı KHK kapsamında memuriyetten ihraç edildi. 
 21 bin özel okul öğretmeninin lisansı iptal dildi. 
 11 bin 301 öğretmen terör örgütüne destek iddiasıyla açığa alındı. Bu öğretmenlerin 9 bin 

843’ü KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden oluştu. Toplam 20 bin öğretmeni bulunan 
Diyarbakır’da 4314 öğretmen, 900 öğretmeni bulunan Tunceli’de 504 öğretmen açığa alındı.  

 Açığa alınan ve alınmayanların da yer aldığı Eğitim-Sen üyesi 745 öğretmen kesin olarak ihraç 
edildi. Ayrıca Eğitim-Sen üyesi olup da ihraç edilen akademik ve idari personel sayısı 81.  

 KHK ile kesin olarak ihraç edilen KESK üyesi sayısı en az 2056 kişi oldu.  
 Bu verilere göre okulların açılması ile en az 1 milyon 511 bin 200 öğrenci öğretmensiz kaldı. 
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 Okullarda yapılan 15 Temmuz darbe girişimi etkinliklerinde çocuklara, psikolojilerinde ve 
gelişimlerinde travma yaratabilecek propaganda amaçlı videolar izletildi ve broşürler dağıtıldı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarında görev yapan ve 8 yılını dolduran öğretmenleri, hukuk dışı 
çıkardığı yönetmelikle, norm kadro fazlası gösterip görev yerlerini değiştirdi. 
 

 
 

Üniversitelerde OHAL 
 Devlet ve vakıf üniversitelerinde en az 6 bin 822 akademik ve idari personel yönelik işlem 

başlatıldı, en az 6 bin 16 akademik ve idari personeli kesin olarak ihraç edildi. 
 3 bin 957 akademisyen KHK’larla ihraç edildi.  
 Hakkında işlem başlatılan idari personel sayısı 2 bin 487, görevden uzaklaştırılan idari personel 

sayısının en az 2 bin 059 oldu. 
 KHK’larla toplam 83 Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atmış akademisyen meslekten 

ihraç edildi. Tunceli’de Tunceli Üniversitesi öğretim üyesi Candan Badem 672 sayılı KHK ile 
meslekten ihraç edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalışan Eğitim-Sen üyesi eşi 
de 8 Eylül 2016 tarihinde açığa alındı.  

Yargı, Emniyet Ve TSK’da OHAL 
 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan 3 bin 686 hakim ve savcının 3 bin 456’sının ayrıca 2 

Anayasa Mahkemesi üyesinin meslekten men edilmesine karar verildi. 675 sayılı KHK ile 
Yargıtay’da 183 kişi ihraç edildi.  

 Danıştay ve Sayıştay’dan KHK'larla ihraç edilen personel sayısı 167. 
 2 bin 286 hakim ve savcı, 104 Yargıtay üyesi, 41 Danıştay üyesi, 2 AYM üyesi, 3 de HSYK üyesi 

tutuklandı.  
 Bugüne kadar çıkan toplam 8 KHK ile memuriyetten ihraç edilen Emniyet mensubu sayısı 17 bin 

615 oldu.  
 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı, 100 kaymakam darbe soruşturmaları kapsamında 

tutuklandı.  
 TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 5 bin 665 oldu. 168’i general olmak üzere 6 bin 35 asker ise 

tutuklandı.  
 Soruşturmalar kapsamında MİT’ten 83 kişi ihraç edildi.  

İşkence İddiaları 
 Darbe girişimi sonrası çok sayıda işkence iddiası gündeme geldi. Gözaltındakilerin yakınlarının ve 

avukatlarının başvuruları gözaltında sistematik işkence ile karşılaştıklarını işaret ediyor. Bunda 
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gözaltı süresinin 30 güne uzaması, ilk beş gün avukat görüşünün engellenmesinin özel bir önemi 
var. İnsan hakları kurumlarına yapılan başvurulardan anlaşıldığı üzere avukat görüşmelerinin 10 
güne dek engellendiği durumlar söz konusu. 

 Yine darbe sonrası darbe girişimine dahil oldukları gerekçesiyle tutuklananların cezaevlerinde 
yaygınlaştırılmış şiddet şikayetleri yükseliyor. Yeni tutuklananlarla birlikte nerdeyse cezaevindeki 
herkesin şiddet uygulamaları, hak gaspları ile karşılaştığı son iki ayda yoğunlukla gündeme geldi. 
Kişilerin aile görüşmelerinin, telefon haklarının, sosyal iletişim ve kültürel olanaklarının kısıtlanıp 
yasaklanması buna örnek durumlar. Cezaevlerindeki yer sorunların, hücrelerin koğuş gibi 
kullanılması sonucu çok sayıda mahkumun sağlıksız koşullarda kaldığına dair şikayetler artmış 
durumda. 

 Özellikle Silivri Cezaevi’nden geceleri çok yoğun işkence seslerinin geldiğini farklı davalardan 
cezaevinde bulunan müvekkilleriyle görüşen avukatlar kamuoyuna aktardı. Cumhurbaşkanı ve 
Adalet Bakanı işkence iddialarını gözaltı öncesi gerçekleşmiş olabileceğini, gözaltı ve sonrasında 
işkence yapılmadığını iddia etti.  

 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem 
yapılan kişiler ya da yakınlarından en az 25 kişi intihar etti. 4 kişi de intihar girişiminde bulundu. 
İntiharlar ve intihar girişimlerinden 8’i cezaevlerinde, gözaltında ya da gözaltına alınırken 
gerçekleşti. 

Gözaltılar 
 Darbe girişimi sonrası gözaltı süresi 30 güne kadar uzatılmış, gözaltının ilk 5 günü avukatla görüş 

yasağı getirilmiştir. Gözaltında ve tutuklandıktan sonra avukata erişim hakkı sınırlandırılmış ve gizli 
olması gereken avukat-müvekkil görüşmeleri kayıt altına alınarak çok ciddi savunma hakkı ihlali 
yaratılmıştır. Bu şekilde işkence ve kötü muamele yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 

 Darbe girişimi sonrası gözaltındakilerin nerede tutuldukları, ne kadar süre tutulacakları ve ne 
durumda olduklarına dair bilgiye ulaşımda sorun devam etmektedir. Darbe girişimi sonrası 
gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkolu’nun gözaltında öldürüldüğü bilgisini insan hakları 
kurumları kamuoyuyla paylaştı. 

Gazeteciler, Yazarlar, Aydınlar, Basın 
 Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle aralarında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Murat 

Sabuncu, Kadri Gürsel gibi aydın ve yazarlarında yer aldığı 148 kişi cezaevinde tutuklu veya 
hükümlü olarak bulunuyor. TGS, TGC ve DİSK verilerine göre Olağanüstü Hâl süresince 216 
gazeteci gözaltına alındı, 2308 gazeteci işsiz kaldı. 28 TV kanalı, 5 haber ajansı, 66 gazete, 
19 dergi, 36 radyo, 26 yayınevi kapatıldı.  

 Gözaltına alınan öğretmenlerden birinin evinde yapılan aramada bulunan, Gazeteci-yazar Fehim 
Taştekin’e ait ‘Rojava Kürtlerin Zamanı’ adlı kitap suç delili sayıldı. 

 Suriye Devleti’nin Halep’i tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı günün akşamı gazeteci Hüsnü 
Mahalli gözaltına alındı ve MS hastası olmasına rağmen tutuklandı.  

Sanatta OHAL 
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde muhalif kimlikleriyle bilinen 6 oyuncu ve yönetmen açığa 

alındı, 17 oyuncu, bir dramaturg, bir müzisyen ve bir koreografın işine son verildi. Genco Erkal’ın 
Dostlar Tiyatrosu’nun sahnelediği “Nazım ile Brecht” oyunu OHAL kapsamında yasaklandı, Levent 
Üzümcü’nün oyununa Artvin Üniversitesi ve Artvin Valiliği salon vermedi. Aralarında Devlet 
Tiyatroları’nda dramaturg olarak çalışan Eren Aysan’ın bulunduğu 4 Kültür Bakanlığı çalışanı açığa 
alındı. 

 Cezaevlerinde OHAL sonrası mektup yasağıyla birlikte kitap yasağı da getirilmiş, kitap sayısı 
sınırlandırılmış, yalnızca cezaevi kütüphanesinden kitaplar tutuklu ve hükümlülere 
sağlanmaktadır.  

Kapatılan Kurumlar 
 KHK’lar kapsamında FETÖ’ye ait olduğu düşünülen 35 sağlık kuruluşu, 1061 öğretim kuruluşu, 800 

yurt, 223 kurs etüt merkezi, 129 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite, 19 sendika 28 Tv, 35 radyo, 47 
gazete, 29 yayınevi, 4262 kurum ve kuruluşa el konuldu, kapatıldı.  
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 Çocuklara yönelik çizgi film ve programların yayınlandığı Kürtçe çocuk kanalı olan ZAROK TV 
kapatıldı ardından %40 Türkçe yayın şartıyla yeninden açıldı.  

 İktidara muhalif hiçbir yayın kuruluşu kalmaması adına İMC ve Hayatın Sesi TV kanalları da 
çıkarılan KHK kapsamında kapatıldı. 

 676 sayılı KHK ile Dicle Haber Ajansı ve Jin Haber Ajansı’nın yanı sıra Azadiya Welat, Özgür 
Gündem, Yüksekova Haber, Batman Çağdaş, Cizre Postası, İdil Haber, Güney Express, Prestij 
Haber, Urfanatik, Kızıltepe’nin Sesi gazeteleri ile birlikte Tiroj, Evrensel Kültür ve Özgürlük Dünyası 
dergileri kapatıldı. 

 İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği, 
Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Sarmaşık Yardım Derneği, Barış Derneği ve Gündem Çocuk 
Derneği’nin de yer aldığı 370 sivil toplum kuruluşu 3 ay süreliğine geçici olarak kapatıldı, 
evraklarına ve bilgisayarlarına el konuldu. Yine aynı derneklerin aralarında olduğu toplam 375 
dernek ve vakıf 677 sayılı KHK ile kesin olarak kapatıldı. 30 Aralık 2016 günü ise aralarında İzmir 
Metin Altıok Kültür Merkezi, Ayışığı Sanat Merkezi ve Yalova Gençlik Kültür Evi’nin de yer aldığı 94 
dernek ve vakıf kapatıldı.  

İş Dünyasında OHAL 
 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre FETÖ ile bağlantılı 9 bin 106 şirket var. 
 674 sayılı KHK ile 218 şirkete kayyum atandı. 
 TMSF’ye geçen şirketlerden bazıları;  
 Boydak Holding (8 sektörde 41 şirket, 14 bin çalışan, 2015 yılı cirosu 6.9 milyar TL, 2500 bayi, 140 

ülkeye ihracat) 
 Kaynak Holding ( 16 sektör, 31 şirket, 10.304 çalışan, 2015 yılı cirosu 2.1 milyar TL) 
 Naksan Holding (56 şirket, 7 bin çalışan) 
 Akbulut Grubu (Ortadoğu tekstil, Bj tekstil, Oden enerji, Erfe mühendislik ) 
 Aydınlı Grup ( 3.800 çalışan, 2015 cirosu 761 milyon TL) 
 Koza-İpek (22 şirket, 2014 yılı cirosu 1.5 milyar TL) 
 Akfa Holding ve Fi Yapı 
 Kayyum atanan şirketler dışında, KHK ile kapatılan eğitim ve sağlık kuruluşlarını işleten 332 şirket 

ticaret sicilden doğrudan silindi.  
Belediyelere Kayyum Atanması 

 OHAL süresince 5’i il, 3’ü büyükşehir 48 belediyeye kayyum atandı. 16 Aralık 2016 itibariyle 63 
DBP’li belediye eş başkanı tutuklu bulunuyor. Görevden alınan toplam Belediye eş başkan sayısı 
72, hakkında arama kararı bulunan eş başkan sayısı 7.  

 Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri kayyum atanan büyükşehir belediyeleri.  
 Diyarbakır’da Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, 
 Van’da Bekir Kaya 
 Mardin’de Ahmet Türk tutuklandı.  

Tutuklanan Milletvekilleri 
 Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar 

kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Grup 
Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik 
ve Ferhat Encu, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Hakkari milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah 
Zeydan, Nihat Akdoğan, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca'nın 
bulunduğu 12 HDP milletvekili çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 

 Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 
çıkarıldıkları mahkemelerce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

 Haklarında gözaltı kararı bulunan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba 
Hezer Öztürk'ün ise yurt dışında.  

CHP OHAL İzleme Komisyonu 
 Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda hak ihlali gerçekleşti. Partimizin 

oluşturmuş olduğu izleme komisyonu sekreteryasına bugüne kadar bizzat başvuru yapanların 
sayısı 9 bini geçti. 
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 Kapatılan FETÖ ile irtibatlı özel üniversitelerin öğrenci sayısı 65 bin oldu. Bu öğrencilerin temel 
isteği FETÖ bağlantısı olmadığı belirlenen mevcut öğretim üyeleri veya garantör üniversitelerin 
öğretim üyeleriyle eğitimlerine devam etmek. Partimizin girişimleri sonucunda mağduriyetleri 
kısmen giderildi. 

 6500 akademik ve idari personel çalıştıkları özel üniversitelerin kapatılması sonrası işsiz kaldı.  
En az 80 bin kişinin pasaportu iptal edilmiştir. İptaller devam etmektedir. 

 

 

3.13. Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran  

Halkla İlişkiler birimlerinin görev ve tanımının yeni bir form aldığı 21. yüzyılda; siyasi partiler, devlet 

yönetimleri ve toplumsal alana dâhil olan tüm kurum ve kuruluşlar için bu alanın sorumluluğu, kapsamı ve 

kurgulanma şekli de değişmiştir. Son dönemde, uluslararası alanda yaygınlaşan ve Halkla İlişkileri “Siyasi 

Partilerin kendilerinden beklentileri; reklam, tanıtım, kampanyalar yoluyla ilgileri ve çıkarları birbirinden 

çok farklı sayıda gruba hitap edebilecek şekilde biçimlendirip sunması” olarak tanımlayan ifadelere 

ilaveten, başta Chomsky olmak üzere birçok kişi ve kurumun yaptığı yeni tanımlar; tanıtım ve halkla ilişkiler 

birimlerine yeni bir bakış açısı getirmiş, kapsam alanı ile kullanılan yöntemleri ve araçları da değiştirmiştir.  

"Halkla İlişkiler insan aklının denetlenmesidir", "Halkla İlişkiler; insanlara onların fark edemedikleri 

yöntemlerle kendi düşüncelerinizin benimsetilmesi ve bilinçaltına yerleştirilmesidir" gibi tanımlar, bizleri 

de farklı uygulamalar ve çalışmalar yapmamız konusunda yönlendirmektedir. Dünyada ve ülkemizde tanım 

ve çalışma şeklinin evrilmesi ve yeni bir form alması sonucunda siyasi partilerdeki Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

birimlerinin görevi, bir anlamda da algıyı yönetmek ve algılatma süreçlerini planlamaktır. Bu sebepledir ki, 

Halkla İlişkiler Biriminin diğer birimlere özgü belli alanı temsil etme özelliğinden ziyade, tüm yatay kabul 

edilen birimleri dikey kesme özelliğinde olduğunu, tüm birimlerin görev alanına giren konuların 

kamuoyuna aktarımını sağlamak, çalışmaların halka aktarılış yöntemini; söylemler, sloganlar, raporlar, 

bildirgeler, afişler kanalıyla organize etmek gibi bir sorumluluğu olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Bu 

alandaki çalışmaların ve propaganda faaliyetlerinin, sadece seçim döneminde değil, tüm süreçlere yayılan 

bir çalışma olarak dizayn edilmesi kaçınılmazdır. 

Halkla ilişkiler; siyasi partilerin faaliyetlerinin çeşitli tanıtım araçları vasıtasıyla, ilgileri ve çıkarları 

birbirinden farklı gruplara hitap edebilecek şekilde biçimlendirilip sunulmasıdır. Bu anlamda 

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 175.000 kişilik e-posta listemize 

gönderilmektedir.  

Hedef; tüm illerden, yerel yönetimlerden, milletvekillerinden, MYK ve PM üyelerinden kendilerinin 

ulaşabileceği mail adreslerinin toplanması, böylelikle faaliyetlerimizin, programımızın, görüşlerimizin, 

bildirgelerimizin bir milyon kişiye ulaştırılmasıdır. Hedef kitlemiz; e-mail kullanan, Parti projelerine ilgi 

duyan, gündemi takip eden vatandaşlardır. 
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Ağustos ayında başladığımız bu çalışmayla bugüne kadar e-posta yoluyla paylaştığımız konular aşağıdaki 

gibidir: 

 Birimimiz tarafından hazırlanan “13 Yılın Faturası AKP’nin Ağır Tahribatı” başlıklı çalışma, 

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Rakamlarla 

Türkiye" başlıklı çalışma, 

 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından gündeme ilişkin konularla 

ilgili yapılan basın toplantısı metni, 

 Birimimiz tarafından hazırlanan “AKP Teröre Yardım ve Yataklık Ediyor” başlıklı çalışma, 

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan CHP Ulusal Çocuk 

Politikası Çalıştayı Ön Raporu,  

 Birimimiz tarafından hazırlanan Şehit Yakınları ve Gaziler ile Gazi Yakınlarına Sağlanan Sosyal ve 

Ekonomik Hakların İyileştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi,  

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Kasım 2016 tarihinde yaptığı olağanüstü gündemli toplantı sonrası 

ilan ettiği Parti Meclisi Bildirisi,  

 Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Türkiye - Fransa OHAL 

Karşılaştırması", 

 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Genelge FETÖ'cü 

Belediye Başkanları İçin mi Çıkarıldı?" başlıklı çalışma,  

 Birimimiz tarafından hazırlanan "AKP ve FETÖ'nün 'Miladı'" başlıklı kitapçık, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Ekim 2016 tarihinde Habertürk canlı 

yayınında yaptığı gündem değerlendirmesi video yayını, 

 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Reza 

Zarrab ve Türkiye" çalışmasının özeti,  

 İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 

hazırlanan CHP Emek Büroları Eylül ayı Emek Bülteni, 

 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Gerçek bir 

Demokrasi İçin Muhtarlık Sistemi ve Muhtarlarımız" başlıklı çalışma, 

 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

ByLock hakkında çalışma, 

 Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Anayasa 

Uzlaşma Komisyonu Bilgi Notu, 

 Birimimiz tarafından hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnameler, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adlî Yıl açılış törenine katılamama gerekçelerini 

içeren yazı, 

 CHP’nin 21 Maddelik Demokrasi Bildirgesi, 

 Birimimiz tarafından hazırlanan “Dünden Bugüne Cumhuriyet Partisi” başlıklı çalışma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Ekim 2016 tarihinde Habertürk kanalında 

katıldığı canlı yayın röportajı video kaydı,  

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Kasım 2016 tarihinde yaptığı olağanüstü gündemli toplantı sonrası 

ilan ettiği Parti Meclisi Bildirisi,  

 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan "Genelge FETÖ'cü 

Belediye Başkanları İçin mi Çıkarıldı?” başlıklı çalışma, 

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan CHP Ulusal Çocuk 

Politikası Çalıştayı Ön Raporu,  
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 Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Şehit 

Yakınları ve Gaziler ile Gazi Yakınlarına Sağlanan Sosyal ve Ekonomik Hakların İyileştirilmesi ile 

İlgili Kanun Teklifi,  

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Rakamlarla 

Türkiye” başlıklı çalışma, 

 5 Aralık 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de yaptığı 2017 

Yılı Bütçe Konuşmasının metni ile video kaydı,  

 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının ardından olağanüstü toplanan 

Merkez Yönetim Kurulu Bildirgesi, 

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Türkiye, AKP 

Eliyle Karapara Aklama Cenneti Olacak” başlıklı çalışma, 

 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 Aralık 2016 tarihinde Grup Genel Kurulu 

Toplantısında yaptığı konuşmanın metni ile video kaydı, 

 Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan gündeme dair haftalık değerlendirmelerin paylaşıldığı 

21 Aralık 2016 tarihli basın açıklaması metni ile video kaydı, 

 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 Aralık 2016 tarihinde Grup Genel Kurulu 

Toplantısında yaptığı konuşmada, anayasa metnine yönelik getirdiği 7 maddelik itiraz listesi, 

 Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Anayasa 

Değişikliği Ne Getiriyor? 35 Soru 35 Cevap” başlıklı çalışma, 
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 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Başkanlık Sistemi 

ve Büyükşehir Belediyelerine Yönelik Olası Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme”, 

 Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Haftalık 

Ekonomi Gündemi, 

 İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Haftalık 

İnsan Hakları ve Doğa Hakları Raporu, 

 İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan Türkiye ve Dünya Gündemi Haftalık 

Değerlendirme Rapor Özeti. 

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. 

Son iki ay içinde yaptığımız görsel çalışmalarımızdan bazı örnekler 

aşağıda sunulmaktadır: 

Engelliler Haftası dolayısıyla Parti Meclisi Üyemiz Sayın Turan Hançerli ile 

birlikte slogan-afiş görsel çalışması yapılmış ve tüm örgütlere iletilmiştir.  
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Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi, Türkiye’nin gündemine uygun biçimde ağırlıklı olarak terör, anayasa ve 

başkanlık tartışmaları, OHAL uygulamalarının yarattığı mağduriyet, gazetelere ve gazetecilere yapılan 

baskılar gibi iç ve dış siyaseti içeren ve doğrudan vatandaşı ve toplumu ilgilendiren konularda, raporlar, 

kitapçıklar ve broşürler aracılığıyla Partimizi tanıtmaya ve Parti görüşlerimizi paylaşmaya devam 

etmektedir.  

Hedefimiz, gündemdeki konular ve özellikle AKP Yönetiminin dezenformasyon, algı operasyonları, 

psikolojik savaş gibi mücadele yöntemlerinin önüne geçerek doğru bilgilendirme, gerçekleri gösterme 

yoluyla algıyı kırabilmektedir. Diğer taraftan, MYK ve PM üyelerimiz başta olmak üzere, tüm örgüt 

elemanlarımızın saha çalışmalarında, kürsü konuşmalarında ve basın açıklamalarında bu raporlardan 

faydalanmasını sağlamak da bir başka hedefimizdir. 

Birimimiz tarafından bugüne kadar hazırlanan broşür, kitapçık ve raporlar aşağıdaki gibidir: 

 “AKP’nin ‘Terör’le Aldatmacası” (7 Haziran 2015 

tarihinden bu yana yaşanan terör eylemlerinin 

bilançosunu ortaya koyan raporumuzda AKP’nin 

terörden nemalanarak bir kaos ve korku ortamı 

yarattığı ileri sürülmektedir. AKP’nin iktidara geldiği 

2002 yılında şehit sayısı 7 iken, bu sayı artık binlerle 

ifade edilmektedir. Terör saldırılarının devam etmesi 

nedeniyle, raporumuz ne yazık ki sık sık 

güncellenmektedir). 

 
 Atatürk kartpostalları çalışması 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İlk 4 Madde el broşürü 

 Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Albümü 
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 Darbe Alan Türk Demokrasisi 

 Cumhuriyet Halk Partisi Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik Bildirgesi  

 Karayolu Taşıma Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 Dünden Bugüne Cumhuriyet Halk Partisi  

 Şehit Yakınları ve Gaziler ile Gazi Yakınlarına Sağlanan Sosyal ve Ekonomik Hakların İyileştirilmesi 

ile İlgili Kanun Teklifi  

 13 Yılın Faturası AKP'nin Ağır Tahribatı  

 Erdoğan ve AKP’nin Dış Politika Çarkları: İsrail Örneği 

 Erdoğan ve AKP’nin Dış Politika Çarkları: Rusya Örneği 

 
 

 AKP Teröre Yardım ve Yataklık Ediyor 

 Fransa'da OHAL Uygulaması ve Tartışmalar: Fransız OHAL'i Türk OHAL'ine İyi Bir Örnek Olabilir 

mi?  
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 Kanun Hükmünde Kararnameler  

 Kanun Hükmünde Kararnameler çalışmamız tek sayfalık bildiri haline getirilmiştir 

 
 

 “Dış Politikada Sıfır Dost Stratejisinin Son Ayağı: Avrupa 

Birliği” 

 “AKP için FETÖ’nün ‘Miladı’ ” (Bu raporumuzla bağlantılı 

olarak “CHP Grubu’nun 2002-2016 FETÖ/PYD ile ilgili 

Yasama Çalışmalarını” dökümante ederek yayınlamaya 

ilişkin hazırlıklarımız çerçevesinde anılan dönemdeki 

önergelerimizin pdf formatı şeklindeki belgeleri Meclis 

arşivlerinden indirilmiştir.) 

 Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Anayasa Değişikliği Ne 

Getiriyor? 35 Soru 35 Cevap” kısaltılarak iki sayfalık bir 

bildirge haline getirilmiştir. 
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2015 yılının Kasım ayında yapılan genel seçimlerden sonra AKP Yönetiminin ilk yılının CHP’nin seçim 

bildirgesinde yer alan vaatleri çerçevesinde değerlendirildiği “CHP İktidar Olsaydı” başlıklı, geniş kapsamlı 

çalışma Birimimiz tarafından tamamlanmıştır. Hukuk, ekonomi, sosyal politikalar, yerel yönetimler, dış 

politika, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda CHP’nin vaatleri ile bugünkü mevcut durum ve 

uygulamalar arasında, maddeler halinde, kolay okunabilecek şekilde bir kıyaslama yapılmıştır. Bu 

çalışmanın broşürler ve basın açıklamaları şeklinde paylaşılması düşünülmektedir. 

Ülkemizde artan terör olayları ve sınırlarımız dışında operasyonların devam etmesi sebebiyle birçok 

vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hergün gelen şehit haberleri ülkemizin kanayan yarası olmuş, hayatını 

kaybedenlerin ailelerinin yüreğine adeta ateş 

düşmüştür. Partimiz bünyesinde başlattığımız bir 

çalışma ile şehitlerimizi onurlandırmak ve ailelerin 

vicdanına ortak olmak, evlatlarının anısını yaşatmak 

amacıyla; isteyen ailelerin şehit evlatları için broşür 

hazırlanmaktadır. İl Başkanlarımızdan, şehit 

ailelerinin vermiş olduğu bilgi ve resimler derlenmiş 

ve broşür haline getirilmiştir. Sayın Genel 

Başkanımızın bu broşürlerin bir hikaye dilinde edebi ve duygu yönünün ağırlıklı olduğu şekle getirilmesi 

talimatı üzerine, hazırlanan çalışmalar edebi bir dille yazılmak üzere Parti Meclisi Üyemiz Sayın Yaşar 

Seyman'a teslim edilmiştir. İl başkanlıkları tarafından Birimimize iletilen şehitlerle ve ailelerin görüşleri ile 

ilgili bilgilerin tasarlanıp broşür haline getirilmesine devam edilmekte ve hikayeleştirilmek üzere Parti 

Meclisi üyemiz Sayın Yaşar Seyman’a iletilmektedir. Süreç, tamamlanan çalışmaların ailenin istediği sayıda 

broşür olarak şehit ailesine teslim edilmesi ile devam edecektir.  

 

 

3.14. Yerel Yönetimler 

Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

Yerel yönetimler alanında raporlama döneminde gerçekleşen belediyelere kayyum ataması ve belediye 

başkanlarının yurtdışına çıkışlarına getirilen kısıtlamalar ve büyükşehirlerin sayısının artırılması 

yönündeki çalışmalar önemli konular olarak öne çıkmaktadır. 

 

3.14.1. Belediyelere Kayyum Atamaları 

Demokratik ilkeleri ve hukuk devletini her fırsatta ayaklar altına alan AKP hükümetinin yerel yönetimlere 

yönelik icraatlarından birisi de, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşan bir biçimde bir çok belediyede 

belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum ataması yapılmasıdır. 

Demokrasi ve hukuk devletine bağlılığımızın bir parçası olarak bu anti demokratik uygulama karşısında 

tavrımızı “seçimle gelenin seçimle gitmesi” gerektiğini belirterek açıkça koymuş bulunuyoruz.  

Bununla birlikte kayyum atamasının bu durumdan öte sonuçlarının olduğunun da altının çizilmesi 

gerekmektedir. Görevlerinden alınan belediye başkanlarının yerlerine yapılan atamalarda siyasi ve 

ideolojik kaygı ve tercihlerin öne çıktığı gözlenmektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak bir çok yerde kayyum 

olarak atananların doğrudan AKP kimliği taşıdığı gözlenmektedir. Bu haliyle kayyum uygulaması, yerel 
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düzeyde sandık yoluyla iktidara gelemeyen AKP’nin sandık dışı yöntemlerle iktidara el koyma projesine 

dönüşmüş bulunmaktadır.  

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamı olarak konuya ilişkin görüşlerimizi ilgili 

bölümde metni de yer alan basın açıklamalarıyla kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz.  

 

3.14.2. Belediye Başkanlarının Yurtdışı Gezilerine Getirilen Kısıtlamalar 

Son dönemde belediyelere yönelik yaşanan önemli olumsuzluklardan biri belediye başkanlarının 

yurtdışına çıkışı da izne bağlanması olmuştur. Bu keyfi uygulama kapsamında en son yapılan resmi 

açıklamaya göre 170 kadar belediye başkanının yurtdışına çıkış talebi reddedilmiştir. Bu sayı hali hazırda 

çok daha yüksektir. 

Kamu tüzel kişilikleri ve özerklikleri Anayasa ile güvence altına alınmış; kendi bütçe ve karar organları 

bulunan ve seçimle gelen bir kurum olarak Belediyelerimizin seçilmiş temsilcisi olarak Belediye 

Başkanlarımızın yurtdışına çıkışlarının İçişleri Bakanı iznine bağlanması ve birçok durumda çıkışlarının 

engellenmesi kabul edilebilir değildir.  

Bu kapsamda bizim çok sayıda belediye başkanımızın yurtdışı toplantıları iptal edilmek durumunda 

kalmıştır. Bu gezilerin bir bölümü hibe niteliğinde ya da uzun vadeli proje kredisi olarak alınan mali 

desteklere ilişkindir. Bir bölümü ise olanlar yanında, söz konusu yurtdışı seyahatlerin bir bölümü de kardeş 

şehir projeleri ve işbirliği anlaşmalarının imzalanması amacıyla planlanmış ancak gerçekleştirilmemiştir.  

Bu keyfi uygulamanın belediyelerimizin çalışmalarına önemli bir engel haline gelmiş olması yanında, 

Türkiye’nin yurtdışındaki imajına da önemli darbe vurduğu açıktır. Belediye başkanlarımız ortaya çıkan 

durumu yurtdışındaki muhataplarına anlatmakta zorlanmaktadır. Bu konuda Genel Başkan Yardımcılığımız 

tarafından başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli mecralarda girişimler yapılmıştır.  

Konuya ilişkin yapmış olduğumuz basın açıklamaları raporun ilgili bölümünde yer almaktadır. 

 

3.14.3. Büyükşehir Belediyelerinin Sayısının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar 

Türkiye’de mevcut koşullarda 30 olan büyükşehir sayısının 60’a kadar yükseltileceği yönünde bir açıklama 

geçtiğimiz günlerde bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış bulunmaktadır.  

Başkanlık sistemi açısından bu konunun iki boyutu önemli görünmektedir. İlk olarak, başkanlık sistemi ile 

idari bir birim olarak büyükşehirlerin nasıl ilişkileneceklerine yönelik bir tespitin yapılması gerekmektedir. 

İkinci boyut ise büyükşehir sayısının artırılmasının referandum sürecini nasıl etkileyeceği ve bu konuda 

CHP’nin nasıl bir tavır alması gerektiğine ilişkindir. 

Büyükşehir belediyesi sayısının mevcut 30 belediyeye 30 yeni büyükşehir belediyesi eklenerek 60’a 

çıkarılacağı yönündeki değerlendirmesi dikkate alındığında, bu sayıya ulaşmak için şu anda 750. 000 olan 

nüfus kriterinin aşağı çekilmesi gerekmektedir. 

Yaptığımız hesaplamalara göre nüfus kriterinin 300. 000’e indirilmesi durumunda büyükşehir sayısı 58, 

nüfus kriterinin 250 000 olarak belirlenmesi durumunda bu sayı 64 olacaktır. Birinci durumda büyükşehir 

olmayan il sayısı 23, ikinci durumda ise 17 olacaktır. 

Ancak hatırlatmak gerekir ki, geriye kalan bu illerin nüfusu büyükşehirlerle karşılaştırıldığında oldukça 

düşüktür. Şu anki 30 büyükşehir sınırları içinde Türkiye nüfusunun % 77.5’lik bölümünün yaşadığı dikkate 
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alındığında büyükşehirlerin nüfus ağırlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yine hesaplamalarımıza göre 58 

büyükşehir yaratılması durumunda, büyükşehirlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 94.0’e , 64 

ilin büyükşehir olması durumunda ise bu oranın % 96.0’ya ulaşacağı görülmektedir. 

Diğer bir anlatımla; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan artışın gerçekleşmesi durumunda 

Türkiye nüfusunun % 95’lik bir bölümü büyükşehirlerde yaşayacaktır. Bu strateji % 5’lik bir kesimi dışarıda 

bırakarak cezalandırmakla birlikte, onun dışında kalan tüm illeri büyükşehir yaparak sıradanlaştırmaktadır. 

Diğer bir anlatımla aşağı yukarı bütün illerin büyükşehir olduğu bir durumda büyükşehir olmak bir ayrıcalık 

olmayacaktır.  

Bununla birlikte referandum sürecinde özellikle büyükşehir statüsü üzerinden seçmen devşirme yönünde 

bir stratejinin uygulanacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu stratejiyi işlemez hale getirip tersine çevirecek 

bir karşı stratejinin uygulamaya konulması CHP açısından önemlidir. Bu yönde bir strateji açısından 

yukarıda yaptığımız değerlendirmeler ışığında illere yönelik kullanılacak söylemin söz konusu illeri üç ayrı 

gruba ayırarak geliştirilmesi önemlidir.  

 

3.15. Bilişim Teknolojileri, Internet ve Sosyal Medya 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra, çok sayıda terör saldırısı ve önemli kayıplarla geçirdiğimiz 2016 

yılında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, siber güvenlik, savunma sanayii, haber alma ve ifade özgürlüğü gibi 

konularda önemli gelişmeler yaşandı. 

İnternetin, başta sosyal medya olmak üzere yavaşlatılması veya bloke edilmesi, haber alma ve ifade 

özgürlüğünün kısıtlanması için yaygın bir yöntem haline geldi. Anayasa ve kanunlara aykırı bir şekilde, gizli 

talimatlarla yürütülen bu kısıtlamalar, başta terör saldırıları ve darbe girişimi olmak üzere hükümetin 

tavrına göre değişken uygulamalarla karşımıza çıktı. 

İnternet ve sosyal medya, darbe girişimi süresince neredeyse hiç aksama olmadan çalıştırıldı, hemen her 

şey herhangi bir sansüre uğramadan paylaşıldı, hatta GSM şirketleri hediye internet paketleri dağıttı. Terör 

eylemleri ve muhaliflere dönük operasyonlarda duruma göre değişen uygulamalar gözledik.  

Konuyla ilgili sorumlu pozisyonda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uygulayıcı 

pozisyonundaki Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ve zincirin son halkası servis sağlayıcılar, uygulamalar 

hakkında herhangi bir açıklama yapmadı, sessiz kalmayı tercih etti.  

Başbakan Binali Yıldırım 4 Kasım’da yaptığı açıklamada, HDP milletvekillerine dönük operasyon sırasında 

uygulanan kısıtlamayla ilgili “Arkadaşlar güvenlik açısından zaman bu tip tedbirlere başvurulabilir. Bunlar 

geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner.” diyerek hukuki dayanağı 

bulunmayan uygulamayı itiraf etmiş oldu. 

Tüm bu gelişmelerle ilgili hızla harekete geçtik, uygulamaları teknik ve siyasi yönden takip ettik, medyaya 

yaptığımız açıklamalarla halkı bilgilendirmeye çalıştık. Dünyanın medeni ülkelerinde internet temel insan 

hakları arasında sayılmaya başlarken, bizde hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir kamu iradesi 

bulunmaması çok üzücüdür. 

Haber alma ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı iki diğer önemli olay da, Berat Albayrak’a ait e-posta 

mesajlarının WikiLeaks’te paylaşılması ve IŞİD tarafından iki Türk askerinin yakıldığı iddiasıyla paylaşılan 

video oldu. Özellikle IŞİD videosu konusunda Twitter, Facebook ve YouTube kesin bir işbirliği yapmasına 
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rağmen, günler süren kısıtlama hem demokratik hakları, hem de ticari olarak bu mecralarda yapılan 

faaliyetleri engelledi. 

Halen Türkiye’de mahkeme, savcılık veya idari kararlarla engellenmiş 110.000’den fazla internet sitesi ve 

adresi bulunuyor. Bunların arasında çok sayıda muhalif haber sitesi, kişisel blog, sosyal medya paylaşımı 

bulunmakta, bu kararlar çok kolay ve hızlı alınırken itiraz ve düzeltme süreçleri çok zor işlemektedir. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak Freedom House, Türkiye’yi internet özgürlükleri açısından “kısmen özgür 

ülkeler” sınıfından “özgür olmayan ülkeler” sınıfına almıştır. Erişim engelleri, içerik engelleri ve kişisel 

hakların ihlali açısından yapılan değerlendirmede, Türkiye 2011 yılından beri düzenli olarak puan 

kaybetmektedir. Freedom House raporunda, Güneydoğu illerindeki internet erişim engellemeleri, sosyal 

medya kısıtlamaları, AKTroll olarak adlandırılan organizasyonların faaliyetleri konu edilmiş, Türkiye’deki 

endişe verici durum uluslararası alana taşınmıştır. 

Darbe girişimi sonrasında, FETÖ üyelerinin aralarındaki gizli iletişimin ByLock ve Eagle adlı uygulamalar 

üzerinden yürütüldüğü ve ByLock kullananların bilgilerinin istihbarat birimleri tarafından elde edildiği 

yönünde haberler yapıldı. Süreç boyunca uygulamanın kırılma yöntemi ve kullanıcı sayısı hakkında 

birbiriyle çelişen çok sayıda haber yapılarak kamuoyunda tedirginlik yaratıldı. Halkın doğru 

bilgilendirilmesi amacıyla uygulama hakkında detaylı incelemeler yaparak raporlarımızı paylaştık, basın 

açıklamaları yaptık. 

Yasa dışı dinleme ve delil üretme merkezi niteliğinde çalışan ve AKP tarafından FETÖ’ye teslim edilen 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), 17-25 Aralık sonrası gözden düşmüş ve hedef haline gelmişti. 

Darbe girişimi sonrasında TİB’in tamamen kapatılmasına, yetkilerin de BTK’ye devredilmesine şahit olduk. 

Sürecin yönetilme şekli ve sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirdik, basın açıklamaları yaptık. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Eylül ayında RedHack tarafından, Aralık ayında 

WikiLeaks tarafından paylaşılan e-posta mesajları, hem siber güvenlik, hem de internet sansürü açısından 

takip ettiğimiz önemli bir konu oldu. 

Hukuki dayanağı olmayan, siyasi baskı amaçlı yapılan sansür uygulamalarına karşı, muhalif medya ve sivil 

toplum örgütlerinden gelen destek taleplerini, detaylı inceleme yaparak uygun bulduğumuz ölçüde 

cevapladık. Yasaklanan internet haber siteleri ve kapatılan sektör dernekleri konusunda gerekli 

girişimlerde bulunarak hatalı ve keyfi uygulamaların son bulması için çaba gösterdik, çok sayıda haber 

sitesinin hızla açılmasına, sektör derneklerinin yeniden faal hale gelmesine yardımcı olduk. 
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4. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER 

 

4.1. Türkiye Ekonomi Politikaları 

Gen.Bşk.Yrd.Selin Sayek Böke 

Ekonomide yaşanan gelişmelerin paydaşlarla ortak tespiti, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile 

paylaşılması yönünde yapılan faaliyetler raporda değerlendirilmektedir. Bu bölümde özellikle ekonomi 

alanında son 2 ayda yaşanan gelişmeler özetlenmektedir. Bu tespitler kamuoyu ile bu dönemde basın 

toplantıları ve basın açıklamaları ile paneller ve seminerler yoluyla paylaşılmıştır. 

Genel Değerlendirme 

2016 yılının genelinde ekonomiye dair tüm göstergeler derinleşen sorunlara işaret etmeye devam etti. 

Son iki ayda da bu eğilim süregeldi. Bu raporda son iki aya yönelik veriler ve bu veriler ışığında Türkiye 

ekonomisine dair bir değerlendirme yapılmaktadır, ancak bu kısa süreçte ortaya çıkan ekonomik tablonun 

sorumlusunun son 14 yıldır uygulanan ekonomi politikaları ve siyasi tercihler olduğunun altı çizilmelidir. 

Ekonomideki bu gidişatın temel sorumlusu AKP iktidarıdır. Gelirimizin azalıyor olmasının da, adaletsiz 

dağılımının da, hayat pahalılığının da, döviz kurunun sürekli artışının da, işsizlikteki artışın da temel sebebi 

AKP’nin siyasi tercihleriyle şekillendirdiği ekonomi anlayışıdır. Bu ekonomik düzen AKP’nin 14 yıldır 

uyguladığı ahbap-çavuş ilişkileri üzerine inşa edilmiş olan, tüketim – borç ve rant temelli çarpık bir 

düzendir. Bugün yaşıyor olduğumuz tüm ekonomik sorunların da temelinde bu ekonomik düzenin 

aksaklıkları yatmaktadır. Son yıllarda bu düzenin artık yapısal sınırlarına ulaşmış olması sebebiyle Türkiye 

kendisine benzeyen ülkelerden olumsuz yönde ayrışmaya başlamıştı. Bu olumsuz ayrışma özellikle Ekim 

ayından itibaren hızlanarak arttı. Ekim ayından itibaren bu olumsuz yönde ayrışmanın pekişmiş olması 

Ekim ayında yaşanan gelişmelere dair bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Ekim ayının başında hükümetin 

OHAL’i uzatma kararını açıklaması ve takip eden günlerde Türkiye’de bir rejim tartışmasının hızlandırılmış 

olması siyasi risklerin artmasına yol açmıştır. Artan siyasi risklerle birlikte yapısal sorunlardan dolayı zaten 

zorlaşan ekonomik koşullar daha da zorlaşmış, kendini her alanda hissettirmeye başlamıştır. 

Son iki ay içerisinde son döneme dair imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve 

yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı. Veriler Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunların devam 

ettiğini ve bu yüzden ekonominin üretim ayağının kangren olduğunu gösteriyor. Üretimdeki bu sorunlar 

yüksek işsizlik oranları olarak vatandaşımızın günlük hayatına yansırken Aralık ayı 6,5 milyon asgari ücretli 

için zorluklarla buldukları bu işlerden kazanacakları ücretin ne olacağına dair önemli toplantılarla geçti; 

ancak sonucu maalesef milyonlarca emekçi için hayal kırıklığı oldu.  

Bu raporda tüm bu gelişmelerin detayı sunulmaktadır. Ancak tüm bu gelişmeler yaşanır, ekonomi 

küçülmeye başlamış ve üretim kalitesi sürekli düşerken bu sorunları tespit etmekten çok uzak bir iktidar 

ve üst yönetim ile karşı karşıyayız. Ilgaz Tüneli’nin açılış töreninde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı 

Türkiye’nin OECD tarafından yüksek gelirli ülkeler arasına alındığını ifade etti. Ancak maalesef bu bilgi 

doğruyu yansıtmamaktadır. Takip eden günlerde bu açıklamanın bir hata olduğu ifade edildiyse de 

yapılacak tespitin doğruluğu açısından burada bir kez daha verileri ortaya koymak gerekiyor. Türkiye 

maalesef OECD’nin 28 ülkeden oluşan yüksek gelirli ülkeleri arasında yer almıyor. Türkiye 1980-2011 yılları 

arasındaki büyüme performansıyla OECD’nin 59 ülkeden oluşan yüksek ve sürekli büyüyen ülkeler 

listesinde yer alıyor, yüksek gelirli ülkeler arasında değil. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını 

çözülebilmesi, var olan potansiyelini gerçekleştirerek zenginleşebilmesi ve bunu adil paylaşabilmesi için 

her şeyden önce durumu doğru tespit edebilen bir yönetime ihtiyaç bulunmaktadır. AKP iktidarının 
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yıllardır uyguladığı ekonomik politikalar değişmeden aşağıda verilerle tarif ediliyor olan makroekonomik 

vasatlığın aşılması da imkansız olacaktır. 

14 yıllık AKP yönetiminin politikaları ekonomiyi iflasa sürükledi.  

AKP’nin ekonomik anlayışının Türkiye’yi hapsettiği vasatlıktan yine AKP’nin ekonomi politikalarının 

kurtarması mümkün değil. Türkiye AKP’nin bu ekonomik anlayışının ortaya çıkarttığı sorunlar sonucunda 

uzun süredir dünyadan ayrışıyor. Ortaya çıkan vasatlığın temeli Türkiye’de eğitimde yaratılan tahribat 

sebebiyle takılmış olduğumuz orta beşeri sermaye tuzağının katma değer üretimi önünde engel 

oluşturuyor olmasına dayanıyor. Katma değer üretemeyen ekonomik yapı Türkiye’nin orta teknoloji 

tuzağına takılmasına yol açıyor. Üretimin yapısı katma değer yaratmadığı için de Türkiye ekonomisi 

vatandaşları için gelir yaratan bir düzen ortaya çıkartmıyor. Sonuç olarak Türkiye vatandaşlarının gelirini 

arttıramıyor.  

Temel Yapısal Sorunlar: 

Ekonomi açısından en temel iki yapısal sorun alanı eğitim ve hukuk. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 

kalkınmanın temeli olan eğitimde tahribat derinleşiyor. Türkiye’nin ekonomideki vasatlıklardan çıkışı için 

öncelikle ve ivedilikle eğitim alanında reform yapılmalı. Uluslararası sınavların sonuçları Türkiye’de 

eğitimde yaşanan tahribatı çok açık bir biçimde ortaya koyuyor:  

Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri (TIMMS) 2015 araştırmasına göre Türkiye fen bilimleri ve 

matematik alanlarında dünya sıralamasında en kötü durumdaki ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye 

matematikte 4. sınıf öğrencileri arasında 49 ülke arasında 36'ıncı sırada. Sekizinci sınıf öğrencileri arasında 

ise 39 ülke arasında 24. sırada yer alıyor. Fen bilimlerinde ise 4. sınıflar seviyesinde 39 ülke arasında 21'inci, 

8. sınıflar seviyesinde 47 ülke arasından 35'inci sırada.  

PISA 2015 araştırmasına göre Türkiye OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en kötü performansa 

sahip ikinci ülke konumunda. 2015 yılında Türkiye hem fen bilimleri, hem matematik, hem de okuma 

becerilerinde OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en düşük puana sahip ikinci ülke. Yıllar içinde 

Türkiye’nin bu sınavlardaki performansı da kötüleşiyor. Fen bilimlerinde 2006 yılındaki performansımıza 

geri döndük, matematik ve okuma becerilerinde ise 2003 yılındaki performansımızdan daha kötü bir 

performans sergiledik. 

OHAL kapsamında KHK’larla yerle bir edilen hukuk düzeni ekonomide güveni tamamen yerle bir etti. Bu 

hukuksuzluklar yapısal sorunların üzerine eklendi, kendisi de bir yapısal soruna dönüştü. İktidarın bu 

uygulamaları sonucunda Türkiye’nin siyasi riskleri arttı ve bu da ekonomiye doğrudan yansıdı.  

Döviz kurundaki hareket Türkiye’nin bir krizin eşiğine iktidar tarafından taşındığını ortaya koydu. Bugün 

bir ekonomik krizin eşiğine taşınmış olmamızın iki temel sebebi var: yıllardır uygulanan kötü ekonomik 

politikalar ve özellikle Ekim’den beri bunun üzerine eklenen siyasi riskler. Öyle ki Türkiye uzun süredir 

“kırılgan beşli” olarak tanımlanan, ekonomisi en kırılgan ülkeler arasında sayılır oldu. Geçtiğimiz günlerde 

kamuoyu ile paylaşılan Bank Of America (BofA) Merrill Lynch, 2017 gelişen piyasalar raporunda Türkiye, 

Güney Afrika ve Brezilya ile birlikte en kırılgan üçlü arasında gösterildi. 

Makroekonomik Verilerin Değerlendirmesi: 

Son dönemde gelen verilerin özeti şöyle: Üretim daralıyor, gelirlerin büyüme hızı yavaşlıyor hatta eksi 

düzeylere geriliyor, kapanan şirket sayısı artıyor, yeni açılan şirket sayısı azalıyor, işsizlik yüksekliğini 

koruyor, üretimdeki daralmaya rağmen cari açık artmaya devam ediyor, bu da Türkiye’nin dışarıdan 

borçlanma ihtiyacının sürdüğüne işaret ediyor. TL’deki değer kaybı da borcumuza borç ekliyor.  
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Peki vatandaşa etkisi ne bu gelişmelerin? Bu makroekonomik gelişmeler doğrudan vatandaşımızın 

ekonomisini de etkiliyor. Üretim olmayınca istihdam da olmuyor, gelir de olmuyor. Borçlanarak yaşamını 

sürdürme zorunluluğu derinleşerek devam ediyor. Özetle, Türkiye ekonomisi makroekonomik olarak ne 

yaşıyorsa aynısı doğrudan vatandaşımızın da ekonomisinde ve günlük hayatında yaşanıyor. 

Reel sektör verileri ekonomide yavaşlamaya işaret etmektedir: 

1. Türkiye ekonomisi 27 çeyrek sonra ilk defa küçüldü. 2016’nın üçüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi 

hasıla (GSYH) yüzde 1,8 daraldı. İmalat sanayi yüzde 3,2 daralırken, tüketim yüzde 3,2, ihracat yüzde 

7, yatırımlar ise yüzde 0,6 azaldı. OECD’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı ‘Global Ekonomik 

Görünüm’ tahminlerine göre ise Türkiye’nin 2016 büyümesinin yüzde 2 ile sınırlı kalması bekleniyor. 

Üstelik üçüncü çeyrekteki daralma Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milli gelir hesaplarını revize etmiş 

ve bu revizyon sonucunda son birkaç yılın milli gelirinde ciddi bir artış hesaplanmış olmasına rağmen 

ortaya çıkıyor. TÜİK’in milli gelir hesaplarında yaptığı revizyonun birçok teknik soru işareti barındırdığı 

da not edilmeli.  

2. Sanayi üretim endeksinin değişimi 2016’da reel sektörün sıkıntılarının çok derinleştiğine işaret ediyor. 

Sanayi üretim endeksinde 2016’nın ilk on ayı itibariyle gerçekleşen yüzde 1,6’lık artış, son 5 yılda 

kaydedilen en düşük artışa işaret ediyor. Üstelik bu oran kriz yılları hariç, 1987 yılından itibaren en 

düşük düzeydeki artış: sanayi üretim endeksi, kriz yılları hariç, son 29 yılın en kötü halinde.  

3. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 75’te takılı kaldı. 2008’de yaşanan küresel krizden önce 

yüzde 80 civarında seyreden imalat sanayi kapasite kullanım oranı, kriz döneminde yüzde 58’e kadar 

geriledi ve krizden sonra 2010 sonlarına doğru yüzde 75 seviyesine çıktı. Bu tarihten itibaren de hep 

yüzde 75 civarında seyretti. Bir başka deyişle, Türkiye var olan üretim kapasitesinin ancak dörtte 3’ünü 

kullanmakta ve kullanılmayan atıl kapasiteler mevcut. 

4. İmalat sanayi yüksek teknolojili ürün üretemiyor. Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri kapsamında 

yayınlanan imalat sanayinin teknolojik yapısı ile ilgili veriler, var olan kapasitemizin de aslında düşük 

teknolojili üretim alanlarında olduğunun bir göstergesi. Aşağıdaki grafiklerden de görüldüğü üzere 

2015 yılında imalat sanayiinde faaliyet gösteren 335 bin girişimin sadece 1129’u yüksek teknolojili 

üretim yapmaktadır. Yani girişimlerin sadece yüzde 0,3’ü yüksek teknoloji ile faaliyet gösteriyor. 

Üretimin ise sadece yüzde 3’ü yüksek teknoloji ile gerçekleşmektedir. Buna karşılık girişimlerin yüzde 

59’unu ve üretimin yüzde 39’unu düşük teknoloji kategorisi oluşturuyor. Üretimin bu yapısının 

değişebilmesi, daha yüksek gelir yaratan bir yapıya kavuşması AKP’nin rant-borç sarmalı üzerine inşa 

edilmiş ekonomik düzeni ile mümkün değil. Verimlilik odaklı, gelir adaletini önceleyecek, sürdürülebilir 

bir kalkınma modeli ile bu tablonun değişmesi mümkün olacaktır; bu değişikliği ise AKP’ni yapması 

mümkün olmayacaktır. 

5. Bir yandan şirketler kapanırken bir yandan da yeni kurulan şirket sayısı azalıyor. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre Kasım ayında kapanan şirket sayısı 2015 Kasım ayına göre 

yüzde 47,8 arttı, 1073'e ulaştı. Buna karşılık Kasım ayında kurulan şirket sayısı bir yılda sadece yüzde 

1,28 arttı.  

6. İşsizlik çift hanelerde devam ediyor.  

 TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında geçen senenin aynı ayına göre iş arayıp 

bulamayan vatandaşlarımızın sayısı 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu ve işsizlik yüzde 

11,3’e ulaştı. Toplamda 3 milyon 523 bin insanımız iş arayıp bulamıyor, 2 milyon 320 bin 

vatandaşımız ise iş bulsa çalışabileceğini söylüyor ancak umudunu kaybetmiş olduğu için iş dahi 

aramıyor.  
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 Vatandaşlarımızdan 5 milyon 843 bini gerçek anlamda işsizler. Bu durum göz önüne alındığında 

gerçek işsizliğin yüzde 17,5 olduğu görülüyor. 

 Kadınların işsizlik oranı kriz yılında görülen düzeye yükseldi. Erkeklerin işsizlik oranı yüzde 9,3 iken 

kadınlarda bu oran yüzde 15,5’e çıkıyor. Kadın işsizliği en son 2009 yılı başlarında bu kadar 

yüksekti.  

 Toplam işsiz ordusunun üçte birini gençler oluşturuyor. Genç işsizlik 19,9 olarak gerçekleşti. Her 5 

gencimizden birisi çalışmak istiyor, iş arıyor ancak bulamıyor. 

 Gençler arasında da kadınlar ekonomik olarak daha zor koşullarla karşı karşıyalar. Genç erkekler 

arasında işsizlik oranı yüzde 16,6 iken genç kadınlarda bu oran yüzde 25,6’ya kadar yükseliyor. 

Yani her 4 genç kadından biri işsiz. Genç kadın işsizliği en son 2010 yılı başlarında bu kadar yüksekti. 

Peki vatandaşa etkisi ne bu gelişmelerin? 

 GSYH ölçümü ülkemizde o dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden 

değerini belirler. Üretimin değerini yansıtan bu değer aynı zamanda ülkede ekonomik faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkan toplam geliri de ifade etmektedir. GSYH’nın yüzde 1,8 küçülmesi demek 

üretimin azalması demektir, ülkede elde edilen gelirin düşmesi demektir. Vatandaşımız için 

azalar gelir demek, düşen üretim sonucunda daha çok işsizlik demektir. 

 Üretimde istenilen dönüşüm gerçekleşmedikçe, ve bu dönüşüm eğitim-teknoloji-hukuk 

alanlarında ekonomi politikalarında temel oluşturacak bir bütünlüklü çerçeve ortaya 

konulmadıkça ne işsizlik sorunu çözülebilir ne de gelir artabilir. Yüksek teknolojili üretime 

geçilmedikçe Yüksek teknolojili üretime geçilmedikçe yüksek katma değer yaratılamıyor ve 

kapasite arttırılamıyor. Kapasite kullanım oranı artmadığı müddetçe ise var olan üretim 

kapasitemiz de kullanılamıyor ve üretimde sınırlar aşılamıyor. 

 Üretimdeki bu olumsuzluklar halkımıza çift hanelerde işsizlik ve düşük gelir olarak yansımaya 

devam ediyor. Her 10 kişiden birisi işsiz. Gençler ve kadınlar için işsizlik çok daha büyük bir 

sorun. Kadınların işsizlik oranı kriz ve krizi takip eden yıllardaki düzeylerine kadar artmış 

durumda. Her 5 gençten birisi işsiz. Her 4 genç kadından birisi işsiz. 

Ödemeler dengesi ve döviz kurundaki gelişmeler hem yapısal sorunlara hem de siyasi risklere işaret 

ediyor. 

1. Cari açık artış eğilimi gösteriyor.  

 12 Aralık’ta açıklanan ödemeler dengesi verileri yıllık cari açıkta son üç aydır belirgin bir artışa 

işaret ediyor. Ekim 2016’da geçen yılın aynı ayına kıyasla cari açığın 1 milyar 332 milyon dolar 

arttığı göze çarpıyor. 12 aylık cari açık 33 milyar 773 milyon dolara yükseldi.  

 Hem ihracat hem de ithalat azaldı. Ocak-Ekim 2016 dönemini geçen yılın aynı dönemi ile 

karşılaştırınca ihracatta yüzde 3,2, ithalatta ise yüzde 6,1 azalma var.  

 Cari açıktaki artışın temelinde yatan sebeplerden birisi turizm gelirlerinin azalması. Turizm gelirleri 

Ocak-Ekim 2016’da geçen senenin aynı dönemine kıyasla 7,2 milyar dolar azalarak 16,7 milyar 

dolara geriledi.  

 Cari açığın yapısındaki bozulma finansmanında da kendini gösteriyor. Sıcak paraya kıyasla daha 

kalıcı olarak nitelendirilen net doğrudan yabancı yatırımlar cari açığın yüzde 21’ini finanse ederken 

net portföy girişleri finansmanın yüzde 40’ını oluşturuyor. Doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Ekim 

2016’da geçen senenin aynı dönemine kıyasla neredeyse yarı yarıya azalarak 5,6 milyar dolara 

geriledi. Bir diğer önemli finansman kalemi de kaynağı belirsiz para girişleri olmaya devam ediyor. 
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2. FED kararından dünyada çok etkilenen ekonomilerden biri Türkiye ekonomisi. ABD Merkez 

Bankası FED’in 25 baz puan faiz artışı ve 2017 yılında 3 ayrı faiz artışını işaret ettiği karardan, 

olumsuz olarak en fazla etkilenen ülke para birimlerinden biri TL oldu.  

Peki vatandaşa etkisi ne bu gelişmelerin?  

 İhracat ve turizm gelirleri azaldıkça bu sektörlerden ekmek yiyen vatandaşlarımız işsiz kalıyor, gelir 

kaybı yaşıyor ve daha da borçlanıyor.  

 Cari açık ülkenin tasarruflarının yatırımlarını karşılamaya yetmediğini, aradaki farkı kapatmak için 

yurtdışından borçlanması gerektiğine işaret etmektedir. Türkiye ekonomisinin borç ihtiyacı 

artarak sürmektedir. Dışarıdan sürekli borçlanma ihtiyacı olan bir ekonomi dışarıdaki ekonomik 

gelişmelerden de çok etkilenir. İşte tam da bu yüzden Amerikan Merkez Bankası faizlerini 

arttırınca en çok etkilenen para birimlerinden birisi Türk Lirası oluyor. AKP’nin dışarıdan 

borçlanma üzerine inşa edilmiş ekonomik düzeninin sonucunda vatandaş ancak borçlanarak 

yaşamını sürdürebildiği ve cebindeki paranın değerinin sürekli azaldığı gelişmelere mahkum 

ediliyor. 

3. TL değer kaybediyor, sebebi küresel değil tamamen AKP siyaseti ve başkanlık ısrarı. TL’de bu yıl 

başından itibaren yüzde 15’in üzerinde değer kaybı yaşandı. Bu değer kaybının neredeyse hepsi Eylül 

sonundan itibaren yaşandı. Değer kaybı 3 Ekim’den beri hızlandı: 3 Ekim Bakanlar Kurulu’nun 

OHAL’in uzatılacağı haberini verdiği tarihtir. Yani OHAL’in uzatılması ile artan siyasi risk ve gerginlik 

kendisini çok açık bir biçimde kurda gösteriyor. En büyük değer kayıpları OHAL’in uzatıldığı gün, 

başkanlık tartışmalarının alevlendirildiği gün ve hükümetin AB ile ipleri germesi ile yaşandı. Yani 

hükümetin iddia ettiği gibi TL’nin değer kaybının sebebi ABD seçimleri ve küresel gelişmeler değil. 

TL’nin değer kaybının Türkiye kaynaklı olduğunun en somut göstergelerinden birisi de kendisine 

benzeyen para birimleriyle karşılaştırılınca çıkıyor. Son dönemde TL kendisine benzeyen para 

birimlerinden 2 kat daha fazla değer kaybetti.  

Türk Lirası 3 Ekim’den bu yana 150 ülke arasında en çok değer kaybeden 3. para birimi oldu2. 

Yapısal sorunların derinleştiriliyor olması ve reformsuzluk Türk Lirası’nı en az 2 yıldır zaten en çok 

değer kaybeden 12 ülke arasına taşımıştı, bunun üzerine OHAL ile, KHK’lar ile, rejim tartışması ile 

eklenen siyasi riskler Türk Lirası’nı en çok değer kaybeden 3 ülke arasına taşımıştır. 

 

Peki vatandaşa etkisi ne bu gelişmelerin?  

 TL her değer kaybettiğinde bu hepimizin hayatına zam olarak yansıyor. Benzin pompada bugün 

dünden daha pahalı. Benzin pahalanınca pazara ürününü getiren pazarcının maliyeti artıyor. 

Artan maliyet patlıcanı, biberi, domatesi alan tüketicinin daha çok para ödemesine yol açıyor. 

Enflasyon TL’nin bu yıllık yaklaşık yüzde 21’lik değer kaybı sonucunda 2 puan daha yüksek 

olacak. Cebinizde paranız eriyor. Hepimiz daha fakiriz. 

 Türkiye’nin kısa vadeli ödemesi gereken 164,4 milyar dolar dış borcu var. Bu borç hepimizin. 

Şirketlerimiz borçlu, o zaman o şirketin TL kazanan işçisi de bu borcun ortağı. Bankalar borçlu, o 

zaman o bankalardan borç almış olan, kredi kartı kullanan tüm vatandaşlarımız da bu dış borcun 

ortağı. Kısacası bu dış borç hepimizin, Türkiye’nin. Bu kısa vadeli dış borcun değeri sene başında 

483,3 milyar TL değerindeyken, bugün ödememiz gereken borcun miktarı 585,3 milyar TL’ye 

ulaştı. Bugün 102 milyar TL daha fakiriz; 102 milyar TL daha borcumuz yüksek.  

 Şirketlerimizin ellerinde net döviz pozisyonunda açık var: yani dışarıya olan dolar borçluluğunu 

karşılayacak kadar çok dolar temelli varlıkları yok. Aradaki fark 212,8 milyar dolar. Şirketlerin net 

                                                           
2 TL-Dolar paritesinin 3 Ocak 12:30’daki değeri kullanılmıştır.  
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döviz pozisyonundaki bu açık TL her değer kaybettiğinde şirketler için TL cinsinden artıyor. Her 1 

kuruşluk değer kaybında şirketler 2,13 milyar TL zarar yazıyor. Yılbaşından beri toplam yazılan 

zarar 132 milyar TL. Zarar yazan şirketler önünü göremiyor ve üretimini azaltıyor, istihdam 

yaratmıyor olan işçisinin hepsine ihtiyaç duymuyor. Şirketlerin dolar açığı vatandaşın işsizliği 

anlamına geliyor. 

Demokrasi, özgürlükler ve hukuk ekonominin can damarlarını oluşturuyor. Hukuk olmayınca güven de 

zedeleniyor. 

1. Özgürlükler kısıtlandıkça Türkiye fakirleşiyor. Geçtiğimiz ay Freedom House İnternet Özgürlüğü 

konusunda Türkiye'yi 2016'da ilk defa ''özgür değil'' statüsüne düşürdü. Bugüne kadar Türkiye ''kısmen 

özgür'' ülkeler arasında sayılıyordu. Son beş yılda bu alanda en hızlı gerileyen ülkeler arasında Türkiye 

yer alıyor. Bu düşüş Türkiye’de iktidar tarafından haberleşme hakkına getirilen sınırlamaların bir 

yansıması. Özgürlükler sınırlandığına ekonomik fakirleşme oluyor, kalkınma olmuyor. Çalışmalar son 

dönemde Türkiye'de yaşanan bu haberleşme hakkı kısıntılarının ekonomik maliyetinin yaklaşık 100 

milyon dolar olduğunu gösteriyor. Bugünün döviz kuru ile bu 356 milyon TL'lik kayıp anlamına geliyor.  

 

Peki vatandaşa ekonomik etkisi ne bu gelişmelerin? Eczaneden ilaç alamamak vatandaşımızın sağlık 

sorunlarını arttıracak. Bankalardan olağan hizmetlere erişimin zorlaştığı durumda alışveriş yapmak 

zorlaşacak. Kredi kartları çalışmadıkça taksitli alışveriş yapmak zorlaşacak. Vatandaşımız fakirleşmeye 

devam edecek. 

2. Freedom House’un İnternet Özgürlüğü endeksi Türkiye’nin sıralamalarda geriye düştüğü tek endeks 

değil. Tablo 1’de farklı uluslararası ölçümlerde Türkiye’nin 2016 yılında maalesef hep düşüş 

gösterdiğine işaret ediyor. 

Tablo 1: Uluslararası Endekslerde Türkiye’nin Sıralaması (2014 – 2016) 

Endeks 2014 2015 2016 

Ahbap-Çavuş Kapitalizmi 14/23  8/23 

Yolsuzluk Algısı 64/175 66/168  

Hukukun Üstünlüğü 59/99 89/102 99/113 

Basın Özgürlüğü 62/197 65/199 71/199 

Ekonomik Özgürlük 64/178 70/178 79/178 

İş Yapma Kolaylığı 51/190 63/190 69/190 

Küresel Rekabet Gücü 45/144 51/140 65/138 

Kadın-Erkek Eşitsizliği 125/142 130/142 130/144 

Çevresel Performans 66/178  99/178 

Legatum Refah Endeksi 86/142 78/142 78/149 

Kaynaklar: Ekonomist, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Dünya Adalet Projesi, Freedom House, Heritage Foundation, Dünya Bankası, 

Dünya Ekonomik Forumu 
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3. Ekonomiye güven her alanda azalıyor. Aralık ayında reel kesim güven endeksi, 5,3 puan azalarak 98,4’e 

düştü. Endeksin bileşenlerine bakıldığında endeksteki düşüşün genel ekonomik gidişattan olduğu gibi 

geçmişten geleceğe taşınan olumsuz değerlendirmelerden kaynaklandığı görülüyor. Vatandaşımız ne 

ekonomik bugünkü gidişatından ne de gelecekten umutlu değil. Farklı güven endeksleri hep aynı 

güvensizliğe işaret ediyor: 

 Tüketici Güveni: Tüketici güven endeksi Aralık ayında Ocak’a göre yüzde yaklaşık yüzde 11,5 

azalarak 14 ayın en düşük seviyesi olan 63,4’e ulaştı. (Kaynak: TÜİK) 

 Reel Sektör Güven Endeksi: Aralık ayında reel kesim güven endeksi 5,3 puan azalarak 98,4’e düştü 

ve böylece son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. (Kaynak: TCMB) 

 Ekonomi Güven Endeksi: Ekonomiye güven rekor düşüğünde. Üretici ve tüketicilerin genel 

ekonomik durumunu gösteren Ekonomi Güven Endeksi bir yılda yüzde 30 azaldı, bir ayda yüzde 

18,5 azalarak 70,5'e düştü ve tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. (Kaynak: TÜİK) 

Tüm bu makroekonomik gelişmelerin vatandaşın ekonomisine yansımaları iktidar tarafından 

görmezden geliniyor.  

İki temel veri vatandaşın ekonomisine dair gelişmelere ışık tutuyor: 

Asgari ücret: Ocak’tan beri asgari ücret 61 dolar azaldı. (1300/3,05-1300/3,56). (Kaynak: TCMB) 

Benzin fiyatları: Ocak’tan itibaren benzinin fiyatı yaklaşık yüzde 21, motorinin fiyatı yaklaşık yüzde 27,4 

arttı. (Kaynak: Shell, Ankara, Çankaya Fiyatları) 

Protesto edilen senetler: 2015 yılında Ocak-Kasım arası protesto edilen senet tutarı 8,8 milyar TL iken 

2016’nın aynı döneminde 10,6 milyar dolara ulaştı. (Kaynak: TBB) 

Karşılıksız çekler: 2015 yılında Ocak-Kasım arası karşılıksız çek tutarı 24,7 milyar TL iken 2016’nın aynı 

döneminde 25,4 milyar dolara ulaştı. (Kaynak: TBB) 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 Asgari ücretini belirlemek için 6 Aralık’ta başladığı görüşmelerin 

29 Aralık’ta tamamlandı. Asgari ücret 2017 yılı için net 1404 TL olarak belirlendi. 6,5 milyon asgari ücretli 

ve onlarla birlikte ücreti değişecek milyonlarca vatandaş, komisyondan çıkacak kararı beklerken sonuç 

emek açısından hayal kırıklığı oldu. Aralık ayı itibariyle açlık sınırı 1.416 lira, yoksulluk sınırı ise 4.665 liraya 

ulaştı. 2002'de 5 kişilik bir ailenin her öğünde çay ve simit aldığı koşullarda, 100 birimlik asgari ücretten 

cebinde 27 birimin kalırken, bugün bu rakam 13 birime düştü. Öte yandan devletin resmi istatistik kurumu 

TÜİK, 2017 yılı için “tek bir kişinin asgari geçim standardını”, 1.668.9 TL olarak belirledi ve bu rakamı Asgari 

Ücret Tespit Komisyonu’na iletti. Hükümet ise devletin resmi kurumunun belirlediği asgari geçim rakamını 

dikkate almamayı tercih etti ve asgari ücreti asgari geçim standardının da açlık sınırının da altında 

belirleyerek emeğe verdiği değeri ortaya koydu. 

 

 

4.2. Eğitim Alanında Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Eğitim sisteminde uygulamada yaşanan sorunlar ve yine uygulamada gördüğümüz iktidarın gelecek 

nesilleri ideolojik olarak şekillendirme çabaları nedeniyle getirdiği yeni yasa, müfredat, yöntem 

değişiklikleri gibi konular ile ilgili olarak alanında uzman akademisyenler ve STK yöneticileriyle genel 

merkezimizde bir araya gelerek, ülke genelinde yaptığımız araştırmalara yönelik tespitlerimiz raporlanarak 
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değerlendirmelerimiz doğrultusunda hatalı uygulamaları ortadan kaldıracak ve doğru uygulama ve 

yöntemleri devreye sokacak tüm girişimlerde bulunduk. Söz konusu girişimler TBMM boyutunda da basın 

açıklamaları, verdiğimiz soru ve araştırma önergeleri ile devam etmektedir. 

Bu kapsamda üzerinde durduğumuz konular: 

1. Eğitimde temel sorunlardan biri olarak gördüğümüz yurt sorunu ile ilgili görmezden gelinen gerçekler, 

10 Kasım 2016 günü yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yoğun bir biçimde dile 

getirilerek Genel Merkez bünyesinde Türkiye genelinde yaptığımız tespitler sonucunda tuttuğumuz 

verileri gözler önüne sererek basınla da paylaşılmıştır. Bu konuda ilk ve ortaokuldaki toplam 

öğrencilerin sadece %0,97’sine yurt imkânı sağlanmaktadır; yani yüz öğrenciden ancak biri yurt 

imkânından yararlanmaktadır. Yükseköğretimde ise bu oran yalnızca %15. Bu rakamlar dikkate 

alındığında acilen çözülmesi gereken bir yurt sorunumuz olduğu görülmektedir.  

Ne yazık ki bu ay Adana’da bir yurtta çıkan yangında çocuk yaştaki kızlarımız hayatını kaybetti. Yaşanan 

bu yangın ve devletin bu yurtları denetimsiz bıraktığının bir kez daha görülmesi, Türkiye’de yurt 

sorununun ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Bu konudaki Temel Stratejimiz: Yurtları devletin açması ve denetlemesi gerekliliği, gerekirse TOKİ 

işbirliği ile acilen yurt sorununa çözüm üretilmesi (seçim bildirgemizde de yer aldığı gibi) ve barınma 

sorumluluğunun vakıf ve cemaatlere bırakılmaması gerektiğinin dile getirilmesidir. 

2. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu kanununun 2. Maddesiyle getirilen değişiklik ile kurumun 

amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların 

işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli 

ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, 

öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu konuyla ilgili 

komisyonda ve yaptığımız basın açıklamalarında Genel Merkez ilgili birimimiz olarak yaptığımız itiraz 

şöyledir: Kredi ve Yurtlar Kurumu barınma işini yeterince ve sağlıklı olarak sağlayamamışken eğitim 

vermek KYK’nın işi değildir, olmamalıdır. Burada özellikle ideolojik eğitimlere yer verildiği ve bu 

maddedeki amaç değişikliğinin siyasi bir çıkara hizmet ettiği görüşündeyiz.  

Bu konuda Plan Bütçe Komisyonunda milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlama konusunda hangi 

eğitimlerin verildiğini sorguladık; ancak torba yasa geçtiği süreçte bilgi alamadık. Ardından Gençlik ve 

Spor Bakanlığı bütçesi görüşülürken sunumda gördük ki zaten bu eğitimler yurtlarda ve oluşturulan 

gençlik kamplarında Maneviyat İstasyonu adlı programlar altında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği 

dahilinde, hatta Osmanlıca eğitimleri ile birlikte verilirken; söz konusu milli ve manevi değerler eğitimi 

adı altında hiçbir yerde, hiçbir etkinlikte ve eğitimde Atatürk kelimesinin bile geçmediğini üzülerek 

gördük. Bu konuda verdiğimiz mücadele, tepkiler ve basın açıklamamız ile ilgili çıkan haberlerimiz 

aşağıdaki linktedir:  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-ne-universiteler-ne-yurtlar-siyasetin-arka-

bahcesi-olamamali-47741.aspx 

Bunların yanı sıra Adana’da yaşanan yurt yangını, Türkiye’deki yurt yetersizliği, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’na verilen “milli ve manevi eğitim verme” misyonu gibi konular, TBMM Genel Kurulu’nda 

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yapılan gündem dışı konuşmada dile 

getirildi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=plPF0X7XjFM 

https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-ne-universiteler-ne-yurtlar-siyasetin-arka-bahcesi-olamamali-47741.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-ne-universiteler-ne-yurtlar-siyasetin-arka-bahcesi-olamamali-47741.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=plPF0X7XjFM
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 https://www.youtube.com/watch?v=WcIXBE6BpE8 

 https://www.youtube.com/watch?v=ry73LxDLXhI 

3. Eğitim alanında önemli bir sorun olarak gördüğümüz bir başka konu da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde, ek madde ile getirilen 

“Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan 

vakıflardan Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen şartları sağlayan vakıf 

ve derneklerin lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile "bedelsiz irtifak hakkı" tesis 

edilebilecek” maddesi hakkındaki çekinceler dile getirildi. 

Hükümet tarafından getirilen yeni bir torba yasa ile bir dizi değişikliğe gidiliyor, KYK, millî ve manevi 

değerleri geliştiriyor; ancak barınma için gerekli hazırlıkları yapmayarak bu görevi vakıflara bırakıyor. 

Bu madde yakın zamanda komisyon gündemine geldi; ancak birçok yurt ve bu binanın başta Ensar 

Vakfı olmak üzere vakıf ve derneklerin kullanımına verilmesine aylar önce başlandı. Fiili durumun, 

uygun maddeler getirilerek gerçek duruma dönüştürülmesine şahit oluyoruz.  

Genel Merkez’deki birimimize bu konuyla ilgili aylardır şikayet geliyor. Sosyal Politikalardan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde yaptığımız çalışmalarda, özellikle Karaman ve Adana örneği ile 

vakıf yurtlarında yaşanan benzer sorunlar da birçok kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

dikkatine sunularak bu oluşumların envanterinin çıkarılması gerektiğini ifade ettik.  

Ayrıca kaç tane yurt ve bina bu şekilde Ensar Vakfına devredildi bunu öğrenmek için birçok defa 

sorduk; yanıt alamadık. “Böyle mülkler varsa neden bunları devlet kullanıp da yurt yapmaz, niye 

işletmez, niye denetlemesi kendisine ait olmaz, ısrarla neden bu sorumluluktan kaçar?” sorusuna da 

yanıt arıyoruz.  

Bu önemli konunun takipçisi olmaya ve yanıt alana kadar sorularımızı yinelemeye devam edeceğiz.  

Ayrıca bu konuda yapılan basın açıklaması ile gündemde kalmasına çaba gösterdiğimiz yurt sorunları 

ve vakıfların üstlendiği KYK rolü, önümüzdeki haftalarda TBMM Gündemine geldiğinde yine tepkimizi 

gösterecek ve devletin sorumluluk almaması nedeniyle vakıflara muhtaç kalan çocukların sesini 

duyuracağız.  

Konuyla ilgili basın açıklaması aşağıdaki linktedir: 

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-kamu-tasinmazlarini-hangi-vakiflar-49-yilligina-

bedelsiz-kullanacak-51454.aspx 

4. Yine Genel Merkezimizde bir araya geldiğimiz alanında uzman akademisyenler, eğitimci yazarlar ve 

kitap eleştirmenleri ile yaptığımız ortak çalışmalar ve değerlendirmeler ile Türkiye’de çözülmesi en acil 

sorunlardan biri olan eğitimle ilgili birçok çalışma gerçekleştirildi. Bu toplantı ve paylaşımlardan ortaya 

çıkan sonuçlar ve Seçim Bildirgemiz doğrultusunda, çağdaş, bilimsel, laik, eğitim normlarından 

uzaklaşan ve evrilen eğitim politikamızla ilgili yapılması yarar sağlayacak değişiklikler ve düzenlemeler, 

15 Kasım 2016’da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde 

gündeme getirilmiş, CHP’nin seçim bildirgelerinde öncelik verdiği alanlardan biri olan eğitimle ilgili 

çözüm önerileri Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakan ve Bakan Yardımcısıyla yaptığımız toplantıda da rapor 

olarak sunuldu. 

Bu konudaki Temel Stratejimiz; Standart öğretime karşı öğrenci merkezli, yenilikçi ve yaratıcı bir 

eğitim modelinin geliştirilmesi, sözleşmeli öğretmenlik sistemi yerine kadrolu atamaların yapılması, 

ders kitaplarının gözden geçirilerek bilim dışı konu ve anlatımların kitaplardan çıkarılması, atama 

bekleyen öğretmenlerin atanarak göreve başlaması, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önüne 

https://www.youtube.com/watch?v=WcIXBE6BpE8
https://www.youtube.com/watch?v=ry73LxDLXhI
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-kamu-tasinmazlarini-hangi-vakiflar-49-yilligina-bedelsiz-kullanacak-51454.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-kamu-tasinmazlarini-hangi-vakiflar-49-yilligina-bedelsiz-kullanacak-51454.aspx
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geçilmesi ve okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, atamalarda mülakat sisteminin kaldırılması ve 

atamaların liyakate göre yapılmasıdır. 

5. Eğitim konu başlığı altında gerçekleştirdiğimiz ve özel önem verdiğimiz bir diğer konu ise 

ilköğretimdeki ders kitaplarının incelenmesidir. 

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz uzman ekibimiz ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 

görüşleri bazı okul kitaplarının içerikleriyle adeta zihin terörü gerçekleştirildiğidir. Bir diğer tespitimiz 

ise özellikle padişah hikayeleriyle ve bilinç altı bir takım algıları vererek işlenen ders müfredatlarıdır. 

Ders kitaplarının gözden geçirilmesi konusunda örnek verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4. sınıflar için 

hazırladığı “İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi” kitabı ile çocuklara demokrasi ve yurttaşlık bilinci 

aşılamak amacıyla masal ve hurafelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu kitapta “Adalet ve eşitlik” 

kavramı, Kafkas kökenli Şah Abbas ile Avetik masalıyla, “uzlaşı kültürü” 800 yıllık “Hakan Hanım 

Nüşabe” masalıyla, “toplumsal kurallar” da “Küçük Sultanın Kitaplığı” masalıyla işleniyor. Kitaplarda 

çok sayıda hurafeye de yer verilmiş olması konunun ayrı bir boyutu. Basın açıklamasıyla da paylaşıldı. 

Ayrıca itiraz edilerek Anayasa Mahkemesine başvurulan bazı kitaplar Atatürk ile ilgili yerleştirilen kötü 

algılar sebebiyle itirazlar haklı bulunarak toplatıldı.  

Eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekme amacıyla yapılan basın açıklamaları ulusal ve yerel birçok 

ajansta yer aldı ayrıca televizyon programlarında da dile getirildi:  

 http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/hurafeli-masalla-demokrasi-dersi-1533109/  

 https://www.youtube.com/watch?v=W_5uwjuZP54 

6. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın hassasiyetle ilgilendiği alanlardan biri olan 

çocuk konusunda yapılan çalışmalarda, çocuğun yüksek yararını gözeten politikalar üretmek önceliği 

ile hareket edildi.  

Türkiye’de, nüfusun % 29.4’ü çocuklardan oluştuğu hâlde çocuklar, hem çok ciddi sorunlar yaşamakta 

hem de bu sorunların çözülmesinde çocuğun yüksek yararını dikkate alan hak ve inisiyatiflerini 

kullanamamaktadırlar. AKP iktidarı döneminde bu sorunlar daha da derinleşip sürmektedir.  

Bu konudaki stratejimiz; toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve çocukların yaşam haklarının, 

sağlıklı gelişimlerinin ve iyi beslenmelerinin garanti altına alınmasıdır.  

Bu doğrultuda, en az fırsata sahip olan çocuklar başta olmak üzere, gelecek nesillere daha fazla fırsat 

sağlanması durumunda, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişme yönünde ciddi bir adım atabileceği 

görüşü ile yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. 

7. Yine geçtiğimiz ay, 2015 yılı PISA sonuçları açıklandı. 2012 sonuçlarına göre Türkiye 9 sıra kaybetti ve 

OECD ortalamasının altında kaldı. 72 ülkeden 540 bin öğrencinin girdiği PISA 2015’te Türkiye 

matematikte 49., fen bilimlerinde 52, okumada ise 50. sırada. 2012 yılı sonuçları ile kıyaslandığında 

fen bilimlerinde 43. sıradan 52’ye, okumada 41den 50’ye, matematikte ise 44’ten 49’a gerilemiş 

durumdayız.  

Bizim çocuklarımız başarısız değil; ancak eğitim sistemindeki yanlışların getirdiği sonuçları görüyoruz. 

14 yılda eğitim sistemi katledilmiştir demekte haksız değiliz. Her geçen gün iyileştireceklerine daha da 

kötüleştiren, müfredatıyla, okul kitaplarıyla, sistemsizlik ve yazboz tahtasına dönüştürülen 

http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/hurafeli-masalla-demokrasi-dersi-1533109/
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uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi siyasetin arka bahçesi haline dönüştürmeye devam 

ettikçe de bu sonuçlar kaçınılmaz olacaktır.  

Bu nedenle, gerek TBMM Genel Kurulu’nda gerekse yapılacak basın açıklamaları ile Türkiye’deki eğitim 

sistemsizliğinin sonuçlarını gündemde tutmaya ve kaliteli bir sistemin yerleşmesi için çalışmalara 

yapmaya devam edeceğiz.  

Türkiye’de eğitim sisteminin yapboza dönüşünün etkilerini açıkça gördüğümüz PISA 2015 yılı sonuçları 

ile ilgili tepkimiz ve basın açıklamamız aşağıdaki linktedir:  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/karabiyik-egitimin-karnesi-pisa-sinavlariyla-kendini-

gosterdi-50785.aspx 

8. Diğer taraftan, üniversitelerde yaşanan sorunlar, 15 Temmuz öncesi ve sonrası yapılan haksız 

uygulamalarla ile ilgili tespitlerimize ek olarak, YÖK Başkan ve Başkan Vekilleriyle yaptığımız çeşitli 

konulardaki görüşmeler gerçekleştirildi ve uzlaşı sağlayacak çözüm önerilerimiz ile ilgili üniversiteler 

için hazırladığımız tespit dosyaları sunuldu.  

Bu konudaki stratejimiz; kapanan üniversitelerdeki akademisyenlerin YÖK tarafından güvenlik 

soruşturmasından geçirilerek ayrıştırılması ve yeniden akademik camiaya kazandırılmasıdır.  

Bu amaçla, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde 

gündeme gelen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan 

öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin 

anılan Üniversiteye ait bölümüne eklenmiştir.” maddesi üzerine yapılan konuşmada, kapatılan 

üniversitelerin akademisyenlerinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin öğretim elemanı kadro 

ihtiyacının karşılanması amacıyla öğretim elemanlarına ait ihdas edilen 230 kadroya yerleştirilmesi 

teklifi, basın önünde yapılan çağrı ile hükümete sunuldu.  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/genel-baskan-yardimcisi-

karabiyiktan-magdur-akademisyenlere-kadro-teklifi-51503.aspx  

9. Ayrıca, mağduriyetlerini dile getiren ve tespitlerimizde mağdur olduğuna kanaat getirdiğimiz kişilerle 

ilgili YÖK ve ilgili rektörlüklerle birebir temas halindeyiz. Ancak henüz suçlu olduğuna dair hiçbir tespit 

yapılmadığı halde açıkta bekleyen çok sayıda akademisyenin bulunması ve ihraç listesinde bulunup 

ikinci değerlendirme sürecinde de haksızlığa uğrayan çok sayıda akademisyenin görevlerine iadesiyle 

ilgili girişimlerimiz de YÖK Başkanlığı ve MEB nezdinde sürmektedir.  

 

4.3. Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Birimimizde ayrıca, Kasım ayında Türkiye gündeminde büyük yankı bulan AKP’nin Meclis’e sunduğu 

skandal tecavüz önergesi ile ilgili gösterilen tepkinin ardından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 

hazırlanan “Rakamlarla Türkiye Raporu” ile, Türkiye’de kadının durumunu yansıtan çarpıcı veriler 

gündeme getirildi.  

https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/genel-baskan-yardimcisi-karabiyiktan-magdur-akademisyenlere-kadro-teklifi-51503.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/genel-baskan-yardimcisi-karabiyiktan-magdur-akademisyenlere-kadro-teklifi-51503.aspx
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Kar%C5%9F%C4%B1_Uluslararas%C4%B1_M%C3%BCcadele_G%C3%BCn%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Kar%C5%9F%C4%B1_Uluslararas%C4%B1_M%C3%BCcadele_G%C3%BCn%C3%BC
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Temel bir hak olan kadın-erkek eşitliği sağlanmadan ve bu bilinç yerleştirilmeden çözümü zor olan kadına 

yönelik şiddet sorunu hakkında yapılan açıklamalarda, “Kamunun hem merkez hem de yerel düzeyde 

oluşturduğu politikaların toplumsal cinsiyete duyarlı bir biçimde, kadınlara etkisinin göz önünde 

bulundurularak yapılandırılması, kadınlara yönelik politikalara ve hizmetlere öncelik verilmesi cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması açısından gereklidir” vurgusu yapıldı.  

Rakamlarla Türkiye Raporu’nda yer verilen aşağıdaki veriler, Türkiye’deki kadın sorunun derinliğini ve 

çözümünün aciliyetini görmek için yeterli  

Diğer taraftan gündem ile ilgili olarak da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelen süreçte şiddet ve 

çatışma ortamı da arttı. Bu durum, kadına şiddeti de artırdı; OHAL dönemi, kadınların aleyhine işliyor. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, OHAL'in başlamasından itibaren, yılın bir önceki dönemine 

göre, cinayetlerde iki katı artış olduğunu, 272 kadın cinayetinin yarısının son üç ayda işlendiğini açıkladı. 

Kadın dernekleri ve STK’lar ile yapılan görüşmelerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 

iletişime geçilerek CHP’nin önerileri sunuldu, ayrıca 11 Kasım’da yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

bütçesi görüşmelerinde bu öneriler Bakan’a basın önünde hatırlatıldı.  

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesini onaylamasına rağmen Türkiye’de, kadına yönelik şiddet önemli bir endişe konusu 

olmayı sürdürüyor; çünkü Türkiye'de 2016 yılında 11 ayda 236 kadın öldürüldü. Aynı dönemde 71 kadına 

tecavüz edildi, 368 kız çocuğu ise cinsel istismara uğradı. 2010'dan bu yana öldürülen kadınların sayısı 

1638.  

Ülkemizde kadınların % 26'sı 18 yaşından önce evlenmekte, %10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına 

almakta, % 32’sinin okula devam etmesi engellenmiş durumdadır; ayrıca okuma yazma bilmeyen kadın 

nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre ise 

Türkiye, 2014’te 142 ülke arasında 125. sırada iken 2015’te 145 ülke arasında 130. sıradadır. 

 http://www.milliyet.com.tr/dort-kadindan-biri-18-den-once-siyaset-2356037/ 

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-suclulari-

tecavuzleri-aklamayin-47948.aspx 

Yine Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Türkiye'de Sosyal 

Bozulmalar Raporu'nda yer alan ve aile ve toplum yapısına zarar veren, borçluluk, yoksulluk, işsizlik, 

ekonomik sorunlar, hukuksuzluk gibi sorunların çözümünün önemi, Aile ve Sosyal Politikalardan Bakanlığı 

ile yapılan görüşmelerde masaya yatırıldı. 

Son on yılda 29 bin kişi intihar sonucu yaşamını yitirdi; Türkiye ekonomisinde pembe bir tablo çizilmeye 

çalışılan şu dönemde, ekonomik kriz dönemlerinde intiharların arttığı gerçeği de göz ardı edilmemeli. 

Ailesinin geçimine destek olmak için çalışan çocuk işçileri de düşündüğümüzde, aslında okula gidemeyen 

yaklaşık 2 milyon, çalışan yaklaşık 1 milyon çocuğumuz varken, ailelerin yaşadığı ekonomik sorunların 

eğitimi de etkilediğini görebiliyoruz. Bu nedenle, Türkiye’de kısa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken 

sorunların birçoğunun ekonomideki kötü gidişattan kaynaklandığı gerçeği unutulmamalıdır.  

Bu konudaki stratejimiz; takdire dayanan ve hak temelli, adil ve eşit bir sistemin olmadığı sosyal 

yardımların yalnızca yardım olarak kalmaması, veren ele bağlılık anlayışı yıkılarak istihdam yaratmanın 

yollarının aranmasıdır.  

Türkiye ekonomisinde çizilmek istenen pembe tabloya rağmen sosyal hayattaki gerçeklerin gözler önüne 

serilmesine ek olarak, TBMM Genel Kurulunda CHP Grubu adına, 2017 Bütçe Kanunu görüşmelerinde 

Hazine Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde yapılan konuşmada, “Ekonomideki gerçeklerin görmezden 

gelinmemesi” çağrısı yinelendi.  

http://www.milliyet.com.tr/dort-kadindan-biri-18-den-once-siyaset-2356037/
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Türkiye ekonomisindeki mevcut durum ve kötüye gidişe rağmen iktidarın yaratmaya çalıştığı pembe 

tablonun da eleştirildiği konuşmada, ekonomideki gerçekler gözler önüne serildi:  

“Türkiye, cari açık vererek büyüyor. Tasarruflarını artıramıyor, borçlanarak kaynak sağlamaya çalışıyor; 

borçlanarak sağladığı kaynağı ise üretimde kullanamıyor, tüketimle büyüyor. Türkiye'nin 167,8 milyar 

dolar kısa vadede ödemesi gereken borcu var, yıllık dış finansman ihtiyacı da 200 milyar dolar. Yani, cari 

açıkla büyüme modelinde devletin, özel sektörün ve hane halkının borçları da artmış durumda. Ailelerin 

167,1 milyar lira sadece ihtiyaç kredisi var. Eğer bu borçların geri ödemesinde bir sorun yaşanırsa bankalar 

bundan etkilenecek ve önemli bir risk doğacak. AKP’nin cari açık vererek ve borçlanarak finanse ettiği 

büyüme modelinde devraldığı yüzde 8,4 oranındaki işsizlik de şu anda 11,3.  

2015 yılından bu yana da Türkiye hem bütçe açığı veriyor hem de cari açık vererek gidiyor. Umutlar 

büyüme için dış kaynağa ve yabancı sermayeye bağlanıyor ama sermaye girişi yıllık 50 milyar dolardan 20 

milyar dolara geriledi çünkü AKP döneminde güven azaldı, para gelmiyor. Bu tablonun farkına varılması ve 

ekonomideki gerçeklerin göz ardı edilmeyerek etkili bir yol haritası ile sorunların çözümü gerekmektedir.”  

 https://www.youtube.com/watch?v=X4aV9IYcRKc 

Ayrıca, yine Türkiye ekonomisindeki gerçekler ve yaratılan çelişkili durumları yansıtan çalışmalara ek 

olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hesaplama yönteminde yaptığı değişiklikle 

ile yaratılmaya çalışılan milli gelir ve kişi başına düşen milli gelir rakamlarının arttığı görüntüsü de gündeme 

getirildi.  

Yöntem değişiklikleri ile zenginleşmiş gibi gösteriliyoruz. 2015 sonu itibariyle milli gelirimizin yüzde 19.7 

arttığı bir tablo yaratılıyor; ancak gerçekte ne milli gelirimizde ne de kişi başı milli gelirde bu denli bir 

artıştan söz etmek mümkün değil. TUİK, hesaplama yöntemlerinde yaptığı değişikliklerle ekonomide bir 

pembe tablo yaratmaya çalışıyor; ancak ekonomideki sorunlar kağıt üstünde çözülemez.  

Her ne kadar hesaplama yöntemi değiştiğinde düzeltme yapılsa da veriler makyajlanmış ve gerçeği 

göstermeyecek şekilde iyileştirilmiş oluyor; bizim kendimizi kandırmaya değil, gerçekleri görüp; gerçekten 

iyileşmesi için çözüm üretmeye ihtiyacımız var.  

Bu nedenle iktidara yapılan çağrı ile eğer çözüm üretemiyorlarsa CHP olarak çözümlerimizle hazır 

olduğumuzu dile getirdik. Yönetilemeyen bir ekonominin daha da kötüye gitmesine göz yummak yanlıştır, 

bu ülkeye yapılan en büyük haksızlıktır.  

Bu konu ile ilgili yapılan basın açıklaması ulusal ve yerel basında yer aldı:  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-biz-

cozumlerimizle-haziriz-51177.aspx 

Aralık ayının son haftalarında TBMM çalışmalarımızda öncelik tanıdığımız ve CHP’nin etkili muhalefeti ile 

gerçekleşen Anayasa Komisyonu görüşmelerinde, teröre, savaşa, Türkiye’nin içinde bulunduğu tüm 

sorunlara rağmen iktidarın Başkanlık Sistemi getirme telaşına düştüğüne şahit olduk. Türkiye 

ekonomisinin gerçeklerine rağmen iktidarın başkanlık sistemi ısrarı ve buna karşı yapılan basın açıklaması 

ile Başkanlık Sisteminin doğru olmadığı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteminin olması gerektiği her yerde 

vurgulandı. Bu konudaki mücadelemiz devam edecektir.  

Başkanlık Sistemi her şekilde ülkemiz için iyi olmayacaktır. Hem sivil hem de siyasi muhalefetin zor 

yapıldığı, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun ön planda olduğu ve kapsayıcı 

kurumlarında sıkıntılı olduğu bir rejim şekli olarak değerlendirdiğimiz Başkanlık Sistemi, ekonomi 

https://www.youtube.com/watch?v=X4aV9IYcRKc
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açısından da bir iyileşme sağlamayacağı gibi zaten sorunlu olan ekonomik aktivite, gelir dağılımı, 

büyüme oranı dış ticaret ve ödemeler dengesini de olumsuz etkileyecektir. 

Bu görüşlerin de yer aldığı bir basın açıklaması yapılarak Anayasa Komisyonu’nda gerçekleşen Başkanlık 

Sistemi görüşlerine karşı birimimizin tepkisi dile getirildi:  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-akp-

iktidarinda-14-yil-ve-iste-kral-ciplak-51629.aspx 

 

 

4.4. Engelliler Alanında Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Bu süreçte ayrıca Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın gündem konularından biri 

olan engelliler ile ilgili birimimizde yaptığımız çalışmalarda, birimimize yöneltilen sorunları engelli 

birimimiz ile değerlendirip uzmanlar ile paylaşarak, partimizin seçim bildirgesinde belirtilen ve sosyal 

devlet ilkesi doğrultusunda getirdiğimiz çözüm önerileri ve verilen vaatlerin tutulması hususunda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile hem Bakanlık’ta hem de Bakan Yardımcısı ve ilgili bakanlık personeliyle 

Genel Merkezimizde toplantılar yapıldı. 

Bu konudaki stratejimiz; ülkemizdeki yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımızın sorunlarını çözüme 

kavuşturmak için her şeyden önce bu konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesidir. Engelli bir 

kişinin yaşadığı en önemli sorunun, o kişinin engeli değil, toplumun engellilerle ilgili yanlış anlayış ve ön 

yargılarının olduğu; kendisine sağlanan olanakların yetersizliği, diğer insanlarla arasındaki fırsat 

eşitsizliğinin olduğu unutulmamalıdır. 

1976 yılında çıkartılan 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'la, engelli ve yaşlılara, bu kanun kapsamında, yoksul olanlar, asgari 

geçimini sağlayamayan, çalışmayan ve işsiz olanlara bir gelir veriliyordu. Bu gelir hazineden karşılanıyordu; 

ancak 2013 yılında yapılan değişikliklerle, engelli ve yaşlıların bu geliri alması âdeta imkânsız hâle getirildi. 

Engelli ve yaşlılar, aile ve akrabalarının bakım ve desteğine muhtaç durumda bırakıldı. 2015 yılında ise 

yaşlıların diğer aile bireylerinin değil, sadece eşinin maaşı göz önüne alınarak hesaplama yapılması 

yönünde bir değişik yapıldı; bu değişiklik kapsamına engellilerin de alınması için Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı ve yardımcıları ile temas kuruldu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorunlara daha duyarlı yaklaşması çağrısında bulunuldu. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen soru önergesi ile engelli 

vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayattaki konumlarının iyileştirilmesi için bağlayıcı kanunlara sahip 

olduğumuz hatırlatılarak, engelli atamalarındaki kısa ve uzun vadeli planlar soruldu; atama sayılarındaki 

yetersizlikleri gündeme getirildi. 

Bu konuyla ilgili basın açıklamamız aşağıdaki linktedir: 

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-engelli-

kadrosunu-sordu-kontenjanlar-neden-verimsiz-kullaniliyor-51397.aspx 

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları 

Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte “Dayanışma Ağı” adıyla ortak bir çalışma programı hazırlanmıştır. İl 

https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-akp-iktidarinda-14-yil-ve-iste-kral-ciplak-51629.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-akp-iktidarinda-14-yil-ve-iste-kral-ciplak-51629.aspx
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ve İlçe Başkanlıklarımızda da oluşturulacak Dayanışma Ağı ile, toplumumuzun dezavantajlı gruplarından 

olan engelliler, yaşlılar, öğrenciler, çocuklar, esnaf ve çiftçilerle dayanışma içerisinde olacağız.  

Düzenli olarak yapılan toplantılarda bu ağın çalışma programının ilke, hedef ve çalışma yöntemleri 

belirlenmiştir. Dayanışma faaliyeti yürütecek yapının İl ve İlçe Başkanlıklarımızda kurulma çalışmaları 

devam etmektedir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir İllerimizde toplantılar yapılmıştır. 

Toplumumuzun dezavantajlı gruplarının sorunlarının çözümü için etkili adımlar atılması amacıyla düzenli 

olarak yaptığımız toplantılar ve çalışmalar devam edecektir.  

 

4.5. Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Genel Başkan Yardımcılığımızın alt birimlerinden bir diğeri olan şehit ve gaziler birimimize, şehit ve gazi 

ailelerinden gelen uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve mağduriyetler konusunda Bakanlıkta yaptığımız 

görüşmeler ile sorunları çözmeye ve ilgili yasa değişikliği ya da madde yorumlaması konusunda kalıcı 

çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca Genel Merkezimizde bulunan gaziler birimimizle birlikte 

Türkiye’deki gazi ve şehit yakınları dernekleriyle iletişim halinde bulunmakta ve ilgili ziyaretleri 

yapmaktayız.  

 

4.6. Seçim Bölgesi İle İlgili Yapılan Çalışmalar  

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Geçtiğimiz ay, CHP Bursa İl ve İlçe Başkanlıkları bünyesinde düzenli olarak gerçekleşen, gerek yönetim 

gerekse örgüt toplantılarında, Bursa’da güçlü bir CHP için yol haritaları tartışıldı. Genel Merkezimiz 

tarafından yapılan “Birlik ve beraberlik” vurgusuna yakışır bir tablonun yerleşmesi için CHP Bursa örgütü, 

ortak hareket bilinci ile çalışmalar gerçekleştirdi. Mahalle temsilciliklerinde yapılan haftalık toplantılarda, 

CHP’nin çözümleri ile yardım edeceği durumlar, hane hane belirlenerek çözümü için çaba sarf edildi. Kasım 

ayında BURULAŞ’ın yaptığı %15’lik ulaşım zammına karşı bir basın açıklaması yapıldı. Aynı ay içinde yapılan 

anket sonuçlarına göre Bursalıların en çok şikâyet ettiği konu olan trafik sorununa rağmen getirilen bu 

zammın trafik çilesini artıracağını dile getirildi. Ayrıca, Aralık ayında, Gemlik bölgesinde iki fabrikada 

yaşanan grevde, İlçe Başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, durum analizinin ardından, 

işçilerinin talepleri belirlendi; sendika ile işveren buluşmaları takip edildi.  

Bursa gündemini meşgul eden bir konu ile ilgili soru önergesi verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe’nin 2017 bütçesinden internet sitesini yenilemek için ayırdığı 3.432.800 TL, geçtiğimiz 

haftalarda gerek Bursa, gerek ulusal basında yer alarak ciddi tepkilere neden oldu. Ekonomik krize 

sürüklenmemek için çalışmalar yapıldığı ve tedbirler alınarak ekonominin bir çıkmaza girmesinin 

önlenmeye çalışıldığı şu günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2016 yılları arasında internet sitesi 

için 7.536.060,00 TL harcadığı iddiaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verilen bir soru 

önergesi ile TBMM gündemine getirildi ve konu hakkında bir basın açıklaması yaptık:  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-bu-denli-bir-

israfa-bakanliginiz-goz-yumacak-midir-51198.aspx 

 

https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-bu-denli-bir-israfa-bakanliginiz-goz-yumacak-midir-51198.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-bu-denli-bir-israfa-bakanliginiz-goz-yumacak-midir-51198.aspx
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4.7. Rakamlarla Türkiye’nin Sosyal Durum Raporu 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

 OECD’nin ‘Hayat Nasıl? Refah Ölçümleme 2015 Raporu’na göre, Türkiye, 34 üye ülkede arasında 

% 28.4’lük çocuk yoksulluğu oranıyla, İsrail’den sonra en kötü ikinci ülke konumunda. Türkiye’de 

çocuk yoksulluğu 2007’den 2011’e uzanan bir sürede, %5’ten fazla artış gösterdi. 

 Okul öncesinde okullaşma oranları, hem OECD ortalamasının hem de belirlenen hedeflerin 

oldukça altındadır. 2015-16 eğitim öğretim yılında 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı %33,3, 

4-5 yaş grubu net okullaşma oranı %43 iken 5 yaş için okul öncesi eğitime katılım oranı 2012-13 

yılında yürürlüğe giren “4+4+4” düzenlemesinden önceki düzeyin altındadır (%55,5). 

 KHK’ler ile 30 bin 351 öğretmen ihraç edildi, 16 bin 688 öğretmen açığa alındı. İhraç edildikten 

sonra göreve iade edilen öğretmen sayısı ise yalnızca 311. OHAL öncesinde binlerce öğretmen 

açığı olan Türkiye’de sözleşmeli öğretmenler ile bu eksik kapatılmaya çalışıyordu; ancak ihraç 

edilen ve açığa alınan öğretmenler nedeniyle öğretmen açığı iyice arttı ve 19 Eylül’de okulların 

açılmasıyla birlikte görevden almalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenci okula 

öğretmensiz başladı. 

 Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı ‘2015-2019 Stratejik Planı’ verilerine göre, tüm okul 

kademelerinde 2014 yılında öğrencilerin % 38.2’si eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılmış 

durumdadır.  

 Tohum Otizm Vakfı verilerine göre, Türkiye’deki 0-18 yaş arası 352 bin otizmli çocuk ve gencin 

sadece 29 bin 905’i eğitim alabiliyor. Yani okula gidenlerin oranı 10’da 1 bile değil. 

 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Türkiye Raporu’na (2012) göre, 6-13 yaş grubunda okul 

dışındaki çocuk sayısı 651.482’dir; bu çocukların 484.460’ı 6-10 yaş grubundadır. Okulu terk etmiş 

olan toplam çocuk sayısı ise 190.716’dır. 

 Türkiye’de çalışan çocukların, çalışma nedenlerinin başında yoksulluk gelmektedir. Okula devam 

etmeyen çocuklarda hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı % 58,7 

seviyesindedir. Ayrıca bu çocukların % 50’si okulu terk etmiş durumdadır. 

 DİSK-AR Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu’na (2015) göre, ücretli ya da yevmiyeli olarak 

çalışan çocukların:  

 3,4’ü sakatlanma ve yaralanma yaşamış, 

 % 34’ü aşırı yorulmakta, 

 3’te birine işyerinde yemek verilmemekte, 

 % 36’sının haftalık izni yok, 

 Yıllık ücretli izin % 89’u için yok, 

 Mesleki eğitim için çalışanların oranı %21,7 seviyesindedir (TÜİK 2013, s.60). 

http://www.hurriyet.com.tr/index/oecd
http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye
http://www.hurriyet.com.tr/index/cocuk
http://www.hurriyet.com.tr/index/milli-egitim-bakanligi
http://www.hurriyet.com.tr/index/okul
http://www.hurriyet.com.tr/index/otizm
http://disk.org.tr/2015/04/disk-ar-turkiyede-cocuk-isciligi-gercegi-raporu-2015/
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 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşı 6-13 yaş aralığına çekildiği için 

ortaokulun bitiş yaşı aynı zamanda çocuk işçiliğinin yaygınlaşma yaşı fiilen 13’e düşmüş 

durumdadır.  

 2016 yılının ilk beş ayında en az 18, son üç buçuk yılda ise en az 194 çocuk işçi yaşamını yitirdi. İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre Türkiye geneline bakıldığında, Ekim ayında 

en az 165, yılın ilk on ayında ise en az 1596 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye, ölümlü iş kazalarında 

Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada. 

 

 TÜİK’in açıkladığı yüzde 11,3 seviyesindeki Ağustos ayı işsizlik oranı ile işsiz sayısı 3 milyon 493 bin 

kişi iken iş bulma ümidini kaybeden, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizler ile mevsimlik 

ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan geniş tanımlı işsizlik kapsamındaki 2 milyon 89 bin 514 

kişi eklendiğinde işsiz sayısı 6 milyon 96 bin kişiye ulaştı. Yani, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 

20 Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük durumda. Ayrıca, veriler Türkiye'de her 5 gençten 

1'inin işsiz olduğunu gösteriyor.  

  ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması 2015’ sonuçlarına göre ise, 15-19 yaş grubu genç kızlarda işsizlik 

oranı yüzde 18,4 iken, erkeklerde ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.  

 TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Çocuk gelin sayısı 2016’da 

232 bin civarındadır ve yine TÜİK rakamlarına göre 2015’te 15-17 yaş arası tam 17 bin 789 kız 

çocuk doğum yapmıştır. 

 Çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 

2010 yılında ceza mahkemelerinde çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar kapsamında açılan dava 

sayısı 16 bin 135 iken, 2015 yılında bu sayı % 5,09 artış ile 16 bin 957’ye yükselmiştir. Bunlar tabi 

ki kayıtlara girenler...  

 TÜİK verilerine göre, 2014’de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 290 bin. Bu 

çocukların yaklaşık 11 bini cinsel suçlara maruz çocuklardır. 

 Resmi rakamlara göre 29 milyon 800 bin çalışanın olduğu Türkiye’de, Türkiye Bankalar Birliği’nin 

Şubat 2016 verilerine göre bireysel kredi kullanan kişi sayısının 2015 yılında 2 milyon artarak 25 

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17477:2016-yilinin-ilk-bes-ayinda-en-az-18-son-uc-bucuk-yilda-ise-en-az-194-cocuk-isci-yasamini-yitirdi-isig-meclisi&catid=153:cocuk-iscilik&Itemid=242
http://www.hurriyet.com.tr/index/son
http://www.hurriyet.com.tr/index/adalet-bakanligi
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milyon 800 bin kişiye çıkması, ülkemizdeki bireysel borçluluk oranının boyutlarını görmemiz 

açısından oldukça önemli bir rakam. 2003 yılında toplam hanehalkı borçları 13,4 milyar lira iken 

bu yılın ilk çeyreğinde 441 milyar lirayı geçti. Maaş ve ücretlerine beklediklerinden daha az zam 

gelen, artan işsizlik nedeniyle bir anda işsiz kalan, kısacası harcayabildikleri gelir azalan haneler, 

borç ve kredilerini ödemekte zorlanıyorlar. Bu ekonomik sıkıntılar ise bazı ailelerde depresyon, 

şiddet, intihar, cinnet vb. şekillerde kendini gösteriyor.  

 Türkiye genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı % 

39’dur. Fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41,9’dur. Kentte fiziksel şiddet oranı 

% 38 iken kırda % 43’tür. (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2012) 

 Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı % 48,5’tir. Şiddet yaşayan kadınların 

sağlık sorunları yaşama, intihar etmeyi düşünme ya da deneme olasılıkları en az iki kat 

artmaktadır. Her 10 kadından 1’i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır. (KSGM 2012) 

 Ülkemizde kadınların % 26'sı 18 yaşından önce evlenmekte, %10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce 

kucağına almakta, % 32’sinin okula devam etmesi engellenmiş durumdadır; ayrıca okuma yazma 

bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 

Raporu’na göre ise Türkiye, 2014’te 142 ülke arasında 125. sırada iken 2015’te 145 ülke arasında 

130. sıradadır. 

 Sadece eğitim düzeyi düşük olan kadınlar şiddete maruz kalmamaktadır. Eğitim düzeyi daha 

yüksek olan kadınlar arasında bile her 10 kadından 3’ü eşleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete 

maruz kalmıştır. (KSGM 2012) 

 Kadınların % 7’si çocukluklarında (15 yaşından önce) cinsel istismar yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

(KSGM 2012)  

 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesini onaylamasına rağmen Türkiye’de, kadına yönelik şiddet önemli bir endişe 

konusu olmayı sürdürüyor; çünkü Türkiye'de son 11 ayda 236 kadın öldürüldü. Aynı dönemde 71 

kadına tecavüz edildi, 368 kız çocuğu ise cinsel istismara uğradı. 2010'dan bu yana öldürülen 

kadınların sayısı 1638.  

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, OHAL'in başlamasından itibaren, yılın bir önceki 

dönemine göre, cinayetlerde iki katı artış olduğunu, 272 kadın cinayetinin yarısının son üç ayda 

işlendiğini açıkladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelen süreçte şiddet ve çatışma ortamı 

da arttı. Bu durum, kadına şiddeti de artırdı. OHAL dönemi, kadınların aleyhine işliyor. 

 TUİK’in 2015 yılı verilerine göre, ölümle sonuçlanan intihar sayısı yüzde 1.3 arttı; 3 bin 211 kişi 

intihar sonucu hayatını kaybetti. Ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı, aile içi sorunlar, ticarette 

başarısızlıklar, iflas, işten atılma, boşanma, okulda başarısızlık gibi nedenler genellikle intihara yol 

açarken, Türkiye’de yıllardır artan borçluluk oranları, ekonomik ve sosyal sorunlar depresyon ilacı 

kullanımını ciddi oranda artırmıştır. Yıllara göre bakıldığında ise intihar oranları da artmaktadır. 

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı'nın kişi başı gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam 

beklentisi, kişisel özgürlük, hayırseverlik ve yolsuzluğun bulunmaması gibi etkenlere göre 

hazırladığı 2016 Dünya Mutluluk Raporu’nda Türkiye 78'inci sırada yer aldı. Nisan ayında 

http://worldhappiness.report/
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hazırlanan bu raporda Türkiye önceki yıla göre iki sıra geriledi; son dönemde yaşanan olayların 

hazırlanacak 2017 yılı raporunda Türkiye’nin daha geri bir sırada yer alacağı öngörülebilir.  

 Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016 yılında ocak-eylül döneminde yüzde 32 düşüşle 20.3 milyona 

geriledi; artan terör saldırılarının yarattığı güvenlik endişeleri ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 

mevcut durumlar nedeniyle 2017 yılında da turizmde yaşanacak düşüş, sektörde ve ekonomide 

ciddi sorunlar doğuracaktır.  

 OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar ile 33 radyo, 58 gazete, 5 haber ajansı, 28 TV, 18 dergi ve 30 

yayınevi kapatıldı. Ayrıca Temmuz 2015’ten bugüne 143 gazeteci tutuklandı; bu tutuklamaların 

113’ü OHAL döneminde yapıldı. Bu rakamlar, Türkiye’de basın özgürlüğü değerlendirildiğinde, 

olumlu bir tablo çizmiyor.  

 Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir kuruluş, hazırladığı internet özgürlüğü 

raporunda, 2015 “kısmen özgür” grubunda yer alan Türkiye’yi, 2016 yılında “özgür değil” grubuna 

aldı. Ayrıca, raporda Türkiye’deki internet kullanıcılarının internet kullanımında özgür olmadığı 

belirtildi ve bu değişiklik ile birlikte Türkiye internette özgür olmayan 20 ülke arasında girmiş oldu.  

 Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 11.812 lise öğrencisi ile 

gerçekleştirdiği araştırma, öğrencilerin yüzde 26,7'sının bir tütün ürününü, yüzde 19,4'unun 

alkollü içecekleri denediğini gösteriyor. Öğrencilerde herhangi bir yasa dışı bağımlılık yapıcı 

uyuşturucu maddenin en az bir kere denenme oranı yüzde 1,5; uyuşturucu maddeyi ilk kez 

kullanma yaşı ortalaması ise 13,88 olarak hesaplandı.  

 Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığının hazırladığı 2015 Uluslararası Narkotik Kontrol 

Stratejik Raporuna göre Türkiye’de Bonzai ve diğer sentetik uyuşturucuların tüketiminin geçen yıla 

göre yüzde 200 arttı. 
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4.8. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Çalışmaları 

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

Yerelde başarının genelde başarı için çok önemli bir kriter olduğu gerçeğinden yola çıkarak yerel 

yönetimlerimizin yaptığı çalışmaların, Birimimiz görev alanı sınırları içinde tanıtımının yapılabilmesi için 

"CHP Çalışıyor Türkiye Kazanıyor" sloganıyla Genel Merkezimizde bir çalışma başlatılmış, dokuz 

Belediyemizin tanıtımı yapılmıştır. Etkinliğimiz 16 Kasım 2016 tarihinde yapılan Çukurova Belediyesi 

tanıtım günleri ile sona ermiştir. Yerel Yönetimlerde yapılan öncül çalışmaların tanıtımında özellikle 

yapıldığı tarih aralığının darbe girişimi sonrasına denk gelmesi sebebiyle birçok ziyaretçi tarafından 

gezildiği kaydedilmiştir. Belediyelerimizin projelerini tanıtabilmeleri, kendi il-ilçelerinde bulunan yerel 

kanallar tarafından bu tanıtım günleri vesilesiyle yaptıkları çalışmaların farkındalığının arttırılması, 

bölgelerinde bulunan muhtar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, Oda Başkanları ve 

yöneticilerini, örgütümüzü, vatandaşlarımızı Genel Merkeze getirmek suretiyle bölge halkının Partimize 

aidiyet duygusunun arttırılması hedeflenmiştir.  

Halkla İlişkiler olarak halkın sorunlarına ve gündemine ilişkin meselelerin tespiti ve bu alanda yapılacak 

çalışmaların, gerek örgütlerimize gerek yerel yönetimlerimize aktarımı sağlanmakta ve kendi kişisel 

çalışma alanlarımıza ait konularda da katkı sunulmaya çalışılmaktadır. Üniversite yıllarımda WHO (Dünya 

Sağlık Örgütü) adına uyuşturucu ile mücadele konusunda gönüllü olarak yaptığım çalışmalarımın deneyimi 

ile ayrıca bugüne kadar geçirdiğim ümitsiz zaman yolculuğunda AKP iktidarı ile birlikte bu sorunun zirve 

yaptığını, üstelik görmezden gelindiğini fark ederek uluslararası alanlarda çalışma yapan birçok kurum ve 

kişi ile irtibata geçmiş bulunmaktayım. Bu alanda bir derneğin kurulmasına vesile olduk ve yurt dışında 

birçok ülkede başarılı ve sonuç veren çalışmalara imza atan, dünya çapında tanınmış bir vakfın yerel 

yönetimler temsilciliğini aldım. Bu vakfın, derneğimiz vasıtasıyla, belediyelerimizde bağımlılıkla mücadele 

merkezleri açmasına destek olarak daha fazla ne yapılabilir noktasında çözüm ortaklarımız arasına 

üniversiteleri de dahil ettik.  

Yine yönetiminde olduğum Koruncuk Vakfı vasıtasıyla, yerel yönetimlerimizde Çocuk Masaları açılmasına 

vesile olarak bu birimlerin daha fazla belediyemizde kurularak çocuklarımıza destek verilmesi konusunda 

çalışmalar yapıyoruz.  

Türkiye'de her gün artan kadına şiddet ve cinayet olaylarına Hükümet tarafından yeterli müdahale 

edilmediğini ve önlem alınmadığını vatandaşlarımıza anlatabilmek ve çözüm aramak üzere Avcılar 

Belediyesi bünyesinde 450 kişinin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. “Kadına Şiddet” adı altındaki 

çalıştay, dünyaca ünlü, tarafımızca davet edilen aktivist, psikolog Kathleen O_Hara başta olmak üzere, yurt 

içinden ve yurt dışından farklı disiplinlerden çeşitli uzmanların, muhtarların, din görevlilerinin, narkotik 

polislerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren çalıştay sonrasında, tüm yerel yönetimlere örnek 

temsil edecek şekilde Avcılar Belediyesi bünyesinde Kadına Şiddet Masası kurulmasına katkı sağlanmıştır.  
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4.9. Yerel Yönetimlerde Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 

Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

Yerel yönetimler alanında ekonomik boyutta ortaya çıkan iki önemi gelişme vardır. Giderek belirginleşen 

ekonomik krizin kamu sektöründe de özellikle harcamalarda kısıntıya gidilmesine yol açacağı 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede belediye harcamalarında bazı kısıtlamalar gidilmesi yönünde düzenlemeler 

yapılmaktadır. İkinci konu ise kaynak yaratma kaygısıyla sit alanlarının statüsünü değiştirmeye yönelik İlgili 

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalardır.  

Sosyal alanda ise belediyelerimizi yakından ilgilendiren bazı gelişmeler mevcuttur. Bu konuda eğitim 

alanında ortaya çıkan bazı gelişmeler özellikle önemlidir. Belediyelerin dershane ve benzeri eğitim 

faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar ve öğrenci yurtlarının ilgili kamu kurumlarının kontrolü dışında 

açılmasının yarattığı sorunlar bu alanda dikkat çekici hale gelmiştir. Aşağıda bu konular sırasıyla 

değerlendirilmiştir. 

Belediye Gelirleri 

Son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar başta dolar olmak üzere döviz kurlarındaki yükselmeyle birlikte 

bir kriz aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri 2017 yılında kamu 

harcamalarında ciddi kısıntılara gidileceğini ilan etmiştir. Kamuda yaşanması beklenen bu mali daralma 

konusunda belediyelerin önemli hedeflerden biri haline geldiği anlaşılmaktadır.  

Hükümetin yerel yönetimlere yönelik kısıtlayıcı düzenlemelerden birisi de belediye gelirlerine ciddi bir 

azalmaya sebep olacak 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliktir. 2016 yılı için kamuya ait borçlarına karşılık vergi 

gelirlerinden aktarılacak kaynaklardan yapılan kesinti %7.5 ile %12.5 olarak uygulanmıştır. Bu oran 

Bakanlar Kurulunun 2016/9491 sayılı kararı ile 2017 yılı için %50 seviyesine yükseltilmiştir. Düzenleme 

öncesi bu oranın % 40 olduğu dikkate alınırsa, bu tür bir düzenlemeye gidilmesinin düşündürücü olduğu 

görülecektir.  

Halihazırda görevleri ile orantılı mali kaynağa sahip olmayan belediyelerimiz hizmetleri aksatmadan yerine 

getirmek için büyük özveri içerisindeyken yeni düzenlemenin üst sınırdan uygulanması durumunda 

belediyelerimizin hizmetlerini yerine getirmekte zorlanacakları açıktır. Yaptığımız hesaplamalar 

büyükşehir belediyelerinde bu kesintinin belediyelerin bütçesinde % 40 düzeylerine ulaşan bir daralmaya 

yol açabileceğini göstermektedir. 

Hükümetin gelişi güzel politikaları sonucu içine düşülen ekonomik kriz karşısında, faturayı yerel 

yönetimlere kesmeye çalışması kabul edilebilir olmadığı gibi, bu düzenlemenin belediyelerimizi 

vatandaşlarımızla karşı karşıya getirme riski de bulunmaktadır. O nedenle bu yaklaşımın vatandaşlarımıza 

iyi anlatılması önemlidir. 

İlgili düzenlemeye yönelik olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit 

TORUN’un basın açıklaması ilgili bölümde yer almaktadır. 

Sit Alanlarının Daraltılması 

Zaman zaman medyaya da yansıdığı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir süredir sit alanlar konusunda bir 

çalışma yapmaktadır. Özellikle doğal sit alanlarına yönelik olarak sit alanlarını daraltma yönünde bazı 
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teknik çalışmaların yapıldığı da bilgimiz dahilindedir. Bu çalışmanın sonuçlandırılma aşamasına geldiği 

anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmanın kapsam ve içeriğini özetlemek gerekirse; Türkiye genelinde 2.5 milyon hektar sit alanını 

etkileyecek biçimde bazı alanların sit alanı olmaktan çıkarılacağı, bazı yerlerde de sit alanı derecesinin 

düşürüleceği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince ifade edilmiştir. Yapılan düzenleme ile bugüne 

kadar bu alanları vasıflandırmak için kullanılan ve yapılaşma koşullarını belirleyen 1, 2. ve 3. Derecede sit 

belirlemesinin uygulamadan kaldırılacağı; bu alanların yeni bir vasıflandırmaya tabii tutulacağı 

anlaşılmaktadır. Kesin Korunacak Alan dışındaki alanlarda ise, özellikle turizm ve kısmen de konut 

niteliğindeki yatırımlarına izin veren bir yapılaşmaya gidilmesine izin verileceği yetkililerce açık biçimde 

ifade edilmektedir. 

Yapılan düzenlemenin 2. 5 milyon hektarlık bir alanı kapsadığı düşünüldüğünde, bu düzenlemenin genel 

uygulamaya dönüştürülmesi durumunda, Türkiye’nin bugüne kadar sahip olduğu doğal mirasımızın 

(orman, su havzaları, kıyılar vb.) ve belli noktalarda da tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu alanların 

büyük ölçekli ve geri döndürülemez bir tahribata uğraması kaçınılmaz hale gelecektir.  

Şehircilik Bakanlığı yetkilileri açık biçimde bu alanların özellikle turizm ve kısmen de konut yatırımlarına 

açılacağını beyan etmektedirler. Birçok alanın sit alanın bu statü dışına çıkarıldığı beyan edilmekte, bu 

alanlar yanında bugün 3. derece sit alanı olan yerlerde de özellikle Turizm yatırımları için izin verileceği 

ifade edilmektedir. 

Bu uygulamanın gerisindeki gerekçe açıktır; ekonomik kriz karşısında doğal ve kültürel mirasımızı satıp 

savarak kaynak yaratma yoluna gidilmesi hedeflenmektedir. 

Bu konuda Başkan Yardımcılığımız tarafından yapılan basın açıklaması ilgili bölümde yer almaktadır. 

Aşağıda bazı illerin sit alanları haritaları yer almaktadır. 

Muğla İli Sit Alanları Haritası 
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İstanbul İli Sit Alanları Haritası 

 

İzmir İli Sit Alanları Haritası 
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Aydın İli Sit Alanları Haritası 

 

 

Dershaneler 

AKP Hükümetinin KHK’lar ile demokrasinin ve hukuk devletinin tüm değerlerinden arındırılmış olarak 

ülkeyi yönetme arzusundan kaynaklanan 29 Ekim 2016 tarihli KHK ile eğitim alanında büyük bir skandala 

imza atılmıştır.  

İlgili KHK aracılığıyla Belediyelerin hükümetin tarafından bozulan fırsat eşitliğini onarıcı/düzeltici eğitim 

faaliyetlerinden olan ücretsiz kurs/dershane hizmetlerini yerine getirmesi yasaklamışlardır.  

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamlı olarak, orta/alt gelir grubuna mensup 

vatandaşlarımızın çocuklarına karşı yaratılan bu anlaşılmaz uygulamaya karşı ilgili belediyelerimizle birlikte 

kamuoyunu bilgilendirici bir çalışma başlatılmıştır.  

Hukuksuzluğu gözler önüne sermemiz ve belediyelerimiz ve Genel Merkezimizin bir bütün halinde duruşu 

sayesinde, 22 Kasım 2016 tarihli KHK ile düzenleme iptal edilmiştir. Bu sayede 25.000’e yakın yararlanıcı 

öğrencilerimiz dönem ortasından mağdur olmaktan kurtulmuş, 500’e yakın “atanamayan öğretmenimiz” 

görevlerinin başında kalmışlardır.  

Bununla birlikte yeni düzenleme Belediyelerimizin verdiği hizmetler konusunda Millî Eğitim Bakanlığının 

ilgili birimlerinden izin alma zorunluluğu getirmiştir. Yerel yönetimler üzerindeki vesayet makamlarının 

sayısını arttıran, yerel hizmetlerin üretimini keyfi izinlere bağlayan bu tür uygulamalara karşı; hem yerel 

hem de genel siyaset ölçeğinde var gücümüzle karşılarında durmaya devam edeceğiz. 

Konu ile ilgili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit TORUN’un yaptığı basın 

açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

Yurtlar 

Adana Aladağ’da yaşanan yurt yangınında çoğu çocuk 12 vatandaşımızı insan eliyle yaratılmış bir felakette 

kaybetmiş bulunuyoruz. Eğitim politikalarında tutuculuğu ve muhafazakarlığı öne çıkaran yaklaşıma ek 

olarak vatandaşlarımızın piyasanın insafsızlığına terk edilmesi, eğitim/öğretim sistemimizin bir yandan 

kalitesini önemli ölçüde düşürmüş, diğer yandan da hizmete ulaşabilme konusunda dışlayıcılığını artmıştır. 

Bu durum özellikle alt gelir grubundaki yurttaşlarımızın, Aladağ örneğinde olduğu gibi, çaresizlikten 

çocuklarını çeşitli kesimlerin kontrolsüz ve standartlara uygun olmayan yurtlarına göndermeleriyle 

sonuçlanmıştır.  
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Devletin vermesi gereken eğitim ve eğitim destek hizmetlerinin bu derece keyfi uygulamalara konu olması 

kabul edilebilir değildir.  

Eğitim alanında yaşanan bu olumsuzlukların felaketlere dönüştüğü bir ortamda, belediyelerin bu alanda 

hizmet vermesi konusunda getirilen yasaklar ortaya vahim bir durum çıkarmaktadır. AKP iktidarının 

belediyelerin verdiği ücretsiz dershane hizmetini yasaklamaya yeltenmesi, hemen ardından KHK 

marifetiyle öğrenci yurdu açma konusunda yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması hiç bir koşulda 

kabul edilebilir değildir. 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit TORUN Adana’da yaşanan faciayla ilgili 

olarak ilgili bölümde sunulan açıklamayı bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. 

Rize’de Atatürk Heykeli’ni Kaldırma Girişimi 

Son dönemde yaşanan olumsuzluklardan biri de, kamusal alanlar, meydanların isimlerinin gelişigüzel 

değiştirilmesi, sanat eserleri ve heykellere yönelik tahribat yapılmasıdır. Son olarak Rize’de kent 

merkezinde bulunan Atatürk heykelini kent merkezinden kaldırma girişimi bu tür çabaların vardığı aşamayı 

göstermektedir. Partimiz ve yurttaşlarımız tarafından gösterilen tepkiler neticesinde bu işlemin bir yer 

değiştirme olduğu açıklaması yapılmıştır. 

Kent dokusuna yapılan bu ideolojik anlamı gayet açık bu saldırıların aynı zamanda bir toplum mühendisliği 

çabası olduğu açıktır. Bu çerçevede gerekli tepkileri basın ve yayın organları önünde vermenin yanında 

Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun yazılı bir açıklama da yapmıştır. 

 

 

4.10. Emek ve Demokrasi Çalışmaları 

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 

 

27 Aralık 2016 

Emek Büroları Merkez yönetimi kısa süre içerisinde tamamlanacak olan il örgütlenmelerini ve emek 

mücadelesini konuşmak üzere toplandı. Emek Büroları, emek hareketinin gündemini Türkiye gündemine 

taşımayı ve örgütsüzlerin sesi olmayı hedeflemektedir. Çeşitli işkollarında çalışan emekçilerin sorunlarını 

tespit edecek ve bu sorunlara çözüm geliştirilmesi için çalışmalar yürütecektir. 
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28 Aralık 2016 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 asgari ücret miktarını açıklamasından önce, Emek Büroları 

CHP’nin asgari ücret teklifini Türkiye’nin 81 ilinde 1750 TL olarak ortak bir basın açıklaması ile paylaştı. 

              

        

   

 

29 Aralık 2016 

Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelindi ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 
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4.11. Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri – Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

 

4.11.1. TÜİK Hesap Sistemini Değiştirdi 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ulusal hesaplar sisteminde revizyona giderken, yeni veriler kamuoyunda 

ciddi tartışma yarattı. Büyüme, tasarruf ve cari açık gibi pek çok verinin, gerçek durumu yansıtmadığı 

vurgulandı.  

Revizyonla birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 19.71 oranında artarak 1.9 trilyondan 2.3 trilyona 

fırladı. Kişi başına gelir de 9 bin 130 dolardan 11 bin 14 dolara çıktı. Revizyon öncesinde Türkiye’nin 2015 

büyüme rakamı yüzde 4’tü. Ancak revize sonrasında 2015 büyüme rakamı yüzde 6.1’e yükseldi. 2015 

yılında kişi başına gelir cari fiyatlarla 29 bin 885 lira, ABD doları cinsinden de 11 bin 14 dolar olarak 

hesaplandı. 

1998  1 151 -  4 442 - 

1999  1 691 46,9  4 003 -9,9 

2000  2 656 57,0  4 229 5,6 

2001  3 766 41,8  3 084 -27,1 

2002  5 445 44,6  3 581 16,1 

2003  7 007 28,7  4 698 31,2 

2004  8 536 21,8  5 961 26,9 

2005  9 844 15,3  7 304 22,5 

2006  11 389 15,7  7 906 8,2 

2007  12 550 10,2  9 656 22,1 

2008  14 001 11,6  10 931 13,2 

2009  13 870 -0,9  8 980 -17,8 

2010  15 860 14,3  10 560 17,6 

2011  18 788 18,5  11 205 6,1 

2012  20 880 11,1  11 588 3,4 

2013  23 766 13,8  12 480 7,7 

2014  26 489 11,5  12 112 -2,9 

2015  29 885 12,8  11 014 -9,1 

 

4.11.2. Esnaf Kredi Kuyruğuna Düşürüldü  

KOSGEB’İN 15 BİN KONTENJANLI KREDİSİNE 248 BİN BAŞVURU OLURKEN, BAŞVURAN 6 ESNAFTAN 

SADECE BİRİ KREDİ ALABİLDİ 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), il kotalarına 

göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, 3 gün 

içinde 244 bin 980 başvuru yapıldı. Başvuru süresinin kısalığı, koşulların açıklanmaması ve KOSGEB’in 

internet sitesinin düzenli çalışmaması nedeniyle binlerce esnaf saatlerce başvuru kuyruklarında beklemek 

zorunda kaldı. Uzun kuyruklar, esnaf ve KOBİ’lerin finansman ihtiyacının kanıtı oldu. 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=faiz


CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

99 

4.11.3. Ödeme Zinciri Kopuyor 

Esnaf ve KOBİ’ler borç batağında. karşılıksız çek ve protestolu senet tutarı, 2009 yılından bu yana en kötü 

noktalara geldi. Protestolu senet tutarı Ocak-Kasım 2015’te 8.8 milyar TL, 2016 Ocak-Kasım döneminde 

10.6 milyar TL. Aynı dönemde karşılıksız çek 2015’te 24.6 Milyar TL, 2016’da ise 25.5 milyar TL’dir. 2011’de 

5.2 milyarlık borç için 167 bin 358 KOBİ takibe düşerken, Ekim 2016 itibariyle takibe düşen borç 20.5 

milyar, takibe düşen KOBİ sayısı 323 bin 725’e çıkmıştır. KOBİ’lerin kullandığı kredilerde takibe düşme 

oranı 2011’de yüzde 3.2 imiş, bugün yüzde 5’e çıkmıştır. 

4.11.4. Türkiye Hukuk Devletinde Sınıfta Kaldı 

Dünya Adalet Projesi (The World Justice Project - WJP) 2016 

Dünya Hukukun Üstünlüğü Küresel Endeksi’nde Türkiye 1 üzerinden 0.43 puan ile 113 ülke arasında 

99’uncu (2015: 102 ülke içinde 80’inci) 

4.11.5. Turizm Gelirleri Düştü  

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%32,7 azalarak 8 milyar 277 milyon 9 bin $ oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 622 $, yurt 

dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 901 $ oldu. 

4.11.6. İşsizlik Rekoru. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile %11,3 

seviyesinde gerçekleşti. İstihdam içinde sanayinin payı yüzde 19’a gerilerken, Ocak-Ağustos 2016 

döneminde sanayide çalışan sayısı 75 bin azaldı. Bu dönemde sanayide çalışan 78 bin kadın işini 

kaybederken, erkek işçi sayısı 3 bin arttı. 15-29 yaş grubundaki 5.5 milyon genç ne eğitim görüyor, ne de 

çalışıyor. 

4.11.7. Türkiye Ekonomisi, 3. Çeyrekte Yüzde 1.8 Daraldı 

TÜİK'in metodoloji değişikliği ile açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme verisi, piyasa beklentilerinin altında 

geldi. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 daraldı.--KONGRE TURİZMİ İPTALLERİ 

Türkiye’de 2016 yılında yapılması planlanan 86 kongreden 32’si iptal edildi. 35 bin 450 katılımcı kaybedildi. 

1550 katılmcılı 4 kongre ertelendi. 19 bin 900 katılımcılı 97 kurumsal toplantı iptal edildi.  

4.11.8. Ev Fiyatları Düşüşe Geçti 

İstanbul'da özellikle kentsel dönüşüm etkisi ile yoğun inşaat çalışmaları yapılan yerlerde ve lüks konut 

bölgelerinde konut satış ve kira fiyatları düşüşe geçti. Konut sayısı talep edilenin üstünde olunca fiyatlar 

yüzde 20'yi aşan oranda geriledi.  

4.11.9. TMSF Fona Geçen Şirketlerin Satış Sürecini Başlattı 

TMSF’ye devredilen şirket sayısı 694. TMSF  şirketleri 3 paket altında toplayarak, satış sürecini 

yönetmek üzere danışmanlık yapacak firmaları belirledi.  

Aralarında Naksan Holding şirketlerinin de yer aldığı 1 nolu pakette yer alan toplam 148 şirketin satışı için 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, 

Dumankaya, Fi Yapı, Koza Grubu şirketlerinin bulunduğu 2 nolu pakette yer alan 241 şirketin satışı için 

Vera Varlık Yönetim Anonim Şirketi, 
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Boydak Holding şirketlerinin aralarında bulunduğu 3 nolu pakette yer alan 211 şirketin satışı için Garanti 

Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi yatırım danışman olarak belirlendi.  

4.11.10. Doğrudan Yatırımlar Yüzde 44 Geriledi 

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımlar ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 geriledi. 

Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 14 milyar 462 milyon dolar olan yabancıların doğrudan yatırımı, bu yıl 

aynı dönemde yüzde 44.2 oranında azalarak 8 milyar 62 milyon dolara indi. 

 

 

4.12. Dünya Nereye Gidiyor Türkiye Nereye Gitmeli? 
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak; 

Edirne Genç İşadamları Derneği’nin “2017’ye 

Girerken Türkiye Ekonomisi Paneli”nde “Dünya 

Nereye Gidiyor Türkiye Nereye Gitmeli?” başlığı 

ayltında, ekonomide bozulan dengeleri, reel 

sektörün sıkıntılarını anlattı. Budak, “Türkiye para 

bolluğunda eğitim ve gelişmeye değil betona 

yatırım yaptı. Bu nedenle ekonomide bugün bu 

durumdayız. Öte yandan başkanlık sistemi 

tartışmaları da ekonomi üzerinde çok olumsuz hava 

yaratıyor" dedi.  

Sunumdan:  

Türkiye Ekonomisinin Önündeki Riskler;  

 -Bölgemizde artan jeostratejik riskler, artan terör tehdidi (turizm ve ihracat), göç, 

 -Küresel sermayenin kaybolan risk iştahı, ekonominin yüksek finansman ihtiyacı ve yetersiz döviz 

rezervleri, 

 -Çin ekonomisinin yeni denge arayışları ile FED daralma sürecinin controldehn çıkması ve bunun 

diğer ekonomilere nefatif yansıması, 

 -Hukuk ve demokrasi sorunlarının kurumsal çerçeveyi ve sistemi zayıflatması, 

 -Artan politik belirsizlikler, 

 -Azalan çekicilik, gerileyen reform yapma isteği, kredi notu görünümünde bozulma riski, 

Türkiye Vasatlık Tuzağından Nasıl Kurtulur; 

 -Rekabet gücünü arttıracak adımlar hızlandırılmalı, 

 -Hukukun üstünlüğü egemen kılınmalı, 

 -Kayıtdışılıkla etkin mücadele, 

 -İşgücü piyasası etkinliğinin arttırılması sağlanmalı, 

 -Enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı, 

 -Okul öncesinden baylanarak eğitimde akıl ve bilim egemen kılınmalı, kalite artmalı 

 -Bilimsel araştırma kuruluşlarının sayısı ve niteliği arttırılmalı, Ar-Ge’ye daha fazla pay ayrılmalı. 

(Dünya Nereye Gidiyor, Türkiye Nereye Gitmeli? Sunumu ekler bölümündedir) 
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4.13. Hükümet Üreticinin Haklı İsyanını Duymalı 
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

FİYATLAR DÜŞMESİNE RAĞMEN ÜRÜNLER TARLADA, AĞAÇTA KALDI 
HÜKÜMET, RUSYA, ORTADOĞU, MISIR İHRACAT KAPILARININ AÇILMASINI SAĞLAMALI 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP hükümetlerinin iç ve dış politikadaki büyük hataları 

nedeniyle ihracatta daralma ve girdi maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını, bunun da başta Antalya olmak 

üzere sebze ve meyve üreticilerinin perişan duruma düşürdüğünü belirterek, “Fiyatlar yerlerde ama alıcı 

yok. Ürünler tarlada, meyveler ağaçta kaldı. AKP Hükümeti üreticinin haklı isyanına kulak vermeli. Çıkış 

yolu içeride de dışarıda da barış ve huzur” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sosyal medya üzerinden 

örgütlenerek, Kumluca, Serik, Aksu gibi merkezlerden gelerek Antalya hali önünde eylem yapan üreticileri 

dinledi. Antalya Valisi ile görüşerek, eylemcilere izin verilmesini sağlayan Budak, üreticinin yanında 

olduklarını vurguladı. Girdilerin yüksekliği ve fiyatların düşüklüğünden yakınan üreticilerin sesine kulak 

verilmesi gerektiğini vurgulayan Budak, turizmdeki gerileme ve ihracattaki daralmanın en fazla üreticiyi 

vurduğunu, tarlasını ekmeyenlerin daha “karlı” olduğunu kaydetti. Budak, “Girdi maliyetleri giderek 

artıyor ama ürün fiyatları yerinde sayıyor. Neredeyse son 10 yıldır tablo aynı. Üretici ‘fideyi 1.5 TL’ye 

alıyoruz, domates 1 TL etmiyor’ diyor. Mazot 2010’da 3.08 TL, bugün 4.24 TL. Hal fiyatlarına bakıyorsunuz 

domates 80 kuruş-1 TL, salatalık 90 kuruş, kabak 80 kuruş. Portakalın kilosu 1 TL’de. Fiyatlar yerlerde. Bu 

fiyatlara üretici alın terinin karşılığını alamaz. Fiyatlar bu düzeye gerilemesine karşın alıcı yok. Tüccar mal 

almıyor. Çünkü ihracat yapılamıyor. Ürünler tarlada, meyveler ağaçta kalıyor. Üreticilerimiz ‘ekmeyen 

daha karlı’ diyor. Üreticilerin taleplerini ve eylemini TBMM’ye taşıyacağız” dedi. 

İÇERDE DE DIŞARIDA DA BARIŞ VE HUZUR 

Üreticilerin borç batağında olduğunu, kredilerini ödeyemediğini kaydeden Budak, “Çözüm eylem yapmak 

için bir araya gelen üreticinin yolunu kesmek değil, üreticinin haklı isyanına kulak vermekten geçer. İhracat 

kapılarının bir an önce açılması gerekiyor. Dışarıya satamazsak, bu fiyatlar böyle kalır. Türkiye’nin önce dış 

politikasını düzeltmesi gerekiyor. Büyük Atatürk’ün ‘Yurtta barış dünyada barış’ sözü doğru politikadır. 

Rusya ile özür dilenerek ilişkiler düzeldi ama ihracat kapıları açılmadı. Ortadoğu’da kapılar kapalı. Mısır’da 

kapılar kapalı. Bir an önce bu kapılar açılmalı. İçeride de barış. Dışarıda da barış. İçeride ve dışarıda huzur. 

Çare budur” dedi. 

YASAL DESTEKLER VERİLMİYOR  

Hükümetin 14 yıllık iktidar döneminin sonunda, Türkiye’yi saman ve et ithal eden ülke konumuna 

düşürdükten sonra tarımı hatırladığını kaydeden Budak, “14 yılda tarımı bitirdiler, şimdi Milli Tarım Projesi 

açıklıyorlar. Üreticiyi sokağa dökmeden önce neden yapmadınız? Kanunda Gayrisafi Milli Hasılanın yüzde 

1’inin tarım sektörüne destek olarak verilmesi gerektiği yazıyor. Ama verilmiyor. Neden?. Buradan ziraat 

odalarına da sesleniyorum. Üreticinin hakkını neden aramıyorsunuz?” diye sordu.  

 

4.14. Turizmde 2017 İçin Özel Bütçe Gerekli 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

TURİZM ÇÖKTÜ İŞSİZLİK REKOR KIRDI 

ASPENDOS FESTİVALİ’NİN İPTAL EDİLMESİ YANLIŞ OLDU 
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CHP Genel Başkan YardımcısıÇetin Osman Budak, 2016 yılında ağır bir kriz yaşayan turizmde, 2017 için de 

ilk sinyallerin olumlu gelmediğini, erken rezervasyon rakamlarının moralleri bozduğunu belirterek, “Erken 

rezervasyonlarda yaprak kımıldamıyor. Türkiye’nin imajıyla ilgili önemli sıkıntılar var. Özel bir bütçe ile 

etkin bir tanıtım atağına başlanması gerekiyor” dedi.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Turizmde 2016 yılında ağır 

bir kriz yaşandığını, turist harcamalarında 150 dolara kadar ulaşan gerilemeye rağmen, turist sayısındaki 

azalmanın önlenemediğini kaydeden Budak, “Türkiye cari açık veren bir ülkedir. Doğrudan döviz 

kazandıran ana sektörümüz turizmdir. On aylık dönemde 9.5 milyon turist, 8 milyar dolar düzeyinde gelir 

kaybı ortaya çıktı. Turizmdeki gerileme ekonominin tüm sektörlerini etkiliyor. Turizm sektöründen 

etkilenen diğer sektörleri koyduğunuz zaman 500 bin civarında çalışanımız işsiz kalmıştır. Turizmdeki 

daralmayla birlikte işsizlik oranı yüzde 11.3 ile rekor seviyelere geldi” diye konuştu. 

RUSYA YETMEZ 

Turizmde yaşanan gerilemede büyük payın Rusya olmasına karşın, Türkiye’nin Avrupa pazarından da ciddi 

kayıplar yaşadığını kaydeden Budak, Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinin yeterli görülmemesi gerektiğini 

vurguladı. Budak, “Geçen yıl Bakan Mahir Ünal, ‘Rusya’dan 2 milyon turist gelir sorun olmaz’ diyordu. Bu 

anlayışla gerekli adımlar atılmadı ve ağır bir fatura ortaya çıktı. Bugün de ‘Rusya ile ilişkiler düzeldi 5 milyon 

turist gelir’ gibi açıklamalar yapılıyor. Bu yaklaşım yine kaybettirir. Önümüzdeki sene eğer sadece Rusya’ya 

güveniyorsak, burada uyarıyorum, sadece Rusya’yla Türk turizmi kurtulmaz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 

Rusya’dan gelecek turist sayısı da 2 milyonun üstünde olmaz” dedi. Budak şöyle devam etti: 

FUAR SAYISI 118’DEN 116’YA DÜŞTÜ 

Türkiye’nin Avrupa pazarında yoğunlaşması lazım. 2017 için özel bir bütçe ile daha fazla tanıtım yapması 

lazım ama bakıyorsunuz, 2016 yılında 118 turizm fuarına katılım öngörülürken, 2017 için fuar sayısı 112’ye 

düşürülüyor. Bu büyük bir çelişkidir. Erken rezervasyonlarla ilgili rakamlar hiç olumlu değil. Yaprak 

kımıldamıyor ve moraller son derece bozuk. Türkiye'nin imajıyla ilgili son derece önemli sıkıntılar var. 

Bunların aşılması için de PR çalışmaları yapılması gerekiyor, fuar sayısının artırılması gerekiyor. Avrupa 

pazarı bizim için en olgunlaşmış pazar. Bu pazarın en önemli televizyon kanallarına, gazetelerine ilanlar 

verilmesi, haberler yaptırılması ve bu imajla ilgili sıkıntının aşılması gerekir.” 

ASPENDOS’UN İPTALİ BÜYÜK YANLIŞ 

 Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin Antalya ve Türkiye’nin tanıtımına çok önemli 
katkıları olduğunu, bu katkının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Budak, şunları söyledi: 

 Aspendos Festivali önemli bir marka ve dünya 
bunu tanıyordu. Turizmi ‘deniz-kum-güneşten’ 
kurtaralım’ deniyor ama sonra böylesine önemli 
kültürel etkinlik iptal ediliyor. Bunun gerekçesini 
merak ediyorum. Binlerce yıldır medeniyetler 
yaşamış bu topraklarda. Aspendos Festivali, bunu 
öne çıkaran önemli bir etkinliktir. Yeni markalar 
oluşturulması gerekirken, iyi giden bir 
organizasyonlara müdahale ediliyor ve bozuluyor. 
Antalya’da yirmi üç yıldır süre gelen Opera ve Bale 
Festivali’nin iptal edilmesi büyük bir yanlış oldu. İki 
bin yıldır sanata hizmet eden Aspendos’ta bu yıl 

festival yapılamadı. Umarım bu yanlış bir daha tekrarlanmaz. Şunu da yanına hemen ilave edeyim. 
Antalya’da Aspendos kalitesinde bir açık hava tiyatromuz hala yok.” 
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ESNAF BROŞÜRÜ 

Esnaflarımızın yaşadığı sorunlar ve Partimiz CHP’nin esnafa yaklaşımını içeren broşür hazırlanarak 50 bin 

adet bastırılmış ve esnaf ziyaretlerindedağtılmak üzere il başkanlıklarımıza ulaştırılmıştır. 
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4.15. Turizmde Siyasi Afet Hali: Her Üç Turistten Biri Kayıp 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

Turizm, istihdam potansiyeli ve sağladığı döviz girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden biridir. Türkiye; 

2003-2015 döneminde 290 milyon yabancı turist ağırlamış, 250 milyar dolar döviz girdisi sağlamıştır.  

Türkiye’nin 2003-2015 döneminde 834.5 milyar dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdiği dikkate 

alındığında, yaklaşık 250 milyar dolarlık gelirle turizm; dış ticaret açığının yüzde 30’unu finanse etmiştir.  

1990’lı yıllardan bu yana Türkiye turizmi sürekli olarak büyüme göstermiştir. 2015 yılında ise turizmde 

negatif büyüme yaşanmıştır. Ocak-Aralık 2015 döneminde bir önceki yıla göre, ağırlanan yabancı turist 

sayısı yüzde 1.61’lik (593 bin 268) gerileme ile 36 milyon 244 bin 632’ye düşmüştür. Antalya’daki gerileme 

ise yüzde 5.1 (610 bin 343) olarak gerçekleşirken, turist sayısı 11 milyon 331 bin 840’ta kalmıştır.  

Turizmin diğer önemli merkezi İstanbul’da 2015 yılında 2014’e göre 571 bin 694 kişilik bir artış yaşanırken, 

Rus turist sayısında yüzde 17.1’lik (100.936) kayıp ortaya çıkmıştır. 

İzmir’de yüzde 7.1 oranında (92 bin 540), Muğla’da yüzde 6.9 oranında (221 bin 221) düşüş ortaya 

çıkmıştır. Muğla’ya 2015 yılında 3 milyon 81 in 467 turist gelmiştir.  

 

 2014 2015 FARK ORAN 

Türkiye 36.837.900 36.244.632 593.268 -1,61 

İstanbul 11.842.983 12.414.677 571.694 4.8 

Antalya 11.942.183 11.331.840 610.343 -5,1 

Muğla 3.302.688 3.081.467 221.221 -6,6 

İzmir 1.269.667 1.201.921 92.540 -7,1 

 

Turizmdeki daralmada en büyük faktör Rusya olmakla birlikte Avrupa’daki çok sayıdaki ülkeden de 

gerileme söz konusudur. Rusya’da yaşanan ekonomik krizle başlayan gerileme, “uçak krizi” ile birlikte 

derinleşmiş, en büyük kayıp Rus turistlerin birinci tercihi olan Antalya’da yaşanmıştır. Antalya’ya 2015 

yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.65 azalışla (650 bin 873), 2 milyon 838 bin 134 Rus turist gelmiştir.  

 

RUS TURİST 2014 2015 FARK ORAN 

Türkiye 4.431.095 3.623.518 807.577 -18 

İstanbul 589.950 489.014 100.936 -17.1 

Antalya 3.489.007 2.838.134 650.873 -18,6 

 

Rusya dışında geçen yıla göre; 2015 yılında döneminde Avrupa bölgesindeki 22 ülkeden 16’sında değişik 

oranlarda (İtalya yüzde 27.1, Fransa 18.3, Lüksemburg 16.1, İspanya’dan 16.8, Norveç’ten 13.5, Avusturya 

yüzde 5.1 gibi) kayıplar yaşanmıştır.  

Rusya krizi ile birlikte Avrupa kaynaklı gerileme üzerinde de ciddi şekilde durulmalıdır. Uzun yıllardır 

Türkiye’yi tercih eden turistlerde, “Türkiye’nin IŞİD’e destek verdiği algısı”nın oluştuğu bildirilmektedir.  
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Ayrıca Ankara Gar, İstanbul Sultanahmet, Ankara Merasim Sokak, Ankara Kızılay, İstanbul İstiklal Caddesi 

ve İstanbul Vezneciler’deki bombalı saldırılar, Türkiye’ye ilişkin ciddi bir güvenlik sorunu algısı yaratmıştır. 

Ayrıca AKP hükümetinin hukuk ve demokrasiyi gerileten, özgürlükleri sınırlayan uygulamaları, Türkiye’ye 

ilişkin tatil tercihlerini olumsuz etkilemektedir.  

2016 YILI 9 AYDA 7.6 MİLYAR DOLAR KAYIP 

2016 yılının rakamları, krizin boyutunu ortaya koymuştur. Türkiye her 3 turistten birini kaybetmiştir. Geçen 

yıl 11 ayda Türkiye’ye 34.7 milyon turist gelirken, 2016’nın ilk 11 ayında gelen turist sayısı 24milyonda 

kalmıştır.  

Turist sayısındaki gerileme, turizm gelirlerinde de yüzde 32.7 oranında azalmaya yol açmış, 2015’in 9 

ayında 24.8 milyar dolar turizm geliri sağlayan Türkiye’nin, 2016 yılı 9 aylık turizm geliri 17.3 milyar dolarda 

kalmıştır. 

Turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalar 635 dolarlara kadar düşmesine ragmen, turist sayısındaki 

azalma önlenememiştir. Geçen yıl 71 milyon düzeyinde geceleme hizmeti veren otal, pansiyon ve 

motellerde, 2016’da geceleme sayısı 40.8 milyona düşmüştür.  

 

  2015 2016 FARK ORAN 

TÜRKİYE 34.779.841 24.050.056 10.729.785 -31% 

İSTANBUL 11.592.868 8.529.957 3.062.911 -26% 

ANTALYA 10.760.315 6.075.310 4.685.025 -44% 

İZMİR 1.176.893 653.098 523.795 -44% 

MUĞLA 3.071.129 1.818.509 1.252.620 -41% 

 

OCAK-KASIM 

KRİZ MERKEZİ ANTALYA  

2015 yılını yüzde 5’lik kayıpla kapatan Antalya, turizm krizini en ağır şekilde hissedildiği il oldu. Turizmin 

iki büyük merkezinden; İstanbul’da 2015’e göre 2016’nın ilk 11 ayında yüzde 26.4'lük gerileme ortaya 

çıkarken, Antalya’da bu oran yüzde 44’dür.  

Antalya’daki gerilemede en büyük etken Rusya olarak ortaya çıkarken, 26 ülkenin 23’ünde kayıp 

yaşanmıştır.  

 

RUSYA DEĞİL TÜRKİYE KRİZİ 

Turizmde yaşanan gerilemede Rusya ile yaşanan kriz büyük ölçüde etkili olurken, Türkiye Rusya ile birlikte 

batşa Avrupa ülkeleri olmak üzere, turist gönderen hemen hemen tüm ülkelerde kayıp ortaya çıkmıştır. 

Aralarında Ukrayna, İsrail ve Katar’ın bulunduğu az sayıda ülkeden geçen yıla göre gelen turist sayısı 

artmıştır.  
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Ülkeler İtibariyle Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları 

ÜLKELER 2015 2016 2015-2016 

ALMANYA 4 414 382 3 139 308 -28,88 

AVUSTURYA  418 677  265 932 -36,48 

BELÇİKA  543 464  357 385 -34,24 

DANİMARKA  344 514  287 436 -16,57 

FİNLANDİYA  172 967  103 143 -40,37 

FRANSA  708 148  463 371 -34,57 

HOLLANDA 1 047 991  779 901 -25,58 

İNGİLTERE 2 166 642 1 481 200 -31,64 

İRLANDA  87 676  46 402 -47,08 

İSPANYA  195 863  84 886 -56,66 

İSVEÇ  535 710  277 292 -48,24 

İSVİÇRE  302 449  166 119 -45,08 

İTALYA  409 156  168 565 -58,80 

PORTEKİZ  45 386  21 705 -52,18 

YUNANİSTAN  561 857  436 762 -22,26 

ÇEK CUM.  192 819  76 401 -60,38 

POLONYA  465 610  180 046 -61,33 

MACARİSTAN  119 002  54 288 -54,38 

NORVEÇ  250 808  135 456 -45,99 

SLOVAKYA  142 783  55 317 -61,26 

JAPONYA  85 064  35 633 -58,11 

G. KORE  185 241  85 948 -53,60 

RUSYA FED. 3 308 303  544 152 -83,55 

BELARUS   187 980  97 734 -48,01 

ÇİN HALK CUM.  254 729  121 099 -52,46 

İSRAİL  180 282  237 082 31,51 

 

İÇ TURİZM ÇARE DEĞİL 

Yurtdışı turizm hareketliliğinde yaşanan gerilemenin, iç turizmle telafi edilmesi mümkün değildir. 

Türkiye’de iç turizm ağırlıklı olarak; “yazlık”, “akraba ziyareti”, “misafirhane”, “çadır”da konaklama 

şeklinde gerçekleşmektedir. İç turizm hareketliliğinde yer alanların yaklaşık üçte biri (5 milyon) otel ve 

pansiyon gibi turistik işletmeleri tercih etmektedir.  

Ekonomideki daralmanın iç turizmi de olumsuz etkileyeceği dikkate alındığında, iç turizmin, turizm 

sektörünün açıklarını kapatma imkanı bulunmamaktadır.  

Ayrıca turizm, döviz girdisi sağlaması dolayısıyla ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

özelliği yok sayılarak, iç turizmin, turizmin sektörünün “ilacı” olacağı şeklinde sunulmaya çalışılması, günü 

kurtarma çabasının bir ürünüdür.  

İKİ PAKET-SIFIR KATKI 

Hükümetin bir turizm politikası bulunmadığı, sektörün tamamında kabul gören bir değerlendirmedir. 

Turizmde yaşanan krize rağmen, AKP Hükümeti’nin açıkladığı “Acil Eylem Planı”nda krize ilişkin hiçbir 

eylem yer almamıştır.  
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Hükümetin krizle ilgili açıkladığı, “Turizm Acil Eylem Planı” ve “Turizm İstihdam Paketi” de sorun 

çözmekten uzak ve gerçeklerden kopuktur. Sektör temsilcilerinin açıklamaları da bu tespitleri 

doğrulamaktadır. 

Ayrıca desteklerin kapsamlı bir şekilde ve bir bütün olarak değil, parça parça ve zamana yayılarak 

açıklanması da sektörü zora sokmuştur. Sektör, planlama yapamamıştır. Dokuz ay çalışma koşuluna 

bağlanan istihdam desteğinin, nisan ayının ortalarında açıklanması da uygulamanın sınırlı olmasına yol 

açacaktır.  

Sorun otellerin kira ve ecrimisil ödemeleri değil, Türkiye’ye yönelik turizm hareketliliğidir. Turizmdeki 

gerilemenin güvenlik ve imaj sorunundan kaynaklandığının farkına varılarak, Türkiye’nin bu yönde adım 

atması, etkin bir tanıtım kampanyası yürütmesi gerekirken, Hükümet “rutin” tanıtım bütçesi ile 

yetinmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın “Biz elimizden geleni yaptık. Yüzde 20 kayıp olur” açıklaması, sektör 

için ve Türkiye için büyük talihsizliktir.  

İyimser tahminle hesaplanan 10 milyar dolarlık kaybı küçümsemek ve kabullenmek, sorunun 

büyüklüğünün anlaşılmadığının göstergesidir. Turizm sektöründe yaşanan, AKP’nin iç ve dış politikadaki 

hatalı politikalarıyla ortaya çıkan bir afet halidir. Ancak AKP, sorumlusu olduğu afetin tahribatını azaltacak 

önlemler almak yerine, krizi derinleştirmektedir.  

TURİZME ÜÇ AŞAMALI PLAN 

Turizm sektörünün; bugün yaşanan krizi doğru okuyan “Kısa Vadeli”, ülke ekonomisine ve refahına çok 

yönlü katkısının sürdürülebilmesine yönelik “Orta ve Uzun Vadeli Planlar”a ihtiyacı vardır. 

Kısa Vadede; 

 OHAL ve KHK düzenine son verilerek, demokrasiye dönülmeli.  

 Turizme özgü risk ve kriz sistemi oluşturulmalı.  

 Ülke yönetiminde etkin makamlarda olanlar başta olmak üzere şiddet dili terk edilmelidir. 

 Tanıtım bütçesi 5 kat arttırılmalı, 100 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarılmalıdır. 

 Özellikle Avrupa pazarında tüm büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. 

 AB ülkeleri ve Türkiye’ye turist gönderen ülkelerdeki ANA AKIM MEDYADA tanıtım ve imaj 

kampanyası yürütülmelidir. 

 Nisan-Mayıs ayları için uçak başına 6 bin Dolar olarak açıklanan destek, boş koltuk desteğine 

dönüştürülerek tüm yıla yayılmalıdır. 

 AB’nin önemli havaalanlarında billboardlarda Türkiye tanıtımı yapılmalıdır.  

 Türk Hava Yolları’nın Antalya, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve İzmir’e yurtdışından ek tarifeli 

seferler düzenlemesi sağlanmalıdır. 

 Antalya Havaalanı’nın aktarma (hub) limanı olması sağlanmalıdır. 

 Turizm iş kolunda istihdam üzerindeki yükler azaltılmalıdır.  

 Turizm işletme ve yatırım belgeli işletmeler için eğlence vergisi muafiyeti ve alkollü içecekler için 

ÖTV iadesi sağlanmalıdır. 

 Konaklama sektörü ihracatçı kapsamına alınmalı ve desteklerinden yararlandırılmalı, vergi iadesi 

sağlanmalıdır. 

 Turizm bölgelerinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere tarımda olduğu gibi faizsiz veya düşük 

faizli kredi desteği sağlanmalıdır. 
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Orta Vade; 

 Demokrasi reformu yapılmalıdır. 

 Turizm Teşvik Kanunu’nu güncellenmelidir. 

 Turizm sektöründe KDV sistemi gözden geçirilmelidir. 

 Mesleki çatı örgütü (Türkiye Turizm Konseyi) oluşturulmalıdır. 

 Turizm tanıtım ajansları kurulmalıdır. 

 Yeni pazarlar (sağlık turizmi ve yaşlı bakım merkezleri, kırsal turizm, kongre turizmi) 

oluşturulmalıdır. 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu güncellenmelidir. 

 Turizm yatırım teşvik belgelerine, potansiyelin tam olarak değerlendirilmesine yönelik olarak 

sınırlama getirilmelidir.  

 Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalıdır. 

Uzun Vade; 

 Turizm devlet politikası haline getirilmelidir. 

 Türkiye’nin bütününü kapsayan turizm master planı hazırlanmalıdır. 

 Türkiye’nin her köşesinde ve sürekli turizm hareketliliğinin sağlanmasına dönük yeni bir teşvik 

sistemi oluşturulmalıdır.  
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4.16. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Çalışmalarımız 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

2015 yılını ağırlıklı olarak seçim sistemleri ve seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarla geçirdikten sonra, 2016 

yılına hem Bilgi ve İletişim Teknolojileri siyasetinde etkinlik, hem de parti içi projelerde yenilik, 

kurumsallaşma ve yaygınlaştırma hedefleriyle başladık. 

Genel Başkan Yardımcılığımız ve bağlı birimimiz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi organizasyon yapısını 

gözden geçirerek, kadrolu ekibimizin görev dağılımını düzenledik, gönüllü ekibimizi “Uygulama Destek 

Birimi” adıyla kurumsal yapının parçası haline getirdik. Tüzük şartlarına uygun yardımcı ataması yaparak 

projelerin koordinasyonuyla görevlendirdik; danışma kurulu ve çalışma grupları yapılanmasıyla hem siyasi, 

hem de teknik alanda kabiliyetlerimizi üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. 

Çalışma dönemi boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret, teknoloji yatırımları, internette ifade 

özgürlüğü ve sansür, ar-ge ve teknokentler üzerine araştırmalar yaptık, sonuçlarını basın 

açıklamalarımızda, sosyal medyada ve parti içi toplantılarda paylaştık. 

Her hafta, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile en az bir toplantı yaptık, çalışma gruplarındaki 

gönüllülerimizle partiye sürekli bilgi akışı sağlamaya gayret gösterdik. Proje Değerlendirme Çalışma Grubu, 

Genel Başkan ve diğer MYK üyelerine gelen proje önerilerini hızla değerlendirdi ve raporladı, talepler 

doğrultusunda takibini yaptı. 

Genel Başkanlık, MYK ve partimizin tüm birimlerine BİTEM projelerinde eğitim ve teknik destek, yeni 

projelerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde danışmanlık ve yazılım hizmetleri sunduk; sosyal medya 

ve diğer konularda da 7/24 ulaşılabilir ekibimizle yardımcı olmaya, yol göstermeye, dayanışma içinde 

olmaya çalıştık.  

Örgüt toplantıları ve Mayıs ayında düzenlediğimiz İl Bilişim Sorumluları Toplantısı’nda yaptığımız iki günlük 

kamp ile, projelerimizin örgüt tarafından benimsenmesi, etkin ve verimli kullanımı için önemli adımlar 

attık; ilk kez online eğitim içeriği hazırlayarak örgütün kullanımına sunduk. 

 

Yaptığımız çalışmaların olumlu etkilerini görüyor, 2017 yılında daha iyisini gerçekleştirmek hedefiyle 

çalışmaya devam ediyoruz. 

Bu raporda 2016 yılının genel değerlendirmesinin yanı sıra, Kasım – Aralık döneminde yaptığımız 

çalışmalar ve projelerdeki gelişmeleri bilginize sunuyoruz. 
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Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, ar-ge, e-ticaret, internet yayıncılığı gibi sektörler için zor bir 

dönemden geçiyoruz. Darbe girişimi sonrasında hem devletle iş yapan şirketler, hem de serbest piyasada 

mal ve hizmet satan şirketler açısından önemli sorunlar yaşanmaya başladı. Devlet tarafında iptal edilen 

sözleşmeler, tahsilat sorunları ve ar-ge desteklerinde aksamalar, serbest piyasada ise pazarın daralması 

sektörü olumsuz yönde etkiledi. 

Mayıs ayı sonunda PayPal’in BDDK mevzuatına uyum konusunda yaşadığı sorun nedeniyle Türkiye’den 

çekilme kararı, e-ticaret yoluyla ihracat yapan şirketleri, yurtdışından danışmanlık alan veya hizmet satan 

girişimcileri zor durumda bırakan gelişmelere sebep oldu. Yetişmiş insan kaynağı ve pazardaki fırsatlar 

açısından yabancı yatırımcıdan çok daha fazla ilgi görme potansiyeli taşıyan teknoloji sektörü, 2016 yılını 

beklenen yabancı yatırımları göremeden kapatmak durumunda kaldı. 

Sosyal medya yasakları sonucunda halk Sanal Özel Ağ (VPN) servislerine yöneldi, normalde VPN 

kullanmasına hiç gerek olmayan yüzbinlerce kullanıcı VPN hizmeti satın alarak maddi yük altına girmek 

zorunda kaldı. Ayrıca güvenli olmayan servislere abone olan kullanıcılar, kişisel verilerinin güvenliğini de 

tehlikeye atmak durumunda kaldı. 

4 Kasım gecesi, BTK tarafından internet servis sağlayıcılara gönderilen gizli bir talimatla, 5651 sayılı 

kanunun “erişimi engellenen sitelere alternatif erişim yöntemlerinin de engellenmesini” konu eden 

maddesi gerekçe gösterilerek VPN servislerinin de kullanım dışı bırakılması istendi. Hukuksuz olan bu 

maddenin işletilmesi yoluyla VPN hizmeti kullanan şirketlerin, kurumların internet erişimi tamamen bloke 

edilmiş oldu. Bu konuyu da dikkatle takip ettik ve kamuoyunu bilgilendirdik. 

Hukukun, adaletin ve fırsat eşitliğinin olmadığı, OHAL kurallarının dahi ihlal edildiği, keyfi ve günübirlik 

uygulamaların idareye hakim olduğu süreçte, Türkiye’nin “katma değeri yüksek üretim ve istihdam” 

konusunda yol alması mümkün değildir. Bu kapsamdaki uygulamaların takipçisi olmaya ve kamuoyunu 

bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

 

 

4.17. Tarım Çalışmaları 

TARIM TOPLANTILARININ AMACI ve YAPILAN TOPLANTILAR  

Doç.Dr.Okan Gaytancıoğlu – Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı  

Türkiye nüfusunun yaklaşık % 21’ini oluşturan ya da başka bir deyişle her 5 kişiden biri olan çiftçimizin 

ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar AKP’nin uyguladığı niteliksiz ve tutarsız tarım politikalarıyla 

daha da ağırlaşmıştır. CHP olarak Türkiye’de tarıma ve tarıma dayalı sanayiye, iç ve dış ticarete ciddi 

katkıları bulunan tarım sektörünün sorunlarını yerinde tespit ederek, sorunları sorun sahiplerinden 

dinlemek ve CHP’nin çözümlerini anlatmak bu toplantıların ana amacıdır. Bu amaçla aşağıda isimleri yazılı 

bulunan il ve ilçelerde ürünlerin özellikleri dikkate alınarak aşağıdaki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıların sonuçları kitap haline getirilmektedir. Halen partimizin web sayfasında tamamlanan 4 adet 

kitap kamuoyu ile paylaşılmıştır. Diğerleri de kitap haline getirilmektedir.  

 

CHP Çaya ve ÇAYKUR’a Sahip Çıkıyor - 16 Nisan 2016-Rize 

Çay fiyatlarının düşüklüğü, kaçak çayın Rize çayına ciddi rakip olması, ÇAYKUR’un görevini yapamaz 

duruma gelmesi ciddi sorunlar arasındadır. CHP çayın stratejik bir ürün olduğunu ve CHP iktidarında kaçak 
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çayın ülkeye girmesinin mutlaka engelleneceğini, ÇAYKUR’un güçlenerek destekleme alımları yoluyla 

piyasayı düzenleyerek üretici gelirini yükseltmeyi hedeflemektedir. 

CHP Fındığa ve Fiskobirliğe Sahip Çıkıyor - 26 Mayıs 2016-Ordu 

Fındık fiyatlarında istikrarsızlık var. Fiskobirlik işlevini yapamıyor. CHP iktidarında Devlet arz fazlası fındığı 

satın alacak, Fiskobirlik yeniden piyasalarda etkili olacak, fındığın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı 

yapması sağlanacak. 

CHP Adana Tarımına Sahip Çıkıyor - 3 Haziran 2016-Adana 

Çukurova, Türkiye’nin en fazla tarımsal üretim yapıldığı bölgelerden biridir. Tarımsal ürün fiyatlarının 

düşüklüğü ve Devletin sulama yatırımlarını yapmaması bölge ekonomisini ciddi etkilemiştir. CHP 

iktidarında Çukurova tarımı Türkiye ekonomisine ciddi katkılar yapacak, çünkü hak ettiği bütçe desteği CHP 

ile gelecek olan çiftçi daha fazla üretecek ve hak ettiğini alacak. 

CHP Şekere ve Şekerpancarına Sahip Çıkıyor - 28 Eylül 2016-Turhal 

Şeker fabrikaları özelleştiriliyor, kapanıyor, şekerpancarı fiyatları çok düşük, üretime kota konuyor. Buna 

karşılık NBŞ kotaları % 15’lere çıkıyor. CHP iktidarında şeker fabrikaları özelleştirilmeyecek, şekerpancarı 

üretimine ağırlık verilecek, kota kaldırılacak. NBŞ kotaları AB ülkeleri seviyesine çekilecek. 

CHP Trakya Tarımına Sahip Çıkıyor - 16 Ekim 2016-Silivri 

Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinden biri olan Trakya tarımının ciddi sorunları vardır. Ayçiçeği, buğday 

ve çeltik en fazla üretilen ürünler olmasına rağmen 3 üründe ithal edilmektedir. Yılda yaklaşık 5-6 milyar 

$’lık ithalat yapılmaktadır. Ayrıca Silivri Belediyesi üretici gelirini arttıran, üretimde kooperatifçiliği 

sağlayan bir oluşumu gerçekleştirmiştir. Tıbbi ve Aromatik bitkilerin üretimi ve pazarlamasına aracılık 

etmektedir. Bunun CHP’li belediyeler elinde yapılmasının önemi Silivri’de açıklanmıştır.  

CHP Küçükbaş Hayvancılığa Sahip Çıkıyor - 1 Aralık 2016-Sivas 

İç Anadolu’nun en fazla küçükbaş hayvan varlığı Sivas ilimizdedir. Ancak Sivas verimli meraları ile küçükbaş 

hayvancılığa çok uygun iken Sivas’ta ciddi bir göç vardır. Ayrıca Türkiye hem küçükbaş hem de büyükbaş 

hayvan ithalatı yapmaktadır. CHP iktidarında Türkiye başta damızlık koyun ve koç olmak üzere hayvancılığa 

önem verecek, meraları koruyan politikaları geliştirecektir. 

CHP Uşak Tarımına Sahip Çıkıyor - 23 Aralık 2016-Uşak 

Uşak, Ege bölgesinde başta şekerpancarı olmak üzere, buğday, arpa, tütün, çilek ve kiraz’da önemli bir 

üretim bölgesidir. Uşak üreticisinin sorunlarını yerinde dinlemek ve CHP iktidarında Uşak ekonomisinin ve 

tarımının nasıl üreten bir ekonomiye sahip olacağı açıklanmıştır. 
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5. PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 

 

5.1. Örgütte Meydana Gelen Değişiklikler 

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 

 Şırnak İli Silopi İlçe Başkanı Kadri FAKHAN 11 Kasım 2016 tarihinde vefat etti. 

 Bursa İli Orhangazi İlçe Yönetim Kurulu, 16 Kasım 2016 tarihinde istifalarla düştü. İstifalarla düşmüş 

olan Bursa İli Orhangazi İlçe örgütüne, İbrahim DOĞAN Başkanlığında (5) kişiden oluşan İlçe Geçici 

Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2016 tarihli toplantısında karar verildi. 

 Konya İli Cihanbeyli İlçe Başkanı Mehmet Akif ŞEN’in istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 

İlçe Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2016 tarihli toplantısında Yakup ERDAL seçildi. 

 Kırklareli İli Demirköy İlçe Başkanı Tarık SAYILGAN’ın istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, 

İlçe Yönetim Kurulu’nun 28 Kasım 2016 tarihli toplantısında Mesut ÖZKUL seçildi. 

 Çankırı İli Kurşunlu İlçe Başkanı Şaban BÜYÜKPOYRAZ’ın istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı 

görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 3 Aralık 2016 tarihli toplantısında Can TENEKE seçildi. 

 Trabzon İli Ortahisar İlçe Başkanı Mehmet Recep ARSLANTÜRK’ün istifa etmesiyle boşalan İlçe 

Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim Kurulu’nun 12 Aralık 2016 tarihli toplantısında Ahmet KOLTUK 

seçildi. 

 Ankara İli Nallıhan İlçe Başkanı Alper ESER’in istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe 

Yönetim Kurulu’nun 15 Aralık 2016 tarihli toplantısında Ali Ekber AYTAÇ seçildi. 

 Boş olan Şanlıurfa İli Akçakale İlçe örgütüne, Halaf AYYILDIZ Başkanlığında (5) kişiden oluşan İlçe Geçici 

Kurulu’nun atanmasına, İl Yönetim Kurulu’nun 16 Aralık 2016 tarihli toplantısında karar verildi. 

 Bursa İli İnegöl İlçe örgütünde, 18 Aralık 2016 tarihinde yapılan İlçe Kongresinde Necdet DEMİR İlçe 

Başkanlığı görevine seçildi. 

 Rize İli Ardeşen İlçe Başkanı Rauf Kemal URAL’ın istifa etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe 

Yönetim Kurulu’nun 19 Aralık 2016 tarihli toplantısında Erdoğan NEBİOĞLU seçildi. 

 İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Ankara İli Gölbaşı İlçe örgütüne, Erdoğan DOĞAN Başkanlığında (5) 

kişiden oluşan İlçe Geçici Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 21 Aralık 2016 tarihli 

toplantısında karar verildi. 

 

5.2. Örgütlenmede Yürütülen Projeler 

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 

Alan Çalışmaları Projesi 

Milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimizden oluşan heyetlerle yeni bir çalışma başlatıldı. İlk etapta 20 ilde 

başlatılan bu çalışmaya 11 il daha eklendi ve alan çalışması yapılacak il sayısı 31’e çıkarıldı. (Adıyaman, 

Aksaray, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, 

Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, 

Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat). Çalışma sürekli ve düzenli hale getirilerek tüm 

illeri kapsayacak şekilde sürdürülecektir. Bu çalışma, il başkanı ve heyetler arasında belirlenen tarihler ve 

program çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sonrasında çalışmalarla ilgili raporlar düzenlenerek Genel 

Merkeze iletilmektedir.  
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Kasım ve Aralık ayında yapılan alan çalışmalarından dokuz ilin alan çalışması ile ilgili raporlar Genel 

Merkeze iletilmiştir. 

Mahalle Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumluları (SÇS) Projesi 

30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Mahalle Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumlularıyla ilgili durum aşağıdaki 

gibidir: 

50.135 mahalleden 12.447 tanesi (% 24,8) için İlçe Başkanlıkları tarafından CHP İntranetinde Mahalle 

Temsilcisi-asıl üye ataması, 7.342 tanesi (% 14,6) Mahalle Temsilcisi-yedek üye ataması yapılmıştır.  

1 Kasım 2015 Genel Seçiminde tanımlanmış olan tüm Türkiye genelindeki 175.006 sandıktan 92.430 tanesi 

(% 52,9) için İlçe Başkanlıkları tarafından CHP İntranetinde SÇS-asıl üye ataması, 33.389 tanesi (% 19,1) 

SÇS-yedek üye ataması yapılmıştır. Ancak Genel Merkezden telefonla arama yoluyla yapılan sorgulamalar 

sonucunda, sistemde kayıtlı görünen SÇS'lerin bir kısmının kendi bilgileri dâhilinde bir görevlendirme 

işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak İlçe Başkanlıklarımız bilgilendirilmiş ve SÇS atama 

çalışmalarını yeniden sağlıklı bir şekilde yapmaları için uyarılmışlardır. 

SÇS’ler 11.054 ev ziyareti yapmışlardır. 

Sandık Örgütlenmesi Eğitim (SÖRE) Projesi 

SÖRE adı verilen Sandık Örgütlenmesi Eğitim çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında 12.809 SÇS’ye 

Sandık Çevresi Çalışmaları ile ilgili eğitim Parti Okulumuz tarafından verilmiştir ve eğitim çalışmalarına 

devam edilmektedir. Çalışmalarla ilgili olarak her hafta MYK bilgilendirilmektedir. Eğitimleri tamamlanan 

SÇS’ler sorumlu oldukları sandık çevrelerinde çalışmalarına başlamaktadır.  

Parti Denetimleri Raporu 

CHP Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri ve MYK Üyelerinden oluşan Parti Denetmenlerinin sorumlu 

oldukları İl ve İlçe Başkanlıklarımızda yaptıkları denetimler devam etmektedir. 30 Aralık 2016 tarihi 

itibariyle 66 İl Başkanlığı ve 695 İlçe Başkanlığının denetimi yapılmış; toplamda 761 denetim 

tamamlanmıştır.  

Parti denetimlerinin yeni düzenlemeleri yapılarak 2017 yılında örgüt denetimlerinin daha sık ve düzenli 

yapılması sağlanacaktır. Bu denetimlerde örgütlerin yeni çalışma esaslarının denetimine ağırlık verilecek 

ve bu denetim raporları, örgütlerin performanslarının ölçümünde önemli yer tutacaktır. 

Örgütten Parti Çalışmalarına Yönelik Görüş ve Taleplerin Alınması 

2017 yılında yapacağımız parti içi ve parti dışı çalışmaları Genel Merkez olarak İl ve İlçe Başkanlıklarımız ile 

birlikte planlamak ve örgütlerimizin taleplerini yerine getirebilmek için örgütlerimizden görüş ve 

taleplerini iletmeleri istendi. Ayrıca olası bir “Referandum” için yapılması gereken alan çalışması, söz ve 

materyallerle ilgili öneriler de istendi. 

 

5.3. CHP Yurt Dışı Örgütlenmeleri 

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 

18 Aralık 2016 tarihinde CHP Fransa Bordeaux Birliği Genel Kurulu yapıldı. Kazım Oruç’un başkan seçildiği 

kongrede Fikret Dahak ve İbrahim Bağcı ise başkan yardımcıları olarak belirlendi. 

Önümüzdeki Şubat ayı içinde dört yurt dışı birliğimiz için genel kurul yapılması planlanmaktadır.  
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16-18 Aralık 2016 tarihlerinde Almanya’da Yurt Dışı 

Örgütlenme Çalışmaları için CHP Baden-Württemberg 

Birliği tarafından düzenlenen Stuttgart’ta “Laik 

Cumhuriyet ve Hukuk İçin Direnme Zamanı” ve Aalen 

kentindeki “Birlik Zamanı” adlı toplantılara Genel 

Başkan Yardımcımız Sn.Tekin Bingöl, YDK Başkanı Sn. 

Uğur Bayraktutan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Sn. 

Fatma Köse katılım sağlamışlardır. 

Bu toplantılardan arta kalan zamanda ise Demokrat 

Esnaf ve Sanatkarlar birliğiyle toplantı, Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii ve esnaf ziyareti ve Hamd 

Hataylılar Derneği ile toplantılara katılarak iki günlük yoğun bir program gerçekleştirildi. 

 

CHP İsmini İzinsiz Kullanan Platformlarla İlgili Çalışma 

Çeşitli Avrupa Ülkelerinde Genel Merkezin ve birliklerimizin bilgisi dışında, kendilerini CHP ile ilişkili olarak 

tanıtan bazı sosyal medya hesaplarının oluşturulduğu görülmüş ve bu hesapların kapatılmasına yönelik 

resmi işlemler başlatılmıştır. Ayrıca SPD ile iletişime geçilerek ilgili oluşumların CHP ile ilişiği olmadığı 

konusunda bilgilendirmeleri içeren bir yazı gönderilmiştir.  

 

Örgüt Sosyal Medya Hesaplarının Kullanımına İlişkin Çalışma  

Örgütün resmi sosyal medya hesapları için hesapların yönetimi, içeriklerin takibi, değerlendirilmesi ve 

raporlanması süreçlerinin yönetilebilmesi için örgütlerin ilgili çalışmaları tamamlaması; ayrıca sosyal 

medya hesabı bulunmayan örgütlerin hesaplarını oluşturup aktif hale getirmeleri istenmiştir. Bu konuda 
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tüm örgütlerimizin sosyal medya hesabı oluşturması çalışmalarını sürekli gündemde tutarak tüm 

örgütlerimizin katılımı sağlanacaktır. 

Trabzon İl Başkanları Toplantısı - 18-19 Kasım 2016 

2016 yılında alınan karar doğrultusunda düzenli yapılmaya başlanan İl Başkanları Toplantılarının beşincisi 

18-19 Kasım tarihlerinde Trabzon’da yapıldı. Mazereti olan 9 İl Başkanı dışındaki 72 İl Başkanı toplantıya 

katıldı. Toplantıda, tüm il başkanlarına Mahalle Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumlularının (SÇS) atama, 

eğitim durumları ve ev ziyaretlerinin yanı sıra ilçe bazında üye değişim bilgilerini içeren dosyalar dağıtıldı. 

Gündem maddeleri olan Mahalle Temsilcilerinin ve Sandık Çevresi Sorumlularının atanması, onların SÖRE 

eğitimi ile ilgili son durum ve yaptıkları saha çalışmaları ile ilgili İl Başkanlarınca değerlendirmeler yapıldı. 

Ayrıca üyelerimizin olmadığı sandıklarda yapılan üye çalışmaları da bu toplantıda ayrıntılı olarak 

konuşuldu. 

Toplantıda ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu başkanı Uğur Bayraktutan tarafından disiplin süreçleri ve son 10 

yıldaki disiplin dosyalarıyla ilgili istatistiki bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Disiplin süreçlerinde dikkat 

edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu. 

Adana Mitingi - 3 Aralık 2016 

Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu’nun k atılımı ve seslenişiyle Adana’da görkemli bir miting 

gerçekleştirildi.Genel Başkan Yardımcımız Sn.Tekin Bingöl tarafından, miting öncesi Adana’ya gidilerek 

dört günlük bir çalışma gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta meydana gelen Aladağ yurt faciası da o tarihlere 

rastladığından bu olayla ilgili de örgütümüzle birlikte çalışmalar yapıldı. Seyhan ve Çukurova Belediye 

Başkanları, ilçe örgütleri ve milletvekillerimizle bir araya gelinerek mitingin organizasyonu ve mitinge 

katılım sağlanması için gerekli çalışmalar planlandı. Yine dört günlük Adana programı kapsamında Seyhan 

ve Çukurova belediyelerimizin açılış ve temel atma etkinliklerini de gerçekleştirildi. On binlerin katılımıyla 

gerçekleşen bu miting organizasyonuna katkı veren örgütümüze, belediye başkanlarımıza ve 

milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 

           

 

 

5.4. Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Biriminin iyi algı yaratmak ve halkın bize ulaşması süreçlerinde zorlukla 

karşılaşmaması açısından çalışma yapacağı görevlerinden biri, Partimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza 

yardımcı olmak, yol göstermek, telefon, mail ve mektuplarını cevapsız bırakmamak, ziyaretçilere kucak 
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açmaktır. Bu sorumluluk içerisinde; Genel Merkezimizde tüm ziyaretçiler girişte karşılanmakta, kendilerine 

içecek ikramı yapılmakta, tanıtım broşürleri ve bildirgeler ile bilgilendirilmektedirler.  

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, şikayet 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; şikayet, destek ve 

önerilerin milletvekillerine iletilerek vatandaşlara dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlar 

üzerinden gündemin tespit edilmesi yoluyla propaganda hazırlığı yapmaktır. 

1 - 30 Kasım 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 5.326 68,5% 

Telefon 2.108 27,1% 

Ziyaretçi 309 4,0% 

Mektup 36 0,4% 

İleti Toplamı 7.779 100,0% 

 

 

 

1 - 30 Kasım 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular Toplam % 

Gündem  6.584 84,6% 

Yerel Yönetimler 231 3,0% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 964 12,4% 

İleti Toplamı 7.779 100,0% 
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1 - 30 Kasım 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre 

Dağılımı 

Konular Toplam % 

AKP'nin Başkanlık sistemi açıklamalarına yönelik tepkiler  1.789 27,2% 

 Darbe süreci ve mağduriyetlerle ilgili iletiler 1.296 19,7% 

Başkanlık sistemi hakkındaki görüşlerin daha net ve anlaşılır biçimde 
kamuoyu önünde paylaşılması yönünde talepler 

942 14,3% 

CHP Parti Meclisi Bildirgesi hakkında iletiler  648 9,8% 

Cinsel istismar tasarısı ile ilgili tepkiler 551 8,4% 

Başkanlık sistemine karşı mitingler yapmamız yönünde talepler 466 7,1% 

Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon düzenlenmesine yönelik tepkiler ve 
CHP olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmamız yönünde talepler 

439 6,7% 

Kartal Mitingine katılım konusundaki belirsizlik ile ilgili tepkiler  159 2,4% 

10 Kasım ile ilgili iletiler 152 2,3% 

Diğer iletiler  142 2,1% 

İleti Toplamı 6.584 100,0% 
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1 - 31 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 6.373 74,8% 

Telefon 1.952 22,9% 

Ziyaretçi 149 1,7% 

Mektup 51 0,6% 

İleti Toplamı 8.525 100,0% 

 

 

 

1 - 31 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular Toplam % 

Gündem  7.054 82,7% 

Yerel Yönetimler 326 3,8% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 1.145 13,5% 

İleti Toplamı 8.525 100,0% 
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1 - 31 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Gündem Konularına Göre 

Dağılımı 

Konular Toplam % 

AKP ve MHP'nin Başkanlık sistemi açıklamalarına yönelik tepkiler  1.543 21,9% 

Ekonomide yaşanan sıkıntıları ve vatandaşların sorunlarını daha çok gündeme 
getirmemiz yönünde talepler 

1.147 16,3% 

 Darbe süreci ve mağduriyetlerle ilgili iletiler 989 14,0% 

Başkanlık sistemine karşı mitingler yapmamız yönünde talepler 771 10,9% 

Terör olaylarıyla ilgili iletiler 584 8,3% 

Başkanlık sistemi hakkındaki görüşlerin daha net ve anlaşılır biçimde kamuoyu 
önünde paylaşılması yönünde talepler 

545 7,7% 

IŞİD'in yayınladığı video hakkındaki iletiler 503 7,1% 

Adana Mitingi ile ilgili iletiler 252 3,6% 

Rize'de kaldırılan Atatürk heykeli ile ilgili tepkiler  234 3,3% 

Siyasi parti liderlerinin ortak açıklama yapması ile ilgili olumlu iletiler 149 2,1% 

Adana'daki yurt yangını ve CHP'nin yurt sorunlarının çözümüyle ilgili çalışmalarını 
gündeme getirmesi yönünde talepler 

116 1,6% 

Kredi kartı mağdurlarının sorunlarını gündemde tutmamız yönünde talepler 58 0,8% 

Sosyal Medyanın engellenmesi konusunu gündeme getirmemiz yönünde talepler 48 0,7% 

Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi konusunun üzerine gidilmesi ve gündemde 
tutulması talepleri 

39 0,6% 

Diğer iletiler  76 1,1% 

İleti Toplamı 7.054 100,0% 
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5.5. İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri 

Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

 

Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Denizli Milletvekili 

Melike Basmacı, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tekirdağ 

Milletvekili Emre Köprülü Parti Meclis Üyesi Mustafa 

Moroğlu’dan oluşan CHP Van Heyeti olarak; Van Ticaret ve 

Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası, TES-İŞ VanŞubesi, Van Tabipler Odası, Van OSB, Van 

Şoförler Odası ziyaret edilmiştir. Ayrıca bölgede esnaf 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. (Van ziyareti raporu eklerdedir) 

 

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı’nda Balıkesir 

Milletvekili Namık Havutça, Gaziantep Milletvekili Mehmet 

Gökdağ, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, İstanbul 

Milletvekili Onursal Adıgüzel’den oluşan CHP Hakkari 

Heyeti’nin çalışmalarına katılım sağlanmış, Hakkar’de 

incelemelerde bulunulmuştur.  

 

 

 

5.6. Örgüt Çalışmalarımızda Bilgi Ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, hem Genel Merkez, TBMM Grubu ve yöneticiler, hem de ana 

kademe, kadın ve gençlik örgütlenmesinin tüm birimleri ile en azından bilişim okur yazarı olması, CHP Bilgi 

Sistemlerini aktif olarak kullanması, sosyal medyayı etkin bir şekilde takip etmesi ve kullanması, siber 

güvenlik konusunda kişisel ihtiyaçlara cevap verecek ölçüde bilgi sahibi olması için büyük bir çaba 

içerisindeyiz. 

CHP Intranet, Üyelik Yönetim Sistemi, İletişim Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi gibi iç kullanıma 

dönük uygulamalarla CHPNet, CHP Mobil gibi genel kullanıma dönük uygulamaların örgüt ve üyeler 

tarafından benimsenmesi ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarımız kesintisiz 

devam ediyor.  

Ana kademe bilişim sorumluları ile düzenli ve doğrudan iletişim içerisinde olmak amacıyla, Uygulama 

Destek Birimi’nde her zaman en az bir gönüllümüzü bulunduruyor, ayrıca kadın ve gençlik kollarımıza da 

genel başkanları ve MYK üyeleri ile yaptığımız ortak çalışmalarla bilgi aktarmaya çalışıyoruz. 

Intranet kullanıcıları için bu yıl hazırlamaya başladığımız online eğitim içeriğini sürekli genişletiyor, özellikle 

hızla yapılması gereken işlemler için örnek anlatımlarla öğrenme sürecini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. 
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Sandık Çevresi Sorumlusu, Muhtarlık Bölgesi Çalışma Grupları, Kılcal Damar Örgütlenmesi, Parti İçi Eğitim 

projelerinde ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve internet hizmetini sağlıyor, bunların örgüt destek 

hizmetlerini ihtiyaca göre karşılamaya devam ediyoruz. Intranet projesinde yaptığımız yeniliklerle örgütün 

saha çalışmalarını kolaylaştırmaya, hızlandırmaya çalışıyoruz. 

Sosyal medya tarafında ana kademe, kadın ve gençlik örgütüyle bir bütün olarak tüm yerel birimlerimizin 

resmi, yöneticilerin de şahsi sosyal medya hesaplarını tamamlamaları için büyük bir çalışma başlattık. Hazır 

profil fotoğrafları, kullanım kılavuzları, güvenlik dokümanlarıyla örgüte duyurularımızı sık sık tekrarlıyor, 

teknik destek vermeye devam ediyoruz. Hazırladığımız kılavuz, Aralık ayında Örgüt Yönetimlerinden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından örgüte tekrar gönderilerek sosyal medya hesaplarının 

tamamlanması istenmiştir. Genel Merkez ekiplerimiz de, kadın ve gençlik örgütü Genel Başkanları ve MYK 

üyeleriyle eşgüdüm içinde örgütlerin yapması gereken işlemler konusunda destek vermektedir. 

Yöneticilerimizi hedef alan siber saldırılar ve özellikle sosyal medya hesaplarını çalmaya dönük girişimlere 

karşı büyük bir mücadele veriyor, yöneticilerimize 7/24 destek hizmeti sunuyoruz. Dönem içinde hesapları 

çalınan yüzlerce yöneticimizin hesaplarının geri alınmasına yardımcı olduk, bu tür girişimlere karşı alınacak 

önlemler konusunda bilgilendirme yaptık.  

Milletvekilleri, MYK üyeleri, Genel Merkez birimleri, Kadın ve Gençlik Kolları resmi hesaplarının “onaylı” 

hale getirilerek sosyal medyada ayırt edilebilir, kurumsal bir yapıda yönetilmesi için gerekli tüm çalışmayı 

yaptık ve sonuç aldık. 

 

Genel Başkan’ın yaptığı konuşmaların tüm partililer tarafından sosyal medyada paylaşılması ve daha fazla 

vatandaşa ulaştırılması amacıyla #KilicdarogluNeSoyledi etiketiyle düzenli olarak gündem çalışması 

yapıyoruz. 

Teknik destek ekibimiz, Genel Merkez birimlerinin ofis yazılımları ve bilgisayar donanımıyla ilgili her türlü 

ihtiyacını karşılamakta, ayrıca santral, kart otomasyonu gibi konularda idari hizmetler vermektedir. 
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PROJELER 

CHP Intranet 

2010 yılında hayata geçirilen CHP Intranet, parti içi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması amacıyla 

tasarlanmış bir sistemdir. 

Zaman içinde atama, detaylı raporlama, seçim sonuçları, seçmen sorgulama, üye güncelleme gibi 

özelliklerle sürekli genişlemiş, artan kullanıcı sayısı, karmaşık hale gelen yetkilendirme yapısı ve sürekli 

büyüyen veri yapılarıyla ihtiyaca cevap veremeyecek hale gelmiştir. 

 

7 Haziran seçimlerinden sonra yazılımı, veri yapıları ve yetkilendirme sistemi tamamen yenilenmiş, 2016 

yılı boyunca yeni özellikler ve seçeneklerle zenginleştirilmiştir. 

Bugün partimizin üst yöneticilerinden sandık çevresi sorumlularına kadar her kademedeki binlerce 

kullanıcıya, görevlerine göre tanımlanan yetkiler ölçüsünde güvenli ve hızlı işlem ve raporlama hizmetleri 

sunmaktadır. Sistemde Örgüt ve Yönetici Raporları, Üye Raporları, Seçmen ve Hane Analizleri, Seçim Sonuç 

Raporları, Aidat Takibi, SÇS İşlemleri, Genelge ve Duyurular, Görevli ve Yönetici Atama İşlemleri 

bulunmaktadır. 

Intranet üzerinden yapılan işlemler, kullanıcıların diğer tüm CHP bilgi sistemlerindeki yetkilerini de 

belirlemektedir. 

 

Intranet İstatistikleri 2015 2016 

Sayfa görüntüleme 669,905 2,442,818 

Güncelleme işlemi 45,174 154,059 

Rapor işlemleri 4,098,056 2,827,834 

Diğer işlemler 297,950 331,638 
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Yeni Üyelik Yönetim Sistemi (oys.chp.org.tr) 

Partimizin Genel Merkez ve örgüt birimlerinde yürütülen tüm üyelik işlemlerini gerçekleştirmek üzere 

2015 yılında tasarlayarak geliştirmeye başladığımız, 2016 yılında pilot ilçelerle uygulamasına geçtiğimiz 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde kullanıma hazır hale gelmiş bulunuyor. 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi ile; 

 Genel Merkez, il ve ilçe başkanlıklarımız tüm üyelik işlemlerini yeni sistem üzerinden 

gerçekleştirecek, 

 İl ve ilçe başkanlıkları çevrimiçi üyelik başvurularını sistemden takip ederek sürece müdahil 

olabilecek, 

 Mükerrer iletişim bilgileriyle ilgili sorunlar ortadan kalkacak, 

 Tek ve merkezi bir ödeme altyapısına geçilecek, 

 İl ve ilçe örgütlerimizin finansal yapısı güçlenecek, 

 Genel Merkez’in finansal denetim ve planlama kabiliyeti gelişecek, 

 Kargo yoluyla ulaştırılan ve tek tek iletildiğinde partimize büyük maddi yük getiren evrak 

hareketi minimuma inecek, partimiz her yıl yüzbinlerce lira tasarruf edecek, 

 Üyelikle ilgili tüm fotoğraflar ve evrak elektronik ortamda arşivlenecek, ihtiyaç duyulduğunda 

kolayca ulaşılabilir halde saklanacak, 

 Parti içi seçim süreçlerinde tam şeffaflık sağlanacak, tüzüğümüzün emrettiği kurallar eksiksiz ve 

denetime açık bir şekilde uygulanacak, 

 Elektronik cihazlarla okunabilen karekodlu üye kartları, aşamalı olarak il ve ilçelerden basılabilir 

hale gelecek, 

 Aktif üyelik ve liyakat sistemine geçiş için altyapı tamamlanmış olacak. 

Online Üyelik Sistemi (uyelik.chp.org.tr)  

Vatandaşların ilçe başkanlıklarına gitmeden, internet üzerinden üyelik ve aidat işlemlerini yapabildikleri 

sistemimizin ödeme altyapısını 2016 yılında yenileyerek kredi kartı ve mobil aidat işlemlerini sorunsuz ve 

daha kolay çalışır hale getirdik.  

2016 yılında 5.988 vatandaş yeni üyelik işlemini online olarak bu sistem üzerinden gerçekleştirmiştir. 

CHPnet (chpnet.chp.org.tr) 

CHPnet, üyelerimizle aramızda iletişim kanalı oluşturmak için tasarlanmış bir proje olmakla beraber, tüm 

kullanıcı bilgilerimizi de barındırmaktadır. Örgütün her kademesinde alınmış görevler CHPnet üzerinde 

tutulmakta, tüm CHP Bilgi Sistemlerine giriş CHPnet bilgileriyle gerçekleşmektedir. Kullanıcılar CHPnet 

üzerinden kişisel bilgilerini güncelleyebilir, üyelik ve aidat süreçlerini takip edebilir. Ayrıca sistem üzerinde 

eğilim yoklaması, anket, tartışma platformu ve bilgi paylaşımı özellikleri geliştirilmiş ve kullanıma 

açılmıştır. 

CHPnet Kullanım İstatistikleri 2015 2016 

Sistem üzerinden kayıt olan yeni CHPnet üyeleri 16.702 18.461 

Parti görevi (seçim vb. dahil) nedeniyle otomatik CHPnet üyeliği 549.049 184.611 

Sayfa görüntüleme sayısı 615.167 747.453 

Güncelleme işlemi sayısı 6.878 23.083 
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CHPnet Mobil uygulama 

CHPnet sisteminin mobil uygulaması olan CHPnet Mobil, ek özelliklerle zenginleştirilerek tamamlanmış ve 

uygulama marketlerine gönderilmiştir. 

Alternatif haber kaynaklarının iyice kısıtlandığı günlerden geçiyoruz; olası bir referandum veya seçimde, 

mevcut seçim sistemimize ilave, alternatif bir veri akış kanalı olarak tasarladığımız CHPnet Mobil, sandık 

ve okul sorumlularının sayım işleminden hemen sonra sandık sonuçlarını Genel Merkez sistemlerine 

aktarmasını sağlayacak kullanışlı ve basit özellikler içermektedir. 

Uygulamada yetkiye göre iletişim bilgisi görüntüleme, seçim sonuçları inceleme ve seçmen sorgulama gibi 

özellikler de bulunmaktadır. 

  
  

CHP İnternet Siteleri ve İçerik Yönetim Sistemi 

Resmi sitemiz 2015 yılı Mart ayında yeni yüzü ile kullanıma alınmış, 2016 başından itibaren il, ilçe, kadın 

ve gençlik örgütlerimizle MYK birimlerinin kullanımına açılmıştır. Yazılım ve Uygulama Destek Birimi 

ekiplerimiz, sistemi sürekli geliştirmekte ve örgüte teknik destek hizmeti vermektedir. 
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CHP İnternet Siteleri temel istatistikleri tabloda sunulmaktadır. 

CHP İnternet Siteleri 2015 2016 

Aktif Kullanılan Site Sayısı 3 1.075 

Toplam Haber Sayısı 5.635 13.703 

Toplam Okunma Sayısı 5.101.166 11.033.951 
 

CHP Mobil 

Internet sitemizdeki haberler, CHP TV, parti yönetimi iletişim bilgileri gibi içerik hizmetleri sunduğumuz 

mobil uygulamamız, 12 Ekim 2016 tarihinde kullanıma açılmış, 9.000 kullanıcı tarafından indirilmiştir. 

Online Eğitim Projesi 

Projeleri ve projelerdeki yenilikleri örgüte aktarmak için online eğitimlere başlanması uygun görülmüş, 

online eğitim sektöründe çalışan partililerimizin gönüllü katkılarıyla çalışmalar yapılmıştır. Hazırladığımız 

eğitim içeriği Intranet’te örgütle paylaşılmaktadır. 

Parti Okulu (partiiciegitim.chp.org.tr) 

Parti Okulu Eğitim ve Eğitmen bilgileri yer almaktadır. Parti Okulu sistemi CHPnet ve CHP Intranet ile 

entegre çalışmakta, bu sistemler tarafından beslenmektedir. 

İletişim Yönetim Sistemi (iys.chp.org.tr) 

2016 yılında etkin bir şekilde kullanıma açılan İletişim Yönetim Sistemi ile hem Genel Merkez ve MYK 

birimleri, hem de örgütün üyelerle ve kitlelerle iletişim için ihtiyacı olan hizmetleri merkezi, sürdürülebilir, 

ölçeklenebilir ve en önemlisi çok ekonomik bir yapı üzerinden sunuyoruz. Bu yıl yaptığımız SMS anlaşması, 

örgütün SMS giderlerinde ortalama %50 civarında fiyat avantajı sağladı, halen yaygınlaştırma çalışması 

devam etmektedir. 
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İYS – Sosyal Medya Entegrasyonu, resmi Twitter hesaplarının Genel Merkezle ilişkilendirilmesi, 

ilişkilendirilen hesapların parti çalışmaları için kullanılması esasına dayanan bir alt projedir. Bu projenin 

ilerlemesi için diğer sosyal medya duyurularımızda konuya yer verilmiş, geliştirilen yazılım da kullanıma 

hazır hale gelmiştir. Örgüt hesaplarının sayısı arttıkça, verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. 

2016 yılında İYS üzerinden 2 milyondan fazla SMS, 2 milyondan fazla e-posta gönderilmiş, 107 e-posta 

grubu, 377 SMS grubu oluşturulmuş, bu gruplara 77.000 telefon numarası ve 94.000 e-posta adresi grup 

sahipleri tarafından eklenmiştir. Grup paylaşımı özelliğiyle kullanıcıların hazırladıkları alıcı gruplarını 

birbirleriyle paylaşması kolaylaştırılmıştır. Sistem üzerinden gönderilen e-posta mesajlarında 400 ek dosya 

kullanılmış, bu dosyalar yaklaşık 100.000 kez indirilmiştir. 

Haftalık MYK Bülteni çalışmamızla, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından haftalık 

olarak hazırlanan içeriği abonelerimize e-posta yoluyla gönderiyoruz. Sıfır aboneyle başladığımız bu 

çalışmada, parti yöneticileri, örgüt ve üyelerimizin yanı sıra, 2016 sonu itibariyle 175.000 akademisyen, 

basın mensubu, sivil toplum temsilcisi ve diğer etki alanı geniş alıcıya e-posta gönderiyoruz. Abone sayısını 

nitelikli ve titiz bir çalışmayla derlediğimiz adreslerle sürekli genişletiyoruz. MYK Bülteni haftalık alıcı 

sayıları grafikte sunulmaktadır. 

 

 

CHP TV 

Medyanın hızla dönüştürüldüğü, özgür veya muhalif medya kuruluşlarının her geçen gün azaldığı bir 

dönemden geçiyoruz. İktidarın planlı bir şekilde uyguladığı baskılar, ana akım medyada yer alabilecek 

siyasetçilerin bile tek merkezden belirlendiği bir noktaya gelmiş durumda. Bu ortamda, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin internet imkanlarını kullanarak kendi alternatif medyasını geliştirmesi, kitlelere internet ve 

sosyal medya üzerinden ulaşması büyük önem taşıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı yerele taşımak ve örgüt 

etkinliklerini canlı veya kayıtlı videolarla CHP TV üzerinden kitlelere ulaştırmak için hazırlıklara ve yatırım 

planına devam ediyoruz. 

Yayın İzleme Birimi’yle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalarda, sonbaharda başladığımız Facebook canlı 

yayınlarıyla kitlemizi genişletiyor, özellikle grup toplantılarının çok daha fazla kişiye ulaşması için 

çalışıyoruz. Facebook canlı yayınlarının zamana göre grafiği aşağıda sunulmaktadır. 
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Yeni Proje Yönetim Sistemi 

Çalışmalarımızın daha verimli bir şekilde planlanması ve yönetimi, BİTEM bünyesindeki projelerle ilgili 

taleplerin eksiksiz bir şekilde takibi için, alanında dünyanın en çok kullanılan yazılımı seçilmiş, bu yazılımın 

Türkiye temsilcisinden gönüllü kurulum ve eğitim hizmeti alınmıştır. Sistem yazılım ekibimiz tarafından 

aktif olarak kullanılmaktadır. 
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5.7. Üyelikle İlgili Konular 

Genel Sekreterlik – Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır 

 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

a.- PARTİ KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER 

03 Ocak 2017 tarihli itibariyle Parti Kütüğünde kayıtlı 1.216.131 asıl üyemiz bulunmaktadır. Mevcut 

üyelerimizin, 

380.479’u ( toplam üyelerin %31,3’ü ) kadın üyelerden,  

105.536’i 1987 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla ( toplam üyelerin %8,7’si ) genç üyelerden, 

oluşmaktadır.  

11 Kasım 2016 tarihli Parti Meclisi için verilen raporda Parti Kütüğünde kayıtlı 1.217.706 asıl üyemizin 

bulunduğu, bunlardan 379.587’sinin kadın üyelerden, 123.191’inin (1986 doğumlu olanlar temel alınmak 

kaydıyla) ise genç üyelerden oluştuğu belirtilmişti. 

Parti Kütüğünde 43 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 arasındadır. Üye sayısı yetersiz olan ilçelerin adları ve üye 

sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

İL İLÇE ÜYE SAYISI  İL İLÇE ÜYE SAYISI 

ADIYAMAN SAMSAT 44  KARAMAN BAŞYAYLA 23 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 39  KARAMAN KAZIMKARABEKİR 47 

BATMAN HASANKEYF 43  KARS DİGOR 41 

BİNGÖL GENÇ 46  KAYSERİ HACILAR 40 

BİNGÖL KARLIOVA 44  KONYA AKÖREN 46 

BİNGÖL SOLHAN 30  KONYA GÜNEYSINIR 46 

BİNGÖL YAYLADERE 49  KONYA YALIHÜYÜK 17 

ÇANKIRI ATKARACALAR 42  MALATYA DOĞANYOL 49 

ÇANKIRI KORGUN 23  MUŞ HASKÖY 49 

ÇANKIRI YAPRAKLI 10  SİİRT TİLLO 1 

DİYARBAKIR HAZRO 36  SİVAS DOĞANŞAR 7 

DİYARBAKIR LİCE 41  SİVAS GÖLOVA 36 

ELAZIĞ ARICAK 41  ŞANLIURFA HARRAN 23 

ELAZIĞ BASKİL 48  ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 40 

ELAZIĞ PALU 47  ŞIRNAK İDİL 42 

ERZURUM KARAYAZI 30  ŞIRNAK ULUDERE 42 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 11  VAN BAHÇESARAY 47 

ERZURUM UZUNDERE 25  VAN BAŞKALE 39 

GİRESUN ÇAMOLUK 45  VAN ÇATAK 33 

GÜMÜŞHANE KÖSE 14  VAN GEVAŞ 45 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 45  VAN ÖZALP 34 

    VAN SARAY 40 
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20.545
18.003 17.099

15.856 15.313
14.194 13.613 13.300 13.080 12.858

ÜYE SAYISI ÇOK OLAN 10 İLÇE

ANKARA ÇANKAYA ADANA SEYHAN ANKARA MAMAK İZMİR BUCA

İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL KARTAL İZMİR BORNOVA İSTANBUL MALTEPE

İZMİR KARŞIYAKA ANKARA YENİMAHALLE

256.417

146.261

81.025

45.332 42.527 40.419 33.155 32.353 31.669 31.431

ÜYE SAYISI ÇOK OLAN 10 İL

İSTANBUL İZMİR ANKARA ADANA ANTALYA MERSİN AYDIN MUĞLA BURSA HATAY
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ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI - 03.01.2017 
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ADANA 45.332 15.739 4.306 6  K.MARAŞ 9.941 2.143 649 38 

ADIYAMAN 7.053 1.205 537 90  KARABÜK 2.513 502 208 3 

AFYON 7.046 907 482 5  KARAMAN 2.780 482 184 2 

AĞRI 1.097 82 81 261  KARS 1.857 171 108 17 

AKSARAY 2.882 498 221 22  KASTAMONU 4.202 729 252 9 

AMASYA 7.572 1.806 495 3  KAYSERİ 8.575 1.957 778 10 

ANKARA 81.025 30.782 5.126 10  KIRIKKALE 2.291 553 98 4 

ANTALYA 42.527 13.945 3.164 1  KIRKLARELİ 14.245 3.994 1.290 0 

ARDAHAN 1.970 180 97 2  KIRŞEHİR 3.332 591 84 4 

ARTVİN 5.359 1.164 399 2  KİLİS 938 109 83 5 

AYDIN 33.155 10.133 3.683 0  KOCAELİ 27.885 8.681 2.367 1 

BALIKESİR 25.268 7.770 1.819 6  KONYA 10.252 1.741 652 29 

BARTIN 2.185 381 135 0  KÜTAHYA 3.681 550 251 9 

BATMAN 945 161 126 177  MALATYA 10.659 2.385 554 20 

BAYBURT 391 36 57 40  MANİSA 21.895 4.847 1.831 6 

BİLECİK 4.104 947 380 1  MARDİN 1.448 284 135 377 

BİNGÖL 669 138 67 103  MERSİN 40.419 14.520 2.280 2 

BİTLİS 683 89 123 54  MUĞLA 32.353 9.602 3.700 0 

BOLU 4.598 1.118 310 7  MUŞ 793 125 64 164 

BURDUR 4.567 1.030 282 0  NEVŞEHİR 3.410 754 219 4 

BURSA 31.669 8.426 3.376 0  NİĞDE 4.966 918 236 0 

ÇANAKKALE 14.155 4.089 1.071 0  ORDU 8.522 1.392 567 6 

ÇANKIRI 1.005 190 70 10  OSMANİYE 6.334 1.786 387 0 

ÇORUM 12.858 3.958 692 25  RİZE 3.500 629 240 3 

DENİZLİ 16.100 3.861 1.245 0  SAKARYA 8.584 2.206 874 4 

DİYARBAKIR 3.379 671 303 493  SAMSUN 16.279 4.123 1.256 5 

DÜZCE 3.343 704 262 1  SİİRT 709 86 85 75 

EDİRNE 11.027 2.730 957 0  SİNOP 3.727 1.033 215 10 

ELAZIĞ 2.985 604 200 53  SİVAS 10.447 2.723 580 70 

ERZİNCAN 5.804 1.659 294 8  ŞANLIURFA 3.192 438 309 237 

ERZURUM 2.702 365 189 112  ŞIRNAK 741 76 70 189 

ESKİŞEHİR 14.198 4.263 1.148 1  TEKİRDAĞ 25.355 7.241 3.504 0 

GAZİANTEP 22.754 6.017 2.187 19  TOKAT 8.525 1.748 469 13 

GİRESUN 7.880 1.807 563 9  TRABZON 9.031 1.686 557 16 

GÜMÜŞHANE 1.033 163 87 17  TUNCELİ 4.297 1.073 246 19 

HAKKARİ 638 149 159 48  UŞAK 8.034 2.010 782 0 

HATAY 31.431 10.150 3.386 2  VAN 2.282 416 198 501 

IĞDIR 681 84 59 80  YALOVA 5.033 1.881 430 0 

ISPARTA 4.139 903 373 0  YOZGAT 3.212 515 158 102 

İSTANBUL 256.417 96.979 25.648 10  ZONGULDAK 11.005 2.799 750 0 

İZMİR 146.261 55.097 13.677 1  
GENEL 
TOPLAM 1.216.131 380.479 105.536 3.633 

 

 

 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

131 

b.- ONLİNE ÜYELER: 

Online Üyelik Sisteminden 08 Temmuz 2014 tarihinden günümüze değin 68.906 kişi üyelik için başvuruda 

bulunmuşlardır. Bunlardan 30.133 kişi asıl üye olarak Üye Kütüğünde kayıtlıdır.  

Üyelik işlemleri devam eden 3.252 kişi ile üyelik süreçleri bu aşamada uygun olmayan 35.521 kişinin üyelik 

işlemleri devam etmektedir. (Resim bilgilerini düzeltenler, Üyelik durumu Kredi Kartı veya SMS ödemesi 

(Aidat) Olmayanlardan ödemelerini yapanlar ile kişilere teslim edilemediği için Genel Merkeze iade edilen 

kargolar talep olması durumunda kişiye yeniden gönderilerek üyelik işlemleri tamamlanmaya 

çalışılmaktadır.) 

Online Üyelik ile ilgili 11 Kasım 2016 tarihli Parti Meclisi için verilen raporda, 67.558 kişinin üyelik için 

başvuruda bulunduğu, bunlardan 29.474 kişinin asıl üye olduğu ve üyelik işlemlerine devam eden 3.117 

kişi ile, üyelik süreçleri henüz uygun olmayan 34.967 kişinin üyelik işlemlerine devam edildiği belirtilmişti. 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI (03.01.2017 itibariyle) 

DURUM SAYI 

Onaylananlar 30.133 

TOPLAM 30.133 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI DAĞILIMI (03.01.2017)  

DURUM SAYI 

Üyelik Kartları Matbaada Basımda Olanlar 80 

Uyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler 2.946 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, MYK'dan Üyelikleri Geçecekler 90 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe Görüşleri istenenler 136 

TOPLAM 3.252 

  
ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA UYGUN OLMAYANLARIN SAYI DAĞILIMI (03.01.2017)  

DURUM SAYI 

Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlar 25.945 

Resim Uygun Olmayanlar 837 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 6 

Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.178 

Kişilere Kargo Teslim edilemeyenler 5.174 

Üyeliklerini İptal Edenler  1.381 

TOPLAM 35.521 

 

c.- 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. 

 

d.- 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.  
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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.  

 

e.- SIFIR OY ALINAN SANDIKLAR: 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 01 Kasım 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçim 

sonuçları ile Parti Kütüğünde kayıtlı olan üyelerimizin sandık bazında incelemeleri yapılmıştır. 

Yapılan inceleme sonucu 3.896 kişinin isimlerinin, 01 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmen 

listelerinde olmalarına rağmen seçmen oldukları ilgili sandıklardan partimize oy vermedikleri tespit 

edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Parti Tüzüğümüzün 19. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Bir sandık çevresinde partiye hiç 

oy çıkmaması halinde ilçe yönetim kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin silinmesine karar verir 

ve kararı 15 gün içinde Genel Merkez üye Yazım Bürosuna bildirir” ve 5. fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada 

yazılı durumların tespiti halinde Merkez Yönetim Kurulu, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı durumlarda 

il yönetim kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kendiliğinden de işlem yapabilir” hükmü bulunmaktadır. 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında, Parti Tüzüğümüzün 19. maddesinin 5. 

fıkrası gereğince yazımız ekinde isim listesi bulunan ilgililerin üyeliklerinin düşürülmesi kararını almıştır. 

Yine Parti Tüzüğümüzün 19. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “İlgili, ad silme kararının kendisine 

bildirilmesinden, bildirim yapılmamışsa işlemi öğrenmesinden itibaren (15) gün içinde, Merkez Yönetim 

Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir” hükmü gereğince, isim listelerinin 15 

gün boyunca İlçe Başkanlıklarında askıya çıkartılarak listede adı geçen kişilerin İlçe Seçim Kurulundan oy 

kullanıp kullanmadıklarına veya seçim sırasında başka sandıklarda görevli olduklarına dair belgelerin temin 

edilerek itirazların en geç 11 Kasım 2016 tarihine kadar Genel Merkeze bildirilmesi yönünde, 20 Ekim 2016 

tarih ve 2016/1104 sayılı yazı ile istenmiştir. 

İlçe Başkanlıklarından gelen bilgiler doğrultusunda, çeşitli nedenlerle oy kullanamadıkları belirtilen 263 

kişinin üyelikleri devam ederken, diğer 3.633 kişinin üyelikleri Parti Kütüğünden düşürülerek Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığına da bildirilmiştir. Üyelikleri düşürülen kişilerin İl bazında sayısı yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

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.  
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Yapılan değişiklik sonrası artık, kişinin daha önce herhangi bir partide kaydı var ise ve o partiden kaydını 

sildirmeden başka bir Parti Genel Merkezi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na üye olarak 

bildirilmeye çalışılanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından üye olarak kabul edilmemektedirler.  

Genel Sekreterliğin 08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelgesi ekinde listeleri İl ve İlçe Başkanlarımıza 

gönderilen söz konusu kişiler, hangi partide kayıtlı olduklarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

www.yargitaycb.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenmeleri, kendi bilgileri dışında 

üyeliklerinin yapıldığını öğrenenlerinin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına verecekleri veya daha önce kayıtlı 

oldukları partilerine verecekleri istifa dilekçeleri sonrası İlçe Başkanlıklarımızın üst yazıları ekinde kişilerin 

T.C. Kimlik numaralarını içeren bilgilerini Genel Sekreterliğe bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

 

g.- KİMLİK KARTI VERİLMESİ 

Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1.216.131 asıl üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya 

elverişli olan 1.116.314 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 3.017 kişinin kimlik kartları, 

İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gönderilen daha önceki dönemlerde üye olanlardan fotoğrafları 

olmayan veya fotokopi resimleri olan 96.800 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. 

ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA SAYI DAĞILIMI - 03.01.2017 (Ek 8)  

http://www.yargitaycb.gov.tr/
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5.8. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu 

Bşk.Prof.Dr.Onur Bilge Kula 

 

Kasım-Aralık 2016 Raporu 

Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar 

03.11.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Cer Modern’de “Walter Benjamin ve Romantizm” adlı bir 

konferans vermiştir. 

06.11.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, BirGün’de yazdı. “Kültür, Uygarlık ve Aydınlanma” 

19.11.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Ulusal Eğitim Derneği ve Öğretmen Dünyası Dergisi’nin 

organize ettiği seminerde “Türkiye’de Sanatın Durumu” üzerine konuştu. 

28.11.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Hegel 

Estetiği Konferansı”nda konuştu. 

30.11.2016 

30 Haziran 2016 tarihinde yapılan “Çoğulcu Demokrasi ve Parlamenter Sistem” konulu Hukuk Çalıştayı ile 

12 Kasım 2016 tarihinde yapılan “Anayasa Çalıştayı”nda hazırlanan raporların derlenmesiyle oluşturulan 

“Anayasa Çalıştayı Raporları” kitabı yayımlanmıştır. (Sayın Bülent Tezcan ile birlikte) 

01.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Cer Modern’de “Kant Estetiği” üzerine bir konferans vermiştir. 

06.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula Büyükçekmece Belediyesince organize edilen "Sanat ve 

Türkiye’de Sanatın Durumu" konulu bir konferans vermiştir.  

11.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula BirGün’de yazdı. "Kültür, Çok-Kültür Ve Ara-Kültür"  

14.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Sarıyer Belediyesi’nin organize ettiği “Livaneli 50. Sanat Yılı 

Sergisi - Barış ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam Sempozyumu”nda Livaneli romanı üzerine bir bildiri 

sunmuştur. 

16.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Nilüfer Belediyesi’nin organize ettiği “Bir Edebiyat Adası: Yaşar 

Kemal Sempozyumu”nda bir bildiri sunmuştur. 
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19.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula BirGün’de yazdı. "Tolerans, Laiklik Ve Özgürlük Birbirini 

Gerektirir"  

25.12.2016 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula BirGün’de yazdı. “Alevilerin ‘Sineye’ Çekmediği Tarih: İsyan Ve 

Kıyım” 

29-30.12.2016 

“Türkiye’de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları Ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” 

Çalıştayı  

(Tarım Orman-İş Sendikası ile birlikte) 

(Bodrum ve Muğla Belediyeleri Katkılarıyla) 

29-30 Aralık 2016 tarihlerinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla, Bodrum’da 

gerçekleşen çalıştaya konuşmacı olarak, orman mühendisleri, ziraat mühendisleri, orman köylüleri ve 

çeşitli üniversitelerin orman fakültelerine görev yapan akademisyenler katılmıştır. Çalıştay, iki gün 

boyunca eş zamanlı dört çalışma grubunun katkılarıyla gerçekleşmiştir. 

Çalışma gruplarının konu başlıkları: 

1. Türkiye’de Ormansızlaştırma, Ormanların Amaç Dışı Kullanımı 

2. Orman – Halk İlişkileri Ve Ormancılık Politikaları 

3. Türkiye’de Doğa Koruma Politikalarının Yatırım Odaklı Düzenlemelerle Bertarafına Ve Doğanın 

Tahribine İlişkin Değerlendirmeler 

4. Ormancılık Sektöründeki Kadrolaşma, Personel Politikaları ve Orman Köylülerinin İstihdamı 

 

Devam Eden Çalışmalar 

1. Sanat Çalıştayı Raporları kitaplaştırılmaktadır. 

2. “Türkiye’de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları Ve Orman Köylüleri Üzerindeki 

Etkileri” Çalıştayına ilişkin sonuç bildirgesi hazırlanmaktadır. 

 

2017 Yılında Yapılması Planlanan Çalışmalar 

1. “Türkiye’de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları Ve Orman Köylüleri Üzerindeki 

Etkileri” Çalıştayı raporunun kitaplaştırılması 

2. Sanatın farklı alanlarının (resim, heykel, edebiyat vb.) sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri 

geliştirmek amacıyla, her bir alan için “Sanat Buluşmaları” gerçekleştirilmesi 

3. Demokratik Eğitim Kurultayı 

4. İslam, Çoğulculuk ve Tolerans Çalıştayı 

5. Spor Çalıştayı 

6. Dış Politika/İlişkiler Çalıştayı 
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5.9. Yüksek Disiplin Kurulu 

Yüksek Disiplin Kurulu Kasım-Aralık 2016 Döneminde ikisi olağan biri olağanüstü olmak üzere üç toplantı 

yapmıştır. Bu dönemde 

GELEN DOSYA SAYISI : 26 

 Cezaya itiraz : 21 
 Tedbire itiraz : 2 
 Erteleme talebi : 2 
 İlk derece sevk : 1 

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR : 4 

GÖRÜŞÜLEN TOPLAM DOSYA : 30 

KARAR VERİLEN DOSYA : 25 

ERTELENEN DOSYA : 5 

 

KARAR VERİLEN 25 DOSYADA ONAMA/BOZMA ve RED/KABUL DURUMU 

Onama : 9 

Bozma : 10 

Erteleme Red : 2 

Tedbirin Kaldırılması Talebi Red : 1 

Tedbirin Kaldırılması Talebi Kabul : 1 

Karar Verilmesine Yer Olmadığına : 1 

İlk Derece Ceza : 1 

 

İl Disiplin Kurulu kararlarının bozulduğu dosyaların birinde daha ağır bir ceza, 24’ünde daha düşük bir ceza 

verilmiştir.  
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5.10. TBMM CHP GRUBU 

 

FAALİYET RAPORU - 26. Dönem - 2. Yasama Yılı 

Kanun Teklifi 98 

Meclis Araştırma Önergesi 123 

Genel Görüşme Önergesi 3 

Meclis Soruşturma Önergesi - 

Gensoru Önergesi - 

Sözlü Soru 38 

Yazılı Soru 1745 

Gündem Dışı Konuşmalar 17 

Anayasa Mahkemesi Başvuruları 2 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL 

DAVALARI 

Sıra 
No 

Kanun No ve 
Kabul Tarihi 

Kanunun Adı 
Resmî Gazetede 

Yayımlanma 
Başvuru 

Tarihi 
Tarih Sayı 

1. 
6745 

20.08.2016 

Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve kanun 
Hükmünde kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

07.09.2016 29824 03.11.2016 

2. 
6749 

18.10.2016 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun. 

29.10.2016 29872 26.12.2016 
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5.11. Kadın Kolları Genel Başkanlığı 

Gen.Bşk.Fatma Köse 

1 KASIM 2016 TÜRKİYE GENELİ 

Proje : Özgür Basın Susturulamaz Eylemi 

Demokrasi ve özgür basına sahip çıkmak, Cumhuriyet Gazetesine karşı yapılan haksız ve hukuksuz 

uygulamalara dur demek için kadın örgütü olarak tüm Türkiye’de meydanlarda saat 16:00-18:00 arası 

“Cumhuriyet Okuyoruz” eylemi yapıldı. Halka Cumhuriyet Gazetesi dağıtıldı. 

2 KASIM 2016 KONYA 

Konya’da yapılan Özgür Basın Susturulamaz Eylemine katılım sağlanarak, meydanda Cumhuriyet Gazetesi 

okuma eylemi gerçekleştirildi. 

2 KASIM 2016 KONYA 

Önceki dönem Kadın Kolları MYK Üyemiz Ayşe Yüksel’in cenaze törenine katılım sağlandı. 

3 KASIM 2016 ANKARA 

“Cumhuriyet Halk Partisi Çalışıyor, Türkiye Kazanıyor” Türkiye’nin öncü belediyelerinin tanıtımı projesi 

kapsamında Genel Merkezi’mizde Menteşe Belediyesi tanıtım günlerine katılım sağlandı. 

10 KASIM 2016 ANKARA 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 78. Yılında, kabri başında 

düzenlenen anma törenine katılım sağlandı. 

 

Atatürk Kültür Merkezi'nde yöresel ürünlerin tanıtıldığı Ege 

Günlerine katılım sağlandı. 

12 KASIM 2016 ANKARA 

Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın yaptığı organizasyonla ve hayırseverlerin 

destekleriyle ihtiyaç sahibi 50 çocuğumuz giydirildi. Yapılan organizasyona 

Sn.Selvi Kılıçdaroğlu'da katılarak, destek verdi. 

 

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen ve 

toplumun aydınlatılmasını amaçlayan Anayasa Çalıştayı'na katılım sağlandı. 

14 KASIM 2016 ANKARA 

Proje: Adıyaman Gerger’de 76 çocuğun istismar edilmesi ile ilgili farkındalık 

yaratmak amacıyla sosyal medya eylemi. 

Projenin Sonucu: Türkiye genelinde 81 ilimizde saat 20:00‘da DuySesimiÇıkarSesini etiketiyle 

gerçekleştirildi. TT’de 3. Sıraya yerleşen eylemimize örgütümüz ve pek çok sivil toplum kuruluşu yoğun 

destek verdi. 
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16 KASIM 2016 ANKARA 

CHP Çalışıyor, Türkiye Kazanıyor” proje tanıtım günleri kapsamında Ankara’da, Genel Merkezi'mizde 

Çukurova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sunum, belediyecilik hizmetleri ve projelerin halkımızla buluştuğu 

etkinliğe katılım sağlandı. 

18-19 KASIM 2016 TRABZON 

Trabzon’da düzenlenen Ana Kademe İl Başkanları 

Toplantısına katıldık. 

Trabzon İl Başkanlığı’nda “Tacizi ve Tecavüzü 

meşrulaştırmak için TBMM'ye getirilen skandal 

önerge ile ilglili basın açıklaması düzenledik. 

 

Trabzon İl Başkanlığı’nda Basın Açıklamamızın 

ardından MYK Üyemiz Kamer Uzuner, Kadın Kolları İl Başkanımız ve kadın örgütümüzle toplantı yapıldı. 

Trabzon'da Genel Baskan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Parti Meclisi Üyelerimiz, sivil toplum 

kuruluşları ve kadın örgütümüzle birlikte AKP'nin mecliste çocuk istismarını meşrulaştırmaya yönelik 

verdiği önergeyi protesto eden yürüyüşe katıldık. 

21-22 KASIM 2016 ANKARA 

Yasalaştırılmaya çalışılan “çocuk istismarı 

önergesi”ne HAYIR demek için yaptığımız 

organizasyon kapsamında 81 ilden katılım sağlayan 

kadın örgütlerimizle (yaklaşık 5000 kişi) TBMM 

Dikmen kapısında Basın Açıklaması yapıldı. 

TBMM CHP Grup Toplantı Salonu önünde CHP 

Grup Başkanvekili Sn. Levent Gök’ün de katıldığı 

Basın Açıklaması yapıldı. 

Basın Açıklamalarının ardından 81 ilden gelen 

kadın örgütümüzle TBMM’de Genel Başkanımız Sn. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldık. 

23 KASIM 2016 AYDIN 

Aydın Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Özdemir'in Annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunuldu. 

25 KASIM 2016 ANKARA 

Proje: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın 

Hakları” konularında farkındalık artışı sağlanması. 

Projenin Hedefi:  

Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık/ bilinç artırma kampanyaları, bu amaca yönelik stickerler ve 

animasyon videolar hazırlanması 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel STK'larla iletişimin ve güçlerin birleştirilerek işbirliklerinin 

sağlanması 
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Projenin Sonuçları:  

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Genel 

Merkezi’mizde ve 81 ilimizde eş zamanlı ortak basın açıklaması yapıldı. 

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle Kadın 

Kolları Genel Başkanlığımız tarafından yaptırılan 

stickerlar 81 ilimizde düzenlenen eş zamanlı basın 

açıklaması sonrası muhtelif yerlere yapıştırıldı. 

Mor kurdelalar dağıtıldı. 

25 Kasım “Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü” 

nedeniyle hazırlatılan 

animasyon videolar sosyal medya üzerinden 

paylaşıldı ve basında yer alması sağlandı. 

 

81 İl Kadın Kolları İl Başkanlarına gönderilen yazı ile 

bulundukları illerde Sivil Toplum Kuruluşları’nın etkinliklerine destek olunması talimatı verildi.  

25-26 KASIM 2016 İZMİR 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 

Günü'nde, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" 

tarafından İzmir, Ankara, Istanbul, Mersin ve Eskişehir’de 

düzenlenen Basın Açıklamalarına katılım sağlandı. 

Çiğli İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen "Birlik ve 

Dayanışma Etkinliği’ne katıldık. 

Karşıyaka Kadın Kollarımız tarafından kurulan Türk Halk Müziği 

Korosu'nun verdiği konsere katıldık. 

 

28-29 KASIM 2016 DİYARBAKIR 

CHP Heyetiyle “Milli Güvenlik 

Sorunu Nedeniyle” Diyarbakır'da 

düzenlenen, STK’larla görüşmelerin 

de bulunduğu 2 günlük Çalıştay’a 

katılım sağlandı. 

Diyarbakır İl Başkanlığı’nda Basın 

Açıklaması yapıldı. 

Diyarbakır ve Sur’da mağdur ailelerle görüşüldü.  

1 yıl önce katledilen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi kabri başında anıldı.  
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret edildi. 

 

1-3 ARALIK 2016 ADANA 

3 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan "Türkiye'yi 

Böldürtmeyeceğiz" mitingi öncesi CHP Genel 

Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl ile birlikte 

Adana’da Basın Açıklaması yapılarak gündem 

değerlendirildi. 

Adana Yüreğir İlçe Binası açılışı yapıldı. Akabinde 

partililerle bir araya gelerek 3 Aralık'ta yapılacak 

olan büyük buluşma mitingiyle ilgili bilgi 

alışverişinde bulunuldu. 

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılacak Anaokulu'nun temel atma törenine katılım sağlandı. 

Adana/ Aladağ İlçe Başkanlığı ziyaret 

edilerek, yurt yangını ile ilgili Aladağ CHP İlçe 

Başkanı Zeki Erkan ve Köprücük Köy Muhtarı 

Mustafa Yetim ve Aladağ sakinlerinden 

detaylı bilgi bilgi alındı.  

Olayın olduğu yanan kız öğrenci yurduna 

gidilerek incelemelerde bulunuldu. Detaylı 

bir rapor hazırlanarak Genel 

Başkanlığa iletildi. 

Aladağ kız öğrenci yurdunda hayatlarını kaybeden kız öğrencilerimizin 

Köprücük köyünde yaşayan ailelerine taziye ziyaretinde bulunuldu. 

 

 

 

Ülkemize, Cumhuriyetimize, Parlamenter Demokrasiye sahip çıkmak 

için Uğur Mumcu Meydanı’nda “Türkiye’yi Böldürtmeyeceğiz 

Mitingi”ne tüm örgütümüz ve Adana’lı hemşehrilerimizle birlikte 

katıldık. 

 

5-9 ARALIK 2016 ÇİN  

Çin Komünist Partisinin davetlisi olarak Pekin ve Shangay'a bir dizi 

ziyarette bulunmak üzere Heyette bulunan Eskişehir MV Prof Dr Gaye 

Usluer, Tekirdağ MV Candan Yüceer, İstanbul MV Dr Sibel Özdemir ve 

Balıkesir MV Ahmet Akın'ı ile birlikte Çin’e gidildi. 
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CHP Heyetimiz ile birlikte ilk olarak 

Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler 

Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika 

Bürosu Genel Müdür Yardımcısı 

Jianwei Zhang ile görüşüldü. 

Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler 

Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yajun 

Wang ile toplantı yapıldı. 

Çin Ulusal Halk Meclisi Dış İşleri Komisyonu ile görüşüldü. 

Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüş alışverişinde bulundu. 

Shangay Halk Siyasi Danışma Konferansı temsilcileriyle görüşüldü. 

Shangay Shi Men Mahalle Komitesi ziyaret edildi, çalışmaları hakkında bilgiler alındı. 

13 ARALIK 2016 ANKARA 

İstanbul Beşiktaş’ta bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak 

için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılım sağlandı. 

14-15 ARALIK 2016 İSTANBUL 

Avcılar Belediye Başkanı Dr Handan Toprak ziyaret edilerek, çalışmalar hakkında bilgi alındı. 

Avcılar İlçe Başkanlığı'mızda Kadın Örgütümüz buluşuldu. Avcılar Belediye Başkanı Dr Handan Toprak, 

İstanbul Kadın Kolları Başkanı Arzu Öner, Avcılar Kadın Kolları Başkanı Sevgican Çiçek, MYK'larımız ve 

örgütümüz ile ülke gündemini değerlendirerek birlik mesajları verildi. 

Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkının” Verilmesinin 82. Yılında Avcılar İlçe Kadın Kolları tarafından 

düzenlenen etkinliğe katılım sağlandı. 

ARALIK 2016 ALMANYA 

Kütahya Belediyesinin evlenen çiftlere dağıtımını yaptığı ‘Evlilik Ve Aile Hayatı’ adlı kitap için basın 

açıklaması yapıldı. 

CHP Baden-Württemberg Birliği Aalen ve Çevresi Çalışma 

Grubunun "Kadın Örgütleri ile Buluşma, Laik Cumhuriyet ve 

Hukuk için Direnme Zamanı" konulu paneline Örgütlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Tekin Bingöl ve Artvin 

Mv YDK Başkanı Uğur Bayraktutan ile birlikte katılım sağlandı. 

Frankfurt Babenhausen bölgesinde yurtdışı oylarının önemi ve 

Başkanlık sistemi konularında gurbetçi ailelerimizle buluşma 

sağlanarak, görüşleri alındı. 

Hissen Rhciland Pfalz Saarland Birliği’nde Birlik Başkanı Ali Ercan ve yönetimi ziyaret edildi. 

Baden Württemberg Birliği Temsilcileriyle görüşülerek Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl ile birlikte 

gündem değerlendirildi. 

Stutgart DESBİR (Demokratik Esnaflar Birliği) yöneticileriyle görüşüldü. 
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Rudolf- Diessel Fabrikası ziyaret edilerek, çalışanlarla görüşüldü. 

Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl ve Artvin Mv YDK Başkanı Uğur Bayraktutan ile Almanya'da Birtat 

Kombine Et Fabrikası ziyaret edilerek, çalışan gurbetçilerle sohbet gerçekleştirildi. 

22-23 ARALIK 2016 BURSA 

Bursa İl Başkanlığı, Nilüfer İlçe Başkanlığı, İnegöl İlçe Başkanlığı ziyaret edilerek örgütlerle buluşma 
sağlandı, gündeme dair görüş alışverişinde bulunuldu. 

Bursa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Birlik ve Dayanışma etkinliğine katılım sağlandı. 

Vodafone arena da şehit düşen polis memuru Hüseyin Kkyüzün ailesine taziye ziyareti yapıldı. 

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenaze törenine katılım 
sağlandı. 

25 ARALIK 2016 ANKARA 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partimizin 2. Genel Başkanı, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 43. yıldönümünde Anıtkabir'de 

düzenlenen anma törenine katılım sağlandı. 

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığımızın Tunahan Mahallesinde düzenlediği Birlik 

ve Dayanışma etkinliğine milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz ve 

partililerimizle birlikte katılım sağladık. 

27 ARALIK 2016 ANKARA 

Geri Dönüşüm işçileri ve aileleri ziyaret edilerek, sorunları dinlenildi. 

 

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANLIĞI  HEDEF VE STRATEJİLER 

ANA HEDEF: 

Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak misyonu ile Kadın Örgütünü toplumun her kesimindeki kadınlar 

nezdinde, haklarının savunucusu en güvenilir otoriteye dönüştürmek ve Kadın Politikalarında söz sahibi 

olabilecek toplum önderi haline getirmek. Tüm Partiler arasında en güvenilir, kadınlarla teması en güçlü 

Kadın örgütü haline getirmek. 

Hedefler ve Stratejiler 

Hedef 1: Kadın Örgütünün Performansını arttırmak. 

Stratejiler: 

 Örgütün kurumsallaşmasını sağlamak 

 Eğitimlerle Örgüt İçi Bilinçlendirmeyi sağlamak 

 Partinin kadın üye sayısını artırmak ve pasif üyelerin aktif hale getirilmesini sağlamak, etkin 

çalışmaları için öncü olmak. 

 Farkındalık yaratmak ve Kadın Örgütümüzü cazibe merkezi haline getirmek 

 Parti Okulu eğitimlerinin verilmesini sağlamak, 

 Kadın Örgütünün görünürlük faaliyetlerini arttırmak 

 Güncel siyasi konulara ilişkin parti görüşünü en yaygın şekilde yurttaşlara ulaştırarak ve kamuoyu 

oluşturarak partinin görünürlüğünü arttırmak 



Parti Meclisi Toplantısı – 08 Ocak 2017 

144 

Faaliyetler; 

 Kadın üye sayısını arttırmak için sürekli ve geri dönüşümü yüksek kampanyalar düzenlenmiştir. Bu 

kampanyaların performans göstergesi olarak 1 yıllık yönetimimizde kadın üye sayımızda 5672 

kişilik bir artış olması verilebilir. 

 Kadın örgütünün kurum içi eğitim programı ile desteklenmesi Parti Okulu ile birlikte organize 

edilmektedir. 

 Kadın örgütünün önemli bir kısmının ÜTSE eğitimi ve SÖRE eğitimi alması sağlanmıştır. 

 İhtiyaç duyulan konularda uzmanlardan ve akademisyenlerden destek sağlanmaktadır. 

 3 ayda bir yapılan Eşgüdüm toplantılarına ihtiyaç duyulan eğitim programı konmaktadır. 

 Sosyal medya (Facebook, Twitter, TV, Basın) hesapları açılarak aktif hale getirme çalışmaları 

yapılmaktadır. “Twitter Aktif Kullanım Kılavuzu” hazırlanmıştır. Tüm Kadın örgütünde 

yaygınlaştırılması planlanmıştır. 

 Kadın örgütü olmayan yerlerde kadın örgütünün oluşumu sağlanmaktadır. 

 Kadın Kolları MYK üyeleri düzenli olarak sorumlu oldukları illeri ziyaret etmekte, o ile özgü 

sorunları tespit ederek çözüm yolları için çalışmaktadır. 

 Hanede, esnaf ve pazar yerinde, kadın kapalı cezaevlerinde, fabrikada ve tarlada çalışan kesime 

ziyaretler yapılmaktadır. 

 Bu ziyaretler, tüm illerde genel merkezce belirlenmiş bir program dahilinde yapılmaktadır. 

 Şehit cenazelerine katılım sağlanıp, şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunulmuştur. 

 Yurt içinde göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza ev ziyaretleri yapılmaktadır. 

 Engelli ailelerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır (İzmir, Buca, Epilepsi hastası için özel yatak). 

 “Ramazan”, “Muharrem Ayı” gibi toplumsal dayanışmanın sağlandığı buluşmalara katılım 

sağlanmaktadır.  

 STK’lar ile bir araya gelinerek, CHP’nin güncel siyasi konulara ilişkin görüşleri aktarılmaktadır. 

 Güncel siyaset takip edilerek, parti görüşüne ilişkin gerekli basın açıklamaları yapılmakta, bunun 

için sosyal medyadan da yararlanılmaktadır. 

 Partili Belediyeler ile işbirliği yapılarak kampanya ve etkinlikler düzenlenmekte, ayrıca partili 

belediyelerimizin organizasyonlarına katılım sağlanarak destek verilmektedir. 

 Bölge toplantıları ile bölgesel sorunlar ele alınmakta, bilgi ve çözüm paylaşımı yapılmaktadır. 

 6 ayda bir yapılan İl Başkanları Eşgüdüm toplantılarında 81 ilimizdeki kadın sorunlarına ilişkin 

çözüm arayışları konusunda beyin fırtınası yapılmaktadır. 

Hedef 2: Kadının sosyal, siyasal, ekonomik işgücüne katılımının arttırılmasına ve kadın sorunlarına ilişkin 

farkındalık yaratmak, öncülük etmek. 

Stratejiler; 

 Kadın örgütünü, değişik kesimlerden kadınlarla temas halinde olabilecek, değişik kesimlerdeki 

kadınların sorunlarına vakıf ve temas eden bir yapıya dönüştürecek kadın politikaları oluşturmak. 

 Parti programını ve alınan siyasi kararların yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

 Kadın örgütü olmayan yerlerde kadın örgütünün oluşturulmasını sağlamak, 

 Kadın Örgütünü partiler üstü bir çalışma platformuna dönüştürerek tüm kesimler için cazibeyi 

arttırmak, 

 Kadının temsil gücünün arttırılması, kadın temsil oranının arttırılmasını sağlamak 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

145 

Faaliyetler; 

 Sorun bazlı reaksiyon verilmesine yönelik kitle örgütlenmelerini sağlamak(Örneğin çocuk 

istismarının meşrulaştırılmak istendiği yasa tasarısının protesto edilmesi için örgütümüz önderlik 

etmiştir). 

 “Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye Umudu Örgütlüyoruz” projemiz farklı illerdeki, birbirlerinin 

sorunlarından ve çalışmalarından habersiz kadın örgütlerinin yakınlaşmasını, birbirlerini 

anlamalarını ve kaynaşmalarını sağlamıştır. 

 Her ilde bulunan STK’larla koordinasyon sağlanarak, kadın cinayetlerinin önlenmesi için Acil Eylem 

Planı’na katılımcı süreç işletilmekte, işbirliği ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. 

 Kadına yönelik ayrımcılığa ve çocuk istismarlarına ilişkin toplumda farkındalık yaratmak üzere 

pullama yapılmış, video üretilmiş ve sosyal medya eylemleri düzenlenmiştir. 

 Kadın hakları bakımından kazanım elde edilen günlerde sürekli ve düzenli olarak; 

 Kutlama etkinlikleri, kampanyalar, eş zamanlı ortak basın açıklamaları, eylemler ve toplantılar 

düzenlenmektedir. 

Yapılan Eylemler:  

 -Özgecan Yasası için 81 ilde eş zamanlı oturma eylemi,  

 -81 ilde “Taksim Manifestosunu İmzalıyorum” başlıklı imza kampanyası, 

 -Cumhuriyet Gazetesine yönelik baskı ve gözaltılar için 81 ilde eş zamanlı “Sessiz Okuma” eylemi 

 Kadınların kalkınmasına yönelik üreticilerle işbirliği yapılmaktadır(Mardin’de Cumhuriyet Dikiş-

Nakış Atölyesi'nin açılmasına destek verilmiştir). 

Hedef 3: CHP Kadın Örgütünü Dünya Kadın Gücü oluşturulmasında öncülük yapabilecek düzeye getirmek. 

Stratejiler; 

 Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Örgütünün uluslararası tanınırlığını arttırmak, 

 Kadın politikalarına ilişkin uluslararası platformlarda kadın örgütümüzün Türkiye’yi temsil gücünü 

arttırmak, 

 Yurtdışında kadın örgütlenmemizi güçlendirmek. 

Faaliyetler; 

 Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidilerek Çin’de ve Türkiye’deki kadın hareketi, parlamentoda 

kadınların oranı, kadının toplumdaki ve siyasetteki konumu gibi konularda karşılaştırmalar 

yapılmış, üretilebilecek kadın politikaları üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Bu 

anlamda; 

o Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı, 

o Çin Ulusal Halk Meclisi Dış İşleri Komisyonu görevlisi, 

o ÇKP Dış İlişkiler Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile görüşülmüştür. 

 Almanya “Kadın Örgütleri ile Buluşma, Laik Cumhuriyet ve Hukuk için Direnme Zamanı” konulu 

panele Kadın Kolları Genel Başkanımız konuşmacı olarak katılmıştır. 
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5.12.Parti Okulu 

Faaliyet Raporu - Kasım-Aralık 2016 

Prof.Dr.Aytuğ Atıcı 
Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı - Mersin Milletvekili 
 

A- 5 ŞUBAT 2016- 31 EKİM 2016 ARASI PARTİ OKULU FAALİYETLERİ ÖZETİ 

5 Şubat 2016’da Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan 

Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.  

9 Şubat 2016’da Parti Okulu’nun kurulduğu andan bu güne kadarki süreç içerisinde usta eğitici olarak 

görev alan bütün eğitmenlerle bir toplantı yapılarak Parti Okulu’nun genel durumu ve yapılması planlanan 

eğitim modülleri tartışılmıştır.  

Bu toplantıda, görev almayı kabul eden parti eğitmenleri arasından “Parti İçi Eğitim Yönetmeliği” uyarınca 

‘Parti Okulu Danışma Kurulu’ ve ‘Parti İçi Eğitim Birimi-PİEB’, oluşturulmuştur. 

Parti İçi Eğitim Birimi tarafından, ülke genelinde 81 il için 37 eğitim bölgesi oluşturulmuş, yapılacak 

eğitimlerin parti okulu standartlarına uygunluğunu sağlayacak, deneyimli parti eğitmenleri arasından 

bölge ve il koordinatörleri belirlenmiştir. 

11 Haziran 2016’da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla bölge/il koordinatörlerimizle 

birlikte bir Çalıştay gerçekleştirilerek Parti Okulu Eğitimleri her açıdan değerlendirilmiştir. (Çalıştay 

Raporu’na http://partiiciegitim.chp.org.tr/ adresinden ulaşılabilir). 

 

http://partiiciegitim.chp.org.tr/
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1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE) 

Parti okulu tarafından, her sandık bir örgütlenme birimi kabul edilerek ilçe örgütlerince “oy kullandığı 

sandık çevresinde” görevlendirilen üyelerimizi eğitmek üzere “Sandık Örgütlenmesi Eğitimi-SÖRE” modülü 

oluşturulmuştur.  

Bu modülün amacının, sandık çevresi sorumlularının oy kullandığı sandıktaki diğer seçmenlerle, sadece 

seçim döneminde değil sürekli ve etkin iletişim kurabilmesi, partimizin ortak söylemlerini seçmene doğru 

anlatabilmesi ve gerektiğinde seçmenlere yardımcı olması için eğitmek olduğu belirtilmiştir. 

Parti İçi Eğitim Birimi tarafından Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’ne öncelik verilmesine karar verilmiş olup 

17 Şubat 2016’da SÖRE (Sandık Örgütlenmesi Eğitimi) paketi hazırlanmış ve 24 Şubat 2016’da MYK 

tarafından onaylanmıştır. 

Bu çalışmalar doğrultusunda, 20 Şubat – 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Parti İçi Eğitimden Sorumlu 

Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı tarafından 71 ilde SÖRE (Sandık 

Örgütlenmesi Eğitimi) Bilgilendirme Toplantıları ve Uyum Eğitimleri yapılmıştır. İl/İlçe Başkanları, Eğitim 

Sekreterleri ve Eğitmenlerin katılımıyla yapılan toplantılarda Sandık Örgütlenmesi Eğitimi’nin amacı, 

hedefleri ve sağlayacağı yararlar ve il düzeyindeki planlamanın nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Diyarbakır, 

Mardin, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis, Bingöl, Muş illerinde Parti Okulu yapılanması bu illere 

özgü koşullar nedeniyle ötelenmiştir. 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımlarıyla, 21 Şubat 2016 tarihinde Ankara eğitmenleri ile 

yapılan Sandık Örgütlenmesi Uyum Eğitimi’nde bu eğitim, örgütlenme ve çalışma modelinin önemi 

vurgulanmıştır. 

Parti İçi Eğitim Birimi üyeleri tarafından, sorumlu oldukları illerde Sandık Örgütlenmesi Eğitimlerinin 

desteklenmesi ve öneminin vurgulanması amacıyla 70 il ziyaret edilerek il başkan ve yöneticileriyle 

toplantılar yapılmış olup hiç Sandık Örgütlenmesi Eğitimi (SÖRE) yapılmayan bölgelerde eğitim verilmiştir. 

Bu toplantılar sırasında ayrıca, illerde belediyesini kazanma olasılığımızın yüksek olduğu, halen elimizde 

olduğu halde kaybetme riskimizin olduğu veya büyükşehir belediyesini kazanma olasılığımızın olduğu 

illerde, büyükşehir belediyesine oy taşıyabilecek stratejik ilçeler belirlenmiş ve Sandık Çevresi 

Örgütlenmesi Eğitimlerine bu ilçelerde ağırlık verilmesi gerektiği koordinatörlerimizle ve örgütlerimizle 

paylaşılmıştır. 

BİTEM (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi) ile ortak yapılan çalışmalarda Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri 

ve atama verilerinin, Toplam Sandık Sayısı, Atanan Asıl Görevli Sayısı, Atanan Yedek Görevli Sayısı, Atanan 

Toplam Görevli Sayısı, Eğitim Alan SÇS Sayısı ve Ev Ziyaretleri Sayısı başlıklarıyla örgütlerimiz tarafından da 

anlık izlenebilecek formatta görüntülenmesi sağlanmıştır. 

5 Şubat – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye Genelinde 174.648 sandığa toplamda 111.212 Sandık 

Çevresi Sorumlusu atanmış olup 326 Sandık Örgütlenmesi Eğitiminde 6.159 kişi eğitim almış 563 ev ziyareti 

yapılmıştır.  

Ancak atanan sandık çevresi sorumlularının büyük bir kısmının görevini tam olarak anlamadıkları bu 

yüzden de eğitimlere katılmak istemedikleri anlaşılmıştır.  

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi, 25 kişilik gruplarla, U düzeni sınıflarda sürdürülen iki günlük bir eğitim 

modelidir.  
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Bu eğitimde, Halkla İlişkiler ve İletişim, CHP Tarihi, CHP Tüzüğü, CHP Programı, Sosyal Demokrasi ve Sosyal 

Proje Uygulaması dersleri verilmektedir.  

Eğitici Eğitimi’ne katılmak isteyen üyelerin öncelikle bu eğitim programına katılmaları ve hazırladıkları 

sosyal projelerini tamamlamaları gerekmektedir. 

Sandık Çevresi Sorumlularının atanması ve Sandık Örgütlenmesi Eğitimlerine kadar olan süreçte, 

örgütlerimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmek, seçim öncesi aktif eğitmen potansiyelimizi görebilmek 

ve bu yolla örgütlerimizin eğitmen ihtiyaçlarını tespit edebilmek için Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi 

programları düzenlenmiştir. 

5 Şubat – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen 52 Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi’nde 1.040 kişi eğitim 

almış bulunmaktadır. 

3-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EE) 

Örgütlerimizin eğitmen ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, İl Başkanlıklarının da oluru alınarak, 

koordinatörlerimizin raporları doğrultusunda belirlenen üyelerimiz Eğitici Eğitimi’ne alınmıştır. 

Parti İçi Eğitim Birimi tarafından alınan karar ve Parti İçi Eğitim Çalıştayı’nda alınan onay doğrultusunda 

Eğitim Süre ve Programında yenilemeye gidilerek eğitim programı 3 günden 2 güne indirilmiştir. 

05 Şubat-31 Ekim 2016 tarihleri arasında; Giresun, Ankara(2), Sinop ve Adana merkezli 5 Eğitici Eğitiminde 

9 sınıf açılmış, 189 kişi eğitmen olarak yetiştirilmiştir. 

4-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMLERİ VE GENÇLİK KAMPARI 

18-30 yaş arası parti üyesi gençlere yönelik, akran (yaşıt) parti eğitmenleri tarafından verilen, üyelerin 

temel siyasi eğitimi konularının işlendiği, sosyal etkinlik ve interaktif paylaşımlarla desteklenen bir eğitim 

modülüdür. 

Sandık Örgütlenmesi Eğitimlerinin yanı sıra Gençlik Kolları ile birlikte Gençlik Akran Eğitimleri de 

başlatılarak; 

 6/29 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 4 etap 16 sınıfta 318 genç; 

 7/23 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Gençlik Kampı kapsamında 4 etap 8 sınıfta 130 genç; 

 16/24 Eylül 2016 tarihleri arasında, Gençlik Kampı kapsamında 2 etap 3 sınıfta 52 genç olmak 

üzere toplamda 500 gence bu eğitimler verilmiştir. 

6/29 Mayıs 2016 tarihleri arasındaki Gençlik Akran Eğitimleri sonrasında gerçekleştirilen sosyal projeler 

için düzenlenen yarışmada:  

 Birinci olan 3 proje grubundan, çekilişle belirlenen 3 kişi “Sosyal Demokrasi Alanında Bilgi ve Görgü 

Arttırmak Üzere Yurt Dışı (Almanya) Seyahati” ödülü;  

 İkinci olan 6 proje grubundan, çekilişle belirlenen 6 kişi “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

Yemekli Toplantıya Katılım” ödülü;  

 Üçüncü olan 9 proje grubu “CHP Grup Toplantısına Onur Konuğu Olarak Katılım” ödülü ile 

ödüllendirilmişlerdir. 

Ayrıca eğitimler sırasında, “Deneyim Konuşuyor” başlığıyla, alanında yetkin Milletvekilleri, PM Üyeleri, 

Belediye Başkanları ile gençler bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. 
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Bunun yanı sıra Irak Türkmeneli Partisi’nin talebi üzerine 7 Iraklı Türkmen gencin Eylül ayı içerisindeki 

gençlik akran eğitimine katılımları sağlanmıştır. 

B- KASIM-ARALIK 2016 PARTİ OKULU FAALİYETLERİ 

1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE) 

Kasım 2016’da, 131 Sandık Örgütlenmesi Eğitimi düzenlenmiş olup Türkiye Genelindeki 174.648 sandığa 

toplamda 12.760 Sandık Çevresi Sorumlusu atanmıştır. Sandık Örgütlenmesi Eğitimi kapsamında 3.803 kişi 

eğitim almış 5.236 ev ziyareti yapılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda 81 ilin 1 Kasım-1 Aralık 2016 arası verilerindeki aylık değişimi gösterilmektedir. 
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*(+/-) : Tablo başlığında verilen tarih aralığındaki değişim oranını göstermektedir. **(İlin Durumu) : 

1. (+) halka % 1'e kadar bir artışla milletvekili kazanabileceğimiz iller 

1. (-) halka % 1'e kadar bir düşüşle milletvekili kaybedebileceğimiz iller 

2. (+) halka %1 ile %3 ile bir artışla milletvekili kazanabileceğimiz iller 

2. (-) halka %1 ile %3 ile bir düşüşle milletvekili kazanabileceğimiz iller 

 

Aralık Ayı’nda, 115 Sandık Örgütlenmesi Eğitimi düzenlenmiş olup Türkiye Genelindeki 174.648 sandığa 

toplamda 2.034 Sandık Çevresi Sorumlusu atanmıştır. Sandık Örgütlenmesi Eğitimi kapsamında 2.883 kişi 

eğitim almış, 5.506 ev ziyareti yapılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda 81 ilin 1 Aralık 2016-1 Ocak 2017 arası verilerindeki aylık değişimi gösterilmektedir. 
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Buna göre, Kasım-Aralık döneminde, 246 Sandık Örgütlenmesi Eğitimi düzenlenmiş olup Türkiye 

Genelindeki 174.648 sandığa toplamda 14.794 Sandık Çevresi Sorumlusu atanmıştır. Sandık 

Örgütlenmesi Eğitimi kapsamında 6.686 kişi eğitim almış 10.742 ev ziyareti yapılmıştır. 

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 

Kasım-Aralık 2016 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. 

Buna göre, Kasım ayında 10, Aralık ayında 7 olmak üzere toplamda 17 ÜTSE (Üyelerin Temel Siyasi 

Eğitimi) yapılmıştır. Kasım’da 177, Aralık’da 132 olmak üzere toplam 309 kişi Üyelerin Temel Siyasi 

Eğitimi’ni almıştır. 

3-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EE) 

Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’nin hızlandırılabilmesi için, Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi’ni tamamlamış 

üyeler arasından illerin eğitmen ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş eğitimlerdir. 

Kasım ayında, 14 ilin katılımlarıyla Bursa’da (Bursa, Çanakkale, Düzce, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir), 

İstanbul’da, Erzincan’da (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars) ve Sivas’ta (Sivas, Malatya) 4 EE (Eğitici 

Eğitimi) yapılmış olup bu eğitimlerde toplamda 119 kişi eğitim almış, kendi illerinde parti eğitmeni 

olmaya hak kazanmışlardır. 
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Aralık ayında ise, 3 ilin katılımıyla Antalya’da (Antalya, Burdur, Isparta) bir EE (Eğitici Eğitimi) yapılmış 

olup bu eğitimde 28 kişi eğitim almış, kendi illerinde parti eğitmeni olmaya hak kazanmışlardır. 

 

PLANLANAN EĞİTİMLER VE ETKİNLİKLER 

Ocak 2017’de İzmir (İzmir, Manisa, Uşak), Muğla (Muğla, Aydın, Denizli) ve Eskişehir (Eskişehir, Kütahya, 

Bilecik, Afyon) olmak üzere 3 merkezde 10 ilin katılımıyla Eğitici Eğitimi planlaması yapılmaktadır. 

15 Ocak 2017 Pazar Günü, CHP Parti Okulu binasında stratejik olarak değerlendirilen 27 ilimizin 

koordinatör ve eğitim sekreteri ile Sandık Örgütlenmesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. 

27-28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Mersin ve Nevşehir Merkezli “Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi” temalı 

Gençlik Kış Kampları planlanmıştır. 

Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’ne ilgiyi ve ev ziyaretlerini arttırmak amacıyla eğitim almış Sandık Çevresi 

Sorumluları arasında “Komşunu Tanı, Onu Dinle ve Bir İyilik Yap” sloganıyla bir proje (iyilik) yarışması 

planlanmaktadır. 

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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6. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR 

 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler – Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

Son yapılan ABD seçim kampanyalarında da gözlemlendiği üzere özellikle siyasi propaganda ve tanıtım 

çalışmalarında çok sert algılatma ve keskin siyah-gri propaganda tekniklerinin yürütüldüğü süreçlerde baş 

aktörlerden biri Halkla İlişkiler Birimleri olmuş, her türlü algı operasyonları ve taktiksel hamleleri; 

kampanyanın tarafların Halkla İlişkiler Birimlerinin kıyasıya mücadelesi haline dönüşmesiyle 

sonuçlanmıştır. 

Bakış açısının bu yönde şekillenmesi, bizleri de klasik Halkla İlişkiler çalışmaları dışına çıkarmaya 

zorlamaktadır. Gündeme ilişkin çıkarılması gereken propaganda bildirgeleri, afiş ve sosyal medyada 

kullanılacak görsel çalışmalar, kamuoyunun gündemine ilişkin çıkarılan broşürler, Partimize yönelik yapılan 

eleştiri ve saldırılarda savunmaya geçmeyip direk karşı tepki üretimi olarak ortaya koyacağımız 

propaganda raporları, basın açıklamaları; (özellikle tüm birimlerle daha çok işbirliği içerisinde yürütülmesi 

gereken bir sürece girerken) yapacağımız çalışmaların en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Bu 

alanda yaptığımız çalışmalar, her Parti Meclisi faaliyet ve çalışmaları bünyesindeki çalışmaların sunulduğu 

raporda Parti Meclisi üyelerimize iletilmiş, hazırlanan çalışmalar da gündem oluştuğu dönemde tüm Parti 

birim ve kişileriyle birlikte kamuoyu ile de paylaşılmıştır.  

Siyasi konjonktürün gerekliliği içerisinde Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olarak; Genel Başkan 

Yardımcılıklarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz, milletvekillerimiz ve farklı tüm birim ve platformlarımız 

tarafından yapılan çalışmalar ile Partimizi tanıtacak rapor ve materyallerin mümkün olduğu kadar geniş 

kitlelere, doğru zamanda, doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren digital 

ortamlar üzerinden bir tanıtım çalışmasına başlamış olup; her geçen gün artan sayıdaki kişi ve kurumlara 

e-mail yoluyla çalışmalarımız düzenli olarak iletilmektedir.  

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olarak ülkemizin farklı illerinde örgütlerimizle birlikte vatandaşlarımızla 

buluşmak üzere saha çalışmalarının yapılması; halkımızın algı ve yönlendirilme düzeyinin ölçülmesi, 

vatandaşın gündeminin belirlenmesi ve bu gündeme ilişkin olarak yeni çalışmaların dizayn edilmesi 

açısından çok önemlidir. Bu bağlamda mümkün olabildiğince farklı illere ziyaret yapılmakta, bu 

çalışmalarda hem algı yönetimi ve Halkla İlişkiler seminerleri verilmekte hem de olabildiğince sahada 

halkla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, Odalarla görüşmeler yapıp, ev ve esnaf ziyaretlerinde bulunup, 

vatandaşlarımızı dinleme ve onlara kendimizi anlatacak fırsat ortamları yaratmaya çalışmakta ve halktan 

aldığımız geri dönüşümle yeni çalışmalarımızı planlamaktayız.  

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, Odalarla görüşmeler yapıp, ev ve esnaf ziyaretlerinde 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.  

Siyasi konjonktürün çok sıkıntılı olduğu ve Türkiye'nin çok önemli bir sürece girdiği bu dönemde Halkla 

İlişkiler olarak olası kampanyalara en iyi şekilde hazırlanabilmek amacıyla Partimize katkı sunmak isteyen 

tüm reklam/strateji şirketlerinin hazırladıkları sunumlar izlenmekte, bunun yanı sıra kişisel veya kurumsal 

kimlikle Partimizle çalışmak ve destek olmak isteyenlerin çalışmaları, sunumları, kitapları ve projeleri ilk 

olarak Birimimiz tarafından değerlendirilmekte, faydası olabileceği düşünülen çalışmaların ilgili birim ve 

Genel Başkan Yardımcılıklarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 



Parti Meclisi Toplantısı – 08 Ocak 2017 

156 

Bu çalışmalarımız dışında şahsıma veya birimimize ulaşmış tüm Dernek, Vakıf, Kurum, Üniversite, 

Federasyon gibi Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla görüşmeler, toplantılar, etkinlikler yapılmakta, sorun / 

çözüm paydasının oluşması durumunda ilgili birimlerimize, örgütümüze, belediyelerimize, Genel Başkan 

Yardımcılarımıza yönlendirme yapılmaktadır. 

 

 

Yerel Yönetimler – Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

Belediyeler Arası Proje Grupları ve Çalıştayları 

7 Mayıs 2016 tarihinde Genel Merkez’de gerçekleştirilen Belediye Başkanları toplantısında 

belediyelerimizi genel bir belediyecilik modeli etrafında bir araya getirmeye yönelik olarak 

belediyelerimizin deneyimlerinden yola çıkan çalışma gruplarının oluşturulması karar altına alınmıştı.  

Her bir proje grubunda o konuda deneyimli belediyelerimizin yer alması yoluna gidilmiş ve çalışmaların 

koordinatörlüğünün de bir belediyemiz tarafından üstlenilmesi sağlanmıştır.  

Bu konuda yürütülen çalışmaların ayrıntılı bir sunumu daha önceki Parti Meclisi raporlarında paylaşılmıştır. 

Raporlama döneminde Sosyal Medya Çalışma grubu Edremit Belediyesi’nin koordinatörlüğünde ilk 

toplantısını yaparak işlevsel hale gelmiştir. 

Bu çerçevede Sosyal Medya Grubu (Sosyal Belediyeler Ağı – SOBA) 

belediyelerimizin tanıtımı ve hizmetlerinin halka doğru ve hızlı aktarılması açısından oldukça önemli olan 

sosyal medya alanında bir dizi çalışma başlatılmıştır. 20’den fazla belediyemizin temsilcilerinin katıldığı bu 

ilk toplantı, belediyelerimiz arasında heyecan uyandırmış ve toplantının hemen akabinde kurulan iletişim 

ağlarıyla istişare ve etkileşim daha etkili hale getirilmiştir.  

Sosyal Medya’da kısa süre içerisinde Bozcaada ve Çerkezköy’de yapılacak termik santrale karşı gündem 

oluşturulmuş ve bu konularda kamuoyu yaratılması sağlanmıştır. 

Sosyal Medya Grubu toplantılarının ikincisi 7-8 Ocak tarihlerinde Seyhan Belediyesi’nin ev sahiplinde 

yapılacaktır. 

Bu raporlamaya konu olan dönemde yeni Çalışma Gruplarının işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar 

sürdürülmüş ve aktif proje gruplarına ek olarak aşağıda detayları yer alan proje gruplarının gerekli 

altyapıları oluşturulmuştur. İlk toplantılarını Ocak ayı içinde gerçekleştirecek proje grupları ve koordinatör 

belediyeler şunlardır; 

 Çevre Değerleri ve Sorunları Çalışma Grubu (Koordinatör: Edirne Belediyesi). 

 Kentsel Gelişme ve Yeniden Yapılanma (Koordinatör: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

 Sosyal Yardımlar ve Halk Kart (Koordinatör: Yenimahalle Belediyesi) 
 

Yerel Kalkınma Çalışma Grubu (Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte) 

Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve yönetsel koşulların yerel birimlerimiz ve 

yönetimlerimiz açısından önemli sonuçları vardır. Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile 

birlikte yapılan değerlendirmelerde şu iki önemli sonuca ulaşılmıştır. 

 Ulusal düzeyde, ekonomik büyüme yanında, kalkınma stratejisi de büyük bir çıkmaza girmiş 

bulunmaktadır. Merkezi yönetimin büyük ölçekli, borçlanmaya dayanan ve rant odaklı projeler 
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dışında yerel birimlere sunabileceği bir gelişme perspektifi kalmamış, bu tür projeler ise, çevresel 

ve toplumsal maliyetlerini de yaratarak büyük ölçüde İstanbul ile sınırlı kalmıştır. İnşaat 

sektörünün diğer yerel birimlerimiz için sağladığı büyümenin de sonuna gelinmiştir. Bu çerçevede 

İstanbul da dahil olmak üzere yerel birimlerimizin bir büyüme ve kalkınma perspektifine ihtiyaçları 

vardır. 

 İnşaat sektörü ve imar rantları üzerinden işleyen yerel modelin tıkanmasının bir sonucu olarak, 

belediyeler düzeyinde de yeni bir belediyecilik perspektifine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 

büyükşehirlerin sınırlarının il sınırı haline gelmesi, yarattığı bir çok soruna karşın, bu statüdeki 

belediyelerimize yeni bir yerel kalkınma modelinin dinamosu haline gelebilmeleri açısından 

önemli olanaklar sağlamaktadır.  

Bu iki tespit çerçevesinde, Yerel Yönetimler ve Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılıklarının ortak 

bir çalışması olarak “Yerel Kalkınma ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu” uzman bir kesimin katılımıyla 

kurulmuş ve ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla ilk toplantısını yapmıştır. Bu çalışma ile 

amaçlanan önümüzdeki dönemde yerel yönetimleri merkeze koyan bir yerel kalkınma stratejisinin 

geliştirilmesidir. 

 

Belediyelerin Mali Durumu ve Performans Değerlendirmesi 

Yerel Yönetimler Birimimiz belediyelerimizden kesin hesap, bütçe verileri ve stratejik planlarını 

performanslarını değerlendirmek üzere istemiştir. Bu çalışma aracılığıyla şu temel soruların yanıtlanması 

amaçlanmaktadır;  

 Belediye yönetimlerimiz ne derece stratejik planlarında öngördükleri hedefleri ve projeleri 

gerçekleştirmektedirler, 

 Hizmet ve projelerini gerçekleştirirken belediyelerimiz mali açıdan ne derece güçlüdürler? 

 Gelecekte ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara ne derece hazırlıklıdırlar? 

Bu çerçevede belediyelerimiz, büyükşehir, büyükşehir ilçe, il merkezi ve ilçe belediyeleri olmak üzere 

çeşitli kategorilerde değerlendirilmiş ve mali durumları gözden geçirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler 

tek tek belediyelerimiz için yapılmakla birlikte, statülerin göre CHP’li belediyelerin harcamaları ve gelirleri 

tüm diğer aynı kategorideki belediyelerle karşılaştırmalı biçimde sunulmuştur. Aynı tür değerlendirme 

belediyelerin yükümlülükleri açısından da yapılmıştır. 
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Yapılan karşılaştırmada genel olarak CHP’li belediyelerin personel giderlerinin diğer belediyelerden yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu durumun temel bir nedeni, CHP belediyelerinde taşeron uygulamasından 

kaçınılması yanında ücretlerin görece yüksek olması gerçeği vardır. Bu nedenle CHP’li belediyelerin 

yatırıma ayırdığı kaynaklar da diğer belediyelerle karşılaştırıldığında bir miktar düşük seyretmektedir. 

Öte yandan CHP’li belediyelerin gelirleri açısından performansları değerlendirildiğinde, vergileri toplama 

açısından diğer belediyelerden genel olarak daha iyi durumda oldukları gözlenmektedir. 

TÜM	BŞB	İLE	CHP’Lİ	BŞB’NİN	GELİR	VE	HARCAMALARININ	KARŞILAŞTIRILMASI	

		
Bütün	BŞB	
Ortalaması	

CHP'Lİ	BŞB	
Ortalaması	

Harcamalar	 %	 %	

				Personel	Giderleri	 9,89%	 16,31%	

				Sosyal	Güv.Kur.	Devlet	Primi		 1,56%	 2,57%	

				Mal	ve	Hizmet	Alımları	 33,68%	 34,28%	

				Faiz	Harcamaları	 2,57%	 2,24%	

				Cari	Transferler	 5,87%	 4,62%	

				Sermaye	Giderleri	 39,80%	 31,40%	

				Sermaye	Transferleri	 2,90%	 5,41%	

				Borç	Verme	 3,73%	 1,77%	

Gelirler	 		 		

	Vergi	Gelirleri	 1,47%	 1,15%	

	Teşebbüs	ve	Mülkiyet	Gelirleri	 10,38%	 9,60%	
	Alınan	Bağış	ve	Yardımlar	ile	Özel	
Gelirler	 0,85%	 0,13%	

	Faizler,	Paylar	ve	Cezalar	 81,24%	 89,13%	

	Sermaye	Gelirleri	 5,63%	 0,22%	

	Alacaklardan	Tahsilatlar	 0,43%			

TÜM	İL	BELEDİYELERİ	İLE	CHP'Lİ	İL	BELEDİYELERİNİN	KARŞILAŞTIRILMASI	

Bütün	İl	
Belediyeleri	

CHP'Lİ	İl	
Belediyeleri(7	
Belediye)	

Harcamalar	 Oran	 Oran	
				Personel	Giderleri	 19,52%	 26,64%	
				Sosyal	Güv.Kur.	Devlet	Primi		 3,27%	 4,26%	
				Mal	ve	Hizmet	Alımları	 46,58%	 47,79%	
				Faiz	Harcamaları	 4,51%	 3,24%	
				Cari	Transferler	 3,06%	 3,02%	
				Sermaye	Giderleri	 22,45%	 14,90%	
				Sermaye	Transferleri	 0,61%	 0,30%	
				Borç	Verme	 0,00%			
Gelirler	 		
	Vergi	Gelirleri	 10,86%	 12,26%	
	Teşebbüs	ve	Mülkiyet	Gelirleri	 21,31%	 27,15%	
	Alınan	Bağış	ve	Yardımlar	ile	Özel	Gelirler	 2,14%	 1,08%	
	Faizler,	Paylar	ve	Cezalar	 60,40%	 54,75%	
	Sermaye	Gelirleri	 5,29%	 4,76%	
	Alacaklardan	Tahsilatlar	 		 		
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Belediyelerin yükümlülükleri açısından yapılan karşılaştırmada, CHP’li büyükşehir belediyelerinin diğer 

bütün büyükşehir belediyelerine göre çok daha sınırlı borçlandıkları görülmektedir. Diğer bir anlatımla 

diğer büyükşehir belediyeleri CHP belediyelerine göre üç kat daha fazla borçlanmış durumdadır. 

 

Belediyelerimizin mali durumlarına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. Söz konusu 

değerlendirmeler belli aralıklarla tekrarlanacak ve gelişmeler yeni verilerle gözlenecektir. Bu çerçevede 

2016 yılına ilişkin kesin hesapların elde edilmesi Şubat, 2017’de tamamlanarak var olan veriler 

güncellenerek bir kez daha değerlendirilecektir. 

TÜM	İLÇE	BELEDİYELERİ	İLE	CHP'Lİ	İLÇE	BELEDİYELERİNİN	
KARŞILAŞTIRILMASI	

	Bütün	ilçe	belediyeleri	
ortalaması		

	CHP'Lİ	İlçe	Belediyeleri			

Harcamalar	 	Oranı		 	Oran		
				Personel	Giderleri	 18,56%	 24,97%	
				Sosyal	Güv.Kur.	Devlet	Primi		 2,98%	 2,78%	

				Mal	ve	Hizmet	Alımları	 50,55%	 51,34%	
				Faiz	Harcamaları	 1,53%	 1,07%	
				Cari	Transferler	 4,64%	 2,70%	

				Sermaye	Giderleri	 20,76%	 16,29%	
				Sermaye	Transferleri	 0,80%	 0,85%	
				Borç	Verme	 0,19%			

Gelirler	 		 		
	Vergi	Gelirleri	 28,95%	 46,26%	
	Teşebbüs	ve	Mülkiyet	Gelirleri	 8,58%	 5,58%	

	Alınan	Bağış	ve	Yardımlar	ile	Özel	Gelirler	 3,39%	 0,71%	
	Faizler,	Paylar	ve	Cezalar	 50,86%	 41,82%	
	Sermaye	Gelirleri	 8,17%	 5,64%	

	Alacaklardan	Tahsilatlar	 0,04%			

ALACAK	VE	YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ	DEĞİŞİM	(2014-2015)	

Tüm	BŞB	
CHP'Lİ	
BŞB	 Tüm	İl	Bel.	

CHP'li	İl	
Bel.	

Tüm	İlçe	
Bel.	

CHP'li	İlçe	
Bel.	

Yükümlülüklerde	
değişim	

(2014-2015)	 16,98%	 0,82%	 6,56%	 -0,36%	 8,58%	 10,99%	

Kişi	başına	
yükümlülük(TL)	 342,3	 117,83	 388,1	 475,26			 		
Alacaklardaki	

değişim	
(2014-2015)	 10,19%	 -8,82%	 16,17%	 18,09%	 18,90%	 16,61%	

Kişi	başına	alacak	
(TL)	 44,35	 10,16	 79,6	 58,33			 		
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Belediyelerimizin Sosyal Yardımlar Alanındaki Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak 50.000 nüfus üstü belediyelerimize yönelik 

bir anket çalışması yapılmıştır.  

Yapılan sosyal yardımları, eğitim yardımlarını, dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak 

belediyelerimizin yaptıkları faaliyetleri ölçmeye yönelik olarak yapılan anket, yerel yönetimler birimimizce 

değerlendirilmekte olup; çıkan sonuçlar ilgili çalışma gruplarının işleyişine de rehber olacaktır. 

Hazırlanan bu anketler belirli sürelerle tekrarlanarak bu alanda belediyelerimizin sağladığı gelişmelerin 

Genel Merkezimiz tarafından da düzenli biçimde izlenmesine olanak sağlayacak; karşılaştırmalı 

değerlendirmelerin yapılmasına da fırsat verecektir. 

 

Belediyelerimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yapmış Oldukları Talepleri İlişkin Tespit 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin basına yansıyan “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 

bizden talepte bulunmuyor” yönündeki değerlendirmesi üzerine Yerel Yönetimler Birimimiz 

belediyelerimizden ilgili bakanlıktan yaptıkları taleplere ilişkin bilgi istemiştir. 

Bu hususta cevap gelen 36 belediyemizden 6 tanesi herhangi bir talebi olmadığını belirtmiş olup, 30 

belediyemizden 89 kalem talep/proje Çevre Şehircilik Bakanlığından istemiştir. 89 talep/projenin 16 tanesi 

kabul edilmiş, 4 tanesine ilgili bakan şifahen yardımcı olacağını belirtmiştir. Kalan 69 talebe ise olumsuz 

cevap verilmiş veya hiç cevap verilmemiştir. 

Konuyla ilgili detaylı çalışma yapılmış ve TBMM gündemine taşınmıştır. 

 

Raporlama Dönemi Boyunca Yerel Yönetimler Birimi Tarafından Vatandaşlardan Gelen Talep ve 

Şikayetlere İlişkin Değerlendirme 

Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Birimine 07.11-2016 ile 02.01.2017 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. 

Raporlama döneminde tarafımıza toplam 631 şikâyet/talep ulaşmıştır. Söz konusu 631 şikâyet/talepten 

382 tanesi iş talebi niteliğinde olup, 249’u çeşitli yerel yönetim faaliyetleri konusunda şikayet, öneri ve 

taleplerden oluşmaktadır. 

Gelen tüm talep ve şikâyetler belediyelerimizin ilgili birimlerine aktarılmış, vatandaşa geri dönüşler bizim 

tarafımızca ya da ilgili belediyelerce yapılması sağlanmıştır.  

Birimimize gelen 249 şikayetin; 150 tanesi telefonla, 67 tanesi e-posta ile, 23 tanesi mektup aracılığı ile 

ulaşırken, 9 tanesi de birimimize gelen vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerle kayda alınmıştır. Bu 

şikayetlerden 170 tanesi direk birimimize ulaşırken, 79 tanesi Genel Başkanlık Makamından tarafımıza 

yönlendirilmiştir. 

Birimimize gelen 382 iş talebinin; 259 tanesi birimimize direk ulaşmışken, 123 tanesi de Genel Başkanlıktan 

yönlendirilmiştir. 
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Gelen şikâyet konularına göre ayrıldığında; 50 adet İmar, 33 tane Fen İşleri, 31 adet Halkla İlişkiler, 23 adet 

Değerlendirme ve Öneriler, 23 adet Ulaşım, 15 adet Personel İlişkileri, 13 adet Zabıta, 13 adet 

Ruhsatlandırma, 8 adet Vergilendirme, 5 adet Sosyal Yardım, 4 adet Altyapı, 7 adet Kültür İşleri, 7 adet 

Veterinerlik ve 17 adet Muhtelif Taleplerden oluşmaktadır.  

 

Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı 

Şikâyet Konusu Şikâyet Sayısı 

İş Talepleri 382 

İmarla ilgili Konular 50 

Fen İşleri 33 

Halkla İlişkiler 31 

Ulaşım 23 

Değerlendirme ve Öneriler 23 

Personel İlişkileri 15 

Zabıta 13 

Ruhsatlandırma 13 

Vergiler 8 

Veterinerlik 7 

Kültür İşleri 7 

Sosyal Yardım 5 

Altyapı (Su, Kanalizasyon) 4 

Muhtelif Talepler  17 

Toplam 631 
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Ekonomi Politikaları – Gen.Bşk.Yrd.Selin Sayek Böke 

 

Ekonomi Çalışma Grubu 

Türkiye ekonomisinin bir süredir olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğu artık herkes tarafından tespit 

ediliyor. Ekonominin gidişatıyla ilgili endişeler tüm kesimler tarafından dile getiriliyor. Türkiye’de yaşanan 

ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi için milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşan bir iç 

çalışma grubu ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantının sonucunda bugün Türkiye’de yaşanan ekonomik 

sıkıntıların temelinde 14 yıldır uygulanan ekonomi politikalarının yarattığı yapısal sorunların yattığı, bu 

sorunları derinleştiren yeni siyasi risklerin olduğu tespiti yapılmıştır. Bu siyasi riskler son dönemde OHAL’in 

uzatılması ve rejim değişikliği tartışmalarında ısrar edilmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

 

Yerel Kalkınma Çalışma Grubu (Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte) 

Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve yönetsel koşulların yerel birimlerimiz ve 

yönetimlerimiz açısından önemli sonuçları vardır. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

ile birlikte yapılan değerlendirmelerde şu iki önemli sonuca ulaşılmıştır. 

i. Ulusal düzeyde, ekonomik büyüme yanında, kalkınma stratejisi de büyük bir çıkmaza girmiş 

bulunmaktadır. Merkezi yönetimin büyük ölçekli, borçlanmaya dayanan ve rant odaklı projeler 

dışında yerel birimlere sunabileceği bir gelişme perspektifi kalmamış, bu tür projeler ise, çevresel 

ve toplumsal maliyetlerini de yaratarak büyük ölçüde İstanbul ile sınırlı kalmıştır. İnşaat 

sektörünün diğer yerel birimlerimiz için sağladığı büyümenin de sonuna gelinmiştir. Bu çerçevede 

İstanbul da dahil olmak üzere yerel birimlerimizin bir büyüme ve kalkınma perspektifine ihtiyaçları 

vardır. 

ii. İnşaat sektörü ve imar rantları üzerinden işleyen yerel modelin tıkanmasının bir sonucu olarak, 

belediyeler düzeyinde de yeni bir belediyecilik perspektifine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 

büyükşehirlerin sınırlarının il sınırı haline gelmesi, yarattığı bir çok soruna karşın, bu statüdeki 

belediyelerimize yeni bir yerel kalkınma modelinin dinamosu haline gelebilmeleri açısından 

önemli olanaklar sağlamaktadır.  

Bu iki tespit çerçevesinde, Yerel Yönetimler ve Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılıklarının ortak 

bir çalışması olarak “Yerel Kalkınma ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu” uzman bir kesimin katılımıyla 

kurulmuş ve ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla ilk toplantısını yapmıştır. Bu çalışma ile 

amaçlanan önümüzdeki dönemde yerel yönetimleri merkeze koyan bir yerel kalkınma stratejisinin 

geliştirilmesidir. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

 

BİTEM bünyesinde yürüttüğümüz tüm projelerde geliştirme çalışmaları kesintisiz devam 
etmektedir. Ağırlıklı olarak Yeni Üyelik Yönetim Sistemi, CHPnet Mobil, İYS, İntranet üzerindeki 
yenilikler önümüzdeki dönemde kullanıma alınacaktır. CHP internet sitelerindeki iyileştirme, 
performans optimizasyonu gibi işler aralıksız olarak sürmektedir. 

Sosyal medya ile ilgili, detaylarını önceki bölümde verdiğimiz çalışmalar, süreklilik içinde, hem 
dünyadaki, hem de Türkiye’deki ilgiye göre düzenli olarak gözden geçirilerek sürdürülmektedir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri siyasetiyle ilgili çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. 
Gerek devlet kurumları, gerekse özel sektör faaliyet ve uygulamaları takip edilmektedir. 
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7. PLANLANAN ÇALIŞMALAR  

 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

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.  

Şehit broşürleri ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Orta vadedeki bir başka planımız, şehit 

broşürlerinin daha çok (isteyen) şehit ailesine ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu şekilde hedefimiz 

şehitlerimizin onurlandırılmasının yanı sıra, küçük bir broşürle de olsa anı niteliğinde arşivlere girmesidir.  

Toplumumuzun giderek büyümekte olan, üstelik üzerinde durulmayan büyük sorunlarından biri 

uyuşturucu kullanımıdır. Uyuşturucu bağımlılığı son 14 yılda % 678 oranında artmıştır. Uzun vadedeki 

planlarımız arasında uyuşturucu konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde katılım ile multi-

disipliner bir çalıştay organize etmek bulunmaktadır. Katılımcılar arasında muhtarlar, din adamları, 

polisler, valilik çatısı altında bu alanda çalışan uzmanlar, kaymakamlık görevlileri, narkotik uzmanları, 

sosyologlar, psikologlar gibi farklı disiplinlerden uzmanların bulunması düşünülmektedir. Türkiye’de 

yapılacak olan bu çalıştaya; Mark Jefferson Golding, Luiz Guilherme Mendes De Paiva, Tomas Zabronsky, 

Joao Augusto Castel- Branco Goulao, Richard Ohstrom, Benjamin Levenson gibi uyuşturucu konusunda 

dünyada önde gelen isimlerin davet edilmesi düşünülmektedir. Çalıştayda tartışılacak yeni ve daha etkili 

mücadele yöntemlerinin eylem planlarının hazırlanması ve yerel birimlerimizde, belediyelerimizin 

tamamında bu konuda tek programın hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.  

Uyuşturucu konusundaki benzer çalışma belediyelerimizde çocuk masalarının kurulması şeklinde, yine bir 

uzun vade planı olarak düşünülmektedir. Çocuk masalarının çocukların eğitim, sağlık, aile içi sorunlar, 

şiddet, psikoloji gibi farklı alanlardaki sorunları ile doğrudan ilgilenmesi düşünülmektedir. Tüm 

belediyelerdeki çocuk masalarında, yine tek bir programın ve tek bir eylem planının takip edilmesi 

sağlanacaktır.  

Son 10 yılda 14 kat artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri göz önünde bulundurularak bu alanda 

da Birimimiz bazı çalışmalar planlamıştır. Daha önce düzenlemiş olduğumuz çalıştaya katılan, aktivist ve 

psikolog olarak uluslararası çapta tanınan Kathleen O’Hara ile yerel yönetimlerimiz arasındaki iletişimin 

sürdürülmesi, kendisi gibi kadın konusunu çalışan yurt içi ve yurt dışı uzmanların katılımıyla yerel 

yönetimler düzeyinde yine multi-disipliner bir çalıştay organize edilmesi planlanmaktadır. Şiddete uğrayan 

kadınların ilk başvuru noktalarının polis değil, belediye olması amaçlanmaktadır. Böylece polise 

başvurmadan önce tüm süreç ile ilgili sağlıklı bilgi alması ve başta psikolojik olmak üzere maddi, manevi, 

hukukî destek görmesi sağlanacaktır. Çocuk ve uyuşturucu meselelerinde olduğu gibi belediyelerin birlikte 

hareket etmesi, tek bir eylem planına ve ortak uygulamalara sadık kalması önemlidir. Yerel yönetimlere 
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ait sığınma evlerinin kurulması, sayılarının artırılması, mevcutların işlevlerinin geliştirilmesi orta vade 

planlarımız arasında yer almaktadır. Özellikle sığınma evleri konusunda, belediyelerin dışında aynı 

zamanda bakanlıklarla ortak modeller ve korunma yolları üzerinde birlikte çalışmalar gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Orta ve kısa vadedeki planlarımızın bir diğeri, Partimize çeşitli fikirlerle gelen reklam firmaları ile 

görüşmeleri sürdürmeye ve aralarından seçim yapmaya 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.  

İletilerin gönderilmesi ile ilgili olarak bir başka kısa vade hedefimiz WhatsApp üzerinden gönderim 

yapmaktır. Böylelikle içeriklerimiz, e-mailden çok daha kısa süre içinde ulaştırılmış olacak ve daha görünür 

hale getirilerek daha çok okunması sağlanmış olacaktır.  

Bu konudaki orta vadeli planlarımızdan bir diğeri Parti çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin ve mesajlarımızın 

e-mail kullanıcısı olmayanlara da ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede içeriklerimizin SMS üzerinden 

gönderilmesini sağlamak için gerekli finansal ve teknolojik alt yapının sağlanması planlarımız arasındadır.  

 

Yerel Yönetimler 

Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

Yerel Yönetimler Birimi olarak önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma alanı, araştırma ve proje tanımlanmış 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların 2019 içinde yapılması öngörülen Yerel Seçimlere yerel yönetimleri 

hazırlaması temel hedef olarak tanımlanmıştır.  

1. Bu çerçevede 20 adet proje çalışma grubunu şu ana kadar başlayan ve başlama tarihi belirlenmiş 

8 tanesi yanında, 12 proje grubunun çalışmaları önümüzdeki 3 ay içinde başlatılmış olacaktır. Söz 

konusu proje grupları bir araya getirildiğinde kentsel/kırsal kalkınmadan, akıllık kentlere, sosyal 

yardım ve politikadan, kentsel gelişme ve dönüşüme kadar tüm alanları kapsayan belediyeler arası 

bir ortak çalışma, proje geliştirme ve strateji oluşturma ortamı yaratılmış olacaktır. Bu çerçevede 

her bir proje grubunun hem mevcut uygulamalarında belli bir ortaklaşmayı sağlayacak hem de 

önümüzdeki dönemde seçimler de dahil olmak üzere CHP’li belediyelerin çalışmalarına ışık tutan 
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strateji ve proje kitapçıkları üretilmiş olacaktır. Bu konuda gerekli planlamalar yapılmış ve proje 

grupları ile mutabakata varılmıştır.  

2. Bütün proje gruplarının kurulması ve çalışır hale gelmesi sonrasında, söz konusu 20 çalışma grubu 

baz alınarak ulusal düzeyde bir Belediyeler-Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasının 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu etkinlik çerçevesinde, her çalışma grubu, bir yandan proje 

grubunun ortak çalışmalarını, diğer yandan da üye belediyeleri kendi proje ve uygulamalarını ilgili 

sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar, üniversiteler ve diğer ilgili kesimlerle paylaşacaktır. Örneğin, 

Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu, geliştirmiş olduğu strateji ve proje kitapçığını, Ziraat Odaları, Tarım 

Kredi Kooperatifleri, Çiftçi dernekleri, akademisyen ve diğer uzmanlarla paylaşırken, bu alanda 

proje ve uygulamaları olan belediyelerimiz de sergileri aracılığıyla yaptıklarını ilgili kesimlerle 

paylaşacaklardır. Aynı ortamda 20 Çalışma Grubunun benzer etkinlikleri yaptığı bu ortak etkinliğin 

bugüne kadar uygulanan Belediye Fuarcılığı anlayışının ötesine geçmesi hedeflenmektedir. 

Etkinlik çerçevesinde her çalışma grubu kendi strateji ve proje kitapçığını ilgili kesimlerle 

paylaşırken, nihai etkinlikte, bu 20 kitapçığın bir sentezi niteliğindeki CHP Belediyeciliği: Strateji ve 

Proje kitapçığı bütün paydaşların katıldığı bir ortamda, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

tarafından kamuoyuna tanıtılacaktır. 

3. Önümüzdeki dönemde, 2019 yılında yapılaması öngörülen Yerel Seçimlere yönelik olarak Genel 

Merkez düzeyinde olduğu kadar yerel düzeyde de hazırlıklı hale gelinmesi önemlidir. Yukarıda 

sözünü ettiğimiz farklı alanlarındaki proje kitapçıkları yanında, her yerel birimde de, o yerel birimin 

özgünlüklerini dikkate alan bir strateji ve örgütlenme çalışmasının yapılması gerekmektedir. 

Önümüzdeki dönemde tespit edilen bazı pilot iller/yerel birimlerle ortak çalışmalar yapılarak, 

Genel Merkez düzeyinde yapılan çalışmaların yerele taşınması sağlanacaktır. Aynı kapsamda Yerel 

Yönetimler Birimimiz yerel yönetimler düzeyinde kamuoyu memnuniyetini ölçmeye yönelik bir 

ölçme/değerlendirme sisteminin kurulmasına yönelik kapsamlı bir çalışmayı da yürütmektedir. 

4. Daha önceki bölümde belirtildiği üzere belediyelerimizin mali performansları belli aralıklarla 

ölçülmeye başlanmıştır. Bu çalışma 2019 yılına kadar tekrarlanarak sürecek ve belediyelerimizin 

mali performanslarının 5 yıllık bir değerlendirmesi her bir belediyemiz için yapılacaktır. Ancak mali 

performansın anlamlı hale gelebilmesi için, belediyelerimizin stratejik planları açısından da bir 

değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla belediyelerimizden stratejik planları istenmiş 

ve tasnif edilmiştir. Stratejik planların beş yıllık süre içinde ne ölçüde gerçekleştirildiği konusunda 

da bir çalışmanın tasarımı yapılmış, kısa sürede gerçekleştirilmesi de sağlanacaktır. 

5. Belediye Başkanları toplantısı düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konuda geçtiğimiz dönemde 

yaşanan bazı olumsuzlukların söz konusu toplantıları bir miktar olumsuz etkilemiş olması 

kaçınılmazdır. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde özellikle mali durum ve referandum 

sürecinin gelişimine göre belediye başkanlarımızla, Genel Başkanımızın da katılacağı bir danışma 

toplantısının yapılması gündemimizdedir.  

6. Belediye Meclis Üyelerimizle bölge toplantıları ve eğitim çalışmalarının yürütülmesine yönelik bir 

süreç başlatılmış, Ankara ve Bursa Bölgesi toplantıları da gerçekleştirilmiştir. Ancak 15 Temmuz 

sonrası yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle bu çalışmalar belli bir süre askıya alınmıştır. 

Önümüzdeki günlerde söz konusu eğitim çalışmalarına yeniden başlanması planlanmaktadır. 
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7. İl Genel Meclisi üyelerimizle olan ilişkiler tarihsel olarak oldukça zayıf kalmıştır. Geçtiğimiz 

dönemde İl Genel Meclisi Üyeleri ile Ankara’da bir toplantı yapılmış, ikinci bir toplantının yapılması 

için de karar alınmıştır. Referandum sürecinin gelişimi dikkate alınarak İl Genel Meclisi 

Üyelerimizle bir değerlendirme/danışma toplantısının yapılması da programımıza alınan 

etkinliklerimiz arasındadır. 

8. Belediyelerimizin aktif olduğu bir dizi Belediyeler Birliği bulunmaktadır. İç Anadolu Belediyeler 

Birliği, Marmara Belediyeler Birliği yanında Ege ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanları’nın 

katılımı ile ortak bir toplantı yaparak, başka kardeş belediyecilik uygulamaları olmak üzere bir dizi 

konuda belediyelerimizin faaliyetlerinin ortaklaştırılma zeminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  

9. Yerel Yönetimler Mevzuatının tutarlılığını yitirdiği bir ortamda, başta büyükşehir belediyelerimiz 

olmak üzere, belediyeler ve il özel idareleri alanındaki yasalar ve diğer düzenlemelerin bütünlüklü 

biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Yerel Yönetimler Birimi bünyesinde Yerel 

Yönetimler Mevzuatı Çalışma Grubu oluşturulması yönünde bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma 

Grubu Şubat ayında faaliyetlerine başlayacaktır. Bu çalışma çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyaç 

duyduğu yerel yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışmanın 2019 Yerel 

Seçimlerinde de kullanılabilecek biçimde geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 

OCAK-ŞUBAT AYLARI İÇERİSİNDEKİ PLANLAMALAR 

Emek Büroları’nın hazırlamış olduğu Çağrı Merkezi Çalışanları Raporu kamuoyu ile paylaşılacak. Raporda 

yer alan öneriler kanun teklifleri ve araştırma önergeleri ile TBMM’de gündeme getirilecek. 

 

Emek Büroları akademisyenler ve uzman isimlerle görüşerek Türkiye çapında harekete geçirilecek 

“Emekçiler Neden Başkanlığa Hayır Demeli” kampanyası başlatacak.  
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AKP’nin planladığı başkanlık sistemi ve rejim değişikliğine karşı ortak hareket edebilecek sivil toplum 

kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya gelinecek ve yol haritası belirlenecek.  

Emek Büroları, Çağrı Merkezi Çalışanları Raporu’nun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Alışveriş 

Merkezi Çalışanları Raporu ve Havayolu Çalışanları Raporu hazırlayacak. 

Emek Büroları, Ankara’da Emekli Öğretmenler Buluşması yaparak, emekli öğretmenleri başta başkanlık 

teklifi ve rejim değişikliği konusunda olmak üzere harekete geçirecek. Gönüllüler, vatandaşa iletilmesi 

planlanan mesajların aktarılmasında aktif rol alacak.  

 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri 

Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

 AKP Hükümetlerinin meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına müdahaleleri raporu 

tamamlanacaktır 

 Örtü altı üretim ve üreticilerin sorunları çalıştayı organize edilecektir 

 Turizmde 2016 yılı raporu hazırlanacaktır.  

 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.  

 

Dış İlişkiler 

Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

15 Temmuz Darbe Girişimi öncesi hazırlamış olduğumuz, Dış Politika Strateji Belgesi gündem dolayısıyla 

kamuoyuyla paylaşılamadı.  

Her gün başka bir boyut alan dış politikadaki değişimler sebebiyle belgemizdeki güncellemeler devam 

etmektedir. En kısa sürede kamuoyuna sunulacaktır.  

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi’ni 2017 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor, bu 
doğrultuda eğitim hazırlıklarına devam ediyoruz. Örgüt yöneticilerimiz konuyla ilgili görsel, eğitim 
dokümanı, duyuru ve diğer gelişmelere Intranet üzerinden ulaşabilirler. 

Yeni, barkodlu üye kartlarıyla aktif üyelik ve liyakat projesine doğru bir adım daha atmak istiyoruz. 

CHP TV projesi için planladığımız yatırımı kısa vadede tamamlamak ve tam verimle kullanıma 
almak istiyoruz. Böylece partimiz kendi prodüksiyonlarıyla alternatif medyasını oluşturacak ve 
daha fazla vatandaşa ulaşacak.  
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8. ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ, ÖNEMLİ KABULLER 

 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 

11 Kasım 2016 Cuma 

PM Toplantısına Katılım 

Sözcü Gazetesi Yazarları; Metin Yılmaz, Bekir 

Coşkun ve Başak Kaya ile Genel Merkez 

Makamında Güncel Olaylara İlişkin Görüşme 

Sağlandı. 

12 Kasım 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Marriott 

Otel’de Anayasa Çalıştayına Katıldı.  

“Son Siyasi Gelişmelerin Değerlendirileceği” 

Kapalı Grup Genel Kurulu Yine Marriott Otel’de 

Gerçekleşti. 

13 Kasım 2016 Pazar 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Marriott 

Otel’de Anayasa Çalıştayına Katıldı. 

14 Kasım 2016 Pazartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Kanada 

Büyükelçisi Christopher Cooter ile Genel Merkez 

Makamında Görüştü. Görüşmeye Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz da Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İskeçe Türk 

Birliği ile Genel Merkez Makamında Görüşme 

Sağlandı. Görüşmeye İstanbul Milletvekili Bihlun 

Tamaylıgil de Katıldı. 

16 Kasım 2016 Çarşamba 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Çukurova Sivil 

Toplum Örgüt Temsilcileri ve Mahalle Muhtarlar 

ile Genel Merkez Parti Meclisi Salonunda 

Görüştü. 

17 Kasım 2016 Perşembe 

MYK Toplantısına Katılım 

18 Kasım 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Küba 

Büyükelçisi Alberto Gonzales Casalas ile Genel 

Merkez Makamında Görüştü. 

19 Kasım 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon’da STK 

Temsilcileri ve İl Başkanları ile Kahvaltı 

Sonrasında İl Başkanları Toplantısını 

Gerçekleştirdi. 

21 Kasım 2016 Pazartesi 

Wall Street Journal ile Görüşüldü. 

Genç Liderler Topluluğu ile Görüşüldü. 

23 Kasım 2016 Çarşamba 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK 

Toplantısına Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Antalya’da 

Antalya Kanaat Önderleri ile Görüştü. 

24 Kasım 2016 Perşembe 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Antalya’da 

Türofed Genel Kurulu’na Katıldı.  

Antalyalı Sanayiciler ile Öğle Yemeğine Katıldı.  

Antalya İş Dünyası, Meslek Odaları ve Sivil 

Toplum Kuruluşları ile Buluştu.  

Ansiad Akdeniz Toplantılarına Katıldı. 

25 Kasım 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Marmara 

Üniversitesi Öğrencilerine Anadoluhisarı 

Kampüsünde Konuşma Yaptı. 

26 Kasım 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy ve 

Ataşehir’de Toplu Açılış Törenine Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler 

Günü Resepsiyonuna Katıldı. 
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27 Kasım 2016 Pazar 

İstanbul Ataşehir Marriott Otel’de Düzenlenen 

Din Adamları ile Kahvaltı Programına Katılım. 

28 Kasım 2016 Pazartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Küba E. Devlet 

Başkanı Fidel Castro’nun Vefatı Nedeniyle Küba 

Büyükelçiliğine Taziye Ziyaretinde Bulundu. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Norveç 

Büyükelçisi Vegard Ellefsen’i Genel Merkez 

Makamında Kabul Etti. Görüşmeye Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz da Katıldı. 

1 Aralık 2016 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’ta Ticaret 

ve Sanayi Odasını Ziyaret Ettikten Sonra Halkla 

Buluştu.  

Ankara Sheraton Otel’de Kazakistan Bağımsızlık 

Gününe Katıldı. 

2 Aralık 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Bütçe 

Çalışmasına Katıldı. 

3 Aralık 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Adana 

Aladağ’da Yanan Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret 

Etti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Adana 

Mitingine Katıldı. 

5 Aralık 2016 Pazartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel 

Kurulu Bütçe Görüşmelerine Katıldı. 

7 Aralık 2016 Çarşamba 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu KESK Eş 

Başkanları Lami Özgen, Şaziye Köse, Ramazan 

Gürbüz’ü Genel Merkez Makamında Kabul Etti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK’ya Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı 

İsmail Kahraman’ı TBMM’de Ziyaret Etti. 

9 Aralık 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İsmet Sezgin’in 

Vefatı Nedeniyle Düzenlenen TBMM’de ve 

Kocatepe Camiinde Cenaze Töreni’ne Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel 

Merkez’de NTV Canlı Yayınına Katıldı. 

10 Aralık 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da 

Yeniçağ Gazetesini Ziyaret Etti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü 

Açılışına Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Buca Belediyesi 

Tarık Akan Kültür Merkezi Açılışına Katıldı. 

13 Aralık 2016 Salı 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Grup Amiri 

Levent Bayraktar’ın Babası İbrahim Bedii’nin 

Kocatepe Camiindeki Cenaze Törenine Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Şehit Tugay Can 

Yılmaz’ın Ahmet Hamdi Akseki Camiinde Cenaze 

Törenine Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle 

Belediyesinin Düzenlediği Gazilerle Yemeğe 

Katıldı 

14 Aralık 2016 Çarşamba 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya 

Köşkünde Başbakan Binali Yıldırım İle Görüştü. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul 

Emniyet Müdürlüğüne Başsağlığı Ziyareti Etti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Patlamanın 

Olduğu Şehitler Tepesini Ziyaret Etti. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Patlamada 

Yaralananları Ziyaret Etti. 

16 Aralık 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu TBMM (Bütçe) 

Genel Kuruluna Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal 

Demokrasi Derneğinin Düzenlediği Kokteyle 

Katıldı. 
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17 Aralık 2016 Cumartesi 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Grup Genel 

Kurulu Toplantısına Katıldı. 

18 Aralık 2016 Pazar 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Gençlik 

Kollarının Düzenlediği “Memleket İçin Umut 

Buluşması” Adlı Programa Katıldı.  

21 Aralık 2016 Çarşamba 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK 

Toplantısına Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Gürcistan 

Büyükelçisi Irakli Koplatadze’i Genel Merkez 

Makamında Kabul Etti. Görüşmeye Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili 

Uğur Bayraktutan da Katıldı. 

22 Aralık 2016 Perşembe 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Tüm İşçi 

Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel 

Başkanı Satılmış Çalışkan ve Beraberindeki 

Heyeti Kabul Etti. Görüşmeye Genel Başkan 

Yardımcısı Lale Karabıyık Da Katıldı.  

23 Aralık 2016 Cuma 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Uşak STK 

Yöneticileri İle Kahvaltı Programına Katıldı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Uşak Üreticileri 

ve Halkla Buluştu. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Banaz Düzkışla 

Köyünü Ziyaret Etti. 

25 Aralık 2016 Pazar 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İsmet İnönü’yü 

Anma Törenine Katıldı. 

27 Aralık 2016 Salı 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Yazılı Basın 

Ankara Temsilcileri İle Akşam Yemeği 

Programına Katıldı. 

29 Aralık 2016 Perşembe 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum’da 

Düzenlenen Orman Çalıştayına Katıldı. 
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Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler – Tekin Bingöl 

3 Kasım 2016 

2016 yılında yurt genelinde önemli sayıda ilçe ve 

il örgütlerimize gayrimenkul alımı 

gerçekleştirildi. Bunlardan birisi de Ankara il 

Gölbaşı ilçesi idi. Tadilat ve dekorasyon 

çalışmaları tamamlanan yeni ilçe binamızın açılışı 

3 Kasım 2016 tarihinde yoğun bir katlımla 

gerçekleştirildi. 

5 Kasım 2016 

CHP’nin üçüncü genel başkanı Merhum Bülent 

Ecevit’in 10’uncu ölüm yıldönümü olan 5 

Kasım’da milletvekillerimiz, yönetici ve 

üyelerimizle birlikte CHP olarak kabri başında 

anma programı gerçekleştirdik. 

 

10 Kasım 2016  

Sn. Genel Başkanımız eşliğinde Atatürkçü 

Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve 

Eğitim-İş yöneticileri ile bir görüşme 

gerçekleştirildi. 

STK ve sendikaların düzenlediği 4 Aralık 

Tandoğan Etkinliği ile ilişkili değerlendirme ve 

sonraki süreçte yapılacak etkinliklerle ilgili görüş 

alışverişinde bulunuldu.  

14-15 Kasım 2016 Malatya’da Alan Çalışması 

Kasım ayında başlatılan ve ilk etapta 27 ilde 

Milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan 

heyetlerle illerde yapılacak olan alan çalışması 

kapsamında Malatya’da yedi kişilik heyetle 14-15 

Kasım tarihlerinde ille alan çalışması 

gerçekleştirildi. 

Birinci gün İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları, Kadın 

ve Gençlik Kolları, Belediye Başkanı ve Belediye 

Meclis Üyelerinin katılımıyla yapılan bir toplantı 

gerçekleştirildi. Bu toplantıda parti politikaları ve 

önümüzdeki dönemde yapılması gereken 

çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 

Parti içi sorunlar ve bu sorunların giderilmesine 

ilişkin konularda değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantının ardından 7 kişilik heyet ikişerli 

gruplara ayrılarak sivil toplum kuruluşları ve 

muhtarlarla görüşmeler yaptı. 

İkinci gün ise yine ilçe ve köylere gidilerek alan 

çalışmaları yapıldı. İlçe merkezlerinde esnaf 

ziyaretleri gerçekleştirildi. Köy kahvelerinde 

yurttaşlarımızla bir araya gelinerek görüş ve 

şikayetleri dinlendi. Kendilerine parti politikaları 

ile ilgili bilgi verildi. 

18-19 Kasım 2016 Trabzon İl Başkanları 

Toplantısı 

2016 yılında alınan karar doğrultusunda düzenli 

yapılmaya başlanan İl Başkanları Toplantılarının 

beşincisi 18-19 Kasım tarihlerinde Trabzon’da 

yapıldı. Mazereti olan 9 İl Başkanı dışındaki 72 İl 

Başkanı toplantıya katıldı. Toplantıda, tüm il 

başkanlarına Mahalle Temsilcileri ve Sandık 

Çevresi Sorumlularının (SÇS) atama, eğitim 

durumları ve ev ziyaretlerinin yanı sıra ilçe 

bazında üye değişim bilgilerini içeren dosyalar 

dağıtıldı. 

Gündem maddeleri olan Mahalle Temsilcilerinin 

ve Sandık Çevresi Sorumlularının atanması, 

onların SÖRE eğitimi ile ilgili son durum ve 

yaptıkları saha çalışmaları ile ilgili İl Başkanlarınca 

değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca üyelerimizin 

olmadığı sandıklarda yapılan üye çalışmaları da 

bu toplantıda ayrıntılı olarak konuşuldu. 

Toplantıda ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu başkanı 

Uğur Bayraktutan tarafından disiplin süreçleri ve 

son 10 yıldaki disiplin dosyalarıyla ilgili istatistiki 

bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Disiplin 
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süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla 

ilgili uyarılarda bulunuldu. 

24 Kasım 2016 

Ankara’nın metropol ilçelerinde bulunan iki 

temsilcilikten biri olan Çayyolu Temsilciliğimizin 

24 Kasım Öğretmenler Gününde düzenlediği ve 

büyük ilgi gören, çoğunluğunu mahalle 

sakinlerinin oluşturduğu katılımcılarla coşkulu bir 

dayanışma gecesi gerçekleştirildi. Bu gecede 

bölgede ikamet eden emekli öğretmenlerimize 

ve köy enstitülülere plaketlerinin sunulması ve 

onların yaptığı konuşmalarla gece daha da 

anlamlı hale geldi. Yaptığımız konuşmada 

eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarının yanı sıra 

güncel siyasi gelişmeleri de değerlendirme fırsatı 

bulduk. 

25 Kasım 2016 

Önceki dönem Sakarya İl Başkanı ve yine önceki 

dönem milletvekili adaylığımızı yapmış ve son 

genel seçimlerde Sakarya İl Seçim Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan duayen 

partilimiz A.Selçuk Gedikli’yi elim bir trafik 

kazasında kaybettik. 25 Kasım 2016 tarihinde 

yapılan cenaze törenine Genel Merkezimiz adına 

katılarak değerli partilimize son görevimizi yerine 

getirdik. 

Kasım 2016 

Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerinin değişik 

açılış ve etkinliklerine katılarak katkı sunuldu. 

Çankaya Belediyesinin çeşitli park ve kreş 

açılışlarının yanı sıra Genel Başkanımızın da 

açılışını gerçekleştirdiği Atatürk Kültür Merkezi 

temel atma töreni de bunlar arasındaydı. 

31 Kasım-3 Aralık 

Adana’da yaptığımız Miting öncesi Adana’ya 

gidilerek dört günlük bir çalışma gerçekleştirdik. 

1 Aralık’ta meydana gelen Aladağ yurt faciası da 

o tarihlere rastladığından bu olayla ilgili de 

örgütümüzle birlikte çalışmalar yaptık. Seyhan ve 

Çukurova Belediye Başkanları, ilçe örgütleri ve 

milletvekillerimizle bir araya gelinerek mitingin 

organizasyonu ve mitinge katılım sağlanması için 

gerekli çalışmalar planlandı. Yine dört günlük 

Adana programı kapsamında Seyhan ve 

Çukurova belediyelerimizin açılış ve temel atma 

etkinliklerini de gerçekleştirdik. On binlerin 

katılımıyla gerçekleşen bu miting 

organizasyonuna katkı veren örgütümüze, 

belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize 

teşekkür ediyoruz. 

 

 

4 Aralık 2016  

4 Aralık 2016 tarihinde Genel Başkanımızla 

birlikte Kars Demokrat Dernekler, AYDOS 

Dernekler, Kızılırmak Dernekler ve Çorum Hitit 

Dernekler Federasyonu tarafından Ankara 

Arena'da düzenlenen "Anadolu Buluşması"na 

katılım sağlandı. 

8 Aralık 2016  

Genel Başkan Yardımcısı Sn. Seyit Torun ile 

birlikte Afyonkarahisar’da yerel yönetimler ile 

örgütlerimizin buluştuğu eşgüdüm toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantı öncesi basın toplantısı 

ve ardından muhtarlarla geniş katılımlı ve son 

derece verimli bir toplantı yapıldı. 

Eşgüdüm Toplantısında önümüzdeki dönemde 

yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. 

Mahalle Temsilcileri ve SÇS çalışmalarıyla ilgili 

bilgilendirmeler yapıldı. 

10 Aralık 2016  
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Genel Başkan Yardımcısı Sn. Seyit Torun ile 

birlikte çeşitli tarihlerde 16 ilde 

gerçekleştirildiğimiz Yerel Yöneticilerle 

örgütlerimizi bir araya getiren eşgüdüm 

toplantılarını Balıkesir’de yaptığımız toplantı ile 

sürdürdük. 

Balıkesir İl ve İlçe Örgütleri ile Belediye 

Başkanlarının ve Belediye Meclis Üyelerinin 

katıldığı Eşgüdüm Toplantısında önümüzdeki 

dönemde yapılması gereken çalışmalar 

değerlendirildi. Mahalle Temsilcileri ve SÇS 

çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.  

Ardından Sındırgı ilçesinde örgütümüze 

kazandırılan yeni örgüt binamızın açılışı yapıldı ve 

aynı gün İlçe Dayanışma Gecesine katılım 

sağlandı. 

22 Aralık 2016  

İlçe Danışma Kurulu Toplantılarını tamamlayan 

Edirne il örgütümüzün 22 Aralık’ta 

gerçekleştirdiği İl Danışma Kurulu toplantısına 

katılım sağlandı. 

 

Geniş katılımlı ve oldukça verimli geçen Danışma 

Kurulu Toplantısıyla yaklaşık aynı tarihe denk 

düşen ve Edirne Belediyesinin organize ettiği 

Bulgaristan'da totaliter baskıcı rejim tarafından 

yapılan soykırımda annesinin kucağında 17 

aylıkken vurularak hayatını kaybeden Türkan 

Bebeğin 32'inci ölüm yıldönümünde Edirne'de 

yapılan anma töreni katılım sağlandı. 

Aynı gün Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El 

Bab’ta şehit olan Jandarma Astsubay Göktan 

Özüpek’in Kırklareli’ndeki cenaze törenine 

örgütlerimizle birlikte katılım sağlandı. 

18 Aralık 2016  

18 Aralık 2016 tarihinde CHP Fransa Bordeaux 

Birliği Genel Kurulu yapıldı. Kazım Oruç’un 

başkan seçildiği kongrede Fikret Dahak ve 

İbrahim Bağcı ise başkan yardımcıları olarak 

belirlendi. 

Önümüzdeki Şubat ayı içinde dört yurt dışı 

birliğimiz için genel kurul yapılması 

planlanmaktadır.  

16-18 Aralık 2016  

Almanya’da Yurt Dışı Örgütlenme Çalışmaları için 

CHP Baden-Württemberg Birliği tarafından 

düzenlenen Stuttgart’ta “Laik Cumhuriyet ve 

Hukuk İçin Direnme Zamanı” ve Aalen kentindeki 

“Birlik Zamanı” adlı toplantılara YDK Başkanı Sn. 

Uğur Bayraktutan ve Kadın Kolları Genel Başkanı 

Sn. Fatma Köse ile birlikte katıldık. 

Bu toplantılardan arta kalan zamanda ise 

Demokrat Esnaf ve Sanatkarlar birliğiyle toplantı, 

Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii ve esnaf ziyareti 

ve Hamd Hataylılar Derneği ile toplantılara 

katılarak iki günlük yoğun bir program 

gerçekleştirildi. 
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İnsan ve Doğa Hakları – Gen.Bşk.Yrd. Zeynep Altıok 

16 KASIM 2016 ÇARŞAMBA 

Cumhuriyet Gazetesi’ne Destek Ziyareti: 

Yazarları tutuklanan, Cumhuriyet’le yaşıt 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’na Ankara 

Mv. Şenal Sarıhan’la birlikte destek ziyareti ve 

gazete çalışanları ile dayanışma amaçlı görüşme. 

 
22 KASIM 2016 SALI 

İngiltere Parlamentosu Alevi Sekretaryası 1. 

Genel Kurulu: 

1 yıl önce Britanya Alevi Federasyonu’nun 

girişimi ile İngiltere Parlamentosu’nda kurulan 

Alevi Sekretaryası’nın 1 yıllık faaliyetlerinin 

değerlendirildiği genel kurul toplantısına katılım 

ve Türkiye’deki demokrasi, insan hakları, medya 

üzerindeki baskılar ve siyasi güncel konular 

hakkında konuşma. 

(Balıkesir Mv.Mehmet Tüm, Ankara Mv.Ali 

Haydar Hakverdi ve İstanbul Mv. Şafak Pavey) 

 
23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA 

İakm ve Cemevi Ziyareti: 

Britanya Alevi Federasyonu üyeleri ile kahvaltıda 

buluşuldu ve gündemdeki konular üzerine 

söyleşi yapıldı. 

Haringey Belediyesi Ziyareti: 

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek ziyaret 

edildi.  

Bozca-Der Ziyareti: 

Londra Bozca-Der ziyaret edilerek gündemdeki 

siyasi konular üzerinde söyleşi yapıldı. 

 
Paz- Der ziyareti: 

Pazarcık İlçesi dayanışma derneği üyeleri ile 

gündemdeki siyasi konular üzerinde söyleşi 

yapıldı. 

2 ARALIK 2016 CUMA 

Ege Barış ve İletişim Derneği: 

Dernek Başkanı Bülent Tanık ile Ege’de mülteci 

sorunları üzerine görüşme ve planlama. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ziyareti: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz 

Kocaoğlu ve Genel Sekreteri Buğra Gökçe ziyaret 

edilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. 

3 ARALIK 2016 CUMARTESİ 

Bergama Köy Ziyaretleri: 

Bergama’nın Bozköy, Çalıbahçe ve Bozyerler 

köyleri ziyaret edilerek, köylülerimizin sorunları 

ve talepleri dinlendi. Çözüm önerileri üzerine 

değerlendirmeler yapıldı. 

 (İzmir Büyükşehir Bld. Bşk. Aziz Kocaoğlu, İzmir 

Büyükşehir Bld. Gnl. Sekreteri Buğra Gökçe, 

Bergama Bld. Bşk. Mehmet Gönenç, Bergama 

İlçe Bşk. Ayşe Şimşek) 

 
Bergama Eğitim-Sen: 

Bergama ve ülke genelinde eğitim emekçilerinin 

sorunlarını ve yaşanan mağduriyetleri 
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değerlendirmek üzere Bergama Eğitim-sen 

temsilcileri ve Bergama Haziran Hareketi 

temsilcileri ile buluşma. (Bergama Bld. Bşk. 

Mehmet Gönenç) 

 
6 ARALIK 2016 SALI 

Çiğli Belediyesi Ziyareti: 

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ziyaret 

edilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. 

 
Bayraklı Yamanlar Cemevi Ziyareti: 

Bayraklı Yamanlar Cemevi’ne ait sosyal tesislerin 

yıkımı hakkında bilgi alındı ve sonrasında 

yapılabilecekler konusunda değerlendirmeler 

yapıldı.  

(Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu) 

 
9 ARALIK 2016 CUMA 

Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Ziyareti: 

Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi yazarları Akın 

Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, 

Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder 

Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ile 

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 

ve Sanatçı Atilla Taş 10 Aralık İnsan Hakları 

Haftası nedeniyle ziyaret edildi. Tutuklu 

gazetecilerin mesajları 10 Aralık günü 

Cumhuriyet Gazetesi önünde uluslararası 

STK’ların da katılımıyla gerçekleştirilecek olan 

eylemde okunmak üzere gazete temsilcilerine 

ulaştırıldı. 

Cumhuriyet Gazetesi: 

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bülent 

Özdoğan ziyaret edildi ve tutuklu gazetecilerin 

mesajları iletildi. 

Tutuklu gazetecilerin eşleri ile Cumhuriyet 

Gazetesi’nde bir araya gelinerek yaşanan süreç 

değerlendirildi ve dayanışma mesajları verildi. 

17 ARALIK 2016 CUMARTESİ 

Köln ve Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli Alevi Cemevi 

Derneği: 

Dedeler Kurulu toplantısına katılım ve üyelerle 

sohbet. 

18 ARALIK 2016 PAZAR 

Çepni Derneği Wuppertal: 

Wuppertal’da bulunan Çepnililer ile buluşuldu ve 

dernek çalışmaları hakkında bilgi alındı. 

Alevi Kültür Merkezi Wuppertal: 

Alevi Kültür Merkezi ziyaret ve Hükümetin 

Alevilere yönelik baskıcı, ayrımcı politikaları ile 

yapılması gerekenler üzerine söyleşi. 

(Bursa mv. Orhan Sarıbal, Günay Çapan) 

19 ARALIK 2016 PAZARTESİ 

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu: 

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı 

Hüseyin Mat ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret 

edilerek gündemdeki siyasi gelişmeler ve Alevi 

toplumuna yönelik baskılar hakkında 

değerlendirmeler yapıldı. 

(Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Köln 

Derneği Başkanı Günay Çapan ve Mazlum Çimen) 
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20 ARALIK 2016 SALI 

Kahramanmaraş Denetim Çalışması: 

Elbistan Muhtarlar Derneği: 

Elbistan Muhtarlar Derneği ziyaret edilerek, 

muhtarların yaşadıkları sorunlar ile gündeme 

ilişkin görüşleri, önerileri alınarak 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

(PM üyesi Ali Öztunç, Elbistan İlçe Bşk. İnan 

Bulut) 

 
Atatürkçü Düşünce Derneği: 

ADD Elbistan Şubesi ziyaret edildi ve son siyasal 

gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

 
Elbistan Eğitim-Sen : 

Elbistan İlçe örgütümüzde KHK kapsamında 

mağdur olan öğretmenlerimizle bir araya gelindi 

ve yaşadıkları sorunlar hakkında görüşler alındı. 

Partimizin bu konudaki yaklaşımı ve politikası 

anlatıldı. 

Elbistan İlçe: 

İlçe örgütümüzde il yöneticileri, ilçe yöneticileri, 

kadın kolları, gençlik kolları, partililer, muhtarlar 

ve STK yöneticileri ile bir araya gelinerek geniş 

katılımlı toplantı yapıldı. Toplantıda ülkemizin 

içinde bulunduğu terör saldırıları ve korku 

sarmalı içerisinde AKP’nin dayattığı Anayasa 

değişikliği ile getirilmek istenilen dikta rejimi 

hakkında Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç ile birlikte 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

 
14 KASIM 2016 PAZARTESİ 

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 

Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD): 

Dernek Başkanı Onur Fidangül ve Genel 

Koordinatörü Mehmet Akın ile birlikte mevcut 

durumda Türkiye'deki LGBTİ hakları üzerine 

görüşme. 

 
15 KASIM 2016 SALI 

Urla İlçe Örgütü: 

Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz ve yönetim 

kurulu üyeleri ile birlikte CHP Grup Toplantısı’na 

katılım ve ardından Genel Başkan Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’na ziyaret. 

 
1 ARALIK 2016 PERŞEMBE 

Haykonfed Görüşmesi: 

Hayvanların yaşam hakkı ve sokak hayvanları 

barınaklarına ilişkin çözüm bekleyen konular 

hakkında Hayvanların Yaşam Hakları 
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Konfederasyonu (HayKonfed) temsilcisi Haydar 

Özkan ile görüşme. 

 
7 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA 

İtalyan Büyükelçili Temsilcileriyle Görüşme: 

AKP tarafından Meclise getirilmek istenilen 

cinsel istismar düzenlemesi başta olmak üzere 

Türkiye’de artış gösteren insan hakları ihlalleri 

hakkında İtalyan Büyükelçiliği Politika Analisti 

Duygu Toprak ve Siyasi İşler Sorumlusu Silvia Tosi 

ile değerlendirme. 

2 0CAK 2017 PAZARTESİ 

Gündem Çocuk Derneği: 

OHAL kapsamında kapatılan Gündem Çocuk 

Derneği yöneticileri Emrah Kırımsoy, Mehmet 

Onur Yılmaz, Celal Musaoğlu ve CHP Grup 

danışmanı Dilek Kumcu ile birlikte Genel Başkan 

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edilerek, KHK 

kapsamında kapatılan dernekler ve örgütlenme 

özgürlüğüne yönelik müdahaleler ile ilgili 

değerlendirmeler yapıldı.  

Oya Ersoy Cumhurbaşkanına Hakaret Davası: 

Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy'un hükümeti 

aşağılama suçlamasıyla yargılandığı dava 

duruşmasına katılım. 

( Bursa Mv. Orhan Sarıbal, Antalya Mv. Niyazi 

Nefi Kara Ankara Mv. Şenal Sarıhan ve Necati 

Yılmaz) 

Sivas Katliamı Davası: 

17 Kasım 2016 Perşembe günü Ankara 1. Ağır 

Ceza Mahkemesi'nde firari sanıklar üzerinden 

yürüyen Sivas Katliamı Davası Duruşması’na 

katılım. 

(Ankara Mv. Şenal Sarıhan, Bursa Mv. Orhan 

Sarıbal) 

Mülteci Sorunları Söyleşisi ve İmza Günü: 

19 Kasım 2016 Cumartesi günü, Mülteci sorunları 

hakkında İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile 

birlikte İstanbul Kitap Fuarı’nda söyleşi ve CHP 

Mülteci Komisyonumuzun “Sınırlar Arasında” 

adlı kitabının imza  

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı -

26.11.2016 – 27.11.2016 

Bu yıl TİHV ve İHD tarafından 13.sü düzenlenen 

konferansta Türkiye’nin öncelikli insan haları 

ihlalleri kapsamında değerlendirme ve çalıştaya 

katılım.  

TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Nilgün 

Toker ve Kerem Altıparmak’ın sunum ve 

kolaylaştırıcılığını yaptığı panel ve genel 

değerlendirme toplantısı katılımcıları: 

Hukuk İçin Mücadele 

Kolaylaştırıcı: Nilgün Toker 

Katılımcılar: Arif Koçer, Eren Keskin, Gülsen 

Uzuner, Haluk İnanıcı, Hüsnü Öndül, Kerem 

Altıparmak, Muhammed Neşet Girasun, Murat 

Sevinç, Muzaffer Şakar, Nuray Özdoğan, Onur 

Hamzaoğlu, Senem Doğanoğlu 

“Suriye Savaşı ve Mülteci Sorunu” Çalışma 

Grubu: 

Suriye’de yaşanan savaş ile yeni bir boyut 

kazanan “Türkiye’de göçmenler ve mültecilik” 

konusunun siyasal, sosyal, hukuksal ve 

uluslararası boyutlarıyla bir bütünlük içinde ele 

alındığı çalışma grubuna katılım ve sunum.  

Kolaylaştırıcı: Cem Terzi 

Katılımcılar: Doğuş Şimşek, Ercüment Akdeniz, 

Feride Aksu Tanık, Hakan Ataman, Halim Yılmaz, 

Hatice Can, Mehmet Nuri Gültekin, Pınar Öğünç, 

Pırıl Erçoban, Semra Güler, Şenay Özden, 

Türkcan Baykal, Volkan Görendağ 

“Kürt(-Türk) Sorunu, Savaş, Yıkım ve Barış 

Mücadelesinin Yükseltilmesi” Çalışma Grubu: 

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 

kapsamında, konu başlığı altında yıkımın 

dökümü ve kaydı, hukuki bağlam; yeni zorunlu 

göçün sorunları, yeni yerleşim rejiminin taşıdığı 

ihlal potansiyeli (hem mülkiyet ve iskân-çevre 

koşulları, hem etno-nüfus mühendisliği 

açısından) gibi konular ile birlikte Kürt 

Sorununun barışçı ve demokratik yöntemler ile 

çözümü konusunda yeniden yapılabileceklerin 

ele alındığı çalışma grubuna katılım. 

Kolaylaştırıcı: Şebnem Korur Fincancı 

Katılımcılar: Barış Yavuz, Emma Sinclair Webb, 

Gurbet Uçar, Hakan Tahmaz, Hülya Dinçer, İrfan 
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Aktan, Mithat Sancar, Muhterem Ünlü, Özgür 

Sevgi Göral, Serdar Tekin, Ümit Biçer 

İzmir Düşünce Topluluğu “Cumhuriyet, Laiklik, 

Demokrasi” Etkinliği: 

İzmir kamuoyunda etkin STK’lar, siyasi parti 

temsilcileri ve fikir liderleri ile birlikte 

günümüzde Cumhuriyet, laiklik ve demokrasi 

üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

İzmir Mülteci Komisyonu Çalışması: 

İzmir yerel mülteci sorunları çalışmaları hakkında 

3 Aralık 2016 Cumartesi günü İl Başkan 

Yardımcısı Utku Gümrükçü’den bilgi alındı. 

Bakırçay Bölge Şantiyesi Açılış Töreni: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dikili, Foça, Kınık 

ve Menemen ilçelerindeki 289 köy ve mahalleye 

hizmet götürecek olan Bakırçay Bölge 

Şantiyesi’nin açılış törenine katılım. 

(İzmir Büyükşehir Bld. Bşk. Aziz Kocaoğlu, 

Bergama Bld. Bşk. Mehmet Gönenç, Bayındır Bld. 

Bşk. Ufuk Sesli, Çiğli Bld. Bşk. Hasan Arslan, Dikili 

Bld. Bşk. Mustafa Tosun, Foça Bld. Bşk. Gökhan 

Demirağ, Menemen Bld. Bşk. Tahir Şahin)  

Seçilmiş Kadın Siyasetçiler Buluşması - 5 Aralık 

2016: 

Kadınlarımızın Seçme ve Seçilme Hakkı 

Kazanmasının 82. Yıldönümü'nde İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir'de 

seçilmiş kadın siyasetçiler buluşmasında; İzmir'in 

kadın belediye başkanları, belediye meclis 

üyeleri, kadın muhtarlarıyla birlik, beraberlik ve 

dayanışma kahvaltısına katılım. 

 
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 

Tanınmasının 82. Yıldönümü töreni: 

İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 

törende Cumhuriyetin kazanımları, kadının 

siyasetteki yeri, laikliğin korunması üzerine 

konuşma. 

(Konuşmacılar: İzmir Büyükşehir Bld. Bşk. Aziz 

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Bld. Meclis Üyesi 

Hatice Tatlı ve Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti 

Ayşe Mayda) 

 

Manisa İl Kadın Kolları Programı: 

Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı Yıldönümü 

Örgüt Dayanışma Yemeği: 

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 

82. Yıldönümünde, Manisa il Kadın Kollarının 

düzenlediği seçilmiş kadın siyasetçiler ve 

örgütümüzün bir arada olduğu dayanışma 

yemeğine katılım ve gündeme ilişkin konuşma. 

(Genel Bşk. Yrd. Yasemin Öney Cankurtaran, 

Manisa Mv. Tur Yıldız Biçer, Manisa İl Bşk. Halil 

Tokul, Manisa İl Kadın Kol. Bşk. Zühre Karabulut, 

İlçe Başkanları ) 

 
Çiğli İlçe Örgütü : 6 Aralık 2016 Salı 

Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, ilçe yönetimi, 

ilçe kadın kolları ile ilçe gençlik kollarını ziyaret ve 

gündemdeki siyasi konulara ilişkin 

değerlendirme.  

 
İzmir TAKSAV 5. Uluslararası Tiyatro Festivali: 

TAKSAV 5. Uluslararası Tiyatro Festivali 

kapsamında, moderatörlüğünü Medine Çam’ın 

yaptığı Işıl Özgentürk, Ayser Vançin ve Ebru Atilla 
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Sağay ile İzmir Metin Altıok Kültür Evi'nde 

tiyatroya ve şiire dair söyleşiye katılım.  

 
Adana İl Danışma Kurulu Toplantısı: 10 Aralık 

2016 Cumartesi 

Adana İl Danışma Kurulu toplantısına katılım ve 

ülkenin içinde bulunduğu karanlık süreç ve 

CHP’nin çıkış adımları hakkında konuşma. 

( Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve 

İbrahim Özdiş, Adana İl Başkanı Ayhan Barut, 

Seyhan Bld. Bşk. Zeydan Karalar, Çukurova Bld. 

Bşk. Soner Çetin, İlçe Başkanları, Belediye meclis 

üyeleri ve partililer) 

 
11-15 Aralık 2016 tarihlerinde, 2017 Merkezi 

Yönetim Bütçe Tasarısı’nın TBMM Genel Kurul 

görüşmelerine katılım. 

Sosyal Demokrasi Derneği: 

Sosyal Demokrasi Derneği’nin birlik ve 

dayanışma amaçlı düzenlediği yemeğe parti 

yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları 

ile katılım. 

Beethoven Academy Ödül Töreni: 

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’a verilen, 

dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden 

'Beethoven Academy Ödülü' törenine 17 Aralık 

2016 Cumartesi günü katılım. 

 
Köln Haziran Buluşması: 18 Aralık 2016 Pazar 

Almanya Birleşik Haziran Hareketi, CHP Köln 

Derneği, Fikir Atölyesi, Çarşı Grubu ve Almanya 

Alevi Birlikleri Federasyonu’nun çağrıcı olduğu 

1500 kişinin katılımı ile gerçekleşen “Saltanata 

Geçit Yok, Teslim olmayacağız” etkinliğine 

katılım. 

 
Konuşmacılar: 

Zeynep Altıok 

İsmail Hakkı Tombul 

Hüseyin Mat 

Orhan Sarıbal 

Günay Çapan 

Mazlum Çimen 
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Tanıtım ve Halkla İlişkiler – Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

Son iki ay içinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve 

kabuller aşağıdaki gibidir: 

MYK ÜYESİ OLARAK DENETİM SORUMLULUĞU 

OLAN VE GÖREVLİ OLDUĞU İL ÇALIŞMALARI 

1-TRABZON 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

başkanlığında; 

 STK Temsilcileri ve İl Başkanları ile 

kahvaltıda buluşulmuştur. 

 İl Başkanları ile toplantı yapılmıştır. 

 İl Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanları ile 

örgüt toplantısına katılım sağlanmıştır. 

2-BURDUR 

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığımız tarafından organize edilen, Parti 

Meclisi Üyesi ve Milletvekillerinden oluşan bir 

ekibin görevlendirilerek belirli illerde yaptığı 

programlar kapsamında Burdur ilinde 2 gün 

süren bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya; Parti 

Meclisi Üyesi Tuğba Ütebay, Milletvekilleri Barış 

Yarkadaş, Tacettin Bayır, Mehmet Göker 

katılmıştır. 

 İl Başkanlığımızda il yönetimi ve 

örgütümüzle toplantı yapılmıştır. 

 Burdur Belediyesi ziyaret edilmiştir. 

 Milletvekillerimiz, Parti Meclisi Üyemiz, 

il ve ilçe yönetimimiz ile esnaf ziyareti 

yapılmıştır. 

 Gazeteciler Cemiyeti ziyaret edilmiştir. 

 Esnaf Odası ziyaret edilmiştir. 

 Burdur Ticaret Borsası Yönetimi ziyaret 

edilmiştir. 

 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği 

ziyaret edilmiş, hayvancılıkla geçinen 

vatandaşlarımızla görüşülmüştür. 

 Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve 

esnafı ziyaret edilmiştir. 

 Örgütümüz ve STK temsilcileri ile bir 

araya gelinmiş, gündemle ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 Gürler Fabrikası işyeri sahibi ziyaret 

edilmiş, işçilerle görüşme yapılmıştır. 

 İsmet Acun Orman Ürünleri Fabrikasında 

işçilerle görüşülmüş, Parti programımız 

ve bildirgelerimiz anlatılmıştır. 

 Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ile 

toplantı yapılmıştır. 

 Eğitim-İş Burdur Şubesi ziyaret 

edilmiştir. 

 Eğitim-Sen Şubesi ziyaret edilmiştir. 

 Köy-Kooperatifleri Burdur Birliği Süt ve 

Mamulleri İşletmesi ziyaret edilmiştir. 

 Yeşilova’da köy kahvehanesinde 

köylülerle görüşme yapılmıştır. 

 TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA 

PROGRAMLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İL 

ÇALIŞMALARI 

1-BURSA 

 İl Başkanlığımızda, Bursa’da yaşanan 

sorunlar ve gündemdeki konular 

hakkında bir basın açıklaması yapılmıştır. 

 İl Başkanlığımızın belirlediği ev ve 

mahallelere ziyarette bulunulmuştur. İl 

Başkanlığının organize ettiği küçük bir 

apartman toplantısı yapılmış, ev 

hanımlarıyla görüşme yapılmıştır. 

 AS TV canlı yayınına katılım sağlanarak 

gündemdeki konular hakkında sorular 

yanıtlanmıştır. 

 İl Başkanlığımızda “Salı Söyleşileri” 

kapsamında Siyasette Algı Yönetimi 

üzerine söyleşi yapılmıştır. 

 Şehit aileleri ziyaret edilmiştir. 

 2-MANİSA 

 İl Kadın Kollarımızın yemeğine katılım 

sağlanmıştır. 

 Manisa İl Başkanlığımızda Manisa 

çalışmalarımıza ve gündeme dair basın 

açıklaması yapılmıştır. 
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 ETV’ye canlı yayın konuğu olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 Organize Sanayi Bölgesinde Toyo İnk 

Matbaa Mürekkepleri ve Sipil Group 

Demir- Çelik- Enerji fabrikaları ziyaret 

edilmiştir.  

 Şehzadeler İlçesi ziyaret edilerek esnaf 

ziyareti yapılmıştır. İlçeye bağlı Gediz, 

Bayındırlık, İshakçelebi Mahallelerinde 

mahalle muhtarları ziyaret edilmiş ve 

örgütümüzle ev ziyaretleri yapılmıştır.  

 İmam Hatip Liselerinin çıkış saatinde 

öğrenci ve velilerle görüşülmüştür.  

3-BALIKESİR 

 Edremit İlçe Örgütünün birlik ve 

dayanışma yemeğine katılım 

sağlanmıştır. 

 Altınoluk Kadın Kollarının kahvaltısına 

katılım sağlanmıştır. 

 Balıkesir İl Yönetimi ile toplantı 

yapılmıştır. 

 Balıkesir İl Başkanlığında basın 

mensuplarının soruları yanıtlanmıştır. 

 Balıkesir'de bulunan şehitlerimizin 

aileleri, evlerinde Partimiz adına ziyaret 

edilmiştir. 

 Karesi bölgesinde çarşı esnafı, semt 

pazarı ve balıkçılar ziyaret edilmiştir. 

 Karesi AVM'de Halkçı İletişim ve Algı 

Yönetimi söyleşisi yapılmıştır. 

 İl Başkanlığımızın organize ettiği “Teröre 

Lanet” yürüyüşüne kalabalık bir grupla 

birlikte katılım sağlanmıştır. 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ YAPILAN ZİYARETLER- 

ETKİNLİKLER- TOPLANTILAR 

 TBMM’de yapılan haftalık grup 

toplantılarına ve kapalı grup toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

 İstanbul İl Başkanlığımızda Birimimiz 

tarafından hazırlanan “AKP İÇİN 

FETÖ’NÜN MİLADI” raporu basın 

toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 İstanbul'da Habertürk Genel Yayın 

Yönetmeni ve TV Programcıları ziyaret 

edilmiştir. 

 İstanbul'da CNN Türk Genel Yayın 

Yönetmeni, Kanal D Haber Genel Yayın 

Yönetmeni, Hürriyet Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni ve Dailynews Genel 

Yayın Yönetmeni ziyaret edilmiştir. 

 İstanbul'da Habertürk Medya Grup 

Başkanı, NTV Genel Yayın Yönetmeni, 

Doğuş Medya Grup Başkanı Erman 

Yardelen ziyaret edilmiştir.  

 11-12-13 Aralık 2016 

tarihlerinde İstanbul Avcılar 

Belediyesinin katkılarıyla ve dünyaca 

ünlü aktivist ve psikoterapist Katleen 

O’Hara’nın katılımıyla “Travma ve Kadına 

Yönelik Şiddet” üzerine bir çalıştay 

düzenlenmiş ve KADINA ŞİDDET 

MASASI'nın açılışı yapılmıştır. Çalıştaya 

bölge muhtarları, din adamları, STK 

temsilcileri de katılım sağlamıştır. 

 Bağımlılıkla mücadele alanında birlikte 

çalıştığımız C4 Recovery Solutions Vakfı 

yöneticileri ve ABD, İngiltere, Brezilya, 

Çekoslovakya, Portekiz gibi dünyanın 

birçok ülkesinde bağımlılıkla mücadele 

konusunda hükümetlere danışmanlık 

veren ve ülkemizde de bu alandaki 

istatistikî verilerin hazırlanma ekibinde 

yer alan; Mark Jefferson Golding, Luiz 

Guilherme Mendes De Paiva, Tomas 

Zabronsky, Joao Augusto Castel- Branco 

Goulce ile bir araya gelinerek ülkemizde 

de topyekûn bir mücadele ortamı 

oluşturulması için görüşmeler yapılmış, 

gelecek toplantılar ve çalışmalar 

planlanmıştır.  

 Ankara'da KKTC Büyükelçisi’nin KKTC’nin 

kuruluşunun 33. yılı münasebetiyle 

düzenlediği resepsiyona, Partimiz adına 

katılım sağlanmıştır. 

 Ankara'da Partimizin düzenlediği 

Anayasa Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 
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 Ankara'da Kültür Üniversitesi öğrenci 

kulüpleri ile görüşme yapılmıştır. 

Öğrencilerin Salı günkü grup 

toplantımıza katılım sağlaması, ardından 

Genel Merkezimizi ziyaret 

etmesi planlanmıştır.  

 İstanbul Fatih İlçe Başkanlığımızın ilçe 

dayanışma yemeğine katılım 

sağlanmıştır. 

 İstanbul Üsküdar’da yoğun şekilde artış 

gösteren, esnafın kepenk kapatma 

durumu üzerine Üsküdar İlçe Başkanı ile 

görüşülmüştür. Görüşülen esnaflardan 

bir kısmının İBB Gruptaki Meclis 

üyelerimizle görüşmesi sağlanmıştır. 

 Ankara'da TÜGİAD’ın, önümüzdeki 

süreçte Türkiye ekonomisi ve siyasetin 

gelişimi üzerine düzenlenen yemekli 

toplantısına Partimiz adına katılım 

sağlanmıştır. 

 Ankara'da Çayyolu Temsilciliğimizin 

yemeğine Partililerimiz ve 

öğretmenlerimiz ile katılım sağlanmıştır. 

 Ankara'da TÜSİAD Yüksek İstişare 

Konseyi Toplantısına Partimiz adına 

katılım sağlanmıştır. 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılmasını 

protesto etmek amacıyla İstanbul 

örgütüyle AKP İl Binası önünde basın 

açıklaması yapan İl Başkanımız Cemal 

Canpolat’a açılan soruşturma için 

ifadeye çağrılan İl Başkanımızın yanında 

Çağlayan adliyesinde bulunulmuştur. 

 İstanbul Eyüp İlçe Başkanlığımızın Birlik 

ve Dayanışma Yemeğine katılım 

sağlanmıştır. 

 Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezinin 

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 

verilişinin yıldönümü dolayısıyla 

düzenlediği “Kadın ve Siyaset” açık 

oturumuna konuşmacı olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör 

saldırısı nedeniyle İstanbul İl 

Örgütlerimizle birlikte Beşiktaş İlçe 

Başkanlığımızda toplanılarak saldırının 

yaşandığı noktaya yürünmüştür. Alana 

karanfil bırakılmış ve basın açıklaması 

yapılmıştır. Saldırıda yaralanan 

hastalarımız Şişli Etfal Hastanesinde 

ziyaret edilmiş, doktorlardan bilgi 

alınmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden 

polislerin aileleri ve sivil vatandaşlarımız, 

Partimiz adına aranarak taziyede 

bulunulmuştur. 

 İstanbul Gaziosmanpaşa İlçemizde 

örgütümüzle toplantı yapılmış, 

sonrasında İlçe Başkanı ve kadın 

kollarımızın tespit ettiği kentsel 

dönüşüm mağduru olan Sarıgöl 

mahallesinde ev ziyaretlerinde 

bulunulmuştur. 

 Google Türkiye sorumlusunun 

İstanbul'da olması fırsatıyla kendisiyle 

görüşme yapılmış, olası bir referandum 

kampanyasında yapabileceğimiz 

çalışmalar hakkında fikir alışverişinde 

bulunulmuş, iletişim konusundaki yeni 

teknolojiler hakkında bilgi alınmıştır. 

 İsmet İnönü’yü anmak üzere İstanbul 

Şişli’de bir anma düzenlenmiştir. Anma 

etkinliğine İstanbul İl Örgütümüz ve 

Partililerimiz yoğun katılım göstermiştir. 

 Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle 

yargı süreci dahi işlemeden RTÜK 

tarafından yayını durdurulan YOL TV ve 

gerekçesiz gözaltına alınan ABF 

Örgütlenme Sekreteri Zeynal ODABAŞ 

için İstanbul Taksim Galatasaray 

Meydanında düzenlenen basın 

açıklamasına katılım sağlanmıştır. 

 İstanbul'da yayın hayatına yeni başlayan 

DOĞUŞ TV’nin açılışına Kartal İlçe 

Başkanı Erdal Kıskanç ve DİSK Genel 

Başkanı Kani Beko ile katılım 

sağlanmıştır. 

 İstanbul Beyoğlu İlçe Başkanlığı ziyaret 

edilerek ilçe Yönetimi ve Kadın Kolları ile 
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yapacağımız saha çalışmalarına dair 

toplantı yapılmıştır.  

 İstanbul'da avukatlardan ve 

finansçılardan oluşan bir grup işadamı ile 

görüşme yapılmıştır. 

 Ankara'da Altın Arı Belediyecilik Ödül 

Töreni'nde yerel yönetimlerde 

bağımlılıkla mücadele konusundaki ve 

açtığımız çocuk hakları ve kadına şiddet 

masaları çalışmalarımızdan dolayı jüri 

tarafından belirlenen oylamalar 

sonucunda ödül aldık. 

 İstanbul İl Başkanlığımızın 2016 yılı 

değerlendirme toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Türk Kanser Derneği ziyaret edilmiştir. 

Dernek Başkanı ve Yöneticileri ile 

toplumdaki farkındalığı arttırmak 

üzerine yapılacak çalışmalar 

görüşülmüştür.  

 İstanbul İl Başkanlığımızda, gerekçe 

gösterilmeden işten uzaklaştırılan 

aralarında KESK'e bağlı Büro Emekçileri 

Sendikasına da üye 22 devlet memuru ile 

görüşülmüştür. Sorunun çözümü için 

yapılacak hukuki yollar üzerinde 

görüşülmüştür.  

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ KABULLER 

 Mehmet Güney’in Medya Kullanımı ve 

Mitingler ile ilgili yaptığı sunum 

izlenmiştir. 

 Abdullah Könte’nin Yerel Yönetimlerin 

Güçlendirilmesi ile ilgili sunumu 

izlenmiştir. 

 Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu 

Başkanı İmdat Aday ile görüşülmüştür. 

 Silifke Eski Emniyet Müdürü Mehmet 

Ünal ile görüşülmüştür. 

 Haber Ertesi İnternet Gazetesi’nden Sait 

Temur ile görüşülmüştür. 

 Muhsin Cömert’in sunumu izlenmiştir. 

 AB Bilişim Başuzmanı Köksal Özenç 

ile görüşülmüştür. 
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Yerel Yönetimler – Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

Örgüt ve Temsil Ziyaretleri 
 
Tarih:10.11.2016 
Ziyaret Yeri: Anıtkabir Ankara 
Açıklama: 10 Kasım’da Büyük Önderimiz 
Atatürk’ün ölümünün 78.yıldönümü anma 
töreninde, Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir 
Zübeyde Hanım Kabrinde yetiştirdiği kasımpat 
çiçeklerinin Anıtkabire Atamızın Mozalesine 
bırakma etkinliğine katılım. 
Ziyaret Yeri: Keçiören Ankara 
Açıklama:CHP Keçiören İlçe Örgütü ziyareti. CHP 
Keçiören İlçe yöneticileri,Ankara İl 
yöneticileri,Belediye Meclis üyesi ve İlçe kadın 
kolları,İlçe gençlik kolları,mahalle 
temsilcilerinden oluşan grup ile İlçe 
mahallelerindeki Esnaflar ziyaret edilmiştir. 
 
Tarih:12.11.2016 
Ziyaret Yeri: Marriot Otel Ankara 
Açıklama: Genel Başkan Yardımcısı Sn Bülent 
TEZCAN’ın düzenlemiş oldukları Anayasa 
Çalıştayı Toplantısına katılım. 
Ziyaret Yeri:Kozya Alışveriş Merkezi Erenköy 
İstanbul 
Açıklama: Güzel Ordu Kültür ve Sanat 
Derneği’nin düzenlediği sanatsal etkinliklere 
katılım. 
 
Tarih:16.11.2016 
Ziyaret Yeri:CHP Genel Merkez Ankara  
Açıklama:Genel Başkan Yardımcısı Sn Yasemin 
ÖNEY CANKURTARAN’ın düzenlemiş oldukları 
CHP Çalışıyor Türkiye Kazanıyor Proje 
kapsamında Çukurova Belediyesi tanıtım günleri 
açılışına ve Genel Başkanımız Sn Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun Çukurova İlçesi muhtarları 
ile gerçekleştirdikleri toplantıya katılım. 
 
Tarih:18.11.2016 
Ziyaret Yeri: Ordu Baro Başkanı Av.Murat 
POYRAZ’I makamlarında ziyaret. 
 
Tarih:19.11.2016 
Ziyaret Yeri:Zorlu Grand Otel Trabzon 
Açıklama:Genel Başkanımız Sn Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun katılımları ile İl Başkanlarımız 
ve Trabzon STK Temsilcileri ile kahvaltıya ve 
kahvaltı sonrası gerçekleştirilen CHP İl Başkanları 
Toplantısına katılım. 

 
Tarih:26.11.2016 
Ziyaret Yeri:İstanbul 
Açıklama:Açılışlarını Genel Başkanımız Sn Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun gerçekleştirdikleri Bakırköy 
ve Ataşehir Belediyelerimizin kültür ve hizmet 
merkezleri toplu açılış törenlerine ve sonrası 24 
Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 
Öğretmenler Günü Resepsiyonuna katılım. 
 
Tarih:27.11.2016 
Ziyaret Yeri:Niğde-Kemerhisar  
Açıklama:Kemerhisar Belediyemiz tarafından 
yapılmış olan, Genel Başkanımız Sn Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun 2015 yılında temelini 
attıkları “Tyana Park Konutları”projesi hak 
sahiplerine anahtar teslim törenine katılım.  
Ziyaret Yeri:Kayseri-CHP Hacılar İlçe Binasına 
yapılan kundaklama sonucu çıkan yangın 
nedeniyle Hacılar İlçe Örgütü ziyareti. 
 
Tarih:29.11.2016 
Ziyaret Yeri:Edirne 
Açıklama: Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğini 
yaptığı SODEM “Deneyim Paylaşımı ve Yeni 
Perspektifler Programı”na konuşmacı olarak 
katılım. 
 
Tarih: 30.11. 2016 
Ziyaret Yeri:Çankaya Ankara 
Açıklama: Genel Başkanımız Sn Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun açılışını gerçekleştirdikleri 
Çankaya Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi açılış 
törenine katılım. 
 
Tarih:02.12.2016 
Ziyaret Yeri:Kastamonu  
Açıklama:Kastamonu İli Çalışma Grubu ve İl,İlçe 
Örgütleri ile yapılan çalışmalar kapsamında ,CHP 
Kastamonu İl Örgütü Toplantısı,muhtarlar ve STK 
Temsilcileri ile toplantı yapılmıştır. İl,İlçe 
esnaf,dernek ve tekstil işçileri ziyaretleri ve basın 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.3 Aralık Dünya 
Engelliler günü nedeniyle düzenlenen Engelliler 
yürüyüşüne katılım. 
 
Tarih:06.12.2016 
Ziyaret Yeri:Çankaya Ankara  
Açıklama: Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri 
Temel Atma Törenine katılım. 
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Tarih:08.12.2016 
Ziyaret Yeri: Afyonkarahisar 
Açıklama: Genel Başkan Yardımcısı Sn Tekin 
BİNGÖL Ile CHP Afyonkarahisar İl Örgütü ziyaret 
edilmiştir. İl, ilçe Örgütleri, Belediye Başkanları, 
Meclis Üyelerimiz ve bölge Milletvekilimiz ile 
basın toplantısı, muhtarlar ile kahvaltı sonrası 
Örgüt ve Belediye Başkanları ile eşgüdüm 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Ziyaret Yeri: Sınır-ötesi operasyonda şehit düşen 
piyade uzman çavuş Ahmet ŞAHİN’in cenaze 
törenine katılım.  
 
Tarih:10.12.2016 
Ziyaret Yeri: Balıkesir  
Açıklama: Genel Başkan Yardımcısı Sn Tekin 
BİNGÖL Ile CHP Balıkesir İl Örgütü ziyaret 
edilmiştir. İl, ilçe Örgütleri, Belediye Başkanları, 
Meclis Üyelerimiz ve bölge Milletvekillerimiz ile 
basın toplantısı sonrası, Örgüt ve Belediye 
Başkanları ile eşgüdüm toplantısına katılım. CHP 
Sındırgı İlçe hizmet binası açılışı ve İlçe ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Tarih: 16.12. 2016 
Ziyaret Yeri: Ankara Palas 
Açıklama: Sosyal Demokrasi Derneği’nin 
düzenlediği Dayanışma Gecesi Etkinliğine 
katılım. 
 
Tarih:17.12.2016 
Ziyaret Yeri:Ordu  
Açıklama:CHP Ordu İl Örgütü ziyareti ve yeni İl 
hizmet binası ile merkez ilçe hizmet binası 
açılışına katılım. 
 
Tarih:23.12.2016 
Ziyaret Yeri: Atakum Samsun  
Açıklama: CHP Samsun İl Örgütü ziyareti sonrası 
Akkuşlular Derneği, Ordulular Sevgi Derneği 
Atakum şubesi ve CHP Atakum İlçe Örgütü 
ziyaretleri. Atakum Gönüllüleri Derneği ve 
ÇDD’nin düzenlemiş oldukları Sivil Toplum 
Kuruluşları ile gerçekleştirilen toplantıya 
konuşmacı olarak katılım. 
Ziyaret Yeri: Samsun 
Elbab’da şehit düşen piyade uzman çavuş Hasan 
KAVUZ’un cenaze törenine katılım. 
 
Tarih:25.12.2016 
Ziyaret Yeri:İstanbul  

Açıklama: İstanbul Ordulular Platformu’nun 
2.Olağan Kongresine katılım. 
 
Tarih:29.12.2016 
Ziyaret Yeri: İç Anadolu Belediyeler Birliği Ankara 
Açıklama:İç Anadolu Belediyeler Birliği ziyareti ve 
çalışmalar ile ilgili verilen birifinge katılım. 
 
Tarih:30.12.2016 
Ziyaret Yeri: Güvenpark Ankara 
Açıklama: CHP Milletvekilleri olarak ”Anayasa 
Değişmiyor, Rejim Değişiyor “ adı altında yapılan 
basın açıklamasına katılım. 
 
Önemli Kabuller 
 
Tarih:08.11.2016 
Kabul Edilen Heyet: Edirne Milletvekili Sn Erdin 
BİRCAN, Belediye Başkanı Sn Recep GÜRKAN ve 
İl Başkanı Sn Fevzi PEKCANLI’yı makamda kabul 
 
Tarih:09.11.2016 
Kabul Edilen Heyet: CHP Denizli Kadın Kolları 
Başkanı Sn Sündüz BAŞSORGUN ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Çukurova Belediye Başkanı 
Sn Soner ÇETİN’i makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: CHP Foça İlçe Başkanı Sn 
Günal BİÇER ve CHP Aliağa İlçe Başkanı Sn Özcan 
DURMAZ’ı makamda kabul. 
 
Tarih:14.11. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Ataşehir Belediye Başkanı Sn 
Battal İLGEZDİ’yi makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Zonguldak – Çaycuma-
Karapınar Belde Belediye Başkanı Sn Ahmet 
AYDIN’ı makamda kabul.  
Kabul Edilen Heyet: Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı 
Sn Ömer Salih EROL’u makamda kabul. 
 
Tarih:16.11.2016  
Kabul Edilen Heyet: Çukurova Belediye Başkanı 
Sn Soner ÇETİN’i makamda kabul. 
 
Tarih: 17.11. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Ergene Belediye Başkanı Sn 
Rasim YÜKSEL’i makamda kabul 
 
Tarih:21.11. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Türk Yerel Hizmet- Sen Genel 
Başkanı Sn İlhan KOYUNCU ve Genel Başkan 
Yardımcılarını makamda kabul.  
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Tarih:23.11. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Artvin Milletvekili Sn Uğur 
BAYRAKTUTAN ve Hopa-Kemalpaşa Belde 
Belediye Başkanı Sn Ergül AKÇİÇEK’i makamda 
kabul.  
Kabul Edilen Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi 
Siyaset Bilimi Öğrencilerinden oluşan 30 kişilik 
heyeti makamda kabul. 
 
Tarih:06.12. 2016 
Kabul Edilen Heyet: CHP Ankara İl Başkanı Sn 
Adnan KESKİN ve Yönetim Kurulu Üyelerini 
makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Ordu-Fatsa-Bolaman Eski 
Belde Belediye Başkanı Sn Sabri SERDAROĞLU’nu 
makamda kabul.  
Kabul Edilen Heyet: Ordu-Gürgentepe-Işıktepe 
Eski Belde Belediye Başkanı Sn İhsan KILIÇ’ı 
makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Amasya-Taşova-Boraboy 
Eski Belde Belediye Başkanı Sn Hamza DÖNER’i 
makamda kabul.  
 
Tarih: 14.12. 2016  
Kabul Edilen Heyet: Türk Kızılayı Ankara Bilkent 
Şube Başkanı Sn Celal ERGİN’i makamda kabul. 
 
Tarih:15.12. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Kabul Edilen Heyet: Sosyal 
Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sn Atila 
CANDIR’ı makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Tekirdağ-Malkara Belediye 
Başkanı Ulaş YURDAKUL’u makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı 
Ömer Salih EROL’u makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Kırklareli Milletvekillerimiz 
Sn Türabi KAYAN ve Vecdi GÜNDOĞDU ile 
birlikte Kırklareli Topçubaba Kültür ve Sanat 

Derneği Başkanı Hasan DAĞ ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Döşemealtı Belediye Başkanı 
Sn Turgay GENÇ’i makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Samsun CHP Atakum Kadın 
Kolları yönetimini makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet:CHP Fatsa İlçe Örgütünü 
makamda kabul. 
 
Tarih:19.12. 2016 
Kabul Edilen Heyet: CHP Karabük İl Başkanı Sn 
Erdoğan DİNÇEL’i makamda kabul 
 
Tarih:20.12.2016 
Kabul Edilen Heyet: Samsun Genç İş Adamları 
Derneği Başkanı Sn Savaş GÖMEÇ ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini makamda kabul. 
Kabul Edilen Heyet: Ordu Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyelerini makamda kabul. 
 
Tarih:21.12.2016 
Kabul Edilen Heyet: Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn Kadir ALBAYRAK’ı makamda 
kabul. 
 
Tarih:22.12. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Karaman-Sarıveliler-
Göktepe Belde Belediye Başkanı Sn Osman 
TALAY’ı makamda kabul 
Kabul Edilen Heyet: Nevşehir-Avanos Belediye 
Başkanı Sn İsmet İNCE’yi makamda kabul.  
Kabul Edilen Heyet: Edirne Belediye Başkanı Sn 
Recep GÜRKAN’ı makamda kabul. 
 
Tarih:29.12. 2016 
Kabul Edilen Heyet: Zonguldak-Ereğli- Kandilli 
Belde Belediye Başkanı Sn Mustafa AYDIN’ı 
makamda kabul.  
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İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 

6 Kasım 2016 

10 Ekim Ankara Tren Garında yaşanan patlamanın 

ardından açılan davaya katılım gösterildi. 

 

7 Kasım 2016 

10 Ekim davasının 2. gün duruşmasında ailelerle 

birlikte davaya katılım gösterildi. 

 

8 Kasım 2016 

Kamudan ihraç edilen KESK üyeleri ile görüşme 

yapıldı, haksızlıkların giderilmesi için girişimlerde 

bulunuldu. 

 

9 Kasım 2016 

CHP Cezaevi Komisyonu olarak Muğla Milletvekili 

Nurettin Demir ile birlikte Silivri Cezaevi’nde 

tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve 

yazarları ziyaret edildi. 

 

10 Kasım 2016 

CHP Emek Bürolarını tüm Türkiye'ye yaymak için 

İstanbul İl Başkanlığında Emek Büroları kuruluş 

toplantısı gerçekleştirildi. 
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14 Kasım 2016 

Malatya'da milletvekillerimiz birlikte STK 

temsilcileriyle toplantılar yapıldı. 

 

Malatya il başkanlığımızda basın toplantısı 

düzenleyerek Türkiye gündemini değerlendirildi. 

 

15 Kasım 2016 

Malatya’da milletvekillerimiz ile ikinci gün 

programında esnaf ve köy ziyaretleri 

gerçekleştirildi. 

  

 

16 Kasım 2016 

Gazetecilik yapmanın yargılandığı MİT tırları 

davasında Erdem Gül ve Milletvekilimiz Enis 

Berberoğlu ile dayanışma Çağlayan Adliyesinde 

gerçekleşen davaya katılım gösterildi. 

 

Yöneticileri ve yazarları tutuklanan Cumhuriyet 

Gazetesi’ne dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. 
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18 Kasım 2016 

Siirt Şirvan’da 16 işçinin göçük altında kaldığı 

maden faciasının yaşandığı bölgede milletvekilleri 

Ünal Demirtaş ve Barış Karadeniz ile incelemeler 

yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından yaşanan 

maden faciasına ilişkin rapor hazırlandı. 

  

 

 

24 Kasım 2016 

KHK ile ihraç edilen KESK üyeleri ile basın toplantısı 

gerçekleştirdik.  

 

KHKlarla yapılan hukuksuz ihraçlara ve açığa 

almalara karşı Eğitim-Sen tarafından düzenlenen 

basın açıklamasına katılım gösterildi. 

 

27 Kasım 2016 

Diyarbakır’da il örgütümüz ve milletvekillerimiz ile 

planlanan program parti çalıştayı ile başladı. 
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28 Kasım 2016 

Katledilişinin 1.yılında demokrasi ve insan hakları 

savunucusu Tahir Elçi 

Diyarbakır da mezarı başında saygıyla anıldı. 

  

 

Diyarbakır heyeti ile birlikte Diyarbakır Valisi 

Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, 

değerlendirmelerde bulunduk. 

 

Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluşuldu ve 

bölgenin geleceğini konuşuldu. 

  

 

29 Kasım 2016 

Diyarbakır'da ki programlarımızın ikinci gününde 

darbe mağdurları ile bir araya gelindi. 

 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyeti ile biraraya gelindi ve Diyarbakır'ın sanayisi 

hakkında görüş alışverişi yapıldı. 
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2 Aralık 2016 

Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

gecesine katılım gösterildi. 

  

 

Malatya'da Kadına seçme seçilme hakkı 

verilmesininin yıldönümü Etkinliğine katılım 

gösterildi. 

  

 

5 Aralık 2016 

Malatya Barosu ziyaret edildi. 

 

9 Aralık 2016 

10 Ekim'de katledilen Barış Güvercinlerimiz anısına 

hazırlanan belgesel gösterimi Malatya’da 

gerçekleştirildi.  
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Malatya'da Barış Güvercinleri Anıtı açıldı. 10 

Ekim'de aramızdan çekip alınan yol 

arkadaşlarımızın hatırasını yaşatmak için yapılan 

anıtın açılışı gerçekleştirildi. 

  

 

14 Aralık 2016 

Eğitim-İş Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirildi 

ve sendikal mücadele üzerine görüş alışverişi 

yapıldı. 

 

16 Aralık 2016 

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen 

dayanışma yemeğine katılım gösterildi. 

 

19 Aralık 2016 

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile birlikte Saray 

Belediye Başkanı Nazmi Çoban ziyaret edildi. 

 

Kırklareli Vize İlçe örgütü ziyaret edilerek 

partililerimizle bir araya gelindi ve Vize'li 

vatandaşlarla sohbet edildi. 
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Kırklareli'nde Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa 

Cingöz ziyaret edildi ve Kaynarca örgütümüzle bir 

araya gelindi. 

  

 

Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Kesimoğlu 

ziyaret edildi ardından Kırklareli İl örgütü 

tarafından düzenlenen Teröre Lanet mitingine 

katılım gösterildi. 

  

 

Kırklareli ikinci gün programında Babaeski Belediye 

Başkanı Abdullah Hacı ve ardından Ziraat Odası 

Başkanı Şahin Arslan ziyaret edildi. 

  

 

20 Aralık 2016 

Kırklareli’nde Milletvekillerimiz Vecdi Gündoğdu ve 

Türabi Kayan ile Apullu Pancar Kooperatifleri ve 

Şeker Fabrikası ziyaret edildi. 
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Lüleburgaz’da Türk-İş ziyaret edildi ve emekçilerin 

sorunları üzerine görüşmeler yapıldı. 

 

21 Aralık 2016 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen taşeron işçiler 

Genel Merkezimizde Emek Büroları olarak 

ağırlandı. 

 

 

 

22 Aralık 2016 

Ankara İl Emek Büroları Ankara İl Başkanlığı önünde 

yapılan basın açıklaması ile kuruldu. Ankara’da da 

kuruluşun tamamlanması ile Türkiye çapında 57 

ilde Emek Büroları örgütlenmeleri tamamlanmış 

oldu. 

 

 

 

  



Parti Meclisi Toplantısı – 08 Ocak 2017 

196 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri – Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

Tarih: 08 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Antalya iş dünyasının çatı örgütü Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 

ekonomideki sıkıntıları, turizmdeki büyük krizin, 

2017'de de derinleşme endişelerini konuştuk. 

 

Tarih: 10 Kasım 2016 

Açıklama: Antalya Milletvekilimiz Niyazi Nefi Kara 

ve Antalya'dan gelen kardeşlerimizle CHP Genel 

Merkezi'nde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 78. 

yıldönümünde büyük bir özlem ve minnetle andık. 

 

Tarih: 12 Kasım 2016 

Açıklama: Anayasa Çalıştayı’na katıldık. 

 

Tarih: 19 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Trabzon'da CHP İl Başkanları toplantısında 

gündemi konuştuk. 

 

Tarih: 20 Kasım 2016 

Açıklama: Milletvekillerimiz, CHP Antalya 

Örgütümüz ve Antalyalı kardeşlerimizle, AKP'nin 

çocuklara tecavüze af getiren ahlak ve insanlık dışı 

kanununa geçit vermeyeceğimizi duyurduk. 

 

Tarih: 20 Kasım 2016 
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Açıklama: Antalya'da ürünü para etmeyen, 

alınterinin karşılığını alamayan üreticilerin, seslerini 

AKP Hükümetine duyurabilmek için Antalya halinde 

yaptıkları eylemde yanlarında olduk. 

Tarih: 23 Kasım 2016 

Açıklama: CHP Antalya İl Başkanlığımızda CHP 

Antalya İl Başkanımız Mustafa Erdem, İl Kadın 

Kolları Başkanımız Nilüfer Deveci, Muratpaşa İlçe 

Başkanımız Ahmet Kumbul ile birlikte Antalya 

Basınıyla Türkiye ve Antalya gündemini konuştuk.  

 

Tarih: 23 Kasım 2016 

Açıklama: Antalya programı için gelen Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladık. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 

Genel Kurulu'na katıldık. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASOB) 

sanayicilerle bir araya geldik, sorunları ve 

beklentilerini dinledik. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret 

ettik. ATSO Başkanı Davut Çetin'den geçen 

günlerde patlamanın olduğu yerde bilgi aldık. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 
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Açıklama: Genel Başkanımız ile birlikte Muratpaşa 

Belediyemizin Türkan Saylan Kreşini açtık. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte ATSO'da Antalya iş dünyası, meslek odaları, 

dernekler ve STK'ların başkan ve temsilcileri ile 

gündemi konuştuk, Genel Başkanımız tüm soruları 

yanıtladı. 

 

Tarih: 24 Kasım 2016 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Antalya Sanayici İşadamları Derneği'nin 

(ANSİAD) toplantısına konuk olduk.  

 

Tarih: 25 Kasım 2016 

Açıklama: Antalya Milletvekillerimiz Mustafa 

Akaydın, Nefi Kara, Devrim Kök ve CHP Antalya 

Örgütümüzle Şırnak'ta hain terör örgütünün 

saldırısında şehit düşen Uzman Çavuşumuz Tuncay 

Arslan'ı, Antalya-Korkuteli'nde sonsuzluğa 

uğurladık. 

 

Tarih: 25 Kasım 2016 

Açıklama: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

vergi ödül törenindeyiz. Antalya ve ülkemize katkı 

sağlayanlara ödüllerini verdik. 

 

Tarih: 28 Kasım 2016 

Açıklama: Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak, 

Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan ile birlikte CHP 

Edirne İl Başkanlığımızda yurttaşlarımızla gündemi 

konuştuk. Edirne Belediye Başkanımız Recep 

Gürkan'dan Edirne'ye yapılan hizmetleri dinledik. 

Büyük Atatürk'ün 1930 yılında Edirne'ye geldiğinde 

kaldığı odayı ziyaret ettik. 
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Tarih: 28 Kasım 2016 

Açıklama: Edirne Genç İşadamları Derneği'nin 

"2017'ye Girerken Türkiye Ekonomisi" panelinde; 

"Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gitmeli?" 

başlığı altında ekonomide bozulan dengeleri, güven 

sorununu ve reel sektörün sıkıntılarını konuştuk. 

 

Tarih: 28 Kasım 2016 

Açıklama: CHP Tekirdağ İl Başkanlığımız ve İl Kadın 

Kolları Yöneticilerimizle bir araya geldik. 

 

Tarih:30 Kasım 2016 

Açıklama: CHP Heyeti olarak Hakkari Yüksekova'da 

incelemelerde bulunduk, yurttaşlarımızı dinledik. 

Hakkari Valisi'ni ziyaret ettik, esnaflarla sıkıntılarını 

konuştuk, CHP'nin projelerini anlattık. Grup 

Başkanvekilimiz ve Milletvekillerimizle Hakkari İl 

Başkanlığımızda, özveriyle çalışan örgütümüz ve 

yurttaşlarımızla gündemi konuştuk. 

 

Tarih:01-02 Aralık 2016 

Açıklama: CHP Heyeti olarak Van’dayız. 

Programımıza Eğitim İş Sendikası ziyaretiyle 

başladık. Daha sonra MÜSİAD ziyareti, ESOB 

ziyareti, Basın Toplantısı, Esnaf ziyaretleri, Şoförler 

Odası ziyareti ve üyeleriyle toplantı, Tes-İş 

Sendikası ziyareti, Tabipler Odası ziyareti, Van 

Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti ve üyeleriyle 

toplantı, Van Ticaret Borsası ziyareti ve üyeleriyle 

toplantı, Organize Sanayi Bölgesi ziyareti ve 

üyeleriyle toplantı yaptık. Van Yüzüncü Yıl 

Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ettik. 
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Tarih:17 Aralık 2016 

Açıklama: Anayasa değişikliği gündemli Grup Genel 

Kurulu Toplantısı’na katıldık. 

 

Tarih:21 Aralık 2016 

Açıklama: İstanbul’da düzenlenen 13. Türkiye 

Eczacılık Kongresi’ne katıldık. 

 

Tarih:22 Aralık 2016 

Açıklama: Ankara Ticaret Odası'nda yeni seçilen 

yönetimi ziyaret ettik, ticaretin ve ekonominin 

sıkıntılarını konuştuk.  

 

Tarih:22 Aralık 2016 

Açıklama: AOSB 2015 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül 

Töreni’ ne katıldık. 

 

 

Tarih:23 Aralık 2016 

Açıklama: Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen 

P.Uzm.Onb. Ali Yılmaz kardeşimizi, Kepez'den 

sonsuzluğa uğurladık. 
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Tarih:24 Aralık 2016 

Açıklama: MATSO tarafından yaptırılan Akdeniz 

Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi açılış 

törenine katıldık. 

 

Tarih:24 Aralık 2016 

Açıklama: Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 

düzenlenen “Yılın Gazetecileri Ödül Töreni” ne 

katıldık. 
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Dış İlişkiler – Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

7 Kasım 2016  

Estonya Büyükelçisi Bayan Marin Mottus’u Genel 

Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Genel Merkez 

makamında kabul etti. 

14 Kasım 2016 

American Progress Cap Heyeti’ni Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz Genel Merkez makamında 

kabul etti. 

14 Kasım 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Kanada Büyükelçisi Christopher John 

Cooter ile görüştü. Görüşmede Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.  

 

14 Kasım 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, İskeçe Türk Birliği Heyetini kabul 

ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili 

Bihlun Tamaylıgil de hazır bulundu. 

 

15 Kasım 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter 

Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.  

 

16 Kasım 2016 

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Norveç 

Büyükelçisi Vegard Ellefsen’le Genel Merkezdeki 

makamında görüştüler.  

28 Kasım 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen'i 

kabul ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan 

Yardımcısı Öztürk Yılmaz hazır bulundu. 

 

13 Aralık 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Ardahan İli Damal Dernekler 

Federasyonu Yöneticilerini kabul ederek görüştü. 

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan 

Milletvekili Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. 
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21 Aralık 2016 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi Irakli 

Koplatadze’yi kabul ederek görüştü. Görüşmede 

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin 

Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı. 

 

21 Aralık 2016 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 

İngiltere Yüksek Komiseri Mathew Kıdd ile Genel 

Merkez’deki makamında görüştüler. 
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Ekonomi Politikaları – Gen.Bşk.Yrd.Selin Sayek Böke 

Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli Kabuller 

 24 Kasım 2016, Antalya, Genel Başkan ile 

TÜROFED Genel Kurulu’na katılım, Antalya iş 

dünyası, meslek odaları ve STK’larla buluşma, 

ANSİAD Akdeniz toplantısına katılım 

gerçekleştirilmiştir. 

 25 Kasım 2016, İstanbul, İş dünyası ve finans 

sektörü temsilcileri ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

 26 Kasım 2016, Adana, Valiliğe ziyaret ile terör 

saldırısında hayatını kaybedenleri anma 

ziyareti ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni 

ziyaret, gerçekleştirilmiştir. Ayrıca CHP Adana İl 

Başkanlığı’nın düzenlediği panele konuşması 

olarak katılım sağlanmıştır. 

 28 Kasım 2016, Uşak, Uşak Ticaret Borsası, 

Uşak Sanayi ve Ticaret Odası, Mali Müşavirler 

Odası, Esnaf Odası, Emekliler Derneği, Organize 

Sanayi Bölgesine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

CHP Uşak İl Başkanlığı’nın düzenlediği panele 

konuşması olarak katılım sağlanmıştır. CHP 

Uşak Kadın Kolları ile toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 2 Aralık 2016, Mersin, CHP Mersin İl 

Örgütü’nde Basın Toplantısı, Kanal 33’de TV 

haber programına katılım, iş dünyası, meslek 

odaları ve STK’larla buluşma, Sosyal Demokrasi 

Derneği’nin paneline konuşmacı olarak katılım 

sağlanmıştır.  

 11 Aralık 2016, Bursa, CHP Bursa İl Örgütü İl 

Danışma Kurulu toplantısına katılım 

sağlanmıştır, Türkiye ekonomisine dair 

değerlendirmeler sunulmuştur. 

Panelist ve Konuşmacı Olunan Seminer ve 

Paneller 

 16-18 Kasım 2016, Trilateral Strategy Group 

tarafından düzenlenen “The Long Disorder” 

konulu toplantının tümüne yorumcu olarak 

katılım, aynı toplantıdaki ‘’Turkey After the 

Coup Attempt’’ başlıklı panele konuşmacı 

olarak katılım, Yer: Stockholm, İsveç. 

 26 Kasım 2016, CHP Adana İl Başkanlığı, 

‘’Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor’’ başlıklı 

panele katılım, Yer: Adana.  

 28 Kasım 2016, CHP Uşak İl Başkanlığı, ‘’ Türkiye 

Ekonomisi Nereye Gidiyor’’ başlıklı panele 

katılım, Yer: Uşak.  

 2 Aralık 2016, Mersin Sosyal Demokrasi 

Derneği, ‘’Darbe Sonrası’’ konulu panele 

katılım, Yer: Mersin. 

 3 Aralık 2016, TİSK 26. Genel Kurulu’na katılım 

ve konuşma, Yer: Ankara. 

 8 Aralık 2016, Türk kadınına seçme ve seçilme 

hakkı verilmesinin yıldönümü nedeniyle Rotary 

Kulüpleri Dernekleri toplantısında, 

‘’Cumhuriyet ve Kadın’’ konulu konuşma, Yer: 

İzmir.  

Önemli Toplantılar ve Kabuller 

 17 Kasım 2016, İsveç Sosyal Demokrat Partisi’ni 

ziyaret, Yer: Stockholm, İsveç. 

 1 Aralık 2016, Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencileri ile ‘’Basın ve Siyaset’’ 

konulu seminer, Yer: CHP Genel Merkezi, 

Ankara.  

 9 Aralık 2016, Almanya Sosyal Demokrat Partisi 

temsilcilerinin ziyareti, Yer: Ankara.  

 12 Aralık 2016, Ankara Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu’nu ziyaret, ekonomi gündemine dair 

değerlendirmelerin paylaşılması, Yer: Ankara.  

 29 Aralık 2016, OSİAD yönetimini ziyaret, 

ekonomi gündemine dair değerlendirmelerin 

paylaşılması, Yer: Ankara.  

 Kasım ve Aralık ayları süresince yabancı 

yatırımcılar, uluslararası düşünce kuruluşları 

temsilcileri, uluslararası basın ve diplomatlar ile 

ekonomi konusunda görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.

  

http://www.hurriyet.com.tr/index/cumhuriyet
http://www.hurriyet.com.tr/index/konusma
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Sosyal Politikalar – Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

 28 Kasım’da CHP Bursa Hürriyet Mahalle 

Temsilciliği ziyaretinde, mahallelilerin 

sorunları hakkında bilgi alındı, ayrıca Bursa’da 

güçlü bir CHP için mahalle temsilciliklerinin 

faaliyetlerine hız verilmesi kararı alındı. 

 2 Aralık’ta gerçekleşen Çağdaş Gazeteciler 

Derneği Bursa Şubesinin Ödül Töreni, tutuklu 

gazetecilere özgürlük çağrısı yinelendi.  

 5 Aralık’ta Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı 

verilişinin 82. Yıldönümünde, 5. Dönem 

Hükümetindeki Türkiye'nin ilk 18 kadın 

milletvekilinden biri olan Türkiye'nin ilk köylü 

kadın milletvekili Satı Çırpan'ın Kazan'da 

mezarı başındaki anma törenlerine katılım 

sağlandı.  

 https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20

karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-kadinlara-

secme-ve-secilme-hakki-verilisinin-82-yilini-

kutladi-50714.aspx 

 7 Aralık’ta İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu ile 

Genel Merkezimizde yaptığımız toplantıda, 

CHP’nin gençlerin sorunlarına çözüm getiren 

politikalarını ve gençlerin siyasetteki yerini 

konuşuldu.  

 CHP Bursa Örgütü'nün 11 Aralık tarihinde 

düzenlediği 2. Büyük Buluşma ve Genişletilmiş 

Örgüt Toplantısı'nda Bursa örgütü ile bir araya 

gelindi.  

 11 Aralık Nilüfer Kültür Mahallesi Kadın 

Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile bir 

araya gelindi.  

 13 Aralık’ta Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit 

Aileleri Vakfı Etimesgut-Sincan Şubesi Başkanı 

Alparslan Hüyük ve vakıf yöneticileri ile 

görüşme yapıldı. Yenimahalle Belediye 

Başkanı Fethi Yaşar’ın gazilerimiz için verdiği 

yemekte gazilerimiz ile geniş katılımlı bir 

buluşma gerçekleşti.  

 17 Aralık’ta Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile katılınan Sosyal Demokrasi 

Derneği'nin Dayanışma Yemeğinde 

gençlerimizin faaliyetleri hakkında yapılan 

sohbetin ardından ve CHP’nin gençler 

konusundaki yol haritasını paylaşıldı.  

 18 Aralık’ta gerçekleşen İnegöl İlçe Başkanlığı 

Kongresi’nde, yeni ilçe yönetimi belirlendi. 

Aynı gün, Nilüfer Belediyesi ve CHP Nilüfer İlçe 

Başkanlığı'nın Çalışma Sunumları ve 

Genişletilmiş Örgüt Toplantısı'nda Bursa 

örgütü ile bir araya gelindi. Ardından CHP 

Kestel İlçe Başkanlığı’nın Genişletilmiş Üye 

Toplantısı ve CHP Gürsu İlçe Başkanlığı 2. 

Danışma Kurulu toplantısında ilçe örgütleri ile 

buluşuldu. 

 22 Aralık’ta Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde Tüm 

İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM 

EMEK DER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ve 

Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelindi. 

 2 Ocak’ta CHP Bursa İl Başkanlığı’nda 

milletvekillerimiz ve İl ve İlçe Yönetimlerimiz 

ile birlikte yapılan basın açıklamasında, 

İstanbul'da yılbaşı akşamı gerçekleşen hain 

saldırı ve toplumu ayrıştıran mezhepçi terör 

protesto edildi.   

https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-verilisinin-82-yilini-kutladi-50714.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-verilisinin-82-yilini-kutladi-50714.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-verilisinin-82-yilini-kutladi-50714.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/21/lale%20karab%C4%B1y%C4%B1k/karabiyik-kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-verilisinin-82-yilini-kutladi-50714.aspx
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Kadın Kolları Genel Başkanlığı – Gen.BşkFatma Köse 

18 KASIM 2016 TRABZON 

 Trabzon İl Başkanlığı ziyareti 

25 KASIM 2016 AYDIN 

 Aydın İl Başkanlığı ziyareti 

26 KASIM 2016 İZMİR 

 İzmir İl Başkanlığı ziyareti 

 Karşıyaka İlçe Başkanlığı ziyareti 

 Çiğli İlçe Başkanlığı ziyareti 

28 KASIM 2016 DİYARBAKIR 

 Diyarbakır İl Başkanlığı ziyareti 

1 ARALIK 2016 ADANA 

 Adana İl Başkanlığı ziyareti 

 Çukurova Belediye Başkanlığı ziyareti 

15 ARALIK 2016 İSTANBUL 

 Avcılar Belediye Başkanlığı ziyareti 

 Avcılar İlçe Başkanlığı ziyareti 

22 ARALIK 2016 BURSA 

 Bursa İl Başkanlığı ziyareti 

 İnegöl ilçe Başkanlığı ziyareti 

 Nilüfer İlçe Başkanlığı ziyareti 

 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

Örgüt Kabulleri 

• 9 Kasım 2016 tarihinde, Ağrı Diyadin ve İzmir 

Konak İlçe Başkanlarını kabul ettik. 

• 10 Kasım 2016 tarihinde, Karşıyaka Kadın 

Kollarımızla, Konya İlçe Örgütümüzü kabul ettik. 

• 8 Aralık 2016 tarihinde, Muratpaşa Belediye 

Başkanı’nı kabul ettik. 

 

Örgüt Ziyaretleri 

• 10 Kasım 2016 tarihinde, Karşıyaka ve Çankaya 

Belediyeleriyle birlikte Anıtkabir’deki törene 

katıldık. 

• 14 Aralık 2016 tarihinde, Mudanya 

Belediyemizi ve İlçe Örgütümüzü ziyaret ettik. 

 

Resmi Kabuller 

• 10 Kasım 2016 tarihinde, Bilgisayar 

Mühendisleri Odası’nı kabul edip, sektörel 

sorunları konuştuk. 

• 23 Kasım 2016 tarihinde, RTÜK Üyesi Süleyman 

Demirkan’ı kabul edip, RTÜK’le yaşanan sorunları 

konuştuk. 

• 8 Aralık 2016 tarihinde, sinema ve tiyatro 

sanatçısı Yüksel İnal’ı kabul ettik. 

 

Resmi Toplantılar 

• 18 Kasım ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde, 

İstanbul’da sektör temsilcileri ile toplanarak, 

sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini 

tartıştık. 
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Genel Sekreterlik - Kamil Okyay SINDIR 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin 11 

Kasım 2016 – 8 Ocak 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirdiği etkinlikler, ziyaretler, basın 

açıklamaları ve bunların medya ortamındaki 

yansımaları ile bağlı birimlerdeki çalışmalar aşağıda 

sunulmuştur. 

Etkinlikler 

CHP ANAYASA ÇALIŞTAYI  

Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı9kmız tarafından düzenlenen Anayasa 

Çalıştayına katıldık. Kurultayda, kurucu değerlere 

bağlılık yanında, güçlü sosyal devlet öngören, 

parlamenter sistemi ve güçler ayrılığına dayalı, 

başkanlık sistemine sistemine karşı da denge 

unsuru olarak bir cumhurbaşkanlığı vurgusu yaptık. 

 

(12 Kasım 2016 Cumartesi - Ankara) 

Kınık – Dikili Ziyareti 

Kınık ve Dikili ilçelerimizi ziyaret ettik. Kınık Ziraat 

Odası'nda Oda Başkanı Murat Tosun ve yönetim 

kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Ziyaretlerimizde 

üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları ve Üretim 

Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'nı 

değerlendirdik.  

 

(13 Kasım 2016 Pazartesi) 

CHP ADANA İL ÖRGÜTÜMÜZ 

CHP Adana İl Başkanımız Ayhan Barut ve ilçe 

başkanlarımız ziyaretimize geldiler. 

 

(16 Kasım 2016 Perşembe) 

Çukurova Belediyesi Tanıtım Günü 

Çukurova Belediyemizin tanıtım günleri etkinliğine 

katıldık. CHP'nin sosyal ve katılımcı belediyecilik 

anlayışının örnek çalışmalarına tanıklık ettik. 
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(16 Kasım 2016 Perşembe) 

HayKonfed Ziyareti 

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 

Başkanı Nesrin Çıtırık ve Yönetim Kurulu Üyelerini 

konuk ettik. Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların 

haklarını, HAYKONFED'in çalışmalarını konuştuk. 

 

(17 Kasım 2016 Perşembe) 

CHP İl Başkanları Toplantısı 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında, Trabzon’da faaliyet gösteren kitle 

örgütleri temsilcileri ile kahvaltıda bir araya 

geldik. Ardından CHP İl Başkanları Toplantımızı 

gerçekleştirdik. 

 

(19 Kasım 2016 Cumartesi – Trabzon) 

Örgüt Toplantısı 

İzmir İl Başkanlığımızda il yönetimimiz ve ilçe 

başkanlarımızla bir araya geldik. Örgütümüzü 

yerelde güçlendirecek genelde iktidara taşıyacak 

çalışma, plan ve programları paylaştık. 

 

(21 Kasım 2016 Salı) 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri 

Plan ve Bütçe Komisyonunda Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı'nın 2017 bütçesinin 

görüşmelerine katıldık. Komisyona ve Bakan’a; 

Hükümetin uyguladığı yanlış politikalarla çiftçinin 

topraktan, üretimden koparıldığını, tarım ürünü 

ithal edilen bir ülke durumuna getirildiğimizi ifade 

ettik. 
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(24 Kasım 2016 Perşembe TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu) 

Kırıkkale İl Ziyareti 

CHP Kırıkkale İl Başkanlığımızda örgütümüzle 

buluştuk. Partililerimizle gündemi değerlendirdik, 

görüş ve önerileri dinledik. Ardından Türkiye 

Emekliler Derneği Kırıkkale Şubesini, Ticaret 

Borsası, Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifini 

ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 

Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi'ni ziyaret ettik.  

 

(25 Kasım 2016 Cuma - Kırıkkale) 

Şehit Cenazesi 

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen 

Zonguldaklı kardeşimiz Kader Acar'ı babaocağı 

Ereğli'deki cenaze törenine katıldık. Şehidin 

yakınlarına taziyelerimizi sunduk. 

 

(27 Kasım 2016 Pazar - Ereğli) 

Yozgat İl Çalışma Grubu  

Yozgat çalışma grubumuzla birlikte; Yozgat il 

binamızda CHP il ve ilçe başkanlarımız, il kadın ve 

gençlik kolları başkanlarımız, yönetim kurulu 

üyelerimizle, partililerimizle bir araya geldik.  

 

(29 Kasım 2016 Salı – Yozgat) 

Kırşehir Çalışma Grubu 

Kırşehir'de parti örgütümüzle bir araya geldik. İl 

başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik 

kolları başkanlarımız ile birlikte çalışmaları 

değerlendirdik. Ardından Kırşehir Valisi Sayın 

Necati Şentürk'ü, Kırşehir Atatürkçü Düşünce 

Derneğini, Kırşehir Eğitim İş Şubesini, Kırşehir Şehit 

Aileleri Derneğini ve yerel medyayı ziyaret ettik. 
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(1 Aralık 2016 Perşembe - Kırşehir) 

Aladağ Ziyareti  

Aladağ'da, Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu başkanlığında, yangın faciasında 

yitirdiğimiz yavrularımızın anısına karanfil bıraktık. 

Ailelerimize taziyelerimizi sunduk. 

 

(3 Aralık 2016 Cumartesi – Aladağ) 

Türkiye Hepimizin Mitingi 

Adana Cumhuriyet Meydanından on binlerle 

birlikte haykırdık….Türkiye’yi Böldürtmeyeceğiz! 

 

(3 Aralık 2016 Cumartesi – Adana) 

Balkan Buluşması 

Pendik’te Bosna Sancak Anadolu Kültür Derneği 

tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Bosna 

Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden hükümet 

yetkilileri ve yerel yönetim temsilcilerinin de konuk 

edildiği Balkan Buluşmasına katıldık.  

 

(3 Aralık 2016 Cumartesi – İstanbul Pendik) 

Bilişim ve Demokrasi  

Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlediği 33. Ulusal 

Bilişim Kurultayına katıldık. Bilişim ve Demokrasi 

konulu panelde; bilişimin siyaset - demokrasi - 

katılım ilişkilerini değerlendirdik. 

 

(9 Aralık 2016 Cuma – Ankara) 
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Yeniçağ Gazetesine Ziyaret 

Saldırıya uğrayan Yeni Çağ Gazetesinin İstanbul 

Merkez bürosunu ziyaret ettik. Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, gazete 

yöneticilerine ve basın emekçilerimize geçmiş 

olsun dileğinde bulunduk. 

 

(10 Aralık 2016 Cumartesi – İstanbul) 

Sosyal Yaşam Merkezi Kampüsü Açılışı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 

Sosyal Yaşam Merkezi Kampüsü olmak üzere; 

Narlıdere Belediyemizin Sahilevleri Kıyı 

Düzenlemesinin ve Buca Belediyemiz tarafından 

yapılan Tarık Akan Gençlik Merkezinin açılışlarını 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 

yaptık.  

  

(10 Aralık 2016 Cumartesi – İzmir) 

Şehit Ailesi Ziyareti 

İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen kahraman 

polisimiz Hüseyin Dalgılıç'ın acılı Ailesine 

taziyelerimizi sunduk. 

 

(11 Aralık 2016 Pazar – Bornova) 

Bütçe Konuşması 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Tasarısı'nın 10'uncu maddesi üzerine, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına konuşma yaptık. 

 

(15 Aralık 2016 Perşembe – TBMM) 

Şehit Cenazesi 

Kayseri'deki hain saldırıda şehit düşen Menemenli 

askerimiz Serdar Amak'ı babaocagından ebediyete 

uğurladık. 

 

(18 Aralık 2016 Pazar – Menemen) 

CHP Ankara Emek Bürosu Açılışı 
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Partililerimiz ve emek mücadelesini veren 

arkadaşlarımızla birlikte Ankara Emek Büroları 

açılışını yaptık. 

 

(22 Aralık 2016 Perşembe – Güvenpark) 

Uşak Üretici Buluşması 

Uşak’ta, tarımsal alanda faaliyet gösteren üretici 

birlikleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları 

temsilcileriyle bir araya geldik. Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda 

üreticinin sorunlarını dinledik, partimizin konuya 

yaklaşımını ve politikalarını anlattık. 

 

(23 Aralık 2016 Cuma – Uşak) 

Kırcaali Ziyareti 

Bulgaristan’da asimilasyon politikalarında hayatını 

kaybeden soydaşlarımızı anma törenlerine katıldık. 

Kırcaali’de mezarlarını ziyaret ettik.  

 

(26 Aralık 2016 Pazartesi – Kırcaali) 

Fidel Castro’yu kaybettik 

Küba halkının efsane lideri Fidel Castro’yu 

kaybettik. Dost Küba halkının önderi Castro, 

mücadele ve direnişi yanında, “Mustafa Kemal 

Atatürk bizim esin kaynağımız oldu” sözleri ile Türk 

halkının gönlünde unutulmaz bir yer edindi.  
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9. BASINDA MYK 

Hukuk ve Seçim İşleri – Gen.Bşk.Yrd.Bülent Tezcan 

Kasım - Ocak 2016 Televizyon Yayınları 

28.12.2016 

CNNTÜRK - AHMET HAKAN’LA TARAFSIZ BÖLGE  

https://www.youtube.com/watch?v=hfW1vaj63O

E&feature=youtu.be 

28.12.2016 

HABERTÜRK - DİDEM ARSLAN GÜNDEM ÖZEL 

https://www.youtube.com/watch?v=rYHP5VoiAZk 

21.12.2016 

HALK TV – ANAHABER 

15.12.2016 

HALK TV- İLHAN TAŞÇI’YLA PERDE ARKASI 

https://www.youtube.com/watch?v=fg6hj9yj0o4 

12.12.2016 

HALK TV ANAHABER 

https://www.youtube.com/watch?v=fg6hj9yj0o4 

21.11.2016 

HABERTÜRK ÖZEL RÖPORTAJ

Kasım - Ocak 2016 Yazılı Basın 

31 ARALIK 2016 

 

 

 

30 ARALIK 2016 
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30 ARALIK 2016 

 

 

29 ARALIK 2016 

 

26 ARALIK 2016 

 

26 ARALIK 2016 
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14 ARALIK 2016 

 

12 ARALIK 2016 

 

6 ARALIK 2016 

 

17 ARALIK 2016 

 

12 ARALIK 2016 

 



Parti Meclisi Toplantısı – 08 Ocak 2017 

216 

İnsan ve Doğa Hakları- Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

13 KASIM 2016 PAZAR 

Günlerin Savrulan Köpüğünde Metin Altıok’la 

Buluşma: 

Sanatın asıl ekseni dışında yapılan haksızlıklara 

karşı bir başkaldırı, halkı bilinçlendirme, uyarma 

özelliklerine de sahip olduğuna ilişkin Birgün 

Gazetesi’ne yazı. 

 

14 KASIM 2016 PAZARTESİ 

Güçlü Demokrasi Güçlü Sivil Toplumla Mümkündür: 

Haklarında geçici kapatma kararı verilen aralarında 

Çağdaş Hukukçular Derneği, Barış Derneği ve 

Gündem Çocuk Derneği gibi birçok muhalif 

derneklerin de olduğu 370 sivil toplum örgütü, 

ÇHD'ye gerçekleştirilen baskın ve avukatların 

gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması. 

Basın Metni: 

1974 yılında kurulan Çağdaş Hukukçular Derneği, 

Barış Derneği ve Gündem Çocuk Derneği’nin de 

aralarında bulunduğu 370 sivil toplum örgütünü 

İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici olarak kapatıldı. 

Kapatılan dernek, vakıf ve kurumları kendilerine 

tebligat ulaştıkça tek tek öğrenebiliyoruz. 

Haklarında kapatılma kararı alınan bu sivil toplum 

örgütlerinin hangi kriterlere göre seçildiği bizler ve 

tüm kamuoyuna merak konusudur.  

Haklarında kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı 

bulunmayan, faaliyetleri kamu otoritesi tarafından 

denetime tabi olan bu örgütler hangi 

faaliyetlerinden dolayı kapatılmıştır? Çağdaş 

Hukukçular Derneği kırk yıldan fazladır adalet 

arayan herkesin yanında olan, demokrasi ve 

özgürlüklük mücadelesi veren, çağdaş, ilerici, aydın 

hukukçuların örgütüdür. Binalarına uzun namlulu 

silahlarla baskınlar düzenleyip içerideki avukatları 

gözaltına almanın demokrasiyle ve insan haklarıyla 

bağdaşır bir yanı yoktur.  

Sivil toplum örgütleri demokrasinin olmazsa 

olmazıdır. Sivil toplum örgütleri üzerinde kurulan 

bu baskı ve sindirme demokrasimizi daha da 

geriletmekte, totaliter bir rejim görüntüsünü 

pekiştirmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 

darbe ve darbecilikle mücadele edilmesi gerekirken 

artık oklar toplumun tüm katmanlarında yer alan 

muhaliflere dönmüştür. Bu durumu kabul etmemiz 

söz konusu olamaz.  

Güçlü bir demokrasi ancak ve ancak güçlü bir sivil 

toplumla mümkündür.  

 

17 KASIM 2016 PERŞEMBE 

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlarda Zamanaşımı: 

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımına 

siyasi İslam ideolojisinin 1993 yılından bu yana 

etkisi, izlenen politikalar ve sivil silahlanmaya ilişkin 

basın açıklaması. 

 

21 KASIM 2016 PAZARTESİ 

RS FM “Oyuna Devam” Programı: 

AKP tarafından gece yarısı getirilen ve 

tecavüzcülerin serbest bırakılmasının önünü açan 

ahlaksız cinsel istismar önergesine ilişkin, Enver 

Aysever’in sunduğu radyo programına katılım. 

 

27 KASIM 2016 PAZAR 

Cebir ve Hile İle Gelen İstismar: 

AKP iktidarı döneminde artan; yolsuzluklar, kadına 

yönelik şiddet, cinsel istismar ve tecavüz olayları ile 

hükümetin hırsızları ve tecavüzcüleri 

ödüllendirecek nitelikte getirdiği düzenlemelere 

ilişkin Birgün Gazetesine yazı. 

Halk Tv “40 Dakika” Programı: 

Ayça Akpek ve Ali Haydar Fırat’ın hazırlayıp 

sunduğu “40 Dakika” adlı canlı yayın programında 

AKP Hükümeti’nin; tecavüzcüleri serbest bırakan 

cinsel istismar düzenlemesi, kadınlara bakış açısı ve 

siyasal islam ideolojisi temelindeki hukuk anlayışı 

üzerine değerlendirmeler yapıldı. 
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4 ARALIK 2016 PAZAR 

Birgün Gazetesi : “Bir Gün Mutlaka” 

AKP ve MHP’nin başkanlık mutabakatıyla birlikte 

aşağıdan yukarı İslami rejimin tuğlalarının 

işlenmesi, bu rejimin bir parçası olan 

tarikat/cemaat yurtlarındaki öğrencilerin cinsel 

istismara maruz kalması, yanarak can vermeleri ve 

hükümetin bu yurtları denetimsiz bırakmasına 

ilişkin Birgün Gazetesi’ne yazı. 

 

5 ARALIK 2016 PAZARTESİ 

Manisa İl Kadın Kolları Programı: 

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasının 

82. Yıldönümünde Basın Açıklaması: 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 82 yıl önce 

verilmesine rağmen hükümetin kadınlara karşı 

tutumu neticesinde artan kadınlara yönelik şiddet 

ve ayrımcılığa ilişkin Manisa İl Örgütü’nde basın 

açıklaması.  

(Manisa Mv. Tur Yıldız Biçer, Manisa İl Bşk. Halil 

Tokul, Manisa İl Kadın Kol. Bşk. Zühre Karabulut) 

 

Manisa ETV “Gündem Özel” Programı: 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. 

yılında, ülkemizde kadının yeri, kadınlara yönelik 

artan şiddet, tecavüz ve ayrımcılık, hükümetin 

torba yasalar içerisinde getirdiği düzenlemelerle 

kadın haklarını yok etmesi ve özellikle kadın 

örgütlerinin tepkileri neticesinde AKP Hükümetinin 

geri çekmek zorunda kaldığı cinsel istismar 

maddesine ilişkin değerlendirme. 

(Manisa İl Kadın Kol. Bşk. Zühre Karabulut) 

 

 

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ 

10 Aralık İnsan Hakları Haftası: 

AKP’nin baskıcı politikaları ile her geçen gün artan 

insan hakları ihlalleri ve OHAL sürecine ilişkin insan 

hakları haftası ile ilgili yazılı basın açıklaması.  

Basın Metni: 

Bu yıl 10 Aralık İnsan Hakları Haftası’na OHAL 

gölgesinde giriyoruz. AKP hükümeti tarafından ne 

istedilerse verilen bir çetenin mensupları 

tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi 

sonrası 241 yurttaşımızı yitirdik, 2 bin yurttaşımız 

yaralandı. Darbe girişimiyle, darbecilere ve darbeye 

neden olan koşullarla mücadele etmek yerine ilan 

edilen OHAL, demokrasiye karşı mücadele aracına 

dönüştürüldü.  

 Bugün Türkiye’de demokrasiye, adalete ve 

özgürlüklere dair söylenebilecek iyi hiçbir şey yok 

Türkiye en temel insan haklarının ayaklar altına 

alındığı kapalı bir diktatörlük ülkesi görüntüsü 

sergiliyor. Gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, 

siyasetçiler cezaevinde. Bugün itibariyle 144 

gazeteci tutuklu. Tek kişilik hücrelerde kitap ve 

mektup yasaklarıyla tutuklular tecrit altında ağır 

işkenceye maruz kalıyor. Her geçen gün 

cezaevlerinden yeni intihar haberleri geliyor, 

intiharlarla ilgili bilgiler kamuoyundan saklanıyor. 

İşkence ve kötü muamele iddialarına karşı TBMM 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tüm 
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çağrılarımıza rağmen harekete geçmiyor, Adalet 

Bakanlığı tüm soruları yanıtsız bırakıyor.  

 Bugün Türkiye’de kadın cinayetleri artarak devam 

ediyor. 2016 yılında cinsiyet eşitliğinde 144 ülke 

arasında 130. sırada yer aldık. Küçücük 

çocuklarımız ENSAR VAKFI vb. vakıf ve dernek 

yurtlarında istismara maruz kalırken, alevler 

arasında ölüme terk edilirken o çocukların hakkını, 

hukukunu savunan dernekler KHK’larla kapatılıyor. 

 2016 yılı insan hakları açısından tam anlamıyla 

karanlık bir yıl oldu. Kent meydanlarında patlatılan 

bombalarla terör yurttaşlarımızı evlatlarımızı 

bizden aldı. Kürt sorununun çözümsüzlük ve 

çatışma zeminine sıkışmasıyla eğitim, sağlık, yaşam 

hakkı ihlal edilen, cenazeleri sokak ortalarında 

kalan, evleri, mahalleleri yıkılan yurttaşlarımız oldu. 

Otobüslerde, parklarda tekme tokat saldırıya 

maruz kalan kadınlarımız, tecavüzcüsüyle 

evlenmesi için yasal düzenlemeye girişilen kız 

çocuklarımız oldu.  

 Mülteciler bir pazarlık malzemesi olarak görüldü, 

küçücük mülteci çocukların cansız bedenlerinin 

görüntüleri eşliğinde mülteciler pazarlık malzemesi 

olarak kullanıldı. Düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü 

yok edildi. Toplantı ve gösteri özgürlüğü dendiğinde 

orantısız şiddet gelenek haline geldi. İş cinayetleri 

fıtrattan sayılarak çalışma yaşamının normali kabul 

edildi. Doğa hakkı enerji, maden ve ulaştırma 

sektörünün dişlileri arasında ezildi, ağır bir baskı 

rejimi inşa edildi. 

 Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık tabloyu 

değiştireceğiz. İnsan hakları savunulması gereken 

en yüksek değerdir. İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin kabul edilişinin 68. yılında tüm 

baskılara ve ağır hak ihlallerine karşı insan hakları 

ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla 

sürdüreceğiz. 

 

20 ARALIK 2016 SALI 

AKP’nin Başkanlık Sistemine İlişkin Basın 

Açıklaması: 

AKP’nin diktatörlük rejimini içeren, biat kültürü 

anlayışına hakim Anayasa Değişikliğine topyekün 

karşı çıkılması gerektiğine ilişkin basın açıklaması. 

(PM üyesi Ali Öztunç, Elbistan İlçe Bşk. İnan Bulut) 

 

23 ARALIK 2016 CUMA 

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” Programına RTÜK’ten 

“İhlal” Kararı: 

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli programda, 

programın sunucusu Müge Anlı’nın, seri katil Atalay 

Filiz’in yakalanmasına yönelik İzmir’de sığınmacıları 

tekne ile Avrupa’ya kaçıran insan kaçakçılarını canlı 

yayına bağlayarak yapılan işi normalmiş gibi 

gösterdiği yayın ile ilgili olarak yaptığımız itiraz 

başvurusu sonucu RTÜK’ün “ihlal” kararı vermesi; 

ancak RTÜK uzmanlarının değerlendirme 

raporunda, iktidar yandaşı olan kanalı korumak 

adına özellikle suç teşkil edecek kısımları 

görmezden gelmeleri, yapılan işi doğru 

göstermeleri ve sonuçta 6112 sayılı yasaya aykırı bir 

durum olmadığı tespitinde bulunmalarını kınayıcı 

yazılı basın açıklaması. 

 

24 ARALIK 2016 CUMARTESİ 

Maraş Katliamı: 

Maraş Katliamı'nın 38. yıldönümüne ve Maraş 

Katliamı anmasının yasaklanmasına dair yazılı basın 

açıklaması. 

Basın Metni: 

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biri 

olan Maraş Katliamının üzerinden 38 yıl geçti. 

Resmi rakamlara göre 111 insanımız öldürüldü, 

1000’in üstünde insanımız yaralandı. 550 ev, 290 iş 

yeri yakıldı ve yağmalandı. Maraş Alevi toplumunun 

önemli bir bölümü göç etmek zorunda kaldı veya 

göçe zorlandı. Maraş Katliamı kinin, nefretin, 

değerler üzerinden yeniden üretilen siyasetin, 

düşmanlığın, hedef göstermenin ağır bir sonucu 

olarak utanç tarihimizde yerini aldı. Katliamda 

sorumluluğu bulunanlar ya cezalandırılmadı ya da 

hafif cezalarla kurtuldu. Tıpkı Sivas Katliamının 

avukatlarının siyasette ve bürokraside yükselmeleri 
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gibi, Maraş Katliamında sorumluluğu bulunanlar da 

aynı şekilde yükseldi, siyaset ve bürokraside paye 

aldı. Ne yazık ki bundan 38 yıl önce Alevi toplumuna 

yönelik kullanılan ayrımcı dil, nefret söylemi bugün 

de iktidar partisi eliyle varlığını aynı şekilde 

muhafaza ediyor. Alevi toplumu canlı yayınlara 

çıkan, üniversitelerde kürsü verilen, gazetelerde 

köşe yazdırılan insanlar tarafından açıkça tehdit 

ediliyor, hedef gösteriliyor. Anmalar yasaklanıyor, 

kentlere giriş yasakları konuyor. 

Bugün Alevi toplumunun eşit yurttaşlık mücadelesi 

siyasal iktidarın tekçi ve gerici zihniyetinin saldırısı 

altında. Dün iktidarla terörist bir yapının kurduğu 

ittifak kamudaki, yargıdaki, ordudaki Alevi 

yurttaşlarımızı fişlemekle meşgulken, bugün siyasal 

iktidar mülakatlar aracılığıyla Alevi yurttaşları kamu 

kurumlarının önünden bile geçirmemeye özen 

gösteriyor. Okullarda siyasal iktidarın yöneticileri, 

seçtikleri kitapları, ekledikleri dersleri, dayattıkları 

müfredatlarıyla yürütülen gerici ve çağdışı eğitim, 

en çok Alevi çocukların üzerinde baskısını 

hissettiriyor. Yaratılan bu tablo, kültürsüzlüğün, 

duyarsızlığın, anlayışsızlığın, hoşgörüsüzlüğün de 

başlangıç noktasıdır. Ülkemizin kindar ve dindar 

nesillere değil, inancını kendi içinde yaşayan, 

çağdaş, demokrat, laik, özgürlükçü, üretken, 

nitelikli nesillere ihtiyacı var. Türkiye’yi düze 

çıkaracak nesiller böyle nesillerdir. Siyasal İslam 

neferleri gibi yetiştirilen küçücük çocuklarımız, 

propaganda videolarıyla elçilik önlerine gönderilen 

gençlerimiz, seferberlik çağrılarıyla galeyana 

getirilen, her türlü dini ve milli değerler üzerinden 

manipülasyona açık tutulan yurttaşlarımız, 

silahlanma çağrısı yapan siyasetçiler ve kamu 

yöneticilerimiz; Türkiye’nin barış içinde bir arada 

yaşama iradesine katkı değil zarar vermekte.  

Televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden, 

sosyal medya kanalları üzerinden empoze edilen 

düşmanlığın, ırkçılığın, ayrımcılığın varacağı nokta 

yeni katliamlardır. Türkiye türlü çeşit terör 

örgütlerinin hedef tahtasında her gün şehitler 

verirken, kent meydanları savaş meydanlarını 

andırırken daha fazla düşmanlık tetiklemenin 

kimseye bir faydası olmayacaktır. Bu çerçevede en 

acil ve en yakıcı ihtiyacımız toplumsal barış ve 

kardeşliktir.  

Maraş Katliamında öldürülen yurttaşlarımızın aziz 

hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, 

ülkemizde yeni katliamların yaşanmaması adına 

siyasal iktidarı ve tüm toplum kesimlerini söylem ve 

eylemlerinde sağduyuya davet ediyorum.  

 

25 ARALIK 2016 PAZAR 

Sistemik Yanlılık: 

İktidar partisinin azınlıklara yönelik ayrımcı, 

mezhepçi uygulamaları ve nefret söylemlerinin 

yanı sıra yürüttükleri yanlış dış politika ve dayatılan 

dikta rejimine karşı, mücadele çağrısı hakkında 

Birgün Gazetesi’ne yazı. 

13.11.2016 BİRGÜN GAZETESİ 
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13.11.2016 BİRGÜN GAZETESİ 

 

17.11.2016 CUMHURİYET GAZETESİ 

 

18.11.2016 GÜNLÜK EVRENSEL GAZETESİ 
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20.11.2016 9 EYLÜL İZMİR GAZETESİ 

 

22.11.2016 CUMHURİYET GAZETESİ 

 

24.11.2016 MİLLİYET GAZETESİ 

 

27.11.2016 BİRGÜN GAZETESİ 
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29.11.2016 GÜNLÜK EVRENSEL GAZETESİ 

 

02.12.2016 9 EYLÜL İZMİR GAZETESİ 

 

04.12.2016 BİRGÜN GAZETESİ 
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06.12.2016 MANİSA HABER GAZETESİ 

 

07.12.2016 YENİ TURGUTLU GAZETESİ 

 

10.10.2016 YENİ ADANA GAZETESİ 

11.12.2016 CUMHURİYET GAZETESİ 
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12.12.2016 5 OCAK GAZETESİ 

 

16.11.2016 9 EYLÜL İZMİR GAZETESİ 

 

17.12.2016 CUMHURİYET GAZETESİ 

 

21.12.2016 9 EYLÜL İZMİR GAZETESİ 
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22.12.2016 KAHRAMANMARAŞ MANŞET GAZETESİ 

 

25.12.2016 BİRGÜN GAZETESİ 

 

26.12.2016 HABER EKSPRES GAZETESİ 

 

03.01.2016 HABER EKSPRES GAZETESİ 
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Tanıtım ve Halkla İlişkiler – Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

 Manisa İl Başkanlığımızda, gündeme dair basın 

açıklaması düzenlenmiştir. 

 Burdur İl Başkanlığımızda Erdoğan'ın ve 

hükümet yetkililerinin ekonomi yönetimine 

ilişkin hatalarını açıklayan bir basın açıklaması 

yapılmıştır.  

 AKP ve MHP’nin Anayasa konusunda uzlaşması 

üzerine yazılı basın açıklaması yapılmıştır. 

 Habertürk TV’de Türkiye’nin Nabzı 

Programında gündeme dair görüşlerimiz ve 

Partimizin çalışmaları anlatılmıştır. 

 Halk TV canlı yayınında Partimizin Anayasa 

çerçeveleri ve gündemle ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 Manisa ETV’ye canlı yayın konuğu olarak 

katılım sağlanmıştır. 

 Düzce TV canlı yayınında gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 YOL TV canlı yayınında gündeme ilişkin konular 

ve basına uygulanan sansürler hakkında 

görüşlerimiz paylaşılmıştır. 

 Avcılar’da açtığımız Kadın Masası ve 

uyuşturucu ile mücadelede yeni yöntemlerin 

konuşulacağı panel hakkında Anadolu Ajansı 

muhabirine röportaj verilmiştir. 

 Azınlık Gazetelerine konulan ambargonun 

kaldırılmasıyla ilgili basın açıklaması yapılmıştır.  

 Vatandaşlarımızdan Partimize gelen dilek ve 

şikayetler hakkında basına bilgi verilmiştir. 

 Bursa İl Başkanlığında dinî nikâhtan önce resmî 

nikâh zorunluluğu getirilmesi, yaratılan 

ekonomik kriz ve Bursa ilinin sorunları ile ilgili 

basın açıklaması yapılmıştır. 

 Numan Kurtulmuş’un, rektör seçimlerinin 

“Gerginliğin Ortaya Çıkmaması” sebebiyle 

kaldırıldığını açıklaması üzerine “AKP gerginlik 

olur diye genel ve yerel seçimleri de 

yapmayalım diyebilir” başlıklı bir basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 Balıkesir İl Başkanlığında Suriye'deki 

gelişmeler, anayasa değişikliği ve meydana 

gelen terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması 

yapılmıştır.  

 IŞİD’in elinde Türk silahlarının olduğuna yönelik 

iddiaların açığa çıkarılması için yazılı bir basın 

açıklaması yapılarak hükümet yetkililerine 

çağrıda bulunulmuştur. 
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Yerel Yönetimler – Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

 12 Kasım 2016 tarihli “Özel Öğretim 

Kurumları”na yönelik basın açıklamasının tam 

metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/seyit-torun-bu-uygulamadan-derhal-

vazgecin-51923.aspx 

 

 21 Kasım 2016 tarihli “Başbakanın Başkanlık 

Sistemini Belediye Başkanlığı Sistemine 

Benzetmesi”ne yönelik basın açıklamasının 

tam metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/seyit-torundan-aciklama-51922.aspx 

 

 23 Kasım 2016 tarihli “Belediye Kursları ile İlgili 

Yeni KHK Düzenlemesi”ne yönelik basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki adresten 

ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/seyit-torun-binlerce-ogrenci-magdur-boyle-

devlet-yonetilmez-51921.aspx 

 

 30 Kasım 2016 tarihli “Adana Aladağ’da 

yaşanan Yurt Yangını”na yönelik basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki adresten 

ulaşabilirsiniz. 

https://chp.org.tr/Haberler/17/chp-genel-

baskan-yardimcisi-torunun-aladagda-yasanan-

yurt-yanginina-iliskin-basin-aciklamasi-

50494.aspx 

 

 1 Aralık 2016 tarihli “Cumhuriyet Halk Partili 

Belediyelerin Eğitim Alanında Yaptıkları, 

Yurtdışı Çıkış Yasakları ve Sit Alanları” ile ilgili 

basın açıklamasının tam metnine aşağıdaki 

adresten ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/seyit-torundan-gundeme-iliskin-basin-

aciklamasi-51920.aspx 

 

 2 Aralık 2016 tarihli “Büyükşehir Belediyesi 

Sayısının 60’a Çıkarılması” ile ilgili basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki adresten 

ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/seyit-torun-her-yer-buyuk-sehirse-hicbir-yer-

buyuksehir-degildir-50602.aspx 

 

 23 Aralık 2016 tarihli “Rize'de 15 Temmuz 

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 

yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının 

kaldırılması” ile ilgili basın açıklamasının tam 

metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

https://www.chp.org.tr/Haberler/17/genel-

baskan-yardimcisi-torunun-rizedeki-ataturk-

heykelinin-kaldirilmasiyla-ilgili-yaptigi-basin-

aciklamasi-51502.aspx 

 

 28 Aralık 2016 tarihli “Belediye Gelirlerinden 

Kesinti Oranlarının Artırılması” ile ilgili basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki adresten 

ulaşabilirsiniz. 

http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/17

/torun-ekonomik-krizin-faturasinin-

belediyelere-cikarmasi-kabul-edilemez-

51696.aspx 
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İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri – Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

Tarih: 01.12. 2016 

Açıklama: Van TUTKU RADYO 

Konu:Van-Hakkari temasları 

 

BUDAK: “KORKUYA DİKTAYA TESLİM 

OLMAYACAĞIZ” 

“BÖLGENİN TEMEL TALEBİ HUZUR” 

“KÜRT SORUNU SAMİMİYETLE ÇÖZÜLÜR. BU 

SAMİMİYET CHP’DE VAR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin bir kortu 

imparatorluğu oluşturarak, muhalefet eden herkesi 

susturmaya çalıştığını belirterek, “Halkın tamamı 

baskı ve korku içinde. Ama biz CHP olarak korkuya 

teslim olmayacağız. CHP demokrasi için korkusuzca 

konuşacak” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Van Tutku Radyo’da, bölgede 

yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. CHP’nin sadece 

Van’da, Hakkari’de değil Türkiye’nin her yerinde 

çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Budak, 

“Van’ın sorunlarını TBMM’ye taşıdık ama tek bir 

yanıt alamadık. Bu Van’a yapılmış bir saygısızlıktır. 

AKP bölgedeki fabrikaları kapattı, özelleştirmelerle 

fabrikaları sattı. Bölgede işsizliği büyüttü. AKP 14 

yıldır sadece betona yatırım yaptı, gençlere iş 

sağlayacak bir tane bile üretim tesisi kurmadı. 14 

yıldır işsizlik, yoksulluk azalmıyorsa halkımız bunu 

iyi sorgulamalı. 14 yıllın hesabını sormalı. ‘Korkut 

oyunu al, aç bırak oyunu al’ oyunu bozuluyor. Korku 

artık bitiyor ve bölgede CHP'ye büyük bir ilgi var. İşe 

Siyasi ve ekonomik bunalmışlık var. Bölgenin ilk 

talebi huzur. İçte de dışta da barışın sağlanabilmesi 

için 14 yıldır ülkeyi yöneten AKP Hükümetinin 

gitmesi şart. Kutuplaşmayı önleyebilecek, barışı 

sağlayabilecek tek parti CHP'dir” diye konuştu.  

SAMİMİYET GEREKİR 

AKP’nin tüm uyarılara rağmen TBMM’yi dışlayarak 

uyguladığı açılım süreçlerinin sonuç vermediğini, 

kaydeden Budak, “AKP Kürt Sorununa seçim 

kaygısıyla yaklaştı. Çözüm masasını TBMM yerine 

kapalı kapılar arkasına kurdular. 2002'de terör 

sıfırlanmıştı, bugün 3 terör örgütü var. Bunun 

sorumlusu AKP hükümetleridir. Biz CHP olarak 

uyardık. Terör sorununun AKP'nin aklıyla 

çözülemeyeceği ortadadır. Ortak akıl ve samimiyet 

ön koşuldur. Kürt sorunu samimiyetle çözülür. Bu 

samimiyet sadece CHP'de var. Çözümün adresi de 

TBMM'dir” dedi.  

BASKICI İKTİDAR 

Türkiye’nin bugün yaşadığı sorunları AKP 

hükümetlerinin çözemeyeceğini çünkü kendisinin 

sorun haline geldiğini vurgulayan Budak, şunları 

söyledi: 

“Sorunların kaynağı AKP, çözüm getiremez. 

Anayasal ilkeler ayaklar altında. Benden olanlar 

yaşasın, benden olmayanlar ölsün anlayışı huzur 

getirmez. Baskıcı bir iktidar var. Hukuk işlemiyor, 

basın özgürlüğü baskı altında. Türkiye'ye cezaevi 

yetmiyor. Akademisyenler, gazeteciler hapiste. 

Halkın tamamı baskı ve korku içinde. Biz 

konuşmaya devam edeceğiz. Korkuya teslim 

olmayacağız. CHP demokrasi için korkusuzca 

konuşacak. Tek yol halka birebir anlatmak. CHP 

olarak tüm Türkiye’de bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Hukuk, demokrasi ve özgürlükler geriletilerek 

getirilen sistem tek adam diktatörlüğüdür. 

Başkanlık sistemi rejim değişikliğidir. 16 

Temmuz'da 4 parti parlamenter demokrasi demişti. 

Ne değişti? Yeni Anayasa bir tuzaktır. Hukuk 

devleti, laiklik, demokrasi ve soysal devlet 

ilkelerinde sıkıntı yok. Biz başkanlığa hayır 

diyeceğiz. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Dikta 

rejimine geçit vermeyeceğiz. Böyle gelen 

başkanlıktan ülkeye hayır gelmez. Darbenin ilacı 
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demokrasidir. Tam tersi OHAL ile hukuksuz 

KHK'lerle demokrasi askıya alındı.” 

 

 

Tarih: 25.12.2016 

Basın Açıklaması 

Konu: Esnaf kredi başvuru kuyrukları 

BUDAK: “KREDİ KUYRUĞU ESNAFIN İÇİNDE 

BULUNDUĞU KRİZİN KANITI” 

“KREDİLER HANGİ ÖLÇÜT VE ÖNCELİKLERE GÖRE 

VERİLECEK?” 

“DESTEK PAKETLERİ İSTİHTAM VE ÜRETİM 

ARTIŞINA KATKI YAPMALI” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

esnaf ve KOBİ’lere yönelik getirilen 50 bin TL sıfır 

faizli kredi için başvuru sürecinin iyi planlanmaması 

nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu ve kredi 

kontenjanının çok çok üstünde başvuru alındığını 

belirterek, “Her başvurana 50 bin TL sıfır faizli kredi 

olanağı veriliyor gibi bir algı oluşturuldu ve 300 bini 

aşkın başvuru yapıldı. Binlerce esnaf kredi 

alamayacağı halde saatlerce uzun kuyruklarda 

bekletildi. Süreç esnafı kuyruklara düşürmeyecek 

şekilde planlanmalıydı. Bu tablo esnaf ve KOBİ’lerin 

içinde bulunduğu krizin kanıtı. Kontenjan 

arttırılarak, gerçekten iş yapan, üretim yapacaklara 

bu destek verilmeli” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 

yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, KOSGEB 

aracılığıyla verilen sıfır faizli 50 bin TL’lik krediye 

başvurulabilmek için esnaf ve KOBİ sahiplerinin 

uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkat çekti. Budak, 

“Başvuru süresinin kısalığı ve KOSGEB internet 

sayfasının düzenli hizmet verememesi, esnaf ve 

KOBİ sahiplerini saatlerce il müdürlükleri önünde 

beklemek zorunda bırakmıştır. Kredi kontenjanı 15 

bin olarak açıklanmasına rağmen, toplam 

başvurunun 300 bini geçtiği bildirilmektedir. 

Kredilerin yılbaşından önce verileceği belirtiliyor. 

Bu kadar kısa sürede nasıl inceleme yapılacak? 

Ayrıca başvuru sayısının yüksekliği, esnaf ve 

KOBİ’lerin finansman ihtiyacının da bir göstergesi 

niteliğindedir” dedi.  

KREDİ ALACAK 15 BİN NASIL BELİRLENECEK 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 50 bin 

liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” için 

başvuru sayısı ve illere göre dağılımı konusunda 

bilgi isteyen Budak, “Başvuru süresinin, esnaf ve 

KOBİ sahiplerini, KOSGEB il müdürlükleri önünde 

uzun kuyruklar oluşturmasına yol açacak şekilde 

düzenlenmesinin gerekçesi nedir?” dedi. Krediye 

başvuran 300 bini aşkın kişiden, krediye alacak 15 

bin kişinin nasıl belirlendiğini de gündeme taşıyan 

Budak, şöyle devam etti: 

“Kredi değerlendirme ve tahsis öncelikleri nedir? 

Değerlendirme ölçütleri ve koşullar, başvuru 

öncesinde açıklanmış mıdır? Sicil sorunu nedeniyle 

kredi alamayan esnaf sayısı nedir?Kredilerin 

yılbaşından önce verileceği açıklandığına göre, 300 

bini aşkın başvuru bu süreçte nasıl 

değerlendirilmiştir? 

Değerlendirmeler sonucu kredi alma olanağına 

kavuşan 15 bin esnaf ve KOBİ’nin illere dağılımı 

nedir?  

ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKI OLMALI 

2017 yılında daha fazla esnaf ve KOBİ’nin 50 bin TL 

sıfır faizli kredi olanağına kavuşması mümkün 

olacak mıdır? 

Söz konusu desteklerin üretim ve istihdam artışı 

sağlayıp sağlamadığı konusunda bir inceleme 

yapılmakta mıdır? Yapılması sağlanacak mıdır? 

Bundan önceki paketlere ilişkin analiz sonuçları 

nedir?” 

 

Tarih: 23.12.2016 

Açıklama: KANAL V ANA HABER BÜLTENİ 
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Konu: Anayasa değişikliği teklifi ve ekonomide 

yaşanan darboğaz 

 

 

Tarih: 26.12.2016 

Açıklama: KOZA TV ALİ BULDU İLE YÜKSEK 

TANSİYON PROGRAMI 

Konu: Anayasa değişikliği teklifi ve ekonomide 

yaşanan darboğaz 

 

BUDAK: “BU KADAR YETKİ DEMOKRAT BİRİNE DE 

VERİLSE DİKTATÖR OLUR” 

“MİLLETİMİZ MUTLAKA TBMM’YE SUNULAN 

ANYASA TEKLİFİNİ OKUMALI” 

“CİDDİYETSİZ İÇ VE DIŞ POLİTİKA NEDENİYLE 

GENCECİK FİDANLAR TOPRAĞA DÜŞÜYOR” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

AKP’nin getirdiği Anayasa Teklifi ile 

cumhurbaşkanına verilen yetkilerin, hiçbir 

sistemde bulunmadığını belirterek, “Teklifle 

getirilen başkanlık ta değil cumhurbaşkanlığı da 

değil diktatörlüktür. Bu kadar yetki demokrat birine 

de verilse diktatör olur. Milletimiz bu metni 

okuduğunda gerçekleri görecek” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Koza TV’de gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. AKP Hükümetlerinin 

iç ve dış politikadaki tutarsız politikaları nedeniyle 

Türkiye’nin tarihinin en derin krizini yaşadığını 

kaydeden Budak, özelikle Suriye politikasının tam 

yenilgi olduğunu, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin 

sürekli tutum değiştirmek zorunda kaldığını 

kaydetti. Budak, “Türk Halkı onurludur. 

Yöneticilerinden de bu çerçevede hareket 

etmelerini bekler. Ne yazık ki, Türkiye dış politikada 

sürekli zikzaklar çizdi, kırmızı çizgileri delik deşik 

oldu. ‘Suriye’ye Esed’i devirmek üzere girdik’ diyen 

Cumhurbaşkanı 3 günde bu açıklamasını düzeltmek 

zorunda kaldı. Bugün Türkiye üç terör örgütüyle 

mücadele ediyor. Hain PKK, hain FETÖ, hain IŞİD. 

Hergün şehit haberleri geliyor. Biz CHP olarak 

terörle mücadele için her türlü desteğe hazırız. 

‘Gücünüz yetmiyorsa biz varız’ dedik. Ama sözümüz 

dinlenmedi. Ciddiyetsiz iç politika, ciddiyetsiz dış 

politika gencecik fidanların toprağa düşmesine 

neden oluyor. Bu şehitlerin hesabı verilmelidir” 

dedi. 

DİKTATÖR YETKİLERİ 

AKP’li milletvekillerinin imzalarıyla TBMM’ye 

sunulan anayasa teklifinin, birbiriyle çelişkili 

hükümler içerdiğini ve cumhurbaşkanına çok geniş 

yetkiler tanıdığını kaydeden Budak, bugün içinden 

geçilen sürecin de anayasa tartışmaları için uygun 

bir zemin oluşturmadığını söyledi. Budak, 

“Getirilmek istenen başkanlık ta değil, 

cumhurbaşkanlığı da değil, diktatörlüktür. 

Cumhurbaşkanına yasama, yürütme, yargı ile ilgili 

geniş yetkiler veriliyor. Ordu’nun başkomutanı. 

Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın tüm üyeleri 

Cumhurbaşkanı ve partisi tarafından belirlenecek. 

Böyle bağımsız yargı, bağımsız yüce divan olur mu? 

Bu kadar yetki kime verilirse verilsin, en demokrat 

insana da verilse diktatör olur. Bana da verilse 

doğru değil. Milletimiz mutlaka bu teklifi 

okumalıdır. Okuduğunda gerçekleri görecektir. Her 

şey bir adamın iki dudağı arasında sıkıştırılıyor. O ne 

derse o olacak. O ne kadar özgürlük uygun görürse 

o kadar olacak” dedi. Budak şunları söyledi: 

“El kaldır, indirle rejim değiştirilemez. Buna izin 

verilmez. Bu ülkede rejim Cumhuriyetle değişti. 
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Cumhuriyet kanla, göz yaşıyla kuruldu. Ülke 

topyekün savaşın içindeydi, savaşı kazandı, 

özgürlüğünü aldı, Cumhuriyeti kurdu. Şuanda OHAL 

düzeniyle Meclis baypas edilmiş durumdadır. Bir 

yandan Suriye’de savaş var. İçerde yoğun bir terör 

var. Ekonomi daralıyor. Bu şartlar içinde rejim 

değişikliği dayatılıyor. Türkiye’nin çıkış yolu 

ayrışmak değil, bütünleşmek. Bırakın OHAL kalksın, 

terör minimize edilsin ve ülke biraz normalleşsin. 

Bu şartlarda sağlıklı bir anayasa tartışması olmaz, 

olamaz.” 

EKONOMİ GÜVENLE YÜRÜR 

“Ülke kötü yönetildiği zaman, istikrarsızlık olduğu 

zaman ekonomi bozulur” diyen Budak, Türkiye’de 

tek başına iktidarın da istikrar getirmediğinin açıkça 

görüldüğünü söyledi. Budak, “7 Haziran 

seçimlerinden sonra, istikrar denilerek Türkiye 

yeniden seçime sürüklendi. Tek başına iktidar çıktı. 

Peki istikrar geldi mi? Tek başına iktidar var ama 

siyasi istikrar yok, ekonomik istikrar yok. Sürekli 

çelişkili açıklamalar yapılıyor. Bu kadar zafiyet 

olursa turizm olmaz, sanayi olmaz, üretim olmaz. 

İnsanlar kendini huzurlu hissetmeli ki yatırım olsun, 

üretim olsun. Türkiye’de huzur kaldı mı? Turizmde 

Rusya ile birlikte Avrupa pazarı da kaybedildi. 

Çünkü Türkiye’nin imajı bozuldu. Turizm çökünce, 

örtü altı üretimde çöktü, diğer sektörler de çöktü. 

Türkiye’de bir an önce hukuk devleti, demokrasi 

egemen olmalı. Dışarıya Türkiye’de adalet var, 

özgürlük var, huzur var diyebilmeliyiz” dedi. 
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Dış İlişkiler – Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz 

Yeniçağ 

 
 
Hürses 

Tarih :01.01.2017 

 

 
BirGün 

Tarih :31.12.2016 

 
 

BirGün 

Tarih :3O.12.2016 

CHP'li Yılmaz: Bedeli neyse ödeyeceğiz 

 

 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 

cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa 

değişiklik teklifi için, “Biz bu sistemi Ulusal Kurtuluş 

Savaşından sonra kurduk. Bunu böyle 10 günlük 

alelacele bu rejim değişikliğini onlara teslim 

etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bunun bedeli 

neyse de onu ödeyeceğiz. Meydanlarda 

ödeyeceğiz. Sokaklarda ödeyeceğiz ve bu 

diktatöryayı Türkiye’nin başına musallat 

etmeyeceğiz” dedi. Yılmaz, TBMM’de düzenlediği 

basın toplantısında Meclis Anayasa Komisyonu’nda 

kabul edilen anayasa değişikliği teklifine dikkat 

çekerek şöyle dedi: 

“Tek adam rejimini ve diktatöryasını kurmak için 

alelacele Meclis’i zorlayıp bütün teamülleri zorlayıp 

Türkiye’de bir rejim değişikliğine kalkışmak AKP’nin 

kalkışması bizim asla kabul edeceğimiz bir konu 

değildir. Biz bu sistemi Ulusal Kurtuluş Savaşından 

sonra kurduk. Bunu böyle 10 günlük alelacele bu 

rejim değişikliğini onlara teslim etmeyeceğimizi 
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belirtmek isteriz. Bunun bedeli neyse de onu 

ödeyeceğiz. Meydanlarda ödeyeceğiz. Sokaklarda 

ödeyeceğiz ve bu diktatöryayı Türkiye’nin başına 

musallat etmeyeceğiz.”Suriye’de yaşananlara 

işaret eden Yılmaz, “AKP kendini dış politikada rezil 

etti Suriye konusunda ama Moskova’daki 

deklarasyon ve akabinde ortaya çıkan fırsat 

penceresi esasen Türkiye için hayırlı olmuştur” 

dedi. 

“BELKİ DE NATO’DAN ATILMIŞ OLACAK” 

Avrupa Birliği ile ilişkilere değinen Yılmaz, “Avrupa 

Birliği ilişkilerimizde güven bunalımı had safhaya 

ulaşmış bulunmakta. Türkiye zaten bu rejim 

değişikliğini kendi içerisinde yaparsa zaten Avrupa 

Birliği dosyasını kendiliğinden kapatmış olacak. 

Avrupa Konseyi üyeliğini kapatmış olacak. Belki de 

NATO’dan atılmış olacak” diye konuştu. Suriye’deki 

ateşkese ilişkin soruya Yılmaz, “Eğer üç garantör 

ülke gerçek manada kontrol ettikleri unsurları 

tutabilirlerse Suriye genelinde bir ateşkesin 

sağlanması mümkün olabilir” yanıtını verdi. 

“AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN DE DAHİL 

OLMASI GEREKİR” 

Yılmaz, “Ne yapıp edip bu ateşkesle ilgili bir noktaya 

Amerika Birleşik Devletlerinin de dahil olması 

gerekir. Çünkü yapacağı negatif veya pozitif katkılar 

Suriye ölçeğinde önem taşıyacaktır” diye ekledi. 

(ANKA) 

 

Vatan 

Tarih :31.12.2016 

 
 
Aydınlık Gazetesi 

Tarih :31.12.2016 
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Aydınlık Gazetesi 

Tarih :27.12.2016  

 
 
Erzurum Pusula Gazetesi 

Tarih :27.12.2016 

 
 
Milliyet 

Tarih :27.12.2016  

 
 

Yeniçağ 

Tarih :27.12.2016 

 
 
Yurt Gazetesi 

Tarih :27.12.2016 
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BirGün 

Tarih :24.12.2016 

 
 

BirGün 

Tarih :23.12.2016  

 
 
İstiklal Gazetesi 

Tarih :23.12.2016  
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BirGün 

Tarih :17.12.2016 

 
 
Dokuz Sütun 

Tarih :17.12.2016 

 
 
Hürriyet 

Tarih :13.12.2016  

 

Günboyu 

Tarih :17.12.2016 
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Hürses 

Tarih :11.12.2016  

 
 
Yeniçağ 

Tarih :11.12.2016  

 
 
Habertürk 

Tarih :26.11.2016  

 
 
 

Dokuz Sütun 

Tarih :17.12.2016 

 
 

 

Dokuz Sütun 

Tarih :27.11.2016 
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Günboyu 

Tarih :17.12.2016  

 
 

yeniçağ 

 
 

Hürses 

Tarih :26.11.2016  
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Milliyet 

Tarih :28.11.2016 

 
Vatan 

Tarih :26.11.2016 

 

 
Yeniçağ 

Tarih :26.11.2016 
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Vatan 

Tarih :25.11.2016  

 
 
Evrensel 

Tarih :21.11.2016 

 

 
Milliyet 

Tarih :23.11.2016  

 
 

Dokuz Sütun 

Tarih :21.11.2016 

 
: 

Cumhuriyet 

Tarih :17.11.2016  

 
 



Kasım- Aralık 2016 

242 

Yeniçağ 

Tarih :17.11.2016  

 
 
 

Milliyet 

Tarih :16.11.2016  
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Yeniçağ 

Tarih :16.11.2016 
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Aydınlık Gazetesi 

Tarih : 13.11.2016  

 
 

BirGün 

Tarih : 13.11.2016 
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Ekonomi Politikaları – Gen.Bşk.Yrd.Selin Sayek Böke 

TV ve Radyo Programları ve Röportajlar 

 Cumhuriyet Gazetesi, Kemal Göktaş ile 

röportaj (13 Kasım 2016). 

 Birgün Gazetesi, ‘’Bugün bir şey yapılmazsa 

tadımız topluca kaçacak’’ başlıklı yazı (23 

Kasım 2016).  

 Bloomberg TV, ‘’Açıl Sezen ile Akıllı Para’’ 

programına katılım (25 Kasım 2016). 

 RS FM, Enver Aysever ile ‘’Oyuna Devam’’ 

programına katılım (1 Aralık 2016). 

 Kanal 33, Mersin, Haberler programına katılım 

(2 Aralık 2016). 

 Halk TV, Uğur Dündar ile ‘’Halk Arenası’’ 

programına katılım (2 Aralık 2016). 

 RS FM, Yavuz Oğhan ile ‘’Bi de Bunu Dinle’’ 

programına katılım (21 Aralık 2016). 

 

BİRGÜN GAZETESİ – 23 KASIM 2016 TARİHLİ 

DEĞERLENDİRME 

“Aman tadımız kaçmasın” diyenler, bugün bir şey 

yapılmazsa, tadımızın topluca kaçacağını artık 

bilmeli 

Türkiye ekonomisi bir süredir olağanüstü bir 

durumla karşı karşıya… Ekonominin gidişatıyla ilgili 

bizim de dahil olduğumuz çok çeşitli kesimler de 

uzun zamandır endişelerini dile getiriyor. Ancak ilk 

kez; Türkiye’de ekonomik bir olağanüstü hal 

yaşandığının ve Türkiye’nin bir ekonomik krizin 

eşiğinde olduğunun altını çizmek artık bir 

zorunluluk oldu.  

Doğrudan tarifini en açık şekliyle ortaya koymak 

zorundayız. Türkiye bugün “yönetememezlik ve 

devlet aygıtının çökmesi” kaynaklı bir reel sektör 

krizinin eşiğinde ve eğer tek adam rejiminin gözü 

kara çılgınlığı devam ederse bu durum bir mali krize 

dönüşme, ardından da bankacılık krizini de 

tetikleme potansiyeli taşıyor.  

Bu 1994, 2001, 2009 krizlerinden hiç birine 

benzemiyor. Bu farklı. Bu bir finansal sektör krizi 

değil, bir reel sektör krizi… Deprem dalgası yaygın. 

Bu kriz başka, çünkü ilk defa Türkiye bir krize, hane 

halkı borçlu olarak, işsizliğin yapışkan ve yüksek 

olduğu, şirketlerin ve bankaların yaygın olarak 

borçlu olduğu bir koşulda yakalanmak üzere… Ama 

öngörülebilen bir şey var, o da bu krizin 

sonuçlarının ne kadar ağır olabileceği.  

Artık basit birkaç ekonomi politikası hamlesiyle 

düzeltilebilir bir durum değil 

Tespiti ne kadar cesur ve dürüst yaparsak, sonrasını 

da o kadar cesur ve doğru konuşabiliriz. Açık olan 

şu, tüm siyaset kurumunun bugün tarihsel bir 

sorumluluğu var. Türkiye’de hemen bugün siyasi 

istikamet değişmezse, çılgınlık haline son 

verilmezse bu terazi bu sıkleti çekmeyecek. Son 

haftalarda yaşadıklarımız bize şunu gösterdi: 

Ekonomimiz ne yazık ki söyledikleri gibi sağlam 

değil. Ne yazık ki bu durum geçici ve sadece dış 

kaynaklı değil ve maalesef artık basit birkaç 

ekonomi politikası hamlesiyle düzeltilebilir bir 

durum değil. 

Bütün göstergeler aynı şeyi söylüyor, olağanüstü 

bir durum var 

Bu ay açıklanan en güncel veriler işsizliğin yüzde 

11,3 ile son 6 yılın en yüksek oranına ulaştığını 

gösteriyor. 3 milyon 493 bin kişi iş arıyor ve 

bulamıyor; 2 milyon 514 bin kişi umudunu 

kaybetmiş, artık iş dahi aramıyor. Gerçek anlamda 

6 milyon 7 bin kişi işsiz. Bu veri geçen Ağustos ayına 

göre bir yılda gerçek işsiz sayısında 518 bin artış 

olduğunu gösteriyor. Yarım milyonun üzerinde kişi 

ya umudunu kaybetmiş ya da çalışmak için çaba 

harcadığı halde iş bulamıyor.  

İşsizlik verilerinin gösterdiği daha da kritik bir başka 

gelişme var. Türkiye’de 15- 24 yaş arası gençlerde 

işsizlik oranı 1,6 puanlık artışla, yüzde 19,9’a 

yükseldi. Üstelik, aynı veriler “ne işte, ne eğitimde 

olan” gençlerin oranının yüzde 27,2’ye çıktığını 

söylüyor bize. Artık Türkiye, her 3 gencinden birine, 

ne iş, ne aş, ne de gelecek vadedebiliyor. Yani her 3 

gençten biri, ne yarın iş bulmasını kolaylaştırıcı 
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beceriler edinebileceği bir eğitim görüyor, ne de 

bugün çalışıyor. Ekonomik düzenden tamamen 

dışlanmış durumda.  

Türkiye 27 çeyrek sonra ilk defa küçülmeye doğru 

gidiyor 

İşsizlik, üretimsizliğin yansıması. Üretimdeki 

yavaşlama da büyüme rakamlarında açıkça 

gözüküyor. Bakın, üçüncü çeyrekte Türkiye 

küçülmeye doğru gidiyor. 27 çeyrek sonra ilk defa… 

Vatandaşın borçluluk oranı yüzde 68’e ulaştı 

Konut hariç kredi borcu ve taksit ödemeleri 

değerlendirildiğinde vatandaşın borçluluk oranının 

yüzde 68’e ulaştığını gösteriyor. Bu rakama konut 

borcu olanlar da dahil edilirse borç temelli Türkiye 

ekonomisi tablosu daha gerçekçi ve ağır bir biçimde 

karşımıza çıkıyor. Maddi yoksunluk yaşayan 

vatandaşların oranı yüzde 30,2’ye çıkmış. Bu 

insanlar sağlığı için ihtiyaç duyduğu besini sofraya 

koyamıyor, çocuğunu istediği okula gönderemiyor, 

evindeki mobilyayı yenileyemiyor. Gelir 

adaletsizliğinin arttığı bu dönem, ekonomik 

sorunların yaygın bir sosyal olgu olduğuna da işaret 

ediyor. Öyle ki, en zengin yüzde 20’lik dilimin aldığı 

pay en düşük yüzde 20’lik dilimin 8 katını aşan bir 

düzeye ulaştı.  

TL’deki en yüksek değer kaybı, OHAL’in uzatıldığı 

gün yaşandı 

Bütün bu yaşamsal ekonomik göstergeler finansal 

piyasalarda ciddi yansımalar yaratıyor. Üstelik bu 

yansımalar da yaşamsal önemde. Yavaşlayan 

büyüme, artan işsizlik, bozulan gelir dağılımı, 

ödenemeyen borçlar, özünde ekonomiye duyulan 

güvenin sarsıldığının yaşamsal işaretleri. Bu güven 

bozukluğu TL’nin dolar karşısında hızla erimesine 

de yol açıyor. Nitekim, 2016’nın başından bu yana 

yüzde 15’in üzerinde değer kaybı yaşandı. Üstelik 

de bu değer kaybının neredeyse tamamı, Eylül ayı 

sonundan itibaren yaşanıyor ve hatta 3 Ekim’den 

itibaren hızlanıyor. Burası önemli bir kırılma 

noktası: 3 Ekim tarihi, Bakanlar Kurulu’nun OHAL’in 

uzatılacağı haberini verdiği tarihtir. Yani OHAL’in 

uzatılması ile artan siyasi risk ve gerginlik kendisini 

çok açık bir biçimde dolar kurunda gösteriyor. 

Benzer bir durum, “başkanlık sistemi” 

tartışmalarının alevlendirildiği günlerde yaşandı. 

Hükümetin AB ile ipleri germesiyle devam etti. 

Herkes tarafından bilinen gerçek şudur: TL’nin 

değer kaybının nedeni, iddia edildiği gibi ABD seçim 

sonucu değildir. TL’nin değer kaybının Türkiye 

kaynaklı olduğunun en somut göstergelerinden 

birisi de kendisine benzeyen para birimleriyle 

karşılaştırılınca çıkıyor. Son dönemde TL, kendisine 

benzeyen para birimlerinden 2 kat daha fazla değer 

kaybetti. TL benzer para birimlerinden negatif 

ayrıştı denilen de işte budur.  

Dolar kurundaki gelişmeleri yaşamsal kılan 

dolardaki her değişikliğin işsizliğe, üretime ve gelir 

dağılımına etkisinin çok olması. Bu etkinin çok 

olmasının en temel sebebi de dışa bağımlı bir 

ekonomik modelin Türkiye’de var olması. Dışa 

bağımlılık kendisini en açık biçimde dış borç 

verilerinde gösteriyor. Türkiye’nin kısa vadeli 

ödemesi gereken 167,8 milyar dolar dış borcu var. 

Bu borç ülke borcu. Yani şirketlerimiz borçlu, o 

zaman o şirketin TL kazanan işçisi de bu borcun 

ortağı. Bankalar borçlu, o zaman o bankalardan 

borç almış olan, kredi kartı kullanan tüm 

vatandaşlarımız da bu dış borcun ortağı. Bu kısa 

vadeli dış borcun değeri sene başında 493 milyar TL 

değerindeyken, bugün ödememiz gereken borcun 

miktarı 570 milyar TL’ye ulaştı. Bu hesabın yapıldığı 

günkü dolar değerine göre, şu anda 77 milyar TL 

daha fakiriz; borcumuz 77 milyar TL daha artmış 

durumda. Üstelik ödeme kapasitemiz değişmemiş, 

hatta durum zorlaşmışken... 

Öte yandan şirketlerimizin net döviz pozisyonunda 

açık var: yani dışarıya olan dolar yükümlülüğünü 

karşılayacak dolar temelli varlıkları yok. Aradaki 

fark 210 milyar dolar. Şirketlerin net döviz 

pozisyonundaki bu açık TL her değer kaybettiğinde 

şirketler için TL cinsinden artıyor. TL’nin her 1 

kuruşluk değer kaybında şirketler 2,1 milyar TL 

zarar yazıyor. Yılbaşından beri toplam yazılan zarar 

96,9 milyar TL. Zarar yazan şirketler önünü 

göremiyor ve üretimini azaltıyor, istihdam 

yaratmıyor. Şirketlerin yazdıkları bu zararlar 

sonunda vatandaşın işsizliği anlamına gelecek.  

İşsizlikte bu etkinin görülmesi zamana yayılabilir 

ama dolar kurundaki hareketlilik günlük hayatımızı 

etkilemeye başladı bile. TL her değer kaybettiğinde 

bu hepimizin hayatına zam olarak yansıyor. Benzin 
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pompada bugün dünden daha pahalı… Yarın da 

muhtemelden bugünden daha pahalı olacak. Böyle 

olunca pazara, markete ürününü getiren pazarcının 

maliyeti artıyor. Artan maliyet patlıcanı, biberi, 

domatesi alan tüketicinin daha çok para ödemesine 

yol açıyor. Üstüne üstlük birçok gıdayı da ithal 

etmek zorunda bırakıldık. Örneğin, Uruguay’dan et, 

Kanada’dan nohut, bezelye ve yeşil mercimek ithal 

eden, Çin’den kuru fasulye ithal eden konuma 

geldik. Yani nohutun, bezelyenin, mercimeğin, etin 

ve daha nice gıda ürününün fiyatı dolar üzerinden 

belirleniyor. Bütün bunlar genel enflasyon artışı 

anlamına gelecek; enflasyon TL’nin bu değer kaybı 

sonucunda 2 puan daha yüksek olacak.  

Türkiye’ye para gelmiyor, hatta gelenler çıkıyor 

Bunlar hepimizin her an yaşadığı ekonomik 

gerçekler. Bir de günlük hayata henüz yansımamış 

olan ancak ekonomide alarm zillerinin çaldığını 

gösteren bazı kritik gelişmeler var. Türkiye’ye para 

gelmiyor, hatta gelenler çıkıyor. Musluklar kurudu. 

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı yıllık 200 milyar 

doları geçiyor, ve musluklar kurudukça bu ihtiyaç 

hızlanarak artacaktır. Ve finansman ihtiyacı 

arttıkça, kaynak bulmak zorlaştıkça TL’nin değer 

kaybı hızlanacaktır. Üstelik, Türkiye’deki yerli 

yatırımcı da tedirgin ve gidecek yeni yerler arıyor.  

Finansal piyasalarda zorluk dövizle sınırlı değil. 

Devlet kendi kağıtlarına müşteri bulamaz halde, 

bunun sonucunda daha yüksek faizlere katlanmak 

zorunda kalıyor. Geçen hafta yapılan Hazine 

ihalesinde yaşanan buydu.  

Bankalar bilançolarının ötesinde gözüken riskler 

taşıyorlar. Vatandaş tüketici kredilerini geri 

ödemekte zorlanıyor. KOBİ’ler aldıkları krediyi 

ödeyemez haldeler. Vatandaş da KOBİ de zor 

durumda. Verdiği krediyi alamayan bankalar da zor 

durumda.  

Reel sektör iş yapamaz halde, kimse birbirine 

güvenemiyor 

Reel sektör iş yapamaz halde, kimse birbirine 

güvenemiyor, kimse önünü göremiyor. Esnaf bunu 

açıkça söylüyor zaten: ‘’piyasada para dönmüyor, 

piyasa durdu’’. İş dünyası birbirine çek veremez 

halde. “Ya tedarikçim FETÖ’cü diye yaftalanırsa”, 

“ya bayime yarın el konursa” endişesi her şeyi 

durdurdu. Bankalardan bakkala, küçük üreticiden 

en büyük sanayiciye herkes bunu söylüyor. Can ve 

mal güvenliği OHAL kapsamında ortadan kaldırıldı. 

Kimse birbirine, kimse kurumlara güvenmiyor. 

Böyle olunca da kimse birbiriyle iş yapamıyor. 

Bankaların kamu personeline “yarın KHK işten 

atılırsa” düşüncesiyle kredi vermediği şikayetleri 

artıyor. Devlet öyle bir hale geldi ki, memur 

müdüründen, müdür müsteşarından, müsteşar 

bakanından talimat almıyor. “Ya yarın bu insanlar 

FETÖ’cü çıkarsa” diye korkuyor. İş adamları, 

devlette kimsenin imzasına güvenemiyor. Can 

güvenliği yok. Mal güvenliği yok. Ekonomik güven 

yok. Kimse yarını göremiyor. OHAL nedeniyle, 

çalışır durumda kurum kalmadı. Devlet aygıtı 

bitirildi. 

Özgürlükler sınırlandığında, ekonomik fakirleşme 

de oluyor 

Bir yandan da, ülke olarak belki de daha önce hiç 

yaşamadığımız biçimde olumsuzluklar yaşamaya 

başladık. Türkiye, Freedom House tarafından 

yayınlanan "İnternet Özgürlüğü Raporu"na göre ilk 

kez “özgür olmayan ülke” kategorisine düştü. Bu 

gerileme, son dönemde vatandaşın haberleşme 

hakkına getirilen sınırlamalar nedeniyle yaşanıyor. 

Yani OHAL nedeniyle yaşanıyor. Özgürlükler 

sınırlandığına, aynı zamanda ekonomik fakirleşme 

de oluyor. Çalışmalar son dönemde Türkiye'de 

yaşanan bu haberleşme hakkı kısıtlamalarının 

ekonomiye maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar 

olduğunu gösteriyor. Bugünün döviz kuru ile bu 340 

milyon TL'ye yaklaşan bir kayıp demek. Bu keyfi, 

hukuk tanımaz kararlarla internet kesilince, 

şirketler bayilerine ulaşamıyor, firmalar pos 

cihazlarını kullanamıyor, bankacılık işlemleri 

yapılamıyor, tüm sektörlerde zaten zorlaşan 

üretim, yavaşlıyor. Yani iş yapılamaz hale geliyor.  

O ekmek artık sofraya gelmeyebilir  

Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Yani bu iş 

ciddi. Öyle ciddi ki, bugüne kadar “ekonomi kötü 

ama gemi yüzüyor” ya da “sosyal yardım alıyoruz”, 

“maaşımız yatıyor” veya “sesimizi çıkarmayalım ki 

ayakta kalabilelim”, diye düşünenlerimiz için, 

maalesef artık biri şunu yüksek sesle ifade etmek 

zorunda: O gemi artık yüzemeyebilir. Bugüne kadar 

“demokrasi sıkıntısı büyük ama biz ekmeğimizin 
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peşindeyiz” diyenlerimiz de vardır. Ama şunu artık 

söyleme yükümlülüğümüz var. O ekmek artık 

sofraya gelmeyebilir.  

Ekonomide yaşananlar, öncelikle siyasi bir krizin 

sonucudur 

Türkiye’nin sürüklenmekte olduğu bu krizin temel 

nedeni, verilerden de hemen anlaşılıyor, iç 

siyasetteki gerilim. OHAL’le derinleştirilen hukuk 

krizi, Türkiye’de bir can ve mal güvenliği sorununa 

dönüşüyor. Başkanlık tartışmaları, ardından da Batı 

ile bozulan ilişkiler, belirsizliğin ve gerilimin 

derinliğini daha da artırıyor. Can ve mal güvenliği 

olmayan bir yerde ne fabrika kurulur, ne devlet 

borçlanabilir, ne var olan şirketler iş yapabilir. 

Kısacası işsizlik artar. TL değer kaybeder. Türkiye 

fakirleşir. Bugün yaşıyor olduğumuz işte bu krizin 

eşiğidir. Açık olan şu: Ekonomide yaşananlar, 

öncelikle siyasi bir krizin sonucu ve hukukun yok 

edilmesinin de bir uzantısıdır. Çözüm de dolayısı ile 

siyasetten ve hukukun yeniden inşasından geçiyor. 

Birileri diyebilir ki, “OHAL’den bana ne, gazeteciler 

hapisteyse bana ne, birilerinin malına el 

konuluyorsa bana ne...” Ama durum öyle değil. 

Artık şunu anlamalıyız: İçinde bulunduğumuz 

ekonomik durumun nedeni siyasi… OHAL 

düzeniyle, “masamızdaki ekmek” arasındaki bağı 

artık çok daha açık yaşıyoruz.  

Artık sırf TCMB’nin çözebileceği bir sorun değil  

Kısacası sürükleniyoruz. Bu iş yalnızca ekonomi 

politikasıyla, sorumluluğu sırf Merkez Bankası’nın 

sırtına yükleyerek çözülebilecek bir sorun olmaktan 

çıktı. İktidar tarafından çıkartıldı. Artık Merkez 

Bankası’nın da tek başına yapacağı birşey kalmadı. 

Üstelik bu kadar borçlu bir ekonomide TL’nin değer 

kaybı kadar faizin kendisi de refahı azaltıcı etkiye 

sahip..  

Rejim tartışması bitirilmeli, OHAL derhal kalkmalı 

Bu durumun çerçevesini çizince, ne yapılması 

gerektiği de ortaya çıkıyor: Hemen sıralayalım. 

Acilen ülkede yeniden ısıtılıp getirilen rejim 

tartışması bitirilmeli. Başkanlık ısrarından 

vazgeçilmeli. Derhal OHAL kalkmalı. Şu andan sonra 

kimsenin tuzu kuru değil. FETÖ operasyonları bir an 

önce tamamlanmalı. Piyasa yeniden güven tesis 

edilerek iş yapabilir hale getirilmeli. AB ile ilişkiler 

germeye yönelik değil, toparlamaya yönelik tekrar 

ele alınmalı. Bu adımlar atılmalı ki ekonomi 

politikasında acil eylemler planlanabilir ve 

uygulanabilir hale gelsin. Bunlar yapılmazsa bütün 

bir ülke olarak, hep birlikte ağır bir bedel 

ödeyebileceğimizi söylemek kehanet olmaz.  

Her şey bu kadar açıkken, artık tek cümleyle 

durumun özeti şudur: “Aman tadımız kaçmasın 

diyenler”, bugün bir şey yapılmazsa tatlarının 

kaçacağını artık bilmelidir.  

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı ekonomik çerçevenin 

değerlendirmesini, eleştiri ve önerilerini kamuoyu 

ile aşağıdaki basın açıklamaları ve röportajlarla 

paylaşmıştır: 

12 Kasım 2016; ‘’Döviz kuruna ilişkin basın 

açıklaması’’ (Ek 3). 

13 Kasım 2016, Cumhuriyet Gazetesi, Kemal Göktaş 

ile röportaj  

15 Kasım 2016; ‘’İşsizliğe ilişkin basın açıklaması’’ 

(Ek 4). 

18 Kasım 2016; ‘’Son ekonomik gelişmelere ilişkin 

basın açıklaması’’ (Ek 5). 

21 Kasım 2016; ‘’Türkiye’nin içine sürüklendiği 

ekonomik krize ilişkin basın toplantısı’’  

23 Kasım 2016; Birgün Gazetesi, ‘’Bugün bir şey 

yapılmazsa tadımız topluca kaçacak’’  

9 Aralık 2016; ‘’Ekonomi koordinasyon kurulu 

kararlarına ilişkin basın açıklaması’’ (Ek 6). 

16 Aralık 2016; ‘’Son ekonomik gelişmelere ilişkin 

basın açıklaması’’ (Ek 7) 
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Sosyal Politikalar – Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık 

Tarih: 12.11.2016 

NE ÜNİVERSİTELER NE YURTLAR SİYASETİN ARKA 

BAHÇESİ OLMAMALI! 

 

 

Tarih: 18.11.2016 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: Suçluları, 

tecavüzleri AKlamayın! 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 

yayınladığı basın açıklamasında AKP’nin 

tecavüzcünün mağdurla evlenmesi durumunda 

cezasının ertelenmesini öngören skandal 

önergesine tepki gösterdi. Kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı veren Gazi Meclisten, kızlara 

tecavüzcüsü ile evlenip evlenmeme seçeneği sunan 

Meclis’e geçilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade 

eden Karabıyık, “Her ne kadar tasarıda cebir, 

tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden 

olmaksızın dese dahi hem bunun ayrıştırılması son 

derece güç olup hem de kızların küçük yaşta 

evlendirilmesini ya da 15 yaşından küçük çocuğun 

rızası ile ırza geçilmesi olayını bir tecavüz ve 

istismar olarak yorumluyoruz. AKP, çocuk evliliği ve 

resmi nikah harici sadece imam nikahı ile evliliğin 

ortamını hazırlamaya ve meşrulaştırmaya çalışıyor. 

Bir çocuğu tecavüzcüsü ile evlendirmek ve ömür 

boyu onunla yaşamaya mecbur bırakmak, 

tecavüzcüyü ödüllendirmek, çocukları ise bir ömür 

psikolojik ve fiziksel istismarın ellerine bırakmak 

demektir. Bu ülkede 14 yaşındayken 12 kişinin 

tecavüzüne uğrayan çocuklara ne yazık ki şahit 

olduk; bu durumda çocuğun hangi tecavüzcüyle 

evleneceğine de yine Adalet Bakanlığı mı karar 

verecek? İktidar partisinin görevi hapisteki 4000 

tecavüzcüyü AKlamak için kızların geleceği ile 

oynamak mıdır? Yoksa bir kızımızın canının daha 

yanmaması için kanunlar çıkarmak, politikalar 

oluşturmak mıdır? Lütfen, suçluları ve tecavüzcüleri 

AKlamayın!” sözleriyle önergeye karşı çıktı. 

Karabıyık, madde ve önerge her ne kadar oylanmış 

ve 165 Milletvekilinin oyu ile geçmiş olsa dahi, 

Kanunun tamamının oylamasının CHP’nin çabası 

üzerine yapılmadığını, bu nedenle yasallaşmadığını 

söyledi. Salı günü Meclis’e tekrar geldiğinde yine 

aynı çabayı göstereceklerini ve AKP’nin bu konuda 

geri adım atmasını beklediklerini vurguladı. 
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Tarih: 25.11.2016 

 

 

Tarih: 28.11.2016 

Sözcü Gazetesi  

 

Tarih: 07.12.2016 

EĞİTİMİN KARNESİ PISA SINAVLARIYLA KENDİNİ 

GÖSTERDİ 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı 

basın açıklamasıyla 2015 yılı PISA sonuçlarını 

yorumladı.  

Uluslararası bir öğrenci değerlendirme sınavı olan 

PISA, OECD tarafından 15 yaş üzerindeki 

öğrencilere test ve anket çalışması şeklinde 

uygulanıyor. Sınavda öğrencilere fen bilimleri, 

matematik ve okuma alanlarında sorular 

yöneltiliyor; 3 yılda bir yapılan PISA sınavının 

sonuçları ise ertesi yıl açıklanıyor.  

İŞTE AKP İKTİDARININ EĞİTİMDE GELDİĞİ SON 

NOKTA 

2000 yılından bu yana yapılan PISA’nın OECD 

tarafından açıklanan 2015 sonuçlarını 

değerlendiren CHP’li vekil, Türkiye’deki 

öğrencilerin 2012 yılındaki sonuçlara göre önemli 

ölçüde sıra kaybı yaşadığını söyledi ve ekledi: 

“Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin 

31.2’sinin matematik, fen bilimleri ve okuma 

ortalamasında çok düşük düzeyde performans 

gösterdiğini yansıtan 2015 yılı sonuçlarına 

bakıldığına, listede üst sıralarında yer alan 

ülkelerde bu oranın yüzde 10’un üzerine 

geçmemesi ülkemizde durumun ne kadar vahim 

olduğunu gözler önüne seriyor.” 

3 YILDA 10 SIRA GERİLEDİK 

72 ülkeden 540 bin öğrencinin girdiği PISA 2015’te 

Türkiye’nin matematikte 49., fen bilimlerinde 52, 

okumada ise 50. sırada olduğunun altını çizen 

Karabıyık, 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin 9 sıra 

kaybettiğini ve OECD ortalamasının altında 

kaldığını; fen bilimlerinde 43. sıradan 52ye, 

okumada 41den 50ye, matematikte ise 44ten 49a 

gerilediğimizi dile getirdi.  

ALINAN KARARLARIN MERKEZİNDE SİYASİ 

ÇIKARLAR OLDUKÇA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ 

CHP’li Karabıyık “Bizim çocuklarımız başarısız değil; 

ancak eğitim sistemindeki yanlışların getirdiği 

sonuçtur bu. 14 yılda eğitim sistemi katledilmiştir 
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demekte haksız değiliz. Her geçen gün 

iyileştireceklerine daha da kötüleştiren, 

müfredatıyla, okul kitaplarıyla, sistemsizlik ve 

yazboz tahtasına dönüştürülen uygulamalarıyla 

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi siyasetin arka bahçesi 

haline dönüştürmeye devam ettikçe de bu sonuçlar 

kaçınılmaz olacaktır” sözleriyle iktidarın Milli Eğitim 

politikalarını eleştirdi. 

Türkiye’nin Ulusal Çocuk Politikasına sahip 

olmadığını hatırlatan Karabıyık, “Biz CHP olarak 

düzenlediğimiz bir çalıştay ile Türkiye’nin Ulusal 

Çocuk Politikası’nın nasıl olması gerektiğini masaya 

yatırdık ve basın ile de paylaştık. Söz konusu 

çalışmada öncelikle Türkiye’de uygulamadaki 

yanlışları gösterdik. Bu yanlışlıkların en başında, 

çocukla ve gençlerle ilgili alınan tüm kararların 

merkezinde sadece gelecek nesilleri şekillendiren 

ideolojik çıkarların var olmasıydı. Eğitimi 

iyileştirmek için tüm çalışmaların yapılması gerekir; 

ancak burada öncelikle eğitimi siyaset aracı olarak 

gören zihniyeti değiştirmek gerek” sözleriyle 

açıklamasını tamamladı. 

 

Tarih: 05.12.2016 

Milliyet Gazetesi 

 

Tarih: 15.12.2016 

YÖNTEM DEĞİŞİKLİKLERİ İLE EKONOMİDEKİ 

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla hesaplama yönteminde yaptığı değişiklikle 

ilgili açıklamalarda bulundu. Hesaplama şeklindeki 

değişiklikler ile milli gelir ve kişi başına düşen milli 

gelir rakamlarının arttığı görüntüsü çizildiğini ifade 

eden Karabıyık, “Yöntem değişiklikleri ile 

zenginleşmiş gibi gösteriliyoruz. 2015 sonu 

itibariyle milli gelirimizin yüzde 19.7 arttığı bir tablo 

yaratılıyor; ancak gerçekte ne milli gelirimizde ne 

de kişi başı milli gelirde bu denli bir artıştan söz 

etmek mümkün değil. TUİK, hesaplama 

yöntemlerinde yaptığı değişikliklerle ekonomide bir 

pembe tablo yaratmaya çalışıyor; ancak 

ekonomideki sorunlar kağıt üstünde çözülemez” 

dedi.  

BİR GECEDE ZENGİNLEŞTİK  

CHP’li Vekil, “TUİK açıkladığı son verilerde 2015 yılı 

için GSYH’de yüzde 20, ortalama yatırım oranında 

yüzde 200’lük bir artış gösterirken, ortalama 

tasarruf oranını ise yüzde 15'ten yüzde 24'e çıkardı. 

Bir gecede yapılan hesaplama yöntemi değişikliği 

ile tüm olumsuz göstergeler lehimize döndü; 

tasarrufların, cari açığın, bütçe açığının milli gelire 

oranı iyileşti. Peki kağıt üzerinde yapılan bu artış, 

bir yılda ödememiz gereken 200 milyar dolarlık dış 

borçlar ve cari açığın ödemesinde ne kadar etkili 

olacak?” diye sordu.  

Bu güncellemelerle ortaya çıkan ekonomik 

tablodaki çelişkileri de gözler önüne seren CHP’nin 

ekonomist vekillerinden Karabıyık, “TUİK son 

rakamlarda 2013-2015 döneminde ekonominin her 

yıl ortalama yüzde 6.5 büyüdüğünü gösteriyor; 

ancak eski seride son üç yıllık ortalama yüzde 

3.7’lerdeydi. Yani bu hesaplama ile ilk ilan edilen 

rakamlara kıyasla son üç yılda iki kat daha yüksek 

bir büyüme gösteren bir Türkiye tablosu çiziliyor. 

2013’teki büyüme oranı da bir gecede yüzde 

4.2’den yüzde 8.5’e çıkarıldı; oysa aynı yıl 

mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik yüzde 

8.8’den yüzde 9.1’e seviyesine yükselmiştir. Burada 

ciddi bir çelişki var” uyarısında bulundu. Baz alınan 
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2009 yılının kriz yılı olduğunun da altını çizen 

Karabıyık, “İktisata göre bu yanlıştır; düşük olan kriz 

yılını baz almak gerçeği göstermez” dedi.  

BİR GECEDE 10 PUANLIK BİR ARTIŞ OLMASI 

MÜMKÜN MÜ? 

2015 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin hem 

bütçe açığı verdiğini hem de cari açık vererek 

ilerlediğinin altını çizen Karabıyık, “Tasarruf açığını 

2002'de yüzde 18,6'da aldınız, 2016'da yüzde 

13,5'e düşürdünüz, oysa bu oran gelişmekte olan 

ülkelerde 31,2 seviyesinde… Umutlar büyüme için 

dış kaynağa ve yabancı sermayeye bağlanıyor; 

ancak ekonomiye duyulan güvendeki azalma 

nedeniyle para gelmiyor ve sermaye girişi yıllık 50 

milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi” dedi. 

Bu nedenle TÜİK’in yeni GSYH verisinin eskisine 

kıyasla yüzde 11’e yaklaşan bir oranda daha yüksek 

oluşunun gerçekçi bir tablo yaratmadığını 

vurgulayan Karabıyık şöyle konuştu: “2012 yılından 

bu yana Türkiye ekonomisinin yerinde saydığı bir 

tablo ile karşı karşıyaydık; ancak yeni GSYH 

serilerinden hesaplanan büyüme oranlarına 

bakıldığında Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen iki 

ülkesi olan yüzde 7.3’lük ortalamaya sahip Çin ve 

yüzde 6.9’luk ortalamaya sahip Hindistan kadar 

büyümüş gözüküyor. Yıllarca düşük tasarruf 

oranlarını tartışırken, bir gecede değişen 

yöntemlerle eski seriye göre yaklaşık yüzde 14 olan 

tasarruf-GSYH oranı, yeni seride yüzde 25’e 

yaklaştı. Peki gerçekçi düşündüğümüzde tasarruf-

GSYH oranında bir gecede 10 puanlık bir artış 

olması mümkün mü? Tabi burada yapılan daha 

önce tüketim olarak kabul edilen bazı harcamaların 

tüketimden çıkararak yatırıma aktarılmasıdır. 

Özellikle AR-GE harcamaları ve askeri harcamalar 

gibi. Bu yer değiştirmeyle de zaten tüketim 

harcamaları azalmış görünüyor. Evet, TUİK diğer 

ülkelerde uygulanan yöntemlere uyum sağlamak 

için söz konusu yöntemlere geçmiş olabilir; ancak 

bunun gerçek bir iyileşme olmadığı, bir yöntem 

değişikliğinden kaynaklandığı kamuoyuna iyi 

anlatılmalı ve hükümet yetkilileri de sunumlarında 

bunu bir iyileşme olarak göstermeden gerçekleri 

görebilmeliler.” 

BİZ ÇÖZÜMLERİMİZLE HAZIRIZ! 

Hesaplama şekli değişince eski dönemlerle 

karşılaştırma yapılmasının da güç olduğunu ve 

anlamını yitirdiğini vurgulayan Karabıyık, “Her ne 

kadar hesaplama yöntemi değiştiğinde düzeltme 

yapılsa da veriler makyajlanmış ve gerçeği 

göstermeyecek şekilde iyileştirilmiş oluyor; bizim 

kendimizi kandırmaya değil, gerçekleri görüp; 

gerçekten iyileşmesi için çözüm üretmeye 

ihtiyacımız var. İktidarın dikkatine sunarım ve eğer 

çözüm üretemiyorlarsa biz çözümlerimizle hazırız. 

Yönetilemeyen bir ekonominin daha da kötüye 

gitmesine göz yummak yanlıştır, bu ülkeye yapılan 

en büyük haksızlıktır” sözleriyle açıklamasını 

tamamladı.  
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Tarih: 16.12.2016 

BU DENLİ BİR İSRAFA BAKANLIĞINIZ GÖZ 

YUMACAK MIDIR? 

 

Tarih: 21.12.2016 

 

Tarih: 22.12.2016 

Kaç Yurt ve Bina Ensar’ın Kullanımına Verildi? 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili 

Lale Karabıyık, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

görüşmelerinde söz aldı. Hükümet tarafından 

getirilen yeni bir torba yasa ile bir dizi değişikliklere 

gidildiğini söyleyen Karabıyık, bu tasarı ile sorun 

çözücü düzenlemeler getirmekten ziyade 

istisnaların genişletilmesinin amaçlandığını 

vurguladı.  

Bir Diretme Söz Konusu  

CHP’li Vekil, ek madde ile getirilen “Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere 

yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan vakıflardan 

Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim 

bakanlıklarınca belirlenen şartları sağlayan vakıf ve 

derneklerin lehine, kuruluş amaçlarına uygun 

olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 

üzerinde 49 yıl süre ile "bedelsiz irtifak hakkı" tesis 

edilebilecek” maddesini yorumladı: 

“Biz sürekli “Devlet, yurtları yapsın.” derken, tam 

tersine “Hayır, devlet yapmayacak, vakıflara 

bırakacağız.” şeklinde bir diretme söz konusu” 

diyen Karabıyık, “Böyle mülkler varsa neden bunları 
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devlet kullanıp da yurt yapmaz, niye işletmez, niye 

denetlemesi kendisine ait olmaz, ısrarla neden bu 

sorumluluktan kaçar? Bunları anlamış değiliz.” 

dedi.  

Gerçek Durum Fiili Durum Tartışması Maddelere 

de Yansıyor 

Uygulamada olan durumların getirilen maddelerle 

yasallaştığının da altını çizen CHP’nin ekonomist 

vekillerinden Karabıyık, bu gerçek durum, fiilî 

durum tartışmasının bütün torba yasalarda gelen 

maddelere de yansıdığını söyledi. Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na getirilen, Kredi ve Yurtlar Kurumuyla 

ilgili ve amaçlarına bir cümlenin eklendiği torba 

yasayı da hatırlatan Lale Karabıyık, “KYK’nın 

amaçlarına “Millî ve manevi değerleri geliştirme 

eğitimi vermek.” eklenmesi maddesini burada 

tartıştık ve itirazımızı dile getirdik; ancak biz daha 

önceden yoktu da şimdi böyle bir şey getiriliyor 

sandık ve bu eğitimin zaten bir yıldır yapıldığını 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın 

sunumunda öğrendik. Yani, bu uygulama varmış ve 

bir sene sonra maddeye ekleniyor…” dedi. Aynı gün 

gelen bir diğer madde ile vergiden muaf olan vakıf 

ve derneklere ait yurtların beslenme ve barınma 

maliyetlerine destek verileceğin de gündeme 

geldiğini söyleyen Karabıyık, vakıf ve derneklerin 

isminin yer aldığı bir liste dağıtıldığını ve bunların 

içinden hangi vakıflara destek verileceğinin 

kriterleri ilgili bakanlık tarafından belirleneceği 

açıklamasının bir belirsizlik yarattığını vurguladı.  

Kaç Yurt Ensar’ın Kullanımına Verildi? 

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun millî ve manevi 

değerleri geliştirme eğitimini içinde bir tane 

“Atatürk” anlatımı geçmeyerek veriyor oluşunu da 

eleştiren Karabıyık, “KYK, millî ve manevi değerleri 

geliştiriyor; ancak esas barınma için gerekli 

hazırlıkları yapmıyor ve vakıflara “Buyurun siz 

kullanın.” diye veriyor. Fiili durumun gerçek 

duruma dönüştürülmesi burada da yaşanıyor. 

Genel Merkezimize bu konuyla ilgili aylardır şikayet 

geliyor. Biz bu maddeyi geçiriyoruz; ancak birçok 

yurt ve bu binanın başta Ensar Vakfı olmak üzere 

vakıf ve derneklerin kullanımına verilmesine aylar 

önce başlandı. Kaç tane yurt ve bina bu şekilde 

Ensar Vakfına verildi, devredildi bunu öğrenmek 

istiyorum.” dedi. 

 

Tarih: 23.12.2016 

Birgün Gazetesi 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Kadro 

İhtiyacı Kapanan Üniversitelerin Akademisyenleri 

ile Karşılansın! 

 

 

Tarih: 27.12.2016 

Sözcü Gazetesi 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger 

• 7 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız basın 

açıklamasında, “Hükümet ve BTK’yı uyararak, VPN 

engellemelerinin, şirketlerin ticari faaliyetlerini 

engelleyeceği için uluslararası sorunlara yol 

açabileceği ve ekonomiyi kötü etkileyeceği” 

konusunda halkımızı bilgilendirdik. 

• 11 Kasım 2016 tarihinde katıldığımız Halk TV Ana 

Haber Bülteni’nde, gündemi değerlendirip, 

vatandaşlarımızla görüşlerimizi paylaştık. 

• 14 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız basın 

açıklamasında, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Başkanlığı ile Türk Telekom’un kullandıkları 

yazılımlarla, vatandaşı takip ettiğini ama yapılması 

gerekenin sıradan vatandaşın değil, PKK ve IŞID gibi 

terör örgütleri olduğunu” halkımıza açıkladık. 

• 15 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız açıklamada, 

Türkiye’nin Freedom House tarafından “internet 

özgürlüğü olmayan ülkeler” sınıfına alındığını 

halkımızla paylaştık. (Freedom House, merkezi 

Washington D.C.'de olan, birçok ülkede şubeleri 

bulunan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız düşünce 

kuruluşudur.) 
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Kadın Kolları Genel Başkanlığı – Gn.Bşk.Fatma Köse 

25 KASIM 2016 TÜRKİYE GENELİ 

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü” dolayısıyla 81 ilimizde eş zamanlı 

ortak basın açıklaması yapıldı. 

 

 

16 ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ 

Kütahya Belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye 

olarak dağıttığı, “evlilik ve aile hayatı” isimli kitabı 

ile ilgili 81 ilimizde eşzamanlı olarak basın 

açıklaması yapıldı. 

Bu kitap, Kadınların sosyal ve evlilik hayatının din ve 

inanç üzerinden yanlış referanslarla, tamamen 

hurafelerle, dizayn edilmesine örnek olacak çağ dışı 

bir uygulamadır. 

“Kitapta, iyi bir ailenin tesisi ve sağlam temellere 

oturması için evlilik öncesi ve sonrası nelerin 

yapılması gerektiğine genişçe yer verildiği,eğitim, 

terbiye, evlilik, cinsel mutluluk, aile için hak ve 

sorumlulukların ele alındığı, aile içindeki 

geçimsizliğe sebebiyet verecek hususlara ve çözüm 

yolları”na değinilen bu çağ dışı kitap, karanlık ve 

köhne bir zihniyetin ürünüdür. 

Başkanlık Sistemini içeren Anayasa değişikliğine 

HAYIR dediğimizi deklare eden görsellerimiz Sosyal 

Medya üzerinden paylaşımlarda bulunuldu. 

 

  



CHP Parti Meclisine Sunulan MYK Raporu 

257 

Genel Sekreterlik – Kamil Okyay Sındır 

Yenigün - 11 Kasım 2016 Cuma 

 

 

Milliyet - 15 Kasım 2016 Salı 

 

Milliyet - 16 Kasım 2015 Çarşamba  

 

Ege Telgraf - 16 Kasım 2016 Çarşamba  
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9 Eylül – 20 Kasım 2016 Pazar  

 

Yenigün – 20 Kasım 2016 Pazar 

 

Hedef Halk – 26 Kasım 2016 Cumartesi 

 

Evrensel – 27 Kasım 2016 Pazar 

 

Ege Telgraf – 27 Kasım 2016 Pazar  
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Zonguldak Pusula – 28 Kasım 2016 Pazartesi  

 

Hürriyet – 29 Kasım 2016 Salı 

CHP'li Sındır: Milli güvenlik sorunu haline gelen AKP 

iktidarıdır 

DHA 29 Kasım 2016 - 12:21Son Güncelleme : 29 

Kasım 2016 - 12:46 

 

Sındır; “Ülkeyi getirdikleri durum ortadayken yavuz 

hırsız misali, ülkemizin kurucusu ve 

koruyucu CHP'nin genel başkanına akıllara zarar 

açıklamalarda bulunan AKP Genel Sekreteri 

Abdülhamit Gül'ü esefle kınıyorum" dedi 

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, AK 

Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün 

"Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu haline 

gelmiştir" açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi: 

"Daha düne kadar bir başka partiden AKP'yi 

eleştiren dün dündür anlayışı ile bir gecede çark 

eden birisinin AKP yöneticisi sıfatı ile Genel 

Başkanımız Kılıçdaroğlu hakkında mesnetsiz 

açıklamaları siyasi tarihimize kara bir mizah olarak 

geçecektir. Her gün gelen şehitlerin ve 

vatandaşımızı inim inim inleten ekonomik 

zorlukların sorumlusu kim? Ülkeyi saray ve sultanlık 

hevesleri ile götürdükleri mecra ortada. Dün 

Oslo'da terör örgütü ile pazarlık yapanlar kim? 

Habur'da çadır mahkemeleri ile teröristleri 

ağırlayanlar kim? Ülkemizi savaşın eşiğine getiren 

politikaların sahibi kim? Şimdi birisi çıkmış hem de 

AKP yöneticisi kimliği ile 'Kılıçdaroğlu ulusal 

güvenlik sorunu haline gelmiştir' diye açıklama 

yapıyor. Durum ortadayken 

Gül, Türkiye'de milli güvenlik sorunu kim" dedi. 

"GÜVENLİK SORUNUNU İÇİNİZDE ARAYIN" 

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 

eleştirilerini şöyle sürdürdü:  

Açıklamasında Milli Güvenlik Kurulu'nun, 2004 yılı 

Ağustos ayında yaptığı toplantıda “Fethullah 

Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması 

gereken tedbirlerin yerine getirilmemesinden AKP 

iktidarının sorumludur. O gün işbaşında olanlar, 

MGK kararlarını yerine getirmeyerek devletin 

bekasını, milletin huzur ve güvenini tehlikeye 

atmışlardır. Tehlikenin haberini veren, FETÖ'nün 

tehditlerini gören, 15 Temmuz belasını önceden 

gördüğü halde MGK kararlarının gereğini yerine 

getiremeyenler 14 yıldır iktidarda olanlardır. Şimdi 

çıkıp da ulusal güvenlik sorunu için birilerini 

arıyorsanız, başka yerde değil içinizde arayacaksınız 

Sayın Gül. O gün gerekli tedbirleri alsaydınız, 

yıllarca 'aynı menzile gidiyoruz' diyerek kol kola 

yürümeseydiniz, uyarılarımıza kulak verseydiniz 15 

Temmuz olmazdı. Bu ülkede esas milli güvenlik 

sorunu haline gelen AKP iktidarının bizati 

kendisidir."  

http://www.hurriyet.com.tr/index/chp
http://www.hurriyet.com.tr/index/akp
http://www.hurriyet.com.tr/index/gul
http://www.hurriyet.com.tr/index/chp-genel-sekreteri-kamil-okyay-sindir
http://www.hurriyet.com.tr/index/ak-parti
http://www.hurriyet.com.tr/index/ak-parti
http://www.hurriyet.com.tr/index/kilicdaroglu
http://www.hurriyet.com.tr/index/kara
http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye
http://www.hurriyet.com.tr/index/milli
http://www.hurriyet.com.tr/index/chp
http://www.hurriyet.com.tr/index/fethullah-gulen
http://www.hurriyet.com.tr/index/fethullah-gulen
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Sözcü – 30 Kasım 2016 Çarşamba 

 

Ege Telgraf – 30 Kasım 2016 Çarşamba  

 

Tünaydın – 1 Aralık 2016 Pazar 

 

Evrensel – 2 Aralık 2016 Pazartesi 
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Türkiye’de Yeni Çağ – 2 Aralık 2016 Pazartesi 

 

Yenigün – 2 Aralık 2016 Pazartesi 

 

Ege Telgraf – 5 Aralık 2016 Pazartesi 
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Haber Ekspres – 6 Aralık 2016 Salı 

 

Ege Telgraf – 6 Aralık 2016 Salı 

 

Yenigün – 10 Aralık 2016 Cumartesi  

 

 

Yurt Gazetesi – 11 Aralık 2016 Pazar 

 

 

İstanbul – 15 Aralık 2016 Perşembe  
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Birgün – 12 Aralık 2016 Pazartesi 

 

Posta – 12 Aralık 2016 Pazartesi 

 

Hürriyet – 14 Aralık 2016 Çarşamba  

Sındır: İktidar yönetim zafiyeti içerisinde 

DHA 

 

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 

“İstanbul’daki alçak saldırıda içimiz yandı. 

Ülkemizde son bir yılda düzenlenen 17 büyük 

saldırıda 360’ın üzerinde vatandaşımız şehit oldu, 

bin 800’den fazla da vatandaşımız yaralandı. Bu 
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sayılar 10 yıllar içerisinde şehit olanlar değil bir yıl 

içerisinde şehit olan vatandaşlarımızın sayısı" dedi. 

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, katıldığı bir 

televizyon programında gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarının 

yönetim zafiyeti ve çaresizlik içerisinde olduğunu 

söyleyen Sındır, “AK Parti iktidarı görevini 

yapamamanın acziyetini maneviyata bırakmış 

durumda. Ülkemizde son bir yılda düzenlenen 17 

büyük saldırıda 360’ın üzerinde vatandaşımız şehit 

oldu, bin 800’den fazla da vatandaşımız yaralandı. 

Bu sayılar 10 yıllar içerisinde şehit olanlar değil bir 

yıl içerisinde şehit olan vatandaşlarımızın sayısı. 

Terör sorununun ortadan kaldırılması hükümetin 

temel görevidir. Biz CHP olarak terörü 

sonlandırmak için hükümete, her türlü desteği 

vermeye hazırız. Birlik ve beraberliğimizden taviz 

vermeden hükümetin alacağı önlemlere destek 

vermeye hazırız" dedi. 

“MİLLİ BİR TERÖR POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR" 

Türkiye’nin milli bir terör politikasına ihtiyacı 

olduğunu dile getiren Sındır, sözlerini şöyle 

sürdürdü:  

“Hükümetin kararlı ve etkin politikaları derhal 

hayata geçirmesi gerekiyor. Bugün maalesef 

Türkiye’de bir yönetim zafiyeti var. Beşiktaş’taki 

gibi acıların bir daha yaşanmaması için başta 

hükümet olmak üzere hepimize büyük görev 

düşüyor. Fakat hükümet 15 Temmuz darbe girişimi 

öncesinde devlet içirişinde yapılanan FETÖ terör 

örgütüyle, aynı menzile el ele kol kola yürüyorlardı. 

Darbe girişiminden sonra kandırıldık Allah’ım bizi 

affetsin noktasına gelindi. Yine geçmişte PKK terör 

örgütü ile mücadele yerine müzakere yoluna 

gidildi. Bu zaman zarfında mülki idare amirleri 

aman ellemeyin aman dokunmayın talimatlarıyla 

operasyon yapacak askere engel oldular. Bölgede 

hendekler kazınırken, yollar tuzaklanırken bunlara 

göz yumuldu. Sonuç itibariyle geldiğimiz durum 

ortada, terörün geldiği nokta ortada."  

“HÜKÜMETİN TERÖRE KARŞI ÇÖZÜMÜ BU MU?" 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 

"Hepimiz birer şehit adayıyız. Allah nasip ederse 

inşallah ben de şehit olurum. İnşallah sizler de şehit 

olun" sözlerini sert bir dille eleştiren Sındır, “Bugün 

hükümet sorumluluğunun, görevinin, yetkinin 

gereğini yapıp güvenlik güçlerimizin şehit 

olmamasını sağlamalı. Önlemini alabilecekken 

vatandaşımız, polisimiz, askerimiz neden şehit 

olsun. Hükümetin teröre karşı çözümü bu mu? 

Bugün Türkiye’de tüm yurttaşlarımız güven, huzur 

ve refah istiyor. Hükümet aldığı önlemlerle 

vatandaşa güven vermeli. Artık yetkililer görevlerini 

yapamamanın acziyetini maneviyata bırakmış 

durumdalar. Bu sözler çaresizliğin bir göstergesi. 

Söz konusu olan vatansa ve vatanı müdafaaysa 

hepimiz şehit olmaya hazırız. İktidarın işi vatandaşa 

şehit olun, şehitlik kutsal bir mertebedir demek 

değildir. Hükümet laf ve mazeret üretme makamı 

değil sorunlara çözüm bulma makamıdır kardeşim. 

Bunların da temelinde demokrasiyi, özgürlükleri ve 

refah toplumunu oluşturacak öneriler paketini 

ortaya koymaktan geçer" dedi.  

 

Posta – 19 Aralık 2016 Pazartesi 

 

Yenigün – 20 Aralık 2016 Salı 
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Sözcü – 22 Aralık 2016 Perşembe  

Genel Sekreter Sındır: Getirilmek istenen dikta 

rejimidir 

 

İZMİR, (DHA) CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay 

Sındır, "Bugün getirilmek istenen sistemin adına 

başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek 

istenen rejim tek adamlık, dikta rejimidir. Bu 

değişiklik, ülkemize huzur, ekonomik refah, 

mutluluk, birlik beraberlik getirmeyecek" dedi.  

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, katıldığı bir 

televizyon programında, anayasa değişikliğinde 

başkanlık sistemi tartışmalarına 

değindi. İktidarın ülkeye otoriter ve otokratik bir 

rejim getirilmeye çalıştığı görüşünü savunan Sındır, 

şunları söyledi: 

"Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık 

sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim 

tek adamlık, dikta rejimidir. Anayasa değişikliğiyle 

yapılmak istenen yasamaya da yürütmeye de 

yargıya da egemen olan bir tek adam rejimi, dikta 

rejimidir. Ben şu soruyu sormak istiyorum, 

Türkiye’nin Anayasa sorunu var mı Evet 

Anayasa’nın bazı maddeler içerisinde bir değişiklik 

yapılma ihtiyacı var ama bu da darbe hukukundan 

kaynaklanan daha özgürlükçü, mevcut Anayasa’yı 

daha demokratik bir parlamenter sisteme getirmek 

için yapılabilir, düşünülebilir. Anayasa sorunu 

Türkiye’nin öncelikli bir sorunu mudur Türkiye’de 

bir yönetim sorunu var. Türkiye yönetilemiyor." 

Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye’yi geri 

dönülmez bir noktaya götüreceğini savunan Sındır, 

eleştirilerini şöylesürdürdü: 

"Getirilen teklifle başkana parlamentoyu fes etme 

yetkisi, kanun yapma yetkisi veriyor. Yani 

milletvekillerini belirleyen sen, birlikte seçim 

yaparak iktidara gelen milletvekillerinden 

hükümeti kuran sen. Yürütmenin başı sen, 

dolayısıyla milletvekilleri üzerinden yasamaya 

egemen olan sen. Yargıda da HSYK’nın yüzde 50’sini 

belirleyecek olan yine sen. Yasamanın, yürütmenin, 

yargının başında bir tek adam rejimi, getirilen teklif 

budur. Demokrasiyle, parlamenter sistemle alakası 

olmayan bir sistem bu. Şu bilinmeli ki gelen teklif 

ülkemize huzur, ekonomik refah, birlik beraberlik 

getirmeyecek. Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi 

çoğulculuktur. Çoğulculuk ilkesi bugün azınlık 

düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara 

gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o 

kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk 

diktatörlüğüdür. Buna izin vermeyeceğiz."  

Oktay Sındır, Türkiye’de bir seferberlik ilan 

edilecekse ekonomik yoksulluğu ortadan 

kaldırmanın seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini 

belirterek, "İşsizliği ortadan kaldırmanın, Türkiye’yi 

üreten bir ülkeye götürme yolunda bir milli 

seferberlik yapılması lazım. Topyekun bu ülkenin 

birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını arttıran bir 

seferberlik olmalı. Vatandaşlarımızı kutuplaştıran 
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değil, etnik ve inanç kimliğinde ayrıştıran değil, 

kardeşlik temelinde birleştiren bir seferberlik 

olmalı. Ulusal birliğimizi ve dayanışmayı 

güçlendirmeye yönelik, sevgi ve hoşgörü kültürüne 

dayalı toplumsal barışı sağlayacak seferberlik 

olmalı" dedi. 

 

Habertürk – 23 Aralık 2016 Cuma  

 

 

Milliyet – 23 Aralık 2016 Cuma  

 

Yeni Adana – 23 Aralık 2016 Cuma  

 

Türkiye’de Yeni Çağ – 27 Aralık 2016 Salı 

 

 

Yeni Birlik – 29 Aralık 2016 Perşembe  
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9 Eylül – 31 Aralık 2016 Cumartesi 
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10. EKLER 

Ek 1. 
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Ek 2. 
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Ek 3.CHP EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI BASIN AÇIKLAMASI 

12 KASIM 2016 

Özgürlükler Kısıtlandıkça Daha da Fakirleşiyoruz 

2 Ayda Borcumuz, 44 Milyar Lira Daha Arttı 

Hükümet Hukuku Hiçe Sayan Uygulamalarından Vazgeçmezse, Kur Artışı da Durmaz, Toplu 

İflaslar da Gündeme Gelebilir 

 Türkiye, ekonomide de olağanüstü günler yaşıyor. Türk Lirasındaki değer kaybı, işlerin kötüye gidişini 

daha da hızlandırdı. İşlerin kötüye gidişi hızlandıkça da Türk Lirasının değer kaybı hızlanıyor ve artıyor. 

2016 yılı başında dolar/TL kuru 2,9167 düzeyindeyken 9 Kasım 2016 itibariyle kısa süreli de olsa dolar/TL 

kuru 3,30 TL düzeyini aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Türk Lirasındaki değer kaybı hafta boyunca 

sürdü ve dolar kuru bu haftayı 3,26 TL düzeyinde tamamladı. Yani sadece 2 ayda, (9 Eylül- 11 Kasım 

2016) kurlardaki artış 31 kuruşu geçti.  

Türk Lirası'ndaki değer kaybının sorumlusu ekonomiyi tamamen boşlamış olan AKP iktidarıdır. 

AKP hükümetinin ülkede sorunları çözmeye dönük adımlar yerine, gerginliği sürekli arttırıcı adımlar 

atmasıyla Türk Lirası'ndaki değer kaybı daha da büyüyor.  

AKP iktidarı adeta dolar lobisi. 

AKP Hükümetinin bu aymazlığı yüzünden, sadece kurlardaki artış nedeniyle Türkiye’nin toplam borcu 2 

ayda, 44 Milyar Lira daha arttı. Artık Türkiye, 2 ay öncesine göre daha fakir. Hepimiz oturduğumuz yerde, 

daha da fakirleştik. AKP iktidarı vatandaşlarımızı fakirleştiriyor. 

AKP hükümeti, gerginliği artırmaktan vazgeçmiyor, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı yerine, 

baskıcı ve özgürlükleri hiçe sayan tutumunu sürdürüyor. Ekonomide yaşanan OHAL’in en önemli nedeni 

de bu. Dış dünyada yaşanan gelişmelere karşı, Türkiye ekonomisini korunaksız ve zayıf bırakan da bu... 

Dünyada en ufak bir esinti olsa, artık Türkiye ekonomisinde hortum çıkıyor. AKP hükümeti Türkiye 

ekonomisini o kadar güçsüzleştirdi ki, dışarda oluşan küresel belirsizliklerden de en çok sarsılanların 

başında bizim ekonomimiz geliyor. AKP Hükümetinin bu tutumundan vazgeçmemesi halinde, önümüzdeki 

hafta da kurlardaki bu gidişatın süreceğini tahmin etmek güç olmaz.  

Bu durumun Türkiye’de yaşayan herkese büyük maliyetleri var. Örneğin tedarikçisine 1.000 dolarlık borcu 

olan bir esnafın, 2 ay önce geri ödeyeceği tutar 2.950 lirayken, bu borç sadece kur artışı nedeniyle bugün 

itibariyle 3.260 liraya çıktı. TL değer kaybettiği için vatandaşın hayatı daha da pahalandı. Dolar bazında 

ithal edilen ürünlerin TL olarak fiyatı arttı. Hepimizin enerjiye, doğalgaza, benzine ödediği fatura sıçradı. 

Çiftçinin toprağından kopardığı domatesin pazara taşınmasının maliyeti arttı. Vatandaşın pazara 

giderken kullandığı ulaşım maliyeti arttı. Böyle olunca, her şeyin fiyatı arttı. Kısacası TL dolara karşı değer 

kaybettiği için, gerçek enflasyon arttı. Öte yandan TL değer kaybettikçe şirketlerimiz zarar yazdı. Bu zarar 

iflasları ve işsizliği daha arttıracak. Her 1 kuruşluk değer kaybı şirketlerimizin yaklaşık 1,8 milyar TL zarar 

yazmasına yol açıyor.  

Öyle anlaşılıyor ki, bu kritik gelişmelerin hiçbiri AKP iktidarının umurunda değil. İktidar kendi koltuğuna 

kilitlenmiş durumda. Oysa açık olan şu: AKP Hükümeti, hukuku hiçe sayan uygulamalarından ve ülke içinde 

gerilim yaratmaktan vazgeçmezse, kur artışı da durmaz, toplu iflaslar da gündeme gelebilir.  

Çare kurlara gündelik, göstermelik müdahalelerde değil. Çare bu ateşi yakan ve durmadan besleyen AKP 

iktidarının, Türkiye’nin hem bugününe hem de geleceğine zarar veren politikalarının acilen son 

bulmasında. 
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Ülkemizin, hepimizin geleceği için, AKP iktidarını, hiç umudumuz olmasa da, bir kez daha uyarmak 

zorundayız: Derhal OHAL’i kaldırın, TBMM’ni devre dışı bırakmaktan vazgeçin, “başkanlık” lafını dahi 

etmeyin, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını sağlayın, demokrasi ve özgürlükler üzerindeki 

kısıtları kaldırın.  

Başka çözüm yok! 

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke 
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Ek 4. CHP EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI - İŞSİZLİK - BASIN 

AÇIKLAMASI 

15 KASIM 2016 

İşsizlik artmaya devam ediyor. AKP iktidarının her alanda sorun yaratan yönetimi vatandaşımızı 

fakirleştiriyor ve işsizliğe mahkum ediyor. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK tarafından bugün 

açıklanan Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri, işsizlikte Mayıs’tan beri yaşanan artış sürecinin, artık korkutucu 

bir noktaya geldiğini ortaya koydu. Son verilere göre, Türkiye’nin işsiz sayısı, resmi rakamlara göre 2016 

yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise yüzde 11,3’e ulaştı. Bu oran mevsim etkilerinden arındırıldığında yüzde 11.4 oldu. Üstelik 

işsizlikte yaşanan patlama, işgücüne yeni katılanların sayısındaki artıştan değil, istihdamdaki düşüşten 

kaynaklanıyor. Hukukun iktidar tarafından yerle bir edildiği, ekonomide güvenin tamamen zedelendiği, 

hükümetin istikrarsızlığın temel kaynağı haline geldiği Türkiye ekonomisi yeni iş yaratmada ciddi sorun 

yaşıyor.  

Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon… 

İstatistiki olarak işsiz kategorisinde sayılmayan, ancak iş bulursa çalışmaya hazır ancak AKP hükümetinin 

ekonomik düzeninde umudunu kaybetmiş olanlar da dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 6 milyon kişidir. 

Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 19.4’e ulaştı. Yani gerçekte Türkiye’de halen 6 milyon vatandaşımız işsiz, 

umudunu kaybettiği için iş dahi aramıyor, arıyorsa da iş bulamıyor.  

Her 3 Gençten Biri, Ekonomik Düzenden Tamamen Dışlanmış Durumda  

Diğer bir kritik gelişme genç işsizliğindeki çok büyük artış. 15- 24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı 1,6 

puanlık artışla, yüzde 19,9’a yükseldi. Buna göre artık Türkiye, her 5 gencinden birine, ne iş, ne aş, ne de 

gelecek vadedebiliyor. AKP iktidarının kötü yönetimle Türkiye’nin geleceğine nasıl bir tehdit 

oluşturduğunun en somut göstergesi ise, “ne işte, ne eğitimde olan” gençlerin oranı. Bu oran yüzde 

27.2’ye çıktı. Yani her 3 gençten biri, ne yarın iş bulmasını kolaylaştırıcı beceriler edinebileceği bir eğitim 

görüyor, ne de bugün çalışıyor. Ekonomik düzenden tamamen dışlanmışlar… 

Ekonominin Her Alanında Deprem Yaşanıyor  

AKP Hükümeti suni gündemler oluşturarak, gerçekleri halktan saklamaya çalışsa da, ekonomide her alanda 

deprem yaşanıyor. Türk Lirasındaki değer kaybı, artık rekor tanımaz hale geldi. Sadece 2 ay içinde 37 

kuruştan fazla artarak 3.30 TL’ye kadar çıktı. Son 7 yılın en yüksek üretim daralmasını yaşıyoruz. Böyle bir 

daralma, küresel krizin tüm şiddetiyle yaşandığı 2009’dan bu yana görülmedi. Enflasyon artıyor ve gelir 

dağılımı verileri, vatandaşın borç batağından çıkamadığını gösteriyor. Vatandaşımız borçlarını ancak yeni 

borçlarla ödeyebiliyor, borç sarmalı büyüyor. Hükümetin ahbap –çavuş ilişkileriyle yarattığı zengin bir 

azınlık dışında, artık Türkiye topluca ya işsiz ya da yoksulluk sınırının altında yaşıyor.  

Zeybekçi milyonlarca asgari ücretliden özür dilemeli  

Hayat pahalılığı açıklanan verilerde değil, hayatın içinde. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.405 TL’ye, 

yoksulluk sınırı 4.578 TL’ye ulaşmış durumda. Milyonların yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda 

bırakıldığı böyle bir dönemde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Milli gelirine oranla, dünyada en yüksek 

asgari ücreti olan ülke biziz” diyebiliyor. Bu iddia doğru olmadığı gibi, Zeybekçi, Türkiye’nin gerçek 

sorununun “yüksek asgari ücret” değil, “düşük milli gelir” olduğu gerçeğini de itiraf etmelidir. Zeybekçi, 

yoksulluk sınırının altında yaşamını zorlukla sürdüren milyonlarca asgari ücretliyi huzursuz ettiği için de 

özür dilemeli ve asgari ücret zammını, hiçbir biçimde geri almayacaklarına hatta değişen koşullarda 

çalışanları koruyacak biçimde düzeltmeler yapacaklarına dair kamuoyu önünde garanti vermelidir.  
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Şimşek, komşu ülkenin bakanı gibi konuşmayı bırakıp işinin gereğini yapsın 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ekonomide işlerin iyi gitmediğine ilişkin itirafı ve gelişmelerin 

farkında olduklarına ilişkin sözleri, hiçbir derde deva olamaz. Bakan Şimşek, “komşu ülkenin bakanı” gibi 

konuşmayı bırakmalı, bu ülkenin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak, görevini ve 

sorumluluğunu yerine getirmelidir. Biz Bakan’ın sürekli parçası olduğu AKP hükümetini bize şikayet 

etmesinden utanıyoruz, ancak kendisi bu şikayeti yapıp görevini yerine getirmemekten utanmıyor! 

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Selin Sayek Böke 
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Ek 5. CHP EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI - SON EKONOMİK 

GELİŞMELER - BASIN AÇIKLAMASI 

18 KASIM 2016 

Türk Lirası’nda yaşanan son gelişmeler, Türkiye ekonomisi için tarihi bir dönüm noktasıdır. TL, sadece 2,5 

ayda, yüzde 13 değer kaybetti. Dolar, 17 Kasım itibariyle 3,37 TL düzeyini geçti. AKP hükümeti ve 

Cumhurbaşkanı, iç siyasetteki gerginliği tırmandırarak belirsizlik yaratıyor, bu da siyasi riski artırıyor. 

Erdoğan’ın Başkanlık ısrarı ve anayasa değişikliği konusundaki tavrı ile son haftalarda Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan’ın AB’ye dönük sert demeçleri, siyasi gerginliği tırmandırdı. TL’nin değer kaybetmesi ve doların 

yükselmesinin gerçek nedeni Türkiye’de hükümetin yarattığı siyasi risktir. TL’nin bu ölçüde değer 

kaybetmesinin esas nedeni ne ABD merkez bankası FED, ne de ABD seçim sonucudur. Böyle olsaydı, 

Türkiye'yle aynı grupta yer alan diğer gelişmekte olan ülkelerin (Brezilya, Meksika v.s.) paralarında ne 

kadar değer kaybı yaşandıysa, TL’de de o kadar değer kaybı olurdu. Oysa TL'deki değer kaybı, diğer ülke 

para birimlerindeki değer kaybının en az 2 katına ulaşmış durumda.  

Sadece TL’deki Değer Kaybı Nedeniyle, 2.5 Ayda 68.7 Milyar TL Fakirleştik 

Türkiye AKP tarafından geri dönüşü zor bir yola sokulmak üzere… Artık alarm zilleri çalmaktadır. Şirketler, 

sadece TL’nin değer kaybı nedeniyle, yılbaşından bu yana, 94 milyar TL zarar etti. Aynı zamanda sadece 

dolar kurundaki artış nedeniyle, son 2,5 ayda Türkiye’nin toplam borcu, 68,7 milyar TL daha fazla… Türkiye 

2,5 ayda, borç tutarı hiç artmasa bile, 68,7 milyar TL fakirleşti. Öte yandan TL'nin her yüzde 10'luk değer 

kaybında enflasyon 1,5 puan artıyor. Ağustos ayı sonundan, 16 Kasım 2016 tarihine kadarki 2,5 ayda, 

TL'nin değer kaybı yüzde 12,5’u geçti bile. Şu anda TL’nin değer kaybı bu noktada kalsa bile, bu durum 

şimdiden enflasyonu 1.9 puan artıracak. 

Bir kişinin siyasi ihtirasına kilitlenmiş ve ülkenin tüm dertlerini tamamen boşlamış olan AKP hükümeti, 

hepimizi bir yangının ortasına sürüklüyor.  

İnternet Kısıtlarının Ekonomiye Maliyeti 330 Milyon TL’yi Geçti 

Türkiye, 2016 yılında ilk kez, Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından 

yayınlanan "2016 İnternet Özgürlüğü Raporu"na göre özgür olamayan ülke kategorisine düştü. Geçen yılki 

raporda "kısmen özgür" olarak değerlendirilen Türkiye, bu yıl artık "internetin özgür olmadığı" ülkeler 

arasında… Türkiye, listede Sudan, Suudi Arabistan, Mısır, Etyopya, Rusya, Çin, Pakistan, İran, Myanmar, 

Bahreyn gibi ülkelerle birlikte yer aldı. Bu gerileme, AKP Hükümeti tarafından haberleşme hakkına getirilen 

sınırlamaların bir yansıması. Özgürlükler sınırlandığına, aynı zamanda ekonomik fakirleşme de oluyor. 

Çalışmalar son dönemde Türkiye'de yaşanan bu haberleşme hakkı kısıtlamalarının ekonomiye maliyetinin 

yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu gösteriyor.  

Bugünün döviz kuru ile bu 330 milyon TL'yi geçen bir kayıp demek. Türkiye’de AKP’nin keyfi, hukuk tanımaz 

kararlarıyla internet kesilince, şirketler bayilerine ulaşamıyor, firmalar pos cihazlarını kullanamıyor, 

bankacılık işlemleri yapılamıyor, tüm sektörlerde zaten zorlaşan üretim, yavaşlıyor. Yani iş yapılamaz hale 

geliyor. Bir yandan ekonomik durgunluk, bir yandan iş ortamının hükümet tarafından pervasızca 

bozulması, açılan/kapanan şirketlere ilişkin verilerde de kendini gösteriyor. 

Gerçek Kişi Ticari İşletmelerin Yüzde 82.7’si Kapandı 

Bugün açıklanan son verilere göre Ekim ayı itibariyle 2016’nın ilk 10 aylık döneminde, 2015 yılının aynı 

dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,20 azaldı. Aynı azalış, kurulan gerçek kişi ticari işletme 

sayısında yüzde 13,68 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 16,16’e ulaştı. Yılın aynı döneminde tasfiye 

edilen şirket sayısı ise yüzde 2.59 oranında arttı. Bir önceki aya göre ise kapanan şirket sayısı yüzde 18,15 
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oranında arttı. Dahası, bir önceki aya göre, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 82,7 oranında 

artış var. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 59,15 oranında artış yaşandı. TOBB tarafından açıklanan 

veriler, ekonomideki durgunluğun geldiği noktayı, reel sektörün ayakta kalma mücadelesinin ise artık 

yaşamsal bir hale dönüştüğünü ortaya koydu. Tek meselesi kendi koltuğu olan AKP, hala bu kritik durumu 

görmezden geliyor. Şirketler bir bir kapanırken, Hükümet gündemi rejim tartışmalarına kilitlemekte hala 

ısrar ediyor.  

AKP Türkiye’yi, Göz Göre Göre Bir Uçurumdan Aşağıya Yuvarlıyor  

AKP hükümeti kendisinin değil, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir dert taşıyorsa, şu anda izlediği yoldan 

derhal bir dönüş yapmalı. Başkanlık tartışmalarını hemen bitirmeli, hukuku hiçe sayan uygulamalarından, 

ülke içinde gerilim yaratmaktan vazgeçmeli. Ülkeyi normalleştirmeyi hedefleyerek hemen olağanüstü hale 

son vermeli. Demokrasi ve özgürlükler üzerindeki kısıtları kaldırmalı. Derhal ekonomiyi ve ekonomide 

yaşanan sorunları gündemin merkezine almalı. Aksi halde Türkiye’yi kötü yönetimi ile kenarına getirmiş 

olduğu uçurumdan aşağıya göz göre göre yuvarlayacak ve artık “önlem” konuşmak için dahi bir zemin 

kalmayacak.  

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Selin Sayek Böke 
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Ek 6. CHP EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI BASIN AÇIKLAMASI 

9 ARALIK 2016 

Hükümetin 6 gün önce yapılan EKK toplantısında kararlaştırdığı ekonomik tedbirler paketi dün kamuoyuna 

açıklandı. Bir kez daha Hükümetin, ekonomide zaten uzunca bir süredir yaşanan sıkıntıların üzerine 

eklenen yeni ve daha kritik sorunlar yumağını idrak etmekten uzak olduğu anlaşıldı. Vahim durumu bir 

türlü anlayamayan ya da anlamak istemeyen Hükümet, bugün krediye erişimden, üretime, iflas ve 

tasfiyelerden, piyasaların durmasına kadar ekonomide yaşanan tüm sorunların, yaratılan güvensizlik ve 

hukuksuzluk ortamından kaynaklandığını ısrarla görmek istemiyor. Üstelik, hükümet dün yaptığı 

açıklamayla, bunlara bir sorun daha ekliyor: Ciddiyetsizlik sorunu. Hükümet, “sorunları tespit etmek ve 

çözmek” ciddiyetinden artık iyice uzaklaşmış durumda.  

Bu ciddiyetsizlik öyle bir hal aldı ki, Başbakan Binali Yıldırım’ın paketle ilgili sorulara, “bütçede kaydırmalar 

yaparız” yanıtı verdiği sırada, TBMM’nde 2017 bütçe görüşmeleri sürüyordu. TBMM’nin bütçe 

görüşmelerini bile “sıra savma” olarak gören Başbakan ve hükümeti, bu ciddiyetsizlikle Türkiye tarihinde, 

daha yasalaşmadan “delinen bütçe” yapan en ciddiyetsiz iktidar olarak da kayıtlara geçmiş oldu. 

Şu açıkça vurgulanmalı: Açıklanan tedbir paketi sorunları değil, sonuçları hedefliyor. Açıklamaya göre, 

“reel sektöre krediye erişim desteği” adıyla 3 yıl içinde 250 milyar liralık kredi hacmi üretilecek. Yani 

Hazine’nin kefaleti ile ‘garanti fonu’ yaratılıyor. Krediyi bankalar verecek, Hazine kefil olacak. Hazine, 

verilen kredilerin geri ödenememesi halinde, batık kredileri üstlenecek. Hazinenin bunu hangi kaynakla 

üstleneceği ise belli değil. Bunun için bütçe içinde bazı harcama kalemlerinden kaydırmalar yapılacağı, 

bütçede bazı kalemlerde tasarruf edilerek kaynak yaratılacağı ifade edildi. Hükümet, ıslarla bu soruya yanıt 

veremiyor. Hangi harcamalardan feragat edeceğini ve 250 milyar liralık kredi hacminde yaşanabilecek olası 

“batıkları” nasıl ve hangi kaynakla ödeyeceğini vatandaşına açıklamalı. Hazinenin verdiği teminat, 80 

milyonun bütçesinden veriliyor.  

Burada sorulması gereken soru şu: Krediye erişim neden sorunlu hale geldi? Çünkü Hükümet, göz göre 

göre, ekonominin temel işleyişini bozdu. Ekonomide güveni yok etti. OHAL’le, şirketlere, mal varlıklarına 

keyfi ve hukuksuz el koymalarla piyasada iş yapabilme gücünü, güvenini yok etti. Şimdi, “ben Hazineden 

teminat veriyorum, kredi alın” diyor. Bu, OHAL’in, yaratığı hukuksuzlukların, piyasada oluşturduğu 

güvensizliğin maliyetini, 80 milyonun bütçesine, tüm ülke vatandaşlarının vergileriyle oluşan bütçenin 

sırtına yüklemektir.  

Pakette yer alan “500 bin kişiye işbaşı eğitimiyle, iş temin edileceği” açıklaması, hemen her seçim öncesi 

tanık olunan bir hikayeyi hatırlatıyor. Seçim öncesinde, toplumsal fayda alanlarında, İŞKUR aracılığıyla 

yapılan işe alımların, seçim sonrasında nasıl işten çıkarmalarla tamamlandığı bilinen bir gerçek. Bugün 

Hükümete, ekonomideki sorunlara dönük çarelere ihtiyaç olduğunu, seçime dönük siyasi manevralara 

Türkiye’nin tahammülü olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.  

Ekonomideki yaşamsal sıkıntılar devam ederken, imalat sanayine yatırım ve istihdam teşvikleri diye 

açıklanan destekler, işini büyütmek isteyen, ilave istihdam yaratmaya niyetlenen iş alemi için bir anlam 

taşıyabilir. Ancak şu anda iş dünyasının sorunu işini büyütmek, kapasiteyi artırma değil, hayatta 

kalabilmek… 

Açıklamadan tam 6 gün önce toplanan EKK’nın, alınacak tedbirleri açıklaması için 6 gün beklediği de 

düşünüldüğünde, paketten çıkarılan hayal kırıklığına, “Otur, sıfır” diyoruz.  

Bu durum, bir başka Türkiye meselesini daha akıllara getiriyor: “Bir paket açıklanması belirli makamlardan 

onay mı gerektiriyordu ve siz o onayı alamadınız mı?  
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Hükümet eğer ekonomide yaşanan olağanüstü dönemi sona erdirmek, sorunların gerçekten çözülebilmesi 

için gerekli zemini yaratmak istiyorsa, KHK'larla hukuku ortadan kaldırmaktan vazgeçmeli, OHAL’i 

sonlandırmalı ve ekonomide güveni yeniden tesis etmelidir. OHAL'le ülkeyi yönetmenin Türkiye'ye 

yarattığı maliyet, sanayici ve işadamlarının, KOBİ’lerin, esnafın işine, vatandaşın ekmeğine, Türkiye’nin 

hem bugününe hem de geleceğine yükleniyor.  

Günü kurtarmaya dönük, sorunun temelini ortadan kaldırmayan ambalajlı paketler hiçbirimizin derdine 

derman olamaz. Türkiye’nin, yeniden güven ortamı yaratmak, gerekli reformlara hemen bugün başlamak 

dışında bir çaresi yoktur. 

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Selin Sayek Böke  
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Ek 7. CHP EKONOMİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI BASIN AÇIKLAMASI 

16 ARALIK 2016 

Türkiye ekonomisi, AKP’nin 14 yıldır bilerek ve isteyerek yarattığı ekonomik düzenin çöküşüne işaret eden 

makroekonomik verilerin yayınlandığı bir haftayı yaşadı. Verilerin ortaya koyduğu durum gösterdi ki, 

ekonomideki kötüleşme ne yazık ki artarak sürüyor. Hafta başında açıklanan milli gelir verileri, Türkiye 

ekonomisinin 2009 krizinden bu yana geçen 7 yılın ardından ilk kez yeniden eksi (-) büyüme yaşadığını ve 

yüzde 1,8 daraldığını ortaya koydu. Ekonomideki daralmaya rağmen, yıllık birikimli cari işlemler açığı 

yeniden 40 milyar dolara evrilirken, tarım dışı işsizlik oranı da yeniden yüzde 14’e dayandı. Halen TBMM’de 

görüşülen 2017 bütçesi ve ekonominin yol haritası olması gereken Orta Vadeli Program, fiilen rafa kalktı. 

Türkiye, tarihinde ilk kez, yeni bir Mali Yıla, daha yasalaşmadan geçerliliğini yitiren bir bütçeyle giriyor.  

AKP hükümetleri 2003’den bu yana rantiye kapitalizminin temsilcisi olarak dış kaynağa bağımlı, ucuz dolar 

ile beslenen, inşaat ve tüketim temelli, ahbap-çavuş ilişkileri üzerine inşa edilmiş dışlayıcı bir ekonomik 

düzen inşa etti. Bu yanlış ve bozuk ekonomik düzenin ortaya çıkarttığı tüm ekonomik sorunların ve bugün 

yaşadığımız çöküşün üzerine, bir de bugün AKP tarafından iyice derinleştirilmiş olan hukuksuzluk - 

güvensizlik ortamı eklenince, sorunlar artık her kesimin yaşadığı bir gerçeğe dönüştü. Bugün itibariyle 

Türkiye ekonomisinin ne yazık ki içinde bulunduğu fotoğraf şudur:  

Sanayi Üretimi Büyümesi Son 5 Yılın En Düşüğü… 

Türkiye ekonomisi 27 çeyrek sonra ilk defa küçüldü. 2016’nın üçüncü çeyreğinde GSYİH yüzde 1,8 daraldı. 

İmalat sanayi yüzde 3,2 daralırken, tüketim yüzde 3,2, ihracat yüzde 7, yatırımlar ise yüzde 0,6 azaldı. 

Sanayi üretim endeksinde 2016’nın ilk on ayı itibariyle gerçekleşen yüzde 1,6’lık artış, son 5 yılda 

kaydedilen en düşük artışa işaret ediyor. Ekim ayı itibariyle gerçekleşen yıllık yüzde 2’lik artış da, son 5 

yılda oluşan en düşük oran oldu. Daha da kritik bir gelişme var: Sanayi üretim endeksinin değişimi 2016’da 

reel sektörün sıkıntılarının çok derinleştiğine işaret ediyor. 2016 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen yüzde 1,6 

oranındaki artış, kriz yılları hariç, 1987 yılından itibaren en düşük düzeydeki artıştır. Yani sanayi üretim 

endeksi, kriz yılları hariç, son 29 yılın en kötü durumunu, bu yıl yaşıyor.  

Kapanan Şirket Sayısı Yüzde 47,8, Küçük İşletme Sayısı ise Yüzde 83,3 Arttı 

TOBB istatistiklerine göre, şirket kapanmaları hızla artarken, küçük işletmelerin kapılarına ise daha da hızla 

kilit vuruluyor. Öte yandan, şirketler kapanırken, bir yandan da yeni kurulan şirket sayısı azalıyor. Bugün 

açıklanan veriler, Kasım ayında kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 artış 

olduğunu ortaya koydu. Yani kapanan şirket sayısı yarıya yakın arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme 

sayısında ise yüzde 83,3 oranında artış var. Yılın ilk 11 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan 

şirket sayısı yüzde 9,53, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,68 arttı. Öte yandan yine 11 aylık 

dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme 

sayısı ise yüzde 12,5 oranında azaldı.  

TÜİK Sayesinde Türkiye, 1 Gecede 2 Kat Büyüdü  

TÜIK̇’in milli gelir hesaplarında yaptığı ve nedense ekonomideki bozulmanın çok belirgin görüleceği bu 

çeyrek için uyguladığı “revizyonla”, kağıt üzerinde sadece Milli Gelir ve Kişi Başına Düşen Gelir değil, yıllık 

büyüme oranları da neredeyse iki katına çıkmış oldu. Buna göre meğer, 2015 yılında Türkiye ekonomisi 

yüzde 6,1 oranında büyümüş. Ancak aynı yıl bu büyümeye rağmen işsizlik yine de artmış, sanayi üretiminin 

önceki yıla göre gerilemiş. Benzer şekilde 2013 yılında da büyüme yüzde 4,2’den yüzde 8,5’a revize edildi. 

Ancak bu derece yüksek bir büyümeye rağmen aynı yıl işsizlik yüzde 8,8’den yüzde 9’a çıkmış. TÜİK’in bu 

revize verilerini destekleyici başka herhangi bir makroekonomik verinin bulunmayışı sağlıklı bir 

değerlendirmeyi imkansız kılıyor. Şu anda Türkiye ekonomisinin en temel göstergeleriyle ilgili neyin doğru, 
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neyin yanlış olduğunu kimse bilmiyor. Ortaya çıkan fotoğraf şuna benziyor: Kar yağıyor ama termometre 

30 derece sıcaklık gösteriyor. Hükümete, dışa açık bir ekonomide bağımsız kurumların ve güvenilir 

istatistiklerin yaşamsal önemde olduğunu hatırlatıyoruz. Çünkü AKP Hükümeti hariç, tüm dünya şunu iyi 

bilir: Güven bir kez kaybedilirse, bir daha sağlamak eskisinden de zor olur.  

AKP, Bakkal Ali Amcayı, Manav Aysel Ablayı, FED’in İki Dudağı Arasına Sıkıştırdı 

ABD Merkez Bankası FED’in 25 baz puan faiz artışı ve 2017 yılında 3 ayrı faiz artışını işaret ettiği karardan, 

olumsuz olarak en fazla etkilenen ülke para birimlerinden biri TL oldu. AKP’nin çarpık ve dışa bağımlı 

ekonomik düzeni Türkiye ekonomisini kırılganlığa mahkum etmeseydi, üretim odaklı bir kalkınma modeli 

ortaya koyabilmiş olsaydı, demokratik-kurumsal reformlarını gerçekleştirseydi, FED kararından, dünyada 

en çok etkilenen ekonomilerden biri olmazdık. Bakkal Ali Amcayı, Çiçekçi İrfan Beyi, Manav Aysel Ablayı, 

FED’in iki dudağı arasına sıkıştıran AKP’nin 14 yıllık ekonomi modelidir.  

Ancak bütün bunlara rağmen, ülkenin hem bugünü hem de geleceği için yapılması gerekenler de bellidir. 

Yeter ki yapmaya dönük samimi bir niyet ve irade olsun.  

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Selin Sayek Böke 
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Ek 8. ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA SAYI DAĞILIMI - 03.01.2017  

 

İL İLÇE TOPLAM ÜYE SAYISI 
KADIN ÜYE 

SAYISI GENÇ ÜYE SAYISI 

ADANA ALADAĞ 420 92 42 

ADANA CEYHAN 2.514 603 202 

ADANA ÇUKUROVA 11.118 4.424 772 

ADANA FEKE 239 51 28 

ADANA İMAMOĞLU 408 76 27 

ADANA KARAİSALI 316 35 20 

ADANA KARATAŞ 626 208 74 

ADANA KOZAN 2.003 544 204 

ADANA POZANTI 434 74 42 

ADANA SAİMBEYLİ 336 87 20 

ADANA SARIÇAM 1.729 490 132 

ADANA SEYHAN 18.003 6.712 2.045 

ADANA TUFANBEYLİ 317 77 18 

ADANA YUMURTALIK 324 66 26 

ADANA YÜREĞİR 6.545 2.200 654 

ADIYAMAN BESNİ 1.277 133 88 

ADIYAMAN ÇELİKHAN 229 34 13 

ADIYAMAN GERGER 190 16 43 

ADIYAMAN GÖLBAŞI 1.148 320 58 

ADIYAMAN KAHTA 452 82 29 

ADIYAMAN MERKEZ 3.459 596 271 

ADIYAMAN SAMSAT 44 1 16 

ADIYAMAN SİNCİK 52 3 2 

ADIYAMAN TUT 202 20 17 

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 199 13 23 

AFYONKARAHİSAR BAYAT 132 9 5 

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 305 26 16 

AFYONKARAHİSAR ÇAY 208 28 5 

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 103 3 8 

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 128 10 11 

AFYONKARAHİSAR DİNAR 510 45 18 

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 669 72 52 

AFYONKARAHİSAR EVCİLER 167 5 4 

AFYONKARAHİSAR HOCALAR 135 12 11 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 351 15 17 

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 65 2 1 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 39 1 1 

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 2.058 467 189 

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 577 63 26 

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 470 21 42 

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 403 66 12 

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 527 49 41 

AĞRI DİYADİN 90 10 10 

AĞRI DOĞUBAYAZIT 109 18 4 

AĞRI ELEŞKİRT 54 0 0 

AĞRI HAMUR 66 1 5 

AĞRI MERKEZ 434 40 35 

AĞRI PATNOS 133 11 11 

AĞRI TAŞLIÇAY 60 1 2 
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AĞRI TUTAK 151 1 14 

AKSARAY AĞAÇÖREN 87 6 4 

AKSARAY ESKİL 141 7 5 

AKSARAY GÜLAĞAÇ 544 144 68 

AKSARAY GÜZELYURT 136 20 7 

AKSARAY MERKEZ 1.718 289 131 

AKSARAY ORTAKÖY 181 20 3 

AKSARAY SARIYAHŞİ 75 12 3 

AMASYA GÖYNÜCEK 500 133 16 

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1.699 511 121 

AMASYA HAMAMÖZÜ 77 10 3 

AMASYA MERKEZ 2.181 477 98 

AMASYA MERZİFON 2.008 500 186 

AMASYA SULUOVA 433 90 14 

AMASYA TAŞOVA 674 85 57 

ANKARA AKYURT 176 34 9 

ANKARA ALTINDAĞ 4.537 1.722 328 

ANKARA AYAŞ 199 36 5 

ANKARA BALA 345 45 24 

ANKARA BEYPAZARI 386 62 26 

ANKARA ÇAMLIDERE 112 22 6 

ANKARA ÇANKAYA 20.545 8.597 1.192 

ANKARA ÇUBUK 560 125 30 

ANKARA ELMADAĞ 1.063 297 83 

ANKARA ETİMESGUT 6.061 2.519 287 

ANKARA EVREN 81 32 1 

ANKARA GÖLBAŞI 1.246 393 76 

ANKARA GÜDÜL 87 17 3 

ANKARA HAYMANA 314 20 16 

ANKARA KALECİK 247 37 8 

ANKARA KAZAN 311 95 21 

ANKARA KEÇİÖREN 9.595 3.567 597 

ANKARA KIZILCAHAMAM 272 55 13 

ANKARA MAMAK 17.099 6.704 1.353 

ANKARA NALLIHAN 318 45 12 

ANKARA POLATLI 889 197 58 

ANKARA PURSAKLAR 469 133 51 

ANKARA SİNCAN 2.690 825 155 

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 565 102 19 

ANKARA YENİMAHALLE 12.858 5.101 753 

ANTALYA AKSEKİ 407 101 17 

ANTALYA AKSU 567 120 54 

ANTALYA ALANYA 3.262 1.076 205 

ANTALYA DEMRE 506 136 41 

ANTALYA DÖŞEMEALTI 959 249 104 

ANTALYA ELMALI 551 68 20 

ANTALYA FİNİKE 988 306 75 

ANTALYA GAZİPAŞA 1.685 446 92 

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 152 30 5 

ANTALYA İBRADI 120 22 7 

ANTALYA KAŞ 1.302 287 175 

ANTALYA KEMER 897 291 48 

ANTALYA KEPEZ 7.505 2.621 591 

ANTALYA KONYAALTI 4.224 1.733 248 

ANTALYA KORKUTELİ 812 103 54 

ANTALYA KUMLUCA 817 137 80 
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ANTALYA MANAVGAT 4.274 912 316 

ANTALYA MURATPAŞA 12.413 5.156 930 

ANTALYA SERİK 1.086 151 102 

ARDAHAN ÇILDIR 224 26 2 

ARDAHAN DAMAL 199 11 11 

ARDAHAN GÖLE 469 37 28 

ARDAHAN HANAK 263 9 9 

ARDAHAN MERKEZ 663 87 42 

ARDAHAN POSOF 152 10 5 

ARTVİN ARDANUÇ 543 83 35 

ARTVİN ARHAVİ 582 142 43 

ARTVİN BORÇKA 615 111 41 

ARTVİN HOPA 1.155 252 91 

ARTVİN MERKEZ 1.278 359 115 

ARTVİN MURGUL 421 130 31 

ARTVİN ŞAVŞAT 569 65 32 

ARTVİN YUSUFELİ 196 22 11 

AYDIN BOZDOĞAN 864 126 81 

AYDIN BUHARKENT 319 86 49 

AYDIN ÇİNE 1.457 298 174 

AYDIN DİDİM 4.509 1.730 282 

AYDIN EFELER 7.990 2.739 1.058 

AYDIN GERMENCİK 1.049 170 107 

AYDIN İNCİRLİOVA 1.362 268 212 

AYDIN KARACASU 466 63 43 

AYDIN KARPUZLU 266 36 27 

AYDIN KOÇARLI 604 87 67 

AYDIN KÖŞK 536 90 84 

AYDIN KUŞADASI 5.134 2.085 423 

AYDIN KUYUCAK 823 180 95 

AYDIN NAZİLLİ 3.209 902 408 

AYDIN SÖKE 3.631 1.050 483 

AYDIN SULTANHİSAR 544 133 44 

AYDIN YENİPAZAR 392 90 46 

BALIKESİR ALTIEYLÜL 1.962 559 142 

BALIKESİR AYVALIK 2.347 903 146 

BALIKESİR BALYA 216 45 12 

BALIKESİR BANDIRMA 2.877 952 310 

BALIKESİR BİGADİÇ 377 58 50 

BALIKESİR BURHANİYE 2.430 898 148 

BALIKESİR DURSUNBEY 204 19 19 

BALIKESİR EDREMİT 7.033 2.616 414 

BALIKESİR ERDEK 938 298 46 

BALIKESİR GÖMEÇ 530 143 44 

BALIKESİR GÖNEN 971 166 68 

BALIKESİR HAVRAN 300 66 34 

BALIKESİR İVRİNDİ 521 42 35 

BALIKESİR KARESİ 1.794 501 146 

BALIKESİR KEPSUT 234 34 15 

BALIKESİR MANYAS 768 137 84 

BALIKESİR MARMARA 303 101 17 

BALIKESİR SAVAŞTEPE 208 30 9 

BALIKESİR SINDIRGI 756 102 50 

BALIKESİR SUSURLUK 499 100 30 

BARTIN AMASRA 294 85 23 

BARTIN KURUCAŞİLE 97 15 5 
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BARTIN MERKEZ 1.448 246 98 

BARTIN ULUS 346 35 9 

BATMAN BEŞİRİ 55 12 8 

BATMAN GERCÜŞ 68 4 0 

BATMAN HASANKEYF 43 10 3 

BATMAN KOZLUK 134 4 29 

BATMAN MERKEZ 451 107 63 

BATMAN SASON 194 24 23 

BAYBURT AYDINTEPE 50 1 5 

BAYBURT DEMİRÖZÜ 82 13 12 

BAYBURT MERKEZ 259 22 40 

BİLECİK BOZÜYÜK 1.536 451 149 

BİLECİK GÖLPAZARI 273 33 22 

BİLECİK İNHİSAR 85 14 2 

BİLECİK MERKEZ 1.319 325 131 

BİLECİK OSMANELİ 220 32 28 

BİLECİK PAZARYERİ 124 13 12 

BİLECİK SÖĞÜT 439 55 36 

BİLECİK YENİPAZAR 108 24 0 

BİNGÖL ADAKLI 69 9 2 

BİNGÖL GENÇ 46 4 9 

BİNGÖL KARLIOVA 44 4 4 

BİNGÖL KİĞI 108 18 3 

BİNGÖL MERKEZ 256 77 40 

BİNGÖL SOLHAN 30 7 5 

BİNGÖL YAYLADERE 49 13 1 

BİNGÖL YEDİSU 67 6 3 

BİTLİS ADİLCEVAZ 64 2 4 

BİTLİS AHLAT 68 6 6 

BİTLİS GÜROYMAK 87 4 9 

BİTLİS HİZAN 57 3 3 

BİTLİS MERKEZ 157 18 40 

BİTLİS MUTKİ 89 23 29 

BİTLİS TATVAN 161 33 32 

BOLU DÖRTDİVAN 56 5 3 

BOLU GEREDE 52 4 7 

BOLU GÖYNÜK 167 20 5 

BOLU KIBRISCIK 147 16 3 

BOLU MENGEN 273 59 14 

BOLU MERKEZ 3.412 944 240 

BOLU MUDURNU 301 55 24 

BOLU SEBEN 95 9 7 

BOLU YENİÇAĞA 95 6 7 

BURDUR AĞLASUN 100 20 7 

BURDUR ALTINYAYLA 65 11 0 

BURDUR BUCAK 493 88 40 

BURDUR ÇAVDIR 140 14 6 

BURDUR ÇELTİKÇİ 75 4 5 

BURDUR GÖLHİSAR 250 30 3 

BURDUR KARAMANLI 288 74 21 

BURDUR KEMER 59 3 2 

BURDUR MERKEZ 2.185 592 160 

BURDUR TEFENNİ 195 45 13 

BURDUR YEŞİLOVA 717 149 25 

BURSA BÜYÜKORHAN 75 3 2 

BURSA GEMLİK 1.500 426 152 
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BURSA GÜRSU 591 97 66 

BURSA HARMANCIK 81 9 1 

BURSA İNEGÖL 1.931 350 306 

BURSA İZNİK 793 145 70 

BURSA KARACABEY 870 154 97 

BURSA KELES 104 2 5 

BURSA KESTEL 1.013 222 151 

BURSA MUDANYA 2.671 863 278 

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1.328 228 144 

BURSA NİLÜFER 5.779 1.969 546 

BURSA ORHANELİ 256 22 10 

BURSA ORHANGAZİ 1.141 296 146 

BURSA OSMANGAZİ 7.898 2.192 850 

BURSA YENİŞEHİR 746 118 85 

BURSA YILDIRIM 4.892 1.330 467 

ÇANAKKALE AYVACIK 1.056 257 90 

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1.055 203 80 

ÇANAKKALE BİGA 1.786 399 123 

ÇANAKKALE BOZCAADA 126 47 10 

ÇANAKKALE ÇAN 1.075 231 61 

ÇANAKKALE ECEABAT 377 145 33 

ÇANAKKALE EZİNE 797 230 99 

ÇANAKKALE GELİBOLU 912 260 45 

ÇANAKKALE GÖKÇEADA 257 88 14 

ÇANAKKALE LAPSEKİ 592 121 40 

ÇANAKKALE MERKEZ 5.584 2.054 451 

ÇANAKKALE YENİCE 538 54 25 

ÇANKIRI ATKARACALAR 42 13 3 

ÇANKIRI BAYRAMÖREN 54 14 1 

ÇANKIRI ÇERKEŞ 110 11 5 

ÇANKIRI ELDİVAN 62 18 4 

ÇANKIRI ILGAZ 76 6 8 

ÇANKIRI KIZILIRMAK 55 13 4 

ÇANKIRI KORGUN 23 7 1 

ÇANKIRI KURŞUNLU 77 8 8 

ÇANKIRI MERKEZ 279 61 19 

ÇANKIRI ORTA 59 6 3 

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 158 30 14 

ÇANKIRI YAPRAKLI 10 3 0 

ÇORUM ALACA 500 107 12 

ÇORUM BAYAT 184 16 5 

ÇORUM BOĞAZKALE 55 15 0 

ÇORUM DODURGA 112 6 3 

ÇORUM İSKİLİP 347 31 24 

ÇORUM KARGI 253 16 10 

ÇORUM LAÇİN 109 8 4 

ÇORUM MECİTÖZÜ 610 144 41 

ÇORUM MERKEZ 8.665 3.140 491 

ÇORUM OĞUZLAR 183 31 7 

ÇORUM ORTAKÖY 164 14 9 

ÇORUM OSMANCIK 552 71 57 

ÇORUM SUNGURLU 1.029 355 27 

ÇORUM UĞURLUDAĞ 95 4 2 

DENİZLİ ACIPAYAM 960 140 57 

DENİZLİ BABADAĞ 123 28 7 

DENİZLİ BAKLAN 128 11 10 
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DENİZLİ BEKİLLİ 341 68 33 

DENİZLİ BEYAĞAÇ 214 36 4 

DENİZLİ BOZKURT 244 32 17 

DENİZLİ BULDAN 509 99 39 

DENİZLİ ÇAL 534 69 42 

DENİZLİ ÇAMELİ 274 46 4 

DENİZLİ ÇARDAK 243 32 11 

DENİZLİ ÇİVRİL 1.284 230 85 

DENİZLİ GÜNEY 274 32 37 

DENİZLİ HONAZ 446 80 28 

DENİZLİ KALE 238 35 21 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3.830 1.156 230 

DENİZLİ PAMUKKALE 4.351 1.253 370 

DENİZLİ SARAYKÖY 1.096 358 157 

DENİZLİ SERİNHİSAR 363 65 44 

DENİZLİ TAVAS 648 91 49 

DİYARBAKIR BAĞLAR 715 160 65 

DİYARBAKIR BİSMİL 162 15 14 

DİYARBAKIR ÇERMİK 161 31 32 

DİYARBAKIR ÇINAR 73 7 8 

DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 83 2 1 

DİYARBAKIR DİCLE 55 3 3 

DİYARBAKIR EĞİL 60 2 12 

DİYARBAKIR ERGANİ 404 36 12 

DİYARBAKIR HANİ 89 13 15 

DİYARBAKIR HAZRO 36 2 8 

DİYARBAKIR KAYAPINAR 595 171 60 

DİYARBAKIR KOCAKÖY 54 7 4 

DİYARBAKIR KULP 54 9 5 

DİYARBAKIR LİCE 41 0 6 

DİYARBAKIR SİLVAN 95 18 5 

DİYARBAKIR SUR 194 47 15 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR 508 148 38 

DÜZCE AKÇAKOCA 691 200 72 

DÜZCE CUMAYERİ 145 14 5 

DÜZCE ÇİLİMLİ 128 9 9 

DÜZCE GÖLYAKA 220 25 26 

DÜZCE GÜMÜŞOVA 120 12 7 

DÜZCE KAYNAŞLI 197 25 9 

DÜZCE MERKEZ 1.686 408 125 

DÜZCE YIĞILCA 156 11 9 

EDİRNE ENEZ 703 182 61 

EDİRNE HAVSA 494 107 24 

EDİRNE İPSALA 698 122 59 

EDİRNE KEŞAN 2.765 677 197 

EDİRNE LALAPAŞA 165 8 6 

EDİRNE MERİÇ 413 42 29 

EDİRNE MERKEZ 3.930 1.239 487 

EDİRNE SÜLOĞLU 217 23 11 

EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1.642 330 83 

ELAZIĞ AĞIN 55 7 1 

ELAZIĞ ALACAKAYA 63 5 7 

ELAZIĞ ARICAK 41 8 9 

ELAZIĞ BASKİL 48 5 2 

ELAZIĞ KARAKOÇAN 161 19 9 

ELAZIĞ KEBAN 76 11 1 
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ELAZIĞ KOVANCILAR 72 3 1 

ELAZIĞ MADEN 155 27 9 

ELAZIĞ MERKEZ 2.213 508 155 

ELAZIĞ PALU 47 1 2 

ELAZIĞ SİVRİCE 54 10 4 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 270 30 3 

ERZİNCAN İLİÇ 150 20 5 

ERZİNCAN KEMAH 310 59 14 

ERZİNCAN KEMALİYE 51 8 0 

ERZİNCAN MERKEZ 3.862 1.271 230 

ERZİNCAN OTLUKBELİ 80 27 4 

ERZİNCAN REFAHİYE 227 48 4 

ERZİNCAN TERCAN 371 34 15 

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 483 162 19 

ERZURUM AŞKALE 174 26 3 

ERZURUM AZİZİYE 139 26 6 

ERZURUM ÇAT 238 9 14 

ERZURUM HINIS 272 39 22 

ERZURUM HORASAN 51 2 3 

ERZURUM İSPİR 97 9 2 

ERZURUM KARAÇOBAN 62 1 0 

ERZURUM KARAYAZI 30 0 4 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 11 0 1 

ERZURUM NARMAN 60 4 2 

ERZURUM OLTU 81 10 1 

ERZURUM OLUR 52 3 8 

ERZURUM PALANDÖKEN 384 84 40 

ERZURUM PASİNLER 64 4 3 

ERZURUM PAZARYOLU 56 16 3 

ERZURUM ŞENKAYA 259 26 7 

ERZURUM TEKMAN 132 11 5 

ERZURUM TORTUM 74 16 4 

ERZURUM UZUNDERE 25 1 0 

ERZURUM YAKUTİYE 441 78 61 

ESKİŞEHİR ALPU 135 7 2 

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 179 25 6 

ESKİŞEHİR ÇİFTELER 244 42 12 

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 70 3 9 

ESKİŞEHİR HAN 89 7 3 

ESKİŞEHİR İNÖNÜ 156 21 9 

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 122 28 14 

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 140 20 28 

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 160 10 18 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8.141 2.716 606 

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 94 14 9 

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 423 58 14 

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 168 19 6 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4.077 1.293 412 

GAZİANTEP ARABAN 373 29 32 

GAZİANTEP İSLAHİYE 872 123 40 

GAZİANTEP KARKAMIŞ 257 39 22 

GAZİANTEP NİZİP 1.245 161 172 

GAZİANTEP NURDAĞI 302 78 37 

GAZİANTEP OĞUZELİ 501 70 41 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 11.072 3.460 1.083 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7.783 2.018 735 
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GAZİANTEP YAVUZELİ 349 39 25 

GİRESUN ALUCRA 75 12 3 

GİRESUN BULANCAK 1.397 387 91 

GİRESUN ÇAMOLUK 45 9 4 

GİRESUN ÇANAKÇI 78 7 1 

GİRESUN DERELİ 161 27 6 

GİRESUN DOĞANKENT 86 12 10 

GİRESUN ESPİYE 579 99 76 

GİRESUN EYNESİL 251 24 4 

GİRESUN GÖRELE 929 187 55 

GİRESUN GÜCE 169 22 11 

GİRESUN KEŞAP 427 73 36 

GİRESUN MERKEZ 2.617 743 204 

GİRESUN PİRAZİZ 387 98 19 

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 164 29 6 

GİRESUN TİREBOLU 411 70 32 

GİRESUN YAĞLIDERE 104 8 5 

GÜMÜŞHANE KELKİT 192 31 22 

GÜMÜŞHANE KÖSE 14 1 0 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 87 6 4 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 415 84 46 

GÜMÜŞHANE ŞİRAN 179 29 10 

GÜMÜŞHANE TORUL 146 12 5 

HAKKARİ ÇUKURCA 51 19 23 

HAKKARİ MERKEZ 330 87 92 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 45 3 16 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 212 40 28 

HATAY ALTINÖZÜ 603 100 142 

HATAY ANTAKYA 4.168 1.130 441 

HATAY ARSUZ 3.130 1.089 382 

HATAY BELEN 828 320 112 

HATAY DEFNE 6.403 1.983 715 

HATAY DÖRTYOL 1.225 356 86 

HATAY ERZİN 870 307 66 

HATAY HASSA 431 75 57 

HATAY İSKENDERUN 5.197 2.062 404 

HATAY KIRIKHAN 1.169 331 175 

HATAY KUMLU 157 48 14 

HATAY PAYAS 620 181 72 

HATAY REYHANLI 770 148 108 

HATAY SAMANDAĞ 5.512 1.951 560 

HATAY YAYLADAĞI 348 69 52 

IĞDIR ARALIK 114 10 2 

IĞDIR KARAKOYUNLU 79 9 3 

IĞDIR MERKEZ 391 58 52 

IĞDIR TUZLUCA 97 7 2 

ISPARTA AKSU 120 28 11 

ISPARTA ATABEY 51 7 8 

ISPARTA EĞİRDİR 340 81 39 

ISPARTA GELENDOST 157 7 9 

ISPARTA GÖNEN 207 44 20 

ISPARTA KEÇİBORLU 248 50 14 

ISPARTA MERKEZ 1.756 502 201 

ISPARTA SENİRKENT 121 23 5 

ISPARTA SÜTÇÜLER 108 12 0 

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 376 66 22 
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ISPARTA ULUBORLU 78 8 5 

ISPARTA YALVAÇ 478 54 29 

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 99 21 10 

İSTANBUL ADALAR 1.220 494 139 

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.612 421 247 

İSTANBUL ATAŞEHİR 15.313 6.213 1.892 

İSTANBUL AVCILAR 12.312 4.851 1.288 

İSTANBUL BAĞCILAR 6.001 1.770 596 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8.877 3.494 872 

İSTANBUL BAKIRKÖY 6.245 2.905 554 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3.822 1.444 275 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3.232 927 344 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 5.465 2.483 535 

İSTANBUL BEYKOZ 5.162 1.818 640 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 6.904 3.047 726 

İSTANBUL BEYOĞLU 4.815 1.760 590 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4.946 1.982 376 

İSTANBUL ÇATALCA 1.923 559 289 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4.046 1.471 431 

İSTANBUL ESENLER 3.863 1.136 419 

İSTANBUL ESENYURT 9.322 2.857 1.085 

İSTANBUL EYÜP 6.672 2.249 578 

İSTANBUL FATİH 4.396 1.683 337 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4.643 1.606 396 

İSTANBUL GÜNGÖREN 3.404 1.339 334 

İSTANBUL KADIKÖY 11.519 5.209 903 

İSTANBUL KAĞITHANE 6.867 2.567 712 

İSTANBUL KARTAL 14.194 5.718 1.131 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 9.865 3.359 922 

İSTANBUL MALTEPE 13.300 5.510 1.384 

İSTANBUL PENDİK 8.342 2.572 766 

İSTANBUL SANCAKTEPE 7.322 2.600 913 

İSTANBUL SARIYER 8.613 3.455 844 

İSTANBUL SİLİVRİ 4.433 1.443 595 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 1.653 395 236 

İSTANBUL SULTANGAZİ 8.551 2.862 737 

İSTANBUL ŞİLE 988 358 55 

İSTANBUL ŞİŞLİ 8.183 3.657 889 

İSTANBUL TUZLA 5.642 2.225 522 

İSTANBUL ÜMRANİYE 8.935 3.181 719 

İSTANBUL ÜSKÜDAR 7.598 3.107 826 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU 6.217 2.252 551 

İZMİR ALİAĞA 3.005 1.146 374 

İZMİR BALÇOVA 4.703 2.379 276 

İZMİR BAYINDIR 1.380 252 180 

İZMİR BAYRAKLI 12.832 5.091 1.188 

İZMİR BERGAMA 2.933 756 301 

İZMİR BEYDAĞ 203 43 21 

İZMİR BORNOVA 13.613 4.991 1.400 

İZMİR BUCA 15.856 6.286 1.510 

İZMİR ÇEŞME 2.211 782 202 

İZMİR ÇİĞLİ 10.089 4.065 929 

İZMİR DİKİLİ 2.595 869 195 

İZMİR FOÇA 1.858 737 130 

İZMİR GAZİEMİR 3.942 1.513 374 

İZMİR GÜZELBAHÇE 2.158 974 171 
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İZMİR KARABAĞLAR 12.423 4.945 1.055 

İZMİR KARABURUN 501 175 46 

İZMİR KARŞIYAKA 13.080 5.767 982 

İZMİR KEMALPAŞA 2.421 567 229 

İZMİR KINIK 1.266 161 230 

İZMİR KİRAZ 856 121 117 

İZMİR KONAK 11.093 4.558 971 

İZMİR MENDERES 2.908 846 336 

İZMİR MENEMEN 4.217 1.307 394 

İZMİR NARLIDERE 4.754 2.134 340 

İZMİR ÖDEMİŞ 2.974 620 335 

İZMİR SEFERİHİSAR 1.851 651 156 

İZMİR SELÇUK 1.842 593 169 

İZMİR TİRE 1.815 411 141 

İZMİR TORBALI 4.109 1.304 652 

İZMİR URLA 2.773 1.053 273 

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 818 128 60 

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 608 84 46 

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 182 36 11 

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1.242 209 110 

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 100 12 2 

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1.809 346 148 

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 311 67 13 

KAHRAMANMARAŞ NURHAK 770 221 54 

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.144 214 102 

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2.550 787 77 

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 407 39 26 

KARABÜK EFLANİ 120 10 13 

KARABÜK ESKİPAZAR 103 5 2 

KARABÜK MERKEZ 1.139 252 118 

KARABÜK OVACIK 73 4 4 

KARABÜK SAFRANBOLU 697 191 56 

KARABÜK YENİCE 381 40 15 

KARAMAN AYRANCI 178 12 7 

KARAMAN BAŞYAYLA 23 0 2 

KARAMAN ERMENEK 436 70 19 

KARAMAN KAZIMKARABEKİR 47 8 1 

KARAMAN MERKEZ 1.861 370 146 

KARAMAN SARIVELİLER 235 22 9 

KARS AKYAKA 93 2 2 

KARS ARPAÇAY 238 4 5 

KARS DİGOR 41 1 1 

KARS KAĞIZMAN 91 9 9 

KARS MERKEZ 811 114 61 

KARS SARIKAMIŞ 288 24 14 

KARS SELİM 151 10 7 

KARS SUSUZ 144 7 9 

KASTAMONU ABANA 176 43 7 

KASTAMONU AĞLI 50 2 3 

KASTAMONU ARAÇ 264 27 23 

KASTAMONU AZDAVAY 155 34 3 

KASTAMONU BOZKURT 132 27 6 

KASTAMONU CİDE 491 116 41 

KASTAMONU ÇATALZEYTİN 133 27 1 

KASTAMONU DADAY 196 47 8 

KASTAMONU DEVREKANİ 155 0 6 
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KASTAMONU DOĞANYURT 51 2 2 

KASTAMONU HANÖNÜ 179 42 8 

KASTAMONU İHSANGAZİ 52 5 3 

KASTAMONU İNEBOLU 122 18 5 

KASTAMONU KÜRE 67 8 13 

KASTAMONU MERKEZ 1.401 278 86 

KASTAMONU PINARBAŞI 52 2 2 

KASTAMONU SEYDİLER 95 2 13 

KASTAMONU ŞENPAZAR 51 4 4 

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 187 16 4 

KASTAMONU TOSYA 193 29 14 

KAYSERİ AKKIŞLA 100 9 8 

KAYSERİ BÜNYAN 235 15 21 

KAYSERİ DEVELİ 411 58 63 

KAYSERİ FELAHİYE 99 7 6 

KAYSERİ HACILAR 40 8 3 

KAYSERİ İNCESU 93 8 2 

KAYSERİ KOCASİNAN 1.995 524 183 

KAYSERİ MELİKGAZİ 2.527 689 277 

KAYSERİ ÖZVATAN 58 5 7 

KAYSERİ PINARBAŞI 643 79 37 

KAYSERİ SARIOĞLAN 270 48 11 

KAYSERİ SARIZ 406 116 21 

KAYSERİ TALAS 1.023 320 88 

KAYSERİ TOMARZA 319 49 28 

KAYSERİ YAHYALI 138 3 7 

KAYSERİ YEŞİLHİSAR 218 19 16 

KIRIKKALE BAHŞİLİ 67 9 1 

KIRIKKALE BALIŞEYH 130 54 2 

KIRIKKALE ÇELEBİ 51 13 2 

KIRIKKALE DELİCE 137 16 2 

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 50 8 2 

KIRIKKALE KESKİN 104 18 2 

KIRIKKALE MERKEZ 1.468 384 78 

KIRIKKALE SULAKYURT 191 37 1 

KIRIKKALE YAHŞİHAN 93 14 8 

KIRKLARELİ BABAESKİ 2.596 744 218 

KIRKLARELİ DEMİRKÖY 125 18 12 

KIRKLARELİ KOFÇAZ 149 20 3 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6.058 1.786 579 

KIRKLARELİ MERKEZ 3.420 1.119 360 

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 168 34 6 

KIRKLARELİ PINARHİSAR 896 182 50 

KIRKLARELİ VİZE 833 91 62 

KIRŞEHİR AKÇAKENT 63 13 3 

KIRŞEHİR AKPINAR 189 13 3 

KIRŞEHİR BOZTEPE 236 54 4 

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 94 7 2 

KIRŞEHİR KAMAN 596 50 11 

KIRŞEHİR MERKEZ 1.875 409 56 

KIRŞEHİR MUCUR 279 45 5 

KİLİS ELBEYLİ 99 10 6 

KİLİS MERKEZ 638 85 58 

KİLİS MUSABEYLİ 127 10 13 

KİLİS POLATELİ 74 4 6 

KOCAELİ BAŞİSKELE 679 231 56 
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KOCAELİ ÇAYIROVA 1.733 484 152 

KOCAELİ DARICA 2.151 579 193 

KOCAELİ DERİNCE 2.735 896 175 

KOCAELİ DİLOVASI 383 25 73 

KOCAELİ GEBZE 4.013 1.078 366 

KOCAELİ GÖLCÜK 2.264 754 162 

KOCAELİ İZMİT 8.405 2.989 749 

KOCAELİ KANDIRA 828 136 72 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 833 284 69 

KOCAELİ KARTEPE 1.589 475 135 

KOCAELİ KÖRFEZ 2.272 750 165 

KONYA AHIRLI 66 8 7 

KONYA AKÖREN 46 14 0 

KONYA AKŞEHİR 949 186 30 

KONYA ALTINEKİN 57 0 1 

KONYA BEYŞEHİR 310 42 17 

KONYA BOZKIR 170 16 1 

KONYA CİHANBEYLİ 329 25 57 

KONYA ÇELTİK 81 2 3 

KONYA ÇUMRA 214 26 13 

KONYA DERBENT 163 9 16 

KONYA DEREBUCAK 53 4 11 

KONYA DOĞANHİSAR 122 7 2 

KONYA EMİRGAZİ 139 17 7 

KONYA EREĞLİ 2.014 450 101 

KONYA GÜNEYSINIR 46 1 0 

KONYA HADİM 99 12 2 

KONYA HALKAPINAR 50 4 2 

KONYA HÜYÜK 264 61 17 

KONYA ILGIN 372 29 15 

KONYA KADINHANI 139 3 9 

KONYA KARAPINAR 570 34 40 

KONYA KARATAY 373 83 44 

KONYA KULU 227 12 8 

KONYA MERAM 757 195 62 

KONYA SARAYÖNÜ 94 10 0 

KONYA SELÇUKLU 1.686 402 151 

KONYA SEYDİŞEHİR 556 74 17 

KONYA TAŞKENT 55 9 10 

KONYA TUZLUKÇU 102 4 3 

KONYA YALIHÜYÜK 17 0 0 

KONYA YUNAK 132 2 6 

KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 6 

KÜTAHYA ASLANAPA 92 9 9 

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 96 5 10 

KÜTAHYA DOMANİÇ 219 28 17 

KÜTAHYA DUMLUPINAR 90 14 6 

KÜTAHYA EMET 154 8 5 

KÜTAHYA GEDİZ 414 46 31 

KÜTAHYA HİSARCIK 86 6 7 

KÜTAHYA MERKEZ 1.380 290 111 

KÜTAHYA PAZARLAR 54 8 2 

KÜTAHYA SİMAV 392 43 14 

KÜTAHYA ŞAPHANE 64 14 10 

KÜTAHYA TAVŞANLI 511 72 23 

MALATYA AKÇADAĞ 1.087 187 53 
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MALATYA ARAPGİR 363 51 10 

MALATYA ARGUVAN 627 137 33 

MALATYA BATTALGAZİ 2.185 575 135 

MALATYA DARENDE 179 19 3 

MALATYA DOĞANŞEHİR 1.113 200 56 

MALATYA DOĞANYOL 49 1 5 

MALATYA HEKİMHAN 1.116 223 43 

MALATYA KALE 92 36 5 

MALATYA KULUNCAK 220 46 4 

MALATYA PÜTÜRGE 112 15 9 

MALATYA YAZIHAN 385 73 23 

MALATYA YEŞİLYURT 3.131 822 175 

MANİSA AHMETLİ 212 24 20 

MANİSA AKHİSAR 3.269 761 276 

MANİSA ALAŞEHİR 2.091 446 197 

MANİSA DEMİRCİ 270 42 29 

MANİSA GÖLMARMARA 455 71 47 

MANİSA GÖRDES 396 25 33 

MANİSA KIRKAĞAÇ 553 101 44 

MANİSA KÖPRÜBAŞI 320 44 16 

MANİSA KULA 377 42 15 

MANİSA SALİHLİ 2.865 717 204 

MANİSA SARIGÖL 833 140 86 

MANİSA SARUHANLI 1.342 124 133 

MANİSA SELENDİ 300 37 21 

MANİSA SOMA 1.656 334 103 

MANİSA ŞEHZADELER 2.388 770 187 

MANİSA TURGUTLU 1.859 420 187 

MANİSA YUNUSEMRE 2.709 749 233 

MARDİN ARTUKLU 371 81 27 

MARDİN DARGEÇİT 60 12 3 

MARDİN DERİK 68 3 5 

MARDİN KIZILTEPE 281 46 35 

MARDİN MAZIDAĞI 161 60 30 

MARDİN MİDYAT 188 16 5 

MARDİN NUSAYBİN 83 13 3 

MARDİN ÖMERLİ 100 41 15 

MARDİN SAVUR 85 7 1 

MARDİN YEŞİLLİ 51 5 11 

MERSİN AKDENİZ 5.825 2.246 397 

MERSİN ANAMUR 2.518 1.037 142 

MERSİN AYDINCIK 309 64 14 

MERSİN BOZYAZI 287 66 21 

MERSİN ÇAMLIYAYLA 173 18 10 

MERSİN ERDEMLİ 1.197 272 54 

MERSİN GÜLNAR 583 114 25 

MERSİN MEZİTLİ 5.811 2.395 294 

MERSİN MUT 2.318 544 141 

MERSİN SİLİFKE 2.939 789 180 

MERSİN TARSUS 5.849 1.822 542 

MERSİN TOROSLAR 5.382 2.098 190 

MERSİN YENİŞEHİR 7.228 3.055 270 

MUĞLA BODRUM 6.120 2.344 657 

MUĞLA DALAMAN 930 300 76 

MUĞLA DATÇA 1.378 515 127 

MUĞLA FETHİYE 3.555 970 463 
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MUĞLA KAVAKLIDERE 263 34 36 

MUĞLA KÖYCEĞİZ 995 238 130 

MUĞLA MARMARİS 3.446 1.228 357 

MUĞLA MENTEŞE 4.697 1.227 823 

MUĞLA MİLAS 5.442 1.354 501 

MUĞLA ORTACA 1.199 338 93 

MUĞLA SEYDİKEMER 961 88 143 

MUĞLA ULA 1.084 306 109 

MUĞLA YATAĞAN 2.283 660 185 

MUŞ BULANIK 97 3 3 

MUŞ HASKÖY 49 0 8 

MUŞ KORKUT 53 13 10 

MUŞ MALAZGİRT 54 5 4 

MUŞ MERKEZ 264 43 32 

MUŞ VARTO 276 61 7 

NEVŞEHİR ACIGÖL 96 4 6 

NEVŞEHİR AVANOS 945 179 81 

NEVŞEHİR DERİNKUYU 324 18 16 

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 211 40 6 

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 776 260 36 

NEVŞEHİR KOZAKLI 237 50 9 

NEVŞEHİR MERKEZ 451 97 31 

NEVŞEHİR ÜRGÜP 370 106 34 

NİĞDE ALTUNHİSAR 151 20 2 

NİĞDE BOR 700 139 19 

NİĞDE ÇAMARDI 430 72 18 

NİĞDE ÇİFTLİK 296 18 13 

NİĞDE MERKEZ 2.671 487 167 

NİĞDE ULUKIŞLA 718 182 17 

ORDU AKKUŞ 121 10 4 

ORDU ALTINORDU 2.881 642 210 

ORDU AYBASTI 375 29 28 

ORDU ÇAMAŞ 93 6 3 

ORDU ÇATALPINAR 102 2 8 

ORDU ÇAYBAŞI 84 6 4 

ORDU FATSA 1.416 223 110 

ORDU GÖLKÖY 276 24 34 

ORDU GÜLYALI 183 22 9 

ORDU GÜRGENTEPE 370 39 9 

ORDU İKİZCE 153 8 2 

ORDU KABADÜZ 136 17 11 

ORDU KABATAŞ 126 5 7 

ORDU KORGAN 189 7 5 

ORDU KUMRU 222 25 20 

ORDU MESUDİYE 371 90 25 

ORDU PERŞEMBE 318 63 17 

ORDU ULUBEY 222 23 15 

ORDU ÜNYE 884 151 46 

OSMANİYE BAHÇE 186 38 7 

OSMANİYE DÜZİÇİ 1.414 319 64 

OSMANİYE HASANBEYLİ 105 27 5 

OSMANİYE KADİRLİ 1.483 489 105 

OSMANİYE MERKEZ 2.748 846 189 

OSMANİYE SUMBAS 273 49 11 

OSMANİYE TOPRAKKALE 125 18 6 

RİZE ARDEŞEN 492 86 27 
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RİZE ÇAMLIHEMŞİN 115 21 4 

RİZE ÇAYELİ 270 41 33 

RİZE DEREPAZARI 92 13 5 

RİZE FINDIKLI 538 119 28 

RİZE GÜNEYSU 73 11 3 

RİZE HEMŞİN 64 15 1 

RİZE İKİZDERE 77 12 7 

RİZE İYİDERE 83 2 5 

RİZE KALKANDERE 163 16 14 

RİZE MERKEZ 1.016 210 92 

RİZE PAZAR 517 83 21 

SAKARYA ADAPAZARI 2.473 840 240 

SAKARYA AKYAZI 452 77 34 

SAKARYA ARİFİYE 290 76 39 

SAKARYA ERENLER 461 162 49 

SAKARYA FERİZLİ 323 49 38 

SAKARYA GEYVE 368 46 18 

SAKARYA HENDEK 778 164 91 

SAKARYA KARAPÜRÇEK 126 16 7 

SAKARYA KARASU 946 245 98 

SAKARYA KAYNARCA 206 23 16 

SAKARYA KOCAALİ 236 33 21 

SAKARYA PAMUKOVA 250 43 16 

SAKARYA SAPANCA 694 194 105 

SAKARYA SERDİVAN 693 216 87 

SAKARYA SÖĞÜTLÜ 176 18 5 

SAKARYA TARAKLI 112 4 10 

SAMSUN 19 MAYIS 200 25 5 

SAMSUN ALAÇAM 519 74 21 

SAMSUN ASARCIK 95 0 6 

SAMSUN ATAKUM 2.586 809 189 

SAMSUN AYVACIK 148 15 19 

SAMSUN BAFRA 1.878 461 157 

SAMSUN CANİK 814 212 77 

SAMSUN ÇARŞAMBA 1.047 119 72 

SAMSUN HAVZA 1.166 346 65 

SAMSUN İLKADIM 3.596 1.096 309 

SAMSUN KAVAK 236 28 18 

SAMSUN LADİK 515 148 12 

SAMSUN SALIPAZARI 136 8 5 

SAMSUN TEKKEKÖY 1.709 447 202 

SAMSUN TERME 749 115 30 

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 677 145 61 

SAMSUN YAKAKENT 208 75 8 

SİİRT BAYKAN 64 3 2 

SİİRT ERUH 65 9 5 

SİİRT KURTALAN 144 10 28 

SİİRT MERKEZ 305 56 33 

SİİRT PERVARİ 78 2 5 

SİİRT ŞİRVAN 52 6 12 

SİİRT TİLLO 1 0 0 

SİNOP AYANCIK 591 123 68 

SİNOP BOYABAT 338 73 17 

SİNOP DİKMEN 64 8 2 

SİNOP DURAĞAN 95 4 2 

SİNOP ERFELEK 291 70 16 
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SİNOP GERZE 642 188 30 

SİNOP MERKEZ 1.512 533 73 

SİNOP SARAYDÜZÜ 74 16 0 

SİNOP TÜRKELİ 120 18 7 

SİVAS AKINCILAR 180 32 12 

SİVAS ALTINYAYLA 56 10 1 

SİVAS DİVRİĞİ 1.941 566 74 

SİVAS DOĞANŞAR 7 2 0 

SİVAS GEMEREK 423 53 9 

SİVAS GÖLOVA 36 7 2 

SİVAS GÜRÜN 263 35 11 

SİVAS HAFİK 450 129 15 

SİVAS İMRANLI 997 232 50 

SİVAS KANGAL 779 142 40 

SİVAS KOYULHİSAR 310 60 18 

SİVAS MERKEZ 2.301 782 211 

SİVAS SUŞEHRİ 183 28 1 

SİVAS ŞARKIŞLA 503 133 20 

SİVAS ULAŞ 355 88 12 

SİVAS YILDIZELİ 516 103 24 

SİVAS ZARA 1.147 321 80 

ŞANLIURFA AKÇAKALE 74 6 7 

ŞANLIURFA BİRECİK 242 11 10 

ŞANLIURFA BOZOVA 115 2 4 

ŞANLIURFA CEYLANPINAR 267 49 48 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE 318 52 45 

ŞANLIURFA HALFETİ 311 47 18 

ŞANLIURFA HALİLİYE 803 138 81 

ŞANLIURFA HARRAN 23 1 2 

ŞANLIURFA HİLVAN 95 13 3 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 351 52 33 

ŞANLIURFA SİVEREK 264 41 39 

ŞANLIURFA SURUÇ 195 12 10 

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 134 14 9 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 82 22 18 

ŞIRNAK CİZRE 96 15 14 

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 40 8 3 

ŞIRNAK İDİL 42 6 3 

ŞIRNAK MERKEZ 116 9 18 

ŞIRNAK SİLOPİ 323 14 12 

ŞIRNAK ULUDERE 42 2 2 

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3.483 1.008 568 

TEKİRDAĞ ÇORLU 4.808 1.483 600 

TEKİRDAĞ ERGENE 1.878 541 304 

TEKİRDAĞ HAYRABOLU 953 239 87 

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.805 421 235 

TEKİRDAĞ MALKARA 1.484 288 171 

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 992 345 103 

TEKİRDAĞ MURATLI 717 169 78 

TEKİRDAĞ SARAY 1.823 326 241 

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5.716 1.881 876 

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1.696 540 241 

TOKAT ALMUS 750 168 42 

TOKAT ARTOVA 123 18 1 

TOKAT BAŞÇİFTLİK 77 18 1 

TOKAT ERBAA 914 149 85 
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TOKAT MERKEZ 1.950 465 137 

TOKAT NİKSAR 1.168 256 27 

TOKAT PAZAR 97 7 13 

TOKAT REŞADİYE 428 91 17 

TOKAT SULUSARAY 70 3 1 

TOKAT TURHAL 1.696 377 76 

TOKAT YEŞİLYURT 129 11 10 

TOKAT ZİLE 1.123 185 59 

TRABZON AKÇAABAT 940 133 80 

TRABZON ARAKLI 270 37 19 

TRABZON ARSİN 206 31 16 

TRABZON BEŞİKDÜZÜ 556 127 18 

TRABZON ÇARŞIBAŞI 205 30 13 

TRABZON ÇAYKARA 175 30 9 

TRABZON DERNEKPAZARI 64 7 1 

TRABZON DÜZKÖY 498 59 49 

TRABZON HAYRAT 76 13 6 

TRABZON KÖPRÜBAŞI 58 8 4 

TRABZON MAÇKA 555 98 33 

TRABZON OF 412 90 14 

TRABZON ORTAHİSAR 3.449 792 216 

TRABZON SÜRMENE 324 49 13 

TRABZON ŞALPAZARI 179 13 13 

TRABZON TONYA 475 75 19 

TRABZON VAKFIKEBİR 313 34 9 

TRABZON YOMRA 276 60 25 

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 305 80 11 

TUNCELİ HOZAT 447 73 18 

TUNCELİ MAZGİRT 410 71 17 

TUNCELİ MERKEZ 1.476 516 117 

TUNCELİ NAZIMİYE 333 72 12 

TUNCELİ OVACIK 465 105 36 

TUNCELİ PERTEK 527 94 26 

TUNCELİ PÜLÜMÜR 334 62 9 

UŞAK BANAZ 873 207 86 

UŞAK EŞME 1.119 200 94 

UŞAK KARAHALLI 287 38 36 

UŞAK MERKEZ 3.942 1.084 349 

UŞAK SİVASLI 1.297 356 177 

UŞAK ULUBEY 516 125 40 

VAN BAHÇESARAY 47 0 9 

VAN BAŞKALE 39 2 4 

VAN ÇALDIRAN 84 1 4 

VAN ÇATAK 33 4 2 

VAN EDREMİT 201 30 22 

VAN ERCİŞ 231 31 11 

VAN GEVAŞ 45 3 1 

VAN GÜRPINAR 87 7 9 

VAN İPEKYOLU 662 145 69 

VAN MURADİYE 180 15 13 

VAN ÖZALP 34 2 1 

VAN SARAY 40 11 8 

VAN TUŞBA 599 165 45 

YALOVA ALTINOVA 492 147 36 

YALOVA ARMUTLU 120 24 27 

YALOVA ÇINARCIK 1.022 471 50 
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YALOVA ÇİFTLİKKÖY 603 209 43 

YALOVA MERKEZ 2.669 994 255 

YALOVA TERMAL 127 36 19 

YOZGAT AKDAĞMADENİ 329 51 15 

YOZGAT AYDINCIK 81 5 1 

YOZGAT BOĞAZLIYAN 604 65 20 

YOZGAT ÇANDIR 86 7 4 

YOZGAT ÇAYIRALAN 174 25 8 

YOZGAT ÇEKEREK 247 17 8 

YOZGAT KADIŞEHRİ 73 1 11 

YOZGAT MERKEZ 519 94 30 

YOZGAT SARAYKENT 55 4 2 

YOZGAT SARIKAYA 95 10 7 

YOZGAT SORGUN 303 129 15 

YOZGAT ŞEFAATLİ 155 5 7 

YOZGAT YENİFAKILI 90 12 1 

YOZGAT YERKÖY 401 90 29 

ZONGULDAK ALAPLI 543 113 40 

ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.436 250 98 

ZONGULDAK DEVREK 771 153 40 

ZONGULDAK EREĞLİ 3.356 960 228 

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 373 51 20 

ZONGULDAK KİLİMLİ 913 243 65 

ZONGULDAK KOZLU 790 196 53 

ZONGULDAK MERKEZ 2.823 833 206 

  GENEL TOPLAM 1.216.131 380.479 105.536 

 

 

 


