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1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU 

Ülkemiz, herhangi bir erken seçim kararı alınmadığı takdirde, 2019 Mart ayı sonunda Yerel Seçimler, Kasım 

ayı başında ise Milletvekili Genel Seçimi ve eşzamanlı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 

Cumhuriyet tarihimizin belki de en kritik karar süreçlerini yaşayacaktır. Her iki seçimde de milletimizin 

karşısında iki seçenek olacağı ortadadır. Yerel Seçimlerde birinci seçenek; örneğin İstanbul, Ankara, Bursa 

gibi kentlerimizi yıllardır olduğu gibi ranta teslim eden ve beton yığınına çevirerek, kendi deyimleriyle, 

kentlerine ihanet edenlerden yana olmak. İkincisi ise kent halkının sürdürülebilir insanca yaşam kalitesini, 

gelişmesini, huzur ve refahını düşünen, katılımcı demokratik anlayışla kentine ve kentliye hizmet etmekten 

başka amacı olmayanlardan yana olan tercih seçeneğidir.  

Aynı şekilde, milletvekili genel seçimleri ile eşzamanlı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki 

seçenekten birisi devletimizi demokrasiden uzaklaştıracak otokratik ve totaliter bir “tek adam rejimi”ne 

yönelik tercih, diğeri ise özellikle son 15 yıl içinde hâlihazırda ciddi bir tahribata uğratılmış olsa da 

demokrasinin yaşatılabilmesi ve zaman içerisinde güçlendirilecek parlamenter demokratik yönetim 

biçiminin devamlılığına yönelik tercihtir.  

Her iki seçim için de üçüncü bir seçenek bulunmamaktadır ve dolayısıyla gerek Yerel Seçimlerdeki gerekse 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkımızın vereceği kararın Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz için yaşamsal 

önemde olduğu ortadadır.  

Bizler, Cumhuriyetimizin kurucusu ve onun ilke ve değerlerinin mimarı olan Cumhuriyet Halk Partililer 

olarak, hiç şüphesiz, güçlü ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sistemden yanayız. Demokrasiden, 

insan haklarından, kadın – erkek eşitliğinden ve herkesin özgürce yaşamasından yanayız. Bağımsız 

yargıdan, bağımsız ve özgür medyadan yanayız. Akıl ve bilimin önderliğinde, üniversiteleri bilgi üreten bir 

ülkeden yanayız. Sürdürülebilir, huzurla ve mutlulukla yaşanabilir kentlerden yanayız. Doğal yaşamın 

korunması, temel hak ve özgürlüklerin yaşatılması bizim her zaman vazgeçilmezlerimiz olmuştur.  

Unutmayalım ki, babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktıklarından daha güzel bir Türkiye’yi bizler de 

çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Bu nedenledir ki sorumluluğumuz ağırdır ve ancak bu sorumluluk 

bilinciyle hareket ettiğimiz zaman hedefe ulaşmamız mümkündür. Fazla bir zamanımız kalmadı. 2019’da 

demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yeniden inşa edeceğiz. Medya üzerindeki, toplum üzerindeki, 

üniversiteler üzerindeki baskıyı kaldıracağız. Sözümüz söz bizler bu ülkeye demokrasiyi yeniden 

getireceğiz. Ve sonsuza kadar da yaşatacağız demokratik, laik, sosyal hukuk devletimizi. 

 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Genel Başkan 
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1.1. Öğretmenlerimize Sözümüz Var 

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi tarafından inşa edilen Cevat 

Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke 

Anaokulu’nun Açılış Töreninde Yaptığı Konuşma 

(24 Kasım 2017) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın müsteşar yardımcımız, sayın vali yardımcımız, değerli 

kaymakamımız, efendim Güleç ailesinin saygıdeğer bireyleri, değerli sanatçımız, değerli öğretmenlerim, 

hocalarım, sevgili öğrenciler, geçen yıl Ekim ayında burada temel attık, şimdi okulumuzu açıyoruz, daha 

doğrusu eğitime başladı resmi açılışını yapıyoruz. Bu bağlamda katkı veren, emek harcayan, hem bağışçı 

aileye, hem de belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. 

Kısa bir konuşma yapacağım. Çok sorunumuz var, eğitim alanında çok sorunumuz var. Bu sorunları 

gidermek elbette hepimizin ortak görevi. Çocuklar bizim çocuklarımız, o çocukların en güzel okullarda en 

iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesi hepimizin ortak arzusu. İsteriz çocuklarımız dünyayı daha iyi 

görsünler, daha iyi tanısınlar, daha iyi okullarda okusunlar, dünyayı sorgulasınlar ve Türkiye’yi geleceğe 

hazırlasınlar. En büyük arzumuz budur.  

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerle ilgili çok güzel şeyler söylendi. Biz politikacıların bir özelliği var. 

Öğretmenleri göklere çıkarırız ama iş fiiliyata gelince öğretmenler yine düşük bir aylığa mahkum edilirler. 

Bugün Öğretmenler Günü. Hepimiz en tepeden en aşağıya kadar hepimiz öğretmenlere şükranlarımızı 

sunuyoruz. Çok güzel, öğretmenleri hele hele kendi öğretmenim zaman zaman uğrarım, elini öperim, ona 

saygılarımı, şükranlarımı sunarım. Hepimiz öğretmenlerimize şükranlarımızı bir şekliyle ifade ederiz. 

Öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, hatta çocuklarımızı yetiştiren birer 

mimar gibi, birer ressam gibi özenle yetiştirdiklerini de hepimiz biliyoruz. Peki, bunları bildiğimiz halde 

öğretmene neden değer vermiyoruz, neden onun uygarca yaşayabileceği bir ortamı hazırlamıyoruz? 

Öğretmenler Gününde öğretmen kardeşlerime açık ve net bir siyasetçi olarak düşüncelerimi ifade 

edeceğim. Eğer diğer siyasetçiler de bizimle aynı görüşü paylaşırlarsa öğretmenleri el üstünde tutan, 

onlara değer veren bir Türkiye’yi bütün dünyaya duyurmuş olacağız.  

 

ÖĞRETMENLERİMİZE 5 SÖZÜMÜZ; 

1. Öğretmenler Meslek Yasası Çıkarılmalıdır 

Hepimizin hayatında ortak bir kişi var o da öğretmen. Yaşımız ne olursa olsun okula başladığımız andan 

itibaren bir öğretmen bizi alır ve yetiştirir. Eğer öğretmen hayatımızın ortak aktörü ise ve herkesin doğu, 

batı, güney, kuzey, inanç, kimlik ne olursa olsun ortak öznesiyse bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarmak 

lazım. Yani bir Öğretmenler Meslek Yasasının çıkması lazım, Öğretmenler Meslek Yasası. Devlet 

memurlarından bunu çıkarmalıyız, öğretmenler için bağımsız, güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik 

mesleğini diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız. Neden? Doktoru yetiştiren öğretmen, avukatı yetiştiren 

öğretmen, mimarı, mühendisi yetiştiren öğretmen, esnafı yetiştiren öğretmen, sanayiciyi yetiştiren 

öğretmen. O zaman öğretmenler için özel ayrı bir yasa çıkarmalıyız. Bu konuda söz veriyorum gelirse önce 

biz buna evet diyeceğiz.  

2. Öğretmenlerimizin Aylıkları Yoksulluk Sınırının Üzerinde Olmalıdır 

Yeter mi? Hayır. Öğretmen düşük aylık alıyor. Ben size açlık sınırını vereceğim değerli arkadaşlarım ve 

yoksulluk sınırını vereceğim. 15 yıllık bir öğretmen 3 bin 40 lira net aylık alıyor. Birinci derece dördüncü 
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kademede olan bir öğretmen 3 bin 144 lira aylık alıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 56 lira. Yani öğretmenlerimizin 

tamamı yoksulluk sınırının altında aylık alıyor. Özel bir yasa çıkaracağız ve bütün öğretmenlere istisnasız 

yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim. Gelin diyorum hep birlikte buna evet diyelim. Emin olun 

parlamentoda hiç kimse buna hayır demez hiç kimse.  

3. Öğretmenlerimize 3600 Ek Gösterge Hakkı Verilmelidir. 

Öğretmen bizim öğretmenimiz, çocuğu emanet ediyoruz, geleceğe hazırlayacaklar. Öğretmene vermeyip 

kime vereceğiz Allah aşkına maaşı, kime vereceğiz? Toplumun hiçbir kesimi öğretmene aylık verilmesine 

karşı çıkmaz. Oturalım doğru dürüst bir aylık verelim. Ayrıca öğretmene kesinlikle 3 bin 600 ek gösterge 

hakkını da verelim.  

4. Her 24 Kasım’da Öğretmenlerimize Birer Maaş İkramiye Verilmelidir. 

Ayrıca her 24 Kasım’da geliriz, toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere, öğrencilere güzel laflar 

ederiz, bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim niye vermiyoruz? Verelim mi? Evet 24 

Kasım Öğretmenler Günü, onun da mutlu olmasını sağlayalım. Yani 80 milyonluk bir toplum, bir Türkiye 

Cumhuriyeti öğretmenine bir ikramiye veremeyecek durumda mı? Verelim öğretmen bizim öğretmenimiz, 

bizim çocuklarımıza bakıyor, bizim çocuklarımızı yetiştiriyor, bizden daha fazla çocuklarımızın üstüne 

titriyor. Onları dünyaya, geleceğe, çağdaş uygarlığa hazırlıyor. O zaman bunu da yapalım.  

5. Öğretmenlerimize Toplu Taşıma ve Internet Erişimi Ücretsiz ve Sınırsız Olmalıdır. 

Ayrıca okulların açık olduğu dönemlerde toplu taşımadan kesinlikle ücret almayalım, internet erişimi de 

sınırsız ve ücretsiz olmalı öğretmenlerimiz için. Güzel şeyler mi söylüyoruz? Söylüyoruz. Ama bütün bu 

anlatımlar sözde kalmamalı. Öğretmenlerin sendikaları var. Hangi sendika olursa olsun bu çerçevede 

siyaset kurumunun üzerine her türlü baskıyı kursunlar. Belki şunu söyleyeceklerdir efendim biz bunları 

yapacağız ama bu Ce Ha Pe var ya Ce Ha Pe Ce Ha Pe karşı çıkıyor. Ben de bütün öğretmenlerin önünde 

söz veriyorum getirsinler evet diyeceğiz.  

 

Efendim Güleç ailesine bir şeyler söylemek isterim. Az önce babayı dinledik, ne kadar samimi, ne kadar 

güzel konuştu. Güçlü bir Türkiye üreten Türkiye’yle olur. Ama soru şu, neyi üreteceğiz? Katma değeri 

yüksek ürün üreteceğiz. Katma değeri yüksek ürünü öğretmenlerimizin sayesinde ancak üretebiliriz. Onlar 

bizim bilgi dağarcığımızı zenginleştirecekler, üniversiteler bilgi üretecek ve biz katma değeri yüksek ürün 

üreteceğiz ve güçlü bir ülke olacağız.  

Dolayısıyla ben Güleç ailesine özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Eğitim dünyasına yaptığınız maddi 

katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum, lütfen kabul buyurunuz. Milli Eğitim Bakanlığının zor koşullarda 

görev yaptığını biliyorum, onların talepleri var onu da çok iyi biliyorum. Eski bir maliye bürokratı olarak da 

ifade edeyim, sizin taleplerinizin büyük bir kısmının maliye tarafından reddedildiğini de biliyorum. Ama 

şundan emin olunuz, eğer bir ülke eğitimine katkı yapmazsa o ülkenin geleceği yoktur. Bir ülkenin parlak 

geleceği, güçlü geleceği, onurlu geleceğinin tek ama tek yolu vardır o da eğitimdir.  

Dolayısıyla eğitim gününde buradayız, Öğretmenler Gününde buradayız, öğrencilerimize, öğretmenlerime 

şükran borçluyum. Hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum. 
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1.2. Alaşehir Üzüm Mitingi Konuşması 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir Üzüm Mitingi’nde Yaptığı Konuşma 

(28 Eylül 2017) 

Hakkı, hukuku ve adaleti bu memlekete getirmeye kararlıyız. Kimlerle getireceğiz hakkı, hukuku ve adaleti? 

Bu ülkenin 80 milyonuyla getireceğiz, bu ülkenin emeğiyle getireceğiz, bu ülkenin alın teriyle getireceğiz, 

bu ülkenin üzüm üreticisiyle getireceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. 

Alaşehir, üzümün başkenti olan Alaşehir, üzümüyle bir Türkiye, bir dünya markası olan bir şehir Alaşehir. 

Aynı zamanda Kuvvayi Milliyenin de bulunduğu bir yerdir Alaşehir. Erzurum Kongresi toplanırken 

Alaşehir’de de Kuvvayi Milliyeciler Alaşehir Kongresini toplarlar. O nedenle Alaşehir’de bulunmak, 

Alaşehirlilerle beraber olmak, sizlerle birlikte bu atmosferi teneffüs etmek benim için şereftir, benim için 

gururdur, benim için onurdur. 

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ 

Rahmetli Ecevit şunu söylerdi, “Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen” derdi. Aynı şeyi söylüyoruz; 

ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. İnsanca ve hakça bir düzeni, alın terinin karşılığını vermeyi biz 

boynumuzun borcu saydık, boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Ve bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti 

getireceğiz. Bu ülkede herkes alın teriyle geçinecek. Kimse cebini doldurmayacak, doldurtmayacağız, kul 

hakkını yedirtmeyeceğiz biz. 

Birleşe birleşe kazanacağız. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, kadını erkeği, yaşlısı genci birleşe birleşe 

Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. Birleşe birleşe, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Birleşe birleşe, 

bu ülkeye kadın – erkek eşitliğini getireceğiz. Birleşe birleşe, bu ülkede adaleti, hakkı ve hukuku 

sağlayacağız. Nasıl? Birleşe birleşe, birlikte olarak, birlikte mücadele ederek, bir davanın insanı olarak, 

ülkesine sevdalı davalıların insanı olarak. 

Üzümden söz ettim. Üzümün başkentinden söz ettim. Alaşehir Kuvvayi Milliyenin başkenti bir anlamda. 

Alaşehir Kongresi toplanırken düşmanla nasıl mücadele edeceklerini düşünüyorlardı, onun hesabını 

yapıyorlardı. Tıpkı Erzurum, Sivas Kongresinde olduğu gibi. Şimdi burada bugün üzüm için toplanıyoruz, 

üzüm için bir araya geldik. Neden üzüm? Geçenlerde fındık için Karadeniz’deydim. Giresun’da bir 

mitingimiz oldu. Onlar da adalet istiyorlardı. Üzümde önemli bir ülkeyiz. Dünyanın en önemli ülkelerinden 

birisiyiz. 500 milyon dolara yakın üzümden gelir elde ederiz. Dünya üzüm ihracatının yüzde 45 – 50’sini 

Türkiye sağlar. Herkesin kazandığı bir ortamda, ihracatçısının, aracısının, ithalatçısının, herkesin tüccarının, 

sanayicisinin kazandığı bir ortamda, bir üründe, bir kişi kaybediyor o da üretici. Soru şu; neden üretici alın 

terinin karşılığını almıyor neden? Az önce çiftçi arkadaşlarımla, üreticilerle bir araya geldik. Onlar söylediler 

ben sadece dinledim. İlk konuşan yaşlı bir üzüm üreticisi kalktı şu soruyu sordu: “İki sene önce ben üzümün 

kilosunu 6 liradan veriyordum şimdi fiyat 4 lira ilan edildi. Satıyoruz 4 liranın altında neden? Bana bunu 

anlatın” dedi. Evet, bu soru bizim gündemimizi oluşturan soru. Her şeye zam gelirken, her şeyin fiyatı 

artarken üzüm üreticisi neden mağdur oluyor, neden hakkını alamıyor, neden alın terinin karşılığını 

alamıyor? Şunu herkesin bilmesi lazım; 6 liraydı 2 sene önce üzüm şimdi 4 lira diyorlar. 2 sene önce 6 

liraydı, şimdi 4 lira diyorlar. Ama altında ben de biliyorum. 3,5 liraya düştüğünü ben de biliyorum. Ama 

ilan ettikleri rakam bu, “Bunun altında üzüm üreticisi üzümünü satamayacak” diyor. 4 lira dediği saatte 

üzüm 3,5 liraya düşmüştür. O nedenle şimdi ben üzüm üreticilerine sesleniyorum. Bütün kardeşlerime 

sesleniyorum, ister üzüm üret, ister fındık, ister zeytin, ister pamuk ne üretiyorsan. Alın teri döküyorsan 

benim başımın üstünde yerin var. Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. 
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MAZOT, MARİNAYA 1,5 LİRA MANİSALI ÇİFTÇİYE 5 LİRA 

O üzüm 4 liradır diyen, 4 liradan alacağız diyen hükümete sesleniyorum. Diyorum ki, üzümün fiyatı 6 

lirayken şeker gübresinin tonu 400 liraydı. Şimdi şeker gübresinin tonu 600 liraya çıktı fiyat indi 4 liraya. 

Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Böyle bir adaletsizliği eğer insansak vicdanımız kabul etmez. 

Vicdanımız kabul etmez. 

Mazot; yata veriyorsun 1,5 lira çiftçiye veriyorsun 5 lira. Vicdan kabul eder mi? Şimdi çiftçi kardeşlerime 

sesleniyorum. Seçim dönemlerinde dilimde tüy bitti, dedim ki “Ben bu ülkenin üretenine, çiftçisine mazotu 

1,5 liradan vereceğim” dedim. Aynı sözümün arkasında yine de duruyorum. Dediler ki, nasıl yapacaksın bu 

kadar vaadi? Bakın, şu vaatte bulundum. Asgari ücret net bin 500 lira olacak. Şimdi gidin bütün Türkiye’de 

nerede CHP’li belediye varsa işçisine sorun asgari ücretin kaç lira diye. En az bin 500 lira. Demek ki 

oluyormuş, demek ki yapıyoruz. Ne söz verdiysem sözümün arkasındayım. Onlar gibi değilim ben. Ben 

başkaları gibi değilim. Hesabını, kitabını yaparım, vatandaşa öyle söz veririm. “Asgari ücret net bin 500 lira 

olacak” dedik bütün belediyelerimiz net bin 500 lira yaptılar. Onlar hala yapamadılar. Biz yaptık. 

Önümüzde seçimler olacak, göreceksiniz yeni rakamı açıklayacağım. Asgari ücrette de yeni rakamı 

açıklayacağım. Emeklilere sözüm vardı, “İki bayramda birer ikramiye vereceğim” diye, aynı sözümün 

arkasındayım ben yine. Marinaya verirsin 1,5 liraya Manisalı çiftçiye verirsin 5 liraya mazotu. Buna da 

adalet diyeceksin. Batsın sizin adaletiniz batsın diyorum.   

126 ÜLKEDEN TARIM ÜRÜNÜ İTHAL EDİYORUZ 

Türkiye’nin en güzel bölgelerinden birisi de Ege bölgesi. Beşi bir yerde diye söylenen ürünü vardır. Bu 

bölgenin üzümü, bu bölgenin inciri, bu bölgenin pamuğu, bu bölgenin zeytini, bu bölgenin tütünü dünya 

markasıydı. Ama tütünü yok ettiler. Bir daha söylüyorum tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler, yabancı 

tekelleri açtılar o meşhur dünyada bilinen Türk tütünü yok oldu. Pamuk? Yunanistan’dan alıyoruz, pamuğu 

yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Onun için söylüyorum hep birlikte olacağız, birleşe 

birleşe kazanacağız. Tütün üreticisi de, pamuk üreticisi de, üzüm üreticisi de kazanacak. 

Bundan 5 yıl önce deseydim ki, “Ya bundan bir süre sonra saman ithal ederler…” Emin olun hepiniz derdiniz 

ki, ya bu Kılıçdaroğlu amma da attı kardeşim saman da ithal edilir mi, bu ülkede yer gök saman dolu diye. 

Geldiğimiz nokta nedir? Saman ithal ettiler. Tarımı çökerttiler. Üreten insanı cezalandırdılar. Oysa üreten 

insanı baş tacı yapmamız lazım. Neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Çiftçi bu milletin efendisidir” diyor? 

Neden diyor? Ürettiği için diyor, ürettiği için! Savaşta ve barışta üretti, kavga etmedi üretti, kimseye yük 

olmadı üretti. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, çiftçi milletin efendisi değil neredeyse milletin kölesi olacak. 

Elinden ekmeğini aldılar, ağzından lokmasını aldılar, dışarıya bıraktılar. Size sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü, 

çiftçiyi bu memleketin efendisi yapacağız. 

126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Hadi kahve ithal edersiniz ben anlarım, ananas dersiniz ben 

anlarım, tropikal iklimlerin ürünleri dersiniz anlarım. Ya mercimek, nohut bunlar ithal edilir mi? Saman 

ithal edilir mi? Canlı hayvan ithal edilir mi? Et ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. 

ARACININ, TEFECİNİN DEĞİL ÜRETİCİNİN HAKKINI VERECEĞİM 

Bir örnek vereceğim size, üretici kardeşlerim iyi dinlesinler bir örnek vereceğim size. Çok hayati bir örnek 

vereceğim size. Türkiye’de sanki toprak yok, her yer ekiliyor. Türkiye’de sanki çiftçilerin bütün gün 

meşguliyetleri var. Gittiler Sudan’dan 780 bin dönüm arazi kiraladılar. Devlet, hükümet 780 bin dönüm 

arazi kiraladılar 99 yıllığına. Ne ekecekler biliyor musunuz? Pamuk ekilecek, kanola ekilecek, hayvancılık 

yapılacak, oradan Türkiye’ye gelecek bizim çiftçiyle rekabet edecek. Devlet çiftçiyle rekabet edecek. Bunun 

adaletle bağdaşır bir yönü var mı? Vicdanla bağdaşır bir yönü var mı? Ahlakla bağdaşır yönü var mı? 
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Seçimlerde ne yapacağız? Dersini verecek miyiz? Söz mü, söz mü, söz mü! Ben de size söz veriyorum alın 

terinin her damlasını değerlendireceğim, her damlasının hakkını vereceğim. Aracının, tefecinin değil 

üreticinin hakkını vereceğim. 

Efendim diyorlar ki, bunu nasıl yapacaksınız? Dünyaya bak kardeşim dünyaya bak! Elin oğlu yapıyor da biz 

niye yapmayacağız? Onun aklı var da bizim aklımız mı yok? Demek ki yapılabilir. Örnek mi istiyorsunuz 

örnek vereyim. Konya’dan küçük Hollanda, tarım ürünü ihracatı Türkiye’nin 5 katı. Konya’dan küçük 

Hollanda dünyaya tarım ürünü ihraç ediyor Türkiye’nin 5 katı. Güneşimiz var, denizimiz var, ovamız var, 

insanımız var, gölümüz var, her şeyimiz var. Niye üretemiyoruz? Namuslu siyasetçi yok da onun için. 

Halkını düşünen siyasetçi yok da onun için, alın terine değer veren siyasetçi yok da onun için. Onun için 

diyorum biz Ecevit’in geleneğinden geliyoruz. “Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen” diyoruz ülkemiz 

için, insanımız için. 

BAĞBOZUMUNDA HÜZÜN VAR, ENDİŞE VAR 

Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Üzüm üretici kardeşlerim çok iyi bilirler, bizler de izleriz bazen 

katılırız. Üzümler toplanır bağbozumu şenlikleri yapılır. Her evde huzur, her evde bereket vardır. 

Üretmiştir, ekmiştir, bakmıştır, alın teri dökmüştür, kazancını almıştır evine akşam keyifle döner. Böyle bir 

Türkiye’yi özlüyoruz biz. Ama bugün bağbozumu şenlikleri yapılmıyor. Bağbozumunda hüzün var, 

bağbozumunda endişe var, bağbozumunda geleceğim ne olacak endişesi var. 

Dolayısıyla eskiden olduğu gibi bağbozumlarını bir şenlik havasına döndürmek benim boynumun 

borcudur. Her eve bereketi, her eve huzuru getirmek benim boynumun borcudur. 

BU HÜKÜMETİN ÇOK GÖRKEMLİ BİR POLİTİKASI VAR: “MALI GÖTÜRME POLİTİKASI” 

Dün oturdular böyle televizyonun karşısına şuna vergi getireceğiz, buna vergi getireceğiz, buna zam 

yapacağız, buna zam yapacağız. Şöyle düşünüyorlar, milletin sırtına binsen de, ağzından iki lokmayı alsan 

da nasıl olsa bu gelecek bize oy verecek, istediğin kadar zam yap. Bu düşüncelerinde haklılar mı, haklılar 

mı, haklılar mı? Ben bu milletin ferasetine güveniyorum, ben bu milletin ahlakına güveniyorum, ben bu 

millete güveniyorum. Eğer sen bu milletin alın terini çalarsan bu millet sana sırtını dönecektir. Ben buna 

inanıyorum. 

Sevgili kardeşlerim öyle bir noktaya geldik ki Türkiye yönetilmiyor, yönetilemiyor. Ben merak ediyorum, 

mesela şu soruyu kahvede otururken bir vatandaşa sorun, “Ya bu hükümetin tarım politikası nedir, bu 

hükümetin dış politikası nedir, bu hükümetin eğitim politikası nedir, bu hükümetin enerji politikası nedir?” 

Bu hükümetin benim bildiğim çok görkemli bir politikası var: “Malı götürme politikası”, bu konuda 

uzmanlar. 

Zamlar geliyor, iğneden ipliğe gelecek. Vergilere geliyor, iğneden ipliğe gelecek. Şimdi üzüm üreticisine 

diyorlar ki, hala bu fiyattan malını satacaksın. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz bunu reddediyoruz, biz bunun 

mücadelesini yapacağız. Sokakta yapacağız, caddede yapacağız, tarlada yapacağız, bağda yapacağız, 

TBMM’de yapacağız, adalet için yürürken aynı kavgayı yapacağız, demokrasi kavgasını yapacağız. Herkesin 

kazandığı, hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her evde huzurun olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. 

Bu benim de görevim, sizin de göreviniz. Ben de savunacağım, siz de savunacaksınız, ben de söyleyeceğim, 

siz de söyleyeceksiniz. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe hakkı arayacağız, hukuku 

arayacağız, adaleti arayacağız. Mücadelesini beraber yapacağız. 

Şimdi neleri yapacağız? Üzüm konusunda ne yapacağız? Öyle ya söyledik, hükümeti eleştirdik. Ne derlerdi? 

Şu CHP var ya CHP, e ne olmuş CHP’ye? Efendim hep eleştirir, hiç öneri getirmez. Şimdi söylüyoruz, hangi 

sorun varsa çözümü Cumhuriyet Halk Partisindedir. Çiftçinin sorunu, emeklinin sorunu, işçinin sorunu, 

taşeron işçisinin sorunu, ev kadının sorunu, eğitime giden çocuğu okula gönderen annenin sorunu, 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

22 

eğitimdeki sorun. Her sorunun çözümü bizdedir. Niçin? Biz aklımızı kullanıyoruz. Biz işin ehli olan insanlarla 

aynı masaya oturup konuşuyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Bu sorun var, bu sorun nasıl çözülür diyoruz. 

ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM 

Şimdi üzüm üreticisinin sorunu kalıcı olarak nasıl çözülür? 

Bir; gerçekçi bir maliyet hesabı üzerine makul bir kâr da koyacaksınız. Kaça mal ediyorsun bunu kardeşim? 

100 liraya. Üzerine bir kar koyacaksınız, taban fiyat budur diyeceksiniz bir yıl önceden açıklayacaksınız. Ben 

üzümü şu fiyattan alacağım maliyeti budur. O zaman çiftçi mazottan şikayet etmez, gübreden şikayet 

etmez, ilaçtan şikayet etmez. Maliyet? Kardeşim maliyet 500. O zaman kârımı da vereceksin bana. 500 artı 

şu kadar kâr. Taban fiyat budur diyeceğiz. Maliyet artı kârı koyduğun zaman bu sorun kökten çözülmüş 

olur. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. 

Geçiyorum ikinci konu; TARİŞ. TARİŞ çiftçinin, üreticinin kara gün dostu olmak zorundadır. TARİŞ’i 

güçlendireceğiz, TARİŞ’e her türlü devlet desteğini vereceğiz. TARİŞ üreticinin dostu olacak. Destekleme 

alımlarını yapacak, çiftçiye asla ve asla üreticiye sırtını dönmeyecek, buna izin vermeyeceğiz. Eskiden 

olduğu gibi görkemli mücadelesini sürdürecek. 

TARİŞ nasıl kuruldu biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bizi özellikle televizyonlarda izleyen 

vatandaşlarım dinlesinler. TARİŞ üç efsane kişi tarafından kuruluyor. Belki onların torunları aramızdadır. 

Bunlardan birisi Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş ve Ahmet Sarı. 1913 yılında tefecilerin eline üreticiler 

düşmesin diye bir araya geliyorlar. Diyorlar ki, “Biz oturup kooperatif kurmak zorundayız.” 1915’te bir 

kooperatif kuruyorlar. Gazi Mustafa Kemal Milli Kurtuluş Savaşından sonra, o da 9 Ekim 1935 tarihinde 

TARİŞ’i kuruyor kanunu çıkarıyor. Niçin TARİŞ kuruldu? Üreticinin hakkını teslim etmek için. Niçin TARİŞ 

kuruldu? Üreticiyi tefecilere mecbur kılmasın diye. Niçin TARİŞ kuruldu? Üretici ektiği ürünün, alın terinin 

karşılığını alsın diye. Peki TARİŞ’i kim devre dışı bıraktı? Toprak Mahsulleri Ofisinin Allah aşkına üzümle ne 

ilgisi var! Adı Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alacaksın kardeşim sen! Çiftçiye, üreticiye, üzüm üreticisine 

destek vermek istiyorsan TARİŞ’e dersin ki “Bak maliyet budur, makul kar da budur bu fiyattan üzümü 

alacaksın. Paran yoksa devlet olarak ben vereceğim, üreticiyi asla mağdur etmeyeceksin.” 

Sözümüz şu ikinci sözümüz. Bir, maliyet artı makul kâr. İki; TARİŞ eski görkemli günlerine kavuşacak, devlet 

desteği olacak ama TARİŞ’i siyasetten arındıracağız. Öyle her önüne gelen TARİŞ’le uğraşmayacak. TARİŞ’in 

yöneticileri gerçek anlamda üreticiler olacak. Bu işin fiyatı nedir? Bu işin fiyatı 2 dolardır arkadaşlar. Bu işin 

makul fiyatı 2 dolardır. Gidin dünyaya bakın, elin oğlu 2 dolara satıyor da biz niye satmıyoruz? Niye 

satmıyoruz? Birilerine kazandırıyoruz, emek harcamamış, alın teri dökmemiş birilerine kazandırıyoruz. 

Çalışan, üreten? Onu da cezalandırıyoruz. 

Üç; tarım kanununun 21. maddesi var. 21. madde diyor ki, “Çiftçilere, yani tarıma her yıl milli gelirin en az 

yüzde 1’i oranında teşvik verilir.” Yüzde 1, Türkiye’nin milli geliri 800 milyar dolar, yüzde 1’i 8 milyar dolar. 

Bugüne kadar bu hükümet hiçbir zaman 8 milyar doları kendi çiftçisine vermedi. Çiftçilerin bu hükümetten 

alacağı çiftçi başına 40 bin lira. 40 bin lira alacağınız var. Çiftçi başına, her çiftçinin Teşvik Kanununa göre 

bu hükümetten 40 bin lira alacağı var. Bunu gizliyorlar. 

Buradan açıkça meydan okuyorum. Başbakansa Başbakan, AK Partinin Genel Başkanıysa AK Partinin Genel 

Başkanına meydan okuyorum. Diyorum ki, “Çiftçinin hakkını savunmak için yüzde 1’i, yani 8 milyar doları 

çiftçiye ödedin mi, ödemedin mi kardeşim?” Ödedim diyorsan karşıma çık anlat, ödemedim diyorsan ben 

ona bir soru soracağım: Sen 15 yılda Londra’daki bir avuç sermayedara 247 milyar dolar faiz ödedin. 247 

milyar doları bir avuç kişiye ödersin milyonlarca çiftçine 8 milyar dolar ödemezsin. Bu adalet midir, bu hak 

mıdır, bu hukuk mudur? Söylediğim rakamların arkasındayım yürekleri varsa gelsinler çiftçilerin önünde 

konuşalım, bu kadar açık. 
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Bir şeyi daha yapacağız. Siz sanmayın sadece üzüm üreticisi borçlu. Türkiye’de nerede bir çiftçi varsa, 

nerede bir üretici varsa hepsi bankalara borçlu. Sanıyorlar ki, ahırdaki inekle kapıdaki traktör bize ait. 

Ahırdaki inek de, kapıdaki traktör de, üzüm bağı da bankalara rehin, bankaların elinde, aslında sahipleri 

bankalar. Sizleri bankacıların hegemonyasından, faiz hegemonyasından kurtarmak benim boynumun 

borcudur. Faizlerinizi sileceğim. Dünyanın faizini alıyorlar. Elin oğluna veriyorsun da dünyanın parasını 

çiftçiye niye vermiyorsun? Hangi gerekçeyle vermiyorsun çiftçiye? Sizin kabahatiniz üretmek, sizin 

kabahatiniz alın teri dökmek, sizin kabahatiniz gidip birilerine yalvarmamak, sizin kabahatiniz adam gibi 

durmak, dik durmak, onurlu durmak. Onlar sizi cezalandırıyorlar, biz sizi ödüllendireceğiz, üreteni baş tacı 

yapacağız. 

Bir şey daha yapacağız. Lisanslı depoculuğu getireceğiz. Üretici ürünü teslim ettiği andan itibaren onun 

parasını alacak, evrakını alacak. Lisanslı depocunun özelliği budur. Yani alivre satış olmayacak. Herkesin 

alın teri herkese teslim edilecek. Hiç kimse zarar etmeyecek, herkes üretecek kimse zarar etmeyecek. 

Yeter mi? Yetmez, bir şey daha yapmamız lazım. Sağlıklı bir planlama, tarım planlaması yapmamız lazım. 

Herkes üzüm ekerse hepsi zarar eder, herkes fındık ekerse herkes zarar eder, herkes mısır ekerse herkes 

zarar eder. Öyle bir planlama yapacaksınız ki, mısır üreticisi de, fındık üreticisi de, pamuk üreticisi de 

herkes kazanacak, üzüm üreticisi de kazanacak. Herkes kazanacak kimse zarar etmeyecek. Herkes 

kazanacak, herkes malını satacak. Herkes kazanacak, her evde huzur, her evde bereket olacak. Herkes 

kazanacak, kimse kimseye muhtaç olmayacak, kimse kimseye avucunu açmayacak. Herkes kazanacak, 

Türkiye Cumhuriyetinin sokaklarında herkes onurlu bir insan gibi gezecek. Hedefimiz budur. 

Yeterli mi? Hayır, bir şey daha yapacağız. Bir Kooperatifler Bankası kuracağız, üretici kooperatiflerinin 

ortak olduğu bir üretici kooperatifleri bankası kuracağız. Çiftçi, üzüm üreticisi gidecek pahalı diğer 

bankalardan kredi çekmeyecek, kooperatiflerin ortak olduğu bankadan gidecek ucuz faizle, düşük faizle 

kredisini alacak ve o krediyle üretimini gerçekleştirmiş olacak. Böylece Hollanda’da olan, pek çok ülkede 

olan üretici birliklerinin kurdukları bir bankayı Türkiye’ye getireceğiz. Sizi kimseye, diğer bankalara muhtaç 

etmeyeceğiz. Sizin bankanız sizin olacak. Onun yönetiminde de siyasiler değil, sizler olacaksınız yine. 

Ve bir şey daha, ister üretici olun, ister… Üzüme adalet gelecek beraber getireceğiz, hep birlikte 

getireceğiz, mücadele edeceğiz, birleşe birleşe, güçlerimizi birleştirerek.  Bir şey daha yapacağız. Ben size 

bir soru sorayım, Türkiye’nin Mısır’la, Avrupa Birliğiyle, Libya’yla, İran’la, Irak’la ilişkilerini kim düzeltir? 

Gidin dünyanın diplomasiyi en ufak bilen bir kişisine sorun vereceği cevap şudur, Cumhuriyet Halk Partisi 

düzeltir. Evet, iddia ediyorum Mısır’la, Irak’la, İran’la, Libya’yla, Avrupa Birliğiyle, Amerika’yla, Suriye’yle 

bütün ilişkileri biz düzeltiriz. Ne kadar süre? En geç iki yıl içinde en geç, üzümünüzü dünyanın her ülkesine 

göndereceğiz. Bizim üzümümüzün nesi var, ne eksiği var? Dünyanın en güzel üzümü niye satmıyoruz, nasıl 

satamıyoruz? Dış politikayı kişisel hırslar üzerine inşa ederseniz Türkiye dışlanır. Biz dış politikayı nasıl 

yapacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Yurtta barış dünyada barış…” öyle yapacağız, 

bütün dünyayı kucaklayacağız, gelin kardeşim diyeceğiz. 

PARA SENİN İÇİN VAR, YANDAŞIN İÇİN VAR, HORTUMLAMAK İÇİN VAR 

Bir şey daha söyleyeceğim, ben bu eleştirileri yaptığım zaman diyorlar ki, “Para yok ki, para yok ki biz 

verelim çiftçiye. Para nerede” diyorlar. Buradan sesleniyorum o Ankara’daki beylere sesleniyorum, bin 100 

yataklı saray yaparsın para var, yetmiyor 350 odalı şimdi bir yazlık saray yapıyorsun ona da para var, 1 uçak 

değil, 5 uçak değil, 6 uçak değil, uçaklar alırsın para var. FETÖ ister para var, her istediğini verirsin. Çiftçiye 

gelince para yok. Diğerlerine gelir, “Vallahi biz yanıldık” dersin. Ben merak ediyorum çiftçi kardeşlerim siz 

de yanılttınız mı onları? Siz yanıltmazsınız neden biliyor musunuz? Siz üretirsiniz de ondan, siz alın teri 

dökersiniz de ondan, siz haktan yanasınız da ondan, siz hukuktan yanasınız ondan, siz memleketinizi 

seviyorsunuz da ondan, siz bu milletten, bayraktan, vatandan yanasınız da ondan. Siz yanıltmazsınız. 
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Bir şey söyledim yine beni eleştirdiler. Para yok, para yok diyorsun Suriyelilere çıktın dedin ki 30 milyar 

dolar para verdik. 30 milyar dolar demek ki var veriyorsun. Peki, çiftçi ne istedi yani? FETÖ’ye ne dedi? Ne 

istediniz de vermedik dedi değil mi? Her istediğini verdin. Bir de çiftçinin istediğini ver kardeşim. Bir şey 

istemiyor, üzüm fiyatı 6 lira olsun diyor bu kadar. Başka ne olsun? Han istemiyor, hamam istemiyor, saray 

istemiyor, uçak istemiyor, başka bir şey istemiyor, alın terimin karşılığını ver diyor kardeşim. “Param yok” 

diyorsun, para var senin için var, para var yandaşın için var, para var hortumlamak için var. Peki CHP 

iktidarında para var hortumcuya değil alın terine para var. Yandaşa değil vatandaşa para var. 

CHP İKTİDARININ İLK 4 YILINDA TÜRKİYE GÖRKEMLİ BİR SIÇRAMA YAPACAKTIR 

İşin özeti; güzel bir gündeyiz, bir aradayız, ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, 

insanımızı seviyoruz. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster doğuda olsun ister batıda, ister 

güneyde, ister kuzeyde her vatandaşımın huzur içinde yaşamasını istiyorum. Her vatandaşımın aşı olsun, 

işi olsun. Her vatandaşım üretsin kazansın. Üniversiteyi bitiren çocuk işsiz gezmesin. Bakın bir uyuşturucu 

belası var gidiyor. Ahlakta ciddi bir çöküntü var gidiyor. Yeniden Türkiye’nin ayağa kalkması lazım, bunun 

bir tek yolu var inanarak söylüyorum, vallahi de billahi de inanarak söylüyorum, bunun bir tek yolu var o 

da CHP iktidarı. Çünkü biz kimseyi dışlamayız. Kimseyi dışlamayacağız. Çıktım söyledim, dedim ki “Terörü 

sen 15 yılda bitiremedin, 15 yıl. Ne istedilerse verdiler onlara, terör yoktu 3 terör örgütünü başımıza bela 

ettin. Ben dedim ki, söz veriyorum 5 yıllık bir iktidar döneminin ilk 4 yılında terörü bitirmezsem ayrılırım.” 

Dönüyor bana diyor ki “Sen kimsin?” Ben ona soruyorum sen kimsin, sen! Yüreğin varsa, cesaretin varsa, 

onurun varsa, haysiyetin varsa adam gibi çıkarsın karşıma, oturur medeni iki insan gibi tartışırız. Beni niye 

suçluyorsun kardeşim? Ben bu ülkenin refahı için, bu ülkenin huzuru için, tüyü bitmemiş yetimin hakkı, 

hukuku ve adaleti için mücadele eden birisiyim. Kul hakkı yemedim. Vermeyeceğim hesap yoktur benim. 

Ben sadece ve sadece milletime hesap veririm. Onursa onur, gurursa gurur bir arada huzur içinde 

yaşayacağız. 

AK Partiye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum, onları da seviyoruz, onlar da bizim vatandaşımız, 

onlara da sesleniyorum bu ülkede birlikte yaşayacağız, aynı havayı teneffüs edeceğiz, aynı bayrağın altında 

halay çekeceğiz, oynayacağız. O zaman ne yapacağız? Kardeşçe yaşayacağız, birlikte yaşayacağız ve huzur 

içinde yaşayacağız. Terörün olmadığı, bütün dünyayla dost olunan bir ülkeyi düşünün. Ben şu sözü de 

veriyorum, 5 yıllık bir iktidarın ilk 4 yılında Türkiye görkemli bir sıçrama yapacaktır, bütün ülkelerle 

barışacak, dünyanın her ülkesine ürününü satacak. Hollanda’yı geçeceğiz. O Türkiye’nin 5 misli ihracat 

yapıyorsa benim ülkemin devasa büyüklüğü karşısında biz daha fazlasını yapacağız. 

Herkesin ürettiği, herkesin çalıştığı, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize sevgiler, 

saygılar, hürmetler sunuyorum.  
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1.3. Fındık Üreticileri ve Halkla Buluşma Mitingi Konuşması 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticileri ve Halkla Buluşma Mitingi’nde Yaptığı 

Konuşma 

(20 Eylül 2017) 

Alın terinize, emeğinize her zaman her ortamda saygı duydum. Bize alın terine saygı duymayı öğreten kişi, 

rahmetli Bülent Ecevit’tir. “Emek demiştir, ekmek demiştir, iş demiştir, aş” demiştir. “Ne ezen ne ezilen, 

insanca hakça bir düzen” demiştir. Evet, insanca ve hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz. Sözüm söz 

insanca ve hakça bir düzeni getireceğiz. Görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa 

olsun 80 milyonu kucaklayacağız, Türkiye’de birliği, beraberliği, huzuru hep birlikte getireceğiz. 

Evet, genç bir kızımız “Hak, Hukuk ve Adalet” diyor. Hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte sağlayacağız. 

FINDIK İHRACATINDAN MİLYARLARCA DOLAR KAZANIYORUZ, ÜRETİCİYE NE VERİYORUZ? 

Bugün buraya fındık için toplandık, bunun için mücadele ediyoruz, bunun için arkadaşlarımız yürüdüler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım beni dikkatle dinlemenizi isterim. Birinci sorumuz şu; fındık neden önemlidir, 

neden önemli? Çünkü fındık bir stratejik üründür. Ne demek stratejik ürün? Üç açıdan anlamı var fındığın. 

Birincisi şudur; Türkiye’de 33 ilde fındık ekiliyor. 15 ilde fındık temel geçim kaynağıdır. Yani fındık olmasa 

bu 15 ilde hayat olmuyor. Birinci neden budur. İkinci neden şudur; bu 15 ilde 502 bin ailenin gelir kaynağı 

fındıktır. Bir üçüncü temel nokta; tarım ürünü olarak ihraç ettiğimiz fındık gelir açısından Türkiye için bir 

numaradır. Bir numaralı ürün tarım ihracatımız fındıktır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para 

kazanıyoruz. Soru şu; milyarca dolar para kazanıyoruz peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz? Alın 

terinin karşılığını veriyor muyuz, emeğinin karşılığını veriyor muyuz? İşte sorunumuz buradan başlıyor. 

Peki fındık ne zamandan beri temel stratejik üründür? Ne zamandan beri? Onun da tarihini vereyim size. 

10 Ekim 1935 ilk milli fındık kurultayı toplanır. Açılışını rahmetli Celal Bayar yapar ve Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ölmeden önce Fiskobirlik’in kurulma tarihini verir ve kurar. “Siz Fiskobirlik’i kuracaksınız” der. 

Şimdi bu meydanda büyük bir ihtimalle Fiskobirlik’in ilk kurucularının torunları olabilir. O nedenle onların 

adını bu meydanda anmak, onlara rahmet dilemek benim namus borcumdur. İzin verirseniz onları 

anacağım. Giresun’dan iki kişi, Ali Arif Larçın, Hasan Akalın. Trabzon’dan iki kişi, Halit Kamil Yahya Subaşı. 

Ordu’dan iki kişi, Hüsnü Akyol, Arif Hikmet Onat. Bulancak’tan iki kişi, Rıza Kurt, Avni Özden. Keşap’tan iki 

kişi, Hasan Kasapoğlu Hüsnü Özkan. Bunlar Fiskobirlik’i ilk kuranlardır, harcı ilk koyanlardır bunlar. 

FINDIK ÜRETİMİNDE MADEM Kİ DÜNYA BİRİNCİSİYİZ,  FİYATI NİYE BİZ BELİRLEMİYORUZ ? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, fındık üretiminde aynı zamanda dünya birincisiyiz. Soru şu; madem ki dünya 

birincisiyiz bu fiyatı niye biz belirlemiyoruz, elin oğlu niye fiyatı belirliyor? Bizim gücümüz mü yok, 

imkanımız mı yok? Hayır var. İmkanımızda var, gücümüzde var. Ama fındık üreticisi bir araya gelmediği 

için, ortak ses çıkarmadığı için, ortak mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. 

Buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Bu sorun niye çözülmüyor? Niye bu sorun çözülmüyor? Eğer bu ülkeyi yönetenler alın terinin ne kadar 

değerli olduğunu bilseler, bu ülkeyi yönetenler fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler, 

bu ülkeyi yönetenler milyarlarca dolar fındık ihracatından gelir elde ediliyor bari bir kısmını da fındık 

üreticisine verelim diyebilseler bu dram yaşanmaz. O zaman temel sorun nerede? Temel sorun bu ülkeyi 

yönetenlerde. Bu ülkeyi yönetenlerle şu veya bu şekilde muhatap olduğunuzda şu soruyu sorabilirsiniz. Siz 

milyarca dolar fındık ihraç ediyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Bari birkaç yüz milyon dolarını da bu 
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ülkenin fındık üreticisine verseniz ne olur? Bu soruyu sorun. Bu soruyu sorun cevabını bende merak 

ediyorum. 

HÜKÜMET FİYATTA İSTİKRARI SAĞLAR, SAĞLAMIYORSA ÇİFTÇİSİNE SAHİP ÇIKMIYOR DEMEKTİR 

Şimdi değerli arkadaşlarım, fındık az olduğu zaman herhangi bir sorun yok. Fiyat yüksektir, üreticide 

memnundur. Ama eğer ürün fazlaysa o zaman sorun vardır, fiyat yerlerde sürünüyor. O zaman herkes 

mağdur. Çiftçide mağdur, ailesi de mağdur. Gelir standardı düşüyor ve hayat onun için huzursuz hale 

gelebiliyor. Olması gereken ne? Fiyatta istikrarı sağlamaktır. Bir daha söylüyorum, fındıkta olması gereken 

ister ürün fazla olsun, ister ürün düşük olsun fiyatta istikrarı sağlamaktır. O zaman soru şu; fiyatta istikrarı 

kim sağlar? Dünyanın bütün ülkelerinde fiyatta istikrarı kim sağlar sorusunun tek cevabı vardır devleti 

yöneten hükümetler. Hükümet fiyatta istikrarı sağlar. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa 

çiftçisine sahip çıkmıyor demektir, alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin 15 yıl. 

1 yıl değil, 2 yıl değil, 10 yıl değil 15 yıldır yöneteceksin fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Size sözüm söz, 

terörü nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem fiyatta istikrarı fındıkta 2 yıl içinde sağlayacağım 2 yıl. 

Bakınız, ben bazen şu cümleyi kullanırım derim ki, cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönmemiz lazım. 

Cumhuriyetin kurucu ayarlarında ne var? Fiskobirlik var Fiskobirlik. Fiyatta istikrarı sağlamak için 

Fiskobirlik’i bu cumhuriyeti kuranlar kurdular. Şimdi 15 yıldı Fiskobirlik bir köşeye atıldı. Toprak Mahsulleri 

Ofisi, Tariş çiftçinin hakkını ve hukukunu korumak için, tarımda fiyat istikrarını sağlamak için kuruldular. 

Demek ki, yapmamız gereken nedir? Fiskobirlik’i eski görkemli günlerine kavuşturmaktır, bunun 

mücadelesini vermektir. 

Size bir örnek vermek isterim. Hollanda’yı düşünün, Konya’dan küçük Hollanda. Yıllık tarım ürünü ihracatı 

Türkiye’nin 5 katı. Fındığın var, dünyanın her tarafından talep var ama gidiyorsun kendi üreticini 

ezdiriyorsun. Alın terini birilerine sömürüyorsun. Hollanda kadar bile olamıyorsun. Biz alın terine değer 

veren bir parti olarak, Bülent Ecevit’in geleneğinden gelen bir parti olarak çiftçinin alın terini birilerine 

sömürtmeyeceğiz, onun alın terinin hakkını ona teslim edeceğiz. 

Ziraat Odalarından bilgi vermek isterim. Ziraat Odaları Birliği bir açıklama yapıyor. 166 tarım ürününden 

99’undaki fiyat artışı enflasyonun altında. 166 üründen 99’unun fiyatı enflasyonun altında. Yani insanlar 

kazanamıyor, yani insanlar fakirleşiyor, yani insanların alın teri sömürülüyor. Yani birileri kazanıyor ama 

kaybeden bu ülkenin çiftçisi oluyor, bu ülkenin emekçisi oluyor, bu ülkenin yoksul insanları oluyor. Onlara 

sahip çıkmak benimde görevim, bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin ortak görevi olmak 

zorunda. 

KANUNA GÖRE ÜRETİCİYE 8 MİLYAR DOLAR DESTEK VERİLMESİ LAZIM 

Şimdi değerli arkadaşlarım, dünya ne yapar? Dünyanın bütün ülkelerinde çiftçilere destek verilir. İster 

Amerika deyin, ister Japonya, ister Papua Yeni Gine deyin, ister Bangladeş deyin neresini düşünürseniz. 

Her ülkede çiftçi desteklenir. Bizim ülkemizde de bir kanun var tarım kanunu. 21. maddesi der ki, milli 

gelirin her yıl en az yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilir. Türkiye’de milli gelirimizin miktarı 800 milyar 

dolar. 800 milyar dolardan yüzde 1 alırsak 8 milyar dolar. 8 milyar dolar kanuna göre üreticiye destek 

verilmesi lazım. Peki soru şu; 8 milyar dolar bizim çiftçiye veriliyor mu? O zaman Ziraat Odalarına 

sesleniyorum, çiftçinin hakkını korumak sadece benim görevim değil, kanunun gereğini yapmıyorlarsa 

sizlerde mücadele edeceksiniz, sizlerde şikayet edeceksiniz, sizlerde yeri geldiğinde mahkemeye 

gideceksiniz, sizlerde çiftçinin hakkını arayacaksınız. Hep beraber arayacağız. Ne oldu arkadaş? 1 milyar 

dolar parayı veremiyor musun sen? 8 milyar dolar hakkı var, kanuna göre hakkı var. 8 milyar dolar az para 

değil. Çiftçiye verilmesi gereken bir değerdir. 
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Efendim diyorlar ki, duyarsınız çiftçiye vereceğiz ama elde para yok. İnanıyor musunuz paranın 

olmadığına? Çiftçiye para yok, Suriyelilere kaç lira para harcadılar biliyor musunuz? 30 milyar dolar. Ben 

söylemiyorum onlar söylüyorlar. Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadık. Onlar oldu birinci sınıf 

vatandaş, Karadenizlinin fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş. Bunun hesabını soracaksınız. Ben değil 

siz hesabını soracaksınız. Gelene söyleyin, Suriyelilere verdin 30 milyar dolar. Ya biz fındık ektik, alın teri 

döktük, insan çalıştırdık, gübre aldık, alacaksın fındığı göndereceksin dışarıya, milyarlarca dolar para 

gelecek Türkiye’ye. Bizim alın terimizin karşılığını vermiyorsun, çalışmayan Suriyeliye 30 milyar dolar para 

harcıyorsun. Bunun hesabını herhalde Karadenizli sormak zorunda. Soracak mısınız, Soracak mısınız, 

Soracak mısınız? Söz mü, söz mü, söz mü?! Söz veriyorsanız meselemiz yoktur. 

Sadece Suriyelilere değil, hatırlarsınız değil mi FETÖ’ye ne diyorlardı? Ne istediniz de vermedik diyorlardı 

değil mi? Para istediler para verdiler, ihale istediler ihale verdiler, üniversite istediler üniversite verdiler, 

okul istediler okul verdiler, dershane istediler dershane verdiler. Ne istedilerse verdiler. Ya birde bu 

çiftçinin hakkını ver kardeşim çiftçiye niye vermiyorsun, üreticiye niye vermiyorsun? Yani fındık üreticisi 

kalktı darbe girişiminde mi bulundu? Bu milletin hakkını, hukukunu mu yedi? Hep birlikte demokrasilerde 

hesap sandık sorulur. Sandığa gideceğiz ve diyeceğiz oturdun onlarla masalarına, oturdun konuştun, 

hesabını yaptın, kitabını yaptın, ne istedilerse verdin, bana hiçbir şey vermedin. Kusura bakma arkadaş 

ben oyumun rengini değiştiriyorum. Ben emekten yana, haktan, hukuktan, adaletten yana oy 

kullanacağım diyeceksiniz. Söz mü, söz mü, söz mü?! 

Sadece bu da değil. Oturdular masaya nerede? İmralı’da oturdular. Oturdular masaya nerede? Oslo’da 

oturdular. Oturdular masaya nerede? Habur’da oturdular. Hiç dediler mi ya birde şu çiftçilerle tarım, fındık 

üreticileriyle bir araya gelelim bir de onlarla bir masaya oturalım, bunların bir derdini dinleyelim ya bunlar 

ne istiyor? Geldiler mi? Masaya oturdular mı? Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız? Söz mü, söz mü, 

söz mü?! Bende size söz veriyorum, namus sözü veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam, 

sonuna kadar arkasından gitmezsem yediğim ekmek bana haram olsun. 

Sadece bu mu? Bu da değil. Fındık üreticisine gelince para yok. Şimdi Marmaris’te 350 odalı yazlık sarayı 

inşa ediliyor. Hani para yoktu? 1100 odalı senin neyine yetmiyor kardeşim 1100 odalı. Şimdi 350 odalı. Bir 

uçak aldın yetmedi, iki uçak aldın yetmedi, beş uçak aldın yetmedi, 1100 odalı saray yetmedi, 350 odalı 

yeni yazlık saray yapacaksın. 

Fındık üreticisi kardeşim, Karadenizli kardeşim, Karadeniz’in yiğit evlatları bunları unutacak mısınız? 

Hesabını sandıkta soracak mısınız? Söz mü, söz mü, söz mü?! Bende size söz veriyorum bu ülkede hakkı, 

hukuku, adaleti gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi sonuna kadar yapacağım bedeli ne olursa olsun. 

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLMEYECEK SORUNU YOK 

Bir şeyi değiştireceğiz. Neyi değiştireceğiz? Eski algılarımızı değiştireceğiz. Eskiden şu söylenirdi; şu CHP 

var ya CHP, e ne olmuş? Efendim bu hep eleştirir. Şimdi bunu diyemiyorlar. Nerede bir sorun varsa sorunun 

çözüm adresi artık Cumhuriyet Halk Partisidir. Fındık üreticisinin sorununu çözeceğiz. Üzümü çözeceğiz. 

Her alanda çözeceğiz. Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Elin oğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz mi 

çözemeyeceğiz? Elin oğlu her türlü sorununu çözmeyi biliyor da biz mi bilmeyeceğiz? Çözeceğiz. O nedenle 

fındık konusunda sorun nasıl çözülür? Fındıkta fiyat istikrarı nasıl sağlanır? Fındık üreticisi nasıl akşam 

evine huzur içinde döner? 

6 madde sayacağım. Ankara’daki beylerde duysunlar 6 madde sayacağım. 

FİSKOBİRLİK’İ 2000’Lİ YILLARIN, 2010 YILLARININ EN GÖRKEMLİ, EN ŞAŞALI KURUMU HALİNE 

GETİRECEĞİZ 
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Bunlardan birincisi şu; 1938 yılında kurulan Fiskobirlik’i 2000’li yılların, 2010 yıllarının en görkemli, en şaşalı 

kurumu haline getireceğiz. Bu kuruma siyaset buluşmayacak. Bu kurum sadece ve sadece fındık 

üreticisinin hakkını ve hukukunu koruyacak. Taban alımı mı, taban fiyat mı burası belirleyecek. Ürün alımı 

mı burası yapacak. İhracat mı burası yapacak. Hem çiftçinin hakkını koruyacak, hem Türkiye’nin hakkını 

koruyacak. Götüreceğiz parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Bu ülkenin insanı hakkını alacak. Bu 

ülkenin insanı hukukunu alacak. Birinci konumuz bu. 

Size sorabilirler CHP fındık sorununu nasıl çözecek diye. Diyeceksiniz ki 6 madde halinde geldi saydı. Biraz 

sonra sayacağım birinci maddemiz bu. 

YENİDEN OTURUP BİR FINDIK KANUNU ÇIKARMAMIZ LAZIM 

İkinci maddemiz şu; yürürlükte bir fındık kanunu var. Fakat bu fındık kanunu doğru dürüst bir kanun değil. 

Yeniden oturup bir fındık kanunu çıkarmamız lazım. Her kesim katılacak bu çalışmaya. Üretici katılacak, 

manavı katılacak, ihracatçısı katılacak, tüccarı katılacak. Diyeceğiz ki, ya arkadaş bu fındık milli mi? Milli. 

Bizim mi? Bizim. Üreten insan bizim insanımız mı? Bizim insanımız. Bu para Türkiye’de mi kalsın? 

Türkiye’de kalsın. Herkes bu parayı adil bir şekilde bölüşsün mü? Bölüşsün. Gelin kardeşim hep beraber 

oturalım bir fındık kanunu çıkaralım. Demek ki ikinci maddemiz ne? Yeni bir fındık kanunu çıkaracağız. 

Nasıl? Ortak akılla çıkaracağız. Birilerinin arzusuna ve keyfine göre değil. 

FINDIK İHTİSAS BORSASINI BU ÜLKEDE KURMAK ZORUNDAYIZ 

Üçüncüsü; manavcılığı ve lisanslı depoculuğu da dahil ederek bir fındık ihtisas borsasını bu ülkede kurmak 

zorundayız, bu bölgede kurmak zorundayız. Manavcılığı da kapsayacak, lisanslı depoculuğu da kapsayacak. 

Dolayısıyla burada bir fındık ihtisas borsası kuracağız. Artık fındığın fiyatı yabancı ülkelerde değil bu ülkede 

belirlenecek. Fındığın fiyatını da, fındığın kalitesine de, fındığın nasıl ihraç edileceğine de, nasıl 

tüketileceğine de oturup biz karar vereceğiz elin oğlu buna karar vermeyecek. Anlaştık mı? Üçüncü madde. 

FINDIK ARGE MERKEZİ KURULMAK ZORUNDA 

Dördüncü madde; fındığı biz alıyoruz fındık olarak ihraç ediyoruz. Bir fındık arge merkezi kurulmak 

zorunda. Fındıktan katma değeri yüksek gıda ürünü üretmek zorundayız. Elin oğlu bizden fındığı alıyor, 

götürüp orada işliyor 1 liraya aldığı fındığı 15 liraya satıyor. Biz niye satmayalım, bizim ne eksiğimiz var? 

Üniversitemiz var, fındık bizde, üreticide bizde, imkanda bizde, denizimiz var, gölümüz var, güneşimiz var, 

güzel insanımız var. Biz niye yapmıyoruz? Niye elin oğlu para kazanıyor da biz para kazanmıyoruz? Demek 

ki dördüncü madde bir fındık arge merkezi üniversiteyle beraber kurmak zorundayız. Bunu yapacağız. 

FINDIĞIN ANA VATANI KARADENİZ’DİR 

Beş; fındık ekim alanları. Bakın Karadeniz’i görüyorsunuz, Karadeniz’de fındık dışında bir şey yok 

yetişmiyor. Bu coğrafyada fındık ekiliyor başka bir şey yok. Siz gidip de düz alanda, başka ürünün yetiştiği 

bir mekanda, bir alanda fındık üretirseniz buradaki insanın alın terini çalmış olursunuz. Bunu da herkesin 

bilmesi lazım. Demek ki, beşinci maddemiz ne? Fındığın ana vatanı Karadeniz’dir, gelir burada, 502 bin aile 

buradan geçiniyor, eğer başka bir yerde ürün ekilecekse devlet teşvik versin. Gitsinler başka bir şey 

eksinler. Karadeniz’in fındığına başka birisini ortak etmeyelim. Anlaştık mı? Demek ki sorarlarsa beşinci 

maddemizde bu. 

HEM GENÇLEŞTİRECEĞİZ, GENÇLEŞTİRİRKEN FINDIK ÜRETİCİSİNİN GELİRİNİ DÜŞÜRMEYECEĞİZ 

Altınca madde; fındık bahçelerini bende biliyorum, sizde biliyorsunuz. Fındık ağaçlarımız biraz yaşlandı, 

onların gençleştirilmesi lazım. Peki ne yapacağız? Gençleştirirken ağacı değiştirmemiz lazım, yeni genç 

fidan ekmemiz lazım. Ama çiftçinin de, fındık üreticisinin de geçinmesi lazım, para kazanması lazım, alın 
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terinin karşılığını vermemiz lazım. Hem gençleştireceğiz, gençleştirirken fındık üreticisinin gelirini 

düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz. Anlaştık mı? Altınca şartımızda bu. 

Diyorum ya size sorabilirler CHP gitti efendim Giresun’da fındık mitingi yaptı ne oldu? Diyeceksiniz ki, 

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı geldi, fındık mitingi yaptı sizin 15 yılda çözemediğinizi 2 yılda 

çözeceğim sözünü verdi 6 tanede çözüm üretti. Siz Allah rızası için bari bir çözüm üretin, bir çözüm bir şey 

söyleyin. Söyleyemiyorlar, söyleyemezler. Neden? Ben değil onlar söylüyorlar. Bizde metal yorgunluğu var 

diyorlar. 15 yıldır yoruldun arkadaş, 15 yıldır çekil bu ülkeye insan gibi emeğin hakkını koruyan insanlar 

gelsin artık yönetsinler. 

BUNLARIN HEDEFİ FINDIĞI DA BİTİRMEK 

Bir şey daha, eskiden bizim tütünümüz vardı. Samsun’un tütünü vardı, Bitlis’in tütünü, Adıyaman’ın tütünü 

vardı. Şimdi Türk tütününden bahseden var mı? Tütün bitti. Yarın bunların hedefi fındığı da bitirmektir 

söylüyorum. Bunların hedefi fındığı da bitirmektir. Nasıl bitirecekler söyleyeyim size. Bir firma geldi zaten 

alımı o yapıyor biliyorum. Alımı o yapıyor. Yarın sizin fındık bahçelerinizi de satın alacaklar ve sizler o fındık 

bahçelerinde işçi olarak çalışmak zorunda kalacaksınız. O nedenle ben sizden söz isterken fındık 

bahçelerinize sahip çıkın sözü istiyorum. Alın terinize sahip çıkın sözü istiyorum. Ülkenize, Karadeniz’e, bu 

güzel coğrafyaya sahip çıkın çözü istiyorum. Yoksa fındık üreticisi kazanırsa kim kazanacak? Türkiye 

kazanacak, hepimiz kazanacağız, bu millet kazanacak, huzur içinde yaşayacağız. Her evde huzur olacak, 

her evde bereket olacak. Elin oğlu kendi üreticisini destekler, bizde kendi üreticimizi köstekliyoruz. 

Size son bir soru soruyum. Allah aşkına bundan 15 yıl önce ben gelip de şöyle bir miting yapsaydım ve size 

deseydin ki, ya bunlar bir süre sonra bu memlekete saman ithal edecekler deseydim herhalde hepiniz 

derdiniz ki, ya bu Kılıçdaroğlu galiba sıyırdı derdiniz değil mi? 15 yılda saman ithal ediyorsun. Tarla mı yok, 

insan mı yok, ekin mi yok Allah aşkına saman ithal ediyorsun? Mazotu da biliyorum, elektriği de biliyorum 

hepsini biliyorum. Bu ülkenin çözülmeyecek sorunu yok. 

İNSANCA VE HAKÇA BİR DÜZENİ BU ÜLKEYE GETİRMEK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ 

Bütün mesele şu; siz haklarınıza sahip çıkacaksınız bizde size sahip çıkacağız. Beraber bu ülkeyi 

yöneteceğiz. Ne ezen olacak, ne ezilen olacak. İnsanca, hakça bir düzen olacak. Karadeniz’in yiğit 

insanlarıyla bir arada olmaktan, birlikte olmaktan, sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum, gurur 

duyuyorum, şeref duyuyorum. Karadeniz’e, Karadenizliye sonuna kadar sahip çıkmak benim görevimdir. 

Ben bunu yapacağım, sonuna kadar sahip çıkacağım. Bizim üzerimize gelebilirler, her türlü baskıyı 

kurabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar insanca ve hakça bir düzeni bu ülkeye getirmek hepimizin ortak 

görevidir. Benimde görevimdir, sizin de görevinizdir. Bu ülkenin bütün insanlarını, alın terinden yana olan, 

esnaftan yana olan, çiftçiden yana olan, üretimden yana olan, üretenden yana olan herkesle birlikteyiz 

herkesle. Hiç kimseyi ayırmıyorum hiç kimseyi. 80 milyon vatandaşa huzuru ve barışı getireceğim. 

Bana diyorlar, dedim ki, 4 yıl içinde ben bu ülkede terörü bitireceğim. Bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği 

getireceğim. Dönüp bana diyorlar ki, sen kimsin? “Ben, televizyonda karşıma çıkmaktan korktuğun 

adamım” dedim. Karşıma çıkmaktan korkuyor. Cesaretin yok mu? Devleti yöneten adamda cesaret olur. 

Devleti yöneten adamda özgüven olur. Devletin bütün imkanları senin emrimde. İstihbarat emrinde, polis 

emrinde, her şey senin emrinde. Benden niye korkuyorsun ya vallahi ben adam yemem. Vallahi billahi 

adam yemem. Ben insana saygılıyım. Oturup konuşalım. Neyi konuşacağız? Memleketin meselelerini 

konuşacağız. Hadi terör konusunda karşıma çıkmıyorsun güzel. Gel kardeşim fındık konusunda karşıma gel 

fındık konusunda. Gelebilir mi? Bende adım gibi biliyorum ki gelemez. Niçin? Çünkü ben haklıyım, çünkü 

biz haklıyız o haksız. Onun için gelemez. Onun için karşımıza çıkıp bizimle uygar, medeni insanlar gibi 

konuşamaz ve tartışamaz. 
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BAKAN DEĞİŞTİ, MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASI DEĞİŞTİ 

Size sözlerimi bitirirken yine söz veriyorum. Ne olursa olsun bu ülkenin bütün insanlarını seviyorum. Ne 

olursa olsun insandan yana olacağım. Ne olursa olsun haktan, hukuktan, adaletten yana olacağım. Ne 

olursa olsun kadın – erkek eşitliğinden yana olacağım. Ne olursa olsun özgür medyadan yana olacağım. Ne 

olursa olsun bağımsız yargıdan yana olacağım. Ne olursa olsun din ve vicdan özgürlüğünden yana 

olacağım. Ne olursa olsun her türlü inanca, her türlü kimliğe saygılı olacağım. Bölmek istiyorlar 

böldürmeyeceğiz. Kavga etmek istiyorlar kavga etmeyeceğiz. Bu ülkenin huzuru için ortak çalışacağız, 

birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte ülkemizi görkemli günlere taşıyacağız. 

Çocuklarımızın durumuna bakın Allah aşkına. Her bakan değişti milli eğitim politikası değişti. Bizim 

çocuklarımız kobay mı Allah aşkına, bizim çocuklarımız denek mi? Her zaman değişiyor, her ortamda 

değişiyor. Sınav kalktı, sınav geldi. O gitti, bu geldi. Dünyada böyle bir ülke yok. Dünyada gerçekten böyle 

bir ülke yok. Bir çocuğu eğiteceksen çağdaş eğitim normları bellidir verirsin çocuğa. Bu ülkenin yetişmiş 

kadroları var, güzel öğretmenleri var, konuyu bilen insanları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok. Niye 

çözülmüyor biliyor musunuz? Bir eksiğimiz var. Bu ülkede namuslu siyasetçi sayısı az. Sorunumuz orada. 

Namuslu siyasetçi. Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz. Halkın cebini düşünen siyasetçi istiyoruz. Halktan 

yana olan, emekten yana olan, üretenden yana olan siyasetçi istiyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte 

çalışacağız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Ben o sorunların tamamını çözmeye kadrolarımla 

birlikte, arkadaşlarımla birlikte hazırım. Çözmezsem giderim. Çözersem takdir sizlerindir. 

Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız ve fındık üreticisi perişan olacak. Dünyada fındıkta bir numara 

olacaksınız elin oğlu gelip fındığı alın terinizi sömürerek götürecek. Dünyada fındıkta bir numara 

olacaksınız insanlar bu fiyat çok düşüktür diye miting yapacaklar. Bu aklın alacağı bir şey değil. Ama biz 

bunların tamamını düzeltmeye muktediriz birlikte çalışarak, birlikte mücadele ederek, birlikte kavgasını 

vererek bu ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Her evde huzur olacak, her evde bereket olacak. Her evde 

insanlar huzur içinde sofraya oturacak. Bu ülkenin caddelerinde, bu ülkenin sokaklarında terör olmayacak. 

Bu ülkede yurtta barış, dünyada barış olacak. Bu ülkede bizim gibi düşünmeyen insanlarında özgürce 

düşüncelerini ifade etmelerine imkan sağlanmış olacak. Biz Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Biz insanlar 

arasında ayrım yapmayız. Biz birlikte yaşamak istiyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak 

istiyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmadan yolda karşılaştığımızda birbirimize güler yüzle selam vermek istiyoruz. 

Ne oldu bize? Şu gerginliğe bakın neredeyse birbirimizin boğazını sıkacağız. Kim yapıyor bunları, kim 

yapıyor? Yapanlara oy vermeyin. Barıştan yana olanlara, huzurdan yana olanlara, alın terinden yana 

olanlara, kardeşlikten yana olanlara, doğu, batı, güney, kuzey bu ülkede yaşayan 80 milyon benim 

kardeşimdir diyenlere oy verin onlarla beraber olacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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2.GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

2.1. Geçmiş Dönem MYK Değerlendirmeleri1 

2.1.1. 22 Kasım 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Cumhuriyet Halk Partisi Emeği Birleştirmeye Devam Ediyor 

Türkiye’nin gündemi yine emek cephesinin kaybettiği, emeğin sürekli yok sayıldığı bir noktadan devam 

ediyor. İşsizlik rakamları geçen hafta açıklanmıştı, bu çerçevede baktığımızda işsizlik ülkenin en önemli 

sorunu olarak hala gündemde birinci sırada yerini koruyor ve bu çerçevede özellikle son istatistiki 

açıklamalardan görüyoruz ki, merdiven altında çalışan kadınların sayısı artmış. Güvencesiz çalışma artmış, 

artık işçiler kölelik düzeninin kurumsal köleleri haline gelmişler. Bu çerçevede ne yazık ki hükümet işsizlikle 

mücadele konusunda kararlı bir duruşu göstermediği gibi güvenceli çalışmayı sağlayacak herhangi bir 

adımda atmamaktadır. Türkiye’de ne yazık ki en büyük ordu işsizler ordusudur. Şuanda en büyük ordunun 

işsizler ordusu olduğu bir ülke halindeyiz. Bu çerçevede özellikle emekçilerin sorunlarına, emeğin 

sorunlarına sahip çıkma mücadelemiz devam ediyor. Geçen hafta Cumartesi günü Sendikalardan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde çok güzel bir taşeron çalıştayı yaptık. Burada önemli olan şudur; 

hükümetin yapması gereken şeyi Ana Muhalefet Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Üç büyük 

konfederasyon bir araya geldi. Sorunun paydaşlarını bir araya getirdik, taşeron işçiliğinin ortadan 

kaldırılması konusunda üç büyük konfederasyon DİSK, Hak-İş ve Türk-İş’in Başkanları ve temsilcilerinin bir 

araya geldiği büyük bir çalıştay yaptık. Üçü ortak bir bildiriye imza attılar ve üçü de taşeron sistemine karşı 

çıktıklarını çok açık ifade ettiler. Taşeronluk artık 21.yüzyılın Türkiye’sinde ücretli kölelik haline gelmiştir. 

Güvencesiz çalışmanın sistematik bir biçimde kurumsallaştığı bir noktadadır. Emek cephesi birleşti. Bu 

çalıştayda daha önce kıdem tazminatı çalıştayında da aynı şekilde konfederasyonları bir araya getirmiştik. 

Cumhuriyet Halk Partisi emeği birleştirmeye devam ediyor. Emek cephesini birleştirmeye devam ediyor. 

Hükümet taşerona kadro sözümüzü 7 Haziran seçimlerinde eleştirdi seçim bildirgemizde. 1 Kasım’a 

giderken baktı ki durum ciddi, vahim, iktidar altlarından kayıyor döndü bu projeye sahip çıkıyormuş gibi 

göründü ve işçileri kandırdı. Biz taşerona kadro vereceğiz dedi. Bizde vereceğiz dedi. Bizim seçim projemizi 

aldı, biz bundan rahatsızlık duymadık yeter ki taşeron işçiler kadro sahibi olsun diye. Ama yine görüyoruz 

ki, hala taşerona kadro verme niyeti yok. Tam tersine taşeron çalışmasını yerleştirmeye dönük adımlar var 

ve işin ilginci çalıştayda da gördük konfederasyonları biz topluyoruz emek cephesini, sorunu çözüyorum 

diyenlerin daha emek cephesine gidip sordukları hiçbir husus yok. 3 konfederasyona da hiçbir şeyi 

sormamışlar. Bu noktada emeğin hakkını savunmaya devam edeceğiz. 

Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlayacak. 7 Haziran seçimlerine giderken bir önemli atılımın öncüsü 

olmuştuk. Asgari ücret net 1500 lira olacak demiştik. Şimdi Sayın Genel Başkanımız dün açıkladı bir yeni 

büyük atılımında öncüsü oluyoruz. Asgari ücret net 2000 lira olmalı en az. Daha çoğu olabilir ama net en 

az 2000 lira olmalı. Asgari ücret vergi dışı olmalı, vergi yükünden arındırıp işçinin cebine, asgari ücretlinin 

cebine en az net 2000 lira girmeli. Nasıl vereceğiz diyorlar, daha öncede öyle demişlerdi. Nasıl vereceğiniz 

belli, faiz lobisinden şikayet edeceğinize faiz lobisine akan muslukları kesin. Sağla, solla kavga etmeye 

gerek yok. Faiz lobisi 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yurtdışında faiz olarak yurtdışına ödediğimiz 

para, yabancı şirketlere ödediğimiz para 145 milyar dolar. İçerde faiz olarak ödenen para buna ilaveten 

620 milyar lira, 620 katrilyon. Faiz lobisine verdiğiniz parayı keserseniz, o hortumları keserseniz ortak 

olduğunuz o kazançların önünü keserseniz işçiye asgari ücret en az net 2000 lira verecek parayı bulursunuz. 

 

                                                           
1 : Bu bölümde yer alan MYK Basın Açıklamaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sn.Bülent Tezcan tarafından 
yapılmıştır. 
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Evin Mahkemesi Dururken Elin Mahkemesine Mahkum Ettin Memleketi 

Değerli arkadaşlar, bir Rıza Zarraf polemiği devam ediyor. Anlaşılır gibi değil. Bir milli mesele diye ortaya 

konulmaya başlandı. Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde nota vermeyen hükümet, hatta nota verin 

dediğimizde müzik notası mı diye alay eden dönemin Başbakanı şimdinin AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 

Rıza Zarraf sözkonusu olunca derhal nota verme ihtiyacı hissetti. Yani çuvala, askerin başına geçirilen 

çuvala müzik notası mı, Rıza Zarraf’a devlet notası mı? Rıza Zarraf’a gelince devlet notası, Türk askerine 

gelince müzik notası. Böyle bir anlayış. Şimdi bu anlayışı milli bir mesele gibi anlatmaya çalışıyorlar, milli 

bir mesele gibi göstermeye çalışıyorlar. Şimdi merak ediyorum Rıza Zarraf’tan ne milli meselesi çıkacak, 

neresi milli? Bütün ilişkileri gayri milli olan birinin hangi pozisyonundan milli bir sorun ve duruş 

çıkaracaksınız? Bunu anlamakta zorlanıyorum. 

Dün Genel Başkanımız söyledi, hırsızlığın millisi olur mu, yolsuzluğun millisi olur mu? Nasıl bir milli? Burada 

bu süreçte yolsuzluklar ortaya atıldığında Türkiye’de yargılanmanın önünü kapattınız, mahkemelerin 

görevini yapmasını engellediniz. Hadi o hakimler FETÖ’cüydü, bağımsız hakimlerinde görev yapmasını 

engellediniz, yargının işini yapmasını engellediniz, meclisin işini yapmasını engellediniz. Milletvekillerinin, 

bakanların yargılanması için oy kullanmasının önüne geçtiniz, komisyona talimat verdiniz. Şantaj ve 

tehditle komisyonda iki kere ara verildi görüşmelere soruşturma komisyonunda ve yargılatmadınız parmak 

hesabıyla. Ha, Türkiye’de yargılamanın önünü kapatırsanız dışarıda yargılamanın önü açılır. Milli duruştan 

bahsediyorsanız kendi mahkemelerinizin kararlı bir şekilde bu işin üzerine gitmesinin önünü açacaktınız. 

Yani sen şimdi yargının önünü kapatacaksın içerde ondan sonra dışarıdaki yargılanmadan bir milli mesele 

propagandası çıkarmaya kalkacaksın. Yok öyle yağma. Evin mahkemesi dururken elin mahkemesine 

mahkum ettin memleketi. Evindeki mahkeme yapacaktı, kendi memleketindeki mahkeme yargılayacaktı. 

Evin mahkemesinin yetkisini elinden aldın, elin mahkemesine fırsat verdin. Şuanda yaşanan tablo budur. 

Buradan bir milli duruş çıkaramazsınız. 

Ha, şimdi gelelim yerlilik ve millilik konusunda bu kadar meraklıysanız Sayın Genel Başkanımız dün iki soru 

sordu. Tam yüzde yüz yerli ve milli bir soru sorduğu soru. Birincisi, Sayın Erdoğan müteaddit defalar çıkıp 

dedi ki, Suriyeli göçmenlere, Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık dedi. Soruyoruz nerede harcadınız, 

nereye harcadınız? Bunu kalem kalem açıklayın, bu milletin parası. Babanızın parasını harcamadınız. 

Cebinizden harcamadınız. 30 milyar dolar bizim telaffuz ettiğimiz rakam değil. AK Parti Genel Başkanı Sayın 

Erdoğan’ın telaffuz ettiği rakamdır. Dünde Sayın Genel Başkanımız sordu 30 milyar doları Suriyelilere 

nerelere harcadınız, hangi kalemlerle harcadınız, ne yaptınız? Bunu açıklayın, milletin bunu bilme hakkı 

var. Hala açıklayamadılar. 

İkinci soru; hani yerlilik ve millilikten bahsediyorlar ya tam da yüzde yüz yerli ve milli bir soru. Sayın Genel 

Başkanımızın dün sorduğu soru. Sayın Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın oğlu, eniştesi, 

dünürü, eski Özel Kalem Müdürü ve kardeşinin yurtdışındaki bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdi 

mi, göndermedi mi? Sermayesi 1 sterlin olan yurtdışındaki bir şirkete milyonlarca dolar parayı gönderdi 

mi, göndermedi mi? Sayın Genel Başkanımız dün sordu. İşte yerli ve milli olmak adına berberlere bedava 

tıraş yaptırılan, bakkallara döviz bozdurulan bir dönemde bir kampanya yürütüyordunuz. Bu kampanya 

yürütülürken bu dolarlar, milyonlarca dolar para Sayın Erdoğan’ın biraz önce saydığım yakın çevresi 

tarafından yurtdışına gönderildi mi, gönderilmedi mi? 

Sayın Erdoğan Bu Yüzde Yüz Yerli ve Milli Soruya Bir Cevap Bekliyoruz Sizden ! 

Bugün birkaç yerde konuşma yaptı Sayın Erdoğan, bekliyorduk dünkü soruya cevap verecek diye. Hala 

cevap alamadık. Sayın Erdoğan bu yüzde yüz yerli ve milli soruya bir cevap bekliyoruz sizden. Mesele 

milliyse buraya bakacaksınız. Sayın Başbakanınızın çocukları offshore cennetlerinde şirket sahibi olacak, 

sizin yakınlarınızla ilgili bu iddialar olacak, bunlarla ilgili susacaksınız ama devleti koskoca bir Türkiye 
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Cumhuriyeti devletini Rıza Zarraf gibi birinin önüne yatırmanın rezilliğini bu ülkeye yaşatacaksınız. Önüne 

yatarız diyorlardı ya, sonra aklattılar parmak hesabıyla o bakanları. Bu rezilliği bu memlekete 

yaşatacaksınız. 

Seçim Güvenliğini Tehdit Eden İki Önemli Husus Var 

Değerli arkadaşlar, son olarak gündemde önemli bir konu var. Yüksek Seçim Kurulu’yla ilgili bir teşkilat 

yasası TBMM’ye verildi ve mecliste görüşülecek. Önce şunu söyleyelim, bu konudaki tutumuz. Yüksek 

Seçim Kurulu’nun bir teşkilat yasasına ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’nun kendine 

yakışır bir teşkilat yasasıyla idare edilmesi ve işlerini yürütmesi gerekli. ve bu çerçevede teşkilat yasası 

kazandırılmasına bir itirazımız yok. Ancak görüyoruz ki, önümüzde bu teşkilat yasası olarak getirilen 14 

maddelik bir kanun teklifi. 14 maddenin içerisine bununla ilişkisi olmayan ve ciddi şekilde problem 

oluşturacak başka şeyler eklenmiş. Özellikle seçim güvenliğini tehdit eden iki önemli husus var burada. 

Bunlardan birincisi müşahitlik uygulamasını engelleyen, müşahitliği fiilen ortadan kaldırmayı amaçlan bir 

hüküm. 298 sayılı kanunda seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda değişiklik 

hükmü. Biz müşahitlik uygulamalarının daha etkin ve yaygın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 

sadece siyasi partilerin değil, sivil toplum örgütlerine de müşahitlik denetiminin açılması, sandık 

denetiminin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu yönde iyileştirmeler yapılmasını beklerken siyasi 

partilerin daha müşahit uygulamasını sınırlayacak adımlar çok uygun ve doğru adımlar değil bir. 

İkincisi, siyasi partilerin sandık başkanları önermesine ilişkin maddeyi de yürürlükten kaldırmak istiyorlar. 

Bu siyasi partilerin seçim sürecini denetlemekten kenara çekmek, sandık güvenliği konusunda daha 

olumsuz bir pozisyon yaratmak anlamına gelir. Bu düzenlemelerin Yüksek Seçim Kurulu’nun teşkilat 

yasasıyla ilgisi yoktur. Bu nedenle bu düzenlemelerin şu aşamada burada bulunması doğru da değildir. 

Bizim teklif sahibinden ve hükümetten, hükümet tasarısı olarak gelmiyor ama AK Partiden ve teklif 

sahibinden beklediğimiz şudur; Yüksek Seçim Kurulu’nun bir teşkilat yasasına ihtiyacı vardır. Bu teşkilat 

yasasını hızla geçirebiliriz, bu ihtiyacı giderebiliriz. Ama buraya konuyla ilgisiz ve seçim güvenliği 

konusunda ciddi sıkıntı yaratacak bu hükümleri koymak bu yasayı tartışmalı hale getirir. O yüzden bunun 

revize edilmesinde yarar vardır. Bu maddelerin tekliften geri çekilmesini istiyoruz, talep ediyoruz, teklif 

sahibi arkadaşımız bu maddeleri Sayın Milletvekili geri çekerse ve AK Parti bu noktada bir olumlu noktaya 

yanaşırsa bu Yüksek Seçim Kurulu’nun teşkilat yasası hızla geçer. Yoksa hak etmediği ve gereksiz bir 

tartışmanın içine girmiş oluruz. 

 

2.1.2. 15 Kasım 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34.Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun 

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 34. kuruluş yıldönümü. Kutlu olsun diyoruz Kıbrıslı kardeşlerimizin 

bu konudaki sorunların çözüldüğü bir Kıbrıs sorununun artık sorun olmaktan çıktığı bir süreci hepimiz arzu 

ediyoruz. Biz hem Türkiye Cumhuriyeti olarak, hem Kıbrıs’taki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, 

kardeşlerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar. Uluslararası toplumdan da bu konuda gerekli özeni ve ilgiyi 

bekliyoruz. 

Atatürk Bizim Ortak Değerimiz 

Atatürk bizim ortak değerimiz. Atatürk’ü seviyoruz ama Atatürk tekelciliği yapmıyoruz. Daha öncede 

söyledik, şimdi de söylüyoruz Atatürk milletimizin ortak malıdır ve herkesin sevmesi ve herkesin 

anlamasını istiyoruz. Atatürk tekelciliği yapmanın Atatürk’ün değerini hafifleteceğini biliyoruz. Atatürk 

sevgisini azaltacağını biliyoruz. Hepimizin ortak sevgisini büyütmemiz gerekir. Bu 10 Kasım bizim için en 

azından herkesin Atatürk’te buluştuğunu ifade etmesi ve Atatürk’ü hatırlaması anlamında mutlu etti. Bu 
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çerçevede yetkili ağızlarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi ifadelerle anmış olmalarından 

mutluluk duyduk, duymaya da devam etmek istiyoruz. Tabi, bunu sadece söylemek yetmiyor, bunun 

üzerine bundan sonrasına ilişkin beklediklerimiz var. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamış 

olmanın bize, siyaset kurumuna, devlet yönetimine, vatandaşlara, bürokrasiye yüklediği görevler var. 

Bunu da bekleyeceğiz, bekliyoruz. Hep beraber onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mesela bütün 

kötülüklerin sebebi tek parti dönemidir diye bir söylemden herhalde uzaklaşmak lazım. Çünkü tek parti 

dönemi dediğiniz zaman soracaklar, 23 yıl sürdü tek parti dönemi hangi tek parti dönemi? Bu 23 yılın 15 

yılı Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduğu, partinin ve devletin başında olduğu bir dönem. 

Mesela Atatürk’le ilgili bu güzel şeyleri söyledikten sonra tarihten husumet değil ders çıkarmak gerektiğini 

de bileceğiz ve Türkiye tek parti döneminden bugün çok partili demokrasiye geçmek için hangi çabalar 

harcadığını ve o çabalar sürecinde emek ve katkısı olan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere çok partili demokrasiye ülkeyi taşıyan İsmet İnönü’yü ve onların hatıralarını büyütmeyi bileceğiz. 

Onları da saygıyla anmayı öğreneceğiz, tarihi husumet aracı değil, ders aracı olarak anlayıp geleceğe daha 

kararlı ve güçlü yürüyeceğiz. Bunlar yetmez. Atatürk’ü anlayıp sevdiğimizi ifade ettikten sonra mesela şunu 

bekliyoruz. Hızla şunun yapılması lazım yetkili kesimlerin, hükümetin. Derhal müfredattan çıkardığınız 

Atatürk’ü müfredata yeniden koyun. Yeniden müfredata koyalım Atatürk’ü. 15 yıldan buyana birer birer 

ayıklandı sistematik olarak. Onları yeniden müfredata koyalım ki gelecek kuşaklarımız da mahrum 

yetişmesinler Atatürk sevgisinden. Mesela haremlik, selamlık okul sevdasından vazgeçelim derhal. 

Kızlarımızla erkeklerimizi yan yana okutmaktan korkmayalım. Onları tarif ederken ateşle barut tarifi gibi 

ilkel bir tariften uzaklaşalım hızla. Çünkü Atatürk’ün o büyük öngörüsü böyle bir çağdaş eğitim sistemini 

öngörüyordu. Hatırlarsanız 1921 yılı, istiklal savaşının en bunalımlı dönemi Mustafa Kemal Atatürk 

cepheye gidecek, birinci maarif kongresinin yapılacağı dönemdir Milli Eğitim Şurası’nın, Maarif Şurası’nın 

yapılacağı günler. Atatürk Maarif Kongresini, Milli Eğitim Şurası’nı erteletmez. Özellikle şuraya gider, orada 

erkek ve kadın öğretmenlerin ayrı ayrı oturtulduğunu gördüğünde, yani haremlik, selamlık uygulamasını 

gördüğünde 1921 yılında öfkeyle itiraz eder siz kendinize mi güvenmiyorsunuz, bacılarımızın, 

kadınlarımızın iffetinden mi şüpheniz var diye ve bir daha böyle bir şey istemiyorum der. 1921 yılı, şimdi 

2017 yılındayız. Bugün haremlik, selamlık meselesinin özellikle belirli sendikalar adı altında eğitimde görev 

yapan sendikaların bile bunları dile getirebiliyor olması, bu cesareti bulması, arkasına iktidarı alan bu 

sendikaların eğitimde bunu söyleyebilecek cesareti bulması çok ciddi biçimde Atatürk’ü anlayamadığımız, 

hatta hasım görüldüğünün bir işaretidir. O yüzden derhal bu haremlik, selamlık uygulamalarından 

vazgeçilir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerdeki beklentimiz bu. 

Başka bir şey daha, Milli Eğitim Şurası. Daha önce söyledik, eğitim bir gecede söylenen bir ifadeyle sonu 

belirsiz bir maceraya terk edilemez. Bugün hiç kimse orta öğretimde, liselerde, üniversitelerde ne olacağını 

bilemiyor. Yetkililer dahi bilemiyorlar ne yapacaklarını. Bir gecede TEOG’u kaldırıyorum deyip ondan sonra 

sistemi buna nasıl uydururuz telaşı, çabası, anlamsızlığı yerine derhal paydaşların katılacağı bir Milli Eğitim 

Şurası yapalım dedik. Eğitimin temel sorunları var. Eğitimden herkes şikayetçi, öğretmen şikayetçi, öğrenci 

şikayetçi, veli şikayetçi, yönetici şikayetçi, hükümet şikayetçi. İktidarda şikayetçi, muhalefette şikayetçi. 

Olur mu böyle bir şey? O zaman bunu ortak akılla yapacağız. Savaş yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal 

Atatürk ben böyle eğitim istiyorum deyip oturup tek başına eğitimi düzenlememiş. Maarif kongresi 

yapmış, Milli Eğitim Şurası yapmışlar. Bugün derhal paydaşların katılacağı ciddi bir milli eğitim şurasıyla bu 

meseleleri tartışalım diye çağrı yaptık, buradan yaptım o çağrıyı, parti olarak çağrı yaptık. Ama hala 

görüyoruz ki, şurayla, ortak akılla bu işi yapmak yerine talimatla yine çocuklarımızı nasıl tek tip okula 

mahkum ederiz planlamasının hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. 

Yine şunu bekliyoruz bu 10 Kasım’dan sonra Atatürk’ün anlaşılmış olmasından duyduğumuz 

memnuniyetle beklediğimiz bir şey daha var. Atatürk’ün tarihe geçmiş çok büyük bir sözüdür “Hayatta en 

hakiki mürşit ilimdir”. O zaman eğitim sisteminizi aklı ve bilimi ön plana çıkaran, hurafelerden uzaklaşmış, 

evrensel bilimin, aklın ölçütlerine göre gelin yeniden düzenleyelim ve buna dayalı hayatta en hakiki mürşit 
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ilimdir şiarının, sözünün etrafında bir kuşak yaratalım. O zaman gerçekten 10 Kasım’da buluştuğumuz 

Atatürk’ün milletimizin geleceği için ne büyük bir anlam ifade ettiğini yaşayarak görürüz ve göreceğiz. 

Umudumuz bu yönde. İnanıyoruz ki, 10 Kasım’daki bu dönüşüm bundan sonraki süreçte böyle bir olumlu 

sonuçlara yol açacaktır. Bunu hem bekleyeceğiz, hem de bunun takipçisi olacağız. 

Offshore’cu Başbakan Hakkında Gensoru Önergesi Vereceğiz 

Değerli arkadaşlar, Paradise Papers dedikleri cennet belgeleri meselesi hala tartışılıyor. Neydi o? Vergi 

cennetleri dedikleri, vergi ödememenin dünyada belli bölgeleri var offshore merkezleri. Oraya gidersin 

vergi ödemeden şirketlerini oradan kurarsın ve vergi cennetidir bunlar. Kazanırsın vergi ödemezsin. 

Halbuki devletler, ülkeler vergi almak isterler. Her devlette buna karşı önlem alır. Türkiye Cumhuriyeti de 

bu vergi cenneti denen cennetlerdeki vergisiz kazançları vergilendirmek için 2006 yılında bir kanun çıkardı, 

önlem aldı. Kurumlar vergisi kanununa bir madde eklendi dendi ki, 30.maddesine bir cümle eklendi. Dendi 

ki, offshore cennetlerinde şirket kurup gelir elde edenler bunları Türkiye’ye getirdiklerinde yüzde 30 vergi 

ödeyecekler. Ancak bu bölgelerin hangi bölgeler olduğu, nerelerin offshore bölgesi, vergi cenneti 

olduğunu bakanlar kurulu belirleyecek dediler, kanuna yazmadılar. 11 yıl geçti, 11 yılda bu vergi 

cennetlerinin nereler olduğunu bakanlar kurulu bir türlü belirleyemedi. Arıyor, bulamıyor bir türlü 

belirleyemedi. Yani bu kadar zor bir iş mi bu? Vergi almak için devleti yönetenler başbakan, bakanlar 

kurulu, hükümetin başındakiler vergi cennetlerini bulup vergi almak üzere kararname çıkarmak için tespit 

edemiyor, 11 senede tespit edemiyor ama çocuklarına şirket kurdururken hemen tespit ediyorlar, oralarda 

şirket kuruyorlar. Şirket kurmaya gelince oraları tespit ediyorlar ama devlet yönetmeye gelince 

bulamıyorlar burayı. 

Değerli arkadaşlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın çocuklarının ve yakınlarının buralarda şirketleri ortaya çıktı. 

Meselenin suç olup olmaması ayrı bir meseledir. Ahlaki değildir, etik değildir. Bir ülkenin başbakanının 

çocuklarının ülkesine vergi ödemeyecek yerlerde vergi cennetlerinde vergiden kaçmak için şirket kurmuş 

olmaları ve oralardan kazanç elde etmeleri ahlaki değildir. Hele de o yönetici, o başbakan 11 yıllık hükümet 

döneminde devletin buraları tespit edip vergi almasını sağlamakla yükümlü olduğu hükümetinde görev 

alıyorsa Başbakan olarak ve bakan olarak görev alıyorsa. 11 senedir Türkiye’yi hangi iktidar yönetiyor? AK 

Parti iktidarı yönetiyor, 15 senedir onlar yönetiyor. Bu kanun onlar döneminde çıktı. Peki 11 senedir bu 

kanunun gereğini yerine getirmeyip vergi alınmamasını sağlayan kimler? Bu hükümet. Bu kazançları elde 

edenler kimler? Yine bunlar. Bu ahlaki mi? Bunun anlaşılabilir, kabul edilebilir bir yanı var mı? Herkes 

biliyor ki yok. Yeni doğan çocuğun vergi ödediği bir ülkede Başbakanın çocukları vergi cennetlerinde şirket 

kuramaz. Ama her ne hikmetse büyük bir pişkinlikle çıkıp şunu söyledi Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve 

açıkçası umutlandık. Derhal soruşturma yapılsın benim çocuklarımın dokunulmazlığı yoktur, derhal bu iş 

soruşturulsun, sonuna kadar soruşturulsun dedi. Hatta şöyle söyledi, soruşturma açılmasını özellikle 

istiyorum dedi. Çok güzel bir söz teşekkür ediyoruz kendisine. Ama bu sözü söyledi arkasından bu haberleri 

yapan Cumhuriyet Gazetesine 500 bin liralık bir tazminat davası, Oda TV’yi de bunu yeni öğrendik 500 bin 

liralık bir tazminat davası açmış iki yayın kuruluşuna. Daha kimlere açacak onu bilmiyorum. Allah Allah 

hem araştırılsın diyeceksin, hem bunu haber yapan gazetelere tazminat davası açacaksın 500 bin, 500 bin 

1 milyon lira oradan bekleyeceksin. İnsanın aklına açıkçası şu geliyor, acaba diyorum olurda bu işlerden bir 

vergi cezası çıkarsa yedek akçe diye bu tazminatları kenarda biriktireyim diye açıyor herhalde oralardan 

temin edecek buradan muhtemelen ödeyeceği vergileri. 

Bakın bununla ilgili TBMM’ye iki ayrı meclis araştırması önergesi verildi İki ayrı meclis araştırma önergesi 

verildi. Birisi dün, biriside önceki gün görüşüldü TBMM’de. HDP bir tane verdi, dünde Cumhuriyet Halk 

Partisinin, bizim verdiğimiz araştırma önergesi görüşüldü. İkisi de AK Parti oylarıyla reddedildi. Bu arada 

MHP’de çok açık araştırılsın diye bir tutum almadı. Onu da millete havale ediyoruz. Ama AK Parti oylarıyla 

reddedildi. Peki Başbakan araştırılsın diyor ben merak ediyorum AK Partili milletvekillerinden, Başbakan 

tavşana kaç, tazıya tut mu diyor? Kamuoyunun önünde bu iş araştırılsın özellikle deyip meclis gurubuna 
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araştırma önergelerini reddedin, araştırmayın diye talimat veriyor demek ki, ya da grup Başbakanı 

dinlemiyor. İkisinden başka bir yol yok bunun izahında. Ha şimdi düşününki burada bu tablonun 

sonucunda artık Türkiye’de bir offshore’cu Başbakanımız var. Bu açık. Bunların araştırılmasını meclisteki 

parmak hesabıyla önleyip, bunu haber yapan gazetelere tazminat davası açarken dönüp hala 11 yıldır 

hükümet olarak görevini yerine getirmeyip offshore cennetlerinin listesini yayınlamayan bir hükümetin 

Başbakanının yakınlarının da o cennetlerde şirketleri varsa onun adı offshore’cu Başbakandır. Ötesi yok. 

O zaman Ana Muhalefet Partisi olarak bize de mecliste düşen bir başka görev var offshore’cu Başbakan 

hakkında gensoru önergesi vereceğiz değerli arkadaşlar. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar gensoru 

önergesi hazırlayacağız. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda mecliste 

Başbakan hakkında gensoru önergesi vereceğiz ve orada daha ayrıntılı olarak bu konuları TBMM’de 

tartışacağız. Doğmamış çocuk için verginin ödendiği bir ülkede milletin meclisinde milletin Başbakanının 

offshore’cu Başbakan olmasını meclisin önünde tartışacağız. Bakalım meclis o zaman ne yapacak, 

meclisteki gruplar orada ne yapacaklar merak ediyoruz. 

Ak Parti İktidarı Lobilerin İktidarı Olmuştur 

Değerli arkadaşlar, Türkiye 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde lobilerin iktidarına teslim olmuştur. AK 

Parti iktidarı lobilerin iktidarı olmuştur. Hangi lobiler? Faiz lobisi, ithalat lobisi, ihale lobisi. Çoğaltabilirsiniz. 

Ama her alanda bir grup lobi bir araya gelmiş, milletin çıkarına değil, lobilerin çıkarına politikaların 

uygulandığı bir ülke halindeyiz. Faiz lobisi açık. 15 yıl içerisinde sadece yurtdışındaki faiz lobisine 

ödediğimiz faiz 145 milyar dolar yurtdışına. Yurtiçindeki faiz lobisine ödediğimiz milletçe ödediğimiz rakam 

620 milyar lira. Eski hesapla 620 katrilyon. İçeriye 145 milyar bunu da TL’ye çevirirseniz bu da yaklaşık 600 

milyara tekabül eder. 600 katrilyon eski hesapla yurtdışına, faiz lobisine para ödemişiz. AK Parti Genel 

Başkanı Sayın Erdoğan ikide bir faiz lobisine çıkış yapacağına kendi hükümetinin 15 yıl içerisinde hangi faiz 

lobicisiyle kol kola girdiğinin dönüp hesabını yapsın. Oraya hesap versin dönüp. Kendi dönüp kendinden 

hesap sorsun. Bu politikaların sorumlusu olan baş sorumlusu kendisi. 

Üretim çökmüş, faiz lobisi bütün servet faiz lobisine akmış, üretken alanlarda yatırım bitmiş. Türkiye o 

yüzden işsizlikle mücadele edemez hale gelmiş, o yüzden yoksulluk Türkiye’de en önemli sorun. Peki 

ithalat lobisi? Tarımı ithalat lobisi vurmuş gitti. 17 milyar Türkiye’nin 17 milyar dolar yıllık tarımsal ithalata 

ödediği para. Yıllık tarımsal ithalata ödenen rakam bu. Çiftçi borçtan beli bükülmüş, kredi kartlarını ve 

kredileri takla attırarak gününü kurtarabiliyor. Bakın çiftçinin son 11 yıl 2006 yılından buyana çiftçinin 

toplam alacağı devletten alması gerekip de verilmeyen destek alacağı 102 milyar lira. Çiftçi alacaklı. Yani 

kanun çıkardılar dediler ki, her yıl bütçeden çiftçiye yüzde 1 destek vereceğiz gayrisafi milli hasıladan. Onu 

vermediler toplam alamadığı rakam 102 milyar lira. Yani hane başına aşağı yukarı 50 bin liraya tekabül 

ediyor yuvarlak hesap. Her çiftçi ailesi devletten 50 bin lira alacaklı. Peki çiftçinin bugün itibariyle toplam 

borcu ne kadar? Çiftçinin toplam borcu 88 milyar lira. Yani 102 milyar lira almadığı destek var, 88 milyar 

lira borçlu. Çiftçinin bütün borcunu silecek miktarda çiftçinin alacağı var devletten. Mazot 5 lirayı geçti 5 

lira 10 kuruş en son bilinen rakam. Sürekli değişiyor. 5 lirayı geçti. Yüzde 60’ı vergi. Yani aşağı yukarı 2 

liradan fazlası vergiye tekabül ediyor mazotun 1 litresinde. Çiftçi mazotunu dolduramıyor, üretim 

yapamıyor, böyle bir tablo, böyle bir Türkiye. Ama ithalatçı zengin. Buğday ithal ediyoruz, mercimek, 

nohut, pamuk, et, canlı hayvan, saman, ne varsa Türkiye’nin üretebileceği bütün tarımsal ürünleri ithal 

eden bir ülke haline gelmişiz ve Türkiye bu çerçevede kendi çiftçisine ödemesi gereken parayı 

Yunanistan’ın, Kanada’nın, Fransa’nın, Amerika’nın çiftçisine ödemek zorunda kalıyor. Bu lobicilik değil 

mi? Kimin pahasına? O ithalat lobisinin ortağı olan iktidar yandaşlarının cebine giren paranın, kazancın 

hatırına Türk çiftçisi yoksulluğun içerisine terk edilmiş durumda. 

Değerli arkadaşlar, ihale lobisi dedik. Bakın, Türkiye’de ihale mevzuatı AK Parti döneminde 176 değişiklik 

görmüş, 44 maddede de değişiklik yapmışlar. Ne için? Bu değişikliklerin büyük çoğunluğu hangi işleri 

ihalesiz veririz diye. O maddeyi en çok değiştirmişler. 27 kez ihale kanununun üçüncü maddesi 
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değiştirilmiş. İstisnaları düzenliyor. Şu işlerin yapılması ihalenin dışındadır diyorlar. Yani istediğim gibi 

veririm diyorlar. Bunun maliyeti Türkiye’de yandaş müteahhitler yaratıp milletin servetini, malını, varlığını 

yandaşların cebine koymak. Böyle bir tablo yaratıldı. Şimdi bu tablonun içerisinde işsizlikle, yoksullukla 

mücadele eden bir Türkiye var. Bu tablonun içerisinde vergiden kaçınmak için, vergi ödememek için 

offshore hesaplarına yakınlarına şirket kurdurup devletinde bu konuda görevini yapmasını engelleyen bir 

hükümet var. Offshore cennetlerinin yayınlanmasını engelleyerek devletin işini yapmasını engelleyen bir 

hükümet var. 

Derhal Enis Berberoğlu’nun Tahliye Edilmesi Gerekir 

Değerli arkadaşlar, tabi bir başka önemli konu daha önce söylemiştik İstanbul milletvekilimiz Enis 

Berberoğlu’yla ilgili ilginç bir tablo olmuştu ateş topu mahkeme kararları bir oraya, bir buraya geldi. En son 

mahkeme 1 Aralık günü duruşma günü verdi ama Enis Berberoğlu hala tutuklu. Mahkemeler arasında ateş 

topuna dönmüş dosya, o oraya atıyor, o oraya atıyor en sonunda Enis Berberoğlu’yla ilgili istinaf 

mahkemesi davayı ben göreceğim dedi ama hala Enis Berberoğlu tutuklu. Bu Anayasa Mahkemesi 

kararlarına aykırıdır. İstinaf Mahkemesinin kendi kararına aykırıdır ama İstinaf Mahkemesi bir ay sonra 

göreceği davada hala tahliye kararı vermemiştir. 15 gün sonra göreceği davada derhal Enis Berberoğlu’nun 

tahliye edilmesi gerekir. Mahkemeden hem İstinaf Mahkemesinden duruşma gününü beklemeksizin, hem 

de Anayasa Mahkemesinden bu konuda derhal karar vermesini bekliyoruz. 

Hangi Dediğin Doğru? 

Değerli arkadaşlar, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Putin’le görüşmeye gitti yurtdışına. Soçi’ye 

giderken Trump’la Putin’in görüşmesinde Suriye’de askeri çözüm masada değildir, siyasi çözüm masada 

olacaktır askeri çözüm yoktur sözüne itiraz etti. Dedi ki, olur mu öyle şey askeri çözüm yoksa ne işi var o 

zaman sizin askerlerinizin orada diye askeri çözüm masada olmayacak sözüne itiraz etti. 24 saat geçmedi 

Putin’le görüştü geldi kendisi siyasi çözüm olacak, askeri çözüm yok demeye başladı. Biz askeri çözüm 

olsun diye söylemiyoruz. Türkiye’nin dış politikasının hangi noktaya geldiğini anlatmak için söylüyoruz. 

İbret verici bir tablodur. İşte tek adam rejimine itiraz ederken bunların ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl bir 

felaket yaratacağını anlatmıştık şimdi tek tek yaşıyoruz. TEOG’da aynı, dış politikada aynı, çıkıyor askeri 

çözüm olmayacak sözüne karşıyız. 24 saat geçmeden karar değiştiriyor. Hangi dediğin doğru? Ne milletin, 

ne devleti yönetenlerin, ne bürokrasinin bu dönüşleri takip edecek takati kalmadı. Artık o yüzden dış 

politikanın bir ciddi temele oturması gerekiyor. 

Taşeron İşçilik Çalıştayı 

Son olarak taşeron işçilikle ilgili problemler hala çözülmedi. Seçim bildirgesinde taşeron işçilerimizle ilgili 

önerimizi aldılar, çaldılar demiyorum çünkü keşke uygulasalardı. Aldılar onu bozdular biz yapacağız dediler 

hala taşeron işçi sorununu çözmediler. Sorun devam ediyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak taşeron 

işçi sorununu çözme kararlılığımız ve mücadelemiz devam ediyor. Bunun için 18 Kasım tarihinde 

Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesinde Sayın Veli Ağbaba’nın organizasyonunda 

Genel Başkanımızın da katılacağı bir taşeron işçilik çalıştayı yapacağız Litai otelde. 18 Kasım 2017 tarihinde 

üç büyük sendika konfederasyonu başkanı katılacak DİSK Başkanı, Hak-İş Genel Başkanı ve Türk-İş Genel 

Başkanı. Ayrıca bu konfederasyonlar bünyesindeki 60 sendika temsilcisi de bu çalıştayımızda bulunacaklar 

akademisyenler, aydınlar, gazeteciler taşeron işçiliği ve çözüm yollarını bütün ayrıntılarıyla tartışacağız, 

görüşeceğiz. Türkiye’de emeğin hakkının verildiği, sermayenin önünün açıldığı, huzurla üretimin yapıldığı, 

zenginleşen ve zenginliği adaletli paylaşan bir Türkiye kurma davasında kararlılıkla mücadelemizi 

sürdürüyoruz ve inşallah ilk seçimden sonra bu kararlılıkla milletimiz bizi iktidara getirecek, bu problemleri 

çözeceğiz. 
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2.1.3. 08 Kasım 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Gürsu’da İş Kazası Değil Cinayet 

Yine üzücü bir haberle basın toplantısına başlıyoruz ne yazık ki. Bursa ilimizde Gürsü ilçesinde bir acı haber 

aldık. Yine bir iş kazası ama aslında her zaman söylüyoruz artık iş kazası değil iş cinayetine dönüştü 

Türkiye’de iş kazaları. Bir boya fabrikasındaki patlamada 5 işçimiz hayatını kaybetmiş, 4 işçimizde 

yaralanmıştır. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine başsağlığı 

diliyorum. Ayrıca yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını 

diliyorum. Türkiye bir kere daha işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ciddi önlemler alma ihtiyacını 

hatırlamalı. Ne yazık ki, AK Parti hükümetleri döneminde iş kazaları iş cinayetlerine dönüşmüştür. Türkiye 

bu konuda dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sıradadır. Utanç verici bir tablodur. Günde ortalama 6 işçiyi 

iş kazası adı altındaki iş cinayetlerine kurban veriyoruz ve buna yönelik hiçbir ciddi önlemin hala alınmamış 

olduğunu görmekte hepimizi yaralıyor. 

Başbakanın Böyle Bir Meseleyi Duyulduğu Andan İtibaren Yapması Gereken Tek Bir Şey Vardır İstifa 

Etmek ! 

Değerli arkadaşlar, iki günden buyana pazartesinden bu yana önemli bir tartışma dünyayla birlikte 

Türkiye’nin gündeminde. Nedir bu tartışma? Paradise Papers dedikleri, cennet belgeleri dedikleri off-

shore hesapların açıklanması. 

Dünyanın birçok basın kuruluşunun ortak konsorsiyum halinde incelediği belgelerden dünyanın pek çok 

ülkesindeki, bazı ülkelerindeki meşhur isimlerin off-shore cenneti olan belirli bölgelerde şirketler 

kurduğunu görüyoruz. Bu işin niye yapıldığını herkes biliyor. Vergi kaçırmak için kendi ülkesinde vergi 

ödememek için çeşitli vergi cenneti denen bölgelerde şirketler kuruluyor. Başka ülkelerde kimin ne yaptığı 

onları ilgilendirir. Ama ne yazık ki Türkiye bu kara tabloda yine bayrağı almış, bu tablonun içerisine girmeyi 

başarmış. Kimin sayesinde? Hükümetin sayesinde. Başbakanın çocuklarının Malta’daki off-shore cenneti, 

Malta’da şirketleri olduğu ortaya çıkıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlar, bakın bazı rakamları hatırlayalım. AK Parti 2002 yılında iktidara geldi. 1988 

yılından 2002 yılına kadar Türkiye’nin cari açığı, toplam açık 1988’den 2002 yılına kadar yani 14 yıl aşağı 

yukarı toplam cari açık 17,5 milyar dolar. 17 milyar 700 milyon dolar bu süre içerisinde. 2003 yılından 2017 

yılına kadar AK Parti iktidarı dönemindeki 14 senede toplam cari açık ne kadar? 527 milyar 800 milyon 

dolar. Yani kaç katı? 17 milyar nerede, 527 milyar dolar nerede? Bu neyin işareti? AK Parti iktidarı 

döneminde Türkiye’nin ciddi biçimde paraya ihtiyacı var. Dış açık, cari açık, finansman açığı, paraya ihtiyacı 

var Türkiye’nin ama Türkiye’nin Başbakanı off-shore cennetinde çocuklarıyla, dayılarıyla, yeğenleriyle 

akraba taallukat yedi göbek sülalesi neredeyse off-shore hesaplarında şirket kurduruyor. Hukuki açıdan 

suçtur değildir bu başka bir tartışma. Ahlaken yanlıştır, ahlaken olmaması gereken bir şeydir. Bir Başbakan, 

senin ülkenin paraya ihtiyacı yok mu? Var. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok mu? Türkiye’nin paraya ihtiyacını 

giderebilmek için daha yeni 15 gün oldu Başbakan israfı önleyeceğiz, arabaları satacağız diyordu. Önce 

çerez parası diyorlardı arabalara, makam araçlarına, lojmanlara. Ondan sonra ülkenin paraya ihtiyacı var 

satmamız lazım, tasarrufa gidiyoruz dedi güzel, iyi söyledin. Ondan sonra Ayşe teyzenin bileziğine göz 

diktiler. Memleketin paraya ihtiyacı var, Ayşe teyze yastık altındaki bilezikleri çıkar getir bozdur da 

memleket kurtulsun dediler. Ayşe teyzenin bileziğine tamah ettiler. Ondan sonra berberin dolar 

bozdurmasına tamah ettiler. Berber, pazarcı dolar bozdursun diye kampanya başlattılar. Bunu bir milli 

mesele diye anlattılar. İyi de Ayşe teyze için yerli ve milli mesele, berber için yerli ve milli mesele ama 

Başbakanın yakınları, hükümet yakınları için Malta’da vergi cennetlerinde zembilli kazanç. Biri için yerli ve 

milli, öbürü için zembilli. Böyle bir şey olur mu? Yani bir ülkenin Başbakanın böyle bir meseleyi duyulduğu 

andan itibaren yapması gereken tek bir şey vardır istifa etmek. Daha ötesi yok. Yani siz kalkacaksınız 
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enflasyon yüzde 11.9 olmuş, son 9 yılın en önemli, en büyük enflasyon oranıyla karşı karşıyayız, yükselmiş 

enflasyon. Açlık sınırı 1600 liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 5 bin liranın üzerine çıkmış, asgari 

ücretliler açlık sınırının altında, ülke yoksulluk içerisinde, ülkenin Başbakanı vergi cennetlerinde az vergi 

ödemek için milyon dolarlık şirketler kuruyor. Böyle bir Türkiye yaratıldı. 

Biliyorsunuz bu anlayış başından itibaren dini siyasete alet eden bir anlayıştır. Hep itiraz ettik. Bunlar dini 

siyaset malzemesi yaptılar, millete gelince öbür dünyada cennet vaat ediyorlar. Kendileri söz konusu 

olunca, kazançları söz konusu olunca kendilerine bu dünyada cennet. Cennet belgeleri adı boşuna değil, 

boşuna değil. Cennet belgeleri, hakikaten öyle. Bugün bunların şirketlerinin para kazanması sözkonusu 

olduğunda kendi evlatlarına cennet bu dünyada, Malta’da mıdır, başka adalarda mıdır neredeyse 

buluyorlar o cenneti. Bu dünyada kendilerine cennet ama berbere, pazarcıya, işçiye, memura, emekliye, 

asgari ücretliye öbür dünyada cennet vaat ediyorlar. Gel peşimden öbür dünyada cennet. İnşallah 

önümüzdeki seçimlerde bunların cennet ticaretinin hesabını millet sandıkta soracak. Böyle bir tablo olmaz. 

Ne işiniz var sizin dünyanın off-shore cennetlerinde devleti yönetenler olarak şirketler kurdurmaya ne 

işiniz var, ne hakkınız var? 

Şimdi Sayın Başbakan dün çıktı bir açıklama yaptı. Oğlu da tekzip etti aslında açıklamasını. Tavsiye ettim 

ben çocuklarıma devletle iş yapmayın dedim dedi ama görüyoruz ki devletle işte yapılmış bugün basına 

düştü. Devletten ihalede almışlar. O tarafı başka bir şey. Çocukların dokunulmazlığı yok soruştursunlar 

dedi. E soruştursunlar, savcılar soruştursun, hakimler soruştursun, MASAK soruştursun o başka bir iş. Ama 

siyasette soruştursun Sayın Başbakan siyasette soruştursun. Birde siyasetin yapacağı soruşturma var. Suç 

olmayabilir ama ahlaki mi? Değil. Siyasi etiğe uygun mu? Değil. O zaman siyasette bir soruşturma yapacak. 

İşte siyasetin soruşturmasının yolu açılacak mı, açılmayacak mı bugün göreceğiz. TBMM’ye meclis 

araştırma önergesi verdik off-shore cennetlerinde kimler hangi kazançları elde etmişler, vergi 

ödememişler bunları göreceğiz. Sayın Başbakan’dan beklentimiz dün savcılar açısından söylediği 

hassasiyeti siyasetin ve meclisin soruşturması açısından da aynı şekilde devam ettirmesidir ve bu meclis 

araştırma önergesine destek verip meclis araştırmasının başlatılmasıdır. 

Eğitimde Ak Parti Dönemi Niteliksizlikte İstikrar Dönemi Olmuştur 

Değerli arkadaşlar, eğitim hala ciddi ve esaslı bir sorun olmaya devam ediyor. Komedi gibi. Milli Eğitim 

Bakanı çıktı bir açıklama yaptı aslında Milli Eğitim Bakanının açıklama yapması Türkiye’de eğitim sisteminin 

ne olduğu konusunda bir önemli ikrardı, itiraftı. Yani yüzde 10 nitelikli okullara gidecek sınavla çocuklarımız 

dedi. Geri kalan yüzde 90’ı ne olacak? O yüzde 10 nitelikli okulu kazanamayan, sınavı kazanamayan 

çocuklarımız onlar nereye gidecekler? Onlar niteliksiz okula gidecekler. Bakanın sözü niteliksizlikte 

istikrarın tescilidir. Eğitimde AK Parti dönemi niteliksizlikte istikrar dönemi olmuştur. Eğitim reformu yaptık 

diyorlar neyin reformunu yaptınız? 6 kere değiştirdiler sınav sistemini ortaöğretimde. 6 kere sınav 

sistemini değiştirdiler, şimdi 6 değişikliği de reform diye anlatmışlardı 6’sınıda kaldırdılar. Çektiler, 

değiştirdiler. Tekrar yeni bir şey. O zaman değişmesi gereken tek bir şey var AK Parti hükümetidir, AK Parti 

iktidarıdır. Problemin temel meselesi AK Parti hükümetidir. 

Şimdi bakın, 6 sefer bu değişikliğin sonucunda Türkiye’de hala yüzde 90 okulun niteliksiz olduğunu ikrar 

eden bir Milli Eğitim Bakanı var. Peki yüzde 90 niteliksizlik bir yılda, iki yılda, üç yılda, dört yılda ortaya 

çıkan bir şey değil. Kaç yıldır iktidarsınız? 15 yıldır iktidarsınız. Bu niteliksizliğin sebebi 1980’lerdeki 

iktidarlar değil, 1990’lardaki iktidarlar değil. 2002 yılından bu yana tek başına ülkeyi yönetiyorsun. 15 yılda 

ülkeyi tek başına yöneten ve okulların yüzde 90’ını niteliksiz hale getiren bir iktidar var. Kim söylüyor? Milli 

Eğitim Bakanı söylüyor. Getirdikleri sınav sistemi eğitimin niteliğini artırmaya dönük bir reform değil. Böyle 

bir telaş yok, böyle bir çaba yok. Bir gece AK Parti Genel Başkanı bir televizyon programında çıktı biz böyle 

mi yetiştik dedi, biz TEOG’la mı geldik kaldırın TEOG’u dedi. İşte tek adam rejimi budur. İşte diktatörlük 
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dediğimiz şey budur. Milli Eğitim Bakanının bile haberi yok ertesi gün çıktı o söze uydurmaya çalıştılar bir 

şeyleri. Tabi ki, böyle bir anlayıştan sadece niteliksiz eğitim çıkar. 

Değerli arkadaşlar, bu tablo eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bir tablo değildir. Yapılan değişikliklerin 

hiçbirisi nitelik artırmaya dönük değişiklikler değildir. Eğitimin esaslı bir sorunu var. Temel problem niteliği 

artırmak. Düz liseleri kaldırdılar. Şimdi diyor ki, yüzde 10’u sınavla girecek, geriye kalan yüzde 90’ı 5 tane 

okul seçecek kendi yakın mahallesinden o 5 okuldan birine gidecek. Hangi okullar olacak o 5 okul? O 5 

okulun niteliği ne olacak? O 5 okulu kendi anlayışınız doğrultusunda bir kuşak yetiştirmek için tek tip 

okullara dönüştürdüğünüzü millet biliyor, rahatsız. Size oy verenlerde rahatsız. Bu hükümete oy 

verenlerde rahatsız. Onun için çözüm bir, eğitimin niteliğini artırmaktan geçer. İki, kaliteli devlet okulları 

yaratacaksınız. Düz liseleri yeniden açmak zorundasınız. Düz lise diye tabir edilen liseleri yeniden açmak 

ve niteliklerini yükseltmek zorundasınız. Eğitimde fırsat eşitliğini getirecek önlemler almak zorundasınız. 

Malta’da şirket sahibi olanın çocuğu ile berberin çocuğu, seyyar satıcının çocuğu eğitimde eşit fırsatlara 

sahip olması lazım. Bugün Türkiye’de yaratılan eşitsiz eğitimle mücadele etmeden Türkiye’nin 

kalkınmasını, büyümesini ve zenginleşmesini sağlaması ne yazık ki mümkün değildir. Rezil ettiler, eğitim 

sistemini rezil ettiler, herkes şikayetçi, içinden çıkamıyorlar, çıkmaya çalıştıkça da debeleniyorlar ondan 

sonra dillerine vuruyor. İtiraf etmek zorunda kalıyorlar eğitimin niteliksiz olduğunu bakan ağzından itiraf 

ediyor. 

Kitap Fuarları Artık Magandaların Saldırı Alanına Dönüştü 

Değerli arkadaşlar, tabi eğitime böyle bakılınca, tablo böyle olunca bir başka kesim ortaya çıkıyor. Bilgiye, 

düşünceye, tartışmaya, hoşgörüye uzak bir iktidar anlayışı buna benzer bir başka kesim yaratıyor. Son bir 

ay içerisinde kitap fuarlarında iki ayrı saldırı yaşadık. Eğitimi böyle bozarsan kitap fuarlarında saldıran 

magandalar ortaya çıkar. Daha önce İhsan Eliaçık’a bir saldırı yapılmıştı. Ondan sonra geçtiğimiz haftada 

Sabahattin Önkibar’a bir saldırı yapıldı. Niye? Yazdığı kitaptan dolayı. Niye? Düşüncelerinden dolayı. Kitap 

fuarları artık magandaların saldırı alanına dönüştü. Bunda yaratılan iklimin, yaratılan kültürün hiç mi etkisi 

yok. Herkes çok iyi biliyor ki, esaslı biçimde etkisi var. Artık devletin en tepesindeki isimlerin ağzından çıkan 

sözlerle gazetecilerin, aydınların, yazarların tehdit edildiği bir ülkede bazıları da kendine vazife edinir niye 

bu kitabı yazdın diye kitap fuarlarına gider yazarların üzerine saldırırlar. Yaratılan Türkiye böyle bir 

Türkiye’dir ve sanki bu tablodan hiç sorumlu değilmiş gibi bunu üzerine alınmayan bir hükümet var. Bunu 

dert edinmeyen bir hükümet var. Bu çerçevede yapılan düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, yazarlara 

yapılan bütün saldırıları kınıyoruz. 

Sözcü Davasında Fetö’cülük Yargılanmıyor, Sözcü Davasında Atatürkçülük Yargılanıyor 

Değerli arkadaşlar, dün ve bugün Sözcü davası devam ediyor. Dün başladı bugün devam ediyor. Davayı 

hep beraber izliyoruz. Milletimiz davayı izliyor, içler acısı, utanç verici bir tablodur. Türkiye’de demokrasi 

adına utanç verici bir tablodur. Hukuk devleti adına utanç verici bir tablodur. Sözcü çıktığı günden bu yana, 

yayın hayatına girdiği günden bu yana Atatürkçü çizgisinden hiç ayrılmamıştır. Ne kadar Atatürk düşmanı 

varsa Sözcü’nün hedefinde olmuştur, ne kadar Atatürk düşmanı varsa Sözcü’yü hedef almıştır. Onların bir 

kısmının yazdığı yazılar, onların bir kısmının mensubu olduğu cemaatlerle ilişki döneminde o ilişkileri yok 

sayılarak FETÖ dostlarının yazdığı yazılar ya da şahitlikleri FETÖ’yle ilk günden bu yana mücadele eden 

Sözcü gazetesine atılan iftira davasında ne yazık ki delil olarak kullanılmaktadır. Dünden bu yana bir utanç 

rüzgarı esiyor, onların bir kısmı da yazılarından dolayı rahatsızlıklarını şu veya bu şekilde ifade etmek 

zorunda kalmışlar. Sözcü’den FETÖ’cü çıkarmak geçen haftada söyledim ancak ve ancak faşist düzenlerin 

büyük yalan organizasyonlarına benzer. Onların becerebileceği, başarabileceği işlerdir. Sözcü davasında 

FETÖ’cülük yargılanmıyor, Sözcü davasında Atatürkçülük yargılanıyor. FETÖ’cülük iftirası altında Sözcü’nün 

Atatürkçü duruşu yargılanıyor. Taviz vermeyen tutumu yargılanıyor. Cumhuriyet ve Atatürk’e düşman bir 

iktidarın, iktidar ittifaklarının yaptıklarına karşı kararlı bir mücadele yargılanıyor. Bunu herkes biliyor, 
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tarihte bunu böyle yazacak. Onun için bu dava Sözcü’nün sahibi ve yazarları için bir onur madalyası 

olacaktır. O davayı açan ve Sözcü’ye bu iftirayı atanlar içinse tarihin kara sayfasında bir utanç tablosu 

olarak kalacaktır. 

Enis Berberoğlu Derhal Tahliye Edilmelidir 

Değerli arkadaşlar, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’yla ilgili yine tuhaf ve ilginç bir noktaya geldik. 

Enis Berberoğlu davası yargının siyasallaşmasının nasıl tehlikeli sonuçlara götüreceğinin tipik bir örneğidir. 

Siyasetin kontrolüne giren yargı düzeninde kimsenin güvence altında olmadığının tipik bir örneğidir Enis 

Berberoğlu davası. Şimdi görüyoruz ki mahkeme, istinaf mahkemesi bozdu, bir esaslı hukuka aykırılıkları 

tek tek anlattı, 14. Ağır Ceza Mahkemesine dosyayı gönderdi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi ben bu davaya 

bakmıyorum dedi, karar vermiyorum dedi. Olacak iş değil. Enis Berberoğlu dosyası bir ateş topu oldu. 

Kimse elinde tutmuyor. İstinaf mahkemesi bozdu, kendi karar vermedi gitti 14. Ağır Ceza Mahkemesine 

gönderdi. Tahliyeye de karar vermedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermedi, o da atıyor elinden bir ateş 

topu, kimse elinde tutmak istemiyor dosyayı. İyide bu arada siz top gezdirirken Enis Berberoğlu 

hapishanede. Bir milletvekili hapishanede. Anayasa Mahkemesinin kararları ortada, milletvekilinin görev 

yeri meclistir diyor. İstinaf Mahkemesinin kararı ortada, çok açık hukuka aykırılık var burada diyor. 

Bozuyorum ben bu kararı diyor. İyi bunları diyorsunuz da dosya senin mi, benim mi diye siz tartışırken Enis 

Berberoğlu hala içerde. Bunun anlaşılabilir bir yanı var mı? Mahkeme kendisini istinaf mahkemesinin 

üzerinde görmüş. Bizim bildiğimiz yargı hiyerarşisinde üst mahkeme alt mahkemenin kararını denetler. 

Yani istinaf ağır ceza mahkemesinin kararını denetler. Bu kararda ağır ceza mahkemesi istinaf 

mahkemesinin kararını denetlemiş. Diyor ki, sen yanlış karar verdin ben tanımıyorum senin kararını diyor. 

Peki kanun sana bu yetkiyi veriyor mu? Hayır vermiyor. Ceza muhakemeleri kanunu açık 284. maddesi. 

Diyor ki, istinaf mahkemesinin kararına karşı yerel mahkeme direnme kararı veremez. Bu kadar açık. Bunu 

anlamak için hukukçu olmaya gerek yok. Veremezsin kardeşim, inceleyeceksin bir karar vereceksin bu 

konuda diyor. Direnme kararı veremezsin bu yol kapalı diyor. Demek ki, üstteki mahkemenin dediğini 

yapıp inceleme yapıp bir karar daha vereceksin. Ha bunu yapmıyor. 

Şimdi bu şuna benziyor. Eskiden özel yetkili mahkemeler vardı. FETÖ – AK Parti ittifakının yoğun olduğu 

dönemlerde kumpas davalarını yürüten Özel Yetkili Mahkemeler. Özel Yetkili Mahkemeler güya kaldırıldı, 

şimdi görüyoruz ki imtiyazlı mahkemeler ortaya çıktı. Özel Yetkili Mahkemelerin yerini Özel İmtiyazlı 

Mahkemeler almış görünen bu. Öyle bir imtiyaza sahip olduğunu düşünüyor ki bu mahkeme kanunun 

yazmadığı bir şeyi yapmak değil burada verdiği karar. Hani kanunda boşluk olur bir konu düzenlenmez 

mahkemede o konuda bir karar verir yanlıştır o kanunda yazmıyor niye verdin diye eleştirirsiniz. Bu ondan 

daha vahim. Burada kanun yapma dediği bir şeyi yapıyor. Açıkça yazmış kanun yapma diyor, direnemezsin 

diyor kanunun yapma dediğini yapan bir mahkeme var. Bu mahkeme bu gücü nereden alıyor? Bu 

mahkeme biliyoruz ki bu gücü bu davayı açtıran iradeden alıyor. Bu davayı açtıran irade öyle bir güç vermiş 

ki mahkeme üstündeki mahkemeye ben seni tanımıyorum diyebiliyor ve kanunda yazan hükmü 

tanımıyorum diyebilecek noktada. Şu anda yapılması gereken tek bir iş vardır. Derhal Enis Berberoğlu 

tahliye edilmelidir. Bu tartışmanın kurbanı Enis Berberoğlu olamaz. Sen mi karar vereceksin, ben mi karar 

vereceğim çekişmesinin kurbanı Enis Berberoğlu olamaz. Enis Berberoğlu’nu bu aşamadan sonra bir dakika 

bile cezaevinde tutmak hürriyeti tahdit suçu oluşturur. O yüzden derhal istinaf mahkemesi en azından 

dosyayı önüne alıp derhal tahliye kararı vermesi gerekiyor diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hukukun üstün olacağı, eğitimin güçlü olacağı bir Türkiye’yi arzu ediyoruz. Hep beraber 

Türkiye’nin yöneticilerinin ülkelerini sevdiği bir ülkeyi inşallah önümüzdeki günlerde sandıktan çıkan 

iradeyle kuracağız. 
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2.1.4. 01 Kasım 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Bu Bütçe Halkın Bütçesi Değil. Ankara’daki Beylerin Bütçesi 

Değerli arkadaşlar, hafta başında yeni Bütçe Kanun Tasarısı Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. 

Söyleyecek çok şey yok. Her zaman olduğu gibi bu bütçe halkın bütçesi değil. Ankara’daki beylerin bütçesi. 

Bu bütçede üretimi artıracak adımlar yok. Bu bütçede gerçekten yoksulların sıkıntılarına çare bulacak 

çözümler yok. Bu bütçe işsizlikle mücadele bütçesi değil. Yoksullukla mücadele bütçesi değil. Üretim 

ekonomisi bütçesi değil, rant ekonomisi bütçesi, faiz lobilerinin bütçesi. Sadece 70 milyar lira faiz lobilerine 

aktarılacak para var bu bütçede. AK Parti sözde Genel Başkanı her seferinde faiz lobileriyle mücadele 

ettiğini söyler, AK Parti faiz lobilerinin iktidarı olma ayrıcalığını sürdürmeye devam ediyor. Nitekim bugüne 

kadar 15 yılda sadece yabancılara faiz olarak ödenen para 145 milyar dolardır. Yani 600 katrilyon lira 

vatandaşın cebinden çıkmıştır. Böyle bir bütçe, bugün açlık sınırı 1544 lira, yoksulluk sınırı 5 bin lira, bu 

bütçe yoksulluk ve açlığı ortadan kaldıracak bir bütçe değil. 

Bir Tarafta Kurulmuş Hükümet, Bir Tarafta Da Saray Hükümeti 

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de bir paralel dönemi yaşıyoruz. Bir tarafta kurulmuş hükümet var, bir tarafta 

da saray hükümeti var. Bugün Turizm Şurası yapılıyor, sarayda yapılıyor, Turizm Bakanlığı ortada yok. Zaten 

uzun zamandan bu yana bir tarafta hükümet sözcüsü var, bir tarafta da saray sözcüsü var paralel 

hükümetin sözcüsü. Her konuda dış ilişkilerden turizme kadar hangi konu varsa ekonomiden diğer 

alanlarda saray sözcüsü de, Sayın İbrahim Kalın da hemen çıkıp bir açıklama yapıyor. Şimdi de sarayda 

Turizm Şurası yapmışlar. Söyleyecek bir tane söz vardır bu konuda. Ülkenin itibarını ayaklar altına alırsanız 

turizmi ayağa kaldıramazsınız. Turizmi ayağa kaldırmanın yolu dünyada ülkenin itibarını ayağa 

kaldırmaktan geçiyor. O yüzden bu toplantılar ne yazık ki nafile toplantılar. 

Yağma Yok, Gerçeği Söylemeye Devam Edeceğiz! 

Değerli arkadaşlar, tabi şimdi gelelim tabiri caizse zurnanın zırt dediği yer. Hani pazartesi gününden bu 

yana haftanın yoğun gündemi, sizin de en çok merak ettiğiniz, sanki Türkiye’nin temel meselesiymiş gibi 

iktidarın da böyle birden şaşkın bir görüntüyle üstüne atladığı mesele. Nedir bu? Faşist diktatör tartışması. 

Çok rahatsız oldular. Pazartesi bir gerçeği açıkladım dedim ki, “kral çıplak”. Pazartesi günü “kral çıplak” 

dedim. Açıklama korkulan, sadece bizim açıklayabildiğimiz, Sayın Genel Başkanımızın, Cumhuriyet Halk 

Partisi kadrolarının açıklayabildiği bir şeyi söyledim, ortalık karıştı. Ortalık karıştı; AK Partinin hükümet 

yetkilileri ve yöneticilerinden, milletvekillerinden taşı alan üstüme koşmaya başladı çok ilginçtir. Ben niye 

koştuklarını biliyorum, niye bu telaşa kapıldıklarını biliyorum. Olur da reis kenarda oturduğumuzu görürse 

bizim de istifamızı ister telaşı içerisinde en fazla hangimiz yükleniriz telaşına düştüler görüntüyü kurtarmak 

için. Her biri bir görüntü telaşına düştü. Oysa bizim görüntüyü kurtarmak diye bir derdimiz yok. Biz 

memleketin en önemli meselesini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Ülkenin en önemli gerçeğine 

parmak bastık. Tehdit ve kuru gürültüye de pabuç bırakmayacağız. Onun için öyle her yandan saldırarak 

susturacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar, yağma yok! Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. 

Konuşamayanlar adına konuşmaya devam edeceğiz. Bizim bir görevimiz var. 

Benim Görevim Senin Hoşuna Gidecek Sözü Söylemek Değil 

Bakın ne demişim hatırlayalım, “AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür” demişim. 

“Hatta sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim diktatörün şeddelisidir” demişim. “Şeddeli diktatördür” 

demişim. Söylediğim söz bu faşist diktatör, diktatörün şeddelisi, şeddeli diktatör. Başka bir şey var mı? 

Yok. Ahlaki bir terim var mı? Yok. Siyasi bir kavram. Kabul edersin etmezsin, hoşuna gider gitmez, benim 

görevim senin hoşuna gidecek sözü söylemek değil gerçeği söylemek. Peki buna karşı hükümet sözcüsü 

çıkıp ne demiş? Her birinin söylediği var da hepsine girmeye gerek yok. Şimdi hükümet sözcüsünün buna 
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karşılık söylediği sözlere bakın, “Edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik, seviyesizlik…” bana hitaben söylediği. 

Yani diyor ki, edepsizsin, ahlaksızsın, terbiyesizsin, seviyesizsin diyor. Benim sözüm, “faşist diktatör, 

şeddeli diktatör”, bana söylenen, “edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz...” Benimki siyaset literatüründen 

alınmış sözler, bunlarınki ahlaki literatürden çıkarılmış sözler. Koyun yan yana; kim ahlaken hakaret etmiş, 

kimin sözü hakaret içerikli, kimin sözü siyaset içerikli vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyorum, 

vatandaşlarımızın vicdanına! Haşa kötü söz sahibinindir. Kimse benim ağzımdan bugüne kadar siyasette 

ahlak ve edep dışı bir söz duymamıştır, duymayacaktır da. En ağır siyasi eleştiriyi yaparım, en ağır siyasi 

sözü söylerim, ama kötü söz sahibine aittir tıpkı burada olduğu gibi. Bu sözü söyleyenler kim kötü söz 

söylediyse sahibine ait. Yani bunun üzerinden öyle bir tablo yarattılar ki, bir kutuplaştırma siyasetini 

getirdiler merkeze oturttular. Siyaseten savunacağın bir şey varsa çık söyle. “Ben demokratım” de, “Bunu 

diyemezsin” de. Söyle görelim; neren demokrat, neren değil. Ama sen çıkacaksın bir taraftan trollerle 

kampanya, bir taraftan hükümet sözcüleriyle kampanya, bir taraftan savcıları harekete geçirme hesabıyla, 

bir taraftan mahkemeleri harekete geçirme hesabıyla bir yapay terör ortamı yaratacaksın, şiddet ve saldırı, 

tehdit ortamı beni de yıldıracağını sanacaksınız. Yok öyle yağma! Biz mazlumların sesi olmaya devam 

edeceğiz. Bu sözlerin hiçbirisine de pabuç bırakmayacağız. Niye kutuplaştırıyorsunuz toplumu? Siyaset bir 

tartışma alanı. Çıkacağız milletin önünde tartışacağız, düşüncemizi söyleyeceğiz. Kutuplaştırma, iktidara 

geldiğiniz günden bu yana, bu toplumu kutuplaştırarak iktidarınızı sürdürme modeliniz haline geldi. 

Faşizmin yöntemidir kutuplaştırma. Çıkın, dağarcığınızda söyleyecek sözünüz varsa çıkar konuşursunuz. 

Demokrasiyi Ortadan Kaldırmanın Bedelini Millete Ödeyeceksiniz 

Onun için bu anlaşılan onları çok rahatsız etti. Bir kısmı da rahatsız olmuş görünerek göze girmek için 

herkesten fazla açıklama yapma ihtiyacı duydu. Ama ne güzel ki şu Allah’ın hikmeti Ankara Cumhuriyet 

Savcılığı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ı 

tekzip etti. Nasıl tekzip etti? Hemen avukatlar koştular suç duyurusunda bulundular. AK Parti Hükümet 

Sözcüsü Bekir Bozdağ ne demişti? “Faşist diktatör olsaydı, Türkiye’de diktatörlük olsa sen bu sözleri 

söyleyemezsin” demişti bana. Yani sanki onların lütfuyla söylemişiz gibi. Bu sözleri söylemenin bir bedeli 

olduğunu biliyoruz. Bu sözleri Türkiye’de söylemenin kolay olmadığını biliyoruz. Bu sözleri söyledi ya da 

böyle düşündü diye gazetecilerin, aydınların hapishanede olduğunu biliyoruz. Bu sözlerin bedelini göze 

alarak çıkıp söyledik. Sayın Bekir Bozdağ, öyle sandığın gibi ya da anlattığın gibi Türkiye güllük gülistanlık 

bir yer değil. Bu sözleri söylemenin bedeli olmadığı bir ülke değil. Zaten söylediniz, dört bir yandan tehdit 

ederek bakanlar düzeyinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörleri düzeyinde hesabını vereceksin, 

bedelini ödeyeceksin dedin eyvallah, eyvallah. Demokrasi için ödenecek bedel neyse bunu ödeyeceğiz. 

Ama siz de ülkede demokrasiyi ortadan kaldırmanın bedelini millete ödeyeceksiniz. 

Şimdi ne oldu? Dedim ya Ankara Cumhuriyet Savcısı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

avukatları Hükümet Sözcüsü Bozdağ’ı tekzip ettiler. Nasıl tekzip ettiler? Hemen soruşturma başlattılar; bir 

siyasetçi bu siyasi sözleri nasıl söyler diye, AK Parti Genel Başkanına bu sözleri nasıl söyler diye soruşturma 

başlattılar. Demek ki, bir bedel var, savcıların soruşturmasını, mahkemelere çıkmayı göze alma pahasına 

söylenebiliyor Türkiye’de bu sözler. Onun için öyle çıkıp da diktatör değiliz savunmasını bunun üzerine 

oturtamazsınız, ondan sonra çöker. Başka bir şey daha var biraz önce söyledim. Biz konuşamayanlar adına 

da konuşuyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz, bu süreçten rahatsız olan AK Partili bakanlar var. İktidarın bu 

tutumundan, sarayın bu tutumundan, Türkiye’de yaratılan bu faşist diktatörlük ortamından rahatsız olan 

AK Partili bakanlar var. AK Partili milletvekilleri var, AK Partili belediye başkanları var ama konuşamıyorlar. 

Çok iyi biliyorum biz o konuşamayanlar adına da konuşuyoruz ve eminim biz bunları söyledikçe yürekleri 

soğuyor. Huzur buluyorlar, rahatlıyorlar, Türkiye’de bir çıkış umudu var demek ki kapanmadı o çıkış umudu 

diye. 

Goebbels Bunları Görseydi “Ben Mesleğimi İyi Yapamamışım” Diye Kendinden Utanırdı 
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Şimdi rahatsız oldukları konu; rejimin adı. Türkiye’de demokrasi yok, bu kadar açık. Bunu söyleyince 

rahatsız olmuyorlar. İyi de demokrasi yok da ne var? Rejimin adını koyacağız. Türkiye’de demokrasi yok. 

Biz diyoruz ki, “Bu rejimin adı faşist diktatörlüktür.” Millet rejimin adını bilecek, millete anlatacağız bu 

rejimin ne olduğunu. Şimdi kafadan atmıyoruz bunu tarihte ve günümüzde ortaya çıkmış faşist rejimlerin 

hangi özellikleri varsa bu özellikleri yaşıyoruz, vatandaş yaşıyor bunu. Yani faşizm büyük yalanların 

organizasyonlarıyla iktidarlarını sürdürmez mi? Goebbels Hitlerin Propaganda Bakanı yalan bakanı değil 

miydi? Büyük yalanlar üzerine kurulu kampanyaları yürütmez mi faşist iktidarlar? Yürütür, yürütmüştür. 

Bugün yürütülmüyor mu? Evet. Dün FETÖ’yle işbirliği içerisinde olan iktidar şimdi kendisine muhalif olan 

herkese FETÖ’cü diyor, bundan daha büyük yalan olur mu? Sözcü Gazetesi FETÖ’cü diye dava açıyorlar, 

bundan daha büyük yalan olur mu? Cumhuriyet Gazetesi FETÖ’cü diye dava açıyorlar, bundan daha büyük 

yalan olur mu? Dün onlar FETÖ’yle iktidar bloğu oluşturdukları zamandan itibaren FETÖ’ye karşı mücadele 

etmiş gazeteciler, aydınlar, öğretim üyeleri bugün FETÖ’cü diye şiddete ve saldırıya maruz kalıyor. Bir 

büyük kampanya yaratmışlar. Kendilerinden başka herkes FETÖ’cü ama devletin harimi ismetini FETÖ’ye 

teslim eden bu iktidar FETÖ’cü değil, bundan daha büyük bir yalan olur mu? Böyle bir yalan 

organizasyonunu ancak faşist iktidarlar hayata geçirebilir ve ne yazık ki Türkiye bu noktadadır. Goebbels 

bunları görseydi kendinden utanırdı ben mesleğimi iyi yapamamışım diye. Çok açık. Bunları söylemeyecek 

miyiz? OHAL rejimi, KHK rejimi, 20 Temmuz darbesinin üzerine kurulmuş bir diktatörlükle karşı karşıya 

değil miyiz? Parlamento devre dışı bırakılmış, tek kişi her şeyi kontrol ediyor. Anayasa Mahkemesi 

denetlemesi gerektiği halde denetleyemiyor, korkudan denetleyemiyor. Bu rejimin adı nedir? Faşizm değil 

mi? Davaların adını Sayın Erdoğan koyuyor, AK Parti Genel Başkanı. Diktatör deyince rahatsız oluyor, 

davaların adını o koyuyor. Daha iddianame düzenlenmeden “bunlar casus” diyen Erdoğan değil mi? 

Savcılar o saatten sonra casusluk dışında bir iddianame düzenleyebilme şansına sahip değil. Büyükada 

iddianamesinde gördük, çıktı “casus bunlar” dedi iddianamede bir tane casusluğa ilişkin bir şey 

koyamadılar tahliye etmek zorunda kaldılar. Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, gazeteciler, aydınlar, 

öğretim üyeleri, siyasetçiler herkes tek merkezden talimatla suçlu olarak mahkeme önüne çıkıyor. Bu 

rejimin adı faşizm değilse nedir? Bunu siyaset bilimciler tartışsın. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz siyaset 

bilimcilere başka bir ad koyabilir, ama bizim gördüğümüz bunun adı faşizmdir ve bunun sorumlusu olan, 

bunu temsil eden de faşist diktatördür. Hiç bunda alınacak bir şey yok. 

Korku Düzeninin Adı Faşist Düzendir 

Peki şantaj ve tehditle görevlerinden belediye başkanlarını alan bu anlayış değil mi? İşte Balıkesir Belediye 

Başkanı Edip Uğur ağlayarak istifa etti. Hiçbir zaman bizimle yolu kesişmemiştir. Mesele o değil, ağlayarak 

istifa etti, “ailemi tehdit ettiler” dedi. Ailemi tehdit ettiler, mafyatik yöntemler, tehdit yöntemleri faşizmin 

yöntemleri değil mi? “Ben seni aday gösterdim” deyip işin içinden çıkamazsın. “Tehdit ediliyorsan 

mahkemeye git” diyerek de işin içinden çıkamazsın. Bir belediye başkanı “tehdit edildim” diyor, savcıların 

resen harekete geçmesi gerekir, kamu davasıdır bu. Uzun yıllar Adalet Bakanlığı yapmış Hükümet Sözcüsü 

çıkıp diyor ki git o zaman şikayet et. Lafa bak. Ne demek? Resen soruşturma başlatılması lazım. Ha şimdi 

Edip Uğur’un artık şikayet etme yükümlülüğü yoktur. Bu saatten sonra vebal onu istifaya zorlayanın 

omuzlarındadır. Balıkesir Belediye Başkanının ailesini tehditle ilgili iddianın vebali onu istifaya zorlayanın 

üzerindedir. Bir Belediye Başkanı korkudan istifa ediyorsa ve bunu ağlayarak ifade ediyorsa, o saatten 

sonra ona kimden korktuğunu açıkla deme hakkı kimsede değildir. Kim işaret ediyorsa sen istifa edeceksin 

diye, o aileyi tehdit etme töhmeti onun üzerindedir. O çıkacak, anlatacak. Bir korku rejimi yaratıldı. Herkes 

bunu biliyor. Herkes korkuyor herkes. Gazeteci yazmaya korkuyor, öğretim üyesi konuşmaya korkuyor, 

öğrenci sokağa çıkmaya korkuyor, herkes bir korku. Hakim karar vermeye korkuyor, savcı yargıya uygun 

soruşturma yapmaya korkuyor. Siyasetçi konuşmaya korkuyor. Böyle bir Türkiye tablosu yarattılar. 

Sendikalar korkuyor, dernekler korkuyor, odalar korkuyor, işadamı korkuyor, işçi korkuyor. Herkesin 

korktuğu bir ülke yaratmışsınız. Peki korku toplumu yaratmanın, korku düzeninin adı nedir? Faşist 

düzendir. Bunun adı faşizm değil de ne? Bunun sorumlusuna ne diyeceğiz? 
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Bu Koparılan Fırtına ve Yaratılan Atmosfer Dahi Faşizmin Kanıtıdır 

Şimdi kimse konuşamıyor ama pazartesi gününden bu yana şunu görüyorum, konuşamayanlar huzur 

buldular. Bu çıkış konuşamayanlara huzur veren bir çıkış. İşte o korkanların ve konuşamayanların adına 

konuştum, konuşmaya da devam edeceğiz. Söyleyemeyenlerin sesi olacağız, dili olacağız, yürekleri 

soğuyacak ve onlar adına diktatörlüğe karşı kararlı bir duruş göstereceğiz. Koparılan fırtınayı gördünüz 

değil mi? Bu koparılan fırtına ve yaratılan atmosfer dahi faşizmin kanıtıdır. Bu düzenin faşist bir düzen 

olduğunun kanıtıdır. Bir taraftan trollerle yaratılan sosyal medyadaki taarruz, öbür taraftan yandaş havuz 

medyasının televizyonlarıyla beraber yarattığı taarruz- hatta sade kendi yaptıkları haberle yetinmiyorlar 

başka gazetelerinde nasıl haber yapması gerektiğinin talimatını veriyor, filanca gazete böyle haber 

yapmadı diye dündü herhalde Takvim gazetesinin sitesinde çıkmış Hürriyet’in haberine bak diyor. Bülent 

Tezcan’la ilgili böyle haber yaptı diye Hürriyet’e de ayar vermeye çalışıyor- bir başka gazeteye de tehdit 

ederek ayar vermeye çalışıyor. Ondan sonra yargı üzerinden suç duyurularıyla ve soruşturmalarla mesaj 

yaratmaya çalışıyorlar. Bu nedir? Bu koparılan fırtına faşizmin estirdiği bir fırtına değil mi? Çok iyi biliyoruz 

böyle. Ama ona karşı mücadelede kararlılığımızdan hiçbir taviz vermeyeceğiz. 

Faşizme Karşı Mücadelenin Bayrağını Taşımaya Devam Edeceğiz 

Değerli arkadaşlar, bu bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele zor bir mücadeledir, bunu başta Sayın 

Genel Başkanımız olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla veriyoruz, vermeye devam 

edeceğiz. Demokrasi mücadelesi faşizme karşı bir mücadeledir Türkiye’de. Faşizme karşı mücadelenin 

bayrağını taşımaya devam edeceğiz. Haklıyız, kazanacağız. Ne söylerlerse söylesinler bir adım geri atmadık, 

atmayacağız, haklıyız, kazanacağız. Sözümüzün ölçüsü ve ayarı ahlak ölçülerimiz içerisindedir. Kötü söz 

söylemeyeceğiz. Ahlak sınırlarının dışına çıkmayacağız ama siyasette söylenecek her şeyi kararlılıkla 

söyleyeceğiz. Siyaset dilimizin ayarının anahtarı onların elinde değil. Başkalarının siyaseten ne 

söyleyeceğinin anahtarı kendi ellerinde olabilir. Ama bizim dilimizin anahtarı onların elinde değil ve 

Türkiye’de yaratılan saray rejiminin toplumu sıkıştırmasından kurtaracak hareketin kararlı bir temsilcisi 

olmaya devam edeceğiz. 

Bugün 1 Kasım 2017, 95 yıl geçti saltanatın kaldırılmasının üzerinden. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırıldığı 

o büyük gündür ve bugün ne yazık ki yeni saltanat sevdalılarıyla mücadele ediyoruz, ama biraz önce de 

söyledim tekrar ediyorum haklıyız, kazanacağız. Saltanat sevdalıları kazanamayacak. 

 

2.1.5. 25 Ekim 2017 – MYK Basın Açıklaması 

İstanbul’a İhaneti Sadece İstanbul’a Değil, Bir Ülkeye İhanettir 

Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yaptık, hala devam ediyor. Yine Türkiye’nin 

ve dünyanın önemli konuları var, önemli sorunlar var. Ama geçtiğimiz hafta sonu bir önemli itirafla Türkiye 

karşı karşıya kaldı. Öncelikle buradan başlamakta yarar görüyoruz. Neydi o itiraf? AK Parti Genel Başkanı 

Sayın Erdoğan’ın ihanet itirafı. İtiraf diyorum çünkü kendi söyledi. Biz ihanet etme sözünü kendimiz 

uydurmadık, kendi açıklamalarının içerisindedir. “İstanbul’a ihanet ettik” dedi. “Biz bu şehre, kadim şehre 

ihanet ettik, etmeye de hala devam ediyoruz” dedi. “Benim de bunda payım büyük” dedi. Büyük olmanın 

ötesinde İstanbul’a ihanetin baş sorumlusu olduğunu dünya alem biliyor, biz de biliyoruz, kendisi de bunu 

çok iyi biliyor. 

Sayın Erdoğan, bir dönem İstanbul Belediye Başkanı olduğunda kendisini “İstanbul’un imamı” diye ilan 

etmişti. O da kendi ifadesi. O zaman imam sözü tehlikeli bir söz olarak kabul edilmiyordu. Henüz FETÖ’yle 

beraber oldukları, yan yana oldukları dönemlerdi. İmam sözünden herhalde çekinmiyorlardı. Bakın, 1995 

yılının bir gazetesi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı ne diyor? “Ben İstanbul imamıyım” 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

46 

diyor. Şimdi o günün İstanbul imamı “İstanbul’a ihanet ettik” diyor. Yani, bu ihanet itirafı aslında İstanbul 

imamının İstanbul’a ihanetinin itirafıdır. 

Değerli arkadaşlar, İstanbul’a ihanetin sonuçlarının neler olduğunu hep beraber gördük. Bir kentin 

kültürünün yok edildiğini, kentin özellikle her yağmurda su basan, kent kimliğinin ortadan kalktığı bir 

büyük ihanetin yaşandığını görüyoruz, ama ihanet sadece İstanbul’la sınırlı kalmadı. Keşke sadece 

İstanbul’la sınırlı kalsaydı ama Sayın Erdoğan’ın ihaneti kendi itiraf ettiği İstanbul’a ihaneti sadece 

İstanbul’a değil, bir ülkeye ihanettir. Niye söylüyorum bunu? Bir Türkiye tablosuna bakın, yaşadığımız 

Türkiye’ye şöyle bir göz gezdirelim nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. 

Özgürlükler güvence altında değil. Mülkiyet hakkı güvence altında değil. İşadamı kendini güvende 

hissetmiyor, memur kendini güvende hissetmiyor. Güvenlik görevlisi kendini güvende hissetmiyor. 

Öğretim üyesi kendini güvende hissetmiyor. Öğrenci kendini güvende hissetmiyor. Türkiye’de herkes 

korku içerisinde. Medya kendini güvende hissetmiyor. Ciddi haberler bile manşete taşındığı zaman en 

önemli manşetlik haberler acaba sarayın hışmına uğrar mıyız kaygısı içerisinde hareket ediyor, herkes 

korku ve kaygı içerisinde. Olağanüstü hal rejimi kalıcı hale getirilmiş, OHAL rejimiyle tek adam rejimi 

yerleşmiş, herkesin korku içinde yaşadığı bir toplum haline gelmişiz. Güvensizlik egemen, huzursuzluk 

egemen. Huzur ve güven ortadan kalkmış. 

Şimdi dış politikaya bakıyorsunuz Türkiye bir açmazın içerisinde. Ne kadar bataklık varsa gitmiş oraya 

saplanmış. İçeriye bakıyorsunuz eğitim perişan. Bütün aileler eğitimden şikayetçi, öğretmenler eğitimden 

şikayetçi. İşin ilginci, işin sebebi, sorumlusu olan hükümet de eğitimden şikayet ediyor. Ama çözüme 

yönelik ciddi bir adım yok. İşsizlik çözülememiş bir problem. Hala Türkiye’nin en önemli problemi işsizlik. 

Çözülmemiş, Türkiye bir yangın yeri. Terör çözümsüz bir problem, devletin içerisine iktidar eliyle terör 

örgütlerini yerleştirmişler, devleti terör örgütleriyle ittifak ve pazarlık içerisine sokmuş bir hükümet var ve 

böyle bir tabloda ülke kıyamet yerine dönmüş. Türkiye kıyamet yerine dönmüş. Hani Sayın Erdoğan’ın bir 

açıklaması vardı ne diyordu? Bir kutlu yürüyüşten bahsediyorlardı. Bu yürüyüşün ne olduğu belli oldu. Hani 

ben İstanbul’un imamıydım diyor ya, yolculuk belli. İmametten hıyanete, hıyanetten kıyamete gidiş bu 

yolculuk. İmametle başlıyor, ihanetle devam ediyor, oradan da ülkeyi yangın yerine, kıyamet yerine 

çevirmiş bir anlayışla Türkiye’yi bu noktaya getiriyor. İmametten hıyanete, hıyanetten kıyamete olan bu 

yürüyüşün sonunu inşallah millet sandıkta getirecektir ve yolculuk millet için hayırlı bir noktada 

sonuçlanacak, kıyametten selamete dönecek ve milletin selametini sandıkta hep beraber elde edeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı Makamı Bir Şantaj ve Tehdit Makamına Dönüştürüldü 

Değerli arkadaşlar bakın, işte bu anlayış Türkiye’yi bugün bu noktaya getiren anlayış bir aydan bu yana 

istifalarla meşgul ediyor. Belediye Başkanlarının istifaları meselesi. Daha önce burada söyledim, kendi parti 

içi sorunlarıyla meşgul değiliz. Ama kendi parti içi sorunları ve kendi kaprisleri Türkiye’nin yönetim 

sistemini bir sıkıntı içerisine sokuyorsa buna dur demek Ana Muhalefet Partisi olarak bizim birinci 

görevimiz. 

Bakın, öyle bir tablo yaratıldı ki, Cumhurbaşkanlığı makamı bir şantaj ve tehdit makamına dönüştürüldü. 

Bugün Cumhurbaşkanlığı makamı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın işgal ettiği Cumhurbaşkanlığı makamı 

şantaj ve tehdit makamı haline dönüştürülmüştür. Niye? Ne diyor Belediye Başkanlarına? Ya istifa et, ya 

hapse girersin. İki tane seçenek sunuyor, ya istifa et ya hapse girersin. Peki istifa ettiği zaman ortada bir 

suç varsa suç dosyasını kapatma taahhüdü müdür bu? Çok açık ki öyle. İstifa edersen demek ki öbür yol 

uygulanmayacak diyor. Nasıl uygulamayacaksın? Ortada bir suç varsa suçu örtecek misin, dosyayı ortadan 

mı kaldıracaksın? Eğer böyle diyorsan bu bir kirli pazarlık değil midir? Devletin tepesi kirli pazarlık yapılacak 

yer midir? 
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Değerli arkadaşlar, hangi hale geldik ve kimse çıkıp da ya siz bize nasıl böyle bir kirli pazarlık önerirsiniz, ne 

demek benim verilmeyecek hesabım yok. Ne demek istifa etmezsen sonu yargıdır? Sen beni nasıl böyle 

tehdit edersin diyen çıkmıyor. 

Bakın, yapılmaya çalışılan şey çok açık. Buradan bizim Belediye Başkanlarımıza da kendilerince 

yönelecekleri işaretlerini de veriyorlar. Bu da ayrı bir tehdit, ayrı bir şantaj. Çok açık bir şey söylüyorum. 

Bizim Belediye Başkanlarımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Bizim Belediye Başkanlarımıza haksız bir saldırıya 

karşı en sert duruşu bizden göreceksiniz. Bu milletten göreceksiniz. Buna pabuç bırakmayız. Belediye 

Başkanlarımızı size yem etmeyiz. Sizin kendi Belediye Başkanlarınızla aranızdaki hesabın malzemesi haline 

Belediye Başkanlarımızı getirmenize müsaade etmeyiz. Sizin kendi Belediye Başkanlarınıza yapacağınız 

operasyonun kamuflaj malzemesi haline dönüştüremezsiniz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarını. 

Yalan mı? Faşist Diktatör Değil Misin? 

Bakın, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanımız şimdi savcıda ifade veriyor, şuanda gelirken konuştum. 

Savcıda ifade veriyor niye? Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle. Akşam havuz 

medyası da bir büyük kirli kampanya başlatmış. Cumhurbaşkanına hakaret ettin diyorlar. Ne demiş 

Belediye Başkanımız? Faşist diktatör demiş, öyle diyorlar. Yalan mı? Faşist diktatör değil misin? Faşist 

diktatör demek hem de partili olmayı içine sindirmiş bir Cumhurbaşkanı için nasıl hakaret oluyor? Hani 

savunuyordunuz ya ben parti başkanı olacağım, hem parti başkanı olacağım, hem Cumhurbaşkanı 

olacağım diyordunuz. Milyonlarca lirasını memleketin referandumda harcadınız parti başkanıyla 

Cumhurbaşkanı olabilmek için. Mühürsüz, hileli bir referandumla da oraya oturdunuz. O zaman 

katlanacaksınız. Bu bir siyasi eleştiridir. Faşist diktatör sözüne katlanacaksınız iki tane yolu var. Ya faşist 

olmayacaksınız demokrat olacaksınız ya da siyaseti bırakacaksınız. Öyle iş yok. 

Ha gelelim işin bir başka tarafına. Halkı sokağa çıkmaya tahrik etmiş, isyana teşvik etmiş. Sizin 

demokratlığınız bu kadar işte. Demokrasi halkın sokakta derdini demokratik olarak anlatabildiği rejimdir. 

Kalkın ayağa demek ne zamandan beri halkı isyana teşvik ediyor. Herkesin korkudan sindiği bir toplum 

yaratmaya çalışıyorlar. Yaratılan iklime bakar mısınız? Ama baştan da söylüyorum, böyle bir tablo 

içerisinde kendilerine bir dikensiz gül bahçesi yaratmak istiyorlar ama o bahçe gül bahçesi olmaz. Çünkü 

bunların gül yetiştirme yeteneği yok. Bunlar bütün Türkiye’yi, sath-ı mahali zehirli otlarla kaplama 

yeteneğine, becerisine sahip bir siyaset anlayışını temsil ediyor. 

Bugün İşgal Edilen Cumhurbaşkanlığı Makamı Kaos Üretim Merkezi Haline Dönmüştür 

Değerli arkadaşlar, işte böyle bir tabloda Türkiye bir kaosun içerisine sokuldu. Çok açık bir kaosun 

içerisinde. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin denge ve uyumunu temsil eden makamdır, öyle olması 

gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin dengesi ve uyumunu temsil etmesi gereken bir makamdır. 

Ama ne yazık ki, kaos merkezi haline getirilmiştir. Bugün işgal edilen Cumhurbaşkanlığı makamı kaos 

üretim merkezi haline dönmüştür. Bizzat oradan, saraydan milletin seçtiği Belediye Başkanlarına talimat, 

tehdit ve şantajla istifa emri gitmektedir ve kendilerini direnebilecek güçte görmemektedirler. Tablo çok 

ilginçtir. Bundan daha büyük bir kaos olabilir mi? Tek adam rejiminin çok açık adım adım uygulamaları. 

Herkesi tayin ettiği, her yeri tayin ettiği kişilerle yönetmek isteyen bir tek adam rejimi var. Saray rejimi. 

Bugün Türkiye nüfusunun yarısı seçilmemiş Belediye Başkanları tarafından yönetilmektedir. Bir kısmı 

kayyumlarla görevden el çektirilmiştir. Bir kısmı da şantaj ve tehditle istifa ettirilerek görevden el 

çektirilmiştir. Bugün Türkiye nüfusunun yarısına yakını seçilmemiş Belediye Başkanlarıyla, atanmış 

Belediye Başkanlarıyla temsil edilmektedir. 

Hani milli irade? Nerede milli irade? Milli irade sadece konjonktürün size uygun olduğu dönemde 

kullanılacak bir ifade midir? Milli irade demokrasinin özü değil mi? O zaman gelin, gelin demokrasinin özü 

milli irade madem böyle bir kaos var millet el koysun. 
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Milleti Adres Gösteriyoruz, Erken Seçim İstiyoruz 

Dün Sayın Genel Başkanımız çıktı çok açık bir şekilde, çok açık bu kaosun çözüm yolu milletin meseleye el 

koymasıdır. Sarayın iradesi değil, milletin iradesi esas olacaktır. Bunun içinde gelin yerel seçimleri erkene 

alalım. Gelin erken yerel seçim yapalım. Madem ki, Türkiye’nin bir yarısı seçilmemiş Belediye Başkanlarıyla 

yönetiliyor, mademki bunun sebebi sizsiniz, mademki sizin OHAL rejiminiz Türkiye’yi bu noktaya getiriyor. 

O zaman sarayın iradesine göre değil, milletin iradesine göre çözelim. Anayasa mı engel? Gelin anayasayı 

değiştirelim, yerel seçimlerin erkene alınması imkanını getirelim ve yerel seçimleri erkenden yapalım bitsin 

bu kaos. Herkes tedirginlikten kurtulsun. Sende kurtul. Sende iki de bir itibarın sarsılmasın istifa ettirebildi 

mi, ettiremedi mi, devletin tepesi Belediye Başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edenler 

arasında istifa rekabetine, restleşmesine dönüşmesin. Milletin yarısı ya da hesabınıza göre yarısından 

fazlası seçmediği Belediye Başkanları tarafından yönetilmek zorunda kalmasın. 

Biz, dün Sayın Genel Başkanımız bu çağrıyı yaptı. Bu çağrıyı tekrar ediyoruz, bakıyoruz cevap yok çağrımıza. 

Niye kaçıyorsunuz, sandıktan niye korkuyorsunuz? Her seferinde dönüp millet iradesi diye işinize geldiği 

zaman ileri sürüyorsunuz. Millet iradesi sizin konjonktürünüzün iradesi mi olacak, yoksa gerçekten milletin 

iradesi mi olacak? Gerçekten milletin iradesiyse hadi sandığı çağırıyoruz. Çıkın gelin, gelin bakalım. Merak 

ediyorum ne cevap verecekler cevap yok. Köşe bucak saklanıyorlar, perde arkasına girdiler. Sandık çağrısı 

geldi perde arkasına girdiler. 

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak hazırız. Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda da ağırlıklı olarak bu 

konuyu konuştuk. Türkiye’nin bu kaostan çıkışının yolu seçimdir. Seçim istiyoruz. Milleti sizin keyfinize 

malzeme yapmaktan kurtarmanın yolu seçimdir, seçim istiyoruz. Sandıktan kaçmayın, kaçışın kurutuluşu 

yok. ve biraz önce söyledim ya imametten hıyanete, hıyanetten kıyamete, kıyametten selamete inşallah. 

O da sandıkla olacak. 

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa edeceğini açıklamış. Bursa açıkladı, istifa etti. İşte 

bir de Balıkesir başka kimler var sıralarında bilmiyoruz. Biz bundan önce İstanbul’da Belediye Meclisinde 

yapılan seçimde Belediye Başkan adayı göstermiştik. Dün Sayın Genel Başkanımız millete gidelim çağrısını 

yapmıştır. Bu nedenle artık bu kaosu kesin olarak çözecek yer millet olacağından bundan sonraki Belediye 

Meclislerinde bu sebeple boşalan Belediye Başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz. Milleti adres 

gösteriyoruz, erken seçim istiyoruz. 

 

2.1.6. 18 Ekim 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Mersin’deki Hain Terör Saldırısını Lanetliyoruz 

Önce yine dün Mersin’de hain bir terör saldırısının acı haberini aldık. Sevindirici olan şehidimizin olmaması, 

18 yaralımız var. Hain terör saldırısını her zaman Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini yaşatma 

inancımızı ayakta tutarak lanetliyoruz. Acil şifa diliyoruz yaralılara. Türkiye’nin terör saldırılarının olmadığı 

bir sürece girmesine dönük arzumuzu tekrar ediyoruz. Bu vesileyle yine hem milletimize, hem yakınlarına 

geçmiş olsun diyor ve tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.  

Deniz Baykal’ın Aramıza Katılmasını Özlemle Bekliyoruz 

Diğer yandan bir başka yine acil şifa dileğimiz var. Önceki dönem Genel Başkanımız ve Antalya 

Milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’ın hastalık nedeniyle acil ameliyata alındığını ve takip altında olduğunu 

hepiniz biliyorsunuz, vatandaşlarımız da biliyor. Umutla yeniden sağlığına kavuşacağı günleri bekliyoruz. 

Sayın Deniz Baykal sadece Türk siyasetinin değil, dünya siyasetinin ender simalarından birisidir. Birikimiyle 

hem Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine, hem Türkiye siyasetine, hem dünya siyasetine verdiği katkıları 
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herkes bilir. Bir önemli siyaset değerimizdir. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşup çalışmalarına devam 

etmek üzere aramıza katılmasını özlemle bekliyoruz. 

İş Kazası Değil, İş Cinayeti 

Bir başka üzücü haber dün Şırnak’taki maden kazası. Her zaman söylüyoruz artık bu bir iş kazası değil, iş 

cinayeti haline dönüşmüştür. Geçen hafta bir başka iş cinayetinden bahsetmek zorunda kalmıştık. Bu 

haftada yine acıyla Şırnak’taki maden kazasında, iş cinayetinde ölen 7 vatandaşımızın acısıyla buradayız. 

Dikkat ederseniz her hafta neredeyse terörle iş cinayetleri el ele gidiyor. Günde ortalama 5 ila 6 

vatandaşımızı iş cinayetine kurban ediyoruz. Çalışma güvenliğinin ortadan kalktığı, iş güvenliğinin ortadan 

kalktığı, kar hırsıyla insanların ölümüne terk edildiği bir tablo içerisindeyiz ve hükümet iş güvenliğini 

sağlamak için atması gereken adımları atmıyor. Hükümet taşeronluğu yerleştiren, güvencesiz çalışmayı 

yerleştiren bir çalışma düzeninin peşinde. Karın azamileştirilmesi hesabıyla işçilerin güvencesiz çalışma 

koşullarına teslim edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Şırnak’taki maden ocağı ruhsatsız ve 2017 yılında 

hükümetin gözü önünde, devlet görevlilerinin gözü önünde ruhsatsız maden ocağı çalışabiliyor ve 7 işçi 

burada iş cinayetine kurban gidebiliyor. Bu bile demokratik ülkelerde, vicdanlı ülkelerde sadece bu olay 

bile bakanların istifa etmesini gerektiren bir olaydır. Ama ne yazık ki bizim bakanlarımızın, AK Parti 

yöneticilerinin, AK Partili hükümetlerin böyle bir alışkanlığı yok. 

Mesele Müftünün Nikah Kıyıp Kıymaması Meselesi Değildir 

Değerli arkadaşlar, Türkiye bütün bu temel problemleri sanki yokmuş gibi bir başka yapay gündemle 

tartışma içerisine sürükleniyor. Şimdi toplumu ayrıştıracak ve bölecek, toplumu hangi mezhepten 

olduğunun kamuoyu önünde tartışılacağı bir nikah tartışması içerisine girdik, parlamentoyu meşgul eden 

mesele bu. Yoksulluk konuşulmuyor, işsizlik konuşulmuyor, terörle nasıl mücadele ederiz konuşulmuyor, 

Türkiye’de iş cinayetlerini nasıl önleriz konuşulmuyor varsa yoksa müftülere nikah kıyma yetkisi verilecek 

mi, verilmeyecek mi? Emin olun bu iktidarın müftülerin nikah kıyma yetkisiyle herhangi bir biçimde ilgileri 

ve dertleri yoktur. Mesele bu değil. Mesele müftünün nikah kıyıp kıymaması meselesi değildir. Mesele 

siyasette bir yeni tartışmayı açarak inançlar üzerinden toplumu nasıl yeniden böler, ayrıştırır ve belli bir 

tabanı nasıl garanti altına alabiliriz çabasıdır. Bunları yaparken milleti kandırmaktan ve yalan söylemekten 

de çekinmiyorlar. Anlatılanları dinlerseniz zannedersiniz ki Avrupa’nın bütün ülkelerinde nikahları kilisede 

papazlar kıyıyor, kilisede kıyılan nikahlar geçerli, böyle bir Avrupa var. Yalan, yalan böyle bir tablo 

Avrupa’daki yaratılan, yaratılmak istenen tablo gerçek değil. Bakın, size ülkelerin isimlerini vereyim. 

Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa, Belçika, bu ülkelerin tamamındaki sistem bizim gibi önce 

resmi nikahını kıyacaksın, hükümet nikahı dediğimiz nikah, vatandaşın hükümet nikahı dediği nikah 

kıyacaksın, ondan sonra aldığın belgeyle hangi dine inanıyorsan, hangi mezhebe inanıyorsan onun 

kilisesine, ibadet yapan yerine gideceksin orada da duanı yaptıracaksın, yani dini törenini yaptıracaksın. 

Vatandaşı öyle bir yalanla kandırıyorlar ki buralarda sanki televizyonlarda izliyor vatandaşlar da bütün 

nikahlar buralarda kıyılıyor. Böyle bir tablo yok ve nikah merasimleri toplumların birikimi ve tarihiyle 

yakından ilgilidir. Bizim ülkemizde cumhuriyet döneminde hiçbir zaman dini nikah töreni 

yasaklanmamıştır. Böyle bir yasak yok. Bir tane vatandaş göremezsiniz ki ben nikah kıydırmak için memur 

aradım da bulamadım diyen. Sanki nikah memuru yetmiyor, nüfus memurlarının yetkisi var, nikah 

memurlarının yetkisi var. İdarenin bütünlüğü esastır. İdarenin bütünlüğü çerçevesinde devletin 

memurları, kamu görevlileri kendi yetki alanlarına giren işleri yaparlar. Nedir yetki alanı? Nikah işlemi 

İçişleri Bakanlığına bağlanmış bir resmi işlemdir, belediyeler ve nüfus memurları tarafından bu yetki 

kullanılır. Onun sicili var, kaydı var, kuydu var. Bizim tarihimizde ne yazık ki çok eşlilik ve çocuk gelinler 

meselesinin, probleminin üstünü örtecek bir kara örtü olarak kullanılmıştır uzun zaman bu gayri resmi 

evlilik törenleri. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı kandırmanın aracı olarak kullanılmıştır. Zor da olsa 100 yıla 

yakın bir birikimimizle kadınlarımız ben hükümet nikahı isterim diye diretebilecek güce kavuşmuştur. 
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Şimdi siz çok eşliliği ve gayri resmi beraberliklerin örtüsü olarak kullanılmış ve kullanılmaya müsait bir 

uygulamayı resmiymiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ne gerek var? Toplumu bunun içerisinden 

bölmenin ve ayrıştırmanın hiçbir faydası yok. Bir ihtiyacın tartışması değildir bu. Bu, bu konuda bir 

ihtiyaçtan bahsedilecekse tek bir ihtiyaç var AK Parti kaybeden tabanını yeniden nasıl konsolide edebilirim 

telaşındadır. Ancak bu telaş içerisinde hareket ederken toplumu inançlar ekseninde yeniden ayırmanın 

peşindedir. Bugün nikah kıymakla yetkili olanlar hiç kimsenin inancına, mezhebine bakmaksızın resmi 

devlet işi görevini yerine getiriyorlar. 

Yarın siz bunu farklı bir noktaya taşırsanız insanların farklı inançları üzerinden kendilerini tarif edecekleri 

ve birbirlerine o gözle bakacakları bir toplum yaratırsınız. O yüzden bu yapay gündemin Türkiye’ye hiçbir 

faydası yoktur. 

Türkiye’de Yolsuzlukların Unutturulduğu Bir Tablo İçerisinde Yaşıyoruz 

Değerli arkadaşlar, bakın geçen pazartesi günü yolsuzluk meselesiyle ilgili TBMM’de Ulaştırma Bakanı 

hakkında bir gensoru görüşüldü. Daha doğrusu Ulaştırma Bakanlığındaki hukuka aykırı uygulamalar, 

yolsuzluk iddiaları ve bu Bakanlıktaki ihalelerdeki usulsüzlükleri konu alan bir gensoru verildi. Gensoruyu 

pazartesi gününe aldılar görüşülmesini. Niye? Çünkü AK Parti hükümeti yolsuzluklarının görüşülmesinden 

korkuyor. Milletin önüne çıkmaktan korkuyor, milletin önünde yolsuzluklarının teşhir olacağının farkında. 

Bu nedenle pazartesi günü televizyonların kapalı olduğu zaman yapıldı ve her zaman olduğu gibi parmak 

hesabıyla TBMM’nin yolsuzluklar üzerine yoğunlaşmasını önlediler. Yolsuzluk ve ihale usulsüzlüklerini 

parmak hesabıyla yine kapattılar. Akladılar demiyorum, aklamaya güçleri yetmez, aklayamazlar. Parmak 

hesabıyla yolsuzluk aklanmaz, ama üzerini kapattılar. 

Bakın sadece Karayolları Genel Müdürlüğünde yıl içerisinde pazarlık usulü yapılan ihale miktarı 13.6 milyar 

lira. Bunun yüzde 61’i 8.3 milyar lirasının yandaş müteahhitlere verildiği iddiası ve ciddi izler, emareler var. 

Türkiye yolsuzlukları konuşamaz hale geldi. Türkiye’de yolsuzlukların unutturulduğu bir tablo içerisinde 

yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzluklar yoksulun ekmeğinin çalınmasının bir başka yöntemidir. Yolsuzluk sorunu 

sadece bir ahlak sorunu değildir, bir ekmek sorunudur. Yolsuzluk iktidara yakın olanların, milletin hakkını 

hak etmeden ele geçirdikleri sistemin adıdır. Bakın, şu anda 17-25 Aralık gibi çok açık rüşvet ve yolsuzluk 

olaylarının yaşandığı bir ülkede bunun bile yolsuzluk değil bir hükümet darbesi aracılığıymış gibi 

görüşülüyor olmasından kaynaklı insanlar yolsuzlukları konuşmaktan korktular. AK Parti-FETÖ ittifakı 

Türkiye Cumhuriyeti’ne tarihinde olmadığı kadar büyük kötülükler yapmıştır. Silahlı Kuvvetlerin, devlet 

mekanizmasının bu çeteye teslim edilmesi bir tarafa, yargının çökertilmesi bir tarafa, devletin çökertilmesi 

bir tarafa, yolsuzluk algısının bile değiştirilmesine neden olmuştur. Şimdi 17-25 Aralık’ta yolsuzluk yok 

muydu? Vardı ama 17-25 Aralık’ta iktidar kendi yolsuzluğunu kapatma çabasıyla yolsuzluk 

soruşturmalarının tümünü iktidara yönelik bir darbe girişimiymiş gibi sunmayı ve anlatmayı başardı ne 

yazık ki. Anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil.  Birileri yolsuzlukları hükümete darbe gibi anlatıyor. 

Ötekiler de gerçekten yolsuzlukların üzerine gitmek yerine, bunun üzerinden kendi iktidar bloğundaki 

çatlamanın hesabını görmeye çalışıyor. FETÖ AK Parti’den hesap sormanın aracı olarak kullanmaya çalıştı 

yolsuzlukları, AK Parti de kendi pisliğini örtmek için yolsuzluk soruşturmalarını bir darbe girişimiymiş gibi 

anlatmaya çalıştı. O günden bu yana Türkiye’de yaratılan iklime bir bakın, yolsuzlukların konuşulmadığı ve 

konuşulmaktan korkulduğu bir tablo. OHAL yetkilerinin de tanıdığı imkanlarla yolsuzlukların 

konuşulmaktan korkulduğu bir Türkiye yaratıldı. 

OHAL Düzeni Yolsuzluk Düzeninin Güvencesi Haline Gelmiştir 

Yolsuzluk üzerine kurulan iktidarlar halka, millete layık iktidarlar olamaz, milletin ihtiyaçlarını, sorunlarını 

çözemez. Milletin yoksulluğunun ancak ve ancak sebebi olurlar, çözümü olamazlar. Türkiye artık bütün 
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devlet yetkilerinin yolsuzluk kanalıyla birilerine aktarıldığı bir sakat sürecin içerisinden geçiyor. 

Önümüzdeki dönemde bu meseleleri tekrar aynı kararlılıkla, unutturulmaya çalışılan bu meseleleri 

toplumun gündeminde diri tutmaya devam edeceğiz. Parlamentoda üstünü kapatsalar da, basın 

yazmaktan korksa da, yolsuzluktan bahsedenler Olağanüstü Hal yetkileriyle iktidar sahiplerinin hışmına 

uğrasa da kararlılıkla yolsuzluğa karşı mücadelemiz devam edecek. 

Bu çerçevede iktidar alıştı OHAL yetkilerini bir taraftan FETÖ soruşturmalarının sulandırılması için 

kullanıyor, bir taraftan darbenin siyasi ayağını saklamak için kullanılıyor, bir taraftan da yolsuzlukların 

güvencesi olarak kullanıyor. OHAL düzeni yolsuzluk düzeninin güvencesi haline gelmiştir. Neden? Çünkü 

OHAL şartları altında hiçbir medya kuruluşu kararlılıkla yolsuzlukları dile getirme cesareti ne yazık ki 

gösteremiyor. Savcılar yolsuzlukların üzerine gitmeye cesaret edemiyor, yargı yolsuzlukları ele almaya 

cesaret edemiyor. Ederse bunu yapanlar OHAL yetkisini kullananlar tarafından FETÖ’cülükle suçlanırız diye 

korkuyorlar. Böyle bir tablo var. 

Ak Parti Türkiye’yi Olağan Koşullarda Yönetme Yeteneğini Kaybetmiştir 

Şimdi bu şartlar altında Olağanüstü Hal beşinci kez uzatıldı. İktidar artık Türkiye’yi Olağanüstü Hal’i beş kez 

uzatarak, bir şeklen dahi olsa demokratik bir ülke olarak gösterme çabası içerisinde hissetmediğini açıkça 

ortaya koyuyor. İktidarın böyle bir derdi yok. Dünyada Türkiye demokratik ülkeler sınıfında, liginde değil 

otoriter ülkeler liginde görünmesinden bu iktidarın bir rahatsızlığı yok. OHAL şartlarında yönetmeye 

alıştılar. Olağanüstü yetkiler kullanmaya alıştılar, Olağanüstü Hal’le anlaşılan o ki Türkiye’yi seçimlere 

kadar belki taşımanın peşindeler. Bunu niye söylüyorum? OHAL’in ilan edildiği günün ertesinde hükümet 

yetkilileri, Başbakan, Adalet Bakanı o dönemde çıkıp demişlerdi ki, ’biz bunu 3 aylık ilan ettik, belki üç ay 

da kullanmayacağız daha erken kaldırabiliriz’ dediler. Aradan 15 aya yakın süre geçti, bir yılı geçti ve hala 

uzatıyorlar. Bu neyi gösteriyor? AK Parti Türkiye’yi olağan koşullarda yönetme yeteneğini kaybetmiştir. 

Türkiye olağan bir ülke değildir. Türkiye sürekli Olağanüstü Hal altında bir ülkedir ve iktidar sahipleri 

demokratik yetkilerle ülkeyi yönetmek yerine, olağan dışı yetkileri kullanma alışkanlığı içinde hastalıklı bir 

yönetim tarzına milleti mahkum etmişlerdir. Olağanüstü Hal’in derhal kaldırılması gerekir. OHAL şartları 

altında bugüne kadar bir referandum yapanlar, anlaşılan o ki OHAL şartları altında kendi iç problemlerini 

de o yetkileri kullanarak çözmenin peşindeler. Belediye Başkanlarına ne diyorlardı istifa ettirmek 

istedikleri, ’iki tane yol var önünde ya istifa edersin ya yargıya gidersin.’ Söyledikleri yol buydu. Bunu 

söyleme gücünü çok iyi biliyoruz ki kendilerine veren en önemli yetkilerden birisi OHAL şartlarıdır. OHAL 

bu yetkileri tanıdığı için çok rahat kendi problemlerini bile bu çerçevede çözme, gerekirse yargıyı baskı 

altına alıp istifa edenler hakkındaki yargı sürecini durdurma gücünü ellerinde bulunduruyorlar. Olmazsa 

yargıyı harekete geçiririz diyebiliyorlar. 

Değerli arkadaşlar, OHAL şartları altında gazetecilere ve milletvekillerine yönelik kıyımlar da devam ediyor. 

Daha doğrusu hukuksuzluk dörtnala devam ediyor. 

Enis Berberoğlu Hala Özgürlüğünden Mahrum 

Enis Berberoğlu’yla ilgili geçtiğimiz günlerde istinaf mahkemesi güzel bir karar verdi, eksikti ama güzel bir 

karardı. Eksiklik neydi tahliye kararı vermemişti ve bizde demiştik ki bir an önce tahliye kararı bekliyoruz. 

Hala tahliye kararı verilmedi. Haksız yere casusluk suçu işlemediği istinaf mahkemesinin kararıyla sabit 

olan Enis Berberoğlu hala özgürlüğünden mahrum. Anayasa Mahkemesi de görevini yapmıyor. İstinaf 

mahkemesi eksik yaptı görevini, yerel mahkeme görevini yapmıyor cezayı veren mahkeme tahliye 

talebiyle ilgili. İstinaf mahkemesi itirazla ilgili görevini yapmıyor. Anayasa Mahkemesi de görevini 

yapmıyor. Çok açık bir şekilde Enis Berberoğlu’nun haksız yere yattığı mahkeme kararıyla sabit niye serbest 

bırakmıyorsun ey Anayasa Mahkemesi, niye ihlal kararı vermiyorsun? Daha önceki milletvekilleriyle ilgili 

verdiğin kararlar önünde, Mustafa Balbay’la ilgili verdiğin karar önünde, milletvekilinin asıl işlevi yasama 
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faaliyetidir. Bu sadece özgürlükten mahrum etmek değil, kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır, yasama 

faaliyetine de müdahaledir diye çok doğru bir karar vermiştin. Niye tahliye kararını sağlayacak bir ihlal 

kararı vermiyorsun? Anayasa Mahkemesinden, istinaf mahkemesinden ve yerel mahkemeden biran önce 

bu konuda karar vermelerini ve Enis Berberoğlu’nun salıverilmesini bekliyoruz. 

Yine önümüzdeki hafta sosyal medya davası adı altında içinde Birgün gazetesi muhabiri, yazarı Mahir 

Kanaat’in da olduğu bir başka garip dava var. 298 günden bu yana özgürlüğünden mahrum Mahir Kanaat 

sosyal medyadaki bazı bilgilerin haberleştirilmesi nedeniyle. Gazeteci gazetecilik faaliyeti yaptın diye 

hapishanede 298 günden buyana. Haftaya duruşması olacak. Türkiye’de artık gazetecilerin bu nedenle 

sıkıştırıldığı, görevini, mesleğini icra edemez hale getirildiği bir ülke istemiyoruz. Böyle bir ülkede 

yaşamaktan utanıyoruz. Çocuklarımızı böyle bir ülkede büyütüyor olmaktan utanıyoruz. Aynı şekilde 

Cumhuriyet Gazetesinin sosyal platformundaki Gazeteci Oğuz Güven Cumhuriyet’in sosyal medya 

sorumlusu. Onunla ilgili de 10 yıldan fazla hapis cezasını içeren mütalaa veriyor savcı, esas hakkında 

mütalaası. Yaptığı bir haber nedeniyle sadece 5 saniye veya 6 saniye sitede kalan bir haber nedeniyle veya 

20 saniye sitede kalan bir haber nedeniyle gazeteci hakkında hapis cezası isteniyor. Böyle bir Türkiye’de 

basının görevini yapmasını anlamak, beklemek mümkün değil. 

İsmail Küçükkaya duayen gazeteci, her sabah herkes haberlerini dinliyor, keyifle dinliyor, objektif gazeteci. 

Hiçbir zaman şunun yandaşı diyemez kimse. Bizim yandaşımız da değil, hükümetin yandaşı da değil. Bizim 

karşıtımız da değil, hükümetin karşıtı da değil. Gerçeğin yandaşı başka bir şeyin yandaşı değil, gerçeğin 

yanında. Yaptığı bir haber nedeniyle ifadeye çağırdılar. Hemen daha o gün bismillah, dünkü yanılmıyorsam 

haber nedeniyle veya önceki günkü, hemen ertesi sabah o gün haberi yaptığı gün ifadeye çağırıyorlar ve 

çok ilginç soruşturmayı açtıkları konu Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılamak. Bundan dolayı. 

Çok açık söylüyorum, bundan dolayı birileri yargılanacaksa, birileri hakkında soruşturma yapılacaksa İsmail 

Küçükkaya’ya ya da gazetecilere gitmeye gerek yok. Bundan dolayı yargılanması gerekenlerin başında bu 

hükümet üyeleri gelir. Çünkü hükümette ne itibar bıraktılar, hükümette ne güvenilirlik bıraktılar, ne içerde, 

ne dışarıda... Bu hükümetin itibarını ayaklar altına aldılar. İtibar bırakmadılar. Ortadoğu ülkelerinin ligine 

ve sınıfına soktular. Dünyanın hiçbir ciddi devletinin itibar etmediği bir noktaya getirdiler Türkiye’yi 

taşıdılar, ülkeyi şamar oğlanına çevirdiler. Eğer Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama 

arıyorsanız önce bu hükümet üyelerine gideceksiniz. Tutumlarıyla, davranışlarıyla hükümeti aşağılayan 

onlar. Yoksa bunları haber yapan, bunları eleştiren siyasetçiler ya da gazeteciler değil. 

Musul 

Değerli arkadaşlar, bölgede Ortadoğu’da özellikle Musul sürecinde her zaman söyledik daha önce de 

uyardık bir Kürt – Arap çatışmasından ısrarla kaçınmak lazım. Sivillerin katliamına, katline neden olacak 

tutumlardan ısrarla kaçınmak lazım diye. Ne yazık ki, işaret ettiğimiz noktaya doğru tehlikeli gelişmeleri 

görüyoruz. Biran önce diyalog halinde, suhuletle, sükûnetle bölgede sivillerin zarar görmeyeceği bir 

güvenli ortamın oluşturulmasında yarar var. 

İşsizlik Rakamları 

İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik resmi rakamlara göre 3,5 milyon işsizden bahsediliyor Temmuz ayında. 

Bu rakamlar gerçek değil. Gerçek işsizlik rakamı 7 milyona yaklaştı Türkiye’de. Resmi rakamlara 

yansımayan gerçek işsizlik rakamı 7 milyona yaklaştı. Daha vahim bir şey var. İşsizler arasında genç 

işsizlerin oranı yüzde 20. Yani her 5 gençten birisi işsiz. Üniversiteli genç işsizlerin oranı yüzde 25. Yani her 

4 üniversiteliden birisi işsiz. Bir başka acı nokta, genç kadınlarda işsizlik oranı 3’te 1. Her 3 genç kadından 

birisi işsiz. Türkiye böyle bir tabloda bütün bu temel problemlerini çözmekten aciz bir hükümetle 

boğuşuyor. Türkiye’yi içerde ve dışarıda sorunlara karşı çözümsüz bir noktaya taşıyan hükümetin yarattığı 

olumsuz tablonun içerisindeyiz. 
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Bütün bu olumsuz tabloya rağmen Türkiye olumlu bir geleceğe doğru gidecek. Çünkü çözümün 

demokraside sandıkta olduğunu biliyoruz. Yapay gündemlere Türkiye’yi teslim edip kendi iktidarlarını 

sürdürmek isteyenler yaratmak istedikleri kaosun içerisinde kendileri boğulacaktır. Önümüzdeki süreçte 

her zaman söylüyoruz Türkiye’nin bu problemlerden kurtulmasının tek bir yolu vardır AK Parti 

hükümetinden kurtulmak. O günler de inşallah yakın. 

 

2.1.7. 11 Ekim 2017 – MYK Basın Açıklaması 

İş Cinayetleri Kurumsal Hale Geldi 

Yine acı bir haber aldık. İzmir’de TÜPRAŞ’ta bir patlama olduğunu, 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin 

de yaralandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, 

yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye iş kazası denen ama aslında iş cinayetine varan bir kötü çalışma düzenine ne 

yazık ki teslim edilmiştir. Uzun zamandan bu yana TBMM’de de güvenceli çalışma, iş güvenliği önlemlerinin 

artırılması, insanca çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini ifade etmemize rağmen emeğin güvence 

içerisinde çalışmasının yolu kapatılıyor. Türkiye’de artık iş kazaları değil ne yazık ki, iş cinayetleri vardır ve 

bununla ilgili emeğin güvenliğini sağlayacak önlemler ne yazık ki alınmamaktadır. Bu kurumsal hale geldi. 

İlk 9 ay içerisinde iş cinayetlerine kurban verdiğimiz emekçi sayısı bin 485. Bu günde ortalama 5 ila 6 

işçimizin iş kazası adı altında iş cinayetine kurban gittiği anlamına geliyor. Dünyada lider ülkeyiz. Ne yazık 

ki böyle bir utançta dünyada lider ülkeyiz. İş cinayetlerinde Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü 

noktadadır. Biran önce çalışma koşullarının insanca çalışma koşullarına dönüştürülmesi gerekir. Bu 

vesileyle bunu bir kere daha hatırlamakta ve hükümetin bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini 

ifade etmekte yarar görüyoruz. 

İstinaf Mahkemesinin Kararı Haklı Olduğumuzu Gösteren Bir Karardır 

Değerli arkadaşlar, bu hafta sevindirici bir haber aldık. İstinaf mahkemesi bir kumpasın parçası olarak 

tutuklanan ve hakkında hüküm verilen İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkındaki kararı bozdu. 

Biz başından bu yana bu kararın hukuka aykırı olduğunu ifade ediyorduk, bir kumpas olduğunu iddia 

ediyorduk. Mahkumiyet ve kararı ve tutuklamanın hukuksuz olduğunu ifade ediyorduk. İstinaf 

mahkemesinin bu kararı sevindiricidir. Haklı olduğumuzu gösteren, ifade eden bir karardır. 

İstinaf mahkemesi özetle ne demiştir cezayı veren mahkemeye? 

Bir; ’Enis Berberoğlu casus değil’ demiştir. ’Senin dosyandan bu çıkmıyor’ demiştir. 

İki; daha önceden açıklanmış bir bilgi sır olmaz demiştir. Bu konu daha önceden açıklanmıştır, buna ilişkin 

deliller ve başka soruşturma dosyaları var. O halde burada sırdan bahsetmek, devlet sırrından bahsetmek 

mümkün değildir demiştir. Bir başka önemli şey daha söylemiştir yerel mahkemeye, tokat gibi bir şey 

söylemiştir istinaf mahkemesi. Bir siyasi partinin oylarını azaltarak seçimi kaybetmesine sebep olmak nasıl 

oluyor da casusluk diye değerlendiriliyor diye sormuştur istinaf mahkemesi. Yerel mahkeme gerekçeli 

kararında demişti ki, “Enis Berberoğlu bu haberleri servis ederek AK Partinin, iktidar partisinin oylarını 

kaybedip seçimlerde az oy alıp iktidardan düşmesi için çalışarak casusluk suçunu işledi” demişti. Biz de 

“anlamadık böyle casusluk nasıl oluyor, bir siyasetçinin görevidir iktidar partisinin oylarını düşürmek, 

demokratik yoldan onu iktidardan indirmek bir siyasetçinin görevidir bu” demiştik. Şimdi istinaf 

mahkemesi tokat vurur gibi yerel mahkemeye bunu söylemiştir. 

Atalım Ortaya Bir Şey Ya Tutarsa 
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Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize Türkiye’deki yargı sisteminin ne hale geldiğini gösteriyor. Her hafta buna 

benzer bir ibret vesikasıyla milletimizin karşısına çıkmaya artık sıkılır olduk. ve hem iktidardan, hem de 

yargı organlarından Türkiye’yi bir an önce bu ayıptan kurtarmalarını bekliyoruz. Türkiye böyle bir tabloyu 

hak etmiyor, yakışmıyor Türkiye’ye böyle bir tablo. Ama biz istediğimiz kadar bunu söyleyelim her hafta 

hukukla, yargıyla ilgili bir başka utanç vesikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu haftaki de yine Enis Berberoğlu 

davasında istinaf mahkemesi hakimin bu tutumunu rezil rüsva eden bir kararla ortaya koymuşken, 

dökmüşken bir başka iddianame çıktı, Büyükada İddianamesi. 9 tutuklu, 2’si tutuksuz 11 şüpheli hakkında 

Büyükada İddianamesi. Ne diyorlardı Büyükada’daki İnsan Hakları aktivistleri için, tutuklular şu anda, 

“casus bunlar” diyorlardı değil mi, “casusluk faaliyeti” diyorlardı. Peki bu iddianamede nerede yazıyor 

casusluk? Hiçbir yerinde yazmıyor. Hiçbir yerinde yok. Dillerine doladılar, pelesenk oldu kimi içeri alsalar 

casusluk diye bir şey atmaya başladılar. Ergenekon duruşması sırasında FETÖ’cüler “Ergenekoncu bunlar, 

darbeci bunlar” diyorlardı, öyle bir yalan uyduruyorlardı şimdi de “casus bunlar” demeye başladırlar. İyi 

de iddianamede yok, hiçbir yerinde. Silahlı terör örgütü üyeliğinden iddianame düzenlenmiş, iyi de 

iddianamenin içerisinde hangi suçun olduğu belli değil, suç yok. Gizli tanık var, ifadesi yok. Ne söylemiş 

gizli tanık, hangi suçu söylemiş, hangi suçu atmış? Yok. Yazışmalarını koymuşlar, yazışmalarında suç 

oluşturacak hiçbir şey yok. Umuma açık yerde yapılan toplantının notlarını birbirleriyle paylaşmışlar. 

Bunları suç diye yazıyorlar. Hiçbir vicdanlı hukukçu buradan suç üretemez. Belli ki, bir plan dahilinde gözaltı 

işlemi yaptılar. Arkasından o gözaltı işleminden bir yeni kumpas planlama peşindelerdi ama bula bula bu 

suç olmayan fiilleri suçmuş gibi anlatma noktasına geldiler. 

Değerli arkadaşlar, artık ne yazık ki savcılıkların bu hazırladığı iddianamelere iddianame demek mümkün 

değil. Bunlar artık bir iddia kuponu, ya tutarsa. Savcılar artık iddianame düzenlemiyor iddia kuponu 

düzenliyor. ‘Atalım ortaya bir şey ya tutarsa.’ Ama bunun mağduru var. İddiaya meraklıysanız, gidin bir 

yerde iddia oynayın. Vatandaşın hürriyeti üzerinden oyun oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ne yazık 

ki içler acısı tablo böyle bir tablodur. 

Vize Krizinin Ekonomiye Maliyeti 63 Milyar Lira 

Değerli basın mensupları, vize yaptırımının tartışmaları hala devam ediyor. ABD’nin Türkiye’ye yönelik 

haksız vize yaptırımı kabul edilebilir bir şey değildir. Buna karşı ilk günden itibaren çok açık ve net itirazımızı 

ifade ettik. Yaptırım yanlıştır, yaptırıma karşı misilleme uygulaması doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti bir 

kabile devleti değildir ve hiç kimse keyfe keder Türkiye Cumhuriyetine böyle bir yaptırım uygulama hakkına 

sahip değildir. Ancak bir başka şeyi de göz ardı etmemek gerekir. Uluslararası ilişkilerde ülkenin 

ciddiyetinden hükümetler sorumludur. Sizin dünya ölçeğinde pozisyonunuzun ne kadar ciddiye 

alındığından ve size karşı nasıl muamele edilebileceğinden hükümetler sorumludur. Ne yazık ki AK Parti 

hükümeti dış politika konusunda iflas etmiştir, her noktada iflas ettiği gibi dış politikada da iflas etmiştir. 

Bu iflasın neticesinde Türkiye arkası yalnız bir görüntü çizmektedir. Avrupa Birliği ülkeleriyle dünyanın 

uygar, çağdaş, modern demokrasileriyle şu veya bu biçimde kavga ve çatışma içerisinde olduğunuz sürece 

siz uluslararası ilişkilerde hak ettiğiniz desteği bulamazsınız, bulmakta zorlanırsınız. Bakın bu vize krizinin 

ekonomiye maliyeti, bu vize krizinden kaynaklanan yük 63 milyar liradır. Arkadaşlarımız hesap ettiler 

kalem kalem. Ekonomiye maliyeti vize krizinin 63 milyar liradır. Bizim vatandaşımızın sırtındaki yük bu, 

bizim şirketlerimizin sırtındaki yük, bizim iş adamımızın, işçimizin, çalışanımızın emeklimizin sırtındaki yük 

63 milyar lira. Dövizdeki değişim artan borç yükünden kaynaklı kur farkları tamamını alt alta yazdığınızda 

rakam çıkıyor. Uluslararası ilişkilerde siz ülkenizin içinde hukuku yok ederek, tartışmalı iddianameler 

düzenleyerek, hukukun üstünlüğüne saygılı bir ülke görüntüsünden çıkarak bir tablo çizmeye başlarsanız 

ve dünyayla çok farklı noktalarda kapışma, efelenme örnekleriyle uluslararası ilişkilerinizi sıkıntıya sokacak 

pozisyona girerseniz, hak etmediğimiz halde böyle muamelelerle karşı karşıya kalırız. O yüzden hükümetin 

dış politikada daha ciddi, Türkiye’nin saygınlığını arttıracak ve uluslararası ilişkilerde de arkasını yalnız 
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bırakmayacak güçlü desteklere sahip olacak bir pozisyon alması şarttır. Bu da altını çizmemiz gereken bir 

başka nokta. 

Bozan Düzeltemez 

Sayın Erdoğan işte dün çıkıp bir büyükelçinin işlemiyle sanki bu vize uygulaması ortaya çıkmış gibi esti, 

kükredi, bir şeyler söyledi ve bugün Amerika Birleşik Devletleri hükümeti çıktı bunu biz yaptık dedi. Bir 

büyükelçinin böyle bir kararı veremeyeceğini herkes bilir, böyle bir ciddiyetsiz tutum olmaz. Kaldı ki, eğer 

bir büyükelçinin kararıysa buna cevap vermek senin büyükelçine düşer, muhatabı Cumhurbaşkanı değildir. 

O zaman ülkenin Cumhurbaşkanı değil, büyükelçi düzeyinde cevap verdirirsin. Bu kadar ciddiyetsiz bir 

pozisyon almanın uluslararası alanda bizi hangi sıkıntılara soktuğunu hep beraber görüyoruz. 

Tabi değerli arkadaşlar, bozan düzeltemez. Bu ilişkileri bu noktaya getiren AK Parti hükümetidir. Türkiye’yi 

dış politikada, iflas eden bir dış politika noktasına getiren AK Parti hükümetidir. Suriye krizinden 

kaynaklanan bölgedeki Türkiye’nin içine düştüğü sıkıntının sebebi AK Parti hükümetidir, onun dış 

politikasıdır. Irak’ta bunun sebebi AK Parti hükümetinin dış politikasıdır. Türkiye’yi bu yangın içerisinde 

doğru pozisyona koyamamıştır, konumlandıramamıştır. Emevi Camiinde namaz kılma hesabı yapmışlardır, 

bu telaşa düşmüşlerdir. Ama Süleyman Şah’ta abdestleri bozulmuştur. Şimdi gelinen bu tablo içerisinde 

de bunlar Türkiye’yi dünyada yalnızlaştıran bir hükümet olarak bu işi çözemezler. Bozan çözemez. Çözüm 

nerededir? Bu hükümetin değişmesindedir. AK Parti hükümeti değişmediği sürece Türkiye bu problemleri 

sağlıklı ve hakkıyla ne yazık ki çözebilme yeteneğine sahip olamayacaktır. 

Türkiye Bir Kabile Devleti Düzeyine Düşürülmüştür 

Bakın, geçen hafta Belediye Başkanlarıyla ilgili istifa furyaları ve tartışmaları gündemi doldurdu. Biz kendi 

içlerindeki meseleyle meşgul değiliz. Kim kimin istifasını istemiş, ne yapmış, ne etmiş o onların meselesi. 

Ama bir başka önemli problem var, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan çıktı iki tane yol söyledi, ‘ya istifa 

edersin ya yargıya gidersin’ dedi. Bu konu yeterince tartışılmadı ne demek bu? Bu şantaj ne demek? Ya 

istifa edersin, ya yargıya gidersin. Diyor ki, istifa etmezse önünde iki tane yol var diyor, ya görevi ihmal, ya 

görevi suiistimal suçu. Bunlar suç. Yani diyor ki benim talimatıma uyup istifa edersen ben senin suçunu 

kapatırım, örterim, savcılar senin hakkında soruşturma yapmazlar, mahkemeler de, hakimler de seni 

çağırmazlar, yargılamazlar. Hani yargı bağımsızdı? İstifa edince görevi suiistimal suçu işlemişse görevi 

suiistimal suçu ortadan mı kalkıyor? Suçun delillerinin üstünü mü örtüyorsunuz? Talimatla takibatı mı 

durduruyorsunuz? Ne demek bu? Bu hem o Belediye Başkanlarını töhmet altında bırakır, hem yargıyı 

töhmet altında bırakır. Ne yazık ki Türkiye’nin içine düştüğü yönetim krizine ve yargı krizine bakın. 

Anlaşılabilecek bir şey değil bu. Bir tane hukukçu yargı mensubu da çıkıp ‘bir dakika ne oluyor’ diyen yok. 

‘Yargıya böyle talimat veremezsiniz’ diyen yok. Ne Yargıtay Başkanından bir itiraz var, ne Yargıtay 

Başsavcısından bir itiraz var, ne yargı organlarından bir itiraz var. Türkiye bir kabile devleti düzeyine 

düşürülmüştür. Kabile şefi talimatı veriyor, hakimler ona göre hareket ediyor. Kabile şefi talimatı veriyor 

savcılar susuyor. Kabile şefi talimatı veriyor savcılar hareket ediyor. Olmaz böyle bir şey. Türkiye’nin hak 

etmediği bir tablodur bu ve işte bu tek adam rejiminin fotoğrafıdır. Tek adam rejiminde hiç kimse güvence 

altında değildir. Kendisini güven altında hissedemez. İster seçilmiş olsun, ister başka bir şey. İster savcı 

olsun, ister hakim olsun. Tek adam talimatı verecek herkes ayarını, ibresini ona göre kuracak. Öyle bir 

Türkiye yaratmak istiyorlar bunu reddediyoruz. Bu fotoğrafı değiştirmek bizim birinci görevimiz ve inşallah 

ilk seçimlerde de bu fotoğrafı değiştireceğiz. 

Ak Parti Darbenin Siyasi Ayağını Saklamak İstiyor 

Değerli arkadaşlar, bir başka önemli konu darbe komisyonu raporu. Başından itibaren söyledik AK Parti 15 

Temmuz darbesinin arkasındaki gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak istemiyor. Darbenin siyasi 

ayağını saklamak istiyor. Darbeyle gerçek bir yüzleşmeden kaçıyor. Darbeleri Araştırma Komisyonu 
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kurulurken komisyonun kurulmasını önlemek istemelerindeki sebep bu idi. Komisyonu geciktirmelerindeki 

sebep bu idi. Üye vermeyi geciktirmelerindeki sebep bu idi. Komisyonun Başkanına geçmiş ilişkileri ve 

FETÖ’yle bağlantısı bilinen bir milletvekilini getirip koymalarının arkasında yatan sebep bu idi. 

TBMM Başkanı Acz İçerisinde 

Şimdi de bu meselede bizim komisyon üyesi arkadaşlarımız çok kaliteli, nitelikli bir muhalefet şerhi 

yazdılar, bu muhalefet şerhini verdiler Meclis Başkanlığına, arkasından komisyon korsan rapor düzenledi. 

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisini itham eden yalanlarla ve iftiralarla dolu haksız bir korsan ek yaptı 

rapora. Buna karşı arkadaşlarımız ek muhalefet şerhi verdiler şimdi anlıyoruz ki TBMM Başkanı acz 

içerisinde. Bunu rapora derç etmek istemiyor, rapora ekletmek istemiyor. ‘Benim yetkim yok’ diyormuş. 

Kimin yetkisi var Sayın İsmail Kahraman? Kimin yetkisi var mecliste çalışan taşeron işçinin yetkisi mi var? 

Yetkin yoksa sen nasıl Meclis Başkanısın? Böyle bir Meclis Başkanlığı olur mu Sayın İsmail Kahraman? Bu 

rapora Cumhuriyet Halk Partisinin ek muhalefet şerhinin konmaması demek, bu raporun korsan rapor 

olduğunun bizzat Komisyon Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı tarafından tescil edilmesi demektir. Çok açık. 

Töhmet altındasınız, bu töhmetten kurtulmanın yolu bunu rapora eklemektir. 

Tütün Üreticisini Yok Ettiniz 

Değerli arkadaşlar, tabi Türkiye öyle bir noktada ki, temel meselelerini görüşmek yerine bu tip yan 

alanlarda gerçekleri örtme telaşı üzerinde yürüyor. Şimdi mecliste bir torba yasa var görüşülen. Torba 

yasada özellikle tütün üreticileriyle ilgili bir ceza hükmü konarak zaten sefalet içerisine soktukları tütün 

üreticilerine bir yeni darbe daha vurmanın peşindeler. Bakın, Türkiye’de tütün emekçileri son 15 yıl 

içerisinde çok büyük bir darbe yemiştir. 2002 yılında Türkiye’de tütün üreten hane sayısı, aile sayısı 405 

bin 882’dir tütün üreticisi sayısı, hane sayısı. 2015 yılında 56 bine düşmüştür, 7,5 kat azalmıştır. Tütün 

üreticisini yok ettiniz. 2003 yılında 160 bin ton tütün üretilirken 2016 yılında 68 tona düşmüştür tütün 

üretimi. Şimdi bir tütün üretici ailenin aylık geliri bin 042 liradır tütün üretiminde. Açlık sınırını açıkladı 

Memur-Sen, bin 717 lira açlık sınırı. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş, işsizliğe mahkum 

edilmiş tütün üreticileri, ondan sonra Soma’da madenlerde ölen işçinin kaderine terk edilmiş tütün 

üreticiliği. Şimdi bununla uğraşmak yerine hala sigara tekellerinin menfaatlerini nasıl savunuruzun peşine 

düşmüş hükümet. Torba kanundaki adım bunun adımıdır. Sigara tekellerinin çıkarı için tütün ekimini 

Türkiye’de yok eden AK Parti iktidarı şimdide o yok olan ailelerin haklarını, çıkarlarını savunmak yerine 

torba kanunda yeni bir cezalandırmayla bunları cezalandırmanın peşindeler. 

Laiklikten Sapma 15 Temmuz’a Savrulmadır 

Değerli arkadaşlar, bugün hızlı bir şekilde laiklikten sapmaya, seküler yaşam tarzından sapmaya dönük 

sistemli uygulamalarla karşı karşıyayız. Şunu hükümetin çok iyi bilmesi lazım, Türkiye’nin geleceği orada 

değil, katı taassupta Türkiye’nin bir geleceği yok. Laiklikten sapmak akıldan sapmaktır. Eğitimde, 

yönetimde, idarede katı bir taassubu yerleştirme anlayışı ne yazık ki sistemli bir şekilde yürüyor. Aklın 

yerine taassubu sokma çabası var. Okullara bakıyorsunuz, bütün okulları imam hatip yapmak zorunda 

mısınız? Kimse imam hatip açılmasına itiraz etmiyor ama herkes çocuklarının rızasına aykırı olarak imam 

hatibe mahkum edilmesine karşı. Bütün okulları imam hatip yapmak zorunda mısınız? Bütün öğretmenleri 

imam yapmak zorunda mısınız? Böyle bir eğitim sistemi olur mu? Herkes sizin arzu ettiğiniz şekilde mi 

eğitecek çocuklarını? Şimdi okul kantinlerini haremlik, selamlık yapmaya başlamışlar. Çocuklarımızı daha 

küçücük okul çağlarında birbirine düşman cinsiyetler olarak yerleştirip nasıl tablo yaratmak istiyorsunuz? 

Nasıl bir sakat kuşak yaratmak peşindesiniz? Bu bizim dinimizin özüne aykırıdır, İslam’ın hoşgörüsüne 

aykırıdır, peygamber efendimizin hoşgörü anlayışına aykırıdır. İslam’da böyle bir taassup yoktur. Cahiliye 

anlayışını İslamiyet diye okullara yerleştirmeye kalkan anlayış Türkiye’nin geleceğini temsil edemez. Böyle 

bir tabloyla karşı karşıyayız. 
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Şunu unutmasın hükümet çevreleri. Laiklikten sapma 15 Temmuz’a savrulmadır. Laiklikten sapmanın 

bedelini yaşadık. 250 şehit 2193 gazimiz var. Aynı anlayışla devleti ele geçirdiler. Şimdi başka cemaatlerle, 

başka anlayışlarla eğitimden itibaren Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almaya çalışıyorsunuz. 

Bakın, bu ülkenin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrosu çok sağlıklı bir temel bıraktı. O 

temelden, o anlayıştan vazgeçerek Türkiye’ye bir gelecek aramak maceradan başka bir şey değildir. 

Dün büyük şair Attila İlhan’ın ölüm yıldönümüydü. Çok güzel dizeleri var. Yine güzel bir dizesi diyor ki, 

“Bana bir şimşek çak yolumu aydınlatacak, Gazi’nin gözlerinden mavi bir şimşek çak”. Bunları unutmadan 

Türkiye’nin geleceğini, yolumuzu aydınlatacak geleceğini bulalım, aklımızı başımıza devşirelim diyorum 

hepinize teşekkür ediyorum. 

 

2.1.8. 04 Ekim 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Türk Medeni Kanunu Türkiye’nin Modernleşme Tarihinde Çok Önemli Bir Kilometre Taşıdır 

Değerli arkadaşlar, bugün 4 Ekim Türk Medeni Kanununun kabul edilişinin 91. yıldönümü. 4 Ekim 1926’da 

Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girişinin 91. yıldönümü. Türk 

Medeni Kanunu Türkiye’nin modernleşme tarihinde çok önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye’nin çağdaş 

uygarlığa geçiş sürecinde çok önemli bir kilometre taşıdır. Özellikle kadın haklarında önemli bir devrimdir. 

Medeni nikahın getirilmesi ve tek eşliliğin getirilmesi konusunda çok önemli bir devrimdir. Kadını insan 

mertebesine yükselten çok ciddi bir adımdır. Bu çerçevede medeni kanunun yürürlüğe girişinin 91. yılı 

nedeniyle hem Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, hem cumhuriyet kadrolarını ve hem de medeni 

kanunda çok büyük emeği olan dönemin Adalet Bakanı rahmetli Mahmut Esat Bozkurt’u saygıyla anıyoruz. 

Kadını insan mertebesine yükselten bu önemli çağdaş devrimin, dönüşümün yok edilmek istendiğini 

biliyoruz. Ama yok etmeye güçleri yetmeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye modernleşme yolunda, 

çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürüyüşüne devam edecek. 

Türkiye’de Demokratik İktidarı Kurmaya Talibiz 

Değerli arkadaşlar, Pazar günü TBMM çalışmalarına başladı. Yeni yasama dönemi çalışmaları başladı. 

Orada bir fotoğraf gördük. TBMM’nin açılışındaki fotoğraf aslında parti devletinin fotoğrafıydı. İlk defa 

partizan bir Cumhurbaşkanı açılış konuşması yaptı. İlk defa tarafsız bir Cumhurbaşkanı makamı ihlal 

edilerek partizan bir Cumhurbaşkanının hitabıyla meclis çalışmalarına başladı ve bu döneme uygun bir 

fotoğraf verildi. Tek adam rejiminin fotoğrafı. O fotoğrafı hatırlayacaksınız. Kontrollü hükümet, kontrollü 

meclis, kontrollü muhalefet, kontrollü yargı. O fotoğraf kadrajında olanlar bunlardı. Biz o fotoğrafın parçası 

olmayız, olmayacağız da. Biz kontrollü muhalefet olmaya talip değiliz, biz demokratik iktidarın temsilcisi 

olmaya talibiz. Türkiye’de demokratik iktidarı kurmaya talibiz. 

Tek Adam Rejiminin Bugüne Kadar Türkiye’ye Maliyeti 100 Milyar Lira 

Değerli arkadaşlar, bu basit bir fotoğraf değil. Tek adam rejiminin bugüne kadar Türkiye’ye maliyeti 100 

milyar lira. Yani anayasa tartışmalarının başladığı MHP Genel Başkanının getirin meclise bu anayasa 

değişikliğini dediği günden bu yana dolardaki kayıp 50 kuruş ortalama ve bunun Türkiye ekonomisine 

maliyeti 100 milyar lira daha şimdiden. 100 milyar lira kayıp. 

Bütçe rakamları açıklandı ilk 7 ayda bütçe açığı 25 milyar lira. Temmuz ayına kadar bütçe açığı 25 milyar 

lira. Peki bu dönem içerisinde memura zam verilmiş mi? Hayır, devede kulak. İşçiye zam verilmiş mi? Hayır. 

Emekliye zam verilmiş mi? Hayır. Çiftçinin ürünü para etmiş mi? Hayır. Ama bütçe açığı 25 milyar lira. 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

58 

FETÖ’cülere ne istediniz de vermedim diyen her şeyi veren iktidar çalışana hiçbir şey vermezken açık veren 

bir bütçeyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlar, tek adam rejiminin maliyeti bu. Bugün çiftçinin hükümetten 10 yıllık alacağı 87,5 milyar 

lira. Her bir çiftçi ailesinin 40 bin lira alacağı var. Kanunda yazmasına rağmen verilmeyen destekler, 

teşvikler. Tarım kanununda yazılı olmasına rağmen her bir çiftçi ailesinin hanenin alacağı 40 bin lira. Bunları 

vermeyen ama bütçe açığı veren bir hükümet. 

Sözcü İddianamesi Türk Yargısının Utanç Belgesidir 

Değerli arkadaşlar, bu tek adam rejimi hayatın her alanına nüfuz etmiş. Bakın, Sözcü Gazetesinin 

iddianamesi hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edildi şu gördüğünüz Sözcü iddianamesi. 

Değerli arkadaşlar, Sözcü iddianamesi Türk yargısının utanç belgesidir, rejimin utanç belgesidir. Buna 

iddianame demek mümkün değil utanç belgesidir. İçini karıştırın 73 sayfa, 3’te 2’si FETÖ nasıl örgütlenmiş, 

devlete nasıl girmiş, Sözcü’yle hiçbir ilgisi yok bunları anlatıyor. Ama onu devlete kimin yerleştirdiğine 

ilişkin tek bir kelime yok. Ama ne var? Geri kalan 3’te 1’inde masum olan Sözcü’ye iftira var. Geri kalan 

3’te 1’inde çıktığı günden bu yana Atatürk ilkelerini savunan, cumhuriyeti savunan, demokrasiyi savunan, 

FETÖ’yle herkes ballı börek geçinirken çete diyen Sözcü’ye iftiralar var. Bir şey uydurmuşlar algı 

operasyonu. Belki 10 yerde geçiyor iddianamenin içerisinde Sözcü algı operasyonu yapıyormuş. 

Değerli arkadaşlar, bu algı operasyonu sözü bizim için çok tanıdık. Aslında AK Parti – FETÖ ittifakı 

döneminde FETÖ’nün icadıdır bu algı operasyonu. O dönemdeki Ergenekon, Balyoz davaları devam 

ederken Ergenekon’un medya yapılanması diye açtıkları davalarda FETÖ’cüler o gazeteciler için algı 

operasyonu yapıyor diyorlardı. Şimdi aynı algı operasyonu sözüyle FETÖ karşıtları aslında iktidara muhalif 

olanlar, gerçekleri söyleyenler korkutulmaya çalışılıyor. 

Bakın, bu davada yargılanan FETÖ’cülük değildir. Bu davada yargılanan muhalif haber yapmaktır. 

İddianameyi okuyan vicdanlı herkes bunu görecektir. Muhalif haber yapmanın yargılandığı bir davadır bu. 

İddianamenin tümü yalandır. Ama iddianamenin içindeki manşetler gerçek. Sözcü’nün suç işledi dediği 

manşetler gerçek. Bakın suç delillerine. 17 – 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında bakanın başını ağrıtacak 

görüntüler demiş Sözcü. Ayakkabı kutusunda çıkan paralar demiş. Yalan mı? Yalan mı çıkmadı mı paralar? 

Bu konuşmalar yapılmadı mı, evlerde para kasaları bulunmadı mı, rüşvetler çıkmadı mı, yakalanmadı mı 

bu paralar? 

Bakın, IŞİD’ın mucidi AKP iktidarıdır demiş. Yalan mı? Dönemin Başbakanı AK Parti Genel Başkanı 

Davutoğlu öfkeli gençler dememiş miydi IŞİD’çiler için? Adıyaman’da cami imamı bırakın bunları devlet 

yerleştirdi buraya dememiş miydi? Ankara’da Hacı Bayram Veli Cami civarında herkesin gözü önünde, 

devletin gözü önünde IŞİD’çiler organize olmamış mıydı? Yalan mı bu haber? Bu haberden nasıl FETÖ’cü 

çıkarırsınız? 

Bakın, yuh artık savaş sırlarımızı bile dinlemişler, vatana ihanet diye asıl buna derler koskoca bir devlet 

teröristlere silah yardımı yapar mı? Bu manşet suç diyor, bu manşete. Yalan mı? Bir gazeteci bunları yazdı 

diye nasıl FETÖ’cü dersiniz? 

Değerli arkadaşlar, algı operasyonu FETÖ’nün icat ettiği sihirli bir iftira yöntemidir. Algı operasyonu sözü 

FETÖ’nün icat ettiği sihirli bir iftira sözüdür ve ne yazık ki bugün iktidarın savcıları bu sihirli söze 

dayanıyorlar. 

Şimdi ben o savcılara sesleniyorum. Bu iddianame ne? Bu iddianame algı operasyonu değil mi? Bu 

iddianame iktidara muhalif olan ve FETÖ’ye karşı olduğu ayan beyan belli olan kişilerin iktidara muhalif 

olduğu için FETÖ’cü diye iftira atıldığı bir algı operasyonu değil mi? Yaratmaya çalıştığınız bu değil mi? Bu 
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yalanlarla FETÖ’cü olmayanları FETÖ’cüymüş gibi gösterecek bir algı operasyonu içinde değil misiniz? Yarın 

sizinle ilgili birileri çıkıp da muhalifleri FETÖ’cü göstermek üzere algı operasyonu yaparak 20 Temmuz 

darbesine iştirak ettiler diye bir başka savcı iddianame düzenlerse ne yapacaksınız? 20 Temmuz darbesine 

iştirak etmekten, bu iştirak suçunda da FETÖ’cü olmayanları FETÖ’cü gibi gösterip algı operasyonu 

yaratarak bunu işlediler diye bir iddianame düzenlese ne yapacaksınız? Bu algı operasyonu lafı çok kolay 

tersine çevrilebilecek bir laf. 

20 Temmuz Darbesinin İnfaz Memurluğu 

Değerli arkadaşlar, bu savcılık değildir. Bu yapılan 20 Temmuz darbesinin infaz memurluğudur. Cumhuriyet 

savcılığı değildir. 20 Temmuz darbesinin infaz memurluğu yapılmaktadır. Hukuka aykırı, vicdana aykırı bir 

şekilde. Sözcü davası ne yazık ki, bir terör örgütü davası değildir. Artık bu aşamadan sonra, bu 

iddianameden sonra açıkça ortaya çıkmıştır ki, Sözcü davası Türkiye’de yargının namus ve vicdan davasına 

dönüşmüştür. Türkiye’de yargının namus ve vicdan davasına dönüşmüştür. 

Onun için bugünün savcılarına ve hakimlerine sesleniyorum, bugünün Zekeriya Öz’leri olmayın. Bugünün 

Zekeriya Öz’leri olmayın, hani o güzel bir söz vardır ya deyiş ‘İbret al deli gönlüm ibret al’ diye. Bugünün 

Zekeriya Öz’leri nerede ne halde bakın ibret alın. Bugünün Zekeriya Öz’leri olmayın, hukukçu olun, 

cumhuriyet savcısı olun, cumhuriyetin hakimi olun. 

Ha şimdi burada iktidara da bir çift sözüm var iktidar mensuplarına. AK Parti Genel Başkanı başta olmak 

üzere tamamına yukarıdan aşağı. Hiç öyle oturduğunuz yerde elinizi ovuşturmayın. Bu iddianamelere, bu 

iftiralara bakarak ne güzel bizim muhaliflerimizin başına bunlar geliyor diye elinizi ovuşturmayın. Eğer 

burada yazanlarla Sözcü gibi FETÖ’ye karşı olduğu tescilli olan bir gazeteye FETÖ’cülük yapıştırılabiliyorsa 

zinhar sizin kurtuluşunuz yoktur zinhar. O zaman sizin hakkınızda çok kolay, hiçbir delil toplamaya gerek 

olmadan 15 Temmuz darbesini planladılar diye iddianame düzenlemek mümkündür. Bu yoldan gidiliyorsa 

sizin için ayrıca delil toplamaya bile gerek kalmadan 15 Temmuz darbesini düzenlediler diye iddianame 

düzenlemek içten bile değildir. Onun için elinizi ovuşturmayın. Hukukun hakim olacağı bir Türkiye peşinde 

koşun. Yarın kime ne olacağını kimse bilmiyor. 

Anayasa Mahkemesi Başkanına Sesleniyorum, Niye Karar Vermiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, bu uygulama aynı şekilde milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkında da devam ediyor. 

Bugün yine duruşması ertelendi. Anayasa Mahkemesi karar vermiyor hala. Anayasa Mahkemesi Başkanına 

sesleniyorum, niye karar vermiyorsunuz? Sizin bu işin habercilik olduğuna ilişkin bir kararınız var MİT 

tırlarıyla ilgili daha önce verdiğiniz ihlal kararında. Bu bir haberciliktir diyorsunuz. Sizin bir başka kararınız 

daha var daha önce. Milletvekillerinin yeri yasama meclisidir tutuklanamazlar hüküm kesinleşinceye kadar 

diyorsunuz. Tutuklanamaz milletvekilleri. Ee? Bu iki tane karar önünüzde dururken niye Enis 

Berberoğlu’nun açtığı davayı gündeminize alıp karar vermiyorsunuz? Korkuyor musunuz? Başına bir işler 

gelen hakimlerin başına gelenler sizin de başınıza gelir diye mi korkuyorsunuz? Bu korkunuz sadece Enis 

Berberoğlu’nun haksız yere içerde yatmasına sebep olmuyor. Aynı zamanda onun sizden sonraki müracaat 

yerlerine gitmesini de bloke ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmesinin yolunu da 

kapatıyorsunuz. Neyi bekletiyorsunuz? Bir mağdurun hakkını bloke etmek Anayasa Mahkemesi gibi bir 

mahkemeye yakışıyor mu? 

Değerli arkadaşlar, böyle bir Türkiye tablosu içerisindeyiz. Geçen hafta sevindirici bir olay yaşadık. 

Partimizin avukatı, Genel Başkanımızın avukatı serbest bırakıldı. Zaten bir kumpastı süreci başından beri 

söyledik. Serbest bırakıldı. En azından buna sevinebiliyoruz. Ama dehşete düşüren bir başka şey sordukları 

sorular. Ben inanmamıştım gözaltına alınırken yoktur dosyada bunlar diye. Ama ne yazık ki varmış. Bu Türk 

yargısının geldiği noktayı gösteriyor, soruşturmaların ne olduğunu gösteriyor. Digitürk’ten niye ayrıldın 

diye sormuşlar. Bende ayrıldım Digitürk’ten, herkes ayrıldı. Ey Cumhuriyet Savcısı, sen Digitürk’ün bekçisi 
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misin? Sana ne? Digitürk’ten niye ayrıldın diye sormuşlar. El Kaide’yle ilgili niye twit attın diye sormuşlar. 

Sen El Kaide’nin bekçisi misin? Ne yazacağına sen mi karar veriyorsun? Kontrollü darbe sözünü söyledin 

diye bu sözü niye söyledin diye sormuşlar. Senin işin bu mu? Böyle bir tablo içerisindeyiz. 

15 Yıllık Ak Parti İktidarında Hep Ben Yaptım Oldu Diyen Kendileri! 

Değerli arkadaşlar, bu hafta içerisinde önemli konulardan bir tanesi de vergilere yapılan zamlardı. Ciddi 

vergi artışlarıydı. Tabi şöyle ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomi çöktü, iflas etti, 15 yıl içerisinde 

AKP iflas ettirdiği ekonominin bedelini çalışanların üzerine yıkıyor ve ilk akla gelende vergiler, vergilerin 

artırılması. Çiftçiye, emekliye, işçiye, memura yüklenecek yük. Fatura buraya kesiliyor ama çok ilginç başka 

bir şey var hiçbir zaman iktidara bir fatura kesilmiyor. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan çıkmış diyor 

ki, ben yaptım oldu demekle bu iş olmaz diyor. Günaydın. Doğru söylüyor, ben yaptım oldu demekle bu iş 

olmaz diyor da şaka gibi bir şey. 15 yıllık AK Parti iktidarında hep ben yaptım oldu diyen kendileri. Bu ülkeyi 

ben yaptım oldu diyerek yönettiler. Bir sabah kalkıyor yardımcı doçentlik olmaz diyor, ben yaptım oldu. 

Bir sabah kalkıyor TEOG ne olacak diyor, açık uçlu sınav mı olacak, kapalı uçlu mu kimsenin haberi yok. 

Ben yaptım oldu. Bir sabah kalkıyorlar vergi koyuyorlar, ben yaptım oldu. Bir sabah kalkıyorlar vergiyi 

kaldırıyorlar ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu Türkiye’si yarattınız iktidarınız döneminde, devri 

iktidarınızda. 

Onun için bu tablonun karşısında toplumsal muhalefeti gördüler, halkın tepkisini gördüler ve geri adım 

atmak zorunda kaldılar. Milletimize sesleniyorum, demek ki halkın ciddi tepkisi iktidarları düzene 

sokabiliyor, geri adım attırabiliyor. O yüzden hayatınızı, günlük hayatınızı ilgilendiren her konuda ciddi ve 

şiddetli tepki göstermek zorundasınız. Hep beraber toplumsal muhalefeti yükselttiğimiz zaman iktidar 

keyfi hareket edemeyeceğini görecektir. 

Değerli arkadaşlar, bir başka önemli konu, medeni kanunun 91. yılı dedik, Cumhuriyet devriminin. Bir 

başka utançla karşı karşıyayız. Bilim yuvası olması gereken üniversitelerde Atatürk’e gösterilen 

düşmanlığın bir yeni örneğiyle karşılaştık. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde web sayfasında Atatürk’ün 

resmini çıkarıyorlar. Tepkiler üzerine göstermelik bir küçük resmi yeniden koymak zorunda kalıyorlar. 

Üniversite rektörünün derhal istifa etmesi lazım. Sivas 4 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında Türk Milli Kurtuluş 

Savaşında en önemli kilometre taşlarından birisidir. Sivas Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, harcının 

karıldığı yerdir. Cumhuriyet’in harcının karıldığı yerde Atatürk’ün tarih sahnesinde bir büyük dev devrimci 

olarak çıktığı yerde Üniversite Rektörlüğü yapanın Atatürk’e saygısızlık yaparak orada oturmaya hakkı 

yoktur. Onu orada tutanlarında o kadar vebali ve ortaklığı vardır bu suçta. Yakışmıyor, hiçbir üniversiteye 

yakışmıyor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine hiç yakışmıyor, böyle bir rektörde böyle bir tutumda. 

Değerli arkadaşlar, son olarak yeni parlamento döneminde iki önemli mesele var. Bir; Türkiye derhal OHAL 

rejiminden çıkmak zorunda. Normalleşmek zorundayız. Ekonomik sorunlar toplumsal sorunlar, hukuksal 

sorunlarımızı OHAL şartları altında çözemeyiz, derinleşir. Türkiye’de kriz de derinleşir, hayat zorlaşır. O 

yüzden Türkiye’nin derhal normalleşmesi lazım, parlamentonun önündeki en önemli görev öncelikle 

OHAL’in kaldırılmasıdır. 

Bir diğer önemli süreç, uyum yasaları gelecek herkes merak ediyor uyum yasaları sürecinde ne olacak diye. 

Uyum yasaları konusundaki tutumumuz çok açıktır. Biz Türkiye’de gayrimeşru, mühürsüz anayasa da olsa 

yürürlüğe giren anayasadan kaynaklanan zorunlu uygulamaya dönük teknik değişikliklere uygun 

zeminlerde düşüncelerimizi bildireceğiz. Düşüncelerimizi bu teknik zorunlu alanlarda düşüncelerimizi 

paylaşacağız uygun zeminlerde. Ancak, tek adam rejimini tahkim etmeye dönük, tek adam rejimini 

yerleştirmeye dönük mevcut gayrimeşru anayasanın getirdiği güçleri tek elde toplamaya dönük sistemin 

parçası olmayacağız. Bu gayrimeşru sistemi tahkim etmeye dönük sürecinde parçası olmayacağız. Ona 

karşı duruşumuzu da her zaman güçlü bir şekilde göstereceğiz. 
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2.1.9. 27 Eylül 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Geçtiğimiz günlerde sevindirici iki haber aldık. İki gazeteci tahliye oldu tutuklu iki gazeteci. Cumhuriyet 

Gazetesinden Sayın Kadri Gürsel ve Sözcü Gazetesinden Mediha Olgun tahliye oldu. Ama bu sevincimiz 

yarım sevinç. Çünkü hala çok sayıda gazeteci tutsak alınmış durumda. Gazetecilik faaliyeti hala 

yargılanmakta, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi ve diğer basın yayın organlarından gazetecilik 

faaliyeti yaptığı için hala tutuklu gazeteciler var. Türkiye bu ayıptan biran önce kurtulması lazım. 

Bu Bir Gözaltı Değildir, Bu Bir Gözdağı Operasyonudur 

Enis Berberoğlu’nun hala Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. Türkiye’nin 

bu ayıptan derhal kurtulması lazım. Bu bize yakışmıyor. Böyle bir ülkede yaşamak bize yakışmıyor. 

Türkiye’nin biran önce bu ayıptan kurtulmasını beklerken ne yazık ki Türkiye yeni ayıplarla karşı karşıya. 

Genel Başkanımızın avukatı, partimizin avukatı Celal Çelik 12. gün bugün hala gözaltında. 12 gün önce bir 

Cuma günü gözaltına alındı, 7 günlük gözaltı süresi doldu, savcı delilleri toplayamamış 7 gün uzatma istedi 

bugün 12. gün hala hakim karşısına çıkarılamıyor. Celal Çelik hayatının bütün dönemlerinde FETÖ’yle 

mücadele etmiş, bu iktidarla FETÖ kucak kucağıyken, bu iktidar o çeteyi devletin harimi ismetine 

yerleştirmişken, bu hükümet yerleştirmişken Celal Çelik FETÖ’nün yargıdaki kadrolaşmasını protesto 

etmek için mesleğini bıraktı, hakimlikten istifa etti. Kariyerinin en önemli noktasında mesleğini bıraktı. 

Yargıtay’a 160 militan bunlar yerleştirdiği zaman AK Parti hükümeti birileri o 160’ın içine girebilmek için 

can atarken, AK Partiyle FETÖ pazarlık yaparken Yargıtay’a 160 militan yerleştirirken Celal Çelik çıktı bu 

yargıya vurulmuş bir darbedir dedi ve istifa etti. Şimdi o dönemde ne yaptığını bilmediğimiz savcılar, o 

dönemde cesaretle karşı çıkamayan savcılar bugün Celal Çelik’i FETÖ’cü diye gözaltında tutuyor. Elinizde 

delil yoksa niye gözaltına aldınız? 12 gün geçmiş savcı hala delil arıyor. Bu bir gözaltı değildir, bu bir gözdağı 

operasyonudur. Ama bu gözdağına prim vermeyeceğiz. Ne Celal Çelik buna prim verir, ne biz buna prim 

veririz. Bizim alnımız ak. Çıkarın hakimin önüne. Çıkaramazlar. Niye? Delil yok. O zaman sizin 

FETÖ’cülerden ne farkınız var? FETÖ soruşturmalarından ne farkı var bu yaptığınız soruşturmanın? Delilsiz 

iftirayla birilerini gözaltına alıp içerde tutarken delil üretme ve uydurma çabasındaysanız sizin 

FETÖ’cülerden farkınız ne bunu çıkın anlatın bakalım. Onun için biran önce Celal Çelik’in serbest 

bırakılmasını bekliyoruz. Varsa elinizde bir belge çıkarın hakimin önüne arkadaşımızın verilemeyecek bir 

hesabı yoktur. 

Bu Kaçıncı Yanılma Sayın Erdoğan Bu Kaçıncı Yanılma? 

Değerli arkadaşlar, Kuzey Irak’ta Irak Kürt Bölgesel yönetiminde gayrimeşru bir referandum yapıldı. Bir 

kere şu çok açık, AK Parti’nin uzun zamandan bu yana bölgede yürüttüğü Ortadoğu politikası, dış politika 

iki büyük kayba sebep olmuştur. Devletler açısından kayıp Türkiye Cumhuriyetinin kaybıdır. Türkiye 

Cumhuriyeti devleti kaybetmiştir bölgede. Ne yazık ki, bu iktidarın dış politikası nedeniyle Ortadoğu’da. 

Halklar açısından kayıpsa Türkmenlerin kaybetmesidir. Bölgede Türkmenler bu dış politika nedeniyle ne 

yazık ki kaybetmiştir. İki kaybedeni vardır. 

Değerli arkadaşlar, çok ilginçtir Sayın Erdoğan çıktı AK Parti Genel Başkanı biz Barzani’nin bu noktaya 

geleceğini tahmin etmiyorduk yanılmışız dedi. Bu kaçıncı yanılma Sayın Erdoğan bu kaçıncı yanılma? 

FETÖ’de yanıldınız, Esad’da yanıldınız, PKK’da yanıldınız, Barzani’de yanıldınız. Saysam zaman yetmez 

yanıldıklarınıza. Okul öğrencisi olsa bu kadar yanılan, hata yapan okuldan atarlardı, tasdikname verirlerdi. 

Bir ortaokul öğrencisi bu kadar yanılsa tasdikname verirler kapının önüne koyarlar. Hala görevdesiniz ve 

hala herkes ağzınızın içine bakıyor tek başınıza devleti yönetiyor, milletin kaderiyle oynuyorsunuz. Böyle 

bir şey olmaz. Böyle bir sistem olmaz. 
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Bakın, anayasa referandumu sırasında demiştik ki hatırlarsanız tek adam rejimine gidiyor Türkiye. Tek 

adam rejiminin anayasal altyapısı hazırlanıyor. Tek adam ya yanılırsa demiştik, ya hata yaparsa demiştik. 

Ne kadar haklı olduğumuzu görüyor musunuz? Ne kadar haklı olduğumuz nasıl ortaya çıktı? Her konuda. 

Eğitimde yanılırsın, dış politikada yanılırsın, terörle mücadelede yanılırsın. Allah için Sayın Erdoğan nerede 

yanılmazsın? Yanılmadığın bir tane yer söyle. Herkes hatasının bedelini kendisi öder ama Sayın Erdoğan 

bir kişi hatasının bedelini ödemiyor, millet ödüyor o da Sayın Erdoğan. AK Parti Genel Başkanının hatasını 

millet ödüyor. Böyle bir tablo var. Bugün Türkiye’de hükümet yok tek adam var herkes onun ağzına 

bakıyor. Bir sabah kalkıyor TEOG’u istemiyorum diyor herkes telaşla neyi değiştireceğiz diye bakıyor. Bir 

sabah kalkıyor dış politikayla ilgili bir şey söylüyor aklına geleni konuşan bir AK Parti Genel Başkanı var. 

Aklına ne geliyorsa onu söylüyor. Bir tutarlılık yok. Bakın şu Kuzey Irak’taki referandum sürecindeki 

hükümetteki çelişkili konuşmalara bakın. AK Parti Genel Başkanı çıkmış diyor ki Erdoğan açlıkla terbiye 

etmekten bahsediyor. 21.yüzyılda açlıkla terbiye etmekten bahsediyor. Böyle bir şey olur mu? Sen ciddi 

bir hükümet olarak, ciddi bir devlet olarak elindeki seçenekleri sıralar ve insani bir çerçevede yürürsün. Ne 

demek açlıkla terbiye etmek? Vanaları kapatırım diyor ama Ekonomi Bakanı çıkıyor ekonomik ambargo 

diye bir şey olmaz diyor. Hanginiz doğru? Kimin dediği doğru? Hükümetin Ekonomi Bakanı ekonomik 

ambargo olmayacak diyor, Başbakan bütün seçenekler masada diyor, Cumhurbaşkanı ekonomik, siyasi, 

askeri bütün yaptırımlar masada diyor, vanaları kapatırız diyor. İşte bu ciddiyetsizlik, bu hesapsızlık 

bölgede Türkiye’nin aleyhine sürecin bu noktaya gelmesine neden olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir tabloda bu anlayışın, bu tekçi anlayışın, bu tek adam zihniyetinin bundan 

sonraki süreci de ne yazık ki doğru idare edebileceğini zannetmiyoruz. Bu yapıdan doğru bir idare çıkmaz. 

Derhal  Tüm Paydaşların Katılacağı Bir Milli Eğitim Şurasına İhtiyaç Var 

Eğitimde aynı şey söz konusu. Çocuklarımız kobay oldu. Bu sistemde öğrenciler kobay yapıldı. Bu iktidar 

öğrencileri, evlatlarımızı kobay yerine koydu. Ortaöğretimde, 15 yıl içerisinde sayısız kere sistem değişti. 6 

tane bakan sayısız sistem, sistem yok. Sistem değiştiriyoruz adı altında bir sistemsizlik getirdiler 

yerleştirdiler. Üniversite sınavlarıyla ilgili de şimdi yeni bir modelden bahsediyorlar. Yani ne yaptıkları belli 

değil, ciddi bir planlama yok. Akla, bilime dayalı, öğrencilerin, çocuklarımızın geleceğini, kuşakların 

geleceğini planlayacak bir ciddi çalışma yok. Hiçbir şey bilmiyorlarsa tarihimize baksınlar. Büyük önder 

Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş savaşı yıllarında daha savaş devam ederken Milli Eğitim Şurası topladı. O 

zaman bu kadar önem verdi milli eğitime şimdi bir sabah bir kişi çıkıyor ben bunu istemiyorum diyor herkes 

sistem değiştirmeye kalkıyor. Yardımcı doçentlik kalksın diyor, YÖK Başkanının haberi yok, ne yapacağını 

bilmiyor, bir toplantıda dedi diye aman ne yaparız, nasıl yol buluruz. TEOG’u ben sevmiyorum diyor, sevdiği 

yolu nasıl arar buluruz diye hala şu anda Ortaöğretime geçişte ne yapacaklarını kendileri de bilmiyor, bizde 

bilmiyoruz, millette bilmiyor. Üniversitelerde ne yapacaklarını… Eski sisteme dönüyorlar üniversitelerde. 

Niye değiştirdiniz? Evet bir değişikliğe ihtiyaç var. Artık köklü biçimde bir değişikliğe ihtiyaç var ama her 

şeyden önce bu yöntemin değişmesi gerekiyor. Bu anlayışla hiçbir şey yapabilmek mümkün değil. O 

yüzden derhal Türkiye’de tüm paydaşların katılacağı bir Milli Eğitim Şurasına ihtiyaç var. Öyle sabah 

kalktım aklıma bu geldi bunu söyledimle bu iş olmaz. Bakan ayrı bir şey söyleyecek, müsteşar ayrı bir şey 

söyleyecek, Başbakan ayrı bir şey söyleyecek, Cumhurbaşkanı ayrı bir şey söyleyecek, onun söylediğine 

sistemi uydurma telaşına düşecekler. Böyle milli eğitimi kurtaramayız. 

O yüzden derhal bütün paydaşların katılacağı bir Milli Eğitim Şurasının yapılması ve sistemin o şurada 

akılla, bilimle, pedagojiyle eğitim uzmanlarının gözünden, penceresinden ele alınması lazım. Yoksa 

geleceğimizi kaybediyoruz. Ama bütün paydaşların katılacağı bir milli eğitim şurası. Yandaşların katılacağı 

bir milli eğitim şurası değil, paydaşların katılacağı bir gerçek milli eğitim şurasına ihtiyaç var. Hedef ne 

olmalı? Hedef çok açık. Yüksek yetenek inşasını hedeflemeliyiz. Çocuklarımızın yüksek yetenekle 

donanacağı bir eğitim sistemini hedeflemeliyiz. Hedef yüksek yetenek inşası olmalıdır. 
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Yalan Söylüyorlar. Söyledikleri Sistem, Taşeronluğu Ortadan Kaldıran Bir Sistem Değildir 

Değerli arkadaşlar, taşeronla ilgili şimdi açıklama yapmışlar. Yıl sonuna kadar sorunu çözeceğiz diyorlar, 

yalan söylüyorlar. Söyledikleri sistem taşeronluğu ortadan kaldıran bir sistem değildir. Söyledikleri sistem 

taşeronu kadroya geçirme sistemi değildir. Çok açık yalan söylüyorlar. Bunların getirmek istediği sistem 

taşeronluğu aynen devam ettirme sistemidir. Burada taşeron meselesinde AK Parti önce intihal yaptı, 

ondan sonra iğfal etti, ondan sonra ifsat etti. Ne demek istiyorum? Önce çaldı intihal yaptı. Nereden çaldı? 

Bizim seçim bildirgemizden taşeronluğu kaldıracağız kadroya geçireceğiz vaadimiz baktı ki tutuyor, 

toplumda karşılığı var onu çaldı 1 Kasım’a geçerken 7 Haziran’dan. Ondan sonra çaldığı intihal ettiği bu 

projeyi döndü milleti iğfal etti kandırdı bunla. İkinci aşamada iğfal etti. Biz kaldıracağız dedi millette kandı, 

inandı. İğfal etti. Şimdi ifsat ediyor bozuyor. O sözünü yerine getirmiyor, getirmek istemiyor şimdi 

taşeronluğu kaldıracağız diye sistemi bozarak, ifsat ederek bir yeni sistem icat ettik diyor. Ya kadro 

getirmiyorsun ki. 1 yılı 3 yıla çıkardım diyor ama kadroya geçirmiyor. 3 yılda da geçirmiyor, 3 yıl sonrada 

kadroya geçirmiyor bir. İkincisi, kaç kişininkini 3 yıla çıkaracaksın o da belli değil. Hani sen kamudaki 

taşeronluğu kaldıracaktın bunları kadroya geçirecektin? Bu bir yalandır, bu bir büyük yalandır. Onun için 

milletimizin dikkatini çekiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek bu yalan düzenini bozacak. 

Taşeronlukla biz mücadele ederiz. Patenti bizde, samimi olan biziz, niyet bizim, onun için proje hırsızlarına 

fırsat vermeyin. Bir daha proje hırsızlarına aldanmayın. Milletimize de ders olsun. Bizim seçim 

bildirgemizden çalıp ondan sonrada uygulamadıklarını görsünler bundan sonraki vaatlerine de böyle 

baksınlar AK Parti iktidarının. 

Üzüm Mitingi 

Değerli arkadaşlar, yarın Manisa’da Üzüm Mitingimiz var Manisa Alaşehir’de önce bir üzüm çalıştayı, 

arkasından üzüm mitingi var. Üretici çok zor durumda, fındık üreticisi perişan maliyetini karşılamıyor. 

Üzüm üreticisi perişan fiyatlar maliyeti karşılayamıyor. Türkiye’de üretime dönük alanlar çöktü. Dolayısıyla 

Cumhuriyet Halk Partisi her yerde var. Üreticinin nerede sorunu varsa orada Cumhuriyet Halk Partisi var. 

Geçen hafta Ordu’daydık. Fındık sorununa sahip çıktık, fındık mitingi, bir fındık yürüyüşü arkasından 

görkemli bir fındık mitingi yaptık. Bu hafta Manisa’dayız üzüme sahip çıkıyoruz. 17:00’de yarın saat 

17:00’de Alaşehir’de Üzüm Mitingimiz olacak Genel Başkanımızda orada olacak. Bütün vatandaşlarımızı 

çağırıyoruz. Üretici sorunlarına sahip çıksın. Biz üreticinin sorunlarına sahip çıkmaya hazırız. Türkiye 

sorunlarını hamasetle aşamaz. Türkiye sorunlarını ancak üreterek aşar, akılla aşar, akılla üretime dayalı bir 

sistem kurarak aşar. Bunun yolu da önce iktidar değişikliğinden geçiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte o 

iktidar değişikliğini de gerçekleştireceğiz, Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. 

 

2.1.10. 13 Eylül 2017 – MYK Basın Açıklaması 

Gazeteciler Tutuklu Değil Tutsaktır 

Cumhuriyet Gazetesi yazarları Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal 

Aydoğdu ve Yusuf Emre İper serbest bırakılmadı. Türkiye hala en ağır darbe koşulları altında yaşamaya 

devam ediyor. Gazeteciler tutuklanmamış, tutsak alınmıştır. Tutsaklıkları devam ediyor. Mahkemelerin 

ancak hukuk etkisi altında verdikleri kararlara tutuklama denebilir. Bu kararlar siyasetin emir ve talimatı 

altında alınmıştır. Bu nedenle tutuklama değil, tutsak almadır. Bu karar 20 Temmuz darbe hukukunun 

gazetecilere yönelik yargısız infazıdır. 

Sözde Danıştay Başkanı Görevi Derhal Bırakmalıdır 
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Yargı Saraya yaranma yarışı içindedir. Saraya yaranma telaşı meslek yeminini, meslek ahlakını 

unutturmuştur. Üsluptan, dile, tutumlardan kararlara kadar her yerde bu çürümenin izleri 

görülebilmektedir. İdareyi hukuk adına denetlemekle görevli Danıştay Başkanı kendisini hükümet eş 

başkanı sanmaktadır. Adaletle anılması gereken bir kurumun başındaki kişinin adalet kavramından 

rahatsız olup “sözde adalet” ifadesini kullanması, sadece onun “Sözde Danıştay Başkanı” olduğunun 

tescilidir. Sözde Danıştay Başkanı hakkında Danıştay Başkanlık Kuruluna dilekçe verdik. Bu yakışıksız tutum 

Danıştay’ın sırtında da yüktür. Şimdi ya Sözde Başkan görevden ayrılmalı, ya da yetkili kurullar istifa veya 

emekliliğini istemeye davet etmelidir 

İktidar 15 Temmuzla Hesaplaşmanın Faturasından Kaçıyor 

Bu iktidar 15 Temmuz darbesi ile mücadeleden kaçmaktadır. Çünkü 15 Temmuzla gerçek bir 

hesaplaşmanın faturası bu iktidarın önüne gelecektir. Bu nedenle asıl amaçları 20 Temmuz darbesini 

tahkim ederek, hem faturadan kurtulmak, hem de mutlak bir tek adam rejimi yaratmaktır. OHAL 

uygulamaları darbenin siyasi ayağını gizlemeye yaramaktadır. 15 Temmuz darbesiyle gerçek anlamda 

hesaplaşmak, gerçek anlamda bağımsız yargı ve hiçbir kompleksi olmadan onunla mücadele edebilecek 

bir iktidarla mümkün olabilir. 

Hukuk ve iktidar gücünün darbenin arkasındaki ilişkileri gizlemeye dönük kullanılmasının en yeni örneği 

Cumhuriyet’in Hayati Yazıcı’ya dönük haberine erişim engeli getirilmesidir. FETÖ iddianamelerinde adı 

geçen iş adamlarıyla ilişkilerine dönük bilgiler içeren bu haberler yasaklanmıştır. Telefonunda FETÖ’cünün 

numarası kayıtlı diye gazetecilerin tutuklandığı bir ülkede, hükümette etkili isimlerin iş ilişkilerinin haber 

yapılması dahi yasaklanıyorsa, darbenin siyasi ayağına nasıl gidilecek? Bu iktidarın derdi 15 Temmuz 

darbesiyle hesaplaşmak değil, 20 Temmuz darbesini tahkim etmektir. Çünkü gerçek bir hesaplaşma 

faturasının kendi önlerine konacağını çok iyi bilmektedirler. 

Erdoğan Terörle Mücadele Siyaseti Değil Terörden Yararlanma Siyaseti Peşindedir 

AK Parti Genel Başkanı bugün yine malum bölücü üslubuyla “Bu milletin evlatlarını şehit edenleri 

savunduğumuz” iftirasına sarılmaktadır. Bu milletin evlatlarını şehit eden teröristlere kamyonlarla silah 

dağıtılırken valilere “Karışmayın” diyen Erdoğan’dır. Terör örgütü bölgede mahkemeler kurarken, askere 

alma adı altında militan devşirirken, vergi daireleri kurup para toplarken bunlara başkanlık sevdasıyla göz 

yuman Erdoğan’dır. 

Biz “Devlet terörle mücadele ederken devlet olmanın vakar ve asaleti içinde, hukuk içinde, devlet olmanın 

büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmesi gerekir” diyoruz; “Vatandaş ile teröristi ayırmak devletin 

görevidir” diyoruz, “15 yıldır yapamadığını, dört yılda yapacağız” diyoruz. Çünkü biz PKK terör örgütüyle 

masaya oturmaz, ülkemizi terör örgütlerine teslim etmeyiz. 

Siz ise topyekûn bir hamaset edebiyatıyla, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadele siyaseti değil, 

terörden yararlanma siyaseti peşindesiniz. Sizin kim olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Şehitlerimize “Kelle” 

diyen ve terör örgütü liderine “Sayın” diye hitap eden Erdoğan’ın kendisidir. Bu siyaset anlayışı dün olduğu 

gibi bugün de iflasa mahkûmdur. Ancak her çöküşün ağır bedelini millet ödemektedir. 

15 yıl önce ülkeyi sıfır terörle teslim alıp, 15 yıl içinde terör örgütlerini devletin bağrına yerleştirerek darbe 

yapacak güce eriştiren Erdoğan’ın, bizim terörü 4 yılda bitiririz sözümüzü anlayabilmesini tabii ki 

beklemiyoruz. Ancak kendisine güveniyorsa ki biz Genel Başkanımıza güveniyoruz, çıkar karşısına 

televizyonda tartışırlar, milletimiz kim haklı, kim değil öğrenmiş olur. 

Türkiye Hızla Yalnızlaşmaktadır 
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Dış politikada ülkeyi “sıfır sorun” vaadinden “sıfır komşu” gerçeğine sürükleyenler bunu millete “değerli 

yalnızlık” yalanı ile yutturmaya çalışmıştı. Şimdi hem komşularıyla hem de uygar, demokratik dünya ile 

kavga halinde yalnızlaşmış bir Türkiye yarattılar. 

Türkiye bölgede çözümün aktörü olmak yerine sorunun bataklığına dalıp çırpınan bir ülke durumuna 

düşürülmüştür. 

En son hükümet Kuzey Irak referandumu konusunda da kararlı bir tutum göstermemektedir. Irak’ın toprak 

bütünlüğünün korunması şarttır. Referandum meşru değildir. Referandumu tanımıyoruz. Hükümetin de 

sahada top gezdirmeyi bırakıp bu konuda net bir tutum alması ve açıklama yapmasını bekliyoruz. 
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3. İÇ VE DIŞ SİYASAL DEĞERLENDİRMELER 

3.1. Dış Politikada Dönem Değerlendirmesi 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

26.11.2017 

Dış politikada dünyayı, bölgemizi ve ülkemizi 

doğrudan etkileyen kritik gelişmeler 

yaşanmaktadır. 

ABD, Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini 

durdurma gerekçesiyle Güney Kore-Japonya-

Rusya-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ekseninde 

temaslar yapmaktadır. Kuzey Kore’nin nükleer 

tehdidi ABD’nin Güney Kore ve Japonya üzerindeki 

etkisini daha da arttırmakta, bu ülkelere daha fazla 

yerleşmesinin önünü açmaktadır. ÇHC, pek tehdit 

olarak görmediği Kuzey Kore konusunda ABD’yi 

doğrudan karşısına almamakta, ancak sorun devam 

ettikçe kendisinin de rahat bırakılmayacağı 

gerçeğini görmektedir. Rusya’nın Kuzey Kore 

konusunda ÇHC ile aşağı yukarı aynı eksende 

durduğu söylenebilir. Rusya, bir yandan Kuzey 

Kore’yi himaye eder görüntüsü verirken, diğer 

yandan ABD ile bu tehdide karşı ortaklaşa 

çalışmaktadır. Kısa ve orta vadede Kuzey Kore 

nükleer dosyasının Rusya, ÇHC ve ABD arasında 

fırsat-kriz-kayıp döngüsünde ilerleyeceği ve bölgeyi 

bu üç kuvvetin hâkimiyet alanına dönüştüreceği 

düşünülmektedir. 

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası döneme ilişkin 

farklı düşüncelere sahne olmaktadır. AB’nin şu ana 

kadar olduğu gibi tek halka mı, yoksa iç içe geçen 

farklı halkalardan mı oluşması gerektiği yönünde 

çeşitli fikirler bulunmaktadır.  AB’deki bu eğilim 

yakından izlenmektedir.  

Türkiye-AB ilişkileri fiiliyatta donma noktasına 

gelmiştir. Katılım müzakeresi sürdüren ülkelere 

sunulan fonlardan ülkemizin yararlanması 

konusunda Almanya’nın başını çektiği bir grubun 

girişimi üzerine bu fonlarda kesintiye gidilmiştir. 

Türkiye’nin artık AB’ye katılımı değil, maalesef 

uzaklaştırılması konuşulmaktadır. 2018 Mart 

ayında AB Komisyonu’nun vereceği rapor, fiilen 

donmuş olan müzakerelerin hukuken de 

dondurulup dondurulmayacağına yönelik önemli 

bir dönemeç olacaktır. Bu konuda, gerek AB’deki 

muhataplarımıza, gerek hükümete dönük uyarılar 

yapmaktayız. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin AKP 

iktidarı sırasında mümkün olmayacağı artık ortaya 

çıkmıştır. Bizim iktidarımızda bu sürecin tekrar 

rayına oturtulup, sürdürülmesi büyük önem 

taşıyacaktır.  

Ortadoğu’da siyasi denklem ortaya çıkan yeni 

gelişmelerle değişmiştir. ABD’nin ‘’Şii Hilali’’ olarak 

tanımlanan İran’ın Arap Yarımadası’nın Kuzeyinden 

ve Güneyinden yayılmasına dönük Suudi Arabistan 

ve bununla birlikte hareket eden ülkeleri duvar 

olarak kullanarak yeni bir strateji geliştirmek 

istediği görülmektedir. Eğer bu strateji tutarsa, bu 

ülkeler hem İran’a karşı olacak, hem de İsrail’e 

yakınlaşacaktır. Böylece, Arap ülkelerinin bir kısmı 

ezeli düşman olarak gördükleri İsrail’le İran 

tehdidine karşı yakın çizgide konumlanmış 

olacaktır. Yemen ve Lübnan’da yaşanan gelişmeleri 

bu politikadan bağımsız olarak okumak doğru 

olmayacaktır. Bu noktada, bir yandan Suriye 

konusunda İran ve Rusya’yla yakınlaşan 

Türkiye’nin, diğer taraftan ABD, İsrail ve Suudi 

Arabistan’la hareket eden blokla ilişkilerini 

sürdürmesi önem taşıyacaktır. Ancak, AKP’nin bu 

hassas dengeyi ülkemizin menfaatlerine uygun 

kurgulayabilme yeteneğinin ve niyetinin olduğu 

konusunda şüphelerimiz bulunmaktadır. Zira  AKP 

başından beri Orta Doğu’yu anlayamamış ve sınıfta 

kalmıştır.  

Tarafımızdan, dar çerçevede Ortadoğu’nun ve daha 

geniş çerçevede ise Müslüman dünyanın 

istikrarsızlaşmasına, çatışma ortamına 

sürüklenmesine, dış askeri müdahalelere maruz 

kalmasına bölgedeki ülkelerin ufalanmasına ve 

birbirleriyle ve diğer ülkeler ile sorunlar 

yaşamalarında sebep olan etnik ve mezhebi 

ayrılıklar ile radikalleşme, kökten dincilik ve 

terörizmle mücadele konusunda neler 

yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

68 

bulunmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 

Türkiye’nin öncülüğünde ve evsahipliğinde Mısır, 

İran, Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan, Somali 

ve diğer ilgili ülkelerin katılımıyla bir konferans 

düzenlenmesi önerisinde bulunduk. Bu önerimize 

olumlu dönüşler almış bulunmaktayız. Bu noktada 

önerimizin hayata geçirilmesi Türkiye’nin elini 

güçlendirecektir. 

Irak’ta Barzani’nin başarısız referandumu 

sonucunda yaşanan olaylar, Bağdat’ın ülke 

genelindeki gücünü arttırmış, IKBY’ni ise Irak 

Anayasası’nda belirtilen sınırlara çekmiştir. 

Bölgede Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizle 

Irak’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde 

ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönünde 

kuvvetli adımlar atmamız yerinde olacaktır. 

Suriye konusunda Rusya’nın öncülüğünde yapılan 

Astana ve Soçi görüşmeleri Cenevre Süreci için bir 

hazırlık olarak değerlendirilebilir. Bu görüşmeler hiç 

şüphesiz Esad’ın, İran’ın ve daha çok Rusya’nın elini 

güçlendirmiştir. AKP iktidarının masada olmak 

dışında şu ana kadar elde ettiği somut bir kazanç 

bunmamaktadır. Suriye’deki yanlış politikanın 

sonucu ülkemize yıkılmıştır. Ancak kayıplarımızı 

daha fazla çoğaltmamak için bir an önce Suriye’nin 

toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve egemenliğini 

sağlayacak siyasi çözüme odaklanmamız 

gerekmektedir. Cenevre görüşmeleri bu noktada 

önem taşıyacaktır. ABD’nin Suriye’nin geleceği 

konusunda Rusya, Türkiye ve İran ile ne kadar 

örtüşeceği, siyasi müzakerelerin sonucunu da 

belirleyecektir. 

ABD ile ilişkiler, her geçen gün FETÖ, Reza Zarrab 

dosyası, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve 

PYD/YPG silah yardımı konularında daha da 

gerilmektedir. Bu ülke ile ilişkilerin 

normalleştirilmesi konusunda karşılıklı yapıcı 

adımlar atılması önemlidir. Bunun için iç politikaya 

dönük açıklamalar yapmak yerine arka kapı 

diplomasiyle bir yol alınmaya çalışılması uygun 

olacaktır. İki ülkenin de birbirini gözden çıkarma 

keyfiyeti bulunmamaktadır. 

 

3.2. Hükümetin Dış Politika Siyaseti 2019’a Ve %50+1’e Göre Dizayn Ediliyor 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

20.11.2017 

Norveç’teki bu kepazelik olmadan önce de 

Atatürk’e karşı burada bu topraklarda o 

kepazelikler o hakaretler işlenirken biz ona 

karşıydık siz onlara göz yumuyordunuz. Şimdi çıkıp 

Atatürk sevdalısı gibi konuşmaları ne kadar ciddiye 

alınabilir” dedi. 

“HEDEF 2019 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE 

YÜZDE 50 ARTI 1” 

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 

“Gerek içeride gerek dışarıda hedef 2019 

cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yüzde 50 artı 1. 

Hükümet için dış politika 2019’u da garanti altına 

almak, yüze 50 artı 1’i güvenceye kavuşturmaktır” 

dedi. 

“KEPAZELİK” 

Norveç’teki NATO tatbikatını “kepazelik” ve “alçak 

bir yaklaşım” olarak nitelendiren Yılmaz, şunları 

söyledi: 

“Norveç’te yaşanan kepazeliği ilk kınayan 

partilerden birisiyiz. Hiçbir surette kabul 

edemeyeceğimiz alçak bir yaklaşım ve Sayın 

Cumhurbaşkanı’nın dün yapmış olduğu açıklamada 

da ‘bugüne kadar bize yapılan saldırıları 

gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların işin 

içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek 

yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum’ 

açıklaması oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 

‘Atatürk’ü görünce anladılar’. Bakın ben bu cümleyi 

aynen şöyle kurmak istiyorum, bugüne kadar 

Atatürk’e burada yapılan saldırıları gizleyemedikleri 

bir sevinçle karşılayanların işin içine yüzde 50 artı 1 

gerçeği girince gerçeği daha iyi anladıklarını ben de 

umut ediyorum. Yani Atatürk’e sahip çıkmak 

sadece konjonktürel yaşanan saldırılar ve 
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çirkinliklerle sınırlı kalmamalı. Atatürk kurduğu bu 

ülkenin kendi evlatları tarafından hakarete 

uğradığında ses çıkaramayanlar bugün farklı bir 

tondan konuşuyorlar. 2019 hedefinde şöyle bir algı 

yaratılıyor; ‘hedef Türkiye, Hedef Türk Milleti, bunu 

koruyacak tek kişi de Sayın Cumhurbaşkanı’. 

NATO’nun bir yetkilisinin bu ahmakça davranışını 

elbette en güçlü şekilde kınadık. 

“OYA DEVŞİRİLMEK İSTENDİĞİNİ DE BİLİYORUZ” 

Dışarıda Sayın Cumhurbaşkanına dönük bu 

husumetin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 

Türkiye’ye dönük bir husumet olarak takdim edilip 

buradan bir çıkış aranmak istendiği ve oya 

devşirilmek istendiğini de biliyoruz.” 

“TÜRKİYE’DE POPÜLİST BİR LİDER VAR, HER ŞEYİ 

İKTİDAR İÇİN KULLANIYOR” 

Türkiye’de popülist bir lider olduğunu, her şeyi 

iktidar için kullandığını iddia eden Yılmaz, dış 

politikada gerginliğin bitmediğini, ülke içindede 

kutuplaşmanın dinmediğini savunarak, "‘Türk 

Milletine dönük’ diyor bütün tehdit, Türk Milletinin 

yarısını sen düşman görüyorsun. Biz Niburi 

Gezegeninde yaşamıyoruz. Dünyada yaşıyoruz" 

dedi.  

"BÜTÜN SİYASET 2019’A VE YÜZDE 50 ARTI 1’E 

GÖRE DİZAYN EDİLİYOR" 

Bütün siyasetin 2019’a ve yüzde 50 artı 1’e göre 

dizayn edildiğini ifade eden Yılmaz, "Norveç’teki bu 

kepazelik olmadan önce de Atatürk’e karşı burada, 

bu topraklarda, o kepazelikler, o hakaretler 

işlenirken biz ona karşıydık siz onlara göz 

yumuyordunuz. Şimdi çıkıp Atatürk sevdalısı gibi 

konuşmaları ne kadar ciddiye alınabilir?" sorusunu 

yöneltti.  

“NE YAPACAKSINIZ AMERİKA’YLA MI 

SAVAŞACAKSINIZ, AVRUPA BİRLİĞİ İLE Mİ 

SAVAŞACAKSINIZ, NATO’DAN MI ÇIKACAKSINIZ?” 

Yılmaz, "Çıkıyorsunuz sürekli açıklamalar 

yapıyorsunuz, kamuoyuna dönük açıklamalar 

yapıyorsunuz ve hiç kimse sizi ciddiye almıyor. Ne 

yapacaksınız Amerika’yla mı savaşacaksınız, Avrupa 

Birliği ile mi savaşacaksınız, NATO’dan mı 

çıkacaksınız, size akıl verenler bunları yapın 

diyorlar, hadi yapın da görelim. Gerçeği çarpıtın, 

milletin gözünü boyayın ve her şeyi sizin koltuk 

hırsınız için dizayn edin, görelim” dedi.  

"BALLI BİR VATANDAŞMIŞ" 

Bir basın mensubunun Rıza Zarrab’ın yargılanma 

sürecine ilişkin sorusuna Yılmaz, “Zarrab bir 

vatandaş, normal de baktığınız da bir vatandaş. 

Amerika’da itirafçı olsa ne olur olmasa ne olur gibi 

düşünmemiz gerekmez mi eğer korkacağımız bir 

şey yoksa. Niye bu tedirginliği duyuyoruz biz?  Ama 

şunu söyleyelim bu normal bir vatandaş değilmiş, 

Rıza Zarrab TC kimliğine sahip normal bir vatandaş 

değilmiş, ballı bir vatandaşmış, ayrıcalıklı bir 

vatandaşmış. Bazı şeyleri söylenmesinden korkulan 

bir vatandaşmış meğer, bunu görüyoruz" yanıtını 

verdi. 

 

3.3. Ak Parti’nin Suriye Politikasının Bir Şansı Yoktur, Bir An Önce Siyasi Yaklaşım 

Ele Alınmalıdır 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

13.11.2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, KKTC 

konusunda, “Müzakereyle bir çözüme varılmadığı 

görüldü. O nedenle artık KKTC’nin bir tanınmaya 

ihtiyacı var. Tanınma olması lazım. Biz daha önce 

artık çözüm perspektifinin denendiğini ve sonuç 

alınamadığını belirtmiş ve bundan sonra yeni bir 

çözüm için bir B planının süratli bir şekilde devreye 

sokulmasını gündeme getirmiştik. Neydi B planımız, 

Türkiye’nin KKTC’nin tanıtımıyla alakalı olarak bir 

özel temsilci ataması ve münhasıran bu konulara 

bakması, özel temsilcinin ve tanıma konusunun 

uluslararası toplumun gündemine güçlü bir şekilde 

getirtilip sonuç alınmasıydı” dedi. 

ORTADOĞU KONFERANSI 
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Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 

Ankara’da bir Ortadoğu konferansının yapılmasına 

ilişkin geçen hafta yaptığı öneriyi hatırlatarak, “O 

önerimiz genel manada mezhep farklılıkları, etnik 

farklılıklar, kökten dincilik, radikalleşmeyle 

mücadele amacıyla bütün bu dosyaları içerisine 

alan Ankara’da, daha önce ismini saydığımız 

Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Pakistan ve 

Afganistan’ın öncelikli olarak yer alacağı, akabinde 

diğer ülkelerin de katılım sağlayacağı geniş 

kapsamlı bir konferanstı” dedi. 

“AKINTIYA KÜREK ÇEKİLİYOR” 

Suriye konusuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti: 

“Suriye’de eğer yapılırsa 28 Kasım’da, Cenevre’de 

tekrar Suriye konusuna ilişkin konferans başlıyor. 

Türkiye’nin hiçbir hazırlığı yok. Suriye’de siyasi 

çözüme ilişkin ne tür bir parametre savunduğu 

bilinmiyor. Akıntıya kürek çekiliyor. Rusya’nın 

kuyruğuna takılıp gidilmek bir politika sanılıyor. Bir 

an önce Suriye’ye ilişkin ne tür bir siyasi yaklaşımı 

destekleyebileceğimiz konusu ele alınmalı ve 

bunun için bizden de görüş alınmalı. 

Şu anda AKP’nin Suriye dosyasına ilişkin görüşü 

ideolojiktir ve başarı şansı yoktur. Suriye’nin bütün 

maliyeti AKP’nin hataları nedeniyle Türkiye’nin 

üzerine ve bu milletin üzerine yıkılmıştır. 30 milyar 

dolar Türk Milletinin cebinden çıkmıştır. 4 milyon 

Suriyeli mülteci Türk Milletinin parasını 

yemektedir. Son dönemde radikal gruplara karşı 

IŞİD başta olmak üzere yapılan operasyonlar da 

şunu gösteriyor, Türkiye esasen bu radikal dinci 

grupların hücre evlerine dönüşmeye başlamıştır.” 

KKTC KONUSU 

Yılmaz, 7 Ocak’ta KKTC’de genel seçimler 

yapılacağını ifade ederken şöyle devam etti: 

“Akabinde 28 Ocak’ta ise Güney Kıbrıs Rum 

yönetiminde liderlik seçimleri yapılacak. Bizim şunu 

bilmemiz lazım, eğer Kıbrıs dosyası bu zamana 

kadar bulunduğu yerde bırakılırsa bir adım 

atılmazsa tekrar müzakerelere dönülecek, Kıbrıs 

lime lime parçalanmaya devam edecektir. Biz daha 

önce artık çözüm perspektifinin denendiğini ve 

sonuç alınamadığını belirtmiş ve bundan sonra yeni 

bir çözüm için bir B planının süratli bir şekilde 

devreye sokulmasını gündeme getirmiştik. Neydi B 

planımız, müzakerelerle çözüm olamıyorsa 

KKTC’nin artık tanımayı gündemine alması, 

Türkiye’nin KKTC’nin tanıtımıyla alakalı olarak bir 

özel temsilci ataması ve münhasıran bu konulara 

bakması özel temsilcinin. Ve tanıma konusunun 

uluslararası toplumun gündemine güçlü bir şekilde 

getirtilip sonuç alınmasıydı. Bizim bu seçimlerden 

önce bir adım atmamız lazım.” 

“LÜBNAN KARPUZ GİBİ İKİYE AYRILDI” 

Bir soru üzerine Yılmaz, “Bugün Lübnan’ın içine 

düştüğü durum içler acısıdır. Lübnan Başbakanı 

kendi ülkesinde istifa edemiyor, Suudi Arabistan’da 

televizyondan istifa ettiğini açıklıyor. Utanç verici 

bir durumdur. Bugün Lübnan’ı kim yönetiyor? 

Bugün Lübnan karpuz gibi ikiye ayrılmıştır” dedi. 

“ELİNİZDE BİR PUSULA YOKSA HER GÜN DIŞARIDA 

DA GEZSENİZ DOLAŞSANIZ BİR ETKİ 

DOĞURMUYOR” 

Cumhurbaşkanının yapacağı ziyarete ilişkin soruya 

da Yılmaz, “Elinizde bir pusula yoksa sorunları nasıl 

çözeceğinize ilişkin bir yol haritası yoksa, her gün 

dışarıda da gezseniz, dolaşsanız bir etki 

doğurmuyor” yanıtını verdi. 

AK Parti’nin son dönemdeki Atatürk konusundaki 

tavrıyla ilgili de Yılmaz, “Atatürk ile ilgili yaklaşım 

umarım samimidir” dedi. 

“KKTC’NİN BİR TANINMAYA İHTİYACI VAR” 

KKTC’ye ilişkin soruya ise Yılmaz, “Müzakereyle bir 

çözüme varılmadığı görüldü. Müzakere sürecinin 

KKTC’nin egemenliğini daralttığını, topraklarını 

küçülttüğünü, nüfusunu egemen eşit olmaktan 

çıkartıp azınlık haline getirdiğini, Türkiye’yi 

tablodan dışladığını, Türk askerini kovduğunu 

görmemiz lazım. O nedenle artık KKTC’nin bir 

tanınmaya ihtiyacı var. Tanınma olması lazım. Yani 

bölgede devletler küçültülüp ufalanıp bağımsızlığa 

giderken KKTC’yi ’illa birleştirelim’ anlayışı yanlıştır 

ve bu denendi. Ama olmuyorsa bir şey, sürekli bunu 

gündeme getirmek artık o halkı aşağılamak 

anlamına gelir” dedi. 
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3.4. IŞİD, Türkiye’de Sembolik Saldırılar Yapabilir 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

30.10.2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, IŞİD 

konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye’yi 

karıştıracak eylemler yapabilirler" dedi. 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, IŞİD 

konusunda uyarıda bulunarak, “Hem Suriye’de 

hem Irak’ta bu katil terör grubunun fiziki varlığı, 

alan hakimiyeti bitiyor ve bunların Türkiye’ye 

yönelmesi ve burada bazı eylemler yapmak 

suretiyle varlıklarını devam ettirmesi söz konusu 

olabilecek. Özellikle bu gruplar sembolik eylemler 

yapmak suretiyle yani bizim aklımıza hiç 

gelmeyebilecek, Türkiye’yi karıştırabilecek, 

Türkiye’de ’bu eylemi kim yaptı’ dedirtebilecek 

eylemler yapabilirler” dedi. 

“TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRABİLECEK EYLEMLER 

YAPABİLİRLER” 

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 

IŞİD ile ilgili uyarılarda bulunarak şöyle dedi: 

“Şu andaki Irak ve Suriye’deki alana baktığınız 

zaman bu teröristlerin geçebilecekleri birkaç 

güzergah kaldı. Çok risk alıp daha güneye 

gitmezlerse kuzeyden Türkiye sınırından 

bulundukları ülkelere kimlik değiştirerek, isim 

değiştirerek bir şekilde gitmek isteyeceklerdir. 

Bizim ciddi bir uyarımız var. Türkiye’de istihbarat 

zafiyeti yaşanıyor. Artık çok kritik bir döneme 

girdik. Hem Suriye’de hem Irak’ta bu katil terör 

grubunun varlığı, fiziki varlığı, alan hakimiyeti 

bitiyor ve bunların Türkiye’ye yönelmesi Türkiye’de 

bunların mecra bulması ve burada bazı eylemler 

yapmak suretiyle varlıklarını devam ettirmesi söz 

konusu olabilecek. Bizim gördüğümüz budur. 

Özellikle bu gruplar sembolik eylemler yapmak 

suretiyle yani bizim aklımıza hiç gelmeyebilecek, 

Türkiye’yi karıştırabilecek, Türkiye’de ’bu eylemi 

kim yaptı’ dedirtebilecek eylemler yapabilirler. 

“BİR KAÇIŞ, SIĞINMA YERİ OLARAK 

KULLANMALARINA İZİN VERMEMELİYİZ” 

Bu gruplar Türkiye’yi bir geçiş güzergahı olarak 

kullandılar uzunca bir süre ama şimdi bir kaçış, 

sığınma yeri olarak kullanmalarına izin 

vermemeliyiz. 

Bu gruplarla ilgili olarak Türkiye’de çeşitli hücrelerin 

oluşturulduğu ve bazı eylem hazırlıklarında 

olunduğu, isim değiştirildiği ve özellikle bazı ibadet 

yerlerinin maskelemek için yüzlerini kullanıldığı 

yönünde bilgiler alıyoruz. Özellikle sınır güvenliği ve 

hava alanlarındaki güvenlik, geçiş ve vize 

konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini 

belirtiyoruz.” 

“AK PARTİ EĞER ATATÜRK’Ü 2019’DA 50 ARTI 1’İ 

SAĞLAMAK İÇİN KULLANACAKSA YAZIKLAR OLSUN” 

Bir basın mensubunun, “AK Parti ve Atatürk 

tartışmaları gündemde. AK Parti’nin bundan böyle 

söylemlerinde Atatürk’ü daha fazla dile getirileceği 

ifade ediliyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Yılmaz, 

“AK Parti eğer Atatürk’ü 2019’da ’50 artı 1’i 

sağlamak için kullanacaksa yazıklar olsun. Bu 

zamana kadar Atatürk düşmanlığı yapılmak 

suretiyle oy devşirildi. Şimdi ise 16 Nisan’daki 

referandumla değişen sistemle bu defa sanki 

Atatürk sevgisi varmış gibi bir algı yaratılarak bu 

yapılmak istenirse bunu kamuoyu anlar. Maalesef 

takiyecilik bazıları için bir yöntem olmuş” yanıtını 

verdi. 

“SEÇİMLERİN NE KADAR İSTİKRARLI CEREYAN 

EDECEĞİNİ BİLMİYORUM” 

Barzani konusundaki soruya da Yılmaz, “Seçimlere 

gidecekler. Seçimlerin ne kadar istikrarlı cereyan 

edeceğini bilmiyorum çünkü büyük bir çekişmenin 

olduğunu görüyoruz ama dileriz, umarız, Bölgesel 

Kürt Yönetimi’nde artık siyaset normalleşir ve 

demokratik seçimler olur. Komşumuz Irak ile 

ilişkilerde de yeni bir dönem açılmış olur” dedi. 
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3.5. Barzani’nin Bu Şartlarla Seçime Gitmesi, Kendisinin Tasfiye Edilmesi 

Anlamına Geliyor 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

23.10.2017 

Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren iki konu olduğunu 

ifade eden Yılmaz, "Bunlardan biri Başika’daki 

askerlerimizin güvenliğidir. Haşdi Şabi’nin buradaki 

askerimize dönük provakasyonu eyleme dönüşürse 

askerimizin güvenliğinin acilen takviye edilmesi 

önem taşır. Oraya dönük saldırı gerçekleşirse 

oradaki birliğimizin ne kadar olduğu, buna karşı 

koyup koyamacağının değerlendirilmesi, gerekirse 

hava takviyesi yapılması önem taşıyor." diye 

konuştu. 

"BAŞİKA’DAKİ ASKERİMİZİN GÜVENLİĞİ" 

Yılmaz, Irak coğrafyasında hiçbir tarafa güven 

olmayacağını, dost bilinen kesimlerin bile Türkiye’yi 

tuzağa çekebileceğini savundu. Bunun bir an önce 

değerlendirilip, güvenlik açığı varsa kapatılması 

gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

"Başika’daki varlığımızın meşruiyeti tartışılıyor. 

Hükümetin yanlış bir kararla, hiç gereği yokken 

merkezi hükümetle bu işi götürmeyip, Eski Musul 

Valisi, akabinde Barzani ile bu işi halletmeye 

çalışması, bugün daha büyük sıkıntıyı beraberinde 

getiriyor. Barzani’nin siyasi meşruiyeti zayıflamıştır. 

Türkiye’nin oradaki varlığının sorgulandığı döneme 

giriyoruz. Askerimizin güvenliği, son derece önemli. 

Bölgesel Kürt Yönetimi’nde Barzani kendi bindiği 

dalı kesti, kendini küçük duruma düşürdü. Bundan 

sonra muhtemelen Bölgesel Kürt Yönetimi’nde iç 

sürtüşme ve hesaplaşma başlayacaktır. Başladığını 

da görüyoruz. Bunun belki de bir iktidar değişimiyle 

sonuçlanabilir: Bu noktada Türkiye bir an önce 

tutum, konum belirlemeli. Barzani’nin, orta ve uzun 

vadede Bölgesel Kürt Yönetimi’nde çok fazla 

meşruiyeti olmayacak, devam etmesi her geçen 

gün iyice zorlaşacak. Türkiye’nin, yapması gereken, 

bu bölgedeki Barzani dışındaki bütün aktörlerle, 

hatta KDP’nin Barzani dışındaki unsurlarıyla bir yol 

araması, burada çatışmaya taraf değil çatışmaların 

üzerinde kendini konumlandırması, Bağdat ile Erbil 

arasında diyaloğun açılmasına katkı sağlaması, 

buradaki müzakerelere aktif katılması Türkiye’nin 

bölgedeki çıkarları açısından büyük önem taşıyor." 

"HAŞDİ ŞABİ, KENT MERKEZLERİNDEN 

UZAKLAŞTIRILMALI" 

Yılmaz, hükümetin yaşanan olayları doğru 

okumadığını belirterek , Irak’ta Haşdi Şabi’nin 

gücüne güç kattığını ifede etti. Haşdi Şabi’nin, 

komşu bir ülkenin kontrolünde olduğuna işaret 

eden Yılmaz, Irak’ta ülkeyi daha da mezhepçi 

çizgiye çekip parçalanmasına neden olacak yeni bir 

tehlikeye izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. 

Yılmaz, Haşdi Şabi’nin, Kerkük ve diğer ele geçirilen 

kentlerden uzaklaştırılmasının önemli olduğunu 

ifade etti. 

Türkiye’nin Kerkük ile ilgili planının olmadığını 

vurgulyan Yılmaz, Kerkük’ün mutlaka özel bir 

statüde olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Nasıl ki 

Barzani’nin kontrol ettiği Kerkük bir sıkıntıysa şimdi 

de İbadi’nin tamamen kontrolüne geçen Kerkük, 

ayrı bir sıkıntı olacaktır. Orada, o kentin karakterine 

uygun bir özel statünün belirlenmesi, kentteki 

tansiyonun düşürülmesi açısından önemlidir. Kürt 

milliyetçiliğinin yerine Arap milliyetçiliği geçtiği 

zaman sorun çözülmüyor. Sorunun kaynağı 

Kerkük’te bütün tarafların yer alabileceği çözüm 

bulmak, siyasi diyalog kanalıyla oradaki vilayet 

yapılanmasını gerçekleştirebilmektir." dedi. 

Yılmaz, ticari araçlar için Fişhabur’dan Telafer’e 

uzanacak yeni bir güzergahın devreye sokulması 

gerektiğini söyledi. 

"SORUNUN ÇÖZÜMÜNE MERHEM 

OLMAMAKTADIR" 

Talebyat’ta, Membiç’te daha önce gördüklerinin 

Rakka’da da ortaya çıktığını belirten Yılmaz, 

ABD’nin, "Bizim için muteber değildir" dediği 
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Öcalan ve PKK ile Rakka’da bu görüntüyü 

vermesinin yakışık almadığını, bunun, kabul 

edebilecekleri bir görüntü olmadığını belirtti. 

Yılmaz, ABD’nin, Fırat’ın doğusunda Suriye’yi 

parçalayacak yapılara yol vermesinin, bölgenin 

bundan sonra daha büyük sıkıntıya sürüklenmesi 

anlamına geldiğini vurguladı. 

Suriye’de, siyasi geçiş sürecini, Suriye krizinin 

kapsamlı çözümünü öngören siyasi süreci 

başlatmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Astana 

süreci bugün Türkiye’ye Suriye dosyasında küçük 

bir alan veriyor ama sorunun çözümüne merhem 

olmamaktadır. Ancak Suriye’de bütünlükçü çözüm 

olursa Türkiye’nin yarasına merhem olunacaktır. 

Aksi halde buradaki yapılar Türkiye’nin güvenliğine 

ciddi tehdit olmaya devam edecektir." dedi. 

Yılmaz, Türkiye’nin sınırlarından radikal, cihatçı 

unsurların, Nusracıların uzaklaştırılmasının kritik, 

önemli bir konu olduğunu söyledi. 

"SEÇİMLERİN ERTELENMESİ" 

IKBY’de parlamento ve başkanlık seçimlerinin 

ertelenmesine ilişikn değerlendirmesinin sorulması 

üzerine Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Barzani, görev süresi bir yıl bitmesine rağmen 

görevde bulunuyordu. IKBY parlamentosu da 2 

yıldır doğru dürüst toplanamıyordu. Bir şekilde Kürt 

kartını kullanıp, kendisine meşruiyet sağlamak, 

içerdeki bölünmüşlüğü toparlamak, akabinde de 

seçimlere gitmeyi düşünüyordu. Seçim kasım ayı 

olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlık 

referandumun kadük kalması, uluslararası 

toplumun tanımaması nedeniyle sekteye uğradı. 

Irak merkezi hükümetin operasyonu sonucu 

Peşmerge’nin bu alanlarda yenilmesi, Barzani’nin 

geleceğini iyice riske attı, siyasi kariyerini zarara 

uğrattı. Barzani’nin bu şartlarda seçime gitmesi, 

kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bunu 

bir şekilde bu defa ertelemek istiyorlar. Özellikle 

Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, bir 

şekilde özellikle Barzani’nin zayıfladığı ortamda 

IKBY’yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi 

iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını 

görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla 

ertelenemeyeceğini söyleyebiliriz." 

"Başika’daki varlığımızın meşruiyeti tartışılıyor. 

Hükümetin yanlış bir kararla, hiç gereği yokken 

merkezi hükümetle bu işi götürmeyip, Eski Musul 

Valisi, akabinde Barzani ile bu işi halletmeye 

çalışması, bugün daha büyük sıkıntıyı beraberinde 

getiriyor. Barzani’nin siyasi meşruiyeti zayıflamıştır. 

Türkiye’nin oradaki varlığının sorgulandığı döneme 

giriyoruz. Askerimizin güvenliği, son derece önemli. 

Bölgesel Kürt Yönetimi’nde Barzani kendi bindiği 

dalı kesti, kendini küçük duruma düşürdü. Bundan 

sonra muhtemelen Bölgesel Kürt Yönetimi’nde iç 

sürtüşme ve hesaplaşma başlayacaktır. Başladığını 

da görüyoruz. Bunun belki de bir iktidar değişimiyle 

sonuçlanabilir: Bu noktada Türkiye bir an önce 

tutum, konum belirlemeli. Barzani’nin, orta ve uzun 

vadede Bölgesel Kürt Yönetimi’nde çok fazla 

meşruiyeti olmayacak, devam etmesi her geçen 

gün iyice zorlaşacak. Türkiye’nin, yapması gereken, 

bu bölgedeki Barzani dışındaki bütün aktörlerle, 

hatta KDP’nin Barzani dışındaki unsurlarıyla bir yol 

araması, burada çatışmaya taraf değil çatışmaların 

üzerinde kendini konumlandırması, Bağdat ile Erbil 

arasında diyaloğun açılmasına katkı sağlaması, 

buradaki müzakerelere aktif katılması Türkiye’nin 

bölgedeki çıkarları açısından büyük önem taşıyor." 

 

3.6. Kerkük’te Neler Oluyor ? 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

16.10.2017 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak 

ordusunun Kerkük operasyonuna ilişkin, "Şu andaki 

gelişmeler Irak’ta bir iç savaşa dönük adımlar olmaz 

umarız" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Bağdat ile 

yaşadığı sorunları bir şekilde diyalog kanalıyla 

çözmesi gerektiğini, bu çözümün de asıl 
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parametresi olan Irak’ın toprak bütünlüğü içinde 

ele alınması gerektiğini belirtti. 

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 

dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı 

olarak askıya alınmasının ardından iki ülkenin 

diplomatik heyetleri arasında yarın Ankara’da bir 

görüşme gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "İki ülke 

yetkililerinden oluşan uzun süre çalışabilecek, ayda 

en az bir, iki defa mutat görüşebilecek bir ortak 

komisyon oluşturulmasını ve komisyon 

çerçevesinde bu ve diğer sorunların halledilmesi 

için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." 

diye konuştu. 

KERKÜK’ÜN ÖZEL BİR STATÜDE OLMASI LAZIM 

Irak ordusu tarafından Kerkük’te başlatılan 

operasyona da değinen Yılmaz, Kerkük’ün 

kozmopolit yapısına ve Irak’ın toprak bütünlüğü 

bakımından önemine işaret etti. 

Yılmaz, şöyle devam etti: 

"Kerkük’ün yapısı itibarıyla ne bölgesel Kürt 

yönetimine ne de Bağdat’a bağlı olacak şekilde bir 

yapıya girmesi gerekiyor. Kerkük’ün özel bir 

statüde olması lazım. Irak Anayasası da özel statülü 

böyle yapılara, özel bölgelere izin vermektedir. Özel 

bir düzenleme yapılmalı. Oradaki üç etnik grup 

Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin eşit oranda, yüzde 

32 ve Hristiyanların da yüzde 4 temsiliyle yeni bir 

düzenlemeye gidip vilayet meclisini ve valiliği ona 

göre düzenlemek gerekir. Şu andaki gelişmeler 

Irak’ta bir iç savaşa dönük adımlar olmaz umarız." 

BAŞKA SİHİRLİ FORMÜL YOK 

Kerkük’te tansiyonun düşürülmesi, görevden 

alınan valinin provokasyonlarına son vermesi ve 

istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Yılmaz, 

bunun tüm bölge açısından önem taşıdığını söyledi. 

Öztürk Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Bağdat ile yaşadığı 

sorunları bir şekilde diyalog kanalıyla çözmesi 

gerektiğini, bu çözümün de asıl parametresi olan 

Irak’ın toprak bütünlüğü içinde ele alınması 

gerektiğini düşünüyoruz. Başka bir sihirli formül 

yok. Eğer bu devam ederse Irak konusu önce 

bölgeyi içine alan bir çatışmaya, akabinde de 

Suriyeleşecek bir yöne doğru gidiyor. Önümüzdeki 

birkaç gün içinde Kerkük ile ilgili uluslararası 

temasların artması, oradaki PKK ve diğer unsurların 

kentten çekilmesi ve sivil halka zarar verecek 

gelişmelerin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Ayrıca görevden alınmış valinin buradaki 

provokasyonlarına da son verilmesi gerekir. Aksi 

halde bölge bir iç savaş ve onun ağır yansımalarıyla 

yüzleşmek zorunda. Biz bölgemizde savaş 

istemiyoruz." 

BİR GECE ANSIZIN OLMADI 

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurların İdlib’e intikalini de 

değerlendiren Yılmaz, "İdlib’e ’bir gece ansızın 

gelinir’ olmadı. Çünkü İdlib’e operasyon olacağını 

biliyorduk ve tezkerede biz de buna destek 

vermiştik." dedi. 

CHP olarak cihatçı radikal grupların Türkiye sınırının 

yakınında bulunmasını istemediklerinin altını çizen 

Yılmaz, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda 

çözüm arayışının bir an önce başlatılmasından yana 

olduklarını dile getirdi. 

Yılmaz, "Suriye’de şehir şehir bir yaklaşımın 

Suriye’nin yarasına merhem olacağını 

düşünmüyoruz. Bu nedenle de BM Genel 

Sekreteri’nin bir an önce inisiyatif alarak, ayrıca 

Güvenlik Konseyi üyelerinin bölgedeki ülkelerin bu 

inisiyatifi desteklemesiyle bir an önce Suriye’nin 

toprak bütünlüğünü tesis edecek bir çalışmanın, 

uluslararası konferansın acilen başlatılması 

gerekiyor. Suriye’de parça başı bir çözüm ve bir 

bölünme devam ediyor. Bu bölünme zaman içinde 

kalıcılaşacak, bu da hiçbir tarafın çıkarına 

olmayacak." şeklinde konuştu. 

VİZELERLE İLGİLİ HASTALAR İÇİN GİRİŞİMDE 

BULUNDUK 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, "CHP, 

ABD’deki temsilciliği üzerinden vize krizinde 

hastalar için bir girişimde mi bulundu?" sorusu 

üzerine "Doğrudur. ABD’de tedavi gören hastalar 

var. Bu vize krizinden onlar da etkileniyordu. Bizim 

oradaki temsilcimiz vasıtasıyla bazı girişimler 

yapıldı. Bu girişimler sonucunda da olumlu 
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neticeler alınacağı yönünde bize ifadede 

bulunuldu." dedi. 

İki ülke arasındaki vize sorununun bir an önce 

aşılması temennisinde bulunan Yılmaz, vizenin 

bireysel bir konu olduğunu ancak yaşananların tüm 

Türkleri cezalandıran bir yaklaşıma dönüştüğünü 

söyledi. 

Yılmaz, Türkiye’nin Afrin’e de yöneleceği yönünde 

haberler olduğunun ifade edilmesi üzerine ise "Şu 

anda gördüğümüz Türk askerinin Afrin’i 

çevrelemesi. Afrin’i güneyden çevrelemesi devam 

ediyor. Ve bunun ileri aşamada Fırat Kalkanı alanı 

ile belki de birleştirilmesinden söz edebileceğiz." 

diye konuştu. 

Bir başka soruyu yanıtlarken de Yılmaz, Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi’nin, "Referandum sonrası Irak’ın 

sistemini konfederal bir sisteme çevirebilir miyiz" 

arayışı içinde olduğu yönündeki düşüncesini dile 

getirerek ancak bu tür bir değişimin kolay 

olmadığını belirtti. 

HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR 

Yılmaz, hükümetin bölgede yaşanan gelişmelere 

duyarsız kaldığını ve kamuoyuna gerekli 

açıklamaları yapmadığını belirterek şunları söyledi: 

"Bahçeli olmasa hükümetin bir yetkilisi çıkıp 

açıklama bile yapmıyor. Bölgede deprem 

niteliğinde olaylar oluyor, hükümetten ses 

çıkmıyor. Her konuda meydan meydan CHP 

eleştiriliyor ama bölgedeki bu kadar önemli olayda 

hükümet yok. Ben AK Parti’li kardeşlerime 

sesleniyorum; sizin milli duyarlılığınız olduğunu 

biliyorum, peki hükümet bu konuda hiçbir ses 

çıkarmıyorsa sizin de bir tepki göstermeniz 

gerekmez mi kendi hükümetinize karşı? Niye ses 

vermiyorlar? Üç maymunu oynuyor herkes." 

Yılmaz, Kerkük’te PKK varlığının ne kadar ciddi 

olduğuna ilişkin soruya, "Çok ciddi. Görevden 

alınan Kerkük Valisi’nin PKK ile yakınlığı biliniyor. Şu 

anda da orada PKK’nın ciddi bir kuvvetinin 

olduğunu, binden fazla militanının Kerkük kent 

merkezinde olduğunu ve bunların orada bir alan 

hakimiyetine girmek üzere olduğunu biliyoruz." 

cevabını verdi. 

 

3.7. Washington İzlenimleri: “Türkiye Patriot İçin Teklif Vermiş” 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

09.11.2017 

Beyaz Saray’da 1.5 saatlik görüşme yapan CHP 

Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD’li yetkililer 

2009’dan beri patriot füzelerinin satışının 

gündemde olduğunu, en son 2-3 hafta önce Türkiye 

tarafından gündeme getirildiğini söylediler" dedi. 

2015 yılında diplomasi kariyerini bırakıp CHP’den 

siyasete atılan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk 

Yılmaz, bu sıfatıyla ABD’ye dördüncü ziyaretini 

gerçekleştirdi. Mayıs sonunda Washington’da bir 

dizi temasta bulunan Yılmaz’ın, 4 ay sonra yeniden 

geldiği şehirde bu kez çok daha üst düzey bir 

görüşme trafiği vardı. 

Öztürk Yılmaz 4 ay önce Beyaz Saray’da sadece 

dönemin Türkiye direktörü Shannon Culbertson ile 

görüşmüştü. Bu kez ise Yılmaz, Beyaz Saray’da 

Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın 

yardımcısı kıdemli Avrupa ve Rusya ilişkileri 

direktörü Fiona Hill başkanlığındaki geniş bir 

heyetle 1.5 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıya 

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Danışmanı Molly 

Montgomery de katıldı. CHP’li Yılmaz, ABD 

Temsilciler Meclisi’nde ise Türkiye Dostluk Grubu 

Eş Başkanı Pete Sessions, Virginia Fox, Ted Deutch 

ve Paul Cook ile bir araya geldi. Yılmaz’ın ABD 

Savunma Bakanlığı’ndan randevusu ise Türkiye 

direktörü Eric Wechtler’leydi. 

YENİ YOL ARAYIŞI 

Ziyaretinin sonunda Yılmaz CHP’nin ABD Temsilcisi 

Yurter Özcan eşliğinde Türk gazetecilere 

temaslarında öne çıkan konuları anlattı. Türkiye 

konusunun her boyutuyla Washington’da çok canlı 

olarak tartışıldığını belirten Yılmaz, “Özellikle 
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Kongre’de Türkiye’nin iç siyasetini bu kadar 

yakından takip ettiklerini daha önceki 

ziyaretlerimde görmemiştim ” yorumunu yaptı. 

PYD’nin silahlandırılması ve koruma krizinin Türk-

Amerikan ilişkilerindeki izlerinin devam ettiğini 

hatırlatan Yılmaz, kendisine gösterilen ilgiyi 

‘Türkiye ile tekrar birlikte çalışmalarını sağlayacak 

yol nedir bunun arayışındalar’ sözleriyle 

değerlendirdi. 

CHP’li Yılmaz Washington’dan şu tespitlerle ayrıldı: 

Gördüğümüz IŞİD’le mücadele kapsamında 

ABD’nin en azından yakın vadede PYD/YPG 

işbirliğinden vazgeçme niyeti yok. Ama Türkiye’nin 

hassasiyetlerini de giderebilecek bir yol aramaya 

çalıştıklarını gördük. 

IRAK’A MÜDAHALEDEN ENDİŞELİLER 

ABD yönetiminin ‘IKYB’nin tek taraflı 

referandumunun sonuçlarını tanımayacağız’ 

açıklamasının gerçek manada sürdürülüp 

sürdürülemeyeceğini anlamaya çalıştık. Bir şekilde 

Bağdat’la Erbil arasında diyaloğun açılmasına 

yoğunlaşacağını anlıyoruz. Bölgede bir çatışma 

olması halinde bölgesel güçlerin Irak’ın içine dahil 

olmasından endişe duyuyorlar. Özellikle İran’ın bir 

adımının Irak’ı daha istikrarsızlaştıracağını 

düşünüyorlar. 

PATRIOTLAR İÇİN YENİ TALEP 

Her görüşmemizde ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-

400 füzelerini alıyor olmasından rahatsızlık 

duyduğunu ifade etti. Biz de kendilerine ‘ABD hava 

savunma sistemi önerdi de mi Türkiye bunu 

reddetti ve Rusya ile buna rağmen işbirliği mi 

yapıyor?’ diye sorduk. Onlar da 2009’dan beri 

patriot füzelerinin satışının gündemde olduğunu, 

en son 2-3 hafta önce Türkiye tarafından gündeme 

getirildiğini söylediler. Savunma Bakanlığımızın 

patriot alımı için yeni bir talepte bulunduğunu 

anlıyoruz. Şunu gördük; Türkiye bir taraftan S-400 

savunma sistemi için Rusya’ya kapora ödediğini 

belirtiyor ama demek ki son zamanlarda patriot 

füzelerinin alımı konusunda ABD nezdinde bazı 

girişimler yapıyor. 

ABD’ye Patriot sisteminin bazı parçalarının 

üretiminin Türkiye’de yapılması teklif edilmiş. 

Ancak ABD belli bir orandan sonra teknoloji 

transferi ve ortak üretim yapılmasını uygun 

görmediklerini söylüyor. Uygun görseler de Türkiye 

konusunda sert bir tutum içinde olan kongreden 

bunun geçebileceğine ihtimal vermiyorlar. 

Amerika S-400’lerin NATO sistemiyle uyumlu 

olmadığını, etkin bir savunma sistemi olmadığını, 

riskler taşıdığını söylüyor. Esasen de örtülü olarak 

Rusya’ya yaptırımlar uygulanan bir dönemde bu 

ülkeden Türkiye’nin herhangi bir savunma alımı 

yapması durumunda Türkiye’nin de bu yaptırımdan 

etkilenebileceğini belirtiyorlar. 

Biz hem nükleer santraller hem de füze savunma 

sistemleri için yabancılara milyarlarca dolar 

verilmesine karşıyız. Bu kadar parayla yerli üretim 

yapılabilir. Bir dönem biz 5 milyar dolarlık tank 

ihaleleriyle İsrail’in savunma sanayiini kurmasını 

sağladık. Şimdi de 20-25 milyarlık nükleer 

santrallerle adeta Rusya’nın teknoloji geliştirmesini 

destek oluyoruz. 

 

3.8. Bölgede Savaş Olmasını İstemeyiz Ama Barzani’ye Sessiz Kalınmaması 

Gerekir 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

25.09.2017 

Kuzey Irak’taki ’Kürdistan referandumu’nu 

değerlendiren, CHP’nin diplomak kökenli Genel 

Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz "Bölgede savaş 

olmasını istemeyiz ama Barzani’nin bu adımına 

karşı sessiz kalınmaması gerekir" yorumunda 

bulundu. 

Bu gayrimeşru adımın bölgede istikrarsızlığı daha 

da derinleştireceğine, bölgenin iç çatışmaya 
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sürükleneceğine yönelik dostane uyarılarının 

dikkate alınmadığını belirten Yılmaz, "Uluslararası 

hukuka, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, Irak 

anayasasına ve IKBY’nin kendi hazırladığı iç 

anayasaya aykırı olan, Irak’ın toprak bütünlüğünü 

parçalamaya yönelik bu adımı gayrimeşru 

görüyoruz. Sonucu tanımayacağız." diye konuştu. 

İşin bu noktaya gelmesinde baş nedenin, IKBY 

Başkanı Mesut Barzani’yi en fazla güçlendiren AK 

Parti’nin komşularla yürüttüğü sorumsuz dış 

politika olduğunu öne süren Yılmaz, "AKP hala 

kendine yakın petrol ticareti yapan, ticaret yapan 

şirket ve şahısların çıkarını, ülkenin toplam çıkarının 

üstünde görmektedir. Göz boyama toplantılar 

yapmakta, kamuoyuna bir şey yapıyormuş gibi algı 

veriyor. AKP’nin bütün komşularla yürüttüğü bu 

siyasetin, Türkiye’nin dış politikasını iflas ettirdiğini 

ve ulusal çıkarları yerden yere çaldığını gördük." 

dedi. 

Irak merkezi hükümeti ve İran ile daha yakın bir iş 

birliği içinde, bundan sonra ortak adımlar atılması 

gerektiğini ifade eden Yılmaz, bugün kendilerinin 

dostane önerilerini dinlemeyen, kaş çatan, 

önerilerini ırkçı yaklaşımla geri çeviren kişilerin, 

yarın işler çığırından çıktıktan sonra kapılarına gelip 

iki kelime tavsiyelerini almak zorunda 

kalmamalarını umduğunu kaydetti. 

"TUTUMU İŞE YARAMADI" 

Almanya’daki seçimlere ilişkin bir soru üzerine 

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

tutumunun işe yaramadığını, Angela Merkel’in oy 

kaybetmesine rağmen birinci, sosyal demokratların 

da oy kaybetmesine rağmen ikinci parti çıktığını 

anımsattı. 

Öztürk Yılmaz, Almanya’da Türkiye aleyhtarlığının 

da Merkel’e puan getirmediğine işaret ederek, 60 

yıldır ilk kez radikal sağcı partinin parlamentoya 

girdiğini, Avrupa’da popülizmin arttığını, bu 

durumun Avrupa demokrasisini ve orada yaşayan 

yabancıları tehdit ettiğini belirtti. Yılmaz, bunu 

engelleyecek aklı başında bir lider olmadığını 

belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İngiltere’nin AB’den çıkması, Fransa’da yeni 

yönetimin halen kendi iç sorunlarıyla uğraşması, 

Almanya’da siyasetin parçalanması, radikalleşmesi, 

Polonya ve Macaristan’da AB’nin genel gidişatına 

aykırı antidemokratik adımların atılması, 

Avrupa’nın değerlerini yok edeceğinin ilişkin 

işaretlerdir. Bundan kaygı duyuyoruz. Almanya ile 

seçim öncesi gerilen ilişkilerin düzelmesini, seçim 

atmosferinde söylenen sözlerin unutulmasını, 

Türkiye’nin AB sürecinin, Türkiye’ye şantaj olarak 

görülmemesini istiyoruz. O süreci normal şekilde 

yürütebilmek için Türkiye’deki otokratik, 

diktatoryal eğilimlerden de hükümetin ve siyasi 

iradenin uzak durması gerekir. Aksi halde hem 

Avrupa’daki gelişmelerden dolayı hem de 

Türkiye’deki antidemokratik adımlardan dolayı 

Türkiye’nin AB süreci geri dönülmeyecek şekilde 

kapanacaktır. Mart 2018 kritiktir. Çünkü Avrupa 

Komisyonunun değerlendirilmesi ve rapor, Avrupa 

Konseyinin bu konuda alabileceği kararlar 

Türkiye’yi geri dönülmez noktaya getirecektir. 

Hükümetin istediği Türkiye’yi daha fazla 

çatışmaların tarafı hale getirmek, sürekli irtifa 

kaybettirip, Avrupa’dan uzaklaştırıp, başka 

eksenlere yaklaştırmaksa gittikleri yol mükemmel 

ama bizim tasvip etmediğimiz yoldur. Farklı 

düşünüyorlarsa bunun gereğini yapmalı, OHAL’i 

kaldırmalı, hukukun önünü açmalı, basın, toplum 

üzerinde uygulanan yıldırma politikasına son 

verilmelidir." 

Yılmaz, bir soruyu yanıtlarken IKBY’ye yönelik 

yaptırımların ne olduğuna yönelik kendilerine bilgi 

verilmediğini belirterek, MGK sonrasında müphem, 

Bakanlar Kurulu sonrasında da içeriği net olmayan 

açıklama yapıldığını bildirdi. 

 

Bölgelerinde savaşın olmasını asla istemediklerini 

dile getiren Yılmaz, "Ama Barzani’nin bu sorumsuz 

adımına karşı da sessiz kalınmaması gerekir. Bunun 

ne olabileceğine ilişkin daha önce bazı ticari ve 

ekonomik hususlar açıklamıştık. Hükümetin şu an 

itibarıyla ne yaptığını anlamıyoruz." diye konuştu. 

Yılmaz, kimsenin, kendi çıkarlarını Türkiye’nin 

çıkarlarının önüne koyamayacağını sözlerine ekledi. 
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3.9. Irak ve Suriye Tezkeresine Dair Açıklamalar 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

23.09.2017  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak ve Suriye 

tezkeresiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 

saygıyla selamlıyorum. 

Bugün tarihî bir gün, önemli bir an. Meclis 

olağanüstü toplantıya çağrılmış ancak bakan sayısı 

milletvekili sayısından daha fazla neredeyse.  

Öncelikle bu konunun nereden kaynaklandığını, 

nasıl olduğunu anlamak gerekiyor, daha sonra da 

ne yapmak lazım… 

2005 yılında Irak işgal edildikten sonra, biliyorsunuz 

Amerikan yönetimi oraya Bremer’i atadı. Bremer 

görev yaptı ve Irak Anayasası’nın taslağını hazırladı. 

2005 yılında, geçici yasa bittikten sonra ise Irak 

Anayasa’sı hazırlandı. Irak Anayasası’nı hazırlayan -

esasen Amerika’yla birlikte- bugün o anayasayı 

ayaklarının altına alıp çiğneyen Mesut Barzani’ydi. 

Bunun öncelikle bilinmesi lazım.  

Anayasa’yla alakalı olarak Irak Anayasa’sında bazı 

hükümler var. Irak Anayasa’sı bir federal sistem 

üzerine oturmuş ve bu federal sistemin bir tarafı 

bölgesel Kürt yönetimi yani Erbil, Süleymaniye ve 

Duhok’tan oluşan ve Irak Anayasa’sına göre belli bir 

alanı tarif eden bir bölgesel Kürt Yönetimi var.  

Bu referandum, bölgesel Kürt yönetiminin de 

ötesine geçiyor. Yani Irak’ın normalde tartışmalı 

bölgesi olarak kabul edilen Musul, Kerkük ve 

Diyala’nın ilçelerini, Tuzhurmatu’yu da içerisine 

alıyor.  

Bir kere, her şeyden önce bu referandum girişimi üç 

açıdan sorunlu: Bir, bu uluslararası hukuka ve 

meşruiyete uymuyor, neden? Çünkü en son bir ay 

önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Irak’a  

Yardım Misyonu çerçevesinde, Güvenlik 

Konseyinde oy birliğiyle onaylamış olduğu karar 

çerçevesinde burada şu deniyor: Irak’ın toprak 

bütünlüğü, birliği, egemenliği taahhüt altına 

alınıyor. Yani uluslararası toplum meşruiyet 

açısından Irak’ın toprak bütünlüğünü taahhüt altına 

alıyor.  

Ayrıca, bu referandum girişimi Irak Anayasası’na da 

aykırı. Irak Anayasa’sının hiçbir maddesinde "Yarın 

Irak’ın beli bükülür, nasıl olsa bir IŞİD belası çıkar ve 

Irak’ı zayıflatır, dolayısıyla da orada bir 

referanduma gider." diye bir madde yazmıyor.  

Bu, üçüncü konu. Bu referandum girişimi bölgesel 

Kürt yönetiminin kendi yazdığı anayasaya da aykırı, 

o anayasaya da, iç anayasaya da aykırı çünkü o 

anayasada da referandum düzenlenmiyor. Ortada 

bir söz dolaşıyor "Vay efendim, referandum 

olabilir." diye. Onu açıklayayım: Irak Anayasası’nın 

140’ıncı maddesine göre -daha ziyade o zaman 

Mesut Barzani’nin hazırlamış olduğu anayasada- 3 

vilayet alınıyor, bölgesel Kürt yönetimi olarak 

oluşturuluyor, "İleride başka yerleri de alabiliriz." 

düşüncesiyle Musul, Kerkük ve Diyala’nın ilçeleri 

statüsü nereye ait olduğu tartışmalı bölge olarak 

bırakılıyor. Dolayısıyla 140’ıncı maddenin 

işletilmesi için de bir süre tanınıyor, o süre de 31 

Aralık 2007 ve bu süre bitti. Dolayısıyla bugün 

referanduma ilişkin herhangi bir referans 

bulunmamakta, bulunan referandum da esasen bu 

bölgelerin bölgesel Kürt yönetimine mi, Bağdat’a 

mı, yoksa ayrı bir özerk bölge olarak kalmasına mı 

ilişkin bir düzenlemeyi içeriyor ama asla ülkeden 

kopmayı, ayrı bir referandumla bağımsızlığa 

gidilecek bir yolu açmıyor; olan bu.  

Şimdi, bu noktaya nasıl gelindi? Saygıdeğer 

milletvekilleri, öncelikle Barzani güçlendi. Birincisi, 

Barzani güçlendi. Neden? Çünkü AKP’nin 2010 

yılından 2014 yılına kadar Irak Merkezî Hükûmetini 

öteleyen, onun etrafından dolanan, Irak 

Anayasası’na saygı duymayan bir anlayışla Irak’a 

yaklaşması Irak Merkezî Hükûmetini zayıflattı ve 

Barzani’yi güçlendirdi. Bu tespit, bizim tespitimiz 

değildir sadece; bu, Irak’ın da tespitidir, uluslararası 

toplumun da tespiti budur. Barzani, kaçak petrolü 

yani bölgesel Kürt yönetiminde çıkan yaklaşık 200 
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bin varil kaçak petrolü, Kerkük’te çıkan 300 bin varil 

KYB’nin elindeki,  

300 bin varil -günlük- KDP’nin elindeki yaklaşık 

günlük 1 milyon varil petrolü kaçak anlaşmalarla 

bölgesel Kürt yönetimi Türkiye üzerinden 

uluslararası piyasaya sundu ve aldığı parayı cebine 

indirdi; bunu AKP sağladı.  

İkincisi, ticaret, Habur’daki ticaret. Günde 7 bin tır 

geçiyor ve bölgesel Kürt yönetimi o tırları indiriyor. 

Bölgesel Kürt yönetimi de sanki bir bağımsız 

devletmiş gibi reeksport yapıyor Irak’a, buradan da 

neredeyse aylık 1 milyar, 2 milyar dolar oradan para 

götürüyor.  

Üçüncüsü, ticaret. Bugün Erbil’de iş yapmak isteyen 

ne kadar uluslararası firma varsa ya Barzani’ye belli 

bir oran vermek zorundadır ya da onun garantisi 

olmamakta.  

AKP, Barzani’yi siyasi olarak da güçlendirdi. Neden? 

E çünkü sayın bakan dedi ki: "Ya, böyle, bölgede bu 

bir projedir, yüzyıllık projedir." E, peki, bu, yüzyıllık 

projeyse o zaman siz Barzani’nin altına kırmızı halı 

serip niye karşıladınız? Bayrağını göndere neden 

çektiniz? Diyarbakır Meydanı’nda "megri megri" 

deyip halkın, ahalinin huzuruna çıkıp niye 

alkışlattınız?  

Ayrıca, AKP kurultayına çağırıp "Türkiye seninle 

gurur duyuyor" niye dedirttiniz? Bu tarihî, siyasi -

madem proje- hatayı bilerek niye yaptınız?  

Barzani’yi ikinci olarak güçlendiren konu, 2014 

yılından sonra IŞİD belasıyla başlıyor çünkü Irak 

ordusu dağılıyor, IŞİD Bağdat’ın kapılarına gidiyor 

ve uluslararası toplum, hiç olmadığı kadar Bağdat’a 

yardım yapıyor; silah, cephane, askerî yardım ve 

eğitim yardımı yapıyor. O dönemde de biz 

Başika’da kamp kuruyoruz, bizim eğittiğimiz 

peşmergeler, Musul’un bugün bölgesel Kürt 

yönetimine katılması söz konusu olan ve orada 

referandum yapılan o ilçelerini tek tek alıp bölgesel 

Kürt yönetimine katıyor. Sizin açtığınız kamp, 

bugün peşmergeye fayda sağlıyor. Madem öyle, 

neden yaptınız bunları?  

Ayrıca, bugün Kerkük konusu oluyor. Bakıyorsunuz, 

Kerkük Valisi görevden alınıyor ama kabul etmiyor. 

Bakıyorsunuz, Irak Parlamentosu bu referandumu 

iptal ediyor ama tepki vermiyorlar. Irak mahkemesi 

bunu kabul etmiyor, karar çıkarıyor ve 

referandumu durduruyor; bu reddediliyor. O 

zaman, bu Irak’ın toprak bütünlüğünü, buna karşı 

çıkan, bunu destekleyenler acaba ihlal mi etmek  

istiyorlar? Irak, bugün uluslararası toplumun bir 

üyesidir ve Irak’ın toprak bütünlüğü esastır.  

Şunu söyleyeyim: Demek ki birinci unsur AKP’nin de 

ona destek vermesiydi. Uluslararası topluma 

baktığımız zaman, uluslararası toplumda esasen 

kâğıt üzerinde bir şeyler söylüyor ama IŞİD’le 

mücadele kapsamında en büyük yardımı o bölgeye 

yaptığını söylemeliyiz.  

Peki, şimdi, demek ki Barzani güçlendi, Bağdat 

zayıfladı ve Türkiye ve Tahran da zayıfladı çünkü dış 

politikada bir iflas yaşıyorsunuz, iflas durumudur 

çünkü sözünüzü dinlettiremiyorsunuz. Burada 

Barzani’yi ağırlıyorsunuz, burada yediriyorsunuz, 

içiriyorsunuz, bayrağını göndere çekiyorsunuz ama 

"Yapma." dediğiniz zaman dinlemiyorlar. Demek ki 

uluslararası alanda sizin sözünüzün gücü zayıflamış 

durumda, zayıflatmışsınız kendinizi. Ayrıca, buna 

fren koyacak bir başka ülke, İran da zayıfladı. Siz 

zayıfladınız; âdeta, Türkiye’nin dış politikasıyla, 

bütün fiyaskolarla kuşatıldınız, İran da zayıfladı. 

Neden? Çünkü Amerika’daki yeni yönetim nükleer 

anlaşmayı İran’a karşı bir tehdit olarak kullanmakta 

ve İran’ın elini kolunu bağlamakta. Peki, böyle bir 

ortam olursa Barzani için uygun bir ortam olmaz 

mı? Tabii ki Barzani bunlardan yararlanıp, böyle bir 

ortamdan yararlanıp referanduma gitmek istiyor.  

Şunları belirtmek istiyorum: Dün toplandınız, 

bugün de Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdınız. 

Ya, ne konuştunuz? Yani bu kadar... Bakın, 

televizyonların hepsi çekiyor sizi, ne konuştunuz? 

Ne yaptınız? Ne karar aldınız veya bilen var mı ne 

karar alındığını? "Efendim, biz bunları alıyoruz." 

Daha siz İran’la bile koordine etmemişsiniz, hani 

koordine hâlinde olacaktınız. Bağdat’tan 

Genelkurmay Başkanı daha yeni geliyormuş.  

Ya siz bunu, gerçekten ciddiye mi alıyorsunuz, göz 

boyama için mi yapıyorsunuz? Siz eğer bir imaj 

yaratıp "Biz bir şey yapmak istiyoruz." diyorsanız ve 

sonra yapmayacaksanız kredibiliteniz iyice çökmüş 

olacak; bakın, bunu söyleyeyim.  
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Peki, ne yapacaksınız yani ne kadar samimi 

olabilirsiniz? Şimdi, siz orada tatbikat yapıyorsunuz,  

Habur’dan tırlar vızır vızır geçiyor. Ya bu nasıl bir 

çelişkidir? 

İki, hem Irak’ın toprak bütünlüğünü 

savunduğunuzu söylüyorsunuz hem de Barzani’nin 

ofisi duruyor Ankara’da, Barzani’nin ayrı bir ofisi 

var. Siz bunu gerçekten ciddiye mi alıyorsunuz, 

yoksa "Nasıl olsa bir şekilde oyalarız, gündem 

yaratırız." diye mi yapıyorsunuz?  

Bir kere, burada net olmak lazım çünkü dış 

politikada yapmayacağınız hiçbir şeyi 

söylemeyeceksiniz, söylediğiniz her şeyi de yapmak 

zorundasınız. Türkiye’nin kredibilitesi her şeyin 

üstündedir ve bu milletin çıkarları, hakkı hukuku 

Hükûmet olarak size emanet edilmiş ama siz bunun 

gereğini yapmıyorsunuz.  

Sayın Bakan, bununla ilgili olarak şunu 

söyleyebiliriz: Biz Bölgesel Kürt Yönetimi’yle, Irak’ın 

toprak bütünlüğü içerisinde kalması kaydıyla, 

ilişkileri en üst düzeyde geliştirebiliriz; biz buna 

karşı değiliz. Irak’taki diğer halkların da kendi 

geleceklerini belirleyecek mekanizma Irak 

Anayasası içerisinde vardır ama o mekanizma bölge 

olma mekanizmasıdır, bağımsız olma mekanizması 

değildir. Yani örneğin, gelecekte, Kerkük’ü, 

Türkmenler isterse, Kerkük’te bir çoğunluk 

sağlayabilirlerse ayrı bir bölge yapabilirler. Keza 

Musul, öyle, ayrı bir bölge oluşturabilir ama bu şu 

anlama gelmez: "Burada hiçbir çözüm olmadan, 

burada herhangi bir uzlaşı sağlanmadan Irak’la ilgili 

yani Çekler ile Slovaklar gibi bir durum ortaya 

çıkmadan ben tek başıma bir karar alırım, tek 

başıma adım atarım; uluslararası toplumu 

tanımam, Irak Anayasası’nı tanımam, gelen sesleri 

tanımam, dinlemem." demek yanlıştır ve bu yanlışa 

Sayın Barzani maalesef kendi bölgesini sürüklüyor. 

Elbette biz bölgemizde savaş olmasını asla 

istemeyiz. Savaşı kim ister? Bizim kurucumuz, bu 

ülkeyi kuran, bu ülkenin kurtarıcısı "Yurtta sulh, 

cihanda sulh." demiş, biz savaş istemeyiz, 

bölgemizde savaş yeterince var, yeterince kan ve 

gözyaşı var. Ama bölgenin taşeronlaşmasının baş 

sebebi sizsiniz çünkü Suriye’de Şam rejimini 

devirmek için uğraştınız, Irak’ta da Maliki’yi 

devirmek için uğraştınız çünkü siz mezhepçisiniz, 

gerçekten, mezhepçi olmak Türkiye’yi bu noktaya 

getirdi. 

Efendim, ne güzel, vizeler kalkmıştı, her şey 

kalkmıştı, niye bu yola geldik biz, niçin buraya 

geldik?  

Ticaret yapılıyordu, Halep çarşısında insanlar 

dostluğu kutluyordu. Bugün bir nefret var 

Türkiye’ye karşı. Görmüyor musunuz, duymuyor 

musunuz, hiç gezmiyor musunuz bu bölgeyi? Bir 

nefret var. Çünkü Türkiye, ilk defa Müslüman bir 

coğrafyaya dışarıdan bir elin değmesine sebep 

oldu.Çünkü Türkiye, kendi, normal arka bahçesi 

olması gereken bir yere uluslararası siyaset 

baronlarını, petrolcüleri, uluslararası tezgâhçıları 

soktu ve kurtulamıyorsunuz. Sayın Bakan dedi ki: 

"Bugün eğer Fırat Kalkanı başlamamış olsaydı o 

bölgeyi IŞİD terk edecekti ve o bölgeye PYD/YPG 

gelecekti." Peki, Esad’ı devirme politikası olmamış 

olsaydı bugün Suriye’de hiçbir terörist olmayacaktı.  

Bugün Suriye’deki IŞİD’in, El Nusra’nın, PYD’nin, 

PKK’nın, bütün terör örgütlerinin varlığının baş 

sebebi Esad’ı devirme fetişizmidir, bugün 

Maliki’yle, o zamanki Maliki’yle bir politika 

tutturamamadır, bugünkü İbadi’yle ters bakmadır, 

yan bakmadır.  

Bugün coğrafyamızda hiç birbiriyle anlaşamayacak 

ülkeler bir araya geliyorlar ve bir plan çerçevesinde 

bir yol arıyorlar. Bakınız, üç dört gün önce Barzani, 

Irak kontekstinde kimlerle masaya oturdu 

"Referandum ertelensin." diye, biliyor musunuz? 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa 

temsilcileri, büyükelçileri var. Peki, bizim büyükelçi 

nerede? Hani siz Barzani’yle dosttunuz, 

kardeştiniz? Şikâyet etmenize gerek yok, bu dili siz 

yanlış kullanıyorsunuz, "dostum Donald" 

diyorsunuz, aynı "dostum Donald" getiriyor, 1.400 

tane tır dolusu silahı sizin "düşmanımız" dediğiniz 

PYD’ye veriyor. İşte siz bu diplomatik dili 

bilmiyorsunuz. "Dostum Putin" diyorsunuz, 

Afrin’de sizi boğmaya çalışıyor. Ya siz bunları 

toplumda bir algı oluşturmak "Biz iyiyiz her tarafla." 

demek için yapıyorsunuz -ki öyle- ya da 

kandırıyorsunuz ve şimdi şikâyet ediyorsunuz. Ben 

şahsen bunları geçerli bir mazeret olarak 

görmüyorum. 
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Şimdi, bu referandum, zaman var... Sayın 

Barzani’ye bir çağrımız var: Burada biz bu kadar 

kazanımları geriye döndürmek istemiyoruz. Bakın, 

Erbil’e yatırım yapmak istiyoruz, Habur’u 

genişletmek istiyoruz, daha büyük bir ticaret hacmi 

yaratmak istiyoruz ama sizin attığınız tek taraflı 

adım bölgeyi taşeronlaştırıyor. Siz bağımsızlığa 

gitmiyorsunuz, bu referandumdan sonra bağımlılığı 

açacak bir sürece gidiyorsunuz. Bunu bilmesi 

gerekiyor ve bu referandumu, yol yakınken bir 

şekilde durdurması lazım. "Biz bu referandum 

kararını alalım, nasıl olsa bunun uygulaması ayrı bir 

şeydir. Dolayısıyla, müzakere yaparız, uluslararası 

toplumun gazını alırız, Türkiye’nin gazını alırız, bir 

şekilde sonra da bakarız işimize." Bu da yanlıştır. 

Bakın, burada bir kırılma var. Biz, Barzani 

üzerinden, AKP’nin yaptığı gibi, Kürtlerle bir ilişki 

kurmak istemiyoruz, Kürtler bizim kardeşimiz. Biz, 

herhangi bir tek şahıs üzerinden burada şikâyet 

ederken, "bir kişi yönetimi" derken, şikâyet 

ederken orada sadece bir kişi yönetimiyle irtibat 

kurmak istemiyoruz ve o bölgenin mukadderatının 

bir kişinin elinde olmasına da karşıyız, orada sadece 

Barzani yaşamıyor. Bakınız, ne güzel söylüyorsunuz; 

peki, orada yaşayan Süryaniler, Asuriler, Keldaniler, 

orada yaşayan Yezidiler ve diğer unsurlar ne olacak, 

Türkmenler, onlar ne olacak? Kim gönül rızasıyla 

katılmak istiyor? Yani, sabah kalkıyorsunuz, bir 

irade Erbil’den karar veriyor, sizi sandığa götürüyor. 

Kim yutar bunu? Bunu kimse yutmaz. Onun için, 

meşruiyeti olmayan, uluslararası meşruiyeti 

olmayan bir girişime kesinlikle karşı olmak lazım. 

Biz bunu söylüyoruz.  

Şöyle bir yol olsaydı: Bağdat ile Erbil oturmuş 

anlaşmış olsalardı, aynen Irak Anayasası yazılırken 

"Biz ayrılıyoruz." deselerdi burada birisi ses 

çıkarsaydı "Yahu size ne oluyor, bunlar oturmuş 

anlaşmışlar!" derlerdi. Burada böyle bir anlaşma 

yok. Bağdat isyanda, bakınız, Tahran istemiyor, 

Ankara istemiyor, Orta Doğu’da Arapların hiçbiri 

istemiyor, bir tek İsrail istiyor. Size söyleyeyim: 

AKP’nin yaptığı en büyük hata Suriye dosyasıydı. 

Neden? Çünkü İsrail, Tahran’dan başlayıp Esad’la 

Şam’da güçlenen, Hizbullah’la Lübnan’da güçlenen 

ve Hamas’la Filistin’de güçlenen o hattı kesmek 

istiyordu ve bunu "rejim değişikliği" adı altında 

Suriye’de size yaptırdı. Bakın şimdi, İsrail nükleer 

tehditten dolayı ve kendi güvenliğinden dolayı bu 

defa bu işi bölgedeki Barzani’ye yaptırmak istiyor, 

Barzani’yi İran’a karşı bir perde olarak kullanmak 

istiyor. Barzani’nin bugün bütün bu referandum 

hülyası yarın bir başka kuvvetin taşeronluğuna 

dönüşebilecek süreci başlatacak. E bunu 

istiyorlarsa bunu göreceğiz. 

Biz bir savaş için değil, bölgede caydırıcılık için, 

Türkiye’nin bekası için, huzuru için, bölgedeki 

bütün kardeşlerimizin selameti için... Türkiye, 

büyük bir devlettir, tecrübesi olan bir devlettir ve 

gerektiğinde yol gösterebilecek özellikleri olan bir 

ülkedir. Bizim sözlerimiz başkaları için farklı 

algılanabilir ama şunu söyleyelim: Biz, herkesin 

iyiliğini istiyoruz ve bu referandumun bir an önce 

durmasını istiyoruz; bu tezkereye de bu çerçevede 

destek veriyoruz. 

 

3.10. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandumuna İlişkin Değerlendirmeler 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

19.09.2017 

CHP’li Yılmaz Meclis’te düzenlediği basın 

toplantısında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 

(IKBY) 25 Eylül’de yapacağı referanduma ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Referandumun 22 

Eylül’de toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda ele 

alınacağına dikkat çeken Yılmaz, referandumun bir 

iç savaşı tetikleyebileceğini söyledi 

“İŞİN BU NOKTAYA GELMESİNİN SORUMLUSU 

BARZANİ’Yİ ZENGİN EDEN AKP’DİR” 

Irak özelinde 24 saatin uzun bir zaman dilimi 

olduğunu aktaran CHP’li Yılmaz, “24 saat içinde 

umulmadık şekilde ‘U’ dönüşleri yapılabildiğine hep 

şahit olduk” diyerek açıklamalarına şöyle devam 

etti:“İşin bu noktaya gelmesinin baş sorumlusu 
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Barzani’nin altına kırmızı halılar seren, Irak Merkezi 

Hükümeti’ne gösterdiği iyi muamelenin en az yüz 

katını Barzani’ye geldiğinde gösteren ve onun 

bayrağını göndere çeken, kendi kurultayında, 

‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ diye slogan attıran 

ve alkışlatan, ayrıca Diyarbakır meydanında 

sahneye çıkarıp ahaliye selamlattıran Adalet ve 

Kalkınma Partisi sorumludur. Barzani ile örtülü 

enerji işi, kirli ticaret yapan hiçbir şeffaflığı 

olmayan, gelen Kerkük-Yumurtalık boru hattına 

paralel boru hattı döşeyip Barzani’yi zengin eden 

AKP’dir. 

“BİZİM İÇİN BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR” 

Bugün Barzani AKP’yi dinlememektedir ve çıkıp 

birilerinin biz yanıltıldık demesi de bizim için belki 

sürpriz teşkil etmeyecek. Bugün karar anıdır bölge 

çalkantılı bir süreçten geçiyor ve sorumsuz biri 

bütün uyarılara rağmen provokatif bir dil kullanıp 

bölgeyi istikrarsızlaştırma, bir süre sonra iç savaşa 

sürükleme daha sonra dış etkenlerin müdahale 

etmesi ile taşeronların savaşına dönüştürme 

iradesini sergiliyor. Bizim için bu kabul edilemez bir 

durumdur. 

“BU KAÇAK PETROLÜN AKIŞINA SON VERİLMESİ 

GEREKİR” 

Referandum karşısında hükümetin somut bazı 

uygulamalar yapması gerektiğini belirten Yılmaz, 

hükümetin Barzani’ye “Bu sevdadan vazgeç” 

diyerek 24 saatlik bir süre tanınması gerektiğini 

vurguladı. Barzani’nin 24 saat içerisinde geri adım 

atmaması halinde ise askeri, siyasi ve ekonomik 

tedbirler içeren bir paketin hazırlanması gerektiğini 

bildiren CHP’li Yılmaz şunları kaydetti: “Bu 

referandum girişimine Kuzey Irak’tan da farklı 

sesler var. Bazı partiler bunu Barzani’nin Kürt 

milliyetçiliğine oynayıp gayrimeşru olarak bir yıldır 

oturduğu koltuğu sağlamlaştırma girişimi olarak 

görüyorlar ve esasen bunun çok büyük bir payının 

olduğunu, iç sorunlara perde çekip kendi tek adam 

rejimini, tek adam sultasını iyice yerleştirmek 

istediğini biliyoruz. Şimdi 24 saatlik bir süre 

verilmesi lazım dedik. Eğer uymazsa ne yapılması 

gerektiğini de MGK değerlendirecektir. Ama bazı 

hususlar var. Anladığı dilden konuşmak diye bir 

kavram vardır diplomaside o anladığı dilden 

konuşmak gerekir. Bir kere Kerkük’ün ve Bölgesel 

Kürt Yönetimindeki petrolün ana satıcısı Irak 

Merkezi Hükümeti ve SONA şirketi olması 

gerekirken bu petrolü gayrimeşru anlaşmayla 

Türkiye’ye satmakta AKP buna taşeronluk 

yapmaktadır. Bir kere bu kaçak petrolün akışına son 

verilmesi gerekir. 

“PETROLÜN ULUSLARARASI BİR FİYATI VARDIR, 

DÜNYANIN HER YERİNDEN ALINABİLİR” 

İki, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının bütün 

geliri yaklaşık günde 400 bin varil petrol KYB ve KDP 

tarafından bölüşülmüş, Bölgesel Kürt Yönetimi’nde 

Barzani’nin cebine gitmektedir. Bunun Irak Merkezi 

Hükümeti’ne bir faydası kalmamıştır. Barzani 

buradan elde ettiği gelirlerle daha fazla silah 

almakta ve kimseyi dinlememektedir. Gerekirse 

Irak Merkezi Hükümeti ile konuşulup bu Kerkük-

Yumurtalık petrol boru hattının durdurulması 

önemlidir. Petrolün uluslararası bir fiyatı vardır, 

dünyanın her yerinden alınabilir. 

“GELİR KAYNAĞININ SONLANDIRILMASI ÖNEM 

TAŞIMAKTA” 

Üç, Barzani Habur’dan haraç kesmektedir. Buradan 

gidecek TIR’lara, araçlara haraç kesmekte ve 

Habur’dan günde yaklaşık 6-7 bin araç ve tankerin 

gelirini almakta, Bağdat’a bir kuruş bile 

vermemektedir. Bu haraç aynen petrolde olduğu 

gibi kendisini zengin etmekte ve o zenginlik de 

böyle meydan okumayla sonuçlanmaktadır. Bu 

gelir kaynağının da sonlandırılması önem 

taşımakta. 

“ALİ RIZA BEY SINIR KAPISI AÇILMALI” 

Bizim Araplarla sınırımız kalmadı. Fişhabur 

bölgesinden, yani Suriye sınırının başladığı nokta ile 

Irak sınırının bittiği Fişhabur bölgesinden Zaho’nun 

bitişiğinden yeni bir kapı açılması, bu kapının 

isminin de Ali Rıza Bey Kapısı olması ve bu kapı ile 

birlikte doğrudan Telafer’e oradan Irak’a ve 

Körfez’e mal sevkiyatının yapılması önem taşıyor. 

Aksi takdirde bunu şimdi yapamayacaksak, bu 

gümrük kapıları Bölgesel Kürt Yönetimin uhdesinde 

değildir, Irak Merkezi Yönetimi’nin uhdesindedir. 

Eğer Irak Merkezi Yönetimi buna şimdi 

yanaşmıyorsa hiçbir zaman yanaşamaz. Bu tarihi bir 

fırsattır. Bu kapının derhal açılması ve Habur’daki 

trafiğe de son verilmesi önem taşıyor. 
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”TÜRKİYE-IRAK-İRAN ÜÇLÜ İSTİŞARE MEKANİZMASI 

KURMALI” 

Barzani’nin içeride çaldığı paralar, Türkiye’de AKP 

yandaşı bazı kesimlerle birlikte şirketlere 

dönüşmektedir” diyen Yılmaz, bu şirketlerin 

sahiplerinin kim olduğu, IKBY’de enerji işi yapan AK 

Parti taraftarlarının kim olduğu ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın bu süreçteki 

rolünün ne olduğu sorularını sordu. IKBY ile yapılan 

anlaşmaların gözden geçirilmesi ve gerekirse iptal 

edilmesi gerektiğine dikkat çeken CHP’li Yılmaz, 

“Irak Merkezi Hükümeti, İran ve Türkiye’nin acil bir 

istişare mekanizması kurması lazım” dedi. Duygusal 

kopuştan bahsedildiğini anımsatan CHP’li Yılmaz, 

“Bu insanlar hiçbir zaman Türkiye’ye duygusal bir 

bağla bağlı olmadılar, dolayısıyla bunların 

bahsettiği kopuş hiçbir anlam ifade etmemekte 

çünkü ikiyüzlü insanlardır” değerlendirmesinde 

bulundu. 

“NİYE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATMIYOR?” 

CHP’li Yılmaz, açıklamalarının ardından 

gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti 

Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun 

referandumu destekler şekilde yorumlanan 

açıklamaları hakkında sorulan soruya yanıt veren 

CHP’li Yılmaz, “Biz zaten AKP’nin ikiyüzlü bir siyaset 

takip ettiğini o nedenle söylüyoruz. Niye disiplin 

süreci başlatmıyor? Cumhurbaşkanı, Başbakan 

farklı söylüyor, neymiş bir tane milletvekili kendi 

görüşünü farklı söylüyormuş madem öyle niye 

disiplin süreci başlatmıyor? Niye bununla ilgili bir 

kınama yayımlamıyor? Neden bunu kabul 

etmediklerini, uygun bulmadıklarını 

söylemiyorlar?” şeklinde konuştu. 

“ORADA NASIL SAYGI GÖREBİLİR?” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika 

seyahati hakkında sorulan soruya yanıt veren 

Yılmaz, Erdoğan’ın izole olduğunu ve dünya 

liderlerinin Erdoğan ile görüşmek istemediğini 

belirterek, “Bu ziyaret diğer ziyaretlerden farklı 

cereyan ediyor, neden? Çünkü ilk defa Demokrasi 

olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı 16 Nisan’da 

demokrasiyi katlettikten sonra bir diktatör olarak 

Genel Kurul’a gidiyor, o nedenle izole olmuştur. 

Türkiye’nin karakteri değiştiriliyor böyle bir ülkenin 

lideri burada saygı görmezken orada nasıl saygı 

görebilir? Protokol yardımcısı, müdür yardımcısı 

karşılıyor. Benim Cumhurbaşkanımı Amerika’da 

Başkan’ın, Başkan Yardımcısı’nın karşılamasını 

isterim. Türk bayrağının, devletin birliğinin temsil 

edildiği o makamın en yüksek noktada 

karşılanmasını isterim ama bugün milletinin büyük 

bir kısmına düşman, onu hasmane gören, bu 

topraklarda doğmuş, Kurtuluş Savaşı’nı vermiş 

insanları düşman gören bir anlayış nasıl karşılanır?” 

diye konuştu. 

 

3.11. ABD’de, Türkiye’yi Siyaseten Şantaja Bırakacak Gelişmeler Oluyor 

Dış İlişkiler Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

12.09.2017 

ABD’deki dava süreçlerine ilişkin "İleride 

Türkiye’yi, tamamen siyaseten bir şantaja maruz 

bırakacak gelişmeler oluyor. Bu ortaya çıkacak 

dosyalar nedir, bilmiyoruz; ama bunlar, 

Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından karar 

almasını engelleyecekse bunun baş sorumlusu 

hükümettir ve istifa etmelidir. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM’de 

düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Irak 

Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yapılması planlanan 

referanduma ilişkin hükümetin tatmin edici bir 

açıklama yapmadığını belirtti. Irak’taki 

referandum  sonrası, Türkiye’de terör olaylarının 

artacağını düşündüğünü söyleyen CHP’li Yılmaz, 

şöyle konuştu:  

"Bölgesel Kürt yönetiminde yapılması planlanan  

referandumla ilgili AKP’den den doğru dürüst bir 

açıklama görmüyoruz. Kağıt üzerinde bir kınama 

var ama yapılması halinde ne yapılacağına ilişkin 

bir açıklama görmüyoruz. Sadece ’İyi olur 

yapılmazsa’ duyuyoruz. Bu kadar önemli konuda 
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Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ciddi manada yüksek 

perdeden bir açıklama yapmıyor. Hükümet bunu 

geçiştiriyor. Türkiye’nin bu konuda hükümetin 

tutumunu net görmüyoruz daha net bir tutum 

bekleriz. Barzani’nin yapmayı planladığı ve geri 

adım atmadığı referandumla ilgili  iki ülkenin 

sözü geçeceğini belirtmeliyiz. Birincisi ABD’nin 

bu konudaki baskısıdır.  İkincisi Türkiye’nin bu 

konum Türkiye’deki yönetimin bu konuda net 

tutum içinde olmadığını görüyoruz. Eğer bütün 

uyarılara rağmen ki biz açıklama yaptık bunun 

sonuçlarını tanımayacak ve gayri meşru 

göreceğiz diye. Bu yapılırsa, Pandoranın kutusu  

26 Eylül’den  sonra başlayacak. Çünkü bunu 

Araplar, Türkmenler kabul etmiyor. Hükümet 

sessiz olabilir ama Türkiye için beka 

sonuçlanacak bölgesel çatışmalar yaşanma riski 

iyice artıyor. Suriye’de de benzer olaylar oluyor. 

26’sında bu yapı ortaya çıkarsa ve bunu birkaç 

ülke tanırsa bu konuda da sessizlik aynen devam 

ederse Sayın Barzani üzerinde olabilecek baskıyı 

azaltmak için kendi dışındaki alanlara 

yönelecektir. Ben Türkiye’de terör olaylarının 

artacağını, Türkiye’nin bu süreçte içe 

gömüleceğini bu sürece karışmasının 

engelleneceğini düşünüyorum" 

"ESAD İLE BAĞ KURMAK, TERCİH DEĞİL 

ZORUNLULUKTUR" 

Türkiye’nin, Suriye konusunda Beşar Esad ile 

çalışması gerektiğini savunan CHP’li Yılmaz, 

"Suriye’de Esad’ın Afrin’e hakim olmasını 

istiyorsak Esad ile birlikte Rusya ile çalışmak 

gerekiyor. Suriye konusu giderek bölünmeye 

doğru gidiyor. Mutlaka Esad ile bir bağ kurulmalı. 

Bu güney sınırımızda oluşabilecek yapıların 

engellenmesi için artık bir tercih değil 

zorunluluktur. Eğer bu bağ kurulmazsa, Esad ile 

doğrudan görüşme yapılmazsa Suriye’nin 

geleceği Irak’tan daha beter olur. Acilen aklımızı 

başımıza toplayıp ve bu kararları almak 

zorundayız. ’Esad ile aynı karede görünmek 

istemiyorum. Daha önce   ben onunla kavga 

ettim, kardeşim dedim, sonra katil dedim, nasıl 

olur’ deniyorsa e siz Rusya’nın uçağı 

düşürüldüğünde de daha ağır kelimeler 

söylediniz. Bugün ’dostum Putin’ diyorsunuz. 

Kimsenin ne dediği umrunuzda olmamalı. Doğru 

bir karar alıp yapmalısınız" dedi. 

"TÜRKİYE’Yİ SİYASETEN ŞANTAJA MARUZ 

BIRAKACAK GELİŞMELER OLUYOR" 

ABD’deki dava süreçlerinin, Türkiye’yi siyaseten 

bir şantaja maruz bırakabileceğini ileri süren CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:  

"İleride Türkiye’yi tamamen siyaseten bir şantaja 

maruz bırakacak gelişmeler oluyor. Hükümet 

bunun ne kadar farkında bilemiyorum ama bunu 

siyasi iktidar ABD’de başlayan süreçlere doğru bir 

noktadan yaklaşıp bunu çözseydi bu noktaya 

gelmezdi. Dört  hırsız bakanı burada yargılasaydı 

bugün o davalar açıldığında Türk kamuoyu farklı 

düşünmez ve ABD’deki bu durumu eleştirirdi; 

ama onlar burada aklandılar. Hırsızlıkları aklandı. 

Şimdi orada bir süreç başladı ve o sürecin de 

korkarım Türkiye’deki siyaseti bir şekilde şantajla 

baskı altına almasından korkarım. Bu konuda 

kritik bir dönemdeyiz, bölgemiz kaynıyor. Sağlıklı 

bir değerlendirme yapmamız gerekiyor burada. 

Siz bir adaletsizliği burada kapadığınız zaman bu 

adaletsizlik eğer New York, Washington ve 

Londra’nın gündemine geliyorsa onu 

önleyemezsiniz. O olaylar burada adil bir şekilde 

kapanacaktı. Bu ortaya çıkacak dosyalar nedir 

bilmiyoruz. Ama bunlar Türkiye’nin ulusal 

güvenliği açısından karar almasını 

engelleyecekse bunun baş sorumlusu 

hükümettir ve istifa etmelidir. Türkiye bir 

şantajla yaşayamaz" 
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3.12. Beyin Göçü Hızlanıyor 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger  

Türkiye’nin nitelikli, eğitimli genç yurttaşları aidiyet 

duygusunu hızla kaybediyor, yurt dışına 

yerleşmenin yollarını arıyor. Özgürlükler üzerindeki 

baskı, sansür ve hayat tarzına dönük tehditler ile 

OHAL, KHK’lar, tek adam rejimi gibi etkenler, onları 

umutsuzluğa sürüklüyor, çok sayıda genç 

yurttaşımız, uygun iş veya okul bulduğu anda yurt 

dışına göç ediyor ve Türkiye’yi terk ediyor. Bu 

konuda herhangi bir resmi veriye ulaşamadığımız 

için, özel görüşmeler ve açık kaynaklardan 

edinebildiğimiz veriyi değerlendirerek kendi 

araştırmamızı yapıyoruz. Ayrıca seçmen kayıtları 

üzerinden hareketliliği inceliyoruz. 

Gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojileri ve ilgili ar-ge 

alanlarında çalışacak nitelikli insan gücü açığı 

devam ediyor. Sadece ABD ve Almanya’nın bu 

alanda 2 milyona yakın yetişmiş insan gücüne 

ihtiyacı var. Ayrıca Fransa yeni beyin göçü 

programıyla oturma ve çalışma izni almayı 

kolaylaştırıyor. İspanya, Portekiz, Kanada, 

Yunanistan gibi ülkelerde de belli şartları yerine 

getiren yabancı ülke vatandaşlarına, oturma ve 

çalışma izni için kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye’den 

gitmek isteyen eğitim seviyesi yüksek yurttaşlar, 

gelişmiş ve standartları yüksek ülkelerde iş 

bulmakta çok zorlanmıyorlar. Yabancı danışmanlık 

şirketleri ve hukuk büroları, Türkiye’de seminer ve 

özel toplantılar düzenleyerek, göç potansiyeli olan 

yurttaşları teşvik ediyorlar. 

Göç eden yurttaşlarımızın önemli bir kısmı, maddi 

kazanç bakımından Türkiye’den daha iyi şartlar 

elde etmemelerine rağmen gitmeyi tercih 

ediyorlar. Üstelik Türkiye’de sosyal çevre desteği ile 

kolaylaşan aile hayatlarına neredeyse yeniden 

başlamayı göze alıyorlar. Bilgi teknolojileri 

sektörüne insan kaynakları danışmanlığı hizmeti 

veren şirketlerin nitelikli personel havuzuna kayıt 

olan yurttaşlar, yaklaşık %80 oranında sadece yurt 

dışı çalışma seçenekleriyle ilgileniyor. Peki neden? 

Çocuklu ailelerin göç kararında eğitim sistemindeki 

belirsizlik etkili oluyor. Genç akademisyenler, 

akademi üzerinde artan siyasi baskıdan ve 

bilimdeki özerkliğin kaybolmasından memnun 

olmadıkları için yabancı üniversitelere gitmek 

istiyor. 

Artan beyin göçü, Türkiye için, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin ar-ge ve katma değerli üretimi 

destekleme ve artırma vizyonu kapsamında orta ve 

uzun vadede büyük önem taşıyan kurum ve 

şirketlerin insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamakta 

zorluk çekmelerine sebep oluyor. OHAL rejimi, 

ihracatın zorlaşması, siyasi ve ekonomik riskler, 

istikrarsız ortam, bu değerli şirketleri ve girişimcileri 

yurt dışına taşınmaya itiyor. Özellikle global pazarı 

hedefleyen şirketler, önemli finansal yükleri 

üstlenerek taşınıyor; üretimi, istihdamı, ihracatı ve 

devlete ödeyecekleri vergiyi beraberlerinde 

götürüyorlar.  

Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, 

sadece 2017 yılında 300’den fazla yazılım şirketinin 

yurt dışında ofis açarak operasyonlarını taşıdığını ya 

da ürünlerini Türkiye’de geliştirip satışlarını 

yurtdışındaki ofisleri üzerinden gerçekleştirdiğini 

tahmin ediyoruz. Yaklaşık 3.500 kişinin gönüllü 

olarak bilgilerini paylaştığı, değerli bulduğumuz bir 

araştırma, göç edenlerin %28’inin bilgi teknolojileri, 

%15’inin mühendislik, %8’inin de akademiden 

geldiğine işaret ediyor. Teknoloji dünyasından 

girişimcilerin buluştuğu tüm konferans ve 

panellerde, şirketlerin daha fazla ve nitelikli 

yazılımcıya ihtiyaç duyduğu, ancak ihtiyacı 

karşılamakta zorlandığı dile getiriliyor. 

Seçmen kayıtları üzerinde referandumdan önce 

yaptığımız inceleme, yurt dışına taşınan net seçmen 

sayısında olağanüstü bir artış olduğunu ortaya 

koymuştu. Bu incelemeyi seçmen kayıtlarını 

yeniledikçe tekrar edeceğiz. 

Türkiye’de İnternet Sansürü Devam Ediyor 

Freedom House, yıllık “İnternette Özgürlük 2016” 

raporunda, Türkiye’yi internet özgürlükleri 

açısından “kısmen özgür ülkeler” sınıfından “özgür 

olmayan ülkeler” sınıfına almıştı. 2017 raporunda 

da, Türkiye’nin durumu kötüye gitmeye devam 

ediyor. Freedom House değerlendirmesinde 0 en 

iyi (özgür), 100 en kötü (kısıtlanmış) olarak yapılan 
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puanlamada, Türkiye 2016 yılındaki 61 puandan 

2017 yılında 66 puana çıkmış durumda. 

 

Raporun yorum bölümünde, Türkiye’de internet 

özgürlüğünde 2017 yılında devam eden sansür, 

sosyal medya engelleri ve internette siyasi 

söylemlere gelen engeller nedeniyle sert bir 

gerileme görüldüğü paylaşılıyor: “Hükümet, Suriye 

ile ilgili makaleler nedeniyle Wikipedia’yı kalıcı 

olarak engellerken, ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle 

Facebook, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a 

defalarca geçici erişim engeli uyguladı. Ayrıca sanal 

özel ağlar (VPN) ve anonim Tor ağına dönük 

engelleme faaliyetlerinde bulundu.” Raporda 

Türkiye’de yapılan erişim engeli, trafik kısıtlama 

gibi uygulamaların tamamına olay bazında yer 

veriliyor. 

Halen devam eden Wikipedia erişim engeliyle ilgili 

BTK Başkanı konuştu: Wikipedia ile yapılan 

görüşmelerde yönetimin olumlu adımlar attığını 

açıklayan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yapılması 

gerekenlerin Wikipedia’ya iletildiğini açıkladı. 

Halen Türkiye’de alternatif yöntemlerle ulaşılabilen 

Wikipedia, 7’den 70’e internet kullanıcılarının en 

önemli bilgi kaynakları arasında yer alıyor ve içeriği 

kullanıcılar tarafından düzenleniyor. 
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4. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER 

4.1. Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 

Ekonomi Politikaları Gen.Bşk.Yrd.Aykut Erdoğdu 

4.1.1. Bütçe Batıyor, Cari Açık Büyüyor, Mega Yükler Yolda, İşsizlik Düşmüyor, Ama Ekonomi 

“Büyüyor” 

AKP Türkiye’yi Ekonomik Krize Sürüklüyor 

Türkiye Kasım ayının ikinci yarısına ekonomik ve siyasi tansiyonu yükselmiş halde girdi. Gerilime damgasını 

vuran ana öğe, AKP iktidarının ABD ile yaşamakta olduğu gerilim. Tutarsız dış politika tercihleri ve maceracı 

icraatları ile hem dünya hem bölge güçleri ile sürekli sorun yaşayan ve bunun bedellerini Türkiye’ye ağır 

biçimde ödeten AKP rejimi, Türkiye’yi neredeyse bir ekonomik krize sürüklüyor.  

Daha Eylül başında, Kurban Bayramı ertesinde 3,40 TL basamağındaki dolar kuru, bugün 3.90 basamağına 

yerleşme ve oradan da 4 TL’ye çıkma eğiliminde. Eylül’den Aralık ayına yüzde 15-16 değer kaybı anlamına 

gelecek bu erozyon, tüketicisinden üreticisine, yerlisinden yabancısına kadar tüm ekonomik aktörleri içe 

kapanmaya, atalete zorluyor. Yatırım niyetleri, tüketim niyetleri askıda.  

8 Ekim’de ABD ile yaşanan vize krizi ile çıkış yaşayan yabancı portföy yatırımcıları, izleyen iki haftada ise 

borsaya kısmi girişler yapmışlar, yaklaşık 700 milyon dolarlık hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi 

alımı yapmışlardı.  

Bütçe Alarm Vermeye Devam Ediyor 

Çalınan referandum nedeniyle ertelenen tahsilatlar ve katlanan bütçe harcamalarının etkisi Ekim sonunda 

da devam ediyor. Merkezi yönetim bütçesi 2017 yılında ilk on ayda yaklaşık 35 milyar TL açık verdi. Bir 

önceki yılın aynı döneminde verilen açık miktarı 12,1 milyar TL iken 2017 yılındaki ilk on aylık açık 

neredeyse bir önceki dönemi üçe katlamış oldu.  

 

Ekim sonu itibariyle merkezi yönetim bütçe gelirleri 2016’nın ilk on aylık dönemine göre reel olarak yüzde 

1,7 artarken faiz dışı harcamalarındaki reel artış oranı yüzde 6,3 oldu. Bu nedenle Ekim sonu itibariyle 

bütçenin faiz dışı fazlasında reel anlamda yüzde 58,2 oranında bozulma gerçekleşti. Bu nedenle bütçe açığı 

Ocak-Ekim 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran reel olarak yüzde 157,4’lük genişleme 

gözlendi. 

Bu dönemde merkezi yönetim bütçesinin gelirleri reel olarak yüzde 1,7 artış gösterdi. Ekim 2017 sonu 

itibariyle vergi gelirleri reel olarak yüzde 1,8 oranında artış gösterirken vergi dışı gelirler ise reel anlamda 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

88 

yüzde 18,9 azalış sergiledi. Vergi dışı normal gelirlerdeki bu azalış büyük ölçüde KİT’ler ve kamu 

bankalarından elde edilen temettü gelirleri ile Hazine portföyü ve iştirak gelirlerindeki azalışlardan 

kaynaklandı. Temettü gelirlerindeki azalışın nedeni daha önce Hazine portföyündeyken Türkiye Varlık 

Fonuna devredilen bazı kurumlardan temettü tahsilatı yapılamamış olması. 2017’de İthalde Alınan KDV 

geliri reel olarak 10 ayda yüzde 16,2 artış gösterirken Dahilde Alınan KDV geliri ise reel olarak yüzde 4 

azaldı. Vergi gelirleri içerisinde yüzde 21,9’la en yüksek paya sahip olan Özel Tüketim Vergisindeki artış 

oranı ise reel olarak yüzde 3,2 olurken Özel İletişim Vergisinde ise tersi bir gelişme yaşandı. Ekim sonu 

itibariyle Özel İletişim Vergisi tahsilatı reel anlamda yüzde 30’u aşan bir oranda geriledi. Bu dönemde 

İthalde KDV’nin vergi gelirleri içerisindeki payı 1,9 puan artarken bu kalemdeki reel tahsilat artışı yüzde 

16,2 olarak gerçekleşti  

 

Merkezi yönetim bütçe harcamaları Ekim sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine nazaran reel olarak 

yüzde 5,8 artış gösterdi. 2017’de güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları reel olarak yüzde 

51,4 oranında azalırken örtülü ödenek harcamaları ise reel olarak yüzde 27,9 oranında arttı. Bu dönemde 

kamu bankalarının görev zararları reel olarak yüzde 5,5 artarken KİT’lerin görev zararları da yüzde 5,8 

oranında reel olarak artış gösterdi. Tarımsal destekleme ödemeleri Ekim sonu itibariyle bir önceki yılın 

Ocak-Ekim dönemine nazaran reel olarak yüzde 5,7 azalırken sosyal güvenlik açığını kapatmak amacıyla 

yapılan harcama miktarı da reel olarak yüzde 25,7 arttı. KİT’lere sermaye ödemesi kalemi 2017 Ekim 

sonunda reel olarak çok az (yüzde 0,2) artarken öğrenim ve harç kredisi için yapılan transferler de reel 

olarak yüzde 3,3 oranında geriledi. 

2017 Ocak-Ekim döneminde yapılan iç borç faiz ödemesi reel olarak yüzde 3,7 azalırken dış borç faizleri 

için yapılan ödemelerin reel anlamda yüzde 12 artması dikkat çekti. Diğer taraftan 5510 sayılı kanuna 5754 

sayılı kanunun 48. Maddesi ile yapılan ekleme SGK’nın açık finansmanının içeriğini önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Söz konusu değişiklik SGK’nın her ay malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık 

sigortası prim tahsilatının dörtte biri oranında bir tutarın Hazine tarafından her ay SGK’ya ödenmesi esasını 

getirdi. SGK açıklarını yıllar itibariyle kıyaslarken bu değişiklik sonrasındaki Açık Finansmanı kalemiyle 

birlikte Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı kaleminin de gözönünde tutulması lazım. 
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Hazinenin Aşırı Borçlanması Faizlerin Düşmesine Engel 

Başka bir sorun Hazine’nin borçlanma ihtiyacının artışının faizlere olan etkisidir. Aşağıdaki grafikte 

görülebileceği üzere Hazine’nin iç borçlanma maliyeti 2013’te göreli bir düşüş sergilemesine karşın genel 

olarak artış eğilimindedir. Ortalama iç borç maliyeti 2017 yılında iki ay hariç yüzde 11 ve üzerinde kalmıştır.  

Hazine’nin artan miktarda borçlanması faiz oranının düşmesini zorlaştırmaktadır. Bankaların kredilere 

uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz 2017 yılı Eylül ayında tekrar yüzde 17’nin üzerine çıkmıştır. Bu durum aynı 

zamanda siyasal iktidar temsilcilerinin sıkça dillendirdiği “faizlerin düşürülmesi” söylemiyle de tezat teşkil 

etmektedir. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek torba yasa ile getirmek istedikleri vergi artışlarını 

savunurken borçlanmanın “yüksek faiz ve hizmetlerden imtina etmek” anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Oysa Hazine 2017’de hem daha fazla borçlanmakta, hem de daha yüksek faizle borçlanmaktadır.  

Türkiye’de İç Borçlanmanın Maliyeti ve Kredilere Uygulanan Faiz (2011-1 / 2017-9) 

 

Kaynak: Hazine ve Merkez Bankası 
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Yılsonuna kadar göstergeler büyüme yönünde pek pozitif gelişmeler göstermiyor. Özellikle dolar fiyatının 

seyri, hem iç tüketim hem de yatırım iştahlarını azaltmış gibi görünüyor. Bu iştahsızlığın yılsonuna kadar 

sürmesi muhtemel. Hatta denilebilir ki, esas içe kapanma 2018 yılında yaşanacak gibi. 

Dolar fiyatı, Kasım ayının il 10 gününde de artış eğilimini korudu ve 10 Kasım ile biten haftayı 3.86 ortalama 

ile tamamladı. Hafta içinde dolar fiyatının 3.90’ı gördüğü saatler de yaşandı. Merkez Bankası’nın 

bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürerek ve ihracat reeskont kredisi kullananlara sabit kur kolaylığı 

getirerek döviz enjeksiyonu çabaları bile, dolar fiyatının aşağı çekilmesinde pek etkili olamadı.  

Böylece dolar fiyatının tırmanışa geçtiği Fed faiz artırma kararının da alındığı 20 Eylül’den 10 Kasım’a kadar 

olan 50 günde TL, dolar karşısında yüzde 11,5 değer kaybetti. 

 

Kaynak: TCMB veri tabanı 

TL’nin yüzde 11,5 değer kaybettiği bu yaklaşık 50 günde diğer çevre ülke paraları da dolara karşı değer 

kaybettiler ama TL kadar değil. 

IMF veri tabanına göre, TL’ye en yakın değer kaybı yüzde 7,7 ile Meksika pesosunda ve yüzde 7,4 ile Güney 

Afrika randında yaşandı. Bu iki yerel para ile TL arasındaki değer kaybı farkının 5 puanı bulması bile çok 

anlamlı. 

AB üyelerinden Macaristan’ın yerel parası forint 50 günde yüzde 4,5 değer kaybederken Brezilya realinin 

kaybı yüzde 4,5 oldu.  

 

Kaynak; IMF veri tabanı 

20 Eylül tarihli Fed kararından bu yana en çok değer kaybeden 5 çevre ülke parası içinde listenin en 

üstündeki TL ile en altındaki Brezilya reali arasındaki fark 7 puana ulaşıyor.  
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Daha da ilginci, 20 Eylülden bu yana geçen 7 haftanın sadece ikisinde sıcak parada net çıkış,  5’inde ise net 

giriş yaşanmasına rağmen doların fiyatının artmaya devam ediyor olması. Yabancı sıcak para, ABD ve AB’de 

toparlanma, ’normalleşme’ çabalarını gözeterek pozisyon değiştirme eğilimlerini korumakla beraber, 

Türkiye dahil, çevre ülkelerde ucuzlayan hisse fiyatlarından, yükselen faizlerden vur-kaç yapmaktan geri 

durmuyor.  

ABD ile yaşanan vize krizini izleyen hafta Türkiye’den 600 milyon dolar çıkmasına karşın sonraki haftada 

850 milyon dolara yakın net giriş yaşandı. Bunun 300 milyon dolara yakını hisse senedi yatırımı, geri kalanı 

da devlet iç borçlanma senetlerine yatırım biçiminde gerçekleşti. 

 

             Kaynak: TCMB 

Yabancı sıcak para tarafında döviz çıkışı olmazken yurt içi yerleşiklerin dolar fiyatının gevşediği 2017’nin 

ilk 9 ayında mevduatlarının bir kısmını (yüzde 40’ın üstünde) dövizde tuttukları, fiyatın yükselmesiyle 

birlikte kısmi satışa yöneldikleri anlaşılıyor. Nitekim Eylül ayında 165,5 milyar dolarlık mevduattan son 5 

haftada 8 milyar dolara yakın satış yapıldı. Bu da dolar kurunun 3,90 TL eşiğine gelmeden yavaşlamasını 

açıklıyor. Alıcı tarafın öncelikle 213 milyar dolar net döviz açığı olan şirketler olduğu tahmin edilebilir. 

 

                     Kaynak: TCMB veri tabanı 
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Özele, Türk Lirası, birçok yükselen çevre ülkenin yerel parası gibi Eylül ve Ekim ayında olduğu gibi, Kasım 

ayının ilk haftasında da dolar karşısında hızla değer kaybetti ve daha da kaybetme ihtimali var. TL’deki 

değer kaybı ülkede enflasyonu, borç geri ödemelerini, ülkenin yeniden borçlanma kapasitesini 

etkilediğinden bu süreci yönetemezse iktidarı sarsılacak olan ve 2019’da yeniden seçilmek isteyen AKP 

rejimini de çok yakından ilgilendiriyor ve deyim yerindeyse diken üstünde tutuyor.  

Özünde Türk Lirası’na değer kaybettiren ana öge, ekonominin büyük ölçüde dış kaynağa bağımlı 

olmasından, net dış yükümlülüklerinin  milli gelire oranının yüzde 55 gibi riskli bir noktaya varmış 

olmasından (UYP) kaynaklanıyor.  

Özellikle “sıcak para” denilen kısa vadeli portföy yatırımlarına bağımlılık had safhada. Bu parayı çekmek 

hayati öneme sahip. Sıcak paranın küresel tercihleri bu anlamda Türkiye’yi çok yakından etkiliyor. 

Ekonomi, net yükümlükteki büyüklüğü yüzde 25’e ulaşan sıcak paranın girişiyle büyüyen, sıcak paranın 

çıkışıyla da daralan kırılgan bir mekaniğe bağlanmış durumda. 

Küresel ve bölgesel riskler, merkez ve çevre ülkelerdeki faizlerin durumu, siyasi iklim,                                                                         

gibi unsurlar dünyada sıcak paranın yer seçme kriterleri arasında yer alıyor. Riskler yerli aktörleri de güçlü 

para dolara yönlendirirken dolarlaşma iştahı azalmadıkça kur yüksek seyredeceğe benziyor.  

Örtülü Ödenek Kullanımı Cumhurbaşkanı ile Birlikte Patladı 

Nisan 2014’ten bu yana Başbakanla birlikte Cumhurbaşkanının da kullanmaya başladığı örtülü ödenek 

harcamaları Eylül 2017 sonunda Eylül 2016 sonuna göre yüzde 31,7 artışla 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti. 

 

Ocak Eylül 2017 döneminde merkezi yönetim bütçe harcamalarında Cari Transferler bir önceki yılın aynı 

dönemine göre reel olarak yüzde 9,6 arttı. Artışın yüzde 59,2’si Sosyal Güvenlik Kurumunun görev zararları 

ve bu kuruma yapılan Hazine yardımında gözlenen artıştan kaynaklanıyor. Bu durum da referandum 

kaygısıyla ertelenen tahsilatlardan kaynaklandı. Bu dönemde hane halkına yapılan transfer 

harcamalarında da reel olarak yüzde 11’6’lık bir artış olmuş.   

 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri bu yıl Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 

12,9 artış gösterdi. Aynı dönemde harcamalardaki artış yüzde 17,2 oldu. Merkezi yönetim bütçe açığı 2017 
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Eylül sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 162,7 oranında bozularak 31,6 Milyar TL’yi 

geçti. 

 

Aftan Gelen Vergi Olmasa Vergi Tahsilatında Artış Sıfıra Yakın  

2017’nin ilk dokuz ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 56,4 milyar 

lira oldu. Reel artış ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Bu tutara 19 Ağustos 2016’da yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6736 sayılı Af Kanunu kapsamında vergi dairelerince tahsil edilen 8,9 milyar lira dahil. Aynı kanun 

kapsamında 2016'nın Ocak-Eylül dönemine isabet eden af tahsilatlarının da 4,1 milyar lira olduğu hesap 

edildi. Vergi dairelerince yapılan af tahsilatları hariç tutulduğunda vergi gelirlerinin reel olarak 2017 yılında 

neredeyse artmadığı görülebiliyor. 

 

Özel İletişim Vergisi Dışında 2018’de Bütün Vergi Kalemlerinde Artış Görülüyor 

Önümüzdeki yılın bütçe vergi gelirlerin tahminleri, tartışmalı bir şekilde GSM operatörleri lehine torba 

yasa ile getirilen düzenleme sonucu Özel İletişim Vergisi tahsilatında bir düşüş olmayacağına dair Maliye 

Bakanının sözünü yalanlamaktadır. Özel İletişim Vergisi 2018 yılında bir önceki yıla göre nominal olarak 

yüzde 0,6, reel bazda ise yüzde 7,1 oranında azalış göstermektedir. Torba yasadan GSM şirketleri kazançlı 

çıkmıştır.  
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Bir Avuç Şirkete Bakanlık Bütçesi Kadar Garanti Ödemesi Öngörülüyor 

Faizler bütçe üzerindeki yükü ağırlaştırırken bunlara mega projelere verilen garantilerin yükleri de 

eklenmektedir. Maliye Bakanı 2018 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısına ilişkin olarak yaptığı 

değerlendirmede ulaştırma projelerine verilen garantiler için 3,6 milyar, şehir hastanelerine verilen 

garantilerle için ise 2,6 milyar olmak üzere 2018 yılı bütçesinde 6,2 milyar liralık ödenek ayrıldığını 

açıklamıştır. Siyasi talimatlarla, hesapsızca yapılan yatırımların yükü bir anda görünür hale gelmiştir. 

Böylelikle yeni bir gider kalemi daha bütçe harcamaları içerisindeki yerini almıştır. İleriki yıllarda bu rakam 

Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan ve halkın cebinden kuruş çıkmadan yaptırıldığı söylenen projeler 

hizmete girdikçe ödenecek garanti rakamlarının katlanarak büyüyeceği bugünden belli olmuştur. 

İhalesi yapılan 31 şehir hastanesinden sadece dördü (Adana, Mersin, Yozgat ve Isparta) bugün itibariyle 

hizmete girmiştir. 2018’de kaç hastanenin daha hizmete gireceği konusunu Türk Tabipler Birliği dâhil 

kimse tam olarak bilememektedir. Dolayısıyla 2,6 milyar TL’lik hastane garanti ödemesinin sadece 4 

hastane için mi olacağı konusu da belirsizdir. AKP’nin rant projelerine (şehir hastaneleri, köprüler, 

otoyollar, tüneller) verdiği garantilerin boyutunun anlaşılması bakımından 2018 yılında genel bütçeli 

idarelere verilen ödeneklerle ödenmesi planlanan garanti rakamı birlikte gösterilmiştir. Bu şekilde 

bakıldığında daha ilk yıldan bugünden bile mega garantiler tek başına bakanlıkların bütçeleriyle yarış eder 

durumdadır.  
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AKP 2018’de 2,2 milyar lira kira toplayacak, 2,1 milyar liralık taşınmaz satacak, bunların üzerine yaklaşık 2 

milyar lira da topladığı vergilerden ayırıp 6,2 milyar lirayı az sayıda şirkete garanti olarak ödeyecektir. 

Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda yüklenici firmaya 2018’de yapılması planlanan garanti ödemesi 

ayrı ayrı 29 Bakanlık, Genel Müdürlük, Müsteşarlık ve Başkanlığın 1 yıllık bütçe büyüklüğünden daha 

büyüktür. Önümüzdeki yıl çok az sayıda proje için çok az sayıda yüklenici firmaya 6,2 milyar lira garanti 

ödemesi yapılacaktır. 2018’de ödenecek garanti tutarı 5 tane Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 5 tane Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, 4 tane Başbakanlık, 3 tane Kalkınma Bakanlığı, 3 tane Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 

tane Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 tane Dışişleri Bakanlığı ve 1 tane Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı bütçesine denktir. Bu para AKP’nin rant projelerine daha ilk yılda aktaracağı tutardır. AKP bu 

türden projeleri sanal büyüme tahminleri üzerine inşa ettiğinden ödenecek garanti rakamları da 

önümüzdeki yıllarda bütçeye çok daha büyük yükler getirecektir. Zira projeden yararlanacak kullanıcıların 

hesaplanmasında (yani verilen talep ya da gelir garantilerinde) kamu yararı yerine yüklenici menfaati göz 

önünde tutulmuştur. Hayali büyüme senaryolarıyla köprüden, otoyoldan veya tünelden geçecek araç 

sayısı gerçeğin çok üzerinde gösterilmiş, garantiler de olması gerekenden çok yüksek verilmiştir. 

Hazinenin Temettü Kaybı Büyük 
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Ağırlıklı olarak kamu bankaları ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile İktisadi Devlet Teşekküllerinden (İDT) 

elde edilen temettü gelirlerinin takip edildiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemi de Eylül 2017 sonu 

itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 oranında azaldı. Bu kalemdeki düşüş oranı reel 

olarak yüzde 22,4’ü aşıyor. Kamu bankaları, KİT’ler ve İDT’lerden elde edilen gelirlerde aynı dönemde 

gözlenen düşüş reel olarak yüzde 35,9. Rakamsal olarak ise 3,5 milyar lira. Bu rakam Ekim ayında kurşunsuz 

benzin ve motorine yapılan son zamdan beklenen vergi gelirine eşit. 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri arasında kamu bankaları, KİT’ler ve İDT’lerden elde edilen temettü 

gelirlerinin izlendiği Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri kalemi önemli bir gelir kalemidir. Merkez Bankası 

ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalardan elde edilen temettü gelirleri ile BOTAŞ gibi KİT’lerden elde edilen 

temettü gelirleri bu kalemde izlenir. 2016 yılında yüzde 55,12’lik hissesi Hazine’ye ait olan Merkez Bankası 

9,6 milyar lira dönem karı elde etmişti. Benzer şekilde, (2016 sonu itibariyle yüzde 100 hissesi Hazine’ye 

ait olan) Ziraat Bankası da 2016’da 6,6 milyar lira net kar açıklamıştı. Ziraat Bankası gibi Şubat 2017’de 

hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonuna (TFV) devredilen BOTAŞ’ın 2016 karının da 6,9 milyar lira olduğu 

2016 vergi şampiyonları listesinin incelenmesinden ortaya çıkmıştı.  

Özelleştirme portföyündeyken TVF’ye devredilen Halk Bankası hariç tutulduğunda Hazine’nin sadece 

Ziraat Bankası ve BOTAŞ’tan 2017’de tahsil etmesi gereken temettü geliri 13,5 milyar TL olması gerekirken 

Eylül 2017 sonu itibariyle temettülerden tahsilat 8,7 milyar lirada kalmış. Ziraat Bankası ve BOTAŞ Şubat 

2017 içerisinde TVF’ye Fonuna devredilen iki önemli kamu kurumu. Ziraat Bankasının Kamuyu Aydınlatma 

Platformuna gönderdiği açıklamadan Hazine’ye 2017’de herhangi bir temettü ödemediği görülüyor. 

Merkezi yönetim bütçesinin temettü gelirleri BOTAŞ’ın bir temettü ödemesi yaptığını düşündürüyor ancak 

ödeme tutarı bilinmiyor. Ziraat Bankasının herhangi bir ödeme yapmadığını biliyoruz. Resmi açıklamalarda 

TFV’ye devredilen kuruluşlar nedeniyle temettü kaybının 1 milyar lira olduğu ifade edilmişse de rakamlar 

bunun daha yüksek olduğuna işaret ediyor 

Bu yıl mali yönetim performansı anlamında sınıfta kalan AKP hükümeti bir yandan referandum için 

harcamaları artırırken, diğer yandan da gelir toplamaktan vazgeçti. Üstüne üstlük ihtiyacın çok üzerinde 

borçlanma yaparak da faizleri yüksek tuttu. 2017’de sergilediği savurganlığın faturasını da 2018’de vergi 

artışlarıyla vatandaşa yüklemeye çalışıyor. 

 

Sermaye Gelirleri Düşüyor 

Taşınır ve taşınmaz satış gelirleri ile özelleştirme gelirlerinin takip edildiği Sermaye Gelirleri kaleminde de 

2017 Eylül sonu itibariyle bir önceki yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 32,7’lik reel düşüş yaşandığı 

görülüyor. Bunda özelleştirme gelirlerinde yaşanan yüzde 39,5’lik gerileme etkili oldu.  
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Bu yıl Eylül sonu itibariyle merkezi yönetim bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturan Mal ve 

Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri kalemlerinde yüzde 20 – 30 arasında değişen 

oranlarda artış gözlendi. Referandum kaynaklı bu artışlar hükümeti yeni borç limiti aramaya iten 

nedenlerin başında geliyor. 

Bu yıl Eylül sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki 7 milyar 

liralık (yüzde 8,6’lık reel) harcama artışının yüzde 35,9’u büyük oranda (yüzde 68,5) Güvenlik ve 

Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları kalemindeki harcama artışından kaynaklanıyor. Bu 

kalemde Eylül 2017 sonu itibariyle görülen reel artış oranı yüzde 90,5 oldu.  

AKP Bütçesi 2017’de İflas Etti 

Kendisinden önceki hükümetten 2002 sonunda devraldığı mali disiplin mirasını, dış yatırımcılara Türkiye 

vitrinini parlak göstermek amacıyla ve küresel piyasalarda likiditenin ucuz olduğu dönemin getirdiği 

rehavet içerisinde korumaya çalışan AKP rejiminin bütçesi, 2017’de iflas etme noktasına gelmiştir.  

Geleceğimiz “Evet” oyu için kurban edilmiştir 

 

AKP’nin 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Anayasa referandumunda istediği sonucu çıkarabilmek 

amacıyla bütçeyi tarumar etmesi, 2016 yılında milli gelirin ancak yüzde 1’i tutarında açık veren merkezi 

yönetim bütçesinin açığını katlamış ve yüzde 2’ye yükselmiştir. Önlem alınmaz ise yüzde 3’lere çıkma 

ihtimali de bulunmaktadır.  

Böylece cari açıkla boğuşan Türkiye ekonomisinin başına bir de bütçe açığı çıkmıştır. Buna “çifte açık” 

denilmekte olup, bu iki açık birden yükseliyorsa dış yatırımcılar o ülkede riski yüksek görüp yatırıma pek 

yanaşmamaktadır.  
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AKP’nin gerek ekonomi, gerekse de dış politikada izlediği tutum yurtdışı piyasalardan gelen sinyallerle 

birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin çifte açığının daha da büyüyeceğini beklemek yanlış olmayacaktır.   

Bütçe Göstergeleri    

 2016 2017(T) 2018(H) 

Toplam Harcamalar(Milyar TL) 584,1 673,7 762,8 

Faiz Dışı Harcamalar 533,8 616,2 691,1 

Faiz Harcamaları 50,2 57,5 71,7 

Toplam Gelirler 554,1 612 696,8 

Vergi Gelirleri 459 520,5 599,4 

Diğer Gelirler 95,1 91,6 97,4 

Bütçe Dengesi -29,9 -61,7 -65,9 

Kamu Kesimi Dengesi(GSYH'ya Oran);% -1 -2,4 -2,1 

Merkezi Yönetim Bütçesi -1,1 -2 -1,9 

Diğer Kamu 0,1 -0,4 -0,2 

          Kaynak: Orta Vadeli Program 2018-2020 

Oysa Türkiye ekonomisinin çarkları, dış kaynak, özellikle de portföy yatırımı da denilen kısa vadeli girişlerle, 

sıcak para ile dönmektedir. 20 Eylül 2017 tarihli ABD Merkez Bankası kararları Türkiye gibi ülkelerden sıcak 

parayı biraz soğutmuş, tüm yerel paralar gibi Türk lirası da son haftalarda değer kaybetmeye başlamış ve 

ABD dolarının fiyatı Ağustos sonunda 3,40 TL’ye kadar inmişken Eylül sonunu 3,55 TL’nin üstünde 

kapatmıştır.  

29 Eylül’de AKP hükümetince açıklanan 3 yıllık Orta Vadeli Program dört yıl üst üste yüzde 5,5 gibi iddialı 

büyüme hedefi ile yabancı yatırımcıya göz alıcı bir vitrin sunmayı hedeflerken, bütçe daha genel anlamda 

kamu maliyesi ile ilgili iddialı hedefler koymaktadır.  

Diğer taraftan son OVP açıklaması ile AKP’nin 2020 yılı ihracat beklentisini 195 Milyar dolar olarak 

belirlerken 2023 için 500 Milyar dolarlık ihracat hedefinden de sessiz sedasız vazgeçtiği anlaşılmaktadır.  

Buna göre, 2016’da yüzde 1 olan bütçe açığının milli gelire oranı, 2017’yi yüzde 2 ile tamamlayacaktır. Bu, 

yüzde 1,7 olan Avro bölgesi ortalamasının üstünde bir oran olmakla beraber yüzde 3’lük Maastricht 

kriterinin hala altında bir seviyedir. Yine de cari açık belası olan Türkiye için ikinci açık riski demektir. Bunu 

yeniden milli gelirin yüzde 1’i dolayına indirmek isteyen AKP, açığı bir yandan yeni vergiler salarak bir 

yandan da borçlanma limitini artırarak kapatmaya çalışmaktadır.  



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

99 

Parlamentoya getirilen tasarı ile bir yandan yeni vergiler salınmak istenirken diğer yandan da aşılan 

borçlanma limiti nedeni belirtilmeksizin yükseltilmekte ve bu durum Olağanüstü Hal ikliminde 

yapılmaktadır. İki önlem de halktan tepki görmüştür.  

AKP’nin Çözümü Vergiyi Artırmak 

TBMM’ye yeni sunulan 1/884 Esas sayılı yasa tasarısı ile; otomobillerden şans oyunlarına kadar önemli 

birçok tüketim ürün ve servisinde vergi artışı öngörülmektedir.  Bazı ürün ve hizmetlere ise Özel Tüketim 

Vergisi (ÖTV) getirilmektedir.   

Buna göre, binek otomobillerden alınan motorlu taşıtlar vergisi 2018’den itibaren en az yüzde 40 

artırılacaktır. Tasarı ile Motorlu Taşıtlar Vergisinin hesabında motor hacmi ve yaşın yanısıra vergisiz fiyatın 

da esas alınması esası getirilmektedir. Şans oyunları vergisi yüzde 100 artışla yüzde 20’ye çıkartılacaktır. 

Sigara kağıdından ÖTV alınacak, kolalı gazozlardaki yüzde 25 ÖTV enerji içeceklerini de kapsayacaktır. 

Finans sektöründe Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmakta, kurumların dağıtılmayan 

kar paylarından yüzde 1 oranında vergi tevkifatı getirilmektedir. Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tuttuğu 

gayrimenkulleri elden çıkarması halinde yüzde 75 olan kazanç istisnasının %50’ye düşürülmesi 

öngörülmektedir. 

Vergi salma karşısında toplumun tepkisini etkisizleştirmek için Savunma Sanayi Destekleme Fonunun 

güçlendirileceği ifade edilmiştir. Jeopolitik riskler ve bu risklerin bütçede doğurduğu harcama ihtiyaçlarını 

karşılamak için de vergi düzenlemeleri yapıldığı ifade edilmekte, torba kanun tasarısında Savunma Sanayii 

Destekleme Fonu gelirlerini artırmak üzere toplanan vergilerden fona daha fazla pay veren düzenlemeler 

getirileceği söylenmektedir. 

Vergi oranını artırmak vergi gelirlerinin de artacağı anlamına gelmemektedir. 

Dolar Baskısındaki Özel Sektör Bu Vergiyi Ödeyemez  

AKP hükümeti Meclis’e sunduğu bütçe tasarısında 2018 yılında vergi gelirlerinin reel olarak yüzde 7,4 

oranında artacağını öngörüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen torba yasa tasarısı 

ile hükümet önce bankaların kurumlar vergisinde 2 puanlık artış yapmak istedi, daha sonra toplumsal 

muhalefet karşısında tökezleyerek artışı tüm kurumlar vergisi mükelleflerine yaydı. Kurumlar vergisi 

2018’de tüm kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 20 yerine yüzde 22 olarak uygulanacak. Ancak bütçe 

tasarısında kurumlar vergisinden beklenen tahsilattaki artış reel olarak yüzde 15,9 olarak görülüyor. 

Yabancı fonların yükselen piyasaları terk edeceği, bunun da döviz kurunda artışa neden olacağı, kur 

artışının da özel sektör finansman giderini artırarak karlılığını düşüreceği göz önüne alındığında yüksek dış 

borca sahip bir özel sektörle bu tahsilat rakamı şüpheli görünüyor.  
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Bütçe vergi geliri tahminleri, tartışmalı bir şekilde GSM operatörleri lehine torba yasa ile getirilen 

düzenleme sonucu Özel İletişim Vergisi tahsilatında bir düşüş olmayacağına dair Maliye Bakanının sözünü 

yalanlıyor. Özel İletişim Vergisi 2018 yılında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 0,6, reel bazda ise 

yüzde 7,1 oranında azalışa işaret ediyor. Torba yasadan GSM şirketlerinin kazançlı çıktığını söylemek yanlış 

olmayacak.  

GSM Şirketlerine 5 Milyarlık Borç Affı 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Torba Kanun Tasarısının 1, 2, 3 ve 11. maddelerinde yapılan 

düzenlemelerle Hazine Müsteşarlığı’nın 3 GSM Şirketinden (Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom) yaklaşık 

5 Milyar TL kamu alacağı silinmektedir.  

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine göre GSM Şirketleri “Brüt Satışlarının” %15’i tutarında 

Hazine Payı ödemek zorundadırlar. GSM Şirketleri abonelerinden tahsil ettiği bu tutarı Hazineye eksik 

yatırdıkları takdirde yatırmadıkları tutarın 3 katı kadar ceza ödemek zorundadırlar.   

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin verdiği 

bilgiye göre 2012 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri tarafından yapılan incelemelerde 

345 Milyon TL ana para, 322 Milyon TL ana para faizi, 1.100 Milyon TL ceza, 378 Milyon TL ceza faizi olmak 

üzere 2.145 Milyon TL kamu alacağı tespit edilmiştir. 

2.145 Milyon TL sadece 2012 yılına kadar olan kamu alacağını ifade etmekte olup 2012 – 2017 yılı arası 

tutarlar da dahil edildiğinde kamu alacağının yaklaşık 5 Milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.  

Yapılan bu düzenleme ile kanunda yazılı olan 3 kat ceza 1 kata indirilmekte, kalan borç düşük faizle tecil 

edilmekte, alacağın tanımı değiştirilmekte ve Hazine payı ile ilgili vergi suçlarında olduğu gibi “uzlaşma” 
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mekanizması getirilmektedir. Getirilen “uzlaşma” mekanizması ile ilgili şikayet ve dava açma yolu 

Anayasa’ya aykırı bir biçimde yasaklanmaktadır. 

Yapılan bu düzenlemelerle 3 GSM Şirketi tarafından ödenmek zorunda olan 5 Milyar kamu borcu 

silinmekte ve gelecekte ödenmesi muhtemel kamu alacaklarından vazgeçilmektedir.  

ÖTV Hedefi Bugünden Saptı 

2018’de vergi gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturması beklenen Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) öngörülen 

yıllık artış reel olarak yüzde 1,3 ile sınırlı kalmış.  

Hükümet petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’nin 2017 yılı tahsilat beklentisini 17 Ekim’de Meclise sunduğu 

bütçe tasarısında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 64,0 milyar lira olarak göstermiş. Bütçe tasarısı 

Meclise sunulduktan sonra akaryakıt ürünlerine 2 kez büyük zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı sadece Ekim 

ayının son haftasında 21 kuruş, Eylül sonundan bu yana motorinin litre fiyatı ise 31 kuruş yükseldi. 

Önümüzdeki yıl enerji fiyatlarında sınırlı bir artış öngören Orta Vadeli Program (2018-2020) Brent tipi ham 

petrolün varil fiyatının yıllık ortalama 54,5 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Brent petrolünün varil 

fiyatı bugünden 60 doların üzerine çıktı. OPEC üyesi ülkeler petrol arzındaki kısıntıyı 2018 sonuna kadar 

uzatma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.  Dolayısıyla 2018 yılında petrol ve doğalgaz üzerinden 

alınacak vergilerin yüzde 7 artacağını söylemek mümkün görünmüyor. Bu rakamın belki de Kuzey Irak’taki 

gelişmeler de dikkate alınarak bilinçli olarak kötümser tahmin edildiğine inanıyoruz. 

Maliye ÖTV Zammının Kaçakçılığı Artıracağını Biliyor 

Keza, alkollü içkilerden alınan ÖTV’de durum aynı. Son 4 yılda ortalama yüzde 17 artan tahsilat geçtiğimiz 

yıl yüzde 21’den fazla artmışken 2018’de yüzde 9,9 artacağını öngörmeyi doğru bulmuyoruz. Tütün 

mamullerinden alınan ÖTV’nin son üç yıldaki ortalama yıllık artışı yüzde 16’nın üzerinde. Buna rağmen 

2018 bütçesinde bu kalemden beklenen tahsilatın 2017’ye kıyasla sadece yüzde 4 artacağı öngörülmüş. 

Reel anlamda ise gerileme var. Kaldı ki torba yasa ile makaron olarak bilinen sigara kâğıdına yapılan yüksek 

ÖTV zammının kaçak sigarayı teşvik edeceği, bunun da ÖTV tahsilatına olumsuz yansıyacağı bekleniyor. 

 

4.1.2. Kamu İç ve Dış Borcu 

2018’de Borçlanma Limiti Yetmeyecek  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim, genel ve özel bütçeli idareler 

ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşur. Hükümet 2018 yılında merkezi yönetim gelirlerinin 

696,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe harcamalarının 762,8 milyar lira, bütçe açığının ise 65,9 milyar 

lira olmasını öngörüyor. 2018’de yapılması öngörülen 71,7 milyar liralık faiz harcaması sonrasında merkezi 

yönetim bütçesinin 5,8 milyar lira faiz dışı fazla vermesi bekleniyor. 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

tasarısına göre 2018 yılında 66,9 milyar liralık bir borçlanma limiti olacak. Bu yıl savurganlık ve kötü 

yönetim yüzünden hükümet borçlanma limitine sığamamış ve 37 milyar lira ek borçlanma yetkisi istemiş, 

2017 yılında verilen borçlanma yetkisi 89 milyar lirayı aşmıştı. Seneye bu rakamın da yüzde 23 altında bir 

limitin yeteceği varsayılmış.  
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Dış Borç Hızla Artıyor 

2017 ortası itibariyle 432 milyar dolar olarak açıklanan dış borç stokunun yüzde 30’a yakını kamu kesimine 

ait. Bugün yeni vergiler ve borçlanma sınırını zorlamakla yama takviyesine gidilmek istense de yamalar 

açılmakta olan kara delikleri (özellikle SGK) kapayacak büyüklükte değil.   

Hazine borçlanma faizleri, ister istemez, 2018’de yoğun borçlanma ihtiyacı olan Hazine’nin faiz 

harcamalarını artıracak; merkezi bütçede faiz giderleri, eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalar aleyhine 

kabaracak. Burada özellikle kamunun dış borç yükünü anımsamak yerinde olacak. 

AKP’nin önceki hükümetten devraldığı ekonomik programın uygulanmasıyla bütçeye getirilen mali disiplin 

ve özellikle özelleştirme gelirlerinin katkısıyla kamunun borçlanma ihtiyacı azalmış ve toplam borç 

stokundaki payı 2003 öncesi yüzde 66’lardan bugün yüzde 30’a düşmüştü. Ancak borçlanma ihtiyacı artık 

yeniden artma eğilimine girdi.  Yeni borçlanmalar bir yana, mevcut dış borç stoku bile dolar kurundaki 

artışla birlikte TL bazında sürekli artıyor, sadece kur etkisi ile dahi hızla büyüyor. 

Kamunun Dış Borçlanması Yeni Vergilerle Halkın Üzerine Yükleniyor 

2017 ortası itibariyle 432 milyar dolar olarak açıklanan dış borç stokunun yüzde 30’a yakını kamu kesimine 

ait.  Toplamı 129,3 milyar doları bulan kamu borçlarının 17,3 milyar doları ise kısa vadeli borçlar.  

Dolar karşısındaki her kuruş değer kaybının, borcu 129 milyar doları aşan kamunun hazinesinden 

kaybedilecek ek vergi gelirleri olduğu unutulmamalı. 
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AKP Kaynak Arayışında Hukuksuzlarını Sürdürecek 

AKP, kaynak bulma adına başka ve hukuksuzluklara daha da pervasızca başvuracak. İşsizlik Sigortası 

Fonu’nun ve Savunma Fonu gibi başka fonların amaç dışı kullanılması da sadece bunun başlangıcı. 

Dolar kurundaki artışın sadece döviz üzerinden borçlanan özel sektörün sorunu olduğu iddiası gerçeklikten 

son derece uzak. Bu borç yükü de bir şekilde kamuya yıkıldığı gibi borçların yüzde 30’una sahip olan kamu 

da bu sert ve olumsuz rüzgardan payına düşeni alıyor; vergi yükünü artırarak da bu payı halka daha fazla 

yoksulluk olarak yansıtıyor.  

AKP rejiminin, Türkiye’yi  “yerel bir krize” sürükleme potansiyeli olan bu mevcut türbülansı yönetmede 

elinde daha az barut var. Kamu maliyesi barutu, özellikle 2016’daki türbülansta vergi afları, teşvikler, ve 

ucuz kredi hovardalığı ile tüketildi.  

Ancak AKP bu umutsuz çabasıyla halkı daha çok yoksullaştıracak. AKP’nin bu umutsuz çaba ile yeni 

kaynaklar yaratmak maksadıyla doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızın talanını derinleştirerek yok etme 

pahasına fütursuzlaşacağı öngörülebilir. Bu uğurda eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal harcamaları 

da azaltacağı, personel maaşlarını kısmaya çabalayabileceği, kendi ürettiği çıkmazları halka ve gelecek 

nesillere fatura edebileceğini tahmin etmek de zor değil. Kaynak bulma adına başka hukuksuzluklara daha 

da pervasızca başvuracaktır. İşsizlik Sigortası Fonunun ve Savunma Fonu gibi başka fonların amaç dışı 

kullanılması da sadece bunun başlangıcıdır. 

Hükümet Bütçe Hakkını Gasp Etmiştir 

AKP Hükümetinin maliye hamlesinin ilk ayağını ek vergiler oluştururken ikinci ayağını da ek borçlanma 

oluşturmaktadır. 

Merkezi Yönetim bütçe kanunlarında; genel bütçeli idarelere verilen ödeneklerle genel bütçeli idarelerin 

öngörülen gelirleri arasındaki farkın net borçlanma ile karşılanacağı belirtilmektedir. 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5inci maddesi de bütçe kanununda 

belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç 

kullanımı yapılabileceğini söylemektedir. 

6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda borçlanma limitinin hesabında kullanılacak veriler 

şöyledir: 

a) Genel bütçeli idarelerin ödenekleri : 634.176.488.900 Türk lirası 

b) Genel bütçeli idarelerin gelirleri :  : 586.696.152.000 Türk lirası 

c) 2017 Yılı Borçlanma Limiti  : 47.480.336.900 Türk Lirası 

2017 yılı için 47,5 Milyar TL olarak tespit edilen borçlanma limitinin 4749 sayılı kanuna göre değiştirilemez. 

Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş 

oranında artırılabilir. Dolayısı ile Hazinenin yetkisi dahilinde olduğu için borçlanma limitinin otomatik 

olarak yüzde 5 artışla 49.854.353.745 TL olacağı görülmektedir. Aynı mevzuat bunun da yeterli olmaması 

halinde Bakanlar Kuruluna da limiti ilave yüzde 5oranında artırma yetkisi tanımıştır. Bakanlar Kurulunun 

yetkisi ile 2017 yılı borçlanma limitinin çıkabileceği en üst değer 52.340.071.432 TL’dir. Borçlanma limiti 

ile ilgili kanun AKP hükümeti tarafından uygulanmamaktadır. Ek Bütçe Kanunu yapılmadan borçlanma 

limiti bir torba yasa hükmü ile 2017 yılı için 37 milyar TL yükseltilmiştir.  

Veriler, 2017 Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda şeffaf ve hesap verilebilir politikaların sürdürüldüğünü 

beyan eden Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı’nı yalanlamaktadır. Hazine 2017 yılı için öngörülen 

limitin üstünde borçlanmış, ek bütçe yasası ile getirilmesi gereken borçlanma limiti değişikliği borç limiti 

aşıldıktan haftalar sonra bir torba yasa tasarısı ile meclis gündemine gelmiştir. Ek bütçe tartışması 
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yapılmadan borçlanma limiti artırılmıştır. Bu yapılan böyle bir değişiklik Meclis’in ve kamunun gelir ve 

giderler hakkında bilgi sahibi olması ve Meclis’in harcamalar için onay vermesi esasına dayanan bütçe 

hakkının gaspıdır.  

Hükümetin Aşırı Borçlanmayla Topladığı Paranın Olası Akıbeti  

Hazine’nin 2017’de bankada bu boyutta para biriktirmesinin nedenlerinden biri baskın bir erken seçime 

hazırlık olabileceği gibi bir varlık gösteremeyen Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) kaynak aktarmak da 

olabilecektir. Nitekim Hazine’den bağımsız olarak borçlanma yetkisi tanınan Türkiye Varlık Fonu bir yıl 

içerisinde çark ederek Hazine’den kaynak isteyen bir kurum haline gelmiş ve hükümet, TBMM’den 

geçirdiği bir torba yasa ile bunun yolunu açan bir hüküm getirmiştir. 

Hazinenin diğer yıllardan farklı olarak bu kadar yüksek bir meblağı kasasında hazır tutmak istemesinin bir 

başka nedeni de 2010 yılında anlaşması imzalanmış olan Akkuyu Nükleer Santral ihalesinden kaynaklanan 

gecikmiş yükümlülüklerin ödenmesi zorunluluğu olabilir. 

Akkuyu Nükleer Santral projesi 22 milyar dolar proje bedeline sahip olup 49 yıllığına yüzde 51 (Rus) + yüzde 

49 (Türk) ortaklığı öngörmektedir. Projeye ilişkin hükümetler arası antlaşma 2010 yılında TBMM’de 

onaylanmıştır. Türk tarafının hissesinin bir şirkete devredilebilmesi antlaşma dahilinde olup bunun için 

hükümet Cengiz-Kolin-Kalyon ortak girişimini (CKK) göstermiştir. Rus tarafı (Rosatom firması) yüzde 49’luk 

hisseyi devralması önerilen CKK’yı yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi bakımından incelemek 

istemiş olup incelemeyi yapacak şirketi tespit etmek amacıyla bir ihale açmıştır. CKK’yı inceleyecek kuruluş 

9 Ekim 2017 (dün) tespit edilmiştir. CKK’nın yüzde 49’luk hisseye tekabül eden yaklaşık 9,5 milyar dolarlık 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Rus tarafı adına incelemeyi yapacak şirketin raporunun olumlu olması 

halinde yılsonuna kadar en az 3 milyar dolarlık bir yükümlülüğün Türk tarafı adına CKK tarafından yerine 

getirilmesi gerekmektedir. TVF’nin bu aşamada devreye sokulması ve gerekli kaynağın Hazineden 

istenmesi olasılığı da göz ardı edilmemelidir.  

Hazinenin yüksek banka mevcudu bulundurmasının bir diğer nedeninin de OVP ile iddialı hedefler 

getirilmiş olan 2018 yılı harcamalarının bir kısmının nakden 2017 yılında yapılması ve bu sayede kurumların 

özellikle önümüzdeki yılın ilk aylarındaki harcama taleplerinin geciktirilerek olası bir baskın erken seçim 

öncesinde bütçede performans sergilemek olduğu düşünülmektedir. 

Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, 2017’nin dokuz ayında banka mevcudunda görülen 30 milyar 

TL’lik artış sonucunda Hazine mevduatının (yabancı para mevduatları dahil) 50 milyar TL’nin üzerinde 

olduğu tahmin edilmektedir. 

 

          Kaynak: TC Merkez Bankası 
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Yandaşın İhalelerine Varlık Fonundan Kaynak Akacak 

Torba kanun tasarısı ile getirilmek istenen vergi artışı ve ek borçlanma hasılatından elde edilecek ilave 

hasılatın sadece Savunma Sanayii Destekleme Fonu için olmayabileceği düşünülmektedir.  

Sunulduğu haliyle torba tasarının 76ıncı maddesinde yer alan "Sermaye şirketlerine ve/veya projelere 

finansman sağlayan Fonlara…" ifadesinden Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) kaynak aktarımını anlamak da 

mümkün görünmektedir. Bir ticari kuruluş statüsüyle oluşturulan ve tam bir kapalı kutu gibi bir yılı aşkın 

süredir ne harcadığı, ne yaptığı bilinmeyen TVF’ye Hazine’den kaynak aktarmanın yolu da bu tasarı ile de 

açılmak istenmektedir. 

2016’nın ikinci yarısında inişe geçen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1’e yakın daralmış ve kriz 

sinyalleri vermiştir. AKP yönetimi, OHAL ikliminden de yararlanmak suretiyle parlamentonun yetkilerini de 

gasp ederek kamu maliyesi araçlarına başvurmuş, krizi ötelemeye çabalamıştır. Bir dizi vergi indirimleri, 

vergi bağışıklıkları sağlanmıştır. Bu durum vergi gelirlerinde düşüş getirmiştir. İlaveten, Anayasa 

referandumuna giderken seçmen oylarını etkilemek üzere bir dizi hesap vermekten uzak harcamalara da 

girişilmiştir.  

Şubat 2017 sonrasında, özellikle ABD’de Başkan Trump’ın icraatlarının güven vermemesi nedeni ile geçici 

olarak “park yeri” arayan sıcak para birçok diğer ülke gibi Türkiye’ye de geri dönüş yapmış, dönen sıcak 

para rüzgarı ile ekonomi yeniden büyümeye geçmiştir. Ancak bu sırada vergi indirimleri, vergi ertelemeleri, 

kredi genişlemeleri ve yaklaşan Anayasa referandumu için izlenen hesapsız politikaları sonucunda bütçe 

açığı da milli gelirin yüzde 2’sine kadar yükselmiştir. Böyle bir iklimde yeni vergi salınması ve ek borçlanma 

yetkisi istenmesi bütçe açığının daha da büyümesine karşı önlemdir. Ancak daha başka açıklar pusuda 

beklemektedir.  

Pusudaki Açıklar 

Birincisi Kamu Özel Ortaklığı da denilen mega projelere tanınan garantilerin bütçeye getireceği zararlardır. 

Bu zararlar, işletmelerin faaliyet yılları tamamlandığında bütçeden karşılanacaktır.  

 

 

 

 

 

Kaynak: Şeffafflık Derneği’ne Bimer’den verilen bilgiler ve Ulaştırma 

Bakanlığı açıklamalarından hesaplanmıştır 
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Sadece 3 “Mega proje”nin tahmini garanti zararı dikkat çekici boyutlardadır. Osmangazi Köprüsü, Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne verilen garantilerin Hazine’ye aylık yük toplamı 168 milyon, 

yıllık ise 2 milyar TL’yi geçmektedir. Bunlara, şehir hastaneleri ve diğer Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle 

gerçekleştirilen garanti edilmiş ciroların yükünün ekleneceği de unutulmamalıdır. Bu zararlar, henüz 

bütçeye girmemiş ve faaliyet yılı dolduğunda işlenecek yüklerdir.  

Bir diğer potansiyel bütçe yükü de 220 milyar TL’ye yaklaşan büyüklüğüyle Kredi Garanti Fonu (KGF) 

kefaletiyle 344 bin firmaya dağıtılan kredilerin geri dönüşünde oluşabilecek bataktır.  KGF kefaletinden 

Şubat 2017 sonu itibariyle 54 bin şirket yararlanırken, Hazine kefaletinin artması ile birlikte Eylül 2017’de 

sayı 344 bine artmıştır. Bunların 110 bininin kredi skorunun B'nin altında olduğu bilinmektedir. 

(U.Gürses,29 Eylül 2017, Hürriyet haberi) 

 

 

 

Verilen kredilerin yüzde 93 ünü oluşturan işletme kredilerinin ortalama vadesi 39 ay, ödemesiz dönem 

ortalaması da 9 aydır.  Kredi kefaletinin Mart 2017’den itibaren hızla artırıldığı hesaba katılırsa yılbaşından 

itibaren geri ödemeler başlayacaktır. Nisan 2017’de verilen kefaletin en kütlesel boyutta 50 milyar TL 

olduğu dikkate alınırsa kullandırılan kredilerin üçte birlik bölümü için geri ödeme başlayacaktır. Ne zaman, 

ne kadar kredi ve kefalet kullandırdıklarını açıklayan KGF yetkilileri, bu kredilerin ilerideki dönüş vadelerini 

“devlet sırrı” gibi saklamaktadır. Oysa vergi ödeyen herkes, bu kredilere kefil yapılmış durumdadır.  

 

Kaynak: KGF, Rakamlarla KGF 
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Böylesi bir ortam vergi artışlarının nedenidir. ABD Merkez Bankasının 20 Eylül kararları sonrası sıcak 

paranın uzaklaşma eğilimleri, olası yangınlara karşı bütçenin su deposunu takviye etmeyi gerektirmiş, bu 

da yeni vergi ve borçlanmaları zorunlu kılmıştır. 

Vergi oranlarını artırmanın bire bir vergi tahsilatını artırmayacağı bilinen bir gerçektir. AKP bunu 

bilmektedir. Yaptığı son milli gelir revizyonuyla dünyada itibarını sıfırlamış bir istatistik kurumunun 

verilerine dayanarak hazırlanmış bu orta vadeli programın hiçbir geçerliliği yoktur. 

Merkez Bankasının Dövize Müdahaleleri Etkisiz Kalıyor 

Merkez Bankası (TCMB) piyasalarda döviz kurunda yaşanan sıçramayı ekonomik temellerden uzak sağlıksız 

fiyat oluşumları olarak gördüğünü açıklayarak 6 Kasım’da zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti ve bankalara 

zorunlu karşılık olarak Merkez Bankasında Türk Lirası yerine altın ve döviz tutma seçeneği getiren Rezerv 

Opsiyon Mekanizmasını (ROM) devreye soktu. Bu mekanizma TCMB’nin döviz ve altın varlıklarını artıran 

bir mekanizma. 

Bankaların topladığı mevduatın bir kısmını TCMB’ye yatırma zorunluluğu var ve TCMB bu paralar için 

bankalara faiz ödemiyor. ROM bankalara TCMB’de TL yerine isterlerse TL’nin karşılığı doları veya altını 

tutma özgürlüğü tanıyor. ROM ihtiyari bir mekanizma. Yani bankalar isterse kullanıyor. Asıl olan zorunlu 

karşılığın TCMB’de lira olarak tutulması. Zorunlu karşılığın ne kadarının döviz, ne kadarının altın 

olabileceğini Merkez Bankası ayarlıyor. Banka dövizdeki oynaklığa müdahale etmek amacıyla zorunlu 

karşılık olarak bankaların TCMB’de tutabileceği dövizin oranını yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürdü. Bu 

manevra ile bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB’de tuttuğu dövizlerden 1,4 milyar doları çözülerek 

tekrar bankaların eline geçmiş, dövize olan talep o miktarda azalmış, karşılığında piyasadan da 5,3 milyar 

lira çekilmiş (dolar yerine lira zorunlu karşılığa dönmüş) oldu. 

TCMB aynı gün ikinci bir önlem daha aldı. 1 Şubat 2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan 

ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde kuru sabitledi. Uzmanlara göre Merkez Bankası 

bu hareketiyle kura bir taban fiyat getirdi. Yani kurun açıkladığı rakamların altına inmeyeceğine Merkez 

Bankasının bile inandığı sinyalini piyasaya vermiş oldu. Ayrıca bu taban fiyat 1 Şubat 2018’e kadar geçerli 

olacak. Yani kullandığı reeskont kredisinin vadesi 2 Şubat’ta dolacak olanlar 2 Şubat 2018’de geçerli olan 

kurdan kredisini geri ödeyecek. 3,70 dolar/TL kurunu 1 Şubat 2018’den sonra kullanamayacak. Zira karara 

göre 1 Şubat 2018’e kadar vadesi dolacak kredilerde, vadesinde ödenmesi koşuluyla, ödemeye esas kur 

dolar için 3,70, Euro için 4,30, İngiliz Sterlini için 4,80 kuru esas alınarak TL karşılığı olarak geri 

ödenebilecek. Ayrıca kredi kullandırım tarihindeki işlem kuru sabitleme kurundan yüksek olursa kredinin 

kullandırım tarihindeki işlem kuru esas alınabilecek.  

Son olarak TCMB’nin dövize yeni bir yöntemle müdahale etmeyi düşündüğünü bankanın Başkan 

Yardımcısının 13 Kasım’da Anadolu Ajansına yaptığı açıklamadan öğrendik. Buna göre Merkez Bankası 

Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri düzenleyeceğini açıkladı. Ayrıntısı henüz açıklanmamış olan 

yöntemde muhtemelen TCMB bankaların katılımı ile ihale yapacak. Bu ihalelerde bankalar vadeli döviz 

kuru ve miktar teklif edecek. TCMB ihalede kabul edilen orandan bankalara (ve dolaylı olarak şirketlere) 

döviz satmayı taahhüt edecek. Vade tarihinde piyasada oluşan kur, ihalede oluşan kurdan yüksek olursa 

TCMB aradaki farkı Türk Lirası olarak bankalara telafi edecek. Böylelikle TL’deki değer kaybından endişe 

ettiği için bugünden dövize hücum eden borçlu firmaların dövize olan talebi baskılanmış olacak. Ayrıca 

TCMB beklenti/gerçekleşme farkını TL olarak karşılayacağından döviz rezervlerine de başvurmamış olacak. 

İhale kuru vade tarihindeki piyasa kurunun altında kalırsa Merkez Bankası, üzerinde kalırsa bu kez tersi 

olacak, bankalar (ve dolaylı olarak şirketler) farkı Merkez Bankasına telafi edecek.  

Sistem döviz rezervine dokunmamak adına özel sektörün olası kur farkı zararını Merkez Bankasının 

üstlenmesi esasına dayanıyor. Merkez Bankasının bu müdahaleden zararı (veya kardan zararı)  Hazine’ye 
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yaklaşık yüzde 55’lik hissesi nedeniyle ödenecek temettüden de olası kısıntı anlamına geliyor. Bu da 2018 

gelirlerinde henüz bütçe görüşmeleri devam ederken gelir kaybı anlamına geliyor.     

 

Tüm bu müdahalelere rağmen Merkez Bankası doların ateşini düşürmede başarılı olamıyor. Zira getirdiği 

önlemler ancak geçici nitelikteki sorunlar için çözüm niteliğinde. Dövize olan aşırı talebin nedenleri 

ortadan kaldırılmadıkça ki, bu kısa vadede çözülebilecek bir sorun değil,  dövizle ilgili müdahaleler 

sonuçsuz kalacağa benziyor.  

Merkez Bankası Faiz Silahından Kaçındıkça Dolar Yeni Zirve Yapıyor 

Türkiye risk primini Eylül ayında 171’i e kadar düşürmüştü. 16 Kasım’da gelinen yer risk priminde yüzde 

22’nin üstünde bir artışa işaret ediyor. Bu gösterge, yabancı yatırımcıları Türkiye’den uzak tutmaya, gelmiş 

olanları da uzaklaşmaya, bu durum da TL’nin değer kaybının sürmesine yol açıyor.  

TL’deki erozyon karşısında piyasaların Merkez Bankası’ndan beklediği faiz artırma adımı gerçekleşmiyor. 

Merkez Bankası, daha çok, bankaların zorunlu karşılıkları, ihracatçıların yükümlülükleri, döviz açığı olan 

şirketlerin telaşlarını yatıştırmaya yarayacağını umduğu önlemlerle TL’deki kan kaybını azaltmaya çalışıyor. 

Sonunda, Merkez Bankası’nın rezerv ve potansiyel kâr imkânlarının azaltılması pahasına alınan bu 

önlemler yine de dolardaki tırmanışın hızını pek kesemiyor. Nitekim Pazartesi günü yapılan TL uzlaşmalı 

forward döviz ihalesi de bekleneni vermedi, kur Salı (dün) 3,97 seviyesini yokladı. 

Merkez Bankası’nın faiz artışı önlemini gündeme getirememesinde, Cumhurbaşkanı’nın, “Faiz enflasyonun 

nedenidir” temelsiz söylemi de etkili görünüyor. Cumhurbaşkanı son günlerde, Merkez Bankası’nın 

bağımsızlık ilkesini de eleştirmeye başlayarak Banka üstünde baskı yaratmış durumda. Bu baskının doğru 

karar alma süreçlerine büyük zarar verebileceğini hatırlatmak gerekiyor.  

OHAL İklimi Ekonomik İstikrara Da Zarar Veriyor 

Ekonomiyi koşar adım bir krizin eşiğine getirecek gelişmeler üst üste yaşanıyor.  AKP rejimi içeride 16 ayı 

bulan OHAL gibi zararlı bir havayı topluma teneffüs ettirerek koşulları ağırlaştırırken dış politikadaki 

geçmişe ve bugüne ait yanlış adımlarıyla da ortamı iyileştirmek yerine, kötüleştiriyor. Bu, Türkiye’nin artan 

dış kaynak ihtiyacı ve çevrilmesi gereken dış borç yükümlülükleri dikkate alındığında endişe verici 

görüntüler ortaya çıkarıyor.  

Önümüzdeki 12 ayda Türkiye’nin çevrilmesi gereken dış borç yükümlülükleri 210 milyar dolara yaklaşıyor. 

13 Kasım’da açıklanan Eylül ayı cari açık verileri ilk 9 ayın cari açığının 31 milyar doları geçtiğini ortaya 

koydu. Veri, 12 aya uzatıldığında (yıllıklandırıldığında) 2017’nin cari açığının 39-40 milyar doları bulması 

muhtemel görünüyor. 2016’da açığın 32,6 milyar dolar olduğu anımsandığında yaklaşık 7,5 milyar dolarlık 

bir cari açık artışından söz etmek mümkün. Bu artışın, yükselen enerji faturası ile de yakın ilgisi var.  
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Yıllıklandırılmış 2017 cari açığı, özellikle Eylül öncesi gelen sıcak para ağırlıklı dış kaynak ile cari açığın 

finanse edilmeye çalışıldığını, ama bu kaynağın da yetersiz kaldığını, 6,3 milyar dolarlık kaynağı belirsiz 

girişin yanında, 5,3 milyar dolarlık rezerve de başvurulduğunu ortaya koyuyor.  

 

 

(*)2017 yıllıklandırılmış veri; Kaynak: TCMB veri tabanından hesaplandı 

Cari açık fotoğrafı, siyasi otoriterliğin arttığı, büyük baskı altında genel seçimlerin ve hileli referandumun 

yapıldığı son 3 yıla genişletildiğinde ortaya oldukça çarpıcı görüntüler çıkmaktadır. Türkiye, 2015-2017 

döneminde, ilk 2 yılda dünya enerji fiyatlarının düşmesi şansına rağmen, 104 milyar dolarlık cari açık verdi.  

 

4.1.3. Dış Açık 

Cari Açığın Yüzde 26’sı Kaynağı Belirsiz Parayla Kapatılıyor 

Ancak, bu açık, baskıcı, hukuksuz rejim algısının artmasının da etkisiyle, yabancı kaynak girişleriyle finanse 

edilemedi. Verilen cari açığın ancak yüzde 58’e yakını dış kaynak girişi ile finanse edilirken 27,3 milyar 

doları ya da açığın yüzde 26’sını bulan “kaynağı belirsiz döviz girişi”  ile açık finanse edilmeye çalışıldı. 

Rezervlerden de 16,3 milyar dolar kullanıldı. Rezervler, açığın yüzde 16’sını finanse etmiş oldu.  

Son üç yılın ortaya koyduğu uyarı şudur: Türkiye, cari açığını, dış kaynakla finanse etmekte güçlük 

yaşamakta, açığın 10’da 4’ü kaynağı bilinmeyen döviz girişleri ve rezervler kullanılarak finanse edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu finansman biçimi sürdürülebilir değildir. Finansmanda zorlanma, TL’nin değer kaybının 

daha da hızlanması anlamına gelecektir.  

 

                   Kaynak: TCMB verilerinden hesaplandı 

 

Nitekim önümüzdeki 12 ayın dış yükümlükleri oldukça alarm vericidir. 40 milyar dolar gibi bir basamağa 

yerleşen ve artan enerji ve emtia fiyatları ile aşağı inmesi pek muhtemel olmayan cari açığın finansmanı 
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ihtiyacının yanında önümüzdeki 12 ayda vadesi gelip çevrilmek durumunda olunan dış borç stoku da 

Merkez Bankası’nca 170,5 milyar dolar olarak açıklanmıştır. Cari açık ile birlikte toplam 2010 milyar doları 

bulmaktadır.  

 

Bir başka deyişle Türkiye,  Eylül 2017-Eylül 2018 döneminde toplamda en az 210 milyar dolar dış kaynak 

temin etme durumunda görünmektedir.  

Risk primi(CDS) sürekli artarak, en riskli ülke görünümü alan Türkiye’nin, ABD ile yaşamakta olduğu ve 

ileride de düzelmeyeceği ilişkileri ile dış kaynak bulmakta daha da zorlanacağı görülmekte ve “kaynağı 

belirsiz zula”ların dibi kazınırken rezervler de tehlikeli biçimde eritilmektedir.  

İç ve dış piyasalara güven vermeden normalleşme mümkün değildir. Bunun yolu da ülkeyi 18 Ocak’ta yeni 

bir OHAL’e götürülmeyeceğinin bugünden açıklanması, hukuka dönüş ve hukuk devleti olma yolunda 

adımlar atılmasıdır. Buna, dış politikada barış yanlısı ve onurlu bir çizgiye dönüş de gereklidir. Bu 

dönüşümler, iç ve dış ekonomi aktörlerini de rahatlatarak ülkeyi yeni bir krizin eşiğinden alacak en önemli 

ekonomi dışı adımlardır. Geç kalınırsa, fatura herkes için ağırlaşacaktır. 

Dış Ticaret Açığı Eylül’de Yüzde 85 Arttı 

Eylül 2017’de Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 Eylül ayına göre yüzde 8,7 artışla 11,8 milyar dolar oldu. 

Aynı dönemde ithalat artışı 30,6 ile 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında 2017 Eylül ayında ihracatın aylık yüzde 5 azaldığı, ithalatın 

ithalatın ise yüzde 10,5 arttığı görüldü. 

Ara malı ithalatının toplam ithalattaki payı Eylül 2016 sonunda yüzde 67,4 iken Eylül 2017 sonunda yüzde 

73,9’a yükseldi. İhracatta ürünlerin paylarında dikkate değer bir farklılaşma görülmezken tüketim malları 

ve ara mallarının ihracattaki payı toplamda yılın ilk dokuz ayında yüzde 87,9 olarak gerçekleşti.  

Eylül ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 85 oranında arttı ve 8,1 milyar dolara 

yükseldi. 12 aylık dış ticaret açığı 67,8 milyar dolara yükseldi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında %71,3 iken, 2017 Eylül ayında %59,3'e geriledi. Ağustos 

dış ticaret açığı verisi 5.87 milyar dolardan 5.90 milyar dolara revize edildi. 
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Eylül’de en çok ihracat 1,2 milyar dolarla Almanya’ya yapılırken Irak  654 milyon dolarla 4. sıradaydı. 

Eylül ayında Çin 2,14 milyar dolarla en fazla ithalat yapılan ülke oldu. Almanya Eylül ayında 1,9 milyar 

dolarla ithalatımızda da 2 numaralı ülke oldu. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı Eylül’de yüzde 3,9 olurken ithalattaki payı ise 

yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. 

 

 

 

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 440 Milyar Dolar Açıkta 

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülükleri arasındaki fark olarak tanımlanan 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu açık miktarı 2017 Eylül sonunda 440 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 

Türkiye’nin UYP net açık miktarı son on ayda 76,9 milyar dolar artmış oldu. Açık miktarı Ağustos ayından 

Eylül ayına, doların yükselişi ve Eylül ayında gerçekleşen borsa düşüşünün yükümlülük miktarına 

yansımasıyla yaklaşık 22 milyar dolar azaldı. Buna karşın 2017 yılı içindeki artış eğilimi devam etti.  
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Zarrab Davası Şok Etkisi Yaratabilir 

Kasım boyunca etkili olacak risklerin başını ABD ile gerilim ve Zarrab dosyası belirleyecek nitelikte. TL, uzun 

zamandır ABD ile yaşanan gerilimin baskısı altında. ABD ile 8 Ekim de yaşanan vize krizine ek olarak ABD’de 

devam eden ve 27 Kasım’da New York’ta duruşması olan Zarrab davası iki ülke arasındaki gerilimin arenası 

halinde. 

Bilindiği gibi Zarrab olayı, İran’ın Türkiye’ye enerji ihracatından kaynaklanan alacağının ABD’nin 

ambargosu nedeniyle transferinde yaşanan sorunlarla gündeme gelmişti. Altın ticareti ile uğraşan İran 

asıllı Reza Zarrab Türk vatandaşlığı da almış ve İran’ın alacaklarının külçe altına dönüştürülerek İran’a 

transferi işleminin baş aktörü olmuştu. 2012 yılında başlayan ve ABD ambargosunun delinmesi olarak 

nitelenen bu transfer işinde bazı bankacıların, AKP’li bakanların ve bürokratların yardımcı oldukları, 17-25 

Aralık 2013 soruşturmaları sırasında kamuoyuna yansıtılan ses ve görüntü kayıtları ile iddia edilmişti. 

Zarrab 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmış ve iki ayı aşkın bir süre hapis 

yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Dava dosyasında 

Zarrab o dönem bakanlık yapan isimlere rüşvet vermekle suçlanıyordu. Yolsuzluk soruşturmasında adı 

geçen 4 AKP’li bakandan çelişkili açıklamalar gelmiş ve hatta biri dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı da 

hedefe koyan açıklamalar yapmış ve dört bakan da süreçte istifa etmiş veya görevden alınmıştı.   

Zarrab’a dönük operasyonları daha sonra FETÖ olarak adlandırılacak Fetullah Gülen cemaatine mensup 

yargı ve polis mensuplarının komplosu olarak niteleyen AKP hükümeti, öteki iddialar ile birlikte Zarrab ile 

ilgili iddialara karşı da suçlananları korumuştu. Ancak, ABD yetkilileri delinen ambargonun hesabının 

sorulmasından vazgeçmemişler ve ABD’de Mart 2016’da tutukladıkları Zarrab üstünden iddianame 

hazırlamışlardı. 

İddianamede Zarrab’ın iki İran vatandaşıyla birlikte ABD’nin yaptırımlarını delmek için İran devleti ve bazı 

şirketleri adına milyonlarca dolarlık finansal işlem yaptığı öne sürülüyordu. Bu işlemde bir devlet bankası 

olan Halkbank transfere kolaylık sağlayıcı olarak suçlanıyordu. Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınan 

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da Zarrab’ın suç ortağı olduğu iddia ediliyordu. 

27 Kasım Atilla ve Zarrab’ın İran yaptırımlarını ihlal etmek suçundan yargılanacakları davanın ilk celse 

tarihi. Davada savcılık makamının Halkbank ve dönemin AKP hükümetinin ABD kanunlarına göre yasak 

olan transferle ilgili bilgisi olduğuna dair kanıtlar sunması bekleniyor. Ayrıca ABD savcılığının Zarrab’ın 

dönemin başbakanı Erdoğan ile konuşmalarını iddianameye geçirdiği haberler var. İddianamede, Zarrab’ın 
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Erdoğan ile 2013 yılında bir düğünde konuştuktan sonra Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından 

yönetilen vakfa bağışta bulunduğu iddiası da yer aldı. 

Zarrab davası çok uzun süre Türkiye-ABD ilişkilerinin odağında yer alacak gibi. Bu, Erdoğan’ın sık sık 

yaptığı öfkeli çıkışlardan da okunabiliyor. AKP’li bakanların yanı sıra Erdoğan ve ailesinin de davayla 

ilişkilendirilmesinin mümkün olabileceği basında yer aldıkça gerilim artıyor. 

Davadaki gelişmeler çarpıcı. Bloomberg 31 Ekim’deki haberinde 27 Kasım’da yapılacak ilk celsede Rıza 

Zarrab’ın bulunmayabileceğini, daha doğrusu sanık olarak ifade vermeyebileceğini bildirdi. Bloomberg 

kesin bir neden belirtmedi ama Zarrab’ın savcılarla iş birliği anlaşması yapmış olabileceğini ya da 

aleyhindeki suçlamaların düşürülmüş olabileceğini yazdı. Aynı gün New York Times da Zarrab’ın kesin 

olmamakla birlikte suçunu kabul etmiş ve savcılık makamı ile iş birliği yapmış olabileceğini yazdı. 

Zarrab’ın yazıldığı gibi suçlamaları kabul etmesi halinde 30 yıl civarında ceza alacağı söyleniyor. Zarrab, 

suçunu kabul eder de ceza indirimi karşılığında Halkbank İran transferinde rol alan başka Türk bankaları, 

Erdoğan ve yakın çevresi dâhil AKP’li politikacılar, bürokratlar aleyhinde deliller verirse dava ekonomi ve 

siyasette önemli depremler yaratacak kapasitede.  

Dolayısı ile Zarrab davasının Türkiye için olası siyasi, ekonomik ve mali sonuçlarının etraflıca 

değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Satranç oyununda olduğu gibi her hamlenin bir karşı hamlesi var. Ama görünen o ki bu yıpratıcı satranç 

maçı Kasım ayı boyunca sürecek. Bu arada Türkiye ekonomisi ve tabii Türk Lirası bu gerilimden bir hayli 

olumsuz etkilenecek.  

Petrol ve Emtia Fiyatlarında Artış 

Özellikle yılın ikinci yarısında tırmanışa giren petrol ve öteki emtia fiyatları son olarak ABD'nin vergi 

teşvikleri ile büyümesini artıracağı ve Suudi Arabistan'daki gelişmelerin petrol üretimini etkileyeceği 

beklentisiyle yükseliyor. Kasım başında 60 doların altında olan petrol fiyatları kısa sürede 65 doları gördü 

ve bir haftada yüzde 10'a yakın artış kaydetti. 

 

            Kaynak; Reuters 

Petrol fiyatlarının artmasına, ABD yanında dünya büyümesinin bu yıl yüzde 3,6’ye çıkma beklentisi de 

katkı yaptı. Suudi Arabistan-İran gerginliği petrol fiyatlarını tek başına tırmandırabilecek bir etken. Kışa 

girişin yanı sıra, küresel büyümede daha yüksek bir patikaya girilirse fiyatlardaki artış temposu sürebilir.  

Benzer fiyat artışları diğer enerji, tarım hammaddeleri ve endüstriyel ara mallar için de geçerli. Eylül 

itibariyle ham petroldeki yıllık artış yüzde 20’ye yaklaşırken kömürdeki artış yüzde 33, doğalgazdaki artış 

ise yüzde 31’e yaklaşmış durumda.  

https://www.evrensel.net/haber/335041/erdoganin-abdye-vize-krizi-mesajinda-itirafci-vurgusu
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-31/iran-sanction-busting-trial-may-get-underway-without-zarrab
https://www.nytimes.com/2017/10/31/nyregion/zarrab-turkish-gold-trader.html
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Metal ve minerallerde de yıllık artışlar yüzde 25-40 arası artış gösterdi. Bu fiyat artışları dolar karşısında 

sadece 50 günde yüzde 11,5 değer kaybeden TL için önemli bir kayıp kapısı, maliyet enflasyonu kaynağı 

anlamına geliyor. Tek başına petrol fiyatları alındığında bile bilanço ürkütücü. 

Petrol fiyatlarındaki yükselme, döviz kuru artışı ile birleşerek Türkiye ekonomisi için çifte darbe etkisi 

yaratıyor. Türkiye’nin yaklaşık 22 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkan petrol ithalat faturası bu yılın 10 

ayında yüzde 36,5 arttı. 

Bu fatura aynı zamanda bu yılki dış ticaret açığında meydana gelen artışın yarısından fazlasını oluşturdu. 

2016’nın ilk 10 aylık döneminde dış ticaret açığı 46,3 milyardı, bu yıl 15 milyar dolar artarak 61,2 milyar 

dolara ulaştı. Petrolün dış fiyat artışına bir de dolar fiyat artışı eklendiğinde hem makro düzeyde 

ekonominin hem de bireylerin ödeyeceği fatura kabarıyor. Akaryakıta sık sık yapılan zamlar da bu 

gelişmelerin sonucu. 

Ocak-Ekim döneminde TÜFE içinde yer alan ulaştırma hizmetleri, genel enflasyonun yüzde 50'sinin üzerine 

çıktı. Yıllık 11,9 TÜFE'ye karşı yüzde 16,8 ulaştırma fiyat artışı gerçekleşti. 10 ayda da TÜFE'de yüzde 9,5, 

ulaştırmada ise yüzde 14 artış gözlendi.  

Diğer enerji ve metal-mineral fiyat artışları da, sanayi üretiminde maliyet enflasyonuna yol açarak hem 

ÜFE hem de TÜFE de yükselişi kalıcı kılacak etkenler. Bu da büyüme hızını, hem bu yılın son çeyreğinde 

hem de 2018 de aşağı çekecek, iş-aş sorununu büyütecek olumsuz rüzgârlar olarak değerlendirilebilir.  

Doğalgaz ve Elektriğe Zam Yolda 

Türkiye’nin enerji ithalatı, dünya enerji fiyatlarının seyrine bağlı olarak alçalıp yükseliyor. 2009 krizinin ilk 

yıllarında düşen enerji fiyatları 2014’e kadar yeniden artmış ve Türkiye’nin enerji ithalatı da yıllık ortalama 

53 milyar dolara ulaşmıştı. İzleyen iki yılda fiyatlar düşünce fatura 2015’te 37 milyar dolara, 2016’da 26 

milyar dolara geriledi. 2017’de ise ilk dokuz ayın faturası 27 milyar dolar ve yıl en az 35-36 milyar dolar 

fatura ile kapanacak gibi. 

Ham petrol fiyatlarındaki artış, gecikmeden akaryakıt fiyatlarına yansıtılıyor. Kasım ortalarında benzinin 

İstanbul’daki litre fiyatı 5,6 TL’ye (1,4 dolar) ulaştı. Kısa zamanda 6 lirayı bulması bekleniyor. Satış fiyatının 

önemli kısmını vergiler oluşturuyor. Hükümetin 2018 programında 2017 yılında petrol ve doğal gaz 

ürünlerinden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının, 63,3 milyar TL’yi, yani GSYH’nın yüzde 

2,1’ini bulacağı belirtiliyor. 

Uzun süre 50 doların altında kaldıktan sonra son dört aydır tırmanan petrol fiyatına kurdaki hızlı artış 

eklenince bir depo benzinin faturası ilk kez 300 liraya çıktı (14 Kasım kuruyla 77,4 dolar). 
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Akaryakıt zamları bekletilemiyor ama doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hükümet zamana yayabiliyor. 

Örneğin bunlara 2017’de bir fiyat artışı gelmedi. Ama zammın sırasının geldiğini AKP Hükümeti’nin 2018 

programında sayfa 72’de şu cümlelerle duyuruldu: “Petrol fiyatlarındaki göreli düşük seviyenin etkisiyle 

doğal gaz ve elektrik satış fiyatlarında 2017 yılı içerisinde herhangi bir artış yapılmamıştır. (…) 2018 yılında 

enerji alanında faaliyet gösteren KİT'lerin ham petrol ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak 

maliyetlerini karşılayacak bir fiyatlandırma politikası benimsemeleri ve böylelikle sürdürülebilir bir 

finansman yapısında faaliyetlerine devam etmeleri planlanmaktadır.” Bu da doğal gaz ve elektrik 

fiyatlarına zammın da gündemde olduğu anlamına geliyor. 

Yılsonuna kadar göstergeler büyüme yönünde pek pozitif gelişmeler göstermiyor. Özellikle dolar fiyatının. 

Türkiye Yeni Kırılgan Beşlinin de Müdavimi 

Morgan & Stanley, 2013 Ağustos ayında enflasyon oranları ve cari açıklarının yüksekliği dolayısıyla kırılgan 

konumda yer alan beş ülkeden oluşan bir kategori ortaya koymuştu. Bu ülkelerin finansman sorunlarını ve 

finansal çalkantılar karşısında kırılganlığını vurgulamak için kullanılan bu kategorideki beş ülke olduğu 

belirtilmiş ve bu ülkeler Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye olarak sıralanmıştı.  

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) bu tasnifi güncelleyerek yeni bir kırılgan beşli 

ortaya koydu. Cari açık oranları, döviz yükümlülükleri, toplam borç gibi değişkenler üzerinden yapılan 

sıralamada Türkiye’nin bütün göstergelerde kırılgan konumda olduğu açıklandı. S&P’ye göre Türkiye yeni 

kırılgan beşlide Arjantin, Mısır, Katar ve Pakistan’la birlikte yer alıyor. Bu sıralama G20 üyesi eski “kırılgan 

beşli” ülkelerin temel makroekonomik göstergelerde iyileşme sergilediğini, Türkiye’nin ise ekonomik 

büyüklük ve performans açısından bir alt kategoride değerlendirilebilecek ülkelerle birlikte anılmaya 

başladığının bir örneğini oluşturuyor. 

Reyting Kuruluşlarına Göre Türkiye Ekonomisinde Görünüm Hala Negatif 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin yerli para cinsinden notunu 

“BB+”, yabancı para cinsinden notunu “BB” olarak teyit etti ve not görünümünde bir değişiklikte 

bulunmayarak görünümü negatif olarak sundu. 3 Kasım 2017’de yayımlanan araştırma notunda 15 

Temmuz darbe girişimi sonrası özel sektöre güvenin tesis edilmediği, büyümenin kredi garantileri gibi 

desteklerle teşvik edildiği belirtildi.  

Türkiye’nin yüksek cari işlem açığı ve bankaların, genel olarak özel sektörün yüksek döviz yükümlülükleri 

nedeniyle sermaye girişlerine olan bağımlılığının sürdüğünü bildiren S&P, yüksek dış finansman 

gereksiniminin karşılanmasının zor göründüğünün altını çizdi. Borcun hasılaya oranında önemli bir 

değişiklik olmaz ve enflasyonist baskı hafiflerse not görünümünün durağana çevrileceği belirtildi. S&P 

enflasyonun 2018’de yüzde 7,9’a düşmesini beklemekte ancak net borç stokunun hasılaya oranında artış 

öngörmekte ve para politikasının da enflasyon hedeflemesi açısından yetersiz kalabileceğini vurguluyor.  

Hazine’nin 2018 borçlanma stratejisi ve Ekim-Kasım aylarında döviz kurundaki artış göz önünde 

bulundurulduğunda S&P’nin kısa vadede not görünümünü durağana çevirmesi ya da daha ötesinde 

“yatırım yapılabilir”e yükseltmesi son derece düşük bir olasılık olarak duruyor. 
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            Kaynak: tradingeconomics.com, countryeconomy.com 

Türkiye’nin kredi notu gelişimine AKP dönemi boyunca bakıldığında, özellikle 2015 yılı sonrasında 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarında düşüş tespit edilebilir. Moody’s, Türkiye’nin 

notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 23 Eylül 2016’da indirdi. Fitch’in 28 Ocak 2017’de Türkiye’nin 

notunu indirmesiyle, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun notu da yatırım yapılabilir seviyenin 

altına inmiş oldu. 

 

Kaynak: S&P, Moody’s ve Fitch. Kredi Notları en düşük 1, en yüksek 48 olmak üzere numaralandırılarak 

seri oluşturulmuştur. Bu sıralamaya göre “yatırım yapılabilir” seviye 19 ve yukarısıdır. 

 

4.1.4. AKP’nin Vergi Cennetleri 

Paradise Belgeleri Vergiden Kaçanları Ortaya Döküyor  

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından incelenen Paradise (Cennet) Belgelerinin 5 

Kasım 2017’den itibaren kamuya açıklanmaya başlaması 120 kadar siyasetçinin ve 100 kadar çokuluslu 

şirketin offshore hesaplarını ve bağlantılarını ortaya koydu. Açıklanmaya başlanan 13 milyondan fazla 

belge hukuk firması Appleby ve Karayipler’de kayıtlı daha ufak ölçekli başka firmalar üzerinden offshore 

şirketler kurulduğunu ve ilgili hesaplara transferler yapıldığını gösteriyor.   

2013’ten bu yana gerçekleşen çeşitli sızıntılarla (Örn. 2016’da Panama Belgeleri) birlikte dünyada 340 

binden fazla şirketin offshore bağlantıları bugüne kadar ortaya çıkmış olsa da sorun küresel ölçekte 

büyüklüğünü koruyor.  

Vergi Cennetleri Ne İşe Yarıyor? 

Özellikle son 40 yılda bir ülkedeki finansal alana ilişkin mevzuat ve denetimden kurtulmak için düzenleme 

boşluklarından faydalanma eğiliminin yoğunlaşmasının yansıması ve uzantısı haline gelen offshore 

(kıyıdan uzakta, açıkta) işlemlerde bulunma aynı zamanda bu denetimden uzak vergi cennetlerinin küresel 
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finansal sistemin sinir merkezlerine dönüştüğü anlamına geliyor. Bu merkezler kar transferleri için 

kullanılıyor ve küresel para akışının yarısının bu merkezlerden geçtiği tahmin ediliyor. 

Sermayenin vergi cennetlerini tercih etmesinin başlıca nedeni düşük veya sıfır oranlı vergi uygulamalarıdır. 

Kurumlar vergisinin bulunmadığı, çeşitli vergi muafiyetlerinin ekonomik aktörlere tanındığı, yabancı 

ülkelerde elde edilen gelirlerin vergilendirilmediği, denetimden uzak şirket ve banka kurulmasına izin 

verilen çok sayıda vergi cenneti mevcuttur. Bu ülkelerin sadece tropikal adalar olarak tasavvur edilmesi 

uygun olmayacaktır. Örneğin vergi konusunda benzer istisnalar şirket sahiplerinin kimliklerinin gizlendiği 

Delaware, Nevada gibi ABD’nin bazı eyaletlerinde de mevcuttur. Ya da çok sayıda gelişmiş ülke menşeli 

şirket, karlarını Lüksemburg gibi ülkelere aktararak ya da bu ülkelerden geçirerek vergi düzenlemelerinden 

faydalanmaktadır.  

Offshore finansal hizmetler ve hukuk firmalarından bu amaçla alınan hizmetler esasen birey ya da şirketin 

kendi ülkelerindeki vergi mevzuatından kaçarak daha az vergi ödemesine ve kişisel servet bilgilerinin ya 

da iş bağlantılarının kamuoyunun gözünden kaçırılmasına yaramaktadır.   

Bunun Yasal Olması Dahi Gayriahlaki 

Türkiye’de de çok sayıda birey ve şirketin kullandığı bu tür hizmet alımında 1) para saklamak ya da vergi 

düzenlemelerinden kaçmak üzere offshore hizmetler sunan bir firmaya başvurulur 2) bu firma kağıt 

üzerinde ve offshore merkezde bulunan (Man Adası, Panama vb.) firmayı kurar 3) kağıt üzerindeki firma 

finansal operasyonlar ya da varlık alışverişi gerçekleştirir / ya da esas ülkedeki şirketin ihracatı buraya 

yapılmış gösterilir ve vergi avantajlarından yararlanılır 4) bu firmalar varlıkları yönetirken esas sahipler 

gizlenir.  

Söz konusu genel işleyişe karşın, farklı sektörlerdeki şirketlerin bu merkezlerden farklı mekanizmaları ön 

plana alarak faydalandığı belirtilmelidir:  

Örneğin bazı şirketler mal ve hizmet tedarikini offshore merkezlerdeki şirket aracılığıyla yaparak ya da 

vergi düzenlemelerindeki boşluklar üzerinden bu getiriyi gizleyerek kar transferi gerçekleştirebilmektedir. 

Türkiye’de de kullanılan yöntemler arasında marka hakkını offshore firmaya devretmek ve marka ve tescil 

hakları için yapılan ödemeleri buraya aktarmak bulunmaktadır. Bu sayede marka hakkıyla ilgili bütün 

gelirler vergiden kaçırılmaktadır.  

Bir başka yöntem şirketlerin varlıklarını offshore finans merkezlerinde tutması ve Türkiye’de kendi 

şirketlerine borç vermek suretiyle kaynak aktarmasıdır. Bu yöntemde borç ödemesi ile kar tekrar 

yurtdışına çıkarılabilmektedir. Vergi cennetinde kayıtlı bulunan firma ya da finansal şirketin faiz gelirleri, 

söz konusu ülkede çok düşük vergiye tabi olduğu için ya da vergilendirilmediği için hiçbir maliyete 

katlanmadan kar transferi gerçekleşmiş olmaktadır.  

Bunlara ilave olarak uluslararası şirketler, gemilerini vergi avantajları sunulan ülkelere tescil ederek ilgili 

taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerde daha düşük vergi ödemekte ya da ödememektedirler. 

Ayrıca, holdingler ülkeler arasındaki vergi anlaşmaları ile vergi cenneti olan ülkelerde bağlı şirketler açarak, 

temettü ödemelerinden alınan stopajı azaltabilirler. Menşe ülkelerinde sektörlerine ya da şirketlere ilişkin 

döviz politikalarından kurtularak rekabet avantajı yaratabilirler. Gayrimenkul sahipleri kendi varlıklarını 

vergi cennetindeki şirketlerinin bilançosunda göstererek vergiden kurtulabilmektedir. 

Gayriahlaki Yöntemlere Karşı Etkili Önlemler Gerekiyor  

Gelişmiş ülkelerde Paradise belgelerinin kamuya açıklanması sürecinde alevlenen kamusal tartışmanın 

önemli bir unsuru bulunmaktadır: Ekonomik faaliyeti canlandırmak için kurumlar vergisini indirmek, vergi 
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kaçırma, servet gizleme ve kar transfer yöntemlerini ele almadan ekonomik ve politik olarak etkili sonuçlar 

doğuramaz.  

Bir başka önemli nokta, söz konusu gayriahlaki servet gizleme ve vergiden kaçma yöntemleri göz önünde 

bulundurulduğunda, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin temini için daha fazla kamusal kaynak kullanımının 

ayrı vergi yükü doğuracağına yönelik itirazların darbe almış olmasıdır. Mevcut gayriahlaki yöntemler 

karşısında etkili önlemler almak, kamusal yarar doğrultusunda yapılabilecek harcamalar için kaynak 

sorununu dikkate değer oranlarda azaltabilir.  

AKP Hükümeti de Vergi Cennetlerinde İş Çeviriyor 

Vergi cennetleri sadece vergiden kaçınmak amacıyla şirketler için değil, hükümetler için de birer manevra 

alanı olarak öne çıkıyor. AKP hükümeti de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapacağı petrol anlaşmasını 

TBMM’den kaçırmak ve Bağdat hükümetiyle resmi mecrada ters düşmemek adına vergi cennetinde TEC-

Turkish Energy Company (ilk kurulduğundaki adıyla Salus Energy Company) adında bir şirket kurmuştu. 

TEC doğrudan hükümet tarafından kurulmamış, bu işlem TPIC (Turkish Petroleum International Company) 

şirketine yaptırılmıştı. TPIC, 2013’e kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir iştiraki iken 2013 

yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAŞ’a devredilmiş, Fransa’nın güneyinde İngiliz hukukuna tabi vergi 

cenneti Jersey Adası’nda kurulan şirket (TEC) de bu devirden sonra kurulmuştu.  

Bu dolaylı yöntemin Türkiye’nin menfaati için olduğu söylense de, Kuzey Irak petrolü ile doğalgazını taşıma 

tekelinin AKP’ye yakın 2 şirkete verilmesi işin aslının öyle olmadığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca dönemin 

AKP’li Enerji Bakanı imzalanan anlaşmanın şirketler arasındaki bir özel hukuk sözleşmesi olduğunu dolayısı 

ile TBMM’nin onayına tabi olmadığını ileri sürmüştü.  

Amacı ne olursa olsun, vergi cennetlerinin var olması ve bu tür yerlerde vergiden kaçınan şirketlerin iş 

yapabilmesinin yasal olması bile, vergi yükü altında ezilen tüm dünyanın çalışan kesimleri 

düşünüldüğünde, tek kelimeyle gayriahlakidir. 

 

4.1.5. Enflasyondaki  Gelişmeler 

Çekirdek Enflasyon Alarm Verdi 

TÜİK’in Ekim ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranını açıkladı. Ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 2,08 

seviyesine ulaşmışken, ulaşılan yıllık enflasyon değeri de yüzde 11,9’u buldu. Bu değer TÜFE’de, 

Türkiye'nin 2008 krizinden sonra gördüğü en yüksek seviye. Ekim ayı itibariyle sadece 10 aylık enflasyon 

da yüzde 9.52’yi buldu. Üretici fiyatlarında gelinen yıllık yüzde 17,3'lük enflasyon da benzer bir şekilde son 

9 yılın en yüksek ÜFE değerini ifade ediyor. Enerji ve gıda fiyatları dışarıda tutularak olarak hesaplanan ve 

çekirdek enflasyon olarak ifade edilen ürün ve hizmet sepeti için Ekim’de gelinen yüzde 11,82'lik artış, 13 

yılın zirvesi. Tüm bunlar, Türkiye'de enflasyonun kontrolden çıkmaya başladığını gösteriyor. 

TÜFE 2016-2017 
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Kaynak: TÜİK 

Yüksek enflasyon sabit gelirlileri günden güne daha da yoksullaştırıyor. Bu gidişten en büyük zararı da 

asgari ücretliler ve daha altında ücretle yaşam savaşı verenler görüyor. Gündelik ihtiyaçlarda enflasyonun 

yüzde 12’nin de üzerine çıkması, dar gelirlilerin ücretlerindeki erimenin boyutunu artırıyor. 

Enflasyon Asgari Ücretlinin Alım Gücünü Beşte Bir Oranında Eritti 

TUİK verileri ile yaptığımız hesaplama sabit gelirlilerin Ocak ayına göre 9 ayda yüzde 10 yoksullaştığını 

ortaya koyuyor. Ocak ayında bir asgari ücretlinin 1404 lira olan ücreti ile karşılayabileceği ihtiyaçlarının 

miktarı ile Ekim ayında karşılayabileceği ihtiyaçlarının miktarları karşılaştırdığımızda, asgari ücretlilerin 

kaybı bir takım ürün ve hizmetlerde yüzde 20’nin bile üzerine çıkıyor. 

İddia edilen yüksek büyümeye rağmen sabit gelirlilerin yüzde 10 yoksullaşması, iddia edilen bu büyümenin 

emeğiyle yaşam mücadelesi veren toplumun ezici çoğunluğunun refahına bir katkısı olmadığını, tam 

tersine yoksullaşmanın sürdüğünü gösteriyor. 

TÜİK’in hesapladığı ortalama fiyatlara göre asgari ücretli Ocak’ta 357 ekmek alabilirken Ekim’de alabileceği 

ekmek sayısı 339’a düştü. Asgari ücretlinin salt ekmek alabilme gücündeki kaybı yüzde 5,7 oldu. Asgari 

ücretli Ocak’ta ücretinin tamamı ile 35,5 kg dana eti veya 39,5 kilo koyun eti alabiliyordu. Ekim’de 

alabileceği dana eti miktarı 33,3 kiloya, koyun eti miktarı 33,5 kiloya düştü. Asgari ücret dana eti karşısında 

yüzde 6, koyun eti karşısında yüzde 15,3 eridi. Asgari ücretli ocak ayına göre yüzde 9,1 daha az süt, yüzde 

14,7 daha az yoğurt, yüzde 12,1 daha az beyaz peynir tüketebilir hale geldi. 
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Asgari Ücret Sabundan Hızlı Eridi 

Bir asgari ücretli Ocak Ayı’na göre Ekim’de yüzde 19,7 daha az erkek takım elbisesi, yüzde 26,4 daha az tek 

parça kadın elbisesi, yüzde 15,8 daha az çocuk elbisesi alabilecek hale geldi. Asgari ücretin ayakkabı 

karşısındaki erimesi ise yüzde 14’ü buldu. 

Asgari ücret ilaç karşısında yüzde 9,3; ilaç dışındaki sağlık ürünlerinde ise yüzde 12,1 eridi. 

Asgari ücretin belediye otobüs bileti karşısındaki erimesi yüzde 7,7; dolmuş ücreti karşısındaki erimesi 

yüzde 6,7; servis ücreti karşısındaki erimesi yüzde 9,9 oldu. 

Asgari ücretli 9 ay öncesine göre çocuğuna yüzde 16,8 daha az defter, yüzde 22,7 daha az kalem ve yüzde 

15,3 daha az test kitabı alabilecek durumda. 

Asgari ücretli Ocak Ayı’nda dışarıda yiyebildiği 10 pideden birisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Asgari 

ücretin ekmek arası yiyecekler karşısındaki erimesi yüzde 11,3 oldu. 

Asgari ücretin temel temizlik aracı olan sabun karşısındaki erimesi yüzde 27.4’ü buldu. Yani asgari ücret 

sabundan daha hızlı eridi. 

Haberleşme ve Konut Dışında Enflasyon Çift Haneli  

TÜFE'de yıllık yüzde 16,8 artış ile ulaştırma, yüzde 12,2 ile sağlık ve yüzde 12,7 ile gıda ve alkolsüz içki öne 

çıkan kalemler. Ayrıca TÜFE'deki diğer tüm kalemlerde de çift haneli artışlar var. 
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Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yi-ÜFE) 2016 ve 2017’de Aylara Göre Seyri 

 

    Kaynak: TUİK 

Enflasyon Daha Da Artacak 

Öte yandan asıl büyük sıkıntı, üretici fiyatlarında. İmalat sanayiinde ortalama yıllık yüzde 19'luk bir 

enflasyon var. Özellikle petrol ürünleri fiyatlarındaki yıllık yüzde 39'luk artış ve ithal edilen ana 

metallerdeki yıllık yüzde 50'lik artış, üreticilerin maliyetlerini çok ciddi artırdı. Üretici fiyatlarındaki yıllık 

enflasyonun yüzde 17’yi aşmasının sonuçları pek yakında tüketici fiyatlarında da artış olarak 

gözlemlenecek. Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki kaçınılmaz artış, ithal girdi, hammadde, makina 

teçhizat üstünden maliyet enflasyonu yaratmakta, bu da önce üretici fiyatlarına, sonra da tüketici 

fiyatlarına yansımakta. AKP’nin izlediği tutarsız ve dar görüşlü politikaların sonucunda döviz kuru sürekli 

artma eğiliminde. Bu durumda döviz fiyat artışı, enflasyon için de ana itici etken olmaya devam edecek. 

2017’de Türk Lirası’nın dolar karşısında uğradığı değer kaybı 10 ayda yüzde 7,3. Bu seviye Türkiye 

ekonomisine benzer gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimlerindeki değer kaybından ortalama 4 puan 

önde. Türkiye ekonomisinin benzer ülke ekonomilerinden daha ağır kayıplarla karşılaşmasının sebebi, en 

temelde otoriter rejimin hukuk tanımayan icraatlarından kaynaklanıyor. Dövizdeki aşırı değerlenmeyi 

önleme hukuk devleti ilkesine ve gerçek anlamda demokrasiye dönüşle ancak mümkün olabilir.  

OHAL iklimi, enflasyona, halkın iş-aş meselelerine doğrudan yansıyor. Yükselen enflasyonun un ufak ettiği 

ücret, maaş ve emekli gelirleri hızla artırılmak zorunda. Yeni asgari ücret tespitinde enflasyon mutlaka 

hesaba katılmalı, ayrıca yüzde 5 büyüdüğü iddia edilen ekonomiden refah payı da ücret-maaşlara 

yansıtılmalı. Nitekim derhal etkili önlemler alınmazsa tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyonun yüzde 15’e 

ulaşması işten bile değil.  

Merkez Bankasının Enflasyon Hedefinde İnandırıcılık Kalmadı 

TÜİK’in Ekim Ayı enflasyonu verilerini açıklanmasından ve yıllık enflasyonun yüzde 12 seviyesine 

yaklaştığının açığa çıkmasından henüz 2 gün önce, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon 

tahminini yüzde 9,8 olarak açıklaması, ekonominin yönetiminin ehil ellerde olmadığının bir başka açık 

delili. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2017-IV, 1 Kasım’da açıklandı. Raporda küresel 

ekonomide risk iştahının yüksek olması nedeniyle gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarının yoğun bir 

şekilde sürdüğü belirtildi. Türkiye ekonomisinde son çeyrekte yurtiçi talepte ivmenin duraklayacağı ancak 
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üçüncü çeyrekte yüksek büyümenin beklendiği ima edildi. Önümüzdeki bir yıl içinde gelişmiş ülkelerde faiz 

oranlarında dikkate değer artışlar bekleniyor. Bu nokta uluslararası finansal kuruluşlar tarafından 2017 

içinde sıklıkla dile getirildi. 

 

Ancak bu beklentilere rağmen, geçen yıl zarfında gelişmekte olan ülkelerin faizlerinde düşüş ya da sınırlı 

yükselişler görüldü. Türkiye’deki ortalama fonlama faizi ise çarpıcı biçimde yükseldi ve 2017 yılı ilk 

yarısında yüzde 8 seviyesinden yüzde 12 seviyesine çıktı. TCMB, raporunda sıkı para politikası duruşunun 

korunması gerekçesiyle 2017 yılı ilk yarısındaki kademeli artışın korunduğu belirtiliyor.   

 

TCMB’nin enflasyon hedeflemeleri yıllardır tutmuyor. Bu durum son dönemde daha da trajik bir hal aldı. 

Örneğin 2017 Temmuz ayında Merkez Bankası’nın iki ay sonrası için yapılan Tüketici Enflasyonu tahmini 
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tutmadı. Ya da Eylül ayı sonunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Orta Vadeli 

Programda yılsonu enflasyon hedefi yüzde 9,5 olarak açıklanmıştı; rakamın açıklanmasından bir ay dahi 

geçmeden kaleme alınan raporda Merkez Bankası, 2017 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 9,8 olarak 

revize etmişti.  

Küresel gelişmeler ve Merkez Bankası’nın raporunda altı çizilen girdi fiyatları, Türk Lirası’nın değer kaybı 

benzeri gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bu tahminin tutması da son derece düşük bir olasılık 

taşıyor. 

Türkiye’deki TÜFE Artışı, Gıda Ve Enerji Fiyatları Artışının OECD Ve G7 Ortalamaları İle Karşılaştırması 

 

 

4.1.6. Türkiye Ekonomisinin Dövizdeki Yükseliş Karşisindaki Kirilganliklari 

Reel Sektörün Büyüyen Döviz Açığı 

2 Kasım’da açıklanan T.C. Merkez Bankası verileri, reel sektördeki firmaların Ağustos sonu itibariyle toplam 

net döviz açıklarının (bu firmaların toplam döviz borç ve yükümlülüklerin, toplam döviz varlıklarından farkı) 

213 Milyar dolar olduğunu gösteriyordu. Bu firmaların, Mart Ayı’nda açıklarını 199 Milyar dolara 

indirmelerine karşın, izleyen aylarda açık yine açılmış ve Ağustos Ayı’nda bu açıkları 212 Milyar dolara 

ulaşmıştı.  

Hem ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarıyla ilgili 20 Eylül dönemci, hem de 8 Ekim ABD ile yaşanan vize 

krizi ile birlikte yaşanan türbülans, muhtemelen net döviz açığı olan firmaları bu açığı kapatmaya 

yöneltmiş; böylece dolara olan talep artmıştı. Aynı şey irili ufaklı bireysel yatırımcılar için de söylenebilir. 

Birikimlerini güvenceye almak isteyenler dolara sığınmış görünüyorlar. Bu davranışın en azından, belli 

ekonomik ve politik sert rüzgârların eseceği Kasım Ayı’nda da değişmeyeceği kanısı yaygın. Bu da dolardaki 

yükselme eğilimin Kasım Ayı boyunca devam edeceği yönünde önemli bir işaret sayılıyor.  

TÜFE Gıda Enerji

Türkiye 11,2 12,5 9,5

İspanya 1,8 1,2 5,8

Portekiz 1,4 1,1 3,6

Yunanistan 1 0,3 4,6

Meksika 6,3 8,7 15,2

G7 1,9 1,1 7,9

OECD 2,3 1,9 7,7

Kaynak: OECD Tüketici Fiyatları Endeksi, 2016 Ç3'ten 2017 Ç3'e değişim



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

124 

 

Kredi Talebindeki Genişleme Bütçe Açıkları Ve Vergi Zamlarıyla Birlikte Enflasyonu Tetikliyor 

Kredi Garanti Fonu’nun musluklarının açılmasının da bir sonucu olarak krediye yönelen iç talepte yüzde 

22’nin üstünde bir artış yaşandı. Kredi talebindeki bu artış, bütçe açıkları ve vergi zamlarıyla da birleşerek 

enflasyonu beslemekte. 2016’nın üçüncü çeyreğinde küçülen ve krizin eşiğine gelen ekonomiyi 

doğrultmak için sağlanan devlet teşvikleriyle yaratılan kredi genişlemesi, bir süre işe yaramışsa da tüm bu 

büyük kamusal maliyetin karşılığı pansumandan öteye geçemedi. Kredi genişlemesini devletin 

himayesinden dolayı hayat öpücüğü gibi gören bankalar karlarını artırmakla birlikte, belli bir riski de 

sırtlanmış durumdalar.   

Makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesi, vergisel teşvikler ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli ilave kredi 

imkânları kredilerdeki artışta etkili oldu.  Aynı dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 15,8 ve kredi kartları 

yüzde 6,6 artarken KOBİ kredileri yüzde 20,2 ve kurumsal krediler yüzde 28 arttı. Bu dönemde tüketici 

kredileri ve kredi kartlarının toplam krediler içerisindeki payı azalırken KGF desteklerinin de etkisiyle ticari 

kredilerin payı yükseldi. Ne var ki, geçici nefes almaya yarayan bu genişlemeci kredi önlemi, kalıcı yararlar 

sağlamadı. Firmalara sağlana geçici vergi ve sigorta primi teşviklerinin süresinin dolmasının ardından, 

2017’nin dördüncü çeyreğinde ekonominin yeniden yavaşlıyor olması dikkati çekiyor. 
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Kur Artışı Tüketimi Kısıyor Yatırımı Erteletiyor 

Ekim’de sert bir düşüş gösteren Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Eylül’deki 76 düzeyinden Ekim’de 

59,5'e kadar geriledi. 2016 Ekim Ayı’na göre ise 2017 Ekim ayında 22 puanlık bir düşüş var. Endeksteki bu 

gerileme, 2008 Krizi’nden sonraki en sert düşüşü. Bu sert düşüşün nedenleri arasında dolar kurunda bir 

ayda yüzde 7’yi aşan artışın etkisi büyük. Tüketiciler, dövizdeki artışlara karşı anında reaksiyon verip içe 

kapanabiliyorlar, tüketimlerini anında kısabiliyor, yatırımlarını erteliyorlar. 

 

2016’nın sonlarına doğru kriz tehlikesine binaen uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri 2017 Eylül Ayı’nda son 

buldu. Beyaz eşya, mobilya ve konuttan alınan vergideki indirimler sona erdi. Tüketiciler, bu fırsatı 

kaçırmamak için taleplerini öne çekmişlerdi ve son fırsat ayı Eylül’de de özellikle konut satışları hızlandı. 

Ekimde iç tüketim ve iç ticaret belli bir durgunluğa girdi. Teşviklerin son bulması, talebin öne çekilmesi, 

ertelenen ve biriken sosyal güvenlik ödemelerinin de başlamasıyla “yaz bitti”, güz geldi. Ekim Ayı’nda ABD 

ile vize krizi ve devamında Avrupa ile gerilimin sürmesi de, içe kapanmada etkili oldu. Böyle durumlarda 

AKP hükümetinin başvurduğu şey, önemli borçlanmalara kapı aralayarak açık vermeye başlayan bütçeyi 

daha çok zorlamak ve kamu maliyesi politikalarına sarılmak ve bu şekilde özel sektöre pansumanı Kredi 

Garanti Fonu ile sürdürmek.  Açıklandığına göre, büyük bir “inovasyon” olduğuna inanılan Kredi Garanti 

Fonu kredileri sürekli hale getirilecek. 2018’in ikinci çeyreğinde başlayacak olan geri ödemeler ise 

ertelenecek.  

Ticari piyasaları ve şirketlerde rahatlama yaratan bu pansuman, yarayı iyileştirmiyor, sadece geçici olarak 

acıyı dindiriyor. Bu kolaycılığın faturası bütçeye ve kamu açığına taşınıyor; Türkiye, kronik cari açığının 

yanında hızla kamu maliyesi açığı ile çift açıklı bir ülke olma yolunda ilerliyor. Öteki kara delikler bir yana 

Kredi Garanti Fonu da Hazine’nin borçlanmasını kamçılıyor. 2018 bütçesinden Kredi Garanti Fonu’na (KGF) 

3 Milyar TL kaynak aktarılacak. Hazine, kullandırılan 200 Milyar TL’lik kredinin yüzde 7’sine garantör olmuş 

durumda. Bu miktarda batık krediyi bankalar anında Hazine’den talep edecekler. SGK, garanti zararları, 

kabaran faiz faturası yanında bir de KGF yükü devreye giriyor.  Hepsi daha fazla borçlanma demek.  

Altı Aydır Yükselen İSO PMI İki Aydır Düşüşte 

İstanbul Sanayi Odası’nın öncü verisi sayılan İSO PMI (Sanayi Satın Alma Endeksi), Ekim’de 53.5'ten 52.8'e 

geriledi. Bu endekslerin hesaplanması için düzenlenen ankette, anket katılımcısı firmalara üretim, yeni 

siparişler, stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat trendleri gibi parametrelerin hangi yönde 

geliştiği (artış/iyileşme ya da düşüş/kötüleşme) ve bir sonraki dönemde nasıl gelişmesinin beklendiği 
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sorulmaktadır. Bu parametrelerin her biri için yayılma (diffusion) endeksleri hesaplanmakta ve bu 

endeksler kullanılarak PMI rakamına ulaşılmaktadır. PMI endeks değerinin 50’den büyük olması önceki 

aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken 50’den küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya 

da düşüş olarak değerlendirilmektedir. Mart’tan bu yana 50 değerinin üzerinde seyrederek sanayide 

büyümeye işaret eden endeks, Eylül ve Ekim aylarında düşüş gösterdi. Bu düşüş teşviklerin son bulmasıyla 

paralellik gösteriyor. 

 

Ekim’de ihracatın yüzde 15,6 artmasına rağmen, sanayi faaliyetlerdeki zayıflama, iç talebin yavaşladığının 

güçlü bir işareti sayılıyor.  Bu eğilimi, aşağıdaki Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi de desteklemektedir.  

Hazine Borçlanmasında Maliyet Giderek Artıyor 

Hazinenin Ekim 2017 sonu itibariyle aylık ortalama borçlanma maliyeti yüzde 11,25’ti. Ekim ayında tüketici 

enflasyonu (TÜFE) yüzde 11,90 olarak açıklanmıştı. Hazine 14 Kasım’da (dün) iki ihale yaptı. İlk kez ihracı 

gerçekleştirilen 13 Kasım 2019 itfa tarihli ve sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde ortalama yıllık bileşik 

faiz yüzde 13,75 oldu. Bu tahvil 2 yıllıklarda yeni gösterge tahvil. Hazine borçlanma maliyeti giderek artıyor. 

Hazine belirli vadelerdeki borçlanma senetlerini büyük miktarlarda ihraç ederek o kâğıdın piyasadaki 

derinliğini artırmayı hedefler. Bu senetler ilk ihraçtan sonra da azalan vadelerde ihraç edilerek (yani 

yeniden ihraç edilerek) derinlik sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla Hazine 14 Kasım’da (dün) 11 Ağustos 2027 

itfa tarihli ve sabit kupon ödemeli 10 yıllık gösterge tahvilinin yeniden ihracını (4. ihraç) da gerçekleştirdi. 

Bu ihalede ise ortalama yıllık bileşik faiz yüzde 12,33 olarak gerçekleşti.  

Borçlanma maliyeti giderek yükselen Hazine Kasım ayında 5,2 milyar lirası piyasadan olmak üzere 6,2 

milyar liralık iç borçlanma yapacak. 3,5 milyar lirası faiz olmak üzere bu ay gerçekleştirilecek 4,4 milyar 

liralık iç borç servisi göz önünde tutulduğunda Kasım ayında Hazinenin iç borç çevirme oranının yüzde 141 

civarında olması bekleniyor. Yani Hazine Kasım ayında da piyasadan net iç borçlanma yoluyla 1,8 milyar 

lira para çekecek. Hazine paraya doymuyor. Güçlü rezerv tutma politikası olarak açıkladığı bu tutum 

halihazırda en ufak bir olumsuz haberde sert tepki veren piyasada tedirginliğin daha da artmasına, aynı 

zamanda yüksek faiz nedeniyle risk iştahının daha da kabarmasına neden oluyor.  
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    Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

AKP Alt ve Orta Sınıflardan Alıp Şirket ve Bankalara Veriyor 

AKP iktidarı, şirketleri ve dolaylı biçimde bankaları krize düşmemeleri için sarıp sarmalarken, alt ve orta 

sınıflardan aldığı vergileri şirketlere kaynak olarak aktardığı gibi; borçlanmalarla geleceğe dönük sosyal 

harcamaları da kesintiye uğratıyor. Bu şekilde şirketlere ve bankalara sağlanan her destek, eğitimden, 

sağlıktan, sosyal korumadan daha çok kesinti ile mümkün olabilecek. Bu süreçte, kamu çalışanları daha 

düşük istihdam ve daha düşük maaşlara mecbur bırakılacakken aynı mengeneye emekliler de, asgari 

ücretliler de sıkıştırılmak istenecek. 

Tüketici Ekonominin Gidişatına Güvenmiyor, Ekonomik Güven Endeksi Azalıyor 

TÜİK’in Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 103 

değerinden 101,4 değerine geriledi.  

Ekonomik Güven Endeksi, tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklenti ve duydukları güveni ölçen bir endeks. 

Endeks, 0 ile 200 arasında bir değere tekabül ediyor. 100’ün üzerindeki değerler, tüketicilerin ekonominin 

gidişatına duyduğu beklentinin olumlu olduğunu gösterirken, 100’ün altındaki değerler ise beklentinin 
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olumsuz olduğunu gösteriyor. Belli bir dönemdeki endeks değerinin bir önceki dönemin değeriyle 

kıyaslanması, ekonomiye duyulan güvenin nasıl bir değişim geçirdiğini gösteren bir veri sunuyor.  

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti 

ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden 

arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven alt 

endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. 

Ekonomik güven endeksindeki Ekim ayında gözlenen düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü 

güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ekim ayında tüketici güven endeksi 67,3 değerine, hizmet 

sektörü güven endeksi 101,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 104 değerine geriledi. 

Diğer taraftan Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 112,2 değerine, inşaat sektörü güven 

endeksi ise 84,2 değerine yükseldi. 

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi’nin 2016 ve 2017 içindeki aylık değerleri 

 

Ekim 2017 Ekonomik Güven Endeksinin Sektörel Endeks Değerleri ve Değişim Oranları 
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AKP Türkiyesinde Adaleti Aramanın Maliyeti Çok Yüksek 

AKP 2018 yılında 10 milyar lira özelleştirme faaliyetlerinden, 12,1 milyar lira para cezalarından ve 4,5 

milyar lira da yargı harçlarından gelir öngörüyor. Özellikle yargı harçları AKP iktidarında adalete susamış 

toplumumuzda adaleti aramanın yüksek maliyeti olarak tepki çekiyor. Yapılan zamlar Yeniden Değerleme 

Oranının üzerinde. 

2018 bütçe tasarısında KİT’lerden elde edilmesi planlanan temettü gelirleri 2,5 milyar lira olarak 

öngörüldü. Aynı yıl kamu bankalarından da 8 milyar lira temettü bekleniyor. Ziraat ve Halk Bankası Türkiye 

Varlık Fonuna devredildiğinden kamu bankalarından beklenen temettü rakamının TCMB karından 

Hazineye düşen payla sınırlı olduğunu düşünüyoruz.  

 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi; 2018 yılında merkezi yönetim bütçe harcamaları nominal olarak 

yüzde 13,2 artarken reel anlamda artış yüzde 5,8 olarak öngörülmüş. Kamunun önümüzdeki yıl yatırım 

harcamalarını nominal olarak yüzde 1,7, reel olarak da yüzde 8,8 oranında azalttığı görülüyor. Faiz giderleri 

de 2017’ye kıyasla reel olarak yüzde 16,5 gibi yüksek bir oranda arttırılmış.  
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4.1.7. İstihdam Seferberliği Sonuçsuz Kaldı – İşsizlik Düşmüyor 

Resmi İşsizlik Oranı Yüzde 10,8 Gerçek Oran Yüzde 16,7 

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı,  iş aramadığı halde iş bulduğunda çalışmaya hazır olan, iş bulma 

ümidi kalmayan ve mevsimlik çalışan 2 milyon 221 bin işsizi içermiyor. TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamına 

iş aramadığı halde iş bulduklarında çalışacak olanları iş bulma ümidi kalmayanları ve mevsimlik çalışanları 

eklediğimizde gerçek işsizlik oranı yüzde 16,7 oluyor.  

TÜİK’in gizlemeye çalıştığı gerçek işsizlik oranı kadınlarda yüzde 25,4 olarak gerçekleşti, yani her dört 

kadından birisi işsiz. Bu oran erkeklerde yüzde 12,1. 

İşsizlik rakamlarında Temmuz 2017 dönemine göre sınırlı bir iyileşme olduğu söylenebilir.  Ağustos ayında 

52 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşmiş.  Bu iyileşme işsizlik oranında 0,4 puan azalma sağladı.  

634 Bin Kişi İş Bulma Ümidini Kaybetmiş Durumda 

Ağustos ayı itibariyle 634 bin kişinin iş bulma ümidi kalmamış durumda.  Bu rakamın 360 bini erkek, 274 

bini kadın. İş bulma ümidini kaybeden kadınların sayısında Mayıs ayından itibaren artış görülüyor.  
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Genç İşsizliğinde Süreklilik Hali 

15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten birisi işsiz. Bir önceki aya göre genç işsizlik oranında 0,5 puanlık bir 

iyileşme var. Ancak 2016 yılının Ağustos ayına göre 79 bin genç işsizler ordusuna dahil olmuş. Bu genç 

işsizlerin 21 bini erkek, 58 bini kadınlardan oluşuyor. Genç işsizlerin yüzde 73’ü kadın.  

Kayıt Dışı Çalışanlara 620 Bin Kişi Katıldı 

Ağustos ayı itibariyle 10 milyon 131 bin kişi kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışma oranında 1 ay içinde 

görülen iyileşme 0,1 puan kadar (yüzde 35,1). Kayıt dışı çalışanların 4 milyon 126 bini kadınlardan oluşuyor 

(yüzde 41). Bir önceki yıla göre 620 bin kişi daha kayıt dışı çalışanlara dahil oldu. Bu artışın 288 binini kayıt 

dışı çalışan kadınlar oluşturuyor.  

 

3 Milyon 325 Bin Genç Evde Oturuyor 

2017 yılı Ağustos ayı verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki 3 milyon 325 bin genç insan herhangi bir eğitim 

kurumuna devam etmediği gibi işgücü kapsamına da dahil değil. Bu tablonun anlamı şu: 3 milyon 225 bin 

genç insan herhangi bir üretken faaliyette bulunmaksızın evinde oturuyor.  Bu gençlerin yüzde 68’i 

kadınlardan oluşuyor. Üstelik bu gruptaki kadınların sayısı beşinci aydan itibaren sürekli artış içinde.  

Ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin eğitim durumuna bakıldığında özellikle lise-altı eğitim 

seviyesinde yığılan genç kadın ve erkekler ortaya çıkıyor. 400 bin erkeğe karşılık 1 milyon 98 bin genç kadın 

herhangi bir eğitim kurumuna devam etmiyor ve çalışmıyor.  

üksekokul mezunu olan gençler arasında 174 bin erkek ve 379 bin kadın ne bir işte çalışmakta, ne de 

lisansüstü bir eğitim süreci içinde. Özellikle Mayıs ayından itibaren, bu kategorideki üniversite mezunu 

erkeklerin sayısı 1,7 kat, kadınların sayısı 1,5 kat arttı.  
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64 Yaş Üstü 18 Bin Kişi İş Arıyor 

TÜİK tarafından açıklanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun işgücü durumu ve 15 ve daha üzeri yaş 

grubundaki nüfusun işgücü durumuna ilişkin verilerin bir kıyaslaması yapıldığında 2017 ağustos ayı 

itibariyle 64 yaş üzerinde bulunan 18 bin kişinin işgücü piyasasında işsiz ve iş arıyor olduğu ortaya çıktı. 

Evinde dinlenmesi ve emekli olduğunu varsayarak emekliliğin tadını çıkarmasını beklediğimiz 18 bin kişi iş 

arıyor. Şaşırtıcı olmayacak şekilde bu grupta iş arayanların çok büyük bölümü erkek.  

 

 

İş arayan yaşlılara ek olarak hâlihazırda çalışmakta olan yaşlıların sayısında da artış var. Bu noktada “tam 

rahat edeceği yaşta” bu insanların neden çalıştığının sorgulanması gerekiyor. Özellikle de bu gruptaki 

insanların yüzde 85’ten fazlasının ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu veya okuma yazma 

bilmeyenlerden oluştuğu göz önüne alınırsa asgari ücret ve altı geliri elde etmek için çalışmaya devam 

ettikleri düşünülebilir.  
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İstihdam Artışı Çırak ve Kursiyerlerin İstihdamdan Sayılmasından Kaynaklanıyor 

 

SGK kayıtlarına göre son 1 yıl içinde aktif sigortalı sayısında 1 milyon 334 bin 580 kişilik bir artış gerçekleşti. 

Ancak bu artışın sadece yüzde 15’ini zorunlu sigortalılar oluşturuyor. İstihdam teşvikleri sayesinde 

gözlenen istihdam artışının yaklaşık yüzde 85’inin çırak, stajyer ve kursiyer istihdamına dayalı olduğu 

görülüyor.  

 

İşsizlere Ödenmeyen Para Çıraklar ve Stajyerler İçin Patronlara Ödeniyor  

TÜİK verilerine göre 2016 Ağustos ayı ile 2017 Ağustos ayı arasında 1 milyon 256 bin kişiye istihdam 

sağlandı. SGK kayıtlarına göre bu rakam 1 milyon 370 bin kişi. İşsizlik Sigortası Fonu’nu verilerine göre 2017 

Ocak- Eylül döneminde Fonun toplam geliri 19,5 milyar TL, giderleri 9,9 milyar TL. Fonun toplam 

giderlerinin yalnızca yüzde 32,4’ü yani 3,2 milyar TL işsizlik ödemelerine aktarılırken çırak, stajyer ve 

kursiyer istihdamına 6,7 milyar TL harcama yapılmış. Stajyer, çırak ve kursiyerlerin prim ve ücretleri İşsizlik 

Sigortası Fonu’ndan karşılandığı için, bu 6,7 milyar TL harcama ile hem işverenlere İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan kaynak aktarılmış oldu, hem de gerçekten istihdam artışı olarak değerlendirilemeyecek, hayali 

bir istihdam yaratılmış oldu.  

İşsizlik Fonundan Bir Kişinin İstihdam Maliyeti 5.818 Lira 

TÜİK tarafından açıklanan istihdam verileri ile uyumlu olması açısından 2016 yılı Ağustos ayı ve 2017 yılı 

ağustos ayı arasındaki verilerle basit bir hesap yaptığımızda işsizlik ödeneği dışındaki gider kalemindeki 

7,98 milyar TL’yi SGK kayıtlarına göre aynı dönemdeki istihdam artışına bölecek olursak kişi başına 

istihdam maliyetini bulabiliriz.  Buna göre bir kişiyi istihdam etmenin maliyeti 5.818 TL. Diğer bir deyişle, 

son bir yıl içinde, bir kişiyi istihdam etmesi için İşsizlik Sigortası Fonu eliyle işverenlere aktarılan kaynak 

5.818 TL.  

Bu noktada öncelikle vurgulanması gereken şey, çalışanların ücretlerinden kesintiler ile oluşturulmuş ve 

devasa bir fona dönüşmüş İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir anlamıyla amaç dışı kullanımı söz konusu. 

Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu’nu işsizlik ödemeleri yerine işverenlere kaynak aktarmanın aracı olarak 

kullanıyor. Öyle ki Fonun işsizlik ödeneği harcamaları toplam harcamaların yüzde 35’ine ancak ulaşabilmiş 

durumda.  

Bu kaynağın işverenlere aktarılması yerine, işsizlik ödeneği olarak kullanılması gerekiyor.  
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Sonuç itibariyle; İşsizlik rakamlarındaki sınırlı iyileşmenin kaynağı 12,4 milyar TL’lik İstihdam Teşvik Paketi. 

Ancak 2017 Mayıs ayından itibaren istihdam artışında görülen durgunluk istihdam teşviklerinin sınırlı 

etkisini ifade eder nitelikte. Bir yere kadar bu teşviklerin işsizliğin daha fazla artmamasını sağladığı 

söylenebilir. Öte yandan bu kadar teşvik bile istihdamı yeterli derecede arttırmamış.  

İmalat sanayii kapasite kullanım oranlarındaki ve sabit sermaye yatırımlarındaki sınırlı artış veya 

durağanlık, hükümet eliyle işveren çevrelerine aktarılan teşviklerin işlevli olmadığı kanısını güçlendiriyor. 

İşsizlik Sigortası Fonu, iktidar aklının cingözlüğü vasıtası ile amaç dışı kullanılıyor.  

Türkiye’de çalışma saatleri OECD veri setindeki ülkeler ile karşılaştırıldığında ortalama olarak 10 saat daha 

yüksek. Hatta OECD sıralaması içinde Türkiye çalışma saatleri en yüksek ülke konumunda. Haftalık çalışma 

saatleri gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate düşürülmeli, atıl durumda bulunan 3 milyon 325 bin gencimize 

ve toplamda 5 milyon 607 bin insanımıza kendilerini üretken faaliyetlerde gerçekleştirebileceği iş 

olanakları yaratılmalı.  

Son On Yıldır İlk Kez 2016 Yılında Toplam Sigortalı Sayısı Düştü 

Kasım ayında açıklanan 2016 SGK İstatistik yıllığı 4-a kapsamında sigortalı sayısının 2008’den beri ilk kez 

küçüldüğünü ortaya koyuyor.  

 

 Kaynak: SGK 

2016 yılından itibaren istihdamdaki duraksama tüm sigortalı kategorilerinde 2015 yılından beri devam 

ediyor.  

 

Kaynak: SGK 
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Toplam istihdamdaki aylık gelişmeler açısından genel seyir 2017’nin ilk altı ayında istihdam hacminde son 

iki yıldır görülmemiş bir büyüme olduğunu, fakat son üç aydır bu büyüme sürecinin kesintiye uğradığını 

gösteriyor.  

 

           Kaynak: SGK 

 

Türkiye Ekonomisi Son On Yıldır Kronik İstihdam Açığı Veriyor: Ekonomi Gençlerine İş Bulamıyor 

Son on yıllık dönemde sigortalı istihdam edilen nüfusun değişimi 15-64 yaş aralığındaki değişimle 

kıyaslandığında toplamda 1,9 milyonluk bir sigortalı istihdam açığının ortaya çıktığı görülüyor. Diğer bir 

deyişle, son on sene içinde yıllık ortalamada 190 bin kişilik kayıt içi istihdam açığı oluşmuş. Dolayısıyla, 

sigortalı sayısında son on sene içinde yüzde 50’ye varan büyümeye rağmen, sigortalı istihdam nüfus artışını 

yakalayamamış. AKP yönetiminde Türkiye ekonomisi kronik istihdam açığı veriyor. 

 

          Kaynak: SGK 

Sınai Sektörler Son Beş Senedir Yeni İstihdam Üretmiyor 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 

(NACE Rev2 A) 
92,004 98,359 116,817 124,112 135,883 135,684 151,557 218,999 147,670 

Sanayi ve Lojistik (NACE Rev2 

B-H) 
3,466,876 3,410,640 3,835,064 4,186,326 4,450,601 4,636,252 4,684,753 4,682,006 4,612,778 

İnşaat ve Bayındırlık (NACE 

Rev2 E & F) 
1,325,160 1,312,006 1,528,585 1,705,444 1,862,759 1,926,144 1,984,409 2,103,386 2,005,991 

Hizmetler (NACE Rev2 G-T) 3,918,949 4,209,197 4,550,344 5,015,057 5,490,377 5,786,033 6,419,403 6,995,007 7,008,749 

Toplam 8,802,989 9,030,202 10,030,810 11,030,939 11,939,620 12,484,113 13,240,122 13,999,398 13,775,188 

     Kaynak: SGK 
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Sektör grupları bazında da son yıllarda sigortalı istihdamdaki duraksamanın bilhassa sınai sektörlerde 

gerçekleştiği görülüyor. 2012’de toplam 4,5 milyon sigortalıyı istihdam eden sınai sektörler ve lojistik 2016 

yılı itibariyle sadece 4,6 milyon sigortalıyı istihdam edebilmiş.  

Öte taraftan, toplam hacim açısından en büyük istihdam genişlemesi hizmet sektörlerinde gerçekleşmiş 

ve 2012-2016 döneminde bu sektörler 1,5 milyon ek sigortalı istihdam sağlamış. Diğer bir deyişle, son beş 

sene içinde sigortalı istihdamdaki büyümenin yüzde 73’ü hizmetler sektöründeki büyümeden 

kaynaklanmış.   

İstihdamda Bölgesel Adaletsizlikler Devam Ediyor 

 

     Kaynak: SGK 

4a kapsamındaki sigortalıların istihdam edildikleri il nüfusu içindeki paylarına ilişkin yukarıdaki harita 

Türkiye’de özel sektörde ücretli istihdam edilenlerin bölgesel dağılımındaki dengesizliklerin devam ettiğini 

ortaya koyuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bu dengesizliklerden olumsuz şekilde etkilenmeye 

devam ediyor. Ücretli istihdamının il nüfusu içindeki payının yüksek olduğu bölgeler kabaca Ankara-Trakya 

hattı ile Antalya-İzmir hattında yer alan iller.  
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     Kaynak: SGK 

İmalat sektörleri ise 2016 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgesel dengesizliğin en yoğun olduğu üretim 

alanı. Trabzon, Kayseri, Adıyaman, Gaziantep ve Karaman bir tarafa konacak olursa Türkiye’de imalat 

sektörlerindeki istihdamın il nüfusunda ağırlık kazandığı illerin hemen tümü ülkenin batısında yer alıyor. 

 

 

      Kaynak: SGK 

İlgili tablo yukarıdaki grafikte görüleceği üzere madencilik, enerji, ulaşım ve depolama gibi sektörlerin 

imalat sektörleriyle birlikte ele alındığında da değişmiyor. 

 

 

      Kaynak: SGK 

Öte taraftan imalat, madencilik & taş ocakçılığı, inşaat, elektrik ve tarım harici sektörlere, yani en geneli 

itibariyle hizmet sektörlerine baktığımızda ise önümüze şu ilginç tablo çıkıyor. Hizmet sektörlerinde 
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istihdam bilhassa İstanbul, Ankara ve Antalya’da ve kısmen İzmir ve Muğla’da ülke ortalamasının üstünde 

yoğunlaşmış. Fakat hizmet sektörlerinin istihdam açısından il nüfusu içindeki payı bu iller haricinde ülke 

geneline nispeten türdeş dağılmış.  

Bu nedenle, tekil hizmet sektörlerine ilişkin çalışma ve istihdam koşullarına dönük siyasi mesajların ülke 

genelinde karşılık bulma ihtimali daha yüksek iken sınai sektörlere ilişkin geliştirilecek mesajların bu 

sektörlerin yoğunlaştığı yörelerin öznel koşullarının dikkate alınması suretiyle sunulması siyasi hedefleme 

açısından önem arz ediyor. 

 

4.1.8. İş Kazaları Ve İş Cinayetleri 

2016 Yılında Her 50 İşçiden Biri İş Kazası Geçirdi 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kasım 2017’de açıklanan SGK İstatistik Yıllığı, iş kazalarının 

önceki yıllara kıyasla dramatik şekilde arttığını ve iş cinayetlerinin de hızını kesmeden devam ettiğini 

ortaya koyuyor. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere iş kazası geçiren sigortalı sayısı 2013’de 190.000 işçi 

iken 2016’da sayı 290.000’a yükseldi.  Sadece dört yıl içinde iş kazalarında yüzde 50’lik bir artış yaşandı. 

 

Her 100 İşçiden İkisi İş Kazası Geçirdi 

Bu yıllar içinde istihdamda genişleme yaşanmış. Bu nedenle iş kazası sayısının yanı sıra, tam zamanlı çalışan 

her yüz kişi başına düşen iş kazası sayısını yıllara göre saptamak da iş kazalarının sıklığında nasıl bir değişim 

olduğuna dair somut bir veri olacak. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, sadece iş kazalarının sayısında 

değil, tam zamanlı her yüz işçiye düşen iş kazası sıklığında da dramatik bir artış söz konusu. İstihdamdaki 

genişlemeden arındırıldığına dahi iş kazalarındaki sıklık son dört sene içinde yüzde 35 artmış. 2016 yılı 

itibariyle tam zamanlı çalışan her yüz kişiden 1,8’i ya da yaklaşık olarak her 50 kişiden biri bu sene içinde 

bir iş kazası yaşamış.  
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2016 yılındaki işçinin çalışır durumda kaldığı ya da iş göremez hâle geldiği toplam iş kazalarının yaklaşık 

yarısı aşağıdaki tabloda yer alan on sektörde gerçekleşti. Listede birinci sırada yer alan makine üretimi 

hariç fabrikasyon metal ürünlerinin imalatında 2016’da 20.000’nin üstünde kaza gerçekleşti ve bu 

sektördeki her yüz sigortalıdan 5,4 dördü, yani yaklaşık her yirmi sigortalıdan biri bu sene içinde bir iş 

kazası geçirdi. Benzer şekilde, işyerlerinin yüzde 60’ında yani her iki işyerinden birinde bir iş kazası 

gerçekleşti. Tabloda görüleceği üzere, bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve bina ve çevre düzenleme 

faaliyetleri bu yıl gerçekleşen iş kazalarının yüzde 16’sından mesul.  

 

Bu listedeki şaşırtıcı unsur iş kazalarının sıklığının düşük olması beklenebilecek sektörlerde kaza sıklığının 

yüksekliği. Örneğin, bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde her beş işyerinin birinde ve her 25 işçiden biri 

iş kazası geçirmiş. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde her sekiz işyerinin birinde iş kazası 

gerçekleşmiş. Öte taraftan her altı inşaatın ve her üç gıda ürünü imalathanesinin birinde iş kazası 

gerçekleşmiş. 
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İşyeri başına düşen iş kazası açısından şaşırtıcı olmayacak şekilde kömür ve linyit çıkarılmasına ilişkin 

faaliyetlerde görülen kaza sıklığı çok yüksek. Bu sektörde 2016 yılında işyeri/maden başına 13,5 kaza 

düşüyor. 

 

Resmin geneline bakılırsa ve NACE Rev2 sınıflandırmasına göre sektörler ele alındığında toplam 88 

sektörün 2’sinde işyeri başına 5’in üstünde kaza gerçekleştiğini görüyoruz. Bir sonraki 10 sektörde 

ortalamada her işyerinde 2016 yılında en az bir kaza gerçekleşmiş. Müteakip 12 sektörde ise her 2 

işyerinde bir kaza gerçekleşmiş. 

Diğer bir deyişle, sigortalıların yüzde 5,6’sı ortalamada her işyerinde senede en az bir kazanın olduğu 

sektörlerde çalışıyor. Sigortalıların yüzde 21,3’ü ise ortalamada her iki işyerinden birinde senede en az bir 

kazanın olduğu sektörlerde çalışıyor. Yani Türkiye’de sigortalı çalışanların beşte biri için o sene kendi 

işyerlerinde bir kaza gerçekleşmemişse bile aynı sektörde faaliyet gösteren komşu işletmede bir kaza 

gerçekleşmesi vaka-ı adiyeden. 

AKP Döneminde İş Cinayetleri Yüzde 53 Arttı 

İş cinayetlerinde, 2003’den 2016’ya, AKP’nin iktidarı dönemi boyunca artış gerçekleşti. Aşağıdaki grafikte 

görüleceği üzere iniş ve çıkışlar arz etse de iş cinayetleri sayısı AKP iktidarında büyüyen bir seyir izliyor. 

Sadece 2016 yılında 1405 işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılında 

bu sayı sadece 811 idi. İş cinayetlerinin 2004-2016 dönemindeki senelik ortalaması 1243. Diğer bir deyişle, 

AKP devraldığı yıla nazaran iş cinayetlerinin yüzde 53 oranında artmasına vesile olmuş bir parti. 
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Kaza Değil Cinayet 

İş cinayetlerinin bir kader, kaçınılmaz bir sonuç olmadığının en somut göstergesi Avrupa Birliği’ndeki (AB) 

iş cinayetleri ile Türkiye’deki iş cinayetleri arasındaki oran. Aşağıdaki grafik AB’de ve Türkiye’de istihdam 

edilen kişi başına düşen ölümlü iş kazalarına ilişkin veriyi gösteriyor. 

 

Grafikte görüleceği üzere, AB’de her bir milyon çalışana düşen ölümlü iş kazası sayısı 2016 yılında 18 iken 

Türkiye’de bu rakam 2016 yılında 64 olmuş. Diğer bir deyişle, Türkiye’de ölümlü iş kazası sayısı AB’de 

gerçekleşenden 2,6 kat daha fazla; Türkiye’de bir işçinin hayatı bir Avrupalı işçiden 2,6 kat daha çok risk 

altında ve de 2, 6 kat değersiz. İş cinayetleri dünyada değil ama Türkiye’de AKP sayesinde bir kader hâline 

geldi. 
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İş Cinayetleri AKP’nin Siyasi Tercihinin Sonucu 

İş cinayetlerinin bir kader değil, siyasi tercihlerin bir sonucu olduğunun en açık kanıtı ise bu cinayetlerin 

sektörel dağılımındaki yoğunlaşma. İş cinayetleri ekseriyetle inşaat, taşımacılık ve madencilik 

sektörlerinde gerçekleşiyor. 2016 yılında iş cinayetlerinin yüzde 57’si bu beş sektörde gerçekleşti. İş 

cinayetlerinde yüzde 35’le inşaat sektörleri birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla, iş cinayetlerini 

engellemeye niyeti olan bir iktidarın sadece bu sektörlere yoğunlaşarak işçi güvenliğini temin etmesi 

durumunda iş cinayetlerinde önemli bir düşüş yaşanacağı muhakkak. Öte taraftan, ucuz ve çevreyi kirleten 

kömür için madencileri, arsa rantı için inşaat işçilerini ve ucuz lojistik için şoförlerin yaşamını gözden 

çıkaran AKP iktidarı için 2016 yılında kaybettiğimiz 1405 can, ailelerinin geçimi ve esenliği için hayatını 

ortaya koymuş ve yanlış – eksik politikalar sonucunda hayatını kaybetmiş insanlar değil; sadece çarkların 

dönmesi için gerekli olan dört haneli bir sayıdan ibaret. 

İlkel Sanayi ve İş Kazaları 

Her ne kadar iş cinayetleri belirli sektörlerde yoğunlaşmışsa da iş kazaları tüm sektörlerde artık neredeyse 

kanıksanmış bir olgu. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere sigortalı sayısı ile kaza geçiren işçi sayısı açısından 

sektörel bazda doğrudan bir ilişki söz konusu. Diğer bir deyişle, üretim sürecinin niteliğinden bağımsız 

olarak bir sektörde istihdam artıyorsa kaza geçiren çalışan sayısı da artıyor. Örneğin, 2016 yılında eğitim 

sektöründe bile 4.700’ün üzerinde iş kazası gerçekleşmiş. Perakende ticarette kaza sayısı 10.000’e ulaşmış. 

Bir diğer vurgulanması gereken husus ise teknolojik üretim yaptığı düşünülen sektörlerde istihdamdaki 

paylarının üstünde gerçekleşen kaza sıklığı. Örneğin fabrikasyon metal ürünleri imalatı 2016 yılında 

istihdam ettiği 380 bin çalışanın 20 bini iş kazası geçirmiş. Diğer bir deyişle, bir sektör ne kadar 

“teknolojikleşirse” o kadar “tehlikeli” hâle geliyor. 

Bu saptama Türkiye’de teknolojik gelişkinliğinin tek başına iş güvenliğini beraberinde getirmediğini de 

ortaya koyuyor. Çalışanının beden bütünlüğünü tehdit eden bu “teknolojik” sektörler aslında dünya 

ölçeğine kıyasla ilkel bir üretim sürecini devam ettiriyor zira bu sektörlerin Türkiye’de üretime devam 

etmesinin ön koşulu çalışanları vasıfsızlaşmaya zorlayarak ücretlerin düşük seviyede tutulması. Bu 

vasıfsızlaşma süreci ile ilkel üretim araçları ve tekniklerine yatırım el ele devam ediyor. Bu ilkel araç ve 

teknikler ise iş kazalarına davetiye çıkarıyor. Çalışanlar ise yaşamlarını tehdit eden çalışma koşullarına 

vasıfsızlaştırıldıkları oranda çaresizliğe mahkûm edildikleri için seslerini çıkaramıyor. 

Dolayısıyla, iş kazaları sadece iş güvenliğine ilişkin AKP’nin kendi işçisinin hayatını hiçe sayan işverenlerin 

tarafını tutması nedeniyle değil aynı zamanda AKP’nin kendi seçmen kitlesini konsolide etmek için 

ilkelleştirdiği sınai altyapı nedeniyle kronik bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Üretim süreçlerinde ileri 

teknoloji kullanımını teşvik etmek sadece üretimi arttırmayacak, iş kazalarını azaltacak ve iş cinayetlerinin 

de önüne geçecek. 
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Kaynak: SGK 

  

4.1.9. 2017 Yılı İkinci Çeyrek GSYH (Ekonomik Büyüme) Verileri 

Gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının 

ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,1 arttı. 2017 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın 

ilk 6 ayına göre büyüme oranı zincirlenmiş hacim endeksi olarak gene % 5,1 oranında arttı. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16,3 

artarak 734 milyar 211 milyon TL (204,809 milyar USD) oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde (2016/2Ç) bu 

tutar 631 milyar 233 milyon TL (217,634 milyar USD) olarak gerçekleşmişti. 2016 yılının ilk 6 ayında USD 

olarak 191,396+217,634=409,030 milyar hasıla üretmiş olan Türkiye ekonomisi, 2017 yılının ilk 6 ayında 

USD olarak 175,934+204,809=380,743 milyar hasıla üretmiştir. Yani, zincirlenmiş hacim endeksi yöntemi 

ile yapılan hesaplamalara göre2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının ilk 6 ayına göre % 5,1 oranında artmış 

olan milli gelir; USD BAZINDA YAKLAŞIK 20 MİLYAR DÜŞEREK, YAKLAŞIK % 5 ORANINDA BİR KÜÇÜLME 

KAYDETMİŞ DURUMDADIR.   
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2013 yılında 950 milyar USD’ye varan toplam milli gelir ve kişi başına 12 480 USD kadar gelir ile övünen 

AKP hükümeti, son 4 çeyrekte dolar bazında 834 milyar USD’ye düşmüş toplam milli gelir ve 10 520 USD’ye 

inmiş olan kişi başına gelir konusuna hiç değinmemektedir. Sonuçta, dolar kurunun bu denli yükselmesi 

ve Türkiye ekonomisinin bu derece değer kaybetmesinin doğrudan sorumlusu AKP iktidarıdır.   

Bir diğer dikkat çekilmesi gereken husus, Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk yarısında referandum 

harcamaları, vergi indirimleri-ertelemeleri, sosyal güvenlik teşvikleri, hazine destekli KGF kredileri gibi 

kamu kaynaklarının sonuna kadar seferber edilmiş olmasına rağmen, görece cılız bir performans sergilemiş 

olmasıdır.  

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam 

nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme 

hacim endeksi olarak %3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye 

oluşumu ise %9,5 arttı. Mal ve hizmet ihracatı yıllık yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı. 
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2017 yılının ikinci çeyreğinde büyümeyi % 5 düzeyinde tutan unsurların ihracat ve yatırımlar olduğu 

görülüyor. 2. çeyrekte ihracat yüzde 10.46, yatırımlar yüzde 9.48 büyümüş gözüküyor. İhracattaki artış ile 

ithalattaki düşük artışta geçen yılın 2. çeyreğinde tam tersi olmasından kaynaklanan bir baz etkisi söz 

konusudur.  
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Yatırımlardaki artışta ise çarpık bir durum söz konusu: yatırımlar yüzde 9,49 artarken makine ve teçhizat 

yatırımları yüzde 8,62 küçülmüş durumdadır ve makine teçhizat yatırımları 4 çeyrektir sürekli küçülmeyi 

sürdürmektedir. BU DURUMA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN YORUMLAR, KGF KREDİLERİNİN ÜRETKEN SANAYİ 

YATIRIMLARINA DEĞİL, ÜRETKEN OLMAYAN İNŞAAT YATIRIMLARINA GİTTİĞİ YÖNÜNDEDİR.  Çünkü 

yatırımlar sadece inşaat yatırımları ile büyümüş, inşaat yatırımlarındaki büyüme yüzde 24,97 ile son 17 

çeyreğin en yüksek düzeyine fırlamış durumdadır. 

İnşaat ile “yatırımlar” arttığında, sadece inşaat sektöründe sarf edilen girdi ve malzemenin üretimi 

nedeniyle gelir ve işgücü talebi yaratılırken, fabrika yaparak içine makine ve teçhizat koyduğunuzda 

ilkinden farklı olarak, bundan sonrası için de gelir ve işgücü talebi yaratılmış olur. Tek başına inşaat ile 

sınırlı olan büyüme durumu kısa vadede olumludur; orta-uzun vadede ise düşen makine teçhizat 

yatırımlarının olumsuz sonuçları hem istihdam hem de büyüme açısından ortaya çıkacaktır.  

 

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat 
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sektörü %6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan 

hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,7 arttı. 

İnşaat yatırımlarındaki bu denli artışa karşın, inşaat sektöründeki büyüme yüzde 6.81 ile inşaat 

yatırımlarına göre çok mütevazı bir düzeydedir. İnşaatta sektör büyümesi ile inşaat yatırımları büyüme 

oranları arasında bu ölçüde bir fark izaha muhtaç bir durumdur.  

Dahası, 2017’nin ilk iki çeyreğindeki ortalama yüzde 20’lik bir inşaat büyümesine karşın; 28 Ağustos 

2017’de TÜİK tarafından açıklanan “İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017” 

sonuçlarına göre takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdamı bu dönemde düşmüştür.  

 

TÜİK’in bir hafta önce açıkladığı bu verilere göre; bina inşaatındaki istihdam ilk iki çeyrekte ortalama yüzde 

16,8 küçülürken, bina dışı inşaatlardaki istihdam yüzde 2 artmış. Bu verilerden bakınca yüzde 20’lik inşaat 

büyümesi verisi soru işaretleri yaratıyor. 

 

 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 88,0 89,5 86,4 84,9 87,2 -6,2 -10,8 -14,8 -13,7 -11,5 93,8 88,7 83,4 83,6 -1,9 -5,5 -6,0 0,2

2015 77,1 81,5 82,0 79,1 79,9 -12,4 -8,9 -5,1 -6,8 -8,3 82,4 80,9 79,3 78,0 -1,5 -1,7 -2,0 -1,6

2016 72,1 75,4 76,3 71,9 73,9 -6,5 -7,5 -7,0 -9,1 -7,5 76,8 74,7 72,9 70,7 -1,6 -2,7 -2,4 -3,0

2017 62,8 67,7   -12,8 -10,2 68,4 67,0   -3,2 -2,1

2014 91,3 92,5 88,7 88,3 90,2 -5,9 -9,1 -12,6 -11,2 -9,7 94,7 91,8 88,6 87,1 -2,7 -3,0 -3,5 -1,7

2015 82,4 85,3 84,2 81,7 83,4 -9,8 -7,8 -5,0 -7,5 -7,5 85,6 84,3 82,9 81,1 -1,8 -1,5 -1,6 -2,2

2016 75,8 76,8 75,4 69,9 74,5 -8,1 -9,9 -10,5 -14,5 -10,7 79,0 75,8 73,0 69,5 -2,6 -4,0 -3,8 -4,8

2017 61,9 65,1   -18,3 -15,3 66,1 64,0   -4,8 -3,1

2014 80,2 82,6 81,2 77,2 80,3 -7,2 -14,8 -20,0 -19,7 -15,7 90,3 82,3 75,9 74,5 -2,6 -8,9 -7,7 -1,9

2015 64,9 72,9 76,9 73,2 72,0 -19,1 -11,8 -5,2 -5,2 -10,4 73,0 72,5 71,9 70,7 -2,0 -0,6 -0,8 -1,8

2016 63,5 72,0 78,3 76,6 72,6 -2,1 -1,2 1,8 4,7 0,9 71,5 71,7 73,2 73,9 1,2 0,3 2,2 1,0

2017 64,8 73,6   2,0 2,2 72,9 73,2   -1,4 0,4
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4.1.10. Türkiye Bilimsel Gelişme Açısından 21. Yüzyılı Iskaladı! 

17 Kasım 2017 tarihinde TÜİK tarafından 2016 yılına ilişkin açıklanan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 

Faaliyetleri Araştırması’na göre Türkiye’de Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payı 2016 yılında yüzde 0,94 

oldu. Bu çalışmaya göre kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması yıllık 311 TL (103 ABD doları) 

ve aylık 25 TL. 

Niteliği bir tarafa bırakıldığında bir ülkedeki Ar-Ge harcamalarının göreli önemi ancak diğer ülkelerdeki Ar-

Ge harcamalarıyla kıyaslandığında anlamlı bir bağlama oturtulabilir çünkü Ar-Ge harcamalarının temel 

hedefi bilimsel keşifler, teknik bulgular ve estetik tasarımların rakiplere kıyasla daha önce 

üretilmesi/ortaya çıkarılması. Bu nedenle, Ar-Ge’ye diğer ülkelere kıyasla az yatırım yaparak iktisadi getirisi 

itibariyle asgari sonuçlar elde edilebilir. Hâlihazırda bilinen bir olguyu tekrar keşfetmenin iktisadi getirisi 

yok.  

Bu nedenle, AKP döneminde Ar-Ge harcamasının 2010’lu yıllardaki seyrini kıyaslamalı bir yaklaşımla ele 

almak gerçekçi bir değerlendirme sunmak için elzem. 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

149 

 

Yukarıdaki tablodan hareketle son on yıllık dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Eurostat’ın verisini 

derlediği diğer ülkelerin oluşturduğu liste içinde konumunun olumlu yönde değişmediği görülüyor (Geçmiş 

yıllarda verisi açıklanan ülkelerin yaklaşık üçte birine ilişkin 2016 verisi açıklanmadığı için yukarıdaki 

tabloda 2016 yılına ilişkin sıralamaya yer verilmedi). Buna göre, bu ülke kümesi içinde Türkiye’nin yeri alt 

sıralarda yer alıyor. Örneğin, 2015 yılında Türkiye 40 ülke arasında sondan 9. Olmuş. 

 

 

    Kaynak: TÜİK ve Eurostat 

Yukarıdaki grafik ise Türkiye’nin sadece Ar-Ge için AB’den daha az kaynak harcadığını değil aynı zamanda 

bu bağlamda aradaki farkın kapanmadığını gösteriyor. Türkiye’nin listede alt sıralarda yer almasının nedeni 

AB ve diğer kalkınmış ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine gelirlerinin daha büyük bir payını ayırması. TÜİK’in 

geçen hafta açıkladığı veriye göre Türkiye’nin Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 

2016’da binde 9,4. Öte taraftan, aynı yıl için ilgili değere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ortalaması binde 2,03. 

Diğer bir deyişle, AB ülkeleri Ar-Ge faaliyetleri için ortalamada Türkiye’nin iki katından fazlasını harcamış.  

2009-2016 dönemindeki yıllık değişim oranları ortalaması baz alındığında Türkiye’nin Ar-Ge 

harcamalarının AB ortalamasını yakalaması 53 yıl sonra yani 2069 senesinde gerçekleşecek. 

 

 

4.1.11. Tarımsal Üretim Girdi Maliyetleri  

Çiftçiyi ve Besiciyi Daha Zor Günler Bekliyor 

Tarım ve Hayvancılıkta Dışa Bağımlılığımız Artıyor. Ülkemiz 2006 yılından itibaren 11,5 milyar dolarlık yem, 

4,3 Milyar dolarlık gübre ithalatı yaptı. Tarımda ve hayvancılıkta git gide dışa bağımlılığımız daha da artıyor. 

Yem ve gübre ithalatındaki artış 2002 yılından itibaren yükselişe geçti. Gübre ithalatındaki artış belirli bir 

istikrarla ve düzenli olarak ilerliyor. Ancak yem ithalatındaki artış oldukça belirgin olup gübre ithalatındaki 

artış oranı ile yem ithalatındaki artış oranı arasındaki makas 2002’den 2016’ya gelen süreçte ciddi biçimde 

açıldı. Artış eğiliminin belirgin olduğu 2006 yılından itibaren 11,5 milyar dolarlık yem ithalatı yapıldı. Aynı 

dönemde gübre ithalatı daha sınırlı oldu, 4,3 milyar dolar düzeyinde kaldı.  
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Çiftçinin ve Besicinin Kazancı Her Geçen Gün Düşüyor 

Dışa bağımlılık arttıkça, maliyetler de dolarla birlikte artıyor; çiftçinin ve besicinin kazancı her geçen gün 

eriyor. Öte yandan tarım ve hayvancılığa yönelik destekler her geçen sene enflasyonun altında kalıyor, reel 

anlamda azalıyor. 

Türkiye’de tarımsal üretimin maliyetlerinin yüksek olduğu çeşitli meslek odaları ve üretici birlikleri 

tarafından uzun yıllardır dile getirilir. En önemli girdiler olan mazot ve gübre fiyatlarına yönelik desteklerin 

enflasyonun altında kalmasıyla maliyetlerin artış oranı, ürün satış fiyatlarının artış oranını geçiyor; böylece 

tarımsal üretim kazancı sürekli olarak azalıyor. Aşağıdaki bütçe verilerine bakıldığında tarımsal girdiler olan 

gübre ve mazot destekleme ödemelerinin istisnalar (2009 yılı) dışında genel TÜFE ve gıda enflasyonunun 

altında seyrettiği görülecektir. Bunun sonucunda gübre ve mazot desteklerindeki artış enflasyonla birlikte 

eriyip gidiyor. 

Destekleme Ödemeleri Reel Olarak Azalıyor  

 

 

 

 

4.1.12. Et Fiyatı İthalatla Kalıcı Düşmüyor, İthalat Yerli Üreticiyi Bitiriyor 

Geçtiğimiz günlerde yüksek et fiyatlarına karşı önlem olarak karkas et ithalatı yapılacağı Tarım Gıda ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Buna göre Et ve Süt Kurumu aracılığıyla karkas et ithalatı 

yapılacaktır. Bu et, özel işleme ve paketleme tesislerinde parçalanıp paketlenecek ve marketlerde 

kiralanan reyonlarda yurttaşlara sunulacaktır.  

Türkiye’nin et ithalatı yapması 2010 yılında gündeme gelmiş, ancak et ithalatına ortam hazırlayan unsurlar 

2007-2008 yıllarında ortaya çıkmıştır. 2007 yılı itibariyle dünya hububat fiyatlarındaki olağanüstü artış ve 

kuraklığın etkisiyle yemlik bitkilerin fiyatları artmıştır. Aşağıdaki grafik inek sütü ve yemlik bitkiler olan 

arpa, yulaf ve fiğin fiyat endekslerinin seyrini göstermektedir. 2007 yılında, yemlik bitkilerin üretici fiyat 

endeksindeki artış ortalama yüzde 24 iken süt fiyat endeksindeki artış sadece yüzde 1,4 olmuştur. 2008 

yılında da süt fiyatlarındaki artış yemlik bitki fiyat artışının altında kalmıştır.  
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                 Kaynak: FAO 

Çiğ süt fiyatlarının yem fiyatlarının altında kalması süt hayvanı besleme maliyetini arttırmış, yaklaşık 1 

milyon süt hayvanının kesimine neden olmuştur.  

Bu durumun et fiyatlarına yansıması 2009 yılından itibaren gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık 2009 döneminde 

et fiyatı endeksi yüzde 31 yükselmiştir. Aşağıda yer alan grafikte et ithalatının başladığı ve belirgin bir 

şekilde arttığı 2010 yılının Ocak ayından itibaren aylık veriler incelenmiştir. Sol eksen et fiyat endeksini 

göstermektedir. Grafikten de görüleceği gibi, et ithalatının başladığı Haziran 2010’dan, ithalat miktarının 

250 milyon dolar ile zirve yaptığı Aralık 2010’a kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı 

yapılmıştır. İthalat miktarının artmaya başladığı Eylül 2010’dan itibaren Şubat 2011’e kadar fiyat 

endeksinde azalma olmuştur. Bu zaman aralığında ithalatın fiyatlarda yarattığı düşüş etkisi sınırlı da olsa 

görülebilir (Yüzde 8).  Ekim 2010 ve Mart 2011 arasında düzenli bir azalma eğilimi görülmesine rağmen, 

ithalatın başladığı Haziran 2010 dönemindeki endeks değerinin üzerinde kalınmıştır. Et fiyat endeksi 

Haziran 2010’da 207 iken Mart 2011’de 217’ye yükselmiştir, bu da yüzde 4 artış demektir. İthalat değerinin 

en düşük düzeyde gerçekleştiği 2013 yılı Ağustos ayında bile endeks değeri Haziran 2010 değerinin yüzde 

20 üzerindedir. 

 

 Kaynak: TÜİK 

İkinci grafik ise et fiyatı endekslerinin ithalat değerindeki artış dönemlerine göre ortalamaları ile (sol eksen) 

ithalat değerini (sağ eksen) karşılaştırmaktadır. Et fiyat endeksindeki basamaklı ve düzenli artış, et ithalatı 

yapmanın et fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmadığı, aksine ithalatın başladığı 2010 yılından daha 

yüksek fiyatların ortaya çıktığı görülebilir. Öyle ki et fiyatı artışının kendisi, ülkeye giren et miktarından 

bağımsız hale gelmiştir.  

Et fiyat endeksi 2003=100 (sol eksen)

Canlı hayvan ve et ithalatı (milyon $) (sağ eksen)
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Ocak 2010 ve Ağustos 2017 zaman dilimi arasında canlı hayvan ve et ithalatının parasal değeri 4.23 milyar 

dolardır. Bu dönemde bütçeden yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin toplamı 30,9, hayvancılık 

desteklerinin toplamı 7,6 milyar dolardır. 2010-2013 yılları arasında hayvancılık desteklerinin parasal 

değerinde önemli bir artış olmuştur, ancak bu artış eğilimi 2014 yılından itibaren tersine dönmüştür.  

Yaklaşık 7 yıllık bir süre içinde et ithalatına 4,23 milyar dolar harcanmıştır. Et ithalatı yapmak yerine talebi 

yerli üretimle karşılanması halinde elde edilecek en önemli sonucun yerli hayvancılık faaliyetinin 

korunması olduğu ortadadır.  

 

Yukarıdaki tabloda yer alan verilerden yararlanarak yaptığımız küçük bir alıştırma sığır eti ithalatının yurtiçi 

fiyatlara yansımasının ihmal edilebilecek düzeyde olduğunu göstermektedir.  

 2010- 2015 yılları arasında tüketilen sığır eti toplam 3,32 milyon tondur (1. Satır ve son satırdaki 

değerlerin çarpımı ile bulundu).  

 2010-2015 yılları arasında toplam 211,18 bin ton sığır eti ithal edilmiştir. Bu ithalatın parasal 

değeri 0,991 milyar dolardır (6. Satırdaki değerlerin toplamı).  

 6 yıl içinde 211,18 bin ton sığır eti ithal etmek yerine bu et talebinin yerli üretimle karşılanması 

halinde ortaya çıkacak maliyet 2,28 milyar dolardır (Bu değer 4 ve 5. Satırların çarpımı ile bulundu)   

Ortalama Fiyat Endeksleri (sol eksen)

Canlı hayvan ve et ithalatı (milyon $) (sağ eksen)
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 Et talebinin ithalatla karşılanması halinde ortaya çıkan maliyet, yerli üretimle karşılanması halinde 

ortaya çıkan maliyetten 1,3 milyar dolar daha azdır (2,28 milyar dolar- 0,99 milyar dolar= 1,3 

milyar dolar). Ancak et ithalatının yerli hayvancılık faaliyetine kalıcı zararlar vereceği ortadadır. 

Sığır eti ithal etmemenin ve sığır eti talebini yerli üretimle karşılamanın maliyeti 1,3 milyar 

dolardır. 

 Hem Türkiye’deki et üreticilerine yüksek üretim fiyatı verip, hem de insanların daha düşük fiyattan 

et satın alabilmeleri nasıl sağlanabilir? 

 6 yıllık bir dönemde tamamı yerli üretimle karşılanması koşuluyla 1,3 milyar doların 3,32 milyon 

ton sığır eti tüketiminde kg başına yaratacağı fiyat farkı ne olur? (1,3 milyar dolar / 3,32 milyon 

ton = 0,39 $/kg). Diğer bir deyişle et ithalatı yapmayıp yerli üreticiden et temin etmek karşılığında 

bunun tüketiciye yansıması kg başına 0,39 dolar olacaktır. Bu elbette ortalama bir fiyattır. Bu 

ortalama fiyatı o yıla ait ortalama döviz kuru ile çarptığımızda,  2010 yılı için 1 kg etin fiyatında 

sadece 0,59 TL fark oluşur. 2015 yılında ise bu fark 1,06 TL dir.  

Bu fark yerli üreticilere, kg başına üretimi arttırmaya yönelik destekleme ödemesi olarak aktarıldığında 

hem yerli üretim desteklenmiş olur, hem de tüketicilerin daha düşük fiyatla et tüketebilmelerine olanak 

sağlanmış olur.   

Et ithalatının kısa vadeli sonucu olarak fiyatlarda gerçekleşen düşme sınırlı, yerli üretim üzerindeki 

olumsuz etkisi kalıcıdır.  

 

4.1.13. Tütün Üreticisi Yabancı Şirketlere Terk Edildi 

Türkiye’de 2016 yılı için, toplam tütün üretimi TAPDK verilerine göre 68 bin ton olup; bu miktarın yüzde 

96’lık kısmına tekabül eden kısmı oryantal (şark) tütün gamı içinde yer alan Türk tütünüdür.  Türkiye 2015 

yılında dünyada üretilen toplam şark tütünü miktarının yüzde 32,3’ünü üretmiştir.  

Tütün üretiminin düşmesine rağmen 2015 yılında Türkiye toplam 54 bin ton yaprak tütün ihraç etmiştir. 

Bu ihracatın parasal değeri 383 Milyon dolardır.  

2003 yılında, Türkiye’de üretilen ve dünya piyasasında da ciddi bir karşılığı ve ihraç değeri olan tütün 

miktarı 160 bin ton seviyesindeyken, tütün piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte bu miktar dramatik 

biçimde gerileyerek 68 bin ton seviyesine kadar düşmüştür. Türkiye’de 2003 yılı miktarı kadar üretim 2015 

yılında yapılmış olsaydı dünyada üretilen oryantal tütün miktarının yüzde 50’sinden fazlası Türkiye’de 

üretilmiş olacaktı. 

2002 yılında Türkiye’de tütün ekicisi sayısı 406 binken, tütün piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte 2015 

yılında tütün üreticisi sayısı 62 bine gerilemiştir. Özellikle TEKEL’in tasfiye edilmesinin bu süreçteki etkisi 

çok dramatiktir: 2008’de 182 bin olan üretici sayısı 2009’da 77 bine gerilemiştir. 2002’den 2015’e kadarki 

süreçte 340 binden fazla tütün üreticisinin hangi sektörlere dağıldığı belli değildir. Ancak tütün ekilen 

toprakların kıraç topraklar olması ve bu toprağın da başka tarımsal ürünlerin ekimine elverişli olmadığı 

düşünülürse bu 340 bin kişinin önemli bir kısmının topraklarını bırakarak tarım sektöründen çekildiği ve 

kente mülksüz olarak göç etmek zorunda kaldığı tahmin edilebilir. Keza Ege Bölgesi`nde tütün üreticilerinin 

yaş ortalaması 45 yaş civarına yükselmiştir. Artık genç neslin tütün üretmediği buradan da görülmektedir. 

Tütün üreticilerinin kişi başına ortalama aylık geliri,  2014 yılı ürünü TAPDK kayıtlarına göre 1.042 TL`dir. 

Bu rakam, ortalama 4 kişilik bir aile için aylık 260,5 TL`ye karşılık gelmekte olup bu bedel asgari ücret 

seviyesinin çok altındadır. 
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2003 yılında Türkiye’nin tütün ihracatı 112 bin ton iken, tütün ithalatı 70 bin tondur. 2016 yılına 

geldiğimizde Türkiye 52 bin ton tütün ihraç ederken 102 bin ton da ithal etmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin 

toplam tütün ihracat değeri 480 milyon Dolar, toplam tütün ithalat değeri 389 milyon Dolar olmuştur. 

2016’ya geldiğimizde tütün ihracatı 383 Milyon Dolar seviyesine gerilemiş (97 milyon Dolar azalma), 

ithalatı ise 560 milyon Dolar seviyesine yükselmiştir. (171 milyon Dolar artış) Kabaca tütün ihracatındaki 

azalmanın ve ithalatındaki artışın 7 yıl içerisinde dış ticaret açığına etkisi negatif yönde 268 Milyon dolardır.  

 

 

 

 

 

Yıllara Göre Tütün Ekicisi (Sol) - Üretilen Tütün 
Miktarı (Sağ)

Tütün Üretimi (Bin Ton) Tütün Ekicisi (Bin kişi)

Yaprak Tütün İhracat ve İthalatı (2002 -
2015)

Yaprak Tütün İhracatı (Bin Ton) Yaprak Tütün İthalatı (Bin Ton)

Yaprak Tütün İhracat ve İthalat Değeri (2009 
- 2016)

İhracat (Milyon Dolar) İthalat (Milyon Dolar)
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Türkiye’de tüketilen sigarada ülke topraklarında yetişen (yerli) tütünün kullanım oranı 2003 yılında yüzde 

42,07 iken bu oran 2008 yılında TEKEL`in özelleştirilmesinden sonra hızla azalarak 2015 yılı itibarıyla yüzde 

13,24`e düşmüştür.  

TÜİK verilerine göre Türkiye`de 2006 yılında yüzde 62 olan tütün ürünleri imalatında yabancı sermayenin 

kontrolü 2013’te yüzde 89,3’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle, ülkemizde yabancı kontrolünün en yüksek 

olduğu imalat sektörü tütün ürünleri sanayi olmuştur. 

 

 

 

4.1.14. Konut Sorunumuz 

Hafriyat-İnşaat Ekonomisi Sorun Çözmüyor Yeni Sorunlar Yaratıyor 

2008 krizi sonrası düşen konut fiyatları 2017 itibariyle 2008 seviyesini tekrar yakaladı. Konut fiyatlarındaki 

artış dünya genelinde gözlemlenebilen bir olgu. Bununla birlikte 2008 krizi sonrasında konut fiyatlarında 

dünya genelinde sert bir düşüş de dikkat çekiyor. Ancak 2013 sonrasında konut fiyatları tekrar yükselişe 

geçiyor. 2017 yılı itibarıyla küresel reel konut fiyat endeksi 2008 seviyesini yakaladı ve bu düzeyde 

seyretmeye devam ediyor.   

 

         Kaynak: IMF Global Housing Watch 

Türkiye’de konut fiyatlarının yükselişini diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, son bir yıl içinde kayda değer 

bir reel artışın yaşanmadığı görülüyor. Ancak bir konut balonundan bahsedilebilecek bir durum olmadığı 
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belirtilmeli. IMF’nin yılın ilk çeyreğindeki verilere dayanarak yaptığı karşılaştırma Türkiye’deki konut 

fiyatlarındaki reel artışın tüm ülkeler içinde orta sıralarda olduğunu gösteriyor.  

 

Kaynak: IMF Global Housing Watch. Türkiye verisi 2017 ilk çeyreğe, diğer ülke verileri 2016 son çeyreğe 

aittir. 

Konut Satışlarında Kuşkulu Artış 

Eylül ayı içerisinde 2016 yılı Eylül ayına kıyasla konut satışlarında yüzde 28,8’lik; ipoteksiz konut 

satışlarındaysa yüzde 49,2’lik çok yüksek ve kuşkulu bir artış gözlendi. İpotekli ev satışları ise 2016 yılı 

Eylül’üne göre yüzde 3,6 düzeyinde düştü.  

TÜİK’in 24 Ekim’de açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Eylül ayında konut satışları bir önceki aya göre 

yüzde 28,8 arttı. Geçen ay toplam 140.298 konut satışı gerçekleşti. İpotekli satışlar bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 3,6 düşüş sergilerken, diğer satış türleri ile 99.764 konut satıldı ve bir önceki yılın Eylül 

ayına göre yüzde 49,2’lik artış görüldü. 2017 Eylül ayında gerçekleşen ilk satış (sıfır ev satışı) ile ikinci satış 

(ikinci el ev satışı) rakamları birbirine çok yakın gerçekleşti.  

 

                 Kaynak: TÜİK Konut Satış İstatistikleri 
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    Kaynak: TÜİK Konut Satış İstatistikleri 

TÜİK verileri konut piyasasında toplam satış rakamlarında bir düşüş görülmediğini ancak ipotekli satışlara 

nazaran diğer satış türlerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. Tüketici kredilerindeki yükselişe kıyasla konut 

kredisi faiz oranları çok daha düşük düzeyde artmış. Buna rağmen ipotekli konut alışları faiz oranlarındaki 

artışla birlikte düşmüş. Diğer satışlardaki artışın ise hükümetin indirimli tapu harcında uygulamasının Eylül 

Ekim başında sonlanmasından kaynaklandığı belirtilebilir. Tespit doğru ise Ekim ve hatta ilerleyen aylarda 

da konut satışlarının düşmesi beklenmelidir.  

Vatandaşın Ekonomi Karşısındaki Tedirginliği Konut Kredisi Talebini Azaltıyor 

Vatandaşların ekonominin gidişatına ilişkin öngörüleri daha karamsar hale gelirken bunun da bir sonucu 

olarak konut kredisi talebinde de küçülme yaşanıyor. İpotekli konut satışındaki düşüşe ilişkin bu nesnel 

etmenler kadar ekonominin genel gidişatına ilişkin öznel değerlendirmelerin etkisi de yadsınamaz. Konut 

kredi talebi, krediyle borçlanmayı düşünenlerin, ülke ekonomisinin orta vadeli büyüme oranlarına ilişkin 

öngörüleri doğrultusunda şekilleniyor. Kredi talebindeki küçülme, büyüme oranlarına ilişkin olumsuz bir 

algının yaygınlık kazanmaya başladığının da bir işareti. Örneğin, Reidin’in Türkiye İş Bankası desteği ile 

yayımladığı Ekim 2017 Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi’ne göre mevcut çeyrekte geçen 

çeyreğe nazaran endeks değeri yüzde 21, Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi ise yüzde 12 azalmış 

ve her ikisi de “kısmen kötümser” olarak ölçülmüş.  

Konut Satışı Bütçe Vergi Gelirlerinden Feragat Ile Artırılmak İsteniyor  

Temelinde inşaat sektörü olan ekonomik büyüme modeli çıkmaza doğru ilerliyor. İnşaat sektörünün kan 

kaybetmeksizin büyümeyi omuzlayabilmesi için konut satışları hayati önemde.  Konut satışlarındaki artış 

ise satışa dair vergilerin düşürülmesi, bütçenin bu anlamda gelir kaybetmesi ile sağlanabildi. Bu anlamda 

konut satışları ancak devlet gelirinden vazgeçerse artabiliyor. 

AKP’nin kurguladığı ekonomik büyüme modelinin temelinde inşaat olduğu ortada. İnşaat sektörünün bir 

bölümü olan konut alanında ise, hasılanın ortaya çıkışı büyük oranda üretilen konutların ilk satışına bağlı.  

Konut sektöründe 9 Eylül 2016-30 Eylül 2017 arasında KDV indirimi (% 18’den % 8’e) ve 14 Mart 2017 ve 

30 Eylül 2017 arasındaki tapu harcı indirimi (%4’ten % 3’e) satışların artışına katkıda bulundu. Konut 

sektöründe satışları desteklemek için 2017 yılı Mart ayında tapu harçlarının toplamda yüzde 4’ten yüzde 

3’e düşürülmesi (Eylül sonuna kadar) ve ön ödemeli satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfırlanmasıyla 

AKP iktidarı inşaat ekonomisine destek vermişti. Ayrıca 2017 Şubat’ında daha önce (2016’da) getirilen net 
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alanı 150 metrekare üzerindeki konutların KDV’sinin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi uygulamasının 

süresi Eylül 2017 sonuna uzatılmıştı. Konut sektörünü canlı tutmak amacıyla dikkate değer miktarlarda 

vergi gelirinden vazgeçilmişti.  Ayrıca, 2016 sonbaharından itibaren kamu bankaları aracılığıyla görece 

düşük faizli konut kredileri de kullandırılmış durumda. 

Yılın son aylarında ve özellikle de Aralık aylarında, kredisiz (diğer) yeni konut satışlarında ani bir artış 

gözlemleniyor. Sektörden alınan bilgiye göre; bu artış doğrudan kullanıcıya yapılan gerçek satışlardan 

değil; Yap-Satçı müteahhitlerin arsa sahipleri üzerine kayıtlı olarak ürettikleri konutları şirketlerine 

devralmalarından kaynaklanıyor. Ayrıca, konutta KDV indiriminden dolayı, Ekim-Kasım 2016 aylarında 

kredisiz yeni ev satışlarında dikkate değer artışlar yaşandı. 

Türkiye – Ödeme Şekli ve Türüne Göre Konut Satışları Tablosu 

 

Kaynak: TÜİK Konut Satış İstatistikleri 

Eylül Ayı Konut Satışlarındaki Artışta Gerçek Olmayan Satışların Payı Büyük 

2017 Eylül’ündeki satışların önemli bir kısmı gerçek satış değil. Gerçek olmayan bu satışlar, kat karşılığı 

inşaatlarda arsa sahiplerinden şirketlere transferin yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra KDV 

indirimi ve indirimli tapu harcı imkanından faydalanmak amacıyla satışlar Eylül ayına çekilmiş görünüyor. 

Yukarıdaki tabloda kırmızı renk ile gösterilen 2017 yılı Eylül ayındaki 51.077 adet kredisiz yeni ev satışının, 

yap-satçı müteahhitlerin 30 Eylül 2017’de biten vergi indirimlerinden faydalanarak yapmakta oldukları 

evleri kendi şirketleri üzerine devralmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Yani, bu satışların önemli bir 

kısmı gerçek satış değil.   

Vergi indirimi uygulamaları ve konut kredisi faizlerini düşürme çabaları sonucunda Ekim 2016 – Eylül 2017 

arasında 1.436.370 adet konut satıldı. Devlet destekli konut piyasasının bu son 12 aylık performansı 

aşağıdaki tablodan görülebilir: 

  

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

2013 16.199 16.184 17.682 16.918 19.286 19.178 20.928 14.243 17.075 11.863 16.956 17.443 203.955

2014 14.759 10.803 10.955 10.144 13.124 13.791 13.831 15.492 18.679 15.176 15.695 19.259 171.708

2015 14.175 14.987 18.788 19.029 17.075 17.783 13.531 16.270 12.950 13.239 13.289 21.059 192.175

2016 11.835 13.212 16.980 14.354 15.359 16.378 10.624 16.283 18.757 21.326 22.017 23.248 200.373

2017 15.934 16.399 20.576 18.400 18.012 15.144 16.594 17.058 18.942 157.059

2013 22.964 23.337 25.370 24.315 26.763 24.167 28.296 24.574 29.703 23.500 31.299 40.886 325.174

2014 25.396 27.271 31.028 27.411 28.332 28.829 25.542 33.336 34.360 29.323 32.433 46.585 369.846

2015 23.796 25.675 32.699 33.569 31.926 33.419 30.092 36.948 30.383 37.325 37.687 52.973 406.492

2016 28.242 34.197 35.394 32.554 40.684 32.976 27.205 37.501 32.215 40.351 41.450 48.544 431.313

2017 28.301 28.816 35.800 33.588 34.964 30.289 37.355 39.440 51.077 319.630

TOPLAM

2013 39.163 39.521 43.052 41.233 46.049 43.345 49.224 38.817 46.778 35.363 48.255 58.329 529.129

2014 40.155 38.074 41.983 37.555 41.456 42.620 39.373 48.828 53.039 44.499 48.128 65.844 541.554

2015 37.971 40.662 51.487 52.598 49.001 51.202 43.623 53.218 43.333 50.564 50.976 74.032 598.667

2016 40.077 47.409 52.374 46.908 56.043 49.354 37.829 53.784 50.972 61.677 63.467 71.792 631.686

2017 44.235 45.215 56.376 51.988 52.976 45.433 53.949 56.498 70.019 0 0 0 476.689
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Yukarıda belirtildiği gibi, devlet desteklerinden kaynaklı olarak 1.288.516’dan 1.436.370’e yükselen konut 

satışlarında, önemli sayıda satış müteahhitlerin kendi yapmakta oldukları evleri devralmaları ve 

devraldıkları bu evleri yeniden satmalarından kaynaklanıyor. 

Sıfır Konut Talebi Üretilen Konut Miktarının Altında 

Yapı ruhsatı bilgilerine göre yıllık yaklaşık 1 milyon konut üretilmesine rağmen, satılan yeni konut sayısı 

700 binin altında. Bu fazlanın mevcut yüksek faiz koşullarında eritilmesi mümkün değil. Öte yandan dar 

gelirlilerin konut ihtiyacı da devam ediyor. Ancak son günlerde konut sektöründe bir kriz olasılığı da 

giderek daha sık dillendiriliyor. Yapı ruhsatı bilgilerine göre yıllık yaklaşık 1 milyon konut üretilmesine 

rağmen, satılan yeni konut sayısının 700 binin kalması bu anlamda dikkat çekici.  

Büyük Kentlerde Konut Fiyatları Türkiye Ortalamasından Daha Hızlı Artıyor 

Söz konusu fazlalığa ve konut satışlarına verilen desteğe karşın özellikle İstanbul ve İzmir gibi kentlerde 

konut fiyatları Türkiye ortalamasının çok üzerinde arttı. 2017 yaz aylarındaki fiyat artışı duraklaması da bu 

uzun dönemli eğilimi değiştirmedi.  

TCMB’nin yayımladığı hedonik konut fiyat endeksi olarak bilinen kalite etkisinden arındırılmış fiyat 

endeksine gör Türkiye’de konut fiyatlarının reel artışı 2017 Temmuz ayında 2016 Temmuz ayına göre reel 

olarak yüzde 0,13 oldu. Ağustos ayında bu oran bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,14 düşüş sergiledi. 

Bu endeks, [2017=100] alınarak Türkiye geneli için hesaplandığında Ağustos ayında 208,87 seviyesinde 

çıkıyor. Ancak İstanbul için bu seviye 262,52 ve İzmir için de 232,05. Güney Ege’deki fiyat artışları Türkiye 

ortalamasının çok üzerinde. Başka bir ifadeyle Türkiye’de en çok İstanbul’da, onun ardından da İzmir, 

Aydın, Denizli ve Muğla’da fiyat artışları görüldü. 

 

Kaynak: TÜİK 

Son yedi sene içinde konut fiyat endeksinin yıllık değişim değeri ortalamasının NUTS/İBBS2 seviyesinde 

dağılımını gösteren yukarıdaki harita İstanbul, Ege ve Akdeniz sahilindeki yöreler ve Gaziantep yöresinde 

konut fiyat endeksinin ülke ortalamasının üstünde artış gösterdiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve sayfiye 

yörelerinde spekülatif gelir beklentili alımlar bu fiyat artışlarını açıklayan etmenlerden biri olabilir. Öte 

yandan bu etmen özellikle Gaziantep’teki fiyat artışını izahta yetersiz kalacaktır. Bu bağlamda, bu kentin 

özellikle iç savaştan kaçan Suriyelilerin kente yerleşmesi nedeniyle gerçekleşen yüksek nüfus artışı ve 

ortalama-üstü sınai üretim artışının getirdiği yeni yatırımlara yönelemeyen ek sermaye arsa ve konut 

fiyatlarında artışı tetikliyor olabilir. 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

160 

Konut Sorunu Büyürken Kiralar da Orantısız Yükseliyor 

Kiraya ödenen tutar halkın alım gücüyle orantısız bir hızla yükseldi. Konutu olmayan vatandaşlar mutfak 

bütçesinden kısarak kirasını ödeyebiliyor. Konut sorununun çözülememiş olması halkımızın en büyük 

problemlerinden biri. 

Türkiye’de ayrıca konut fiyatları kiralara göre daha hızlı artıyor. 2010 yılı baz alınarak hazırlanan endekste 

Türkiye’deki konut fiyatları ile kiraların artışları kıyaslandığında konut satış fiyatlarının 2017 ilk çeyrek 

itibarıyla yüzde 30 kadar daha fazla arttığına işaret ediyor. Bu oran 2016’da yüzde 50’ye çıkmışken, 

2017’deki yüksek kira artışları nedeniyle gerilemiş durumda. Konutun satış fiyatıyla kira getirisi arasındaki 

farkın açıklığı konut balonu varlığına ilişkin temel göstergelerden birisi. Konut fiyatlarındaki artışlar kiralara 

benzer biçimde yansımasa da, sektördeki durgunluğu aşmak için verilen destekler nedeniyle Türkiye’de 

konut sektöründe yapay bir canlılık devam ediyor.  

 

Kaynak: IMF Global Housing Watch, Güney Afrika ve Rusya verileri 2016 son çeyreğe, diğerleri 2017 yılı ilk 

çeyreğe aittir.  

Kiraya ödenen tutar halkın alım gücüyle orantısız bir hızla yükseldi. Hanehalklarının kiraya ödediği tutar, 

edinilen mal ve hizmet fiyatlarından daha yüksek bir hızla arttı. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere kiraya 

ödenen meblağın hanehalklarının aldığı mallar karşısındaki nispi değeri AKP döneminde yüzde 30’ın 

üstünde yükseldi.  

 

       Kaynak: TCMB Konut Fiyat Endeksi (son veri Ağustos 2017) 
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TOKİ Kaynak İsrafının ve Yolsuzluğun Merkezi Oldu 

Konut altyapısını ve inşaatı desteklemek, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak 

amaçlarıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı AKP döneminde yandaş müteahhitlere kaynak 

aktarımının aracı haline getirildi. Arsa değerlerinin piyasa fiyatlarının altında, inşaat maliyetlerinin ise 

yüksek gösterildiği Arsa Karşılığı Gelir Ortaklığı modeliyle TOKİ kamu ihale mevzuatı dışında projeler 

gerçekleştiriyor.  

Bu projelerde arsa değeri olduğundan daha düşük tespit edilmek suretiyle kamunun hissesi düşürülerek, 

yandaşlara devasa boyutlarda kaynak aktarımı yapıldığı gözleniyor.  Kamu ihale mevzuatına dahil 

projelerde de tam rekabet koşullarının oluşturulmadığı çok sayıda denetim raporunda tespit edilmiş 

durumda.  

TOKİ iş görme usulüyle kalitesiz ve altyapısız konutların yapımına ortak oldu. Bu durum dar gelirlilerin 

uygun fiyatlarla konuta erişmesini zorlaştırıyor, kamu kaynaklarının verimli kullanımını engelliyor. İnşaat 

firmalarına verilen plansız desteğin ve ekonomi politikalarının sonucunda bir yandan inşaat sektörünün 

ekonomideki ağırlığı arttı ve bir inşaat ekonomisi oluşturuldu, diğer yandan da dar gelirli vatandaşların 

uygun koşullarda konuta erişimi zorlaştı. Özellikle İstanbul’da gerek konut satış fiyatındaki gerekse 

kiralardaki artışlar AKP’nin hafriyat-inşaat ekonomisinin halkın sorunlarını ağırlaştırdığına işaret ediyor.   

Bu durum AKP tarafından yeni konut satışını körüklemek için sunulan vergi indirimleriyle aşılmak isteniyor. 

Fakat neticenin müteahhitlerin vergi kaçırmak için gerçekleştirdiği hayali alım-satım işlemlerinde bir 

patlama olduğuna ilişkin veriler var. Bu hayali alım-satım işlemleri nedeniyle konut satış istatistiklerine 

bakılarak konut sektöründe sorun olmadığını söylemek mümkün görünmüyor. 

Öte yandan, konut ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmadığı mevcut mekanizma halkımızı konut 

kirasına, diğer giderlerine kıyasla daha büyük meblağlar ödemeye zorluyor. Diğer bir deyişle mutfak 

bütçesinden kısarak barınma ihtiyacını karşılamaya mecbur bırakıyor. 

 

4.1.15. Turizm Sektöründe Kan Kaybı Devam Ediyor 

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yaptığı “Doluluk artışı para kazandırmadı” başlıklı açıklamaya ve STR 

Hotel Review Report veri tabanında yer alan bilgilere göre 2017 yılının ilk 9 ayında Türkiye’deki otellerde 

doluluk oranı yükselmiş olmasına rağmen 2016 sonundaki yüzde 50,8’den yüzde 59,7’ye yükselmiş 

olmasına rağmen hala yüzde 60’ın altındadır.  

Ancak, 2017 yılının ilk 9 ayındaki doluluk oranı artışı özellikle yükselen döviz kurları nedeniyle otellerin 

gelirlerinde anlamlı bir artış sağlamamış durumdadır.  

 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

162 

 

Bu tabloya göre Eylül 2017 sonu itibariyle 2011 yılına kıyasla Türkiye’de ortalama oda fiyatı yüzde 38, oda 

başına ortalama gelir ise avro bazında yüzde 42 azalmıştır. Ortalama döviz kuru esas alınarak yapılan 

hesaplamaya göre ise, TL bazında ortalama oda fiyatı ve oda başına ortalama gelir 2011 seviyelerine kadar 

gerilemiş durumdadır.  

 

 

Turizm sektöründe toparlanma oldukça sınırlı düzeyde. Türkiye gitgide daha ucuzlayan bir turizm bölgesi 

olmasına rağmen yeterince turist çekemediği gibi gelen turist de Türkiye’de eskisine oranla daha az para 

harcıyor.  2017 yılı verileri 2016’ya kıyasla daha iyi gözükse de turizm sektörü hala 2013-2015 seviyesinin 

çok uzağında.   

TÜİK tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan “Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2017” 

başlıklı haber bülteni,  “Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre %37,6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin $ oldu.”  şeklinde açıkça yanlış bir 

yorum ile yayınladı. Aşağıdaki iki tablodan da görüleceği üzere, 2017 yılında, Türkiye’de turizm sektörünün 

toparlanması ve yeniden büyümeye başlamış olduğunu söylemek mümkün değil. 

 

 TÜRKİYE 

YILLAR

 TURİZM 

GELİRİ 

(1000$)

ZİYARETÇİ 

SAYISI

ORTALAMA  

HARCAMA ($)

Turizm 

Gelirlerinin 

GSYİH 

İçindeki Payı

Turizm 

Gelirlerinin 

İhracata 

oranı

Dış Ticaret 

Açığı (DTA) $

Turizm 

Gelirinin DTA 

Kapama 

payı (%)

2003 13.854.866   16 302 053 850 4,5 28,2 22.086.856 73,81

2004 17.076.606   20 262 640 843 4,4 25,2 34.372.613 58,95

2005 20.322.112   24 124 501 842 4,2 24,7 43.297.743 55,72

2006 18.593.951   23 148 669 803 3,5 19,7 54.041.498 42,83

2007 20.942.500   27 214 988 770 3,2 17,3 62.790.965 43,34

2008 25.415.067   30 979 979 820 3,4 16,6 69.936.378 44,3

2009 25.064.482   32 006 149 783 4,1 20,8 38.785.809 82,52

2010 24.930.997   33 027 943 755 3,4 18,3 71.661.113 46,09

2011 28.115.692   36 151 328 778 3,6 20,8 105.934.807 34,13

2012 29.007.003   36 463 921 795 3,7 19,2 84.066.659 43,75

2013 32.310.424   39 226 226 824 3,9 21,3 99.858.613 32,35

2014 34.305.904 41 415 070 828 4,3 21,8 84.508.918 40,59

2015 31.464.777 41 617 530 756 6,2 21,9 63.268.398 49.73

2016 22.107.440 31 365 330 705 2,6 15,5 55.995.686 39.48
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Görüleceği üzere, hem turizm gelirlerinde, hem de ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin kişi başına ortalama 

harcama miktarında, Türkiye’nin 2017’nin ilk 9 ayındaki durumu önceki yılların çok daha gerisinde. 

2017’de turizm sektöründe toparlanmanın gerçekleşmiş olmadığını TUİK resmi istatistikleri ve verileri açık 

biçimde ortaya koyuyor. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin 2017’nin ilk 9 ayındaki turizm geliri 20,17 Milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Bu 9 aylık turizm geliri 2012’nin ilk 9 ayındaki gelirin (21,6 Milyar dolar) bile gerisinde.  

Ziyaretçi sayısı bakımından da 2017’nin ilk 9 ayındaki 30.371.418 ziyaretçi sayısı hala 2013’ün ziyaretçi 

sayısının (31.099.253) gerisinde.  

Ziyaretçi başına ortalama harcama miktarının 664 dolara düşmüş olması ise, Türkiye gitgide daha 

ucuzlayan bir turizm bölgesi olmasına rağmen yeterince turist çekemediğinin de göstergesi. Türkiye’ye 

gelen turist sayısı artmadığı gibi gelen turist de Türkiye’de eskisine oranla daha az para harcıyor.  

Sonuç olarak; turist sayısı ve turizm gelirleri açısından yaratılmaya çalışılan olumlu hava gerçeği kesinlikle 

yansıtmıyor. Yaşanan yükseliş görüntüsü sadece 2016’da aşırı gerileyen turist sayısı ve turizm gelirlerinin 

etkisinden kaynaklanıyor. 2017 yılı turizm sektörü açısından 2016 yılına kıyasla daha iyi bir yıl olduysa da 

toparlanma oldukça sınırlı kaldı. Turizm sektörümüz 2013-2015 yıllarındaki seviyeyi yaklaşabilmiş dahi 

değil. 
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4.2. Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Değerlendirmeler 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak  

ÜRETİM ÇALIŞTAYLARI SÜRÜYOR 

Düzce “Fındık Çalıştayı”, Yozgat “Bakliyat 

Çalıştayı”ndan sonra bu dönemde de Balıkesir’de 

“Tarım Çalıştayı”, Manisa-Alaşehir’de “Üzüm 

Çalıştayı”, Denizli’de “Sanayi Çalıştayı” ve Bursa-

İnegöl ve Orhaneli’de “İş dünyası ve kanaat 

önderleri” buluşmaları gerçekleştirildi.  

 

AKP’nin 15 yıldır sürdürdüğü beton biriktirmeyi 

teşvik eden yanlış ekonomi politikaların sonucunda 

Türkiye’de, işsizlik, enflasyon, cari açık gibi temel 

sorunların hiçbirine çözüm üretilemedi. Özellikle 

üretime dönük yatırımların gerçekleştirilememesi 

nedeniyle tarım, hayvancılık, ileri teknolojili ürün 

üretimi konusunda Türkiye, ciddi bir daralma 

yaşadı ve ithalatta büyük bir artış ortaya çıktı. 

Nohut, kuru fasulye, mercimek ve et ithalatını 

arttıran Türkiye, gıda enflasyonunu, üretimi 

arttırma yoluyla değil, ticarete müdahale ederek 

durdurmaya yöneldi. İktidara yandaş sermayeye ait 

iki zincir marketten 29-31 TL fiyatlarla et satışı, 

bunun somut örneğidir. Ancak bu politika 

sürdürülebilir ve kalıcı çözüm üretmekten uzak, 

tersine sorunları büyütecek niteliktedir.   

İthalata ve tüketime dayalı büyümenin refah ve 

huzur getirmediği ortadadır. Türkiye’nin her alanda 

üretimi arttıracak adımlara ihtiyacı vardır. 

CHP’nin düzenlediği çalıştaylar, üreticilerin yaşadığı 

sorunların ve çözüm önerilerinin yerinde tespitine 

zemin hazırlamakta, gerçekçi çözümlerin 

geliştirilmesine fırsat oluşturmaktadır. Çalıştaylar 

aracılığıyla oluşturulan bilgi bankası, CHP 

iktidarında izlenecek yol haritası olacaktır. Bu 

çerçevede, bölgesel çalıştaylara önümüzdeki 

süreçte de devam edilecektir.  

 

BORÇ YÜKÜ ARTIYOR 

AKP Hükümeti’nin 16 Nisan referandumu için kamu 

harcamalarını arttırması, bütçe açığı ve borçlanma 

ihtiyacı doğurdu. Ağustos 2016-2017 döneminde 

merkezi yönetimin borç stoku108 Milyar TL artarak, 

820.4 Milyar TL’ye, ikinci çeyrek sonu itibariyle dış 

borç stoku 13 milyar dolar artarak, 432.3 Milyar 

dolara yükselmiştir. 2003’ten bu yana ilk kez dış 

borcun GSYH’ye oranı yüzde 50’yi geçerek yüzde 

51.8’e yükselmiştir. Türkiye’nin net dış borcu bir 

yılda 23 milyar dolarlık artışla 283.1 Milyar dolara 

çıkmıştır. 

 

 2016 2017 

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU ($ Milyon) 419.644 432.351 

TÜRKİYE NET BORÇ STOKU  ($ Milyon) 260.831 283.105 

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU   (TL) 711.489 820.483 

ÖZEL KESİM NET DÖVİZ POZİSYONU (-) 201.361 211.350 

 

TEHDİT, TEŞVİK, ERTELEME ÇARE OLMADI; 

EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNMÜYOR 

AKP Hükümeti, 16 Nisan referandumunu 

çevirebilmek için uzun süredir piyasa güven unsuru 

olarak sunduğu “mali disiplin”ini de feda etti. Bütçe 

açığı yılın 9 ayında 31.6 Milyar TL’ye çıkarken, 

Hükümet borçlanma tavanını arttırmak zorunda 

kaldı. 
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Bu süreçte KHK’lerle işverenlere; SGK prim 

erteleme ve istihdam destekleri getirildi. Ayrıca 

Kredi Garanti Fonu (KGF) 349.303 işletmeye 196.7 

Milyar TL’lik kefalet, 219.3 Milyar TL’lik kredi, 

KOSGEB 274 bin    279 işletmeye 6.7 Milyar TL kredi, 

TOBB 80 bin işletmeye 5 Milyar TL Nefes kredisi 

TESKOMB 600 bin esnafa 10 Milyar TL kredi sağladı.  

Sağlanan kredilerin yatırıma değil, işletme giderleri 

ve farklı alanlarda yatırım için kullanıldığı tespitleri 

yapılmaktadır. Makine-teçhizat yatırımlarındaki 

gerileme bu tespitleri doğrulamaktadır. Makine-

teçhizat yatırımları 4 çeyrektir gerilerken, 2017’nin 

ilk çeyreğinde yüzde 12, ikinci çeyreğinde de yüzde 

8.6’lık gerileme olmuştur.  

Üretime dönük yatırımlarda artış olmaması 

işsizliğin de büyümesine yol açtı. Kredi, destek, SGK 

prim ertelemeleri ve yeni istihdam teşviğiyle 

birlikte AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “TOBB üyesi 

her işletme bir kişiyi işe alsın” baskısına rağmen, 

işsizlik çift haneden düşmedi, Temmuz 2017 

itibariyle de yükselişe geçerek, yüzde 10.7’ye çıktı.  

Özellikle genç işsizliğinde ciddi bir artış yaşandı. 

Üniversite mezunu işsiz sayısı son bir ayda 103 bin 

artarak, bir milyonun üzerine çıktı ve 1 milyon 35 

bin oldu. 15-24 yaş grubunda ne istihdamda ne 

eğitimde olanların oranı yüzde 26.7 yükselirken, 

genç kadınlarda bu oran yüzde 37.1 olarak tespit 

edildi.  

Ekim ayında yıllık enflasyonda 9 yılın, çekirdek 

enflasyonda ise 13 yılın zirvesi görüldü. Tüketici 

Fiyatları (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 2.08 

arttı; yıllık enflasyon yüzde 11,90’a çıktı. Bir önceki 

ay yüzde 10,98 olan çekirdek enflasyon ekimde 

11.82'ye yükseldi. Böylece yıllık enflasyonda 2008 

yılından bu yana, çekirdek enflasyonda ise Ocak 

2004'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.  

 

TARIM VE HAYANCILIK ÇÖKTÜ SERBEST TİCARETE 

MÜDAHALE 

AKP Hükümetlerinin 15 yıllık uygulamaları, tarım ve 

hayvancılığı çökertti. Gıda enfalasyonu ve et 

fiyatlarındaki artışı frenleyemeyen AKP Hükümeti, 

çareyi yandaş BİM ve A 101 marketlerinden kıymayı 

29 TL, kuşbaşı eti 31 TL’den satmakta buldu. 

Vatandaşların devlet eliyle iki markete 

yönlendirilmesi, rekabet kurallarına aykırılık 

oluştururken, kasap esnafına da bir darbe vurdu. 

Uygulamaya kasaplar ve vatandaşlar, “15 yıldır yan 

gelip yatacaksın sonra Sırbistan’dan, Rusya’dan et 

ithal edip, seçtiğin marketlere sattıracaksın. Çare et 

ithal edip, yabancı üreticileri beslemek değildir. 

Çare kendi üreticine, kanuni desteğini verip, 

Türkiye’de üretimi arttırmaktır” sözleriyle karşı 

çıktı.  

 

15 TEMMUZ'DAN BU YANA 1020 ŞİRKET TMSF'YE 

DEVREDİLDİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun(TMSF),  

kayyum olarak atandığı şirket sayısı 1020’ye ulaştı. 

Ayrıca 8 holdinge kayyım aatanırken, holdingler 

bünyesinde toplam 234 şirket bulunuyor. Yaklaşik 

45 bin kişinin çalıştığı bu şirketlerin toplam aktif 

büyüklüğü yaklaşık 40.5 milyar TL, özkaynak 

toplamı yaklaşık 18.1 milyar TL, ciro toplamı 21.5 

milyar TL düzeyindedir.  

Şirketlerin TMSF’ye geçişi bir tedirginlik kaynağı 

oluştururken, yargılamalar sonuçlanmadan, bazı 

şirketlerin (Balıkesir-Yavaşçalar Av Spor 

Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sarsılmaz 

Mühimmat Sanayi A.Ş.’ye satışı) ihalesiz bir şekilde 

satılması güven sorununu derinleştirmiştir. 
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4.3. OHAL ve İş Dünyası - Kaybeden Türkiye Raporu 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak  

Türkiye, 14 yıllık AKP yönetimi sonunda; 15 

Temmuz 2016 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri içine 

yerleşmesine ortam sağlanan Fethullah Gülen 

cemaatine mensup askerlerin menfur darbe 

girişimini yaşamıştır. Hain kalkışma, milletimizin, 

siyasi partilerin, basın kuruluşlarının kararlı tutumu, 

yurtsever asker ve polislerimizin etkin 

müdahalesiyle durdurulmuştur.  

Ne yazık ki; hain darbe kalkışması sırasında 250 

vatandaşımız şehit, 2301 vatandaşımız gazi 

olmuştur. 

AKP Hükümeti,  FETÖ ile etkin mücadele amacıyla 

20 Temmuz 2017 tarihinde “Olağan Üstü Hal” ilan 

etmiş, 17.10.2017 tarihinde de OHAL’i 5’inci kez 

uzatmıştır.  

CHP; 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 

durmuş, sonrasında da terörle mücadeleye her 

türlü katkıyı sağlama çabasında olmuştur.  

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 

Temmuz 2016 tarihli  “Taksim Bildirgesi”, 7 Ağustos 

2016 tarihli “Yenikapı Bildirgesi”,  TBMM Darbe 

Araştırma Komisyonu’na CHP’li üyelerin yazdığı 

muhalefet şerhi partimizin duruşunu ilan eden 

belgelerdir. 

Bu metinler incelendiğinde; FETÖ ile sadece 

iktidarın sınırlarını çizdiği çerçevede değil, tüm 

unsurlarıyla etkin mücadele edilmesi, sorumluların 

bağımsız yargı önünde hesap vermesinin 

sağlanması, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin 

güçlendirilmesinin talep edildiği görülecektir.  

Ne yazık ki; açık çağrı ve uyarılara rağmen Türkiye 

tam tersi bir yola sokulmuştur. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesini tamamen yok ederek,  tek 

adam rejimini kurulmasını içeren ve mühürsüz 

seçimle dayatılan anayasa değişikliği, “kültürel 

iktidar”ın kurulması için eğitimde akıl ve bilimin 

dışlanması, demokrasi ve hukuku rafa kaldıran 

OHAL’in 5’inci kez uzatılarak kalıcılaştırması 

arayışına girilmiştir. 

FETÖ ile mücadele; siyasi ayağın perdelenmeye 

çalışılması, “damat yargılamaları” ve muhaliflerin 

FETÖ çuvalına sıkıştırılmaya çalışılmasıyla etkin bir 

şekilde yürütülmemektedir.   

Terörle mücadele için getirilen OHAL; keyfiliklerin, 

hukuksuzlukların kılıfı olarak kullanılır hale 

gelmiştir.  

Her ne kadar AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Biz 

OHAL’i iş dünyamız daha rahat çalışsın diye 

yapıyoruz. Soruyorum iş dünyasında herhangi bir 

aksamanız sıkıntınız var mı? …Grev tehdidi olan 

yere biz OHAL'den istifade ederek anında 

müdahale ediyoruz (12.07.2017)” dese de, 

süreçten iş dünyası ve ekonomi de olumsuz 

etkilenmiştir. 

İş dünyasının bazı örgütlerinin zaman zaman “kısık 

sesle” de olsa yaptığı itirazlar, “hukuk ve 

demokrasiye dönülmeli” çağrıları; OHAL’in olumsuz 

etkilerine ilişkin temel bir işarettir. 

Kredi/vergi teşvikleri, prim ertelemelerine ve mali 

disiplinden verilen tavizlere rağmen; makine-

teçhizat yatırımlarındaki gerileme, işsizlik, 

enflasyon, faiz,  artan bütçe açığı ile ilgili veriler, 

işlerin iyi gitmediğinin göstergesidir. 

Ayrıca iş dünyasına yönelik gerçekleşen;  

 OHAL KHK’leriyle doğrudan müdahale (El 

konulan/kayyım atanan şirketler) 

 OHAL altında Türkiye imajı, iş dünyasının 

karşılaştığı sorunlar 

 OHAL sürecinde bozulan göstergeler 

 OHAL fırsatçılığıyla yapılan müdahale (Oda ve 

borsa seçimlerinin ertelenmesi) şeklindeki 

süreçler; ekonominin işlemesi için temel olan 

güven konusunda ciddi bir erozyon yaratmıştır. 

Bu süreç; Türkiye’nin birikimlerinin ağır bir risk 

altına girmesine yol açmıştır. 

Türkiye’nin OHAL ile iyi ve huzurlu bir geleceğe 

yürümesi mümkün değildir.  OHAL 

devam ettiği sürece kaybeden Türkiye olacaktır.  

Yakın tarih ve bugünün uluslararası endeksleri 

göstermektedir ki; refah ve huzurun yolu, aklı ve 
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bilimi temel alan eğitim sistemi, demokrasi ve 

hukuk devletinden geçmektedir.  

CHP olarak “Güçlü Türkiye”ye; 

 Bütün kurallarıyla işleyen, ahlaki değerleri 

yüksek  güçlü demokrasi, 

 Kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu,  

yargının bağımsız ve tarafsız çalıştığı, hak 

arama yolları açık olduğu güçlü hukuk sistemi, 

 Uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip, akıl 

ve bilimle katma değeri yüksek ürün üretebilen 

güçlü üretim sistemi, 

 Gelir adaletini sağlayan güçlü sosyal devlet, 

 Kazanımları koruyacak ve sürekliliğini 

sağlayacak liyakati esas alan güçlü devlet 

yapılanması  

ile ulaşılacağına inanıyoruz.  

Bu nedenle OHAL düzenine derhal son verilmeli, 

“Güçlü Türkiye” için demokrasi ve hukuk devleti 

yolunda hızlı adımlar atılmalıdır. Bu sadece iş 

dünyasının değil, toplumun tüm kesimlerinin 

beklentisidir.  

OHAL KHK’LERİ İLE DOĞRUDAN MÜDAHALE 

Terörle mücadele kapsamında; terörle ilişkili 

olduğu gerekçesiyle şirketlere mahkemeler eliyle 

kayyım atamaları yapılmaya başlanmış, ardından 

KHK ile yapılan düzenlemeyle Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu  (TMSF) bu şirketlere kayyım 

yapılmıştır. Bu süreçte; 1020 şirket TMSF’nin 

yönetimine geçmiş, TMSF ayrıca 107 gerçek kişinin 

mal varlıklarına da kayyım olarak atanmıştır.  

Söz konusu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü  

yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamı yaklaşık 

18,2 milyar lira, ciro toplamın yaklaşık 22 milyar 

olarak açıklanırken, bu şirketlerde 46 bin 357 

kişinin istihdam edildiği bildirilmektedir.  

OHAL ilanından sonra çıkan hemen hemen tüm 

KHK’lerde bu şirketlerle ilgili düzenlemeler yer 

alırken, şirketlerin satışı ile ilgili önce TMSF’ye 

tanınan yetki, daha sonra TMSF ile ilgili bakana 

verilmiş, ardından Başbakana geçen yetkinin, 

yeniden TMSF’ye verilmesine ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. 

Şirketlerin TMSF’ye geçişi bir tedirginlik kaynağı 

oluştururken, yargılamalar sonuçlanmadan, bazı 

şirketlerin (Balıkesir-Yavaşçalar Av Spor 

Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sarsılmaz 

Mühimmat Sanayi A.Ş.’ye satışı) ihalesiz bir şekilde 

satılması güven sorununu derinleştirmiştir.  

OHAL İMAJI VE GÜVEN SORUNU 

Can ve mal güvenliğinin teminatı, demokrasi ve 

hukuk devleti ilkeleridir. OHAL süreci yerli ve 

yabancı yatırımcılar açısından riskleri 

arttırmaktadır. Nitekim; “Ne kadar güvenli bir ülke 

OHAL’i de var demiyorlar” tespitiyle de Ekonomi 

Bakanı Nihat Zeybekçi, iş dünyasının uzun süredir 

zaman zaman gündeme getirdiği eleştirilere hak 

vermiştir. 

OHAL sürecinde iş dünyasının yaşadığı bazı olaylar; 

 Türkiye’den ithalat yapan firmalar tedarik riski 

duyuyor, bazı firmalar Türkiye’de iş yaptıkları 

firmalara el konulması tedirginliğiyle fason 

üretimlerini başka ülkelere kaydırıyor.  

 Uluslararası bazı firmaların OHAL olan ülkelerle 

kontrat yapmama prensipleri bulunuyor ve 

Türkiye kökenli firmalarla kendi iç 

düzenlemeleri gereği kontrat yapmama yoluna 

gidiyor. 

 Sigorta şirketleri; OHAL nedeniyle Türkiye’ye 

yönelik seyahat ve sağlık sigortası yapmıyor.  

 Uluslararası firmaların CEO ve diğer üst düzey 

yöneticileri Türkiye’ye seyahat 

gerçekleştirmiyor. Üreticiler, sanayiciler, büyük 

uluslararası firmaların belirlediği ülkelerde 

ürünlerini tanıtmaya, pazarlamaya çalışıyor.  

 KHK’lerle OHAL ilanın gerekçesi dışında 

ekonomi ile ilgili de düzenlemeler yapılması, 

yerli ve yabancı firmalar için risk ve belirsizlik 

oluşturuyor. Belirsizliklerin artması yatırımların 

da yavaşlamasına, askıya alınmasına neden 

oluyor.  

 Taşınmaz kiralayacak ya da satın alacak 

yerli/yabancı firmalar; mülk sahiplerinin terörle 

bağlantılı olmasından endişe duyuyor ve 

“terörle bağlantısı yoktur” yazısı istiyor.  

 Türkiye’ye yönelik seyahat düşüncelerinde 

olumsuz etki oluşturuyor, özellikle Avrupalı 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

168 

turist başka ülkeleri tercih ediyor.  Kongre 

organizatörleri OHAL nedeniyle Türkiye tercih 

etmiyor.  

OHAL İLE BOZULAN GÖSTERGELER 

AKP hükümetleri 15 yıllık dönemde ekonominin 

kronik sorunlarının hiçbirine çözüm getiremedi, 

beton biriktirerek büyüme yoluna gitti. Böyle 

olunca da 15 Temmuz hain darbe girişimi ve OHAL 

süreci; işsizlik, bütçe açığı, enflasyon, yüksek faiz, 

borç yükü gibi sorunların daha da büyümesine yol 

açtı. 

Özellikle mali disiplindeki bozulma, artan 

borçlanma ihtiyacı ve faizlerin yükselmesi, OHAL 

koşulları ile birleştiğinde yatırımcılarda ve 

yurttaşlarda tedirginlik yaratıyor. Yatırımcılar 

yatırımlarını, vatandaşlar da tüketime yönelik 

harcamalarını erteliyor, azaltıyor.  

Ağustos 2016- Ağustos 2017 döneminde merkezi 

yönetimin borç stoku 108 Milyar TL artarak, 820.4 

Milyar TL’ye, ikinci çeyrek sonu itibariyle dış borç 

stoku 13 milyar dolar artarak, 432.3 Milyar dolara 

yükselmiştir. 2003’ten bu yana ilk kez dış borcun 

GSYH’ye oranı yüzde 50’yi geçerek yüzde 51.8’e 

yükselmiştir. Türkiye’nin net dış borcu bir yılda 23 

milyar dolarlık artışla 283.1 Milyar dolara çıkmıştır. 

  2016/8 2017/8 

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU ($ Milyon) 419.644 432.351 

TÜRKİYE NET BORÇ STOKU  ($ Milyon) 260.831 283.105 

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU   (TL)                                          711.489 820.483 

ÖZEL KESİM NET DÖVİZ POZİSYONU (-) 201.361 212.056 

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “OHAL sizin için 

değil” dediği özel sektörün net döviz pozisyonu 

açığı da 10 Milyar dolar artarak,  212 milyar dolara 

gelmiştir. OHAL’in ilan edildiği 20.07.2016 

tarihinden bu yana TL, dolar karşısında yüzde 28.4 

düzeyinde değer kaybetmiş, dolar 3.02’den 3.89’a 

yükselmiştir. Dolar kurundaki bu yükseliş, özel 

sektörün borç yüküne 184 Milyar TL düzeyinde ek 

yük bindirmiştir.  

 

(Merkez Bankası Kasım 2017) 

TEHDİT, TEŞVİK, ERTELEME ÇARE OLMADI 

AKP Hükümeti, 16 Nisan referandumunu 

çevirebilmek için uzun süredir piyasa güven unsuru 

olarak sunduğu  “mali disiplin”ini de feda etti. Bütçe 

açığı yılın 9 ayında 31.6 Milyar TL’ye çıkarken,  

Hükümet borçlanma tavanını arttırmak zorunda 

kaldı. 

Bu süreçte KHK’lerle işverenlere; SGK prim 

erteleme ve istihdam destekleri getirildi. Ayrıca   

Kredi Garanti Fonu (KGF) 349.303 işletmeye 196.7 

Milyar TL’lik kefalet, 219.3 Milyar TL’lik kredi,  

KOSGEB 274 bin    279 işletmeye 6.7 Milyar TL kredi 

TOBB 80 bin işletmeye 5 Milyar TL Nefes kredisi 

TESKOMB 600 bin esnafa 10 Milyar TL kredi  

sağladı.  

Sağlanan kredilerin yatırıma değil, işletme giderleri 

ve farklı alanlarda yatırım için kullanıldığı tespitleri 

yapılmaktadır. Makine-teçhizat yatırımlarındaki 

gerileme bu tespitleri doğrulamaktadır. Makine-

teçhizat yatırımları 4 çeyrektir gerilerken, 2017’nin 

ilk çeyreğinde yüzde 12, ikinci çeyreğinde de yüzde 

8.6’lık gerileme olmuştur.  

Üretime dönük yatırımlarda artış olmaması 

işsizliğin de büyümesine yol açtı. Kredi, destek, SGK 

prim ertelemeleri ve yeni istihdam teşviğiyle 

birlikte AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “TOBB üyesi 

her işletme bir kişiyi işe alsın” baskısına rağmen, 
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işsizlik çift haneden düşmedi, Ağustos 2017’de  

yüzde 10.6 oldu.  

Özellikle genç işsizliğinde ciddi bir artış yaşandı. 

Üniversite mezunu işsiz sayısı son bir milyonun 

üzerine çıkarken, 15-24 yaş grubunda ne 

istihdamda ne eğitimde olanların oranı yüzde 28’e 

yükselirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 38.6 

olarak tespit edildi.  

OHAL FIRSATÇILIĞIYLA MÜDAHALE 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 

oda ve borsaların 1 Ekim 2017 tarihinde başlayacak 

seçimleri; 24.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, seçimlere bir 

hafta kala ertelenmiştir. 

Seçim yarışının başladığı, adayların ortaya çıktığı 

süreçte; hem de hiçbir gerekçe göstermeden alınan 

erteleme kararı, oda ve borsaların iradelerine açık 

müdahale oluşturmuştur. Kamuoyuna yansıyanlar 

da Hükümetin kendine yakın adayların seçilmeme 

ihtimali nedeniyle, zaman kazanabilmek için 

seçimlerin ertelenmesi yoluna gittiği şeklindedir.  

Hükümetle uyumlu çalışan iş dünyasının; kendi 

örgütlerinin yöneticilerini seçmesine bile müdahale 

edilmesi, demokrasiye olan inancı zayıflatacak, 

kurumların itibarında erozyona neden olacaktır.  

İŞ DÜNYASINDAN ÇAĞRILAR 

OHAL’in ekonomiye olumsuz etkileri konusundaki 

tespitler, iş dünyası tarafından paylaşılır 

durumdadır ve zaman zaman da bunun gündeme 

getirildiği görülmektedir. Ancak, OHAL baskısı ve 

bini aşkın şirkete el konulan süreç;   bu itirazların da 

yüksek sesle yapılmasına engel oluşturmaktadır.  

İş dünyasından yansıyan bazı tepkiler şöyle: 

“-Tescilli Markalar Derneği Başkanı (TMD) 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Blue Türkiye 

Genel Müdürü Hülya Aslantaş: “OHAL markaları 

ürkütüyor. Türkiye’de siyasal, sosyal önemli bir 

değişimden geçiliyor ve OHAL nedeniyle hızlı 

değişen kanunlar ve bir gecede değişen 

uygulamalar yabancıyı ürkütüyor.  Marka, şu kadar 

yatırım yaparım, şu kadar vergi öderim, şu kadar 

kazanırım diye düşünürken, bir anda herşey 

değişiyor.” (Sözcü 18.10.2017/ 

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/ohal-

kararlari-markalari-urkutuyor-2053626/) 

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Pek çok talihsiz olay 

yaşadık ama artık bunları geride bırakmamız ve 

normalleşmemiz gerekiyor. Güven eksikliğini telafi 

edemezsek, yatırımcının önüne açık ve net bir yol 

haritası koyamazsak yüksek büyümeyi 

sürdüremeyiz. (03.10.2017 Hürriyet 

http://www.tusiad.org/tr/basin-

bultenleri/item/9802-tusiad-baskani-bilecik-guclu-

ekonomi-icin-olmazsa-olmazlari-siraladi) 

Yine iki kere ikinin dört etmesi gibi hukukun 

üstünlüğü ve hukuka olan güven, yatırım 

ortamınıza kesinlikle olumlu yansıyor…  OHAL 

mevcutken bu iki kavramdan çok güçlü bir şekilde 

bahsetmeniz mümkün olmuyor. Bir nevi 

mücadeleye 1-0 yenik başlıyorsunuz. Yabancı 

yatırımcının önünde beliren uyarı “state of 

emergency” yani acil durum; hatta çok daha ilerisi 

“olağanüstü” durum. Bu da kuşkusuz güven telkin 

edici bir ibare değil” (16.10.2017 Dünya 

http://www.tusiad.org/tr/basin-

bultenleri/item/9765-tusiad-yonetim-kurulu-

baskani-erol-bilecik-in-dunya-gazetesi-roportaji ) 

Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan; 

katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli 

yatırım çekmekten veya etkin girişimlerin yeşerdiği 

ülke olmaktan bahsetmemiz mümkün değil. 

Normalleşmeye dönük hızla adımlar atmalıyız. 

(23.10.2017) (http://tusiad.org/tr/basin-

bultenleri/item/9814-erol-bilecik-cumhuriyet-

gazetesi-soylesisi) 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan 

Kadooğlu : “Olağanüstü dönem ve şartların 

gereksinimlerini; yerinde ve adil bir şekilde 

uygularken, siyasetin, ekonominin ve toplumsal 

hayatın normalleşmesini sağlamak da itibarımızı 

artıracaktır. Yani OHAL, olağanlaşmasın istiyoruz”  

(http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turk

onfed-zirve-bb.pdf) 

  

http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9802-tusiad-baskani-bilecik-guclu-ekonomi-icin-olmazsa-olmazlari-siraladi
http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9802-tusiad-baskani-bilecik-guclu-ekonomi-icin-olmazsa-olmazlari-siraladi
http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9802-tusiad-baskani-bilecik-guclu-ekonomi-icin-olmazsa-olmazlari-siraladi
http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9765-tusiad-yonetim-kurulu-baskani-erol-bilecik-in-dunya-gazetesi-roportaji
http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9765-tusiad-yonetim-kurulu-baskani-erol-bilecik-in-dunya-gazetesi-roportaji
http://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9765-tusiad-yonetim-kurulu-baskani-erol-bilecik-in-dunya-gazetesi-roportaji
http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfed-zirve-bb.pdf
http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfed-zirve-bb.pdf
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4.4. Turizm Raporu 

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak  

TURİZMDE KRİZ YILLARI 

(AVRUPA KRİZİ) 

Turizm, istihdam potansiyeli ve sağladığı döviz 

girdisiyle Türkiye için önemli sektörlerden biridir. 

Türkiye; 2003-2016 döneminde 315.4 milyon 

yabancı turist ağırlamış, 265.7 milyar dolar döviz 

girdisi sağlamıştır.  

Türkiye’nin 2003-2016 döneminde 889 milyar dolar 

düzeyinde dış ticaret açığı verdiği dikkate 

alındığında, yaklaşık 265 milyar dolarlık gelirle 

turizm; dış ticaret açığının yüzde 33’ünü finanse 

etmiştir.  

1990’lı yıllardan bu yana Türkiye turizmi sürekli 

olarak büyüme göstermiştir.  2015 yılında ise 

turizmde yüzde 1.61’lik (593 bin  268) negatif 

büyüme yaşanmış, 2016 yılında büyük bir çöküntü 

ortaya çıkmış ve her üç turistten biri kaybedilmiştir. 

Türk turizmi 2016 yılında, bir önceki yıla göre 10.8 

milyon yabancı  turist, 9.3 milyar dolar gelir kaybı 

yaşamıştır. 

 

AYLAR 2014 2015 2016 2015/2016 

OCAK 1 146 815 1 250 941 1 170 333 -6,44 

ŞUBAT 1 352 184 1 383 343 1 240 633 -10,32 

MART 1 851 980 1 895 940 1 652 511 -12,84 

NİSAN 2 652 071 2 437 263 1 753 045 -28,07 

MAYIS 3 900 096 3 804 158 2 485 411 -34,67 

HAZİRAN 4 335 075 4 123 109 2 438 293 -40,86 

TEMMUZ 5 214 519 5 480 502 3 468 202 -36,72 

AĞUSTOS 5 283 333 5 130 967 3 183 003 -37,96 

EYLÜL 4 352 429 4 251 870 2 855 397 -32,84 

EKİM 3 439 554 3 301 194 2 449 948 -25,79 

KASIM 1 729 803 1 720 554 1 353 280 -21,35 

ARALIK 1 580 041 1 464 791 1 302 157 -11,10 

TOPLAM 36 837 900 36 244 632 25 352 213 -30,05 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü) 

Turizmdeki krizin merkezi Antalya olmuştur. Türk 

turizminin iki önemli merkezinden biri olan Antalya 

bir önceki yıla göre 2016’da yüzde 43’lük kayıp 

yaşarken, turist sayısı 4.7 milyon azalışla 10.9 

milyon düzeyinden 6.2 milyon seviyesine inmiştir.  

İstanbul’da yüzde 26 oranında bir kayıp ortaya 

çıkarken, turist sayısı 12.4 milyon düzeyinden, 9.2 

milyona düşmüştür. 

Türkiye’de turistlerin yaptığı harcamada ciddi bir 

gerileme ortaya çıkması,  yani fiyatlar ucuzlamasına 

karşın, kaybın yüzde 30 düzeyine ulaşması 

önlenememiştir. Yabancı turistlerin Türkiye’de 

yaptığı tatil harcaması ortalaması 2014 yılında 828 

dolara kadar yükselirken, bu rakam 2016’da 705 

dolara düşmüştür. 2017 yılında turist sayısında 

Rusya pazarının etkisiyle bir toparlanma ortaya 

çıkmasına ragmen, turizm gelirlerinde düşüş 

sürmüştür. Turistlerin kişi başı harcamaları 634 

dolara kadar gerilemiştir. Bunda Avrupa pazarının 

ve yüksek gelir grubuna hitap eden kongre ve 

kruvaziyer turizmdeki çöküşün etkisi olduğu açıktır. 

Türkiye 2020 yılına kadar tüm kongreleri kaybetmiş 

ve artık Türkiye’ye talep gelmemektedir. Sigorta 
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şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik seyahat ve 

etkinlik sigortası yapmadığı bildirilmektedir. Bu 

tablonun sürmesi durumunda turizm gelirlerinin 

daha da düşeceği açıktır.  

YILLAR TURİZM GELİRİ Milyar $ KİŞİ BAŞI $ 

2010   24 930 997 755 

2011   28 115 692 778 

2012   29 007 003 795 

2013   32 308 991 824 

2014   34 305 903 828 

2015   31 464 777 756 

2016   22 107 440 705 

2017/9   20.174.469 634 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü) 

REHAVET VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASI 

Uzun yıllardır Türkiye’yi tercih eden turistlerin, 

2016 yılında başka ülkelere yönelmesinde; terör 

saldırılarından çok, Türkiye’nin imajında yaşanan 

bozulma etkili olmuştur. Özellikle Türkiye’nin 

olgunlaşmış pazarları olan Avrupa’dan yaşanan 

kayıpların, demokrasi, hukuk ve özgürlüklerdeki 

gerilemelerle ilgili olduğu ifade edilmektedir.  

“OHAL altında bir Türkiye, rejim değişikliği 

dayatmasıyla kutuplaşan bir Türkiye, şiddet dilinin 

hakim olduğu bir Türkiye, gazetecilerin hapiste 

olduğu bir Türkiye, çocukların tecavüzcüleriyle 

evlendirilmesi için kanun çıkarılan bir Türkiye, sanat 

evlerinin kundaklandığı bir Türkiye” imajıyla Avrupa 

pazarının yeniden kazanılması mümkün 

görülmemektedir.  

Hükümetin bir turizm politikası bulunmadığı, 

sektörün tamamında kabul gören bir 

değerlendirmedir.  Türkiye; turizmde “geliyorum” 

diyen bir krizi yaşarken, AKP Hükümeti, ağırlıklı 

olarak “bekle-gör” politikasını tercih etmiş, 2016 

yılında uygulamaya koyduğu “acil eylem planı” ile 

“istihdam teşviği” paketleri, doğru kurgulanmaması 

nedeniyle sonuç vermemiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın, “Bu krizin 

bize en büyük katkısı geçmişte yaşadığımız bu 

rehavetin bize nasıl pahalıya mal olabileceğini 

görmüş olmamızdır” açıklaması, 15 yıldır tek 

başına iktidarda olan AKP Hükümetlerinin turizmde 

yaşanan kayıplardaki rolünü de ortaya 

koymaktadır.  

AKP’nin rehavetinin 1 yıllık faturası, sadece turizm 

sektöründe 10 milyar dolar gelir kaybıdır. İşsizlik 

rakamlarının yüzde 12.1 gibi rekor seviyelere 

çıkmasında da turizmin etkisi büyüktür. Zaten 6 ay 

çalışabilen yüzbinlerce turizm emekçisi 2016’yı işsiz 

ve aşsız geçirmek zorunda kalmıştır.   

Türkiye’nin imajı ile ilgili; özellikle olgunlaşmış 

pazar olarak tanımlanan Avrupa pazarında sıkıntılar 

yaşanırken, ciddi bir tanıtım atağının Hükümet 

eliyle yürütülmemesi büyük bir eksikliktir. Ayrıca 

belediye başkanlarına yurtdışına çıkış yasağı 

getirilmesi, özellikle turizm kentleriyle ilgili tanıtım 

etkinliklerini olumsuz etkileyen bir başka faktör 

olmuştur.  

Ne yazık ki AKP hükümetleri son 2 yılda yaşanan 

süreçten ders almış görünmemektedir.  

Hükümet’in tanıtım bütçesinde ciddi bir artış 

yapmaması,  sektörün içinde yer almadığı ve 

benimsemediği  çoğunluğu turizmde etkisi 

olmayan Afrika ülkelerinden katılımcılarla 

düzenlenen “Dünya Turizm Forumu” gibi 

etkinliklere kaynak aktarması, dış politikada 

izlenen “gerilim politikaları” gelecek yıllara ilişkin 

ümitleri de azaltmaktadır.  

2017 AVRUPA KRİZİ 

Türkiye'nin turizmi başta Almanya olmak üzere 

Avrupa pazarı ile Rusya pazarına dayanırken, Rusya 

ile ilişkilerin toparlanması turizm hareketlilğine 

yansıdı. 2017'nin ilk 9 ayında geçen yıla göre turist 

sayısı yaklaşık 6 milyon bin artarak,  26 milyon 

düzeyine geldi.   
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TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI 

 YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 

AYLAR 2015 2016 2017* 2016/2015 2017/2016 

OCAK 1 250 941 1 170 333 1 055 474 -6,44 -9,81 

ŞUBAT 1 383 343 1 240 633 1 159 833 -10,32 -6,51 

MART 1 895 940 1 652 511 1 587 007 -12,84 -3,96 

NİSAN 2 437 263 1 753 045 2 070 322 -28,07 18,10 

MAYIS 3 804 158 2 485 411 2 889 873 -34,67 16,27 

HAZİRAN 4 123 109 2 438 293 3 486 940 -40,86 43,01 

TEMMUZ 5 480 502 3 468 202 5 075 961 -36,72 46,36 

AĞUSTOS 5 130 967 3 183 003 4 658 463 -37,96 46,35 

EYLÜL 4 251 870 2 855 397 4 076 630 -32,84 42,77 

EKİM 3 301 194 2 449 948   -25,79   

KASIM 1 720 554 1 353 280   -21,35   

ARALIK 1 464 791 1 302 157   -11,10   

TOPLAM 36 244 632 25 352 213   -30,05   

            

9 AYLIK TOPLAM 29 758 093 20 246 828 26 060 503 -31,96 28,71 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü) 

Rusya pazarındaki olumlu gelişmenin aksine 

Avrupa pazarında sıfır yıl olan 2016 rakamları bile 

yakalanamadı. 2015 yılının ilk 9 ayında Avrupa 

pazarından 15.7 milyon, 2016 yılında 10.7 milyon 

turist gelirken, 2017'de Avrupalı turist sayısı 10.5 

milyon düzeyinde kalmıştır.  Türkiye 2015 yılına 

göre her 3 Avrupalı turistten birini kaybetmiş 

durumdadır.  

TURİZM BARIŞ SEKTÖRÜ 

Türk turizmi 30-35 yıllık özveriyle ülke ekonomisine 

40 milyar dolar düzeyinde katkı sağlayacak 

boyutlara gelirken, son dönemdeki “kriz”ler, turizm 

sektörünün birikimlerini risk altına sokmuştur. 

Sektördeki iflaslar ve el değiştirmeler, kaygı 

yaratmaktadır. 

Hükümetin 2017-2019 Orta Vadeli Planı’nda 2019 

yılı geliri olarak 27.7 milyar öngörülürken, bu 

rakam, Türkiye’nin turizmde 10 yıl öncesinin gelir 

düzeyine geri dönüldüğüne de işarettir. Türkiye 10 

yılını kaybetmiş durumdadır. 

Turizm barış sektörüdür. Kayıpların önüne 

geçilmesi, turizmin ülke ekonomisine katkısının 

sürdürülebilir kılınması için öncelikle iç ve dış 

politikada barış dilinin, barışın egemen kılınması 

gereklidir.  Kendi ülkesine yönelik sürekli “Eyy” 

hitaplarını duyan bir kişinin, turizm için Türkiye’yi 

tercih etmesi beklenemez.  

Gerilim ve kriz politikalarının sürdürülmesi 

durumunda cari açık sorunu yaşayan, döviz kurunu 

dengelemekte zorlanan Türkiye ekonomisi daha 

ağır yaralar alacaktır.  

TURİZME İKİ AŞAMALI PLAN 

Turizm sektörünün; bugün yaşanan krizi doğru 

okuyan “Kısa Vadeli”, ülke ekonomisine ve refahına 

çok yönlü katkısının sürdürülebilmesine yönelik 

“Orta Vadeli Planlar”a ihtiyacı vardır. 

Kısa Vade; 

 Olağanüstü hal (OHAL) kaldırılmalı 

 Ülke yönetiminde etkin makamlarda olanlar 

başta olmak üzere şiddet dili terk edilmeli, 

 Tanıtım bütçesi arttırılmalı, etkin lobi 

çalışmaları yapılmalı, 

 Avrupa ile iç politikaya dönük gerilim 

politikasına son verilmeli, Avrupa pazarında 

tüm büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif 

katılımı sağlanmalı, 
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 Reuters, BBC, ARD, ZDF gibi dünya genelinde 

etkin haber ajansları, televizyon kanalları ve 

radyolarda tanıtım ve imaj kampanyası 

yürütülmeli, 

 Türkiye’ye gelecek turistler için kent 

merkezlerinde harcayacakları 20-30 euro’luk 

hediye çekleri verilmesine ilişkin kampanyalar 

oluşturulmalı, 

 Uçak yakıt desteği boş koltuk desteğine 

dönüştürülmeli, kruvaziyer turizm desteği ile 

birlikte tüm yıl için ilan edilmeli,  

 Türk Hava Yolları’nın Antalya, Gazipaşa, 

Dalaman, Bodrum ve İzmir’e yurtdışından ek 

tarifeli seferler düzenlemesi sağlanmalı, 

 Antalya Havaalanı’nın aktarma (hub) limanı 

olması sağlanmalı 

 Turizm iş kolunda istihdam üzerindeki yükler, 

düşük sezonda kaldırılmalı 

 Turizm işletme ve yatırım belgeli işletmeler için 

eğlence vergisi muafiyeti ve alkollü içecekler 

için ÖTV iadesi sağlanmalı, 

 Konaklama sektörü ihracatçı kapsamına 

alınmalı ve desteklerinden yararlandırılmalı, 

vergi iadesi sağlanmalı, 

 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere tarımda 

olduğu gibi faizsiz veya düşük faizli kredi 

desteği sağlanmalı, 

 İç turizmi canlandırmaya dönük kampanyalar, 

düşük faizli ve uzun vadede geri ödemeli tatil 

kredisi gibi destekler oluşturulmalı, 

Orta Vade; 

 Demokrasi reformu yapılmalı 

 Turizm Teşvik Kanunu güncellenmeli, 

 Turizm sektöründe KDV sistemi gözden 

geçirilmeli, 

 Mesleki çatı örgütü (Türkiye Turizm Konseyi) 

oluşturulmalı, 

 Turizm tanıtım ajansları kurulmalı,  

 Yeni pazarlar oluşturulmalı (sağlık turizmi ve 

yaşlı bakım merkezleri) 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

güncellenmeli, 

 Turizm yatırım teşvik belgelerine, potansiyelin 

tam olarak değerlendirilmesine yönelik olarak 

sınırlama getirilmeli,   

 Kırsal Turizm Kanunu çıkarılmalı 

 Turizm devlet politikası haline getirilmeli, 

 Türkiye’nin bütününü kapsayan turizm master 

planı hazırlanmalı, 

 Türkiye’nin her köşesinde ve sürekli turizm 

hareketliliğinin sağlanmasına dönük yeni bir 

teşvik sistemi oluşturulmalıdır.  

 

  



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

174 

4.5. Yazılım ve Internet Girişimlerine Yapılan Yatırımlar 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.Erdal Aksünger  

Başta Internet girişimleri olmak üzere yenilikçi iş 

fikirlerine erken aşama yatırım yaparak hem ortak 

olan, hem de projeye bilgi birikimi ve tecrübesiyle 

destek veren melek yatırımcılara vergi avantajı 

sağlamak ve işlemleri kayıt altına almak isteyen 

Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Katılım Sermayesi 

Sistemi’ni 2013 yılında açmıştı. Özellikle ABD’de 

binlerce yeni girişimin hayat bulmasını, büyümesini 

ve katma değer yaratarak istihdam sağlamasını 

olanaklı kılan melek yatırımların, Türkiye’de 

beklenen hızı kazanamadığı yine müsteşarlık 

tarafından yayımlanan raporlarda net bir şekilde 

görülebiliyor. 

2017 yılı 3. çeyrek verileri esas alınarak hazırlanan 

raporda, 2013 yılında 155 kişiyle başlayan lisans 

başvurularının 2017 yılında 16 kişiye kadar düştüğü 

görülüyor.  

 

Toplam 428 kişinin bireysel olarak melek yatırımcı 

lisansı aldığı sistemde, 13 kayıtlı yatırımcı ağı 

üzerinden de 419 lisanssız melek yatırımcı 

bulunuyor. Lisanslı 428 yatırımcının, dört yılı aşkın 

sürede toplam 29 girişime, sadece 9.1 milyon TL’lik 

yatırım için başvuru yaptığı, bunun 24’ünün 

onaylandığı, 5’inin işlemlerinin devam ettiği 

raporda yer alıyor.  

 

Yatırım başvurularında yazılım ve uygulama 

geliştirme sektörü %57 ile önde gidiyor. Raporun 

ortalama çalışan sayıları ile ilgili verdiği özetler 

üzerinden hesaplandığında, yatırım alan 

girişimlerin sadece 500 kişi civarında bir istihdam 

yarattığı ortaya çıkıyor. Bu rapordan, Bireysel 

Katılım Sermayesi Sistemi’nin hem sektörler 

açısından, hem de yatırımcılar açısından şu ana 

kadar kayda değer bir sonuç alamadığı anlaşılıyor. 

2017 yılı internet, e-ticaret, yazılım ve ilgili 

sektörlerde risk sermayesi ve girişim sermayesi 

açısından da iyi geçmiyor. Ekonomi Bakanlığı 

tarafından yayımlanan Uluslararası Doğrudan 

Yatırımlar Raporu’na göre, bilgisayar ve elektronik 

ürünler imalat sektöründe 2016 yılında 223 milyon 

dolar olan yatırımlar, 2017’nin Ağustos ayı itibarıyla 

47 milyon dolara düşmüş durumda. Yazılım ve 

internet sektörünü rapor detayında göremiyoruz 

ancak Deloitte tarafından hazırlanan Yıllık Şirket 

Birleşme ve Satın Alma Raporu’nda da aynı durum 

görülüyor. Rapora göre 2012 yılında tüm sektörler 

toplamı olarak 22 milyar dolara ulaşan şirket 

birleşme / satın alma işlemleri hacmi, 2016 yılında 

7.7 milyar dolara kadar düşüyor. 
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4.6. Milli Eğitim Tarikatların ve Diyanet’in Oyuncağı Oldu! 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık  

08 Eylül 2017 

AKP, iktidarda olduğu 15 yılda en büyük zararı, yap-

boz tahtasına dönüştürdüğü eğitim sistemine 

vermiştir. 

 AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu 

yana 6 Bakan değişti.  

 2002 yılında ilk Bakan göreve geldiğinde, 

1300 Bakanlık yöneticisi bir gecede 

görevden alındı. AKP iktidarının özellikle 

2009 ve 2011 yılları arasında Milli Eğitimde 

FETÖ’nün etkisinin oldukça artmış olduğu 

dikkat çekmektedir.  

 4. Bakanla birlikte 4+4+4 Eğitim Modeline 

de geçildi. Ulusal bayramların stadlarda 

kutlanması da bu dönemde yasaklandı.  

 5. Bakan döneminde öğrenci andı kaldırıldı. 

Dershaneler kanunu çıkarıldı.  

 12420 MEB merkez ve 40 bin taşra 

yöneticisi görevden alındı. Proje okulu 

uygulamasına da bu dönemde geçildi.  

 Şimdiki Bakan İsmet Yılmaz döneminde de 

Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. Sözleşmeli 

öğretmenlik uygulaması getirildi, yani 

taşeronluk eğitim sistemine de girmiş oldu. 

Çok sayıda vakıf ve derneklerle protokoller 

imzalandı. Ortaokul düzeyinde özel yurt 

açılması için yasal düzenleme yapıldı. 

Öğretmen strateji belgesi yayınlandı. Ki bu 

strateji belgesinin en önemli özelliği 

öğretmenlere 4 yılda bir sınav öngörmesi 

ve performans sistemini getirmesidir. 

Ancak söz konusu sistem, sübjektif 

kriterlere dayanan, yandaş yaratma 

projesidir ve siyasi bir amacı vardır.  

 AKP'nin 15 yıllık iktidarı döneminde MEB ve 

Milli Eğitim Sistemi, AKP teşkilatlarının, 

tarikat ve cemaatlerin, vakıf ve 

derneklerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve 

yandaş sendikaların oyuncağı ve nesilleri 

ideolojik olarak şekillendirme merkezi 

haline geldi.  

 AKP iktidarının özellikle son dönemlerinde 

(2016/2017 yılı itibariyle 2011/2012 

dönemine göre) okullaşma oranı, okul 

öncesi eğitimde %9, ilkokulda %7.6 ve 

ortaokulda %3 geriledi. 

 2017 yılı itibariyle okullaşamayan öğrenci 

sayısı, okul öncesi eğitimde zorunlu olmasa 

da –ki zorunlu olmalıdır, yaklaşık 922 bin, 

ilkokulda 482 bin ve ortaokulda ise ne yazık 

ki 249 bin olarak gerçekleşti.  

 Diğer taraftan müfredat dediğimiz Öğretim 

Programlarına geldiğimizde; 15 yıl içinde, 

dünyayı okuyabilen, çağdaş insan 

sisteminden uzaklaşıldığı ve sorgulamayan 

insan modeline bir eğilim olduğu 

görülmektedir. En büyük kırılma ise 2004 

yılında başlamıştır. Ancak en önemli 

tahribat, 2016 taslak programında 

karşımıza çıkmıştır. 

Açıklanan program ile hedeflenen amaç:  

 Atatürkçü düşünce sistemini eğitim 

sisteminden çıkararak laik eğitim anlayışını 

sonlandırmak,  

 Eğitim sistemini çağdaş bilimsel normlardan 

uzaklaştırmak, 

 AKP politikalarının okullarda anlatılmasını 

sağlamaktır.  

 AKP iktidarında 15 yıl içerisinde yetkileri 

azaltılan ve vasıfsızlaştırılan bir başka kurum da 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'dır.  

 Müfredat 2004'ten alınıp 2007 yılına 

getirilinceye kadar en üst yetkin kurul ortadan 

kaldırıldı; süreç içerisinde Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı etkisiz hale getirildi.  

 Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim 

Bakanlığının beynidir. Bu kurul kurulurken 

mantık olarak MEB’den bağımsız bir kurul 

olması beklenirken zamanla daha bağımlı hale 

geldiği görülmektedir. 
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 Ayrıca, Ulusal eğitim bir elden denetlenirken 

Talim ve Terbiye Kurulu’nda da bu noktaya 

gelindi. Hazırladıkları program/kitap önceden 

kendi komisyonlarınca incelenerek karara 

bağlanırdı; ancak şimdi indirgenen noktada bu 

kitap kurul dışında bir hocaya gönderilerek, 

hocanın incelemesine göre karar veriliyor. Bu 

sistemle kurul yetkisini bir taşeron sistemi gibi 

ihale etmiş oluyor. 

Ve sonuçta;  

 15 yılda ne eğitim sistemi rayına oturdu ne 

sınav sistemi. Hiçbir öğrenci başladığı 

sistemle ve müfredatla mezun olamadı.  

 Aileler de, öğrenciler de, okullar da 

yoruldu.  

 Diğer taraftan yine AKP iktidarında 13 bin 

800 köy okulu kapatıldı. Yatılı ilk öğretim 

bölge okullarının sayısı azaltıldı. 

Karaman'da, Aladağ'da olduğu gibi yoksul 

ailelerin çocukları vakıf ve derneklerin eline 

teslim edildi.  

MEB Temmuz ayında yaptığı protokollerle İlim 

Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı’nın 

eğitim alanına girmesine neden oldu. Protokoller 

incelendiğinde vakıfların istedikleri gibi eğitim 

alanlarında faaliyet yapabileceği görülmektedir.  

Özellikle Ensar Vakfı tarafından hazırlanacak yeni 

öğretim programlarının da kurumlarda 

uygulanabilmesine imkan tanınması MEB’in 

iradesinin teslimi anlamına gelmektedir. 

MEB, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitim 

alanında her türlü proje yapabilmesine imkan 

tanımaktadır; ayrıca iradesinin ve yetkisinin bir 

bölümünü vakıflara devretmektedir.  

Farklı şehirlerdeki üç şubesinde mahkûmiyetle 

sonuçlanan çocuk tacizlerinin gerçekleştiği bir 

vakfa bu ayrıcalıkların tanınmasının izahı yok, artık 

bu kadarı da fazla! 

Şimdi vakıflar konusunu biraz daha açalım: 

Milli Eğitim Bakanlığı; 

6 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı 

(TÜGVA) ile, 18 Temmuz 2017 tarihinde İlim Yayma 

Cemiyeti ile, 24 Temmuz 2017 tarihinde Ensar Vakfı 

ile 27 Temmuz 2017 tarihinde Birlik Vakfı ile 

protokoller imzalamıştır. 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile imzalan 

protokolün amacı, yaygın eğitim kurumlarında 

kulüp çalışmaları, öğrencilere sosyal, sanatsal, 

kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler, 

yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar 

düzenlemektir. 

İLİM YAYMA CEMİYETİ ile imzalanan protokolün 

amacı, yine benzer şekildedir. Ayrıca bu cemiyetin 

ülke genelinde 161 öğrenci yurdu bulunmaktadır.  

Ancak önemli bir nokta var ki; 

İLİM YAYMA CEMİYETİ ile MEB bu protokol dışında 

eğitim alanında ortak projeler geliştirip 

uygulayabilecek; çünkü protokolün 11 inci 

maddesinde protokol dışında da projeler 

yapılabileceği belirtilmiştir. Eklenen bu yetki İLİM 

YAYMA CEMİYETİ’nin eğitim alanında her türlü 

faaliyet yapmasını sağlayacaktır. MEB bu madde ile 

iradesinin ve yetkisinin bir bölümünü cemiyete 

devretmektedir. 

Ensar Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde vakıf, 

yaygın eğitim kurumlarındaki kursiyer ve eğiticiler 

ile örgün eğitimdeki öğrenci ve öğretmenlere 

yönelik sosyal, sanatsal, kültürel sportif, bilimsel 

teknolojik etkinlikler ile ilgili seminer ve proje 

çalışmaları yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar 

düzenleyebilecek. Ayrıca gezi, kamp, kitap okuma 

yarışması gibi etkinliklerde vakıf tarafından 

düzenlenecek. Vakıf ile ortaklaşa belirlenen 

kulüplerin liselerde kurulması sağlanacak. Vakıf 

hangi yeterliliği ile bu yetkiyi almaktadır? E-yaygın 

sistemde yer almayan, ancak, Ensar Vakfı 

tarafından hazırlanacak yeni öğretim 

programlarının da kurumlarda uygulanabilmesine 

imkan tanınacak. 

Ensar Vakfı ile imzalan protokol, tarafların 

uzlaşmaları ile sonlandırılabilecek. MEB, önceki 

protokollerinde tek taraflı fesih yetkisi almıştı. 

Burada, Ensar Vakfı’nın isteği olmadan protokol 

sonlandırılamayacak. 

Yapılan protokoller genel olarak incelendiğinde 

tüm planlama ve uygulamanın MEB tarafından 

yapılması, görev alacak kişilerin ücretlerinin de 

MEB tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Buradan 
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da anlaşılacağı üzere; MEB tarafından organize 

edilecek faaliyetlerle bahsi geçen kurumların eğitim 

alanına girmeleri sağlanmış olacaktır. Amaç 

öğrencilere fayda sağlamaktan ziyade, okullar, Halk 

Eğitim Merkezleri aracılığı ile vatandaşlarımızın 

evine girebilmektir. Böylece hem örgün hem yaygın 

eğitim ile siyasi propaganda yapma şansı elde 

edilmiştir. 

Bu protokollerin ve açıklanan öğretim programının 

ardından,  

 Son Öğretim Programı, yani müfredatla ilgili 

olarak Sayın Bakan "çoğulcu, katılımcı ve 

demokratik bir müfredat hazırladık" dedi.  

Şimdi soruyoruz:  

 13 Ocak'ta askıya çıkardığınız müfredat 17 

Temmuz'da kabul edilmiş olarak ilan edildi. 

Peki yandaş sendikalar dışında kime 

soruldu? 

 17 Temmuzda yeni ders programları ilan 

edilmeden bir süre önce, yeni ders 

programına göre hazırlanan kitapların PDF 

dosyaları ile birlikte baskı ihaleleri nasıl 

gerçekleştirildi? 

 Bu kitapların, kabul edilmeden önce, zaten 

yazımına başlatıldığı anlaşılmaktadır. Peki 

bu durumda müfredatın askıda kalma 

süresi sembolik ya da göstermelik midir? 

 İlan edilen programlar ile basılan kitaplar 

arasında çok kısa bir süre içerisinde 

kazanım, font vb. uyumsuzluklar ortaya 

çıkınca 9. Sınıf Tarih, İlkokul Türkçe 1 ve İlk 

Okuma Yazma Kitabı imha edilmiştir. Bu, 

kamu kaynaklarının kötüye kullanımı değil 

midir? 

 Basımdan sonra fark edilen bu hatalardan 

kim sorumludur? Bu bir sorumsuzluk 

örneği değil midir?  

 Bu konuda imha edilen kitap sayısı oldukça 

yüksek miktardadır.  

Örneğin, 9. Sınıf Tarih Kitabı neden 2 kez 300er bin 

adet imha edilmiştir? 

 Türkçe 1 kitabının J harfindeki yazım 

biçiminden dolayı imha edildiği 

söylenmektedir. Bu yazım biçimi değişikliği 

ise 3 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilmiştir. 

Kitap basımı çocuk oyuncağı mıdır? 
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4.7. Türkiye’de Sosyal Bozulmalar 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık  

Sosyal Bozulmalar Raporu - 03 Kasım 2017 

Sosyal değerler, toplumda, fertler arasında ortak 

duygu, düşünce, amaç ve davranış bütünlüğü 

meydana getiren birleştirici ve kaynaştırıcı 

faktörlerdir. Bu değerler, toplum tarafından 

desteklendiği, yaşatıldığı ve geliştirilerek yeni 

nesillere aktarıldığı sürece birleştirici özelliğini 

muhafaza eder ve sosyal ilişkilerde düzenlilik 

sağlar. Toplumun ortak değer sisteminin 

zayıflaması, çözülmesi ya da bu değerlerin 

bozulması toplumu tahrip eder ve milli bütünlüğü 

zedeler. 

Günümüz insanlarının karşı karşıya olduğu önemli 

bir sorun toplumun temelini oluşturan sosyal 

yapılardaki bozulmadır. Toplumsal çöküş değişik 

şekillerde kendini göstermektedir. Dağılmış aileler, 

boşanmalardaki artış ve gayrimeşru çocuklar aile 

kurumundaki tahribatın doğal sonucudur. Stres, 

huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaos pek çok 

insanın hayatını adeta bir kabusa 

dönüştürmektedir. Manevi boşluk içindeki insanlar 

bunalımlarına çare ararken alkol ve uyuşturucu 

kullanımına yönelmekte veya karanlık yollara 

girmektedir. Son yıllarda yasadışı uyuşturucu 

madde türleri sayıca artmış ve nitelik olarak da 

çeşitlenmiştir. Çözüm yolu kalmadığını düşünen 

bazıları da intiharı bir kurtuluş zannetmektedirler.  

Ülkemizde ayrıca, ekonomik ve sosyal sorunların 

tetiklediği sosyal bozulmalar nedeniyle suçlanmada 

da önemli bir artış görülmektedir.  

AKP’nin 15 yıllık iktidarının yarattığı tahribata 

bakıldığında: 

1. Aile gelirinin borca oranı Aralık 2002 yılında 

%4.7 iken Aralık 2016’ya gelindiğinde 

%57’ye ulaşmış durumda. 

2. Aralık 2002’de protestolu senet tutarı 0.8 

Milyar TL iken Aralık 2016’da 12.3 Milyar 

TL’ye, 

3. Aynı dönemde tüketicilerin banka borcu 

6.6 Milyar TL’den 419.6 Milyar TL’ye, 

4.  Çiftçilerin bankaya borcu 5.1 Milyar TL’den 

73.4 Milyar TL’ye, 

5.  Bir kilo ekmeğin fiyatı 1.03 TL’den 3.89 

TL’ye yükseldi.  

AKP’nin 15 yıllık tahribatının sonucunda: 

 Boşanmalar %37 

 Fuhuş %790, 

 Adam öldürme %261 

 Çocukların cinsel istismarı %434 

 Uyuşturucu bağımlılığı %678  

 Cinsel taciz %449 

 Kadına şiddet %1400 arttı.  

Hırsızlık ve yüz kızartıcı suçlar, kayıt dışı istihdam, 

kredi kartı borçları nedeniyle cinnet geçirip 

uygulanan şiddet ve işlenen cinayetler, kadına karşı 

şiddet, evden kaçma ve cinsel istismar gibi birçok 

sorunla karşı karşıyayız.  Vatandaşlarımızda ciddi 

yaralar açan bu sosyal bozulmaları birkaç başlıkta 

incelememiz gerekirse: 

 

Çocuklar ve Gençler 

1. Çocuk Gelinler 

 Yalnızca 2011-2016 yılları arasında 232 bin 

313 çocuk, gelin oldu. Çocuk evlilikleri 

imam nikahına dayalı olduğundan sayının 

çok daha fazla olduğu düşünülmektedir.  

 Türkiye’de AKP’nin iktidarda olduğu 

2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin 

çocuk doğum yaptı.  

 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak 

doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937.  

 Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre erken 

evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime 

devam edemeyenlerin yüzde 97.4’ü kız 

öğrencilerdir.  

 Hamilelik ve doğumun yol açtığı sorun, 15-

19 yaş arası genç kızlarda birinci sırada 

ölüm nedenidir. 
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 18 yaş altında evlenenlerin yarısının 

okuma-yazma bilmediği, yüzde 31.7’sinin 

de okuma-yazma bilmesine rağmen hiç 

okula gitmediği gerçeği de eğitimsizliğin 

etkisini gözler önüne sermektedir.  

 2010-2016 yılları arasında tespit edilen 

resmi evlilik rakamlarına baktığımızda, tüm 

evliliklerin üçte birinin 18 yaş altındaki kız 

çocuklarıyla gerçekleştiğini görülmektedir. 

 Açıklanan son resmi verilere göre (TUİK, 

2013), çocuk yaşta resmi nikahla 

evlendirilen kızların (16-17 yaş grubu) 

%69,9’u kendisinden 6 ve daha büyük 

yaşta bir erkek ile evlendi. Çocuk 

gelinlerin %15,2’sinin ise eşi ile arasındaki 

yaş farkının 11 ve daha yukarı yaş olduğu 

görülmektedir. 

 Türkiye’de 19 yaşın altındaki evli 6 

gençten yalnızca 1’inin gebeliği önleyici 

yöntem kullanmaktadır.  

 Türkiye’de AIDS hastalığına neden olan HIV 

virüsü taşıyanların sayısı 13 bine ulaşmış 

durumdadır. Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre, 2005’te 292 AIDS hastası tespit 

edilirken, 2011-2016 yıllarında 7 bin 406 

yeni vaka tespit edilmiştir. 

 Dünyada son 10 yılda hastalığın en çok 

arttığı ülke yüzde 426 ile Türkiye’dir. 

 bin kişinin HIV/AIDS ile yaşadığı 

Türkiye’de 15-24 yaş arası her 10 gençten 

yalnızca 1’inin HIV/AIDS konusunda doğru 

bilgiye sahiptir ve 15-19 yaş grubundaki 

her 1000 kadın başına 28 doğum 

düşmektedir. 

 

2. Çocuk İstismarı  

Çocuk istismarı, sosyal bozulmalar konusu 

incelenirken üzerinde durma hususunda en çok 

önem verdiğim başlıklardan biridir. Çocuk istismarı 

dendiğinde aklımıza yalnızca cinsel istismar 

gelmemelidir. Çocuğun isteklerini önemsememek, 

çocuğa yeterli bakım sağlamamak, çocuğu hizmetçi 

gibi kullanmak, çocuğa vurmak ve aşağılamak, sözlü 

şiddet uygulamak, çocuğun dokunmasını 

istemediği yerlerine dokunmak, pornografik 

malzemeler göstermek, gereksiz yere ağlatmak, 

çocuğun eğitim ve oyun hakkını elinden almak, 

zarar görebileceği durumlarda çocuğu denetimsiz 

bırakmak, çocuğun özgüvenini yıkmak, çocuğu 

örselemek, eğitim gereksinimlerini, sağlık 

ihtiyaçlarını ve duygusal gereksinimlerini göz ardı 

etmek ve çocukları kendi çıkarları için kullanmak da 

çocuk istismarının bir çeşididir.  

 2016 yılı sonu itibariyle, son 10 yılda çocuk 

istismarı %125 oranında artmıştır. 

Emniyetin verilerine göre ise son 10 yılda 

istismar mağduru 250 bin çocuğumuz 

vardır.  

 Türkiye Psikiyatri Derneği’ne göre, 

Türkiye’de Cinsel İstismara uğramış çocuk 

oranını % 33’tür; yani her 3 çocuğumuzdan 

biri istismara uğradı.  

 Çocuk suçlarında dava dosyası, 2016 yılı 

verilerine bakıldığında son 10 yılda %200 

artmıştır. 2006’da 62 bin dava bulunurken, 

2016’da bu rakam 117 bin 739’a ulaşmış 

durumdadır. 

 Çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya 

listesinde 3’üncü sıradadır. Her 6 erkek 

çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor. 

Uğrayanların yüzde 70’i 18 yaş altı. 11 

yaşından küçüklerin oranı, yüzde 70.  

 TÜİK verilerine göre, 2015 yılında 

Türkiye’de işlenen suçların yüzde 

46’sı çocuklara karşı işlenirken, bu suçlarda 

çocuğa şiddet ve cinsel istismar öne 

çıkmaktadır.  

 Bu veriler, yılda ortalama 8 bin çocuğun 

cinsel olarak istismar edildiğini ortaya 

koymaktadır.  

 

3. Çocuk İşçiler 

 TÜİK’in hazırlamış olduğu İstatistiklerle 

Çocuk 2016 Bülteni’nde, Türkiye 

nüfusunun 22 milyon 891 bin 140’ı çocuk 

nüfusudur. Çocuk nüfusunun Türkiye 

nüfusuna oranı ise yüzde 28,7’dir. 
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 Türkiye’de bugün birçok çocuk ağır ve 

tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır. Resmi 

rakamlar da açıkça gösteriyor ki: 2012 

yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk 

işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bin 

olmuştur. Bu 709 bin çocuğun 558 bini, 

yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı 

çalıştırılmaktadır. 

 Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. 

Maddesine göre 15 yaşını doldurmamış 

çocukların çalıştırılması yasak; ancak, 14 

yaşını doldurmuş ve ilköğretimi 

tamamlamış olan çocuklardan bedensel, 

zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime 

devam edenler okullarına devamına engel 

olmayacak hafif işlerde çalıştırılabiliyor. 

 Türkiye’de ev içinde, karşılığı olmadan, 

emeği görülmeden çalışan çocuklar ise, 

toplam çocuk sayısının yaklaşık yüzde 

50’sini oluşturmaktadır. Bu verilere, resmi 

istatistiklerde kayıt dışı çalışan çocukların, 

aile işlerinde çalışan çocukların, sokakta 

çalışanların ve geçici, mevsimlik 

çalışanların da dâhil edildiğinde tablonun 

daha da vahim olduğu öngörülebilir. 

 Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri 

olarak tanımlanan mevsimlik tarım 

işlerinde çalışan çocukların, çocuk işçi 

sayısına oranı yüzde 45’tir; tarım 

sektöründe çalışan çocuk işçi sayısı 400 

binin üzerindedir. Bunun nedenleri 

arasında ekonomik faktörlerin yanı sıra 

Ortadoğu’da yaşanan savaşlar sonucu 

topraklarını terk etmek zorunda kalan 

yoksul ve çok çocuklu ailelerin geçinmek 

için çocukları ile birlikte mevsimsel tarım 

işlerinde çalışmaları da düşünülebilir. 

 Çocuk işçiliğinin nedenlerinin başında 

yoksulluk, göç ve eğitim olanaklarından 

mahrumiyeti sıralayan raporu 

incelediğimizde, Türkiye nüfusunun yüzde 

21.9’unun yoksulluk sınırının altında 

yaşadığı dikkat çekmektedir. 

 Ayrıca biliyoruz ki hane halkı büyüklüğü 

arttıkça yoksulluk da artmaktadır. TÜİK’in 

hazırlamış olduğu İstatistiklerle Çocuk 

2014 verilerine göre, yoksul fertlerin 

yüzde 44,3’ünü çocuklar oluşturmaktadır.  

 Bölgesel çapta incelersek, çocuk 

nüfusunun yüzde 43 ile en yoğun olduğu 

bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bu 

bölgede yoksul fertler içinde çocukların 

oranı yüzde 55,8’dir. 

 

4. Çocuk Suçluluğu 

 Ailenin ekonomik durumu; çocuğun temel 

gereksinimlerini etkiler; bunların 

zamanında karşılanamaması çocukta 

gerginliğe yol açar. Bunların etkisinde kalan 

çocuk, soğuktan korunma, açlığı giderme 

gibi amaçlarla suça yönelebilir. Ailenin 

ekonomik durumunun kötülüğü, 

çocukların çalışma yaşını aşağı çeker, 

emeğinin istismarına yol açar ve okula 

düzenli devama mani olur. 

 Suçlu çocukların % 56 gibi büyük 

bölümünün yoksul ve çok yoksul 

ailelerden geldiğini söyleyebiliriz.  

 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün 

web-sitesinde 12-18 yaş arası(18 yaşından 

gün almamış) tutuklu/hükümlü çocuk 

sayısı 2491 olarak belirtilmiştir. Ancak 

yasal mevzuata göre 18 yaşını doldurana 

kadar çocuklar kurumda kalabilmektedir. 

18-20 yaş arasındaki 9254 genç mahpusun 

kaçının 18 yaşında olduğunu bilmemek ile 

birlikte Çocuk Tutukevlerindeki çocuk 

sayısının 2491’den çok daha fazla olduğu 

tahmin edilmektedir.  

 2016 yılı TÜİK Güvenlik Birimine Gelen veya 

Getirilen Çocuklar, 2016 raporuna göre, 

güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 

çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre 

%10 oranında artarak 333 bin 435’e 

yükselmiştir. 

 TÜİK raporu ayrıca, Türkiye'de ceza infaz 

kurumuna giren çocuk hükümlü sayısının 

6 yılda 6 kat artış göstererek 8 bin 993’e 

çıktığını göstermektedir. 
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 Türkiye'de 2015 yılında ceza infaz 

kurumlarına giren hükümlü sayısı bir 

önceki yıla kıyasla yüzde 11,7 artarak 177 

bin 262'ye ulaşmıştır. Bunların 170 bin 

703'ü erkek, 6 bin 559'u kadınlardan 

oluşurken, söz konusu dönemde ceza 

infaz kurumuna giren 12-17 yaş 

grubundaki çocuk hükümlü sayısı 2010 

yılında bin 443 iken, 2016 yılında 8 bin 

993’e ulaşmıştır.  

 Yaş grupları dikkate alındığında, Nisan 

2016 itibariyle ceza infaz kurumuna giren 

çocuk hükümlülerin 2 bin 491'i 12-17 yaş 

grubu, 9 bin 254'ü 18-20 yaş 

grubundakilerden oluşmaktadır.  

Bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, 

toplumun geleceği olan çocukların gelişimi, 

eğitilmesi ve korunması konularında duyarlı bir 

tavır içerisinde olmayı gerektirmektedir. Ancak, 

toplumumuzda son yıllarda çocukların işlediği 

suçların giderek artması, bahsi geçen hususlar da 

yeterli hassasiyetin sergilenmediğini 

göstermektedir. 

 

5. Evden Kaçma 

Çocuklar çok çeşitli nedenlerle evden 

kaçabilmektedirler. Köyden kente göçün 

yaygınlaşması ve yaşam şartlarının zorlaşmasıyla 

birlikte aile içi çatışmalar da yoğunlaşmakta ve 

çocuklar bu çatışmaların sonucunda evden kaçmayı 

çözüm sayabilmektedir. Aile içinde yaşanılan 

ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklar evden 

uzaklaşmak kaçmak isteyebilirler. Aile içinde veya 

başka ortamlarda istismara uğrayan çocuklar 

yaşadıkları olayları kimseye söyleyememekte ve 

evden kaçmayı bir çözüm olarak düşünmektedir. 

Çocukların yaşadıkları bu olumsuzlukları kimseye 

söylememesi, kendine inanılmayacağını 

düşünmesi, başına gelen durumu nasıl anlatacağını 

düşünmesi, istismar eden kişinin belaya bulaşması 

korkusu, konuyu konuşmaktan utanç duyma ve 

konuşacak uygun kişi ve zaman bulamamaktan 

kaynaklanmaktadır. Evden kaçan çocukları 

bekleyen riskler ise çok ciddi; alkol ve madde 

bağımlılığı, çeşitli hastalıklar, sağlıksız beslenme, 

sokakta kalma ve donma, yaralanma, kaçırılma, 

öldürülme, taciz veya tecavüze uğrama, eğitimden 

uzaklaşma ve intihar eğiliminde olma gibi risklerin 

bilincine varıp çocukları evden kaçmaya iten 

nedenlerin çözümüne eğilmeliyiz.  

2010’da Evden Kaçan Çocuk Sayısı 3205. Bu 

çocukların 1414’ü erkek, 1791’i kız 

2011’de Evden Kaçan Çocuk Sayısı 3222. Bu 

çocukların 1514’ü erkek, 1708’i kız 

2012’de Evden Kaçan Çocuk Sayısı  2424. Bu 

çocukların 928’i erkek, 1496’sı kız 

2013’te Evden Kaçan Çocuk Sayısı 2821. Bu 

çocukların 1208’i erkek, 1612’si kız 

2014’de Evden Kaçan Çocuk Sayısı 3193. Bu 

çocukların 1267’si erkek, 1926’sı kız 

2015’te Evden Kaçan Çocuk Sayısı 3010. Bu 

çocukların 1196’sı erkek, 1814’ü kız 

2016’da Evden Kaçan Çocuk Sayısı 2686. Bu 

çocukların 880’i erkek, 1806’sı kız 

 

6.Hak İhlallerine Uğrama 

Göç ve İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı araştırmaya 

göre,  

 3 bin 897 çocuk, çocuğa özgü adalet 

sisteminden yararlanması gerekirken 

yararlanamamıştır. 

 Yine 416 çocuk çeşitli nedenlerden hak 

ihlaline maruz kalmıştır. Cinsiyet 

dağılımına göre ihlalden etkilenen kız 

çocuk sayısı 430, erkek çocuk sayısı 974, 

cinsiyeti bilinmeyen çocuk sayısı ise 5 bin  

13’tür.  

 Çocukların uğradığı ihlal türlerine 

bakıldığında, hak ihlal türleri ve sayıları 

şöyledir; Erken zorla evlilik 14, cinsel 

istismar 59, aile içi şiddet 16, akran şiddeti 

57, çocuk cinayetleri 6, ev kazaları 11, trafik 

kazaları 474, yangınlar 71, soba 

zehirlenmeleri 34, gıda zehirlenmeleri 210, 

elektrik çarpma 9, işyeri kazaları 5, ebeveyn 

ihmali 387, gözaltı 120, tutuklama 69, ceza 

2 bin 405, işkence ve kötü muamele 31, 

http://onedio.com/etiket/evlilik/5040ed6a62704586c6cbd5e7
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silahlı çatışma ortamında çocukların 

korunması 153, intihar 24, kayıp 

90, uyuşturucu 11, bireysel silahlanma 

sonucu yaşam hakkı ihlali 49, doğal afet 10, 

göçmenler 324, boğulma 168, yetişkin 

şiddeti 18, diğer 159.  

 Yine 2015 yılında yabancı uyruklu çocuklar 

da Türkiye’de hak ihlaline maruz 

kalmışlardır. Hak ihlaline uğrayan yabancı 

uyruklu çocukların sayısı 319’dur, bunun 

282’si Suriyeli çocuklardır.  

Kadınlar 

Türkiye'de kadınlar açıkça cinsiyetleri nedeniyle 

ayrımcılığa uğramaktadır. Eğitim olanaklarından 

yoksun bırakılmakta, erken yaşta evlendirilmekte, 

aile içi cinsel ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. 

Kadın haklarının gelişmesi sadece "kadınların" 

değil, bu ülkede yaşayan herkesin hayatını 

geliştirecek, hepimize daha yüksek standartlarda 

bir yaşam olanağı sağlayacak bir demokratikleşme 

hareketidir. Daha zengin, daha özgür, daha adil bir 

Türkiye hayalini gerçekleştirmenin yolu, önce ve 

mutlaka kadınların haklarını teslim etmekten 

geçmektedir. 

Fiziksel ve cinsel şiddetin yanında eşler, eşlerinin 

veya kızlarının eğitim alma fırsatına engel olmakta; 

eğitim almak isteyenleri tehdit etmekte, herhangi 

bir maddi kaynağa erişimden uzak tutmakta ya da 

onların çalışma, para kazanma fırsatına, hak ettiği 

halde mirasçı olmasına engel yaratmaktadır. Tıbbi 

yönden de kadınlar güç duruma kalacak şekilde 

ihtiyaç duydukları tedaviye kasten engel olunmakta 

veya bu konuda şartları zorlaştırmak gibi 

davranışlar içerisine girilmektedir.  

Hemen hemen her gün kadına yönelik bir şiddet, bir 

kadın cinayeti, vahşi bir tecavüz haberiyle 

sarsılıyoruz ve Türkiye'de kadın cinayetleri ve 

tecavüzler durmak, azalmak bilmiyor. 

Peki neden kadın cinayetleri son 7 yılda %1400 

arttı? 

Bunun altında yatan psikoloji ne?  

Neden erkekler boşanmak isteyen eşlerini gözlerini 

dahi kırpmadan öldürüp, namus meselesi diyor? 

Neden boşandığı eşi başka bir erkekle görüşmeye 

başlarsa onu öldürmeyi kendine hak görüyor? Bu 

hissiyatın erkeklerde oluşmasının temeli nedir? 

Türkiye'de son yıllarda artan şiddet eğilimine, her 

yaştan, her cinsten insanın zanlısı veya kurbanı 

olduğu şiddet, cinayet, yaralama, darp, tecavüz, 

taciz olaylarına bir bakın. Hepsinin temelinde 

yıllardır bilinçaltlarımıza işlenen şiddeti öven, 

kadına yerini bildiren ifadelerin olduğunu 

göreceksiniz. 

Tecavüz sanığı mahkemede sessiz ve saygılı 

davranırsa "saygın tutum" indirimi alıyor. Özellikle 

küçük yaştaki ve zihinsel engelli mağdurlar söz 

konusu olduğunda tecavüzcülerin aldığı 

indirimlerin başında geliyor. Daha önce birileri ile 

beraber olmuş olmanız, size tecavüz eden suçluya 

indirim olarak dönüyor. 14 yaşındaki kız ve erkek 

çocuklarına tecavüz eden sanıkların en çok 

kullandıkları cümle “rızası vardı”. Çünkü işe yarıyor. 

Yakın zamanda kadın programında "babam 

bana tecavüz etti" diyen kızını öldüren baba, 

"babasını kamuoyuna mahcup etti" diye indirim 

aldı. Eşini öldüren koca, "kot giyiyordu, piercingi 

vardı, çantasında doğum kontrol hapı buldum" 

indirimi aldı. Tanımadığı birine saat soran eşini 

onlarca bıçak darbesiyle öldüren koca "cilve yaptı" 

indirimi aldı.  

Ormanda saldırıp, kadını döve döve soyan, ancak 

astım krizi geçirdiği için bayılıp yakalanan adam 

"isteseydim yapabilirdim" indirimi aldı. Üvey kızına 

saldıran adam, "kızın ruh sağlığı bozulmamış" 

raporuyla indirim aldı. Tecavüzü kameraya 

kaydeden erkek, "eski sevgilisi" olduğu için indirim 

aldı. Tecavüzcü erkek "kadın tecavüzde bağırmadığı 

için rıza göstermiş sayılır" indirimi aldı. Tecavüz 

ederken suç üstü yakalanan erkek, henüz tecavüz 

gerçekleşmediği için "yarım kaldı" indirimi aldı. 

Bunlara rızası varmış, hayat kadınıymış, 

alkollüymüş vb. indirimlerini eklemiyorum. Ne 

yazık ki, 14 yaşında kıza tecavüz edip, davalara 

cübbe sarık ile katıldığı için iyi hal indirimi alanlar 

var bu ülkede. Böyle bir uygulamayla, böyle bir 

adalet anlayışıyla tecavüzün, kadın cinayetlerinin 

önüne nasıl geçebilirsiniz ki? 

Yapılan araştırmanın bir diğer çarpıcı noktası da 

Türkiye'de toplumun hemen her sosyal 

tabakasında şiddet yaşandığına dair veriler:  

http://onedio.com/etiket/intihar/5078d58eb815ea38422581af
http://onedio.com/etiket/uyusturucu/5078d52bb815ea38422581a7
http://onedio.com/etiket/suriye/50187d3fcc161f8ec134216c
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
http://onedio.com/etiket/tecavuz/50619b5b0228f60917601c1d
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a. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 

 Türkiye’de okula gitmemiş veya ilkokulu 

bitirmiş kadınlar arasında fiziksel şiddetin 

yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 52, 

ilköğretimin ikinci seviyesini tamamlamış 

kadınlarda yüzde 40, lise veya daha yüksek 

bir okulu bitirmiş kadınlarda ise yüzde 25 

oranındadır. 

 Bir diğer araştırmaya göre de okuma yazma 

bilmeyen kadınlar arasında en az bir defa 

fiziksel şiddete maruz kaldığını 

söyleyenlerin oranı yüzde 43 iken, yüksek 

öğrenim gören kadınlar arasında bu oranın 

yüzde 12 olması, yüksek öğrenim gören 

kadınların yaşadıkları şiddeti paylaşmak 

konusunda çekingen olabileceklerini 

düşündürmektedir. Bu veriler ışığında 

şiddete yalnızca eğitim seviyesi düşük 

kadınların maruz kalmadığı 

sonucu  çıkarılabilir. 

b. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine 

göre ise;  

 Ülke genelinde yaşamının herhangi bir 

döneminde eşi veya eski eşi tarafından 

fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların 

oranı %39,3’tür.  

 Kentte fiziksel şiddet oranı %38 iken 

kırsalda %43’tür.  

 Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda 

yaralanan kadınları oranı %25’tir. 

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.  

 Cinsel şiddet birçok durumda fiziksel şiddet 

ile birlikte yaşanmaktadır; kadınların 

%42’si fiziksel veya cinsel şiddete 

maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.  

 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.  

 Evlenmiş kadınların hayatındaki en yaygın 

şiddet eşlerinden gördükleri şiddettir. 

 Kadınların %7’si çocukluklarında (15 

yaşından önce) cinsel istismar yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Bütün bu rakamlar, 

durumun ciddiyetini fazlasıyla 

göstermektedir. 

UYUŞTURUCU  

 Türkiye'de madde bağımlılığı, 2011 yılından 

beri, 6 yılda 17 kat arttı.  

 Türkiye’de çeşitli nedenlerden dolayı 

uyuşturucu kullanımı yaşı gittikçe düşüyor. 

Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu kullanımı 

ile ilgili yayınladığı araştırmalarında, 

o 15-64 yaş grubu nüfusta herhangi 

bir yasa dışı bağımlılık yapıcı 

maddenin en az bir kere denenme 

oranı yüzde 2.7, 

o Öğrencilerin yüzde 26.7’si bir 

tütün ürününü, yüzde 19.4’ü 

alkollü içecekleri, herhangi bir yasa 

dışı bağımlılık 

yapıcı uyuşturucu maddenin en az 

bir kere denenme oranı ise 

yüzde 1.5 olarak hesaplandı. 

o Madde kullanım yaygınlığının 15-

34 yaş grubu genç yetişkinlerde, 

genel nüfusa göre daha yüksek 

olduğunun tespit edildiği aynı 

araştırmada, uyuşturucu maddeyi 

ilk kez kullanma yaşı 

ortalaması 13,88 olarak 

hesaplandı. 

o Bağımlılıkla mücadele 

merkezlerinde tedavi gören en 

küçük bağımlısının yaşı ise 13.  

İNTİHAR 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

yayınlanan intihar istatistiklerine göre: 

 2015 yılında ‘ölümle sonuçlanan intihar 

sayısı' bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak 

http://onedio.com/etiket/intihar/5078d58eb815ea38422581af
http://onedio.com/etiket/uyusturucu/5078d52bb815ea38422581a7
http://onedio.com/etiket/uyusturucu/5078d52bb815ea38422581a7
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3211 kişiye yükselmiştir. İntihar edenlerin 

yüzde 72.7'sini erkekler, yüzde 27.3'ünü ise 

kadınlardır. 

 Türkiye Psikiyatri Derneği ise, dünya 

üzerinde tüm ölümlerin yüzde 1,8’inin 

intihar sonucunda gerçekleştiğini, intihar 

oranının Türkiye'de her ne kadar batı 

ülkeleri ile kıyaslandığında daha düşük 

görünse de son 40 yılda yüzde 50 artış 

gösterdiğini, özellikle son 10 yılda artışın 

yüksek boyutta olduğunu ifade etmektedir. 

 Son 10 yılda yüzde 73 ü erkek olmak üzere 

29 000 bin kişinin intihar ettiği biliniyor. 

Bunlar çok ciddi rakamlar.  

ANTİDEPRESAN KULLANIMI 

AKP’li yıllarda artan intihar oranlarına ek olarak, 

antidepresan kullanımında da ciddi bir artış 

görülmektedir. Türkiye’de 2011-2016 arasında 

antidepresan kullanımı yüzde 25.6 artmış 

durumdadır. 2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu 

antidepresan satılırken, 2012 yılında 37 milyon 351 

bin 187 kutu, 2013 yılında 37 milyon 355 bin 35 

kutu, 2014 yılında 39 milyon 246 bin 223 kutu, 2015 

yılında 43 milyon 563 bin 596 kutu, 2016 yılının ilk 

9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu 

antidepresan tüketilmiştir.  

AKP’nin 15 yıllık iktidarının yarattığı tahribata 

bakıldığında: 

1. Aile gelirinin borca oranı Aralık 2002 yılında 

%4.7 iken Aralık 2016’ya gelindiğinde 

%57’ye ulaşmış durumda. 

2. Aralık 2002’de protestolu senet tutarı 0.8 

Milyar TL iken Aralık 2016’da 12.3 Milyar 

TL’ye, 

3. Aynı dönemde tüketicilerin banka borcu 

6.6 Milyar TL’den 419.6 Milyar TL’ye, 

4.  Çiftçilerin bankaya borcu 5.1 Milyar TL’den 

73.4 Milyar TL’ye, 

5.  Bir kilo ekmeğin fiyatı 1.03 TL’den 3.89 

TL’ye yükseldi.  

AKP’nin 15 yıllık tahribatının sonucunda: 

 Boşanmalar %37 artmıştır. 

 Fuhuş %790 artmıştır. 

 Adam öldürme %261 artmıştır. 

 Çocukların cinsel istismarı %434 artmıştır. 

 Uyuşturucu bağımlılığı %678 artmıştır. 

 Cinsel taciz %449 artmıştır. 

 Kadına şiddet %1400 artmıştır. 

 Çocuk hükümlü sayısı 6 yılda 6 kat artış 

gösterdi, 8 bin 993’e çıkmıştır. 

 Ceza infaz kurumuna giren tutuklu ve 

hükümlülerin sayısı 2002 yılında 59.429 

iken 2016 yılında 197.297’ye yükselmiştir. 

 2016’da Evden Kaçan Çocuk Sayısı 2686.  

 2015 yılında Türkiye’de bin 377’si erkek, 9 

bin 718’i kız çocuğu olmak üzere toplam 11 

bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kalmıştır. 

 Türkiye’de okula gitmemiş veya ilkokulu 

bitirmiş kadınlar arasında fiziksel şiddetin 

yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 52. 

 Ülke genelinde yaşamının herhangi bir 

döneminde eşi veya eski eşi tarafından 

fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların 

oranı %39,3’tür.  

 Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda 

yaralanan kadınları oranı %25’tir. 

 Uyuşturucu maddeyi ilk kez kullanma yaşı 

ortalaması 13,88 olarak hesaplanmıştır. 

 Türkiye’de İntiharlar son 40 yılda yüzde 50 

artış göstermiş, özellikle son 10 yılda artışın 

yüksek boyutta olduğunu bildirilmektedir. 
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4.8. TEOG Neden Kaldırıldı? 

Sosyal Politikalar Gen.Bşk.Yrd.Lale Karabıyık  

CHP Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan TEOG Yerine Getirilen Sistemin Değerlendirmesi - 06 

Kasım 2017 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz sınavın 

kaldırılmasını gerektiren nedenleri şu şekilde 

sıralamıştır; 

1. TEOG öğrencileri ve velileri okul dışı 

kaynaklara (etüt merkezi, kurs, özel ders) 

yöneltiyordu, 

2. Sınavın olduğu gün 6. ve 7. sınıflar da okula 

gelemiyordu, 

3. Öğrenciler sınava hazırlık için devamsızlık 

yapıyordu, 

4. Sınava hazırlanırken öğrencilerin sosyal ve 

psikolojik gelişimleri olumsuz 

etkileniyordu, 

5. Öğrencilerin ve velilerin üzerinde sınav 

stresi olumsuz etki yapıyordu, 

6. Yerleştirmeye esas puan belirlenirken okul 

başarı puanının da etki etmesi özel 

okulların notları şişirdiği iddiasını ortaya 

çıkarmıştı… 

Ayrıca, 

 Görüşülen eğitim uzmanlarının verdiği bilgilere 

göre, İmam Hatip Ortaokullarına bir “bilgi 

ölçme sınavı uyguladılar.” Bu sınav sonucuna 

göre İmam Hatip Ortaokullarındaki çocukların 

başarı seviyesi çok düşük çıktı, bu çocukların 

nitelikli, başarılı liselere girmesinin mümkün 

olmadığı görüldü. Bunu gördükleri için, bu 

çocukların başarısızlığı ortaya çıkmadan üstünü 

örtmek için bir sistem değişikliğine gittiler. Her 

türlü desteğe rağmen İmam Hatip Liselerinin 

üniversiteye yerleştirme oranı %13’ü 

geçmiyordu. Bu durumun üzerinde bir de İmam 

Hatip Ortaokulu mezunlarının başarılı liseleri 

kazanamaması ihtimali ciddi bir tepki 

doğuracaktı;  bu nedenle, sınavsız bir sistem 

arayışına girildi. Bu acele akıllara “Bir endişenin 

üzerine örtülü bir şey mi var?” sorusunu 

getirmektedir. 

 TEOG’un kaldırılma şeklinin usulen ve esastan 

yanlış olduğu da burada unutulmamalıdır; 

çünkü bu tür değişiklikler bir gecede ve eğitim 

görüşü alınmadan yapılmaması gerekir. Bir 

değişiklik planlanıyorsa öncelikle tüm 

paydaşların katılımının sağlandığı bir Milli 

Eğitim Şurası toplanarak fikirler alınarak bir 

model eleştirel desteği alınmadan bir model 

uygulanmaz.  

Getirilen yeni sistem, (Eğitim Bölgesi ve Sınavsız 

Mahalli Yerleştirme Sistemi) 

 Öğrencilerin yaklaşık %90-92’si adrese 

dayalı kayıt sistemi ile yerleştirilecek. 

 Oluşturulacak okul bölgeleri içinde 

öğrencilere 5 tercih hakkı tanınacak ve bu 

tercihlerinden birine yerleştirilecek. 

 Yerleştirmede okul türü tercihi dikkate 

alınacak. Kontenjandan fazla başvuru 

olması halinde okul başarı puanına göre 

yerleştirme yapılacak. 

 Öğrencilerin %8-10’u merkezi yapılacak 

bir sınavla, belirlenen 600 “nitelikli liseye” 

yerleştirilecek. (Yaklaşık 1.200.000 bin 

öğrencinin yalnızca 120.000’i)  

 Yani Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve 

Proje Okulu olan liseler sınavla öğrenci 

alacak. (302 Fen Lisesi, 93 Sosyal Bilimler 

Lisesi, Yaklaşık 350 Proje Okulu olan 

Anadolu Lisesi bulunmaktadır.) 

- Bu sınav isteğe bağlı olacak, hangi liselerin 

sınavla öğrenci alacağını MEB mayıs 

ayında açıklayacaktır. Bu bilinmezlik, 

öğrencilerin ve velilerin gelecekleriyle ilgili 

planları hedeflerini muallakta 

bırakmaktadır. 

 Sayısal ve sözel olarak toplam 60 soru 

sorulacaktır. Sorular 6-7 ve 8.sınıf 

programlarına dayalı hazırlanacaktır.  
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 Merkezi sınav Haziran ayının ilk hafta sonu 

sayısal ve sözel iki bölüm tek oturum olarak 

yapılacak. Sorular Temel Dersler esas 

alınarak hazırlanacak. Sınav merkezi 

yapılacaktır.  

 Önce sınava girenler öğrenciler nitelikli 

liselere yerleşecek, yerleşemeyenler de 

diğer gruba karışacak ve harmanlanan 

öğrenciler puanları da dikkate alınarak 

yerleşecektir. 

 Yabancı ve özel liseler kendi sınavlarını 

yapabilecek ya da MEB’in yaptığı sınav 

sonuçlarına göre yerleştirme 

yapabilecektir.  

Bu konuda eğitimcilerin eleştirileri aşağıdaki 

gibidir:  

 Yeni sistemin kamuoyuna yansıyan yasal bir 

dayanağı yoktur. Bu nedenle bir “öneri” niteliği 

taşımaktadır. Bir sınav sistemi değişikliğinde 

olması gereken, tüm kamuoyunun olurunu alan 

bir modelin belirlenip, yasal düzenlemesinin 

yapıldıktan sonra açıklanmasıdır. Açıklanan bu 

model, bu yönüyle sakat doğmuştur ve 

Cumhurbaşkanı bir gecede TEOG’u kaldıralım 

dedikten sonra, ansızın, çalışmadan hazırlanan, 

çalakalem bir öneriden öteye gitmemiştir.  

Ayrıca getirilen sistem ile ilgili kafa karışıklığının 

devam etmesi halen önemli bir sorundur; 

çünkü öğretmenler, yöneticiler, veliler aynı şeyi 

anlamazsa bu modelin doğru yürümesi 

mümkün değildir.  

 Burada sorulması gereken, “Bu anlatımların 

resmi bir belgesi var mıdır? Bir genelge, 

yönerge, yönetmelik var mıdır? 

 Liseye girişte merkezi sınavın kaldırıldığı 

söylemi gerçeği yansıtmamaktadır; çünkü 

%10’luk dilime girmek ve nitelikli bir liseye 

gidebilmek için öğrencilerin çoğu bir yarış 

içinde olacak ve merkezi sınavda şansını 

deneyecektir.  

 Bu noktada Bakanın “Öğrenciler okul dışı 

kaynaklara yönleniyordu.” söylemi 

çürümektedir. Merkezi bir sınav yapılacağı için 

yine öğrenciler kurs, etüt ve özel derslere 

yönelecektir.  

 Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 

öğrencilerin yüzde onunun nitelikli okullara 

merkezi sınavla alınacağı açıklamasıyla 

liselerin yüzde 90’ının niteliksiz olduğunu 

itiraf etmiştir. MEB burada kendi başarısızlığını 

da gözler önüne sermektedir. Yalnızca 600 

okulumuz mu niteliklidir? 

 Bir sınav sistemi değişikliğinden önce 

konuşulması gereken, tüm öğrencilerin nitelikli 

ve kaliteli eğitim imkanına sahip olmasıdır. 

Burada MEB, “Ben başarısızım ve 1 milyon 200 

bin öğrencinin yalnızca %10’una “nitelikli” 

eğitim verebilirim demektedir. Bu nedenle, 

tüm okulları nitelikli kılmak, devletin asli görevi 

olmalıdır. 

 Liselere sınavsız yerleşecek %90’lık kesim, 

oluşturulan eğitim bölgeleri içerisinde 5 tercih 

yapacak. Bu durum, öğrencilerin seçme hakkını 

kısıtlayacak ve öğrencileri kendi mahallelerine 

hapsedecektir.  Okulun öğrencinin evine yakın 

olması olumlu karşılanabilir; ancak bu nasıl 

sağlanacak? Eğitim bölgeleri, 1999 yılında 

çıkarılmış “Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurumları 

Yönergesi” ile büyük kentlerde, ilçeler 5-6 km 

çapında ve en az 30bin nüfuslu alt bölgelere 

ayrılmış, küçük yerlerde ise km ve nüfusa 

bakılmadan bölge sayılmıştır. Peki yeni 

sistemde eğitim bölgeleri nasıl 

oluşturulacaktır? Bu yönergedeki kriterler mi 

kullanılacak yoksa yeni bölgeler mi 

kurulacaktır?  

 Öğrenci tercihleri noktasında, 5 okulun 5’inin 

de akademik lise olması uzak bir ihtimaldir; 

çünkü eğitim bölgeleri belirlenirken her okul 

türünün kapsanmasına dikkat edilmektedir.  

 5 okul olmadığı yerlerde ne olacak? Örneğin 

Şavşat’ta 1 akademik, bir meslek, bir imam 

hatip lisesi var bu kişinin başka eğitim bölgesi 

tercih etme imkanı yok. Böyle durumlarda ne 

olacak?  

 Ya da bir okulu tercih eden başarılı öğrenci 

sayısı çok olduğunda ne olacak? İkili öğretime 

mi geçilecek?  
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 Üç yıllık sürecin 60 soru ile değerlendirilecek 

olması, bu sistemin zayıf noktalarından biridir. 

Kapsamlı ve objektif değerlendirme yapmanın 

zor olduğu bu sistem, ölçme değerlendirme 

ilkelerine de aykırıdır. 

 Meslek liselerini güçlendirme noktasında bu 

sınav başarı getirmeyecektir; çünkü öncelikle 

meslek liselerinin niteliği artırılarak meslek 

liselerinden mezun olanlar ile akademik 

liselerden mezun olanların gelir düzeyi ve 

gelecek planları benzeşmedikçe ve meslek 

lisesi tercihi ikinci planda olacaktır. Sınavsız 

öğrenci alan akademik lise tercihi arttığında, 

geri kanal tercihlerin de yoğunlukla imam hatip 

olması halinde, meslek liselerinin durumu ne 

olacaktır?  

 AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren, en çok 

“meslek liselerine uygulanan katsayı nedeniyle 

meslek liseleri üniversiteye yerleşemiyor” 

iddiasında bulundunuz ve bu liselerden katsayı 

uygulamasını kaldırdınız. Bu değişiklikten 

sonra, meslek liselerinden ve imam hatiplerden 

üniversiteye lisans düzeyinde giriş ne kadar 

artmıştır? (4 yıllık lisansa giriş %2.5, bu 

uygulamaya geçilmeden önce ise %15’ti. Ne 

yaptınız da bu öğrencilerin başarısını bu kadar 

düşürdünüz?) 

Burada sorulması gereken diğer sorular:  

 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nın 

önemiyle ilgili söylemlerinizden sonra 2011 

yılında bir düzenlemeyle mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarının tamamına öğretmen 

yetiştiren 50’ye yakın yüksek öğretim 

kurumunu kapatıldı. Şu an meslek liselerine 

öğretmen yetiştirilmekte midir? 7 yıldır meslek 

liselerine öğretmen yetiştirmezken, bu okullar 

nasıl geliştirilip ve destekleniştir? Meslek 

liselerine öğretmen yetiştiren bu okullar, 

geçmişte birçok mezun vermiş; ancak bu 

mezunlar atanamamıştır. Şimdi o havuz mu 

kullanılmaktadır?  

 Eğitim istihdam ilişkisi bağlamında kaç 

ortaöğretim ders programını, ulusal meslek 

standartları ve yeterlilik çerçevesinde 

geliştirildi?  

 Amaç kaliteli eğitimi artırmaksa, yaklaşık 9000 

liseden yalnızca 600’ü mü nitelikli? Peki geri 

kalan 8400 okulun kaliteli olması nasıl 

sağlanacak? Bu okulların yöneticileri kim? 

Yöneticileri asıl seçilecek? Yetiştirme programı 

var mı? Sizin 8400 “nitelikli olmayan” okulların 

okul yöneticilerini seçme ve geliştirmede neler 

yapıyorsunuz? Okulunda 4 yıl çalışacak bir 

yönetici “nitelikli” yapmak için çaba harcar mı?  

 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 

noktasında, ülke genelindeki okulların eğitim 

ortamındaki kalite sorgulandı ve eksiklikler 

tespit edildi mi? 

 Peki yetenekle alınan devletin spor ve güzel 

sanatlar liselerine nasıl öğrenci yerleştirilecek?  

Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar benimsediği 

eğitim politikaları ile eğitim sistemini siyasal 

iktidarın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda yap-

boz tahtasına çevirmek dışında eğitimde somut ve 

çözüme dayalı politikalar geliştirmemiştir. Temel 

eğitimden ortaöğretime geçişte yapılan son 

değişiklik, bakanlığın asıl amacının sağlıklı, herkesin 

memnun olacağı bir ortaöğretim sisteminin 

oluşturulması olmadığını açıkça göstermektedir. Bu 

sistemle ülke nitelikli okula gidenler ve diğer 

liselere gidenler olarak ikiye ayrılmaktadır 
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4.9. Taşeron İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba  

Emek Büroları - Taşeron İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi: 

Kadro emekçilerin hakkıdır. 

Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. 

Taşeron işçilik, bugün milyonlarca yurttaşı 

doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yaradır. 

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçisine verilen 

kadro sözleri yerine getirilmemiştir. Son dönemde 

taşeron işçilikle ilgili olarak siyasal iktidar 

tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmekte, ancak 

bu çalışmalar konunun doğrudan tarafları olan 

sendikalar, işçiler ve uzmanlarla 

paylaşılmamaktadır. Bu ortamda CHP öncülük 

yaparak, böylesi bir sorunun doğrudan taraflarıyla 

ortak ele alınması gerektiği inancı ile emekçileri ve 

emek örgütlerini bir araya getirmiştir. 

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron 

İşçilik Çalıştayı, taşeron işçilerin merakla ve umutla 

beklediği çözüme katkıda bulunmak için, 18 Kasım 

2017 tarihinde Ankara’da, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve 

taşeron işçi temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirildi.  

Çalıştayda taşeron işçiler, sendikacılar, 

akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerden 

oluşan katılımcılar, taşeron sisteminin sorunlarını, 

çözüm yollarını ve konuya ilişkin taleplerini ifade 

etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları ülkemizdeki 

taşeron işçilik sorununun çözümü için aşağıdaki 

hususlarda ortaklaşmışlardır: 

 Taşeron işçilik sistemi, 21. yüzyılın modern 

kölelik düzeni anlamına gelmektedir. Taşeron 

işçisi alt işverende süreli sözleşmeli olarak 

çalışmaktadır. Bu sistem ile işçilerin emeği, 

ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale 

getirilmektedir.  

 Taşeron işçilik sistemi, çalışma yaşamını 

kuralsızlaştırmaktır. Taşeron işçilerin örgütsüz 

olması, haklarının gasp edilmesine, ücretlerinin 

düşük olmasına, çok uzun çalışma sürelerine ve 

çalışma şartlarının ağırlaşmasına neden 

olmaktadır. 

 Taşeron işçiler işin en ağırını yapmakta, ücretin 

ise en hafifini almaktadırlar. Aynı işyerindeki 

diğer çalışanlarla eşit işi yapmalarına rağmen 

eşit ücreti alamamakta ve ayrımcılığa 

uğramaktadırlar. Taşeron işçilerin önemli bir 

sorunu da düzenli ücret alamamalarıdır. 

 Taşeron işçilik sistemi, iş cinayetlerini 

arttırmaktadır. Kâr hırsı, işçilerin hayatının 

önüne geçmekte ve işçilerin en temel hakkı 

olan yaşam hakkı göz ardı edilmektedir. 

 Taşeron işçiler, kadrolu işçilerin yararlandığı 

sosyal haklardan yeterince 

yararlanamamaktadır. Kadrolu çalışanlara 

verilen yakıt, ulaşım, aile ve çocuk, yemek gibi 

sosyal hakların tamamı taşeron işçisine 

verilmemektedir. 

 Kamuda çalışan taşeron işçiler yıllardır kadro 

vaadi ile oyalanmakta, ve adım atılmamaktadır. 

Taşeron işçiler için 6552 sayılı kanunla 

örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesi yapmanın 

önü açılmış olsa da kadro sorunu 

çözülememiştir. Son dönemde çözüm 

söylemleri yeniden dile getirilmeye başlanmış, 

yılsonuna kadar sorunun çözüleceği ifade 

edilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar 

paylaşılmasa da, çözüm olarak kadro değil, yeni 

bir çalışma statüsü ve üç yıl süreli "özel 

sözleşmeli personel" gibi formüller hazırlandığı 

haberleri basın yayın kuruluşlarında yer 

almaktadır. Kadro sözünü içermeyen, kamuda 

istihdamı garanti altına almayan hiçbir formül, 

taşeron işçisinin sorununu çözmeyecektir. Sözü 

edilen formüller taraflarca da kabul 

edilmemektedir. Taşeron işçiler, kamuda işçi 

olarak kadrolu istihdam edilmelidir.  

 Kamu hizmeti sürekli bir hizmettir, çalışanlar da 

sürekli çalışmalıdır.  Kamu hizmetinin sürekli 
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olduğu göz önüne alınarak, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan geçici işçiler de hak 

kaybına uğramaksızın, çalıştıkları işyerlerinde 

kadroya alınmalıdır.  

 Devlet, ucuz işgücü ve güvencesiz çalışma 

rejimini sürdüren değil, bunu önleyen 

olmalıdır. Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk 

edilemez. Kar hırsı kamu hizmetinin önünde 

engeldir. 

 Taşeron işçilerin kadrolu çalışması bir haktır. 

Kadro hukuken kazanılmış hakları ile birlikte 

değerlendirilmeli, kadroya geçişte tüm 

kazanılmış haklar korunmalıdır. Kamuda çalışan 

taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya 

geçirilmelidir. Taşeron işçisine verilecek kadro, 

emekçilerin hakkıdır.  

 Kamuda taşeron işçi sorununun çözümü, özel 

sektördeki taşeron işçiler bakımından da örnek 

teşkil etmelidir.  

CHP olarak, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in taşeron 

işçilerinin sorunlarının çözümü noktasında 

ortaklaştıkları tespit, itiraz ve taleplerinin hem 

hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi 

olacağız. 
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5. BİRİM FAALİYET RAPORLARI 

5.1.Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Tekin Bingöl 

Örgütte Meydana Gelen Değişiklikler 

1. Adana İli Çukurova İlçe Başkanı Yüksel 

ERDOĞAN’ın 19 Eylül 2017 tarihinde istifa 

etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe 

Yönetim Kurulu’nun 27 Eylül 2017 tarihli 

toplantısında Ali UÇAR seçildi. 

2. Yeni kurulan Artvin İli Kemalpaşa İlçe örgütüne, 

Fehmi ŞAHİN Başkanlığında İlçe Yönetim 

Kurulu’nun atanmasına, Merkez Yönetim 

Kurulu’nun 27 Eylül 2017 tarihli toplantısında 

karar verildi. 

3. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Karabük İli 

Merkez İlçe örgütüne, Sadık YEŞİLOVA 

Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 

atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 18 

Ekim 2017 tarihli toplantısında karar verildi. 

4. Boş olan Şırnak İli İdil İlçe Başkanlığı görevine, İl 

Yönetim Kurulu’nun 30 Ekim 2017 tarihli kararı 

ile Ahmet ASLAN atandı.  

5. İstanbul İli Bakırköy İlçe Başkanı Celal SEVİNÇ’in 

07 Kasım 2017 tarihinde istifa etmesiyle 

boşalan İlçe Başkanlığı görevine, İlçe Yönetim 

Kurulu’nun 13 Kasım 2017 tarihli toplantısında 

Saffet ONUR seçildi. 

6. Kilis İli Merkez İlçe Başkanı Talat Kurt, 13 Kasım 

2017 tarihinde görevinden istifa etti. 

7. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Tekirdağ İli 

Çorlu İlçe örgütüne, Selçuk DÖNMEZER 

Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 

atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 15 

Kasım 2017 tarihli toplantısında karar verildi. 

8. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Malatya İli 

Yeşilyurt İlçe örgütüne, Bayram DUMAN 

Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu’nun 

atanmasına, Merkez Yönetim Kurulu’nun 15 

Kasım 2017 tarihli toplantısında karar verildi. 

9. Erzincan İli Kemaliye İlçe Başkanı Ali Muharrem 

DOĞAN, 20 Kasım 2017 tarihinde vefat etti. 

 

TAMAMLANAN 2017 OLAĞAN İL ve İLÇE KONGRELERİ: 

3 Şubat 2017 tarihli MYK toplantısında kararı alınan kongre takvimine uygun olarak mahalle delege 

seçimlerinin tamamlanmasının ardından il ve ilçe kongreleri de yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 

sonuçlanan il ve ilçe kongreleriyle ilgili bilgiler aşağıdadır. 

27 Kasım 2017 tarihi itibariyle 8 il başkanlığı için kongre yapılmıştır. 

 İL KONGRE TARİHİ SEÇİLEN BAŞKAN 

1 BATMAN 29 Ekim 2017 HÜSEYİN YAŞAR 

2 BİNGÖL 21 Ekim 2017 AHMET BAZANCİR 

3 BİTLİS 21 Ekim 2017 METİN GÜZELKAYA 

4 ÇANKIRI 22 Ekim 2017 İLHAN TEKİN 

5 DİYARBAKIR 28 Ekim 2017 MEHMET SAYIN 

6 HAKKARİ 25 Kasım 2017 AYTEKİN KARAHANLI 

7 IĞDIR 4 Kasım 2017 İLHAN ZOR 

8 ŞIRNAK 18 Kasım 2017 MEHMET UĞUR 
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27 Kasım 2017 tarihi itibariyle 276 ilçe başkanlığı için kongre yapılmıştır. 

 İL İLÇE KONGRE TARİHİ SEÇİLEN BAŞKAN 

1 ADANA İMAMOĞLU 4 Kasım 2017 KASIM KARAKÖSE 

2 ADANA KARAİSALI 30 Ekim 2017 İLHAN ŞAHİN 

3 ADANA POZANTI 28 Ekim 2017 ŞENOL EROĞLU 

4 ADANA SAİMBEYLİ 27 Ekim 2017 EMEL DOĞAN 

5 ADANA SARIÇAM 21 Ekim 2017 CELAL GÜVEN 

6 ADIYAMAN ÇELİKHAN 26 Kasım 2017 KAMBER SUCU 

7 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 26 Kasım 2017 TUNCAY ÖZCAN 

8 AFYONKARAHİSAR ÇAY 25 Kasım 2017 ALİ SELVİ 

9 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 26 Kasım 2017 ÖNDER ŞENYURT 

10 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 25 Kasım 2017 ALİ RIZA YILMAZ 

11 AĞRI DİYADİN 28 Ekim 2017 AHMET YENİGÜN 

12 AĞRI DOĞUBEYAZIT 28 Ekim 2017 HALİS KARA 

13 AĞRI ELEŞKİRT 11 Kasım 2017 SEYİTHAN POLAT 

14 AĞRI HAMUR 11 Kasım 2017 ŞAHABETTİN AKAR 

15 AĞRI MERKEZ 4 Kasım 2017 M.ŞERİF TOSUN 

16 AĞRI PATNOS 4 Kasım 2017 ALİ BAYRAM 

17 AĞRI TUTAK 11 Kasım 2017 ŞERİF LAÇİN 

18 AKSARAY GÜLAĞAÇ 26 Kasım 2017 MUHARREM YILDIRIM 

19 ANKARA ALTINDAĞ 26 Kasım 2017 SERVET AKMAN 

20 ANKARA BEYPAZARI 26 Kasım 2017 ALİ UYSAL 

21 ANKARA ÇAMLIDERE 19 Kasım 2017 MUSTAFA ÇİÇEKÇİ 

22 ANKARA ELMADAĞ 26 Kasım 2017 ADEM BARIŞ AŞKIN 

23 ANKARA ETİMESGUT 25 Kasım 2017 AYHAN YILMAZ 

24 ANKARA EVREN 25 Kasım 2017 VESALET MUTLU 

25 ANKARA GÜDÜL 20 Kasım 2017 KEMAL İREZ 

26 ANKARA HAYMANA 22 Ekim 2017 NACİ SEZER 

27 ANKARA KALECİK 24 Ekim 2017 HAMZA ALPER GÜMÜŞ 

28 ANKARA KEÇİÖREN 18 Kasım 2017 SERDAR KENDİR 

29 ANKARA KIZILCAHAMAM 28 Ekim 2017 YÜKSEL ALTUN 

30 ANKARA MAMAK 14 Ekim 2017 ADNAN DEMİRCİ 

31 ANKARA NALLIHAN 25 Kasım 2017 ALİ EKBER AYTAÇ 

32 ANKARA POLATLI 26 Kasım 2017 SELAMİ OVACIK 

33 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 21 Ekim 2017 MAHMUT CELAL ÜNSAL 

34 ANKARA YENİMAHALLE 21 Ekim 2017 AHMET MEŞE 

35 ANTALYA FİNİKE 25 Kasım 2017 OKAN TANIR 

36 ARTVİN ARDANUÇ 16 Kasım 2017 MESUT HÜSEYİN AKSAKAL 

37 ARTVİN ARHAVİ 18 Kasım 2017 ENGİN ERKAN 

38 ARTVİN BORÇKA 17 Kasım 2017 VEHBİ YILMAZ 

39 ARTVİN HOPA 19 Kasım 2017 ADNAN İSKENDER 

40 ARTVİN KEMALPAŞA 19 Kasım 2017 FEHMİ ŞAHİN 

41 ARTVİN MERKEZ 18 Kasım 2017 CÜNEYT ÖZTÜRK 

42 ARTVİN MURGUL 17 Kasım 2017 MEHMET DURMUŞ 

43 ARTVİN ŞAVŞAT 16 Kasım 2017 NİHAT ACAR 

44 ARTVİN YUSUFELİ 13 Kasım 2017 BARIŞ DEMİRCİ 

45 BALIKESİR BALYA 22 Ekim 2017 GÜLAY DAYICAN 

46 BATMAN BEŞİRİ 10 Ekim 2017 MEHMET KIRMIZITAŞ 

47 BATMAN GERCÜŞ 8 Ekim 2017 MEHMET ŞERİF ÖNER 

48 BATMAN HASANKEYF 7 Ekim 2017 ORHAN BEKİROĞLU 
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49 BATMAN KOZLUK 7 Ekim 2017 AHMET DURMAZ 

50 BATMAN MERKEZ 8 Ekim 2017 MEHMET EKİN 

51 BATMAN SASON 7 Ekim 2017 BEDRİ ATALAY 

52 BİNGÖL ADAKLI 23 Eylül 2017 TURAN GÖKERİ 

53 BİNGÖL GENÇ 16 Eylül 2017 ALİ ALTINBAŞ 

54 BİNGÖL KARLIOVA 17 Eylül 2017 SIDDIK BİNGÖL 

55 BİNGÖL KIĞI 23 Eylül 2017 FİKRET DURMAN 

56 BİNGÖL MERKEZ 16 Eylül 2017 MEHMET EVRAN 

57 BİNGÖL SOLHAN 30 Eylül 2017 AHMET YORGUN 

58 BİNGÖL YAYLADERE 24 Eylül 2017 FİKRET AYDIN 

59 BİNGÖL YEDİSU 17 Eylül 2017 HÜSEYİN CAMAN 

60 BİTLİS ADİLCEVAZ 30 Eylül 2017 ŞERİF SAYIN 

61 BİTLİS AHLAT 24 Eylül 2017 RAFET SUBAŞI 

62 BİTLİS GÜROYMAK 30 Eylül 2017 ZEYNEL ABİDİN KÜÇÜKDAĞ 

63 BİTLİS HİZAN 23 Eylül 2017 AYDIN SADAK 

64 BİTLİS MERKEZ 23 Eylül 2017 SEDAT İLYAS 

65 BİTLİS MUTKİ 1 Ekim 2017 ERHAN DÜZYOL 

66 BİTLİS TATVAN 24 Eylül 2017 MARUF KIZILAĞAÇ 

67 BOLU MERKEZ 4 Kasım 2017 ERSAN TÜRKOĞLU 

68 BURDUR ALTINYAYLA 24 Kasım 2017 ÖZCAN KARAKAYA 

69 BURDUR BUCAK 26 Kasım 2017 AZİZ YILDIZ 

70 BURDUR ÇAVDIR 27 Kasım 2017 HASAN PEKER 

71 BURDUR ÇELTİKÇİ 26 Kasım 2017 MEHMET ÖNEL 

72 BURDUR GÖLHİSAR 25 Kasım 2017 İSA KAYACAN 

73 BURSA GÜRSU 26 Kasım 2017 CAVİT KAYA 

74 ÇANAKKALE BİGA 11 Kasım 2017 ÖZGÜR CEYLAN 

75 ÇANKIRI BAYRAMÖREN 22 Eylül 2017 METİN KAYA 

76 ÇANKIRI ÇERKEŞ 13 Eylül 2017 ERDOĞAN ÇUBUKÇUOĞLU 

77 ÇANKIRI ELDİVAN 9 Eylül 2017 ZEKERİYA AYDOĞDU 

78 ÇANKIRI ILGAZ 16 Eylül 2017 UFUK GEYİKÇİ 

79 ÇANKIRI KIZILIRMAK 5 Eylül 2017 ERDOĞAN ALANTOR 

80 ÇANKIRI KURŞUNLU 12 Eylül 2017 CAN TENEKE 

81 ÇANKIRI MERKEZ 23 Eylül 2017 FİKRET KAYA 

82 ÇANKIRI ORTA 14 Eylül 2017 ALİ KOÇAK 

83 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 10 Eylül 2017 HASAN KOYUNCU 

84 ÇORUM MECİTÖZÜ 26 Kasım 2017 ATİYE YAŞAR 

85 ÇORUM ORTAKÖY 26 Kasım 2017 ENGİN DEMİR 

86 DENİZLİ BABADAĞ 26 Kasım 2017 MEHMET ALTINÖZ 

87 DENİZLİ BULDAN 26 Kasım 2017 MUSA ÜNSAL 

88 DENİZLİ PAMUKKALE 25 Kasım 2017 OSMAN TABU 

89 DİYARBAKIR BAĞLAR 7 Ekim 2017 ZÜLKÜF KILIÇOĞLU 

90 DİYARBAKIR ÇERMİK 1 Ekim 2017 MEHMET EMİN EKİNCİ 

91 DİYARBAKIR ÇINAR 30 Eylül 2017 CENGİZ ÖZTÜRK 

92 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 1 Ekim 2017 MEHMET DEMİROĞLU 

93 DİYARBAKIR DİCLE 7 Ekim 2017 RAMAZAN AKSAL 

94 DİYARBAKIR EĞİL 29 Eylül 2017 MUSTAFA AKTAY 

95 DİYARBAKIR ERGANİ 1 Ekim 2017 MUSTAFA ASLAN 

96 DİYARBAKIR HANİ 1 Ekim 2017 BÜLENT BARÇ 

97 DİYARBAKIR KAYAPINAR 1 Ekim 2017 MEHMET ZEYNAL ÖZBALKAN 

98 DİYARBAKIR KOCAKÖY 30 Eylül 2017 HASAN KILIÇ 
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99 DİYARBAKIR KULP 1 Ekim 2017 NİHAT AYDOĞDU 

100 DİYARBAKIR LİCE 7 Ekim 2017 FAHRİ ERKAN 

101 DİYARBAKIR SİLVAN 30 Eylül 2017 ABDULLAH MANAZ 

102 DİYARBAKIR SUR 7 Ekim 2017 MEHMET BAYIN 

103 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 1 Ekim 2017 VEYSİ AĞHAN 

104 DÜZCE ÇİLİMLİ 26 Kasım 2017 CEMİL TINAS 

105 ELAZIĞ SİVRİCE 25 Kasım 2017 ŞÜKRÜ ERİM ÖZTÜRK 

106 ERZURUM AŞKALE 26 Kasım 2017 CAFER AKBABA 

107 ERZURUM AZİZİYE 26 Kasım 2017 ABDÜLKADİR ÇAKIR 

108 ERZURUM HINIS 25 Kasım 2017 İDRİS BAYIR 

109 ERZURUM KARAÇOBAN 25 Kasım 2017 HÜSNÜ YILAN 

110 ERZURUM KARAYAZI 4 Kasım 2017 YALÇIN ÇABAKÇORLU 

111 ERZURUM OLUR 5 Kasım 2017 FERUDUN KAPLAN 

112 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 25 Kasım 2017 BÜLENT DURNA 

113 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 26 Kasım 2017 MUSTAFA CESUR 

114 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 26 Kasım 2017 ATİLAY DALGIÇ 

115 GAZİANTEP ARABAN 5 Kasım 2017 MUSTAFA KAYACI 

116 GAZİANTEP İSLAHİYE 21 Ekim 2017 MUSTAFA ALICI 

117 GAZİANTEP KARKAMIŞ 28 Ekim 2017 MEHMET POLAT 

118 GAZİANTEP NİZİP 4 Kasım 2017 HALUK KAHRAMAN 

119 GAZİANTEP NURDAĞI 21 Ekim 2017 CAHİT ÇİRKİN 

120 GAZİANTEP OĞUZELİ 4 Kasım 2017 İLHAN KESKİNSOY 

121 GAZİANTEP ŞAHİNBEY 22 Ekim 2017 HÜSEYİN YALÇIN 

122 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 5 Kasım 2017 UMUT YILMAZ 

123 GAZİANTEP YAVUZELİ 5 Kasım 2017 ALİ YILMAZ 

124 GİRESUN BULANCAK 14 Kasım 2017 REŞAT NURİ ÖZDEMİR 

125 GÜMÜŞHANE KELKİT 11 Kasım 2017 NEVZAT CANPOLAT 

126 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 15 Kasım 2017 MAHMUT ÇAĞLAYAN 

127 GÜMÜŞHANE MERKEZ 19 Kasım 2017 TEKİN SARAÇOĞLU 

128 GÜMÜŞHANE ŞİRAN 16 Kasım 2017 NİHAT MALLI 

129 GÜMÜŞHANE TORUL 13 Kasım 2017 OSMAN ARAZ 

130 HAKKARİ MERKEZ 22 Ekim 2017 ŞÜKRÜ ÇİVİ 

131 HAKKARİ ŞEMDİNLİ 22 Ekim 2017 İLHAMİ ŞEN 

132 HAKKARİ YÜKSEKOVA 22 Ekim 2017 ALİ BAYGÜNEŞ 

133 HATAY ALTINÖZÜ 25 Ekim 2017 HAMİT İSAOĞULLARI 

134 HATAY BELEN 21 Ekim 2017 FEVZİ YÜKSEL 

135 HATAY HASSA 27 Ekim 2017 HAYDAR ERGÜNEŞ 

136 HATAY KIRIKHAN 28 Ekim 2017 HÜSEYİN HIRFANOĞLU 

137 HATAY KUMLU 22 Ekim 2017 ALİ ÇİMER 

138 HATAY REYHANLI 28 Ekim 2017 FATİH TURAN 

139 IĞDIR ARALIK 14 Ekim 2017 TEYMUR FIRAT 

140 IĞDIR KARAKOYUNLU 16 Ekim 2017 TURGUT AKTAŞ 

141 IĞDIR MERKEZ 13 Ekim 2017 GÜRBÜZ AKASLAN 

142 IĞDIR TUZLUCA 16 Ekim 2017 SÜLEYMAN ULUTAŞ 

143 ISPARTA SENİRKENT 26 Kasım 2017 ERCAN YALÇIN 

144 ISPARTA Ş.KARAAĞAÇ 25 Kasım 2017 İZZET BEYDOĞAN 

145 İZMİR KONAK 26 Kasım 2017 MEHMET ŞAKİR BAŞAK 

146 İZMİR URLA 26 Kasım 2017 HAKAN ÖZBADUR 

147 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 25 Kasım 2017 BEDRİ TOKUÇ 

148 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 26 Kasım 2017 VEYSEL ŞERVAN 
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149 KARABÜK EFLANİ 26 Kasım 2017 MEHMET KARADENİZ 

150 KARABÜK ESKİPAZAR 22 Ekim 2017 HÜSEYİN ŞAHİN 

151 KARABÜK MERKEZ 19 Kasım 2017 MEHMET DURUM 

152 KARABÜK OVACIK 21 Ekim 2017 RIZA MÜEZZİNOĞLU 

153 KARABÜK SAFRANBOLU 4 Kasım 2017 İBRAHİM AYHAN 

154 KARABÜK YENİCE 21 Ekim 2017 ORHAN KARAKAŞ 

155 KARAMAN AYRANCI 3 Kasım 2017 RAMAZAN GÖKYER 

156 KARAMAN ERMENEK 17 Kasım 2017 MUSTAFA BAHÇELİ 

157 KARAMAN MERKEZ 11 Kasım 2017 ONUR IRGAT 

158 KARAMAN SARIVELİLER 17 Kasım 2017 AHMET ERSAN 

159 KASTAMONU BOZKURT 23 Kasım 2017 MAHMUT MEHMET ÇELİK 

160 KASTAMONU DADAY 25 Kasım 2017 ATİLLA BAYRAM PİRCİ 

161 KASTAMONU DEVREKANİ 26 Kasım 2017 TURAN AYGÜN 

162 KASTAMONU ŞENPAZAR 24 Kasım 2017 SERDAR ESER 

163 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 21 Kasım 2017 AHMET KESİM 

164 KAYSERİ AKKIŞLA 24 Kasım 2017 AHMET DENİZ 

165 KAYSERİ SARIOĞLAN 26 Kasım 2017 NİHAT KARA 

166 KAYSERİ TALAS 26 Kasım 2017 SERDAR ALTUNER 

167 KIRIKKALE BAHŞILI 11 Kasım 2017 HAYDAR GÜMÜŞBAŞ 

168 KIRIKKALE BALIŞEYH 17 Kasım 2017 EFTAL SAPMAZ 

169 KIRIKKALE ÇELEBİ 12 Kasım 2017 ETEM KIYMAZ 

170 KIRIKKALE DELİCE 21 Ekim 2017 ENVER ÇELGİN 

171 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 12 Kasım 2017 HASAN AKSOY 

172 KIRIKKALE KESKİN 21 Ekim 2017 HAŞMET AYTAÇ 

173 KIRIKKALE MERKEZ 5 Kasım 2017 HÜSEYİN YÜCEL KIZIK 

174 KIRIKKALE SULAKYURT 17 Kasım 2017 TARIK KAYA 

175 KIRIKKALE YAHŞİHAN 11 Kasım 2017 AHMET KOÇDOĞAN 

176 KIRKLARELİ DEMİRKÖY 17 Kasım 2017 MESUT ÖZKUL 

177 KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 24 Kasım 2017 HİCRAN PEKTAŞ 

178 KIRKLARELİ PINARHİSAR 25 Kasım 2017 VOLKAN ERTAN 

179 KIRKLARELİ VİZE 26 Kasım 2017 ERCAN ÖZALP 

180 KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 22 Ekim 2017 HAŞİM KILIÇ 

181 KİLİS ELBEYLİ 26 Kasım 2017 İSA KAHRAMAN 

182 KİLİS MUSABEYLİ 25 Kasım 2017 SİNAN GÜNEŞ 

183 KONYA KARATAY 26 Kasım 2017 SUNER KARAKUŞ 

184 KONYA KULU 24 Kasım 2017 VAHDETTİN YÜCEL 

185 KONYA MERAM 22 Ekim 2017 SAİM SEZEN 

186 KÜTAHYA DUMLUPINAR 26 Kasım 2017 ZEKERİYA YILMAZ 

187 KÜTAHYA SİMAV 26 Kasım 2017 HASAN KOÇ 

188 MALATYA AKÇADAĞ 26 Kasım 2017 ALİ ASLAN 

189 MALATYA ARAPGİR 20 Kasım 2017 HÜSEYİN AKŞAHİN 

190 MANİSA DEMİRCİ 25 Kasım 2017 MELİH KURUL 

191 MANİSA GÖRDES 25 Kasım 2017 NİHAT ERGİN 

192 MANİSA KÖPRÜBAŞI 25 Kasım 2017 MUSTAFA BİLGİLİ 

193 MANİSA KULA 26 Kasım 2017 OSMAN KASIRGA 

194 MANİSA SELENDİ 26 Kasım 2017 FİKRİ KAYGISIZ 

195 MARDİN ARTUKLU 4 Kasım 2017 ENGİN NAYİR 

196 MARDİN DERİK 5 Kasım 2017 MEHMET ÇAPLIK 

197 MARDİN KIZILTEPE 4 Kasım 2017 EYÜP KALKAN 

198 MARDİN MAZIDAĞI 4 Kasım 2017 ABDO OTAY 
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199 MARDİN MİDYAT 28 Ekim 2017 AYDIN PAKSAT 

200 MARDİN ÖMERLİ 5 Kasım 2017 MUSTAFA ALTUNDAĞ 

201 MARDİN SAVUR 7 Kasım 2017 ABİD BALCI 

202 MARDİN YEŞİLLİ 9 Kasım 2017 İBRAHİM ÇOKAN 

203 MERSİN AKDENİZ 11 Kasım 2017 MUSTAFA SEKENDUR 

204 MERSİN ANAMUR 25 Kasım 2017 AYHAN GÜVEN 

205 MERSİN BOZYAZI 23 Kasım 2017 NEVZAT TURGAY 

206 MERSİN SİLİFKE 12 Kasım 2017 BÜNYAMİN UÇAR 

207 MERSİN TARSUS 21 Ekim 2017 ALİ İLK 

208 MERSİN TOROSLAR 21 Ekim 2017 BURHANETTİN ERDOĞAN 

209 MUĞLA DALAMAN 21 Ekim 2017 KAMİL AYHAN ÖNER 

210 MUĞLA DATÇA 4 Kasım 2017 AYTAÇ KURT 

211 MUĞLA FETHİYE 28 Ekim 2017 ALİ ÖZGÜR KULLUKÇU 

212 MUĞLA MARMARİS 25 Kasım 2017 ACAR ÜNLÜ 

213 MUĞLA MENTEŞE 2 Kasım 2017 ERKAN AYDIN 

214 MUĞLA SEYDİKEMER 22 Ekim 2017 NALAN BÜYÜKÇOBAN 

215 MUĞLA YATAĞAN 22 Kasım 2017 KEMAL ÖZLER 

216 MUŞ BULANIK 15 Ekim 2017 ŞEMSETTİN ONULER 

217 MUŞ HASKÖY 28 Ekim 2017 YILDIRIM PAÇAL 

218 MUŞ KORKUT 29 Ekim 2017 VEDAT TANRIVERMİŞ 

219 MUŞ MALAZGİRT 22 Ekim 2017 MEVLÜT GÜVENİR 

220 MUŞ MERKEZ 13 Ekim 2017 MEHMET ŞERİF SÖNMEZ 

221 MUŞ VARTO 12 Ekim 2017 GÖNÜL BALLI 

222 NEVŞEHİR KOZAKLI 21 Kasım 2017 SEFER NESLİHANOĞLU 

223 NİĞDE ALTUNHİSAR 25 Kasım 2017 SEDAT KAYAN 

224 NİĞDE BOR 22 Kasım 2017 ERDAL GEVREKÇİ 

225 NİĞDE ÇAMARDI 24 Kasım 2017 OSMAN OKÇU 

226 NİĞDE ÇİFTLİK 26 Kasım 2017 TURGAY YILDIZ 

227 NİĞDE ULUKIŞLA 23 Kasım 2017 BİROL ÖNDER 

228 OSMANİYE BAHÇE 25 Kasım 2017 SANİYE BAYKAL 

229 OSMANİYE KADİRLİ 21 Ekim 2017 MEHMET ORKUN DÖĞÜŞÇÜ 

230 OSMANİYE SUMBAS 22 Ekim 2017 GAZİ GÜVELOĞLU 

231 OSMANİYE TOPRAKKALE 26 Kasım 2017 İBRAHİM ATEŞ 

232 RİZE FINDIKLI 26 Kasım 2017 KADİRHAN KADIOĞLU 

233 RİZE MERKEZ 25 Kasım 2017 HÜSEYİN BOSTAN 

234 SİİRT BAYKAN 14 Ekim 2017 İLYAS ARPACIK 

235 SİİRT ERUH 12 Ekim 2017 HÜSEYİN BALKI 

236 SİİRT KURTALAN 14 Ekim 2017 ORHAN KARATAŞ 

237 SİİRT MERKEZ 15 Ekim 2017 METİN ÖZER 

238 SİİRT PERVARİ 14 Ekim 2017 BEDRİ ÇAKAN 

239 SİİRT ŞİRVAN 14 Ekim 2017 SELAHATTİN ÖDÜMLÜ 

240 SİVAS AKINCILAR 29 Eylül 2017 HÜSEYİN ÇİÇEK 

241 SİVAS DİVRİĞİ 17 Kasım 2017 HÜSAMETTİN KIRKAYAK 

242 SİVAS HAFİK 19 Kasım 2017 KEMAL GÜNGÖR 

243 SİVAS KOYULHİSAR 25 Kasım 2017 SALİH ÇELİK 

244 SİVAS MERKEZ 26 Kasım 2017 ÖZCAN ERDOĞAN 

245 SİVAS SUŞEHRİ 28 Eylül 2017 HÜSEYİN ÇORLU 

246 ŞANLIURFA BOZOVA 26 Kasım 2017 ÖMER GÜL 

247 ŞANLIURFA HİLVAN 26 Kasım 2017 ABUZER BEBE 

248 ŞANLIURFA SURUÇ 26 Kasım 2017 SERVET GÖREN 
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249 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 21 Ekim 2017 NECAT AYKUT 

250 ŞIRNAK CİZRE 21 Ekim 2017 KEMAL CİNGÜ 

251 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 21 Ekim 2017 AHMET ACAR 

252 ŞIRNAK MERKEZ 21 Ekim 2017 BAYRAM UĞUR 

253 ŞIRNAK ULUDERE 21 Ekim 2017 İSA GÜLDALI 

254 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 5 Kasım 2017 ENGİN CAMCI 

255 TEKİRDAĞ ÇORLU 25 Kasım 2017 YILDIRAY ARICI 

256 TEKİRDAĞ ERGENE 26 Kasım 2017 ERDİNÇ İREL 

257 TEKİRDAĞ HAYRABOLU 11 Kasım 2017 HAMDİ ÇETİN 

258 TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ 26 Kasım 2017 MÜRŞİDE BORALI 

259 TEKİRDAĞ MURATLI 19 Kasım 2017 UFUK GENÇTÜRK 

260 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 22 Ekim 2017 İLKER YAĞCIOĞLU 

261 TOKAT ARTOVA 26 Kasım 2017 DURAN BAKIR 

262 TOKAT SULUSARAY 26 Kasım 2017 YUSUF TOLU 

263 TOKAT YEŞİLYURT 26 Kasım 2017 BEKTAŞ CEYLAN 

264 TRABZON HAYRAT 26 Kasım 2017 ALİ NUHOĞLU 

265 TRABZON OF 23 Kasım 2017 FAHRİ KAPTANOĞLU 

266 TRABZON YOMRA 25 Kasım 2017 İNCİ ATASOY 

267 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 27 Kasım 2017 CAFER İNCE 

268 TUNCELİ HOZAT 25 Kasım 2017 SEYFİ GEYİK 

269 TUNCELİ NAZIMİYE 20 Kasım 2017 ALİ YIKILMAZ 

270 TUNCELİ OVACIK 24 Kasım 2017 ALİ ASKER KOÇUK 

271 UŞAK BANAZ 25 Kasım 2017 ETHEM ERDEM 

272 UŞAK EŞME 25 Kasım 2017 SELİM ÇOŞKUN 

273 UŞAK KARAHALLI 12 Kasım 2017 MİTHAT ŞAHİN 

274 UŞAK MERKEZ 26 Kasım 2017 HALİL ARSLAN 

275 UŞAK SİVASLI 19 Kasım 2017 HÜRRÜYET ŞAFAK 

276 UŞAK ULUBEY 25 Kasım 2017 SELİM SAKA 

 

1 EYLÜL – 22 KASIM 2017 ETKİNLİK PROGRAMI 

 

19 Eylül 2017 

CHP'li belediyeler arasında gerçekleştirilen 'kardeş 

belediye' projesi kapsamında, İstanbul'dan Kadıköy 

Belediyesi ile Bingöl'den Yayladere Belediyesinin 

kardeş belediye olduğu ve Yayladere'de yapımı 

Kadıköy Belediyesi tarafından üstlenilmiş kültür 

merkezinin açılışını içeren etkinliğe katılım 

sağlandı. 

 

17-18 Ekim 2017  

Ankara Ataköşk Otel’de düzenlenen ve çeşitli 

illerden kadın muhtarların katıldığı Kadın Muhtarlar 

Buluşmasına Genel Başkanımızla birlikte katılım 

sağlandı. 

29 Ekim 2017  

 

Cumhuriyet'in ilanının 94'üncü yıldönümünde 

CHP öncülüğünde, yurttaşlarla birlikte 

gerçekleştirilen 29 Ekim Yürüyüşüne katılım 

sağlandı. 1.Meclis’ten başlayan ve genç-yaşlı 

demeden binlerce yurttaşımızın yağışlı havaya 

rağmen ellerinde bayraklarla katıldığı yürüyüş 

Anıtkabir'de son buldu. 
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16 Ekim 2017 

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık 

Mahzuni Şerif'in 77'nci doğum gününde anıldığı 

etkinliğe katılım sağlandı.   

 
17 Kasım 2017 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına 

yönelik olarak TBMM Başkanlığına bir araştırma 

önergesi sunuldu. Araştırma önergesinde 

Avrupa'da yaşayan vatandaşların karşılaştıkları 

başlıca sorunlara yer verildi. Özellikle izin 

dönemlerinde uçak biletlerinin aşırı pahalı olduğu, 

aracıyla gelmek isteyenlerin Kapıkule Sınır 

Kapısında 18-20 saati bulan uzun kuyruklarda 

beklemek zorunda kaldıkları ve bu esnada yemek, 

çöp, tuvalet gibi ihtiyaçların büyük bir sorun halini 

aldığı belirtildi. Önergede, yine kamu bankaları 

aracılığıyla Türkiye'ye gönderilen paralardan alınan 

komisyon oranlarının da yüksek olması sebebiyle 

mağduriyet yaşandığı belirtilerek, yurt dışında 

yaşayan vatandaşların sorunlarının tespit edilmesi, 

bu sorunların çözümü noktasında sistemli 

çalışmaların yapılabilmesi için konunun 

uzmanlarının ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 

kurduğu sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin 

alınması amacıyla Meclis araştırması açılması 

istendi. 

Araştırma Önergesinin metni aşağıdadır: 

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkelerin dış politikalarında yaşanan dalgalanmalar 

ve ilişkilerdeki gerginlikler, yurt dışında yaşamlarını 

sürdüren vatandaşlarımızın günlük hayatlarını 

doğrudan etkilemektedir. Son dönemde 

Türkiye’nin dış politikasındaki eksen kaymaları, 

hatalı girişimler, mezhep temelli yaklaşımlar ve ülke 

içinde seçime dönük tutumlar, gurbette vatan 

hasreti ile yaşayarak ülkelerine katkı sunmaya 

devam eden vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. 

Bunun en yakın örneği son dönemde Avrupa’nın 

çeşitli ülkeleriyle yaşanan anlamsız gerilimlerdir. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız doğal olarak 

bu gerilimli siyasi iklimden olumsuz etkilenmekte 

ve tedirginlik yaşamaktadırlar.  

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dış 

politikanın yansıması temelinde yaşadığı sorunların 

yanı sıra artık kronik hale gelmiş sorunları da 

bulunmaktadır. Bu sorunlar vatandaşlarımızın 

ülkemize gelerek hasret gidermesine ve/veya 

ülkelerine maddi ve manevi katkı sunmalarına 

engel olacak türdendir. Bahsi geçen sorunlara dair 

yapılan çalışmalar, sorunların son derece önemli 

olduğu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, 

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları 

başlıca sorunlar şöyle sıralanmıştır:  

 Özellikle izin dönemlerinde uçak biletleri aşırı 

pahalı olmaktadır.  

 Aracıyla gelmek isteyenler Kapıkule Sınır 

Kapısı’nda 18-20 saati bulan uzun kuyruklarda 

beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu esnada 

yemek, çöp, tuvalet gibi ihtiyaçları büyük bir 

sorun halini almaktadır.  

 Kamu bankaları aracılığıyla Türkiye’ye 

gönderilen paralardan alınan komisyon 

oranlarının yüksek olması sebebiyle 

mağduriyet yaşamaktadırlar.  

 Sosyal Güvenlik Ataşeliklerinin hizmet 

kapasitesinin geliştirilmesi ve emeklilik 

işlemlerinin konsolosluklarda 

gerçekleştirilebilmesi talep edilmektedir.  
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 Mavi kartlılar, düzenlemelerdeki boşluklar 

nedeniyle ciddi sorunlar yaşamaktadır.  

 Dövizle askerlik konusuna yaşanan sorunların 

düzeltilmesi beklenmektedir.  

 Seçme-seçilme konusunda yaşanan sorunların 

giderilmesi istenmektedir.  

Bahsi geçen sorunların bir kısmı için yasal 

düzenlemeler gerekmekteyken bir kısmı piyasa 

koşullarında biçimlendiği için diyalog kanallarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle 

bahsedilen sorunların yalnızca Hükümet girişimiyle 

çözülemeyeceği ortada olduğu gibi, bu konuda 

harekete geçilmesi, sorunlara karşı sistemli bir 

çözüm paketinin hazırlanması gerekmektedir. 

Dünyada bu konuda yapılmış çalışma ve 

deneyimlerden yararlanmamız mecburi olmuştur. 

Bunun için ise Meclis çatısı altında bir komisyon 

kurulması, çalışmaların daha sistemli 

yürütülmesine katkı sağlayacağı gibi, önerilerin 

uygulanması açısından da yararlı olacaktır.  

Bu bağlamda; yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarının tespit edilmesi, bu 

sorunların çözümü noktasında sistemli çalışmaların 

yapılabilmesi, konunun uzmanlarının, yurt dışında 

yaşayan vatandaşlarımızın kurduğu Sivil Toplum 

Örgütlerinin görüşlerinin alınması amacıyla 

Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. 

maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını 

saygılarımızla arz ederiz. 

Tekin BİNGÖL, Ankara Milletvekili ” 

 

Kongrelere Katılım: 

14 Ekim’de yapılan CHP Mamak İlçe Kongresi ve 28 

Ekim’de yapılan CHP Diyarbakır İl Kongrelerine 

katılım sağlandı. 

 

Diğer Etkinlik ve Açılışlara Katılım 

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen İsmet 

İnönü Parkı açılışı, Tunceli Dayanışma ve Kültür 

Vakfı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Aşure 

Etkinliği, Hacı Bektaş Veli Kültür Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Aşure 

Etkinliği, Etimesgut İlçe Başkanlığı tarafından 

düzenlenen Aşure Etkinliği ile Kırıkkale Sulakyurt Ali 

Şeyhli Köyü Sultan Tokuş Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Aşure 

Etkinliklerini de içeren çeşitli açılış ve etkinliklere 

katılım sağlandı. 

 

 

CHP YURT DIŞI ÖRGÜTLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRELER: 

15 Ekim 2017 

CHP Belçika Birliğinin Genel Kurulu yapıldı. Hasan 

Eryürük başkan olarak seçildi. 

21 Ekim 2017 

CHP Münih Birliğinin Genel Kuruluna katılım 

sağlandı. Genel Kurulda Gülbey Kılıç başkan olarak 

seçildi. 
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12 Kasım 2017 

CHP Fransa Birliğinin Genel Kurulu yapıldı. Bayram 

Uğur Güven başkan olarak seçildi. 

5 Kasım 2017  

CHP Almanya Baden – Württemberg Birliğinin 

Genel Kuruluna katılım sağlandı. Genel Kurulda 

Mehmet Yıldırım başkan olarak seçildi. 

 

 

 

YURT DIŞI ETKİNLİKLERİ: 

24 Ekim 2017 

CHP Strasbourg Birliğinin Hoenheim'da 

düzenlediği, Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar 

ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de 

bulunduğu birlik bürosunun açılışına katılım 

sağlandı.  

 

19 Kasım 2017  

CHP Avusturya Birliği tarafından birliğin 4. kuruluş 

yıl dönümünü kutlamak üzere Viyana’da 

düzenlenen programa ve "Kuruluşun ve Kurtuluşun 

İzinde 94.Yıl'' adlı panele konuşmacı olarak katılım 

sağlandı. 
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5.2.Hukuk ve Seçim İşleri Faaliyet Raporu 

Gen.Bş.Yrd.Bülent Tezcan 

 5 Ekim 2017 tarihinde, Ankara 16. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2017/154 E.  sayılı Hava Kuvvetleri 

Mahrem İmamlar davasına partimiz adına 

katılma dilekçesi verildi. Dava dosyası takip 

edilmektedir.  

 12 Ekim 2017 tarihinde, Ankara 19. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2017/160 E. sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbe 

faaliyetlerine ilişkin davaya partimiz adına 

katılma dilekçesi verildi. Dava dosyası takip 

edilmektedir.  

 16 Ekim 2017 tarihinde, İstanbul 25. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2017/237 E. sayılı 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü’ndeki darbe faaliyetlerine 

ilişkin davaya partimiz adına katılma dilekçesi 

verildi.  

 Akıncı Üssü, Kara Havacılık Okulu ve 

Genelkurmay Başkanlığındaki darbe 

faaliyetlerine ilişkin davaların duruşmaları takip 

edilmektedir. Bunlar dışındaki darbe girişimine 

ilişkin davalardaki gelişmeler de izlenmektedir. 

 7 Şubat 2017 tarihinde 24 TV’de yayınlanan, 

partimize ilişkin gerçeğe aykırı ithamlar içeren 

haber hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Bu suç duyurusu hakkında 

hukuka aykırı olarak  verilen Kovuşturmaya Yer 

Olmadığına Dair Karara itiraz edilmiştir.  

 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasına 

ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

yapılan başvurumuzun içeriğinde bulunan 

hususları açıklayıcı ek dilekçe, mahkemeye 

gönderilmiştir. 

 9 Eylül 2017 tarihinden sonra parti tüzel 

kişiliğine karşı kişilik haklarını zedeleyici söylem 

ve davranış içinde bulunan 9 kişi hakkında 

manevi tazminat davası açılmış ve bu kişilerin 

sosyal medya paylaşım içeriklerinin kaldırılması 

sağlanmıştır. Bu konuda hali hazırda 40 adet 

derdest dava bulunmaktadır. 

Partimiz aleyhine açılan davalar ve icra takipleri 

takip edilmektedir. 

 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

 

20 EKİM Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 

Kuşadası’nda düzenlediği Muhtarlar Toplantısına 

Genel Başkanımızla birlikte katılındı. 

28 EKİM TÜSES tarafından düzenlenen 

“Prof. Dr. Erdal İnönü'nün İzinde Siyasette Uzlaşma 

Kültürü” anma toplantısına konuşmacı olarak 

katılındı. 

29 EKİM İstanbul Büyükçekmece 

Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı 

kutlamalarına katılındı. 

29 EKİM İstanbul Beylikdüzü’nde 

Cumhuriyet Yürüyüşüne katılındı. 

30 EKİM Tekirdağ İl Başkanlığı, Tekirdağ 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Süleymanpaşa 

Belediye Başkanlığı, ve Tekirdağ Barosu ziyaret 

edildi.  

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde miting 

düzenlendi. 

15 KASIM   DSP’nin 32.Kuruluş Yıldönümü 

dolayısıyla Genel Başkanımızla birlikte DSP Genel 

Başkanı Sn. Önder Aksakal ziyaret edildi 

18 KASIM CHP Emek Büroları tarafından 

Ankara’da düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’na 

katılındı. 
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ÖNEMLİ KABULLER 

27 EYLÜL EGEM Platformu kabul edildi. 

3 EKİM TÜM BELSEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt 

kabul edildi.. 

2 KASIM Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi 

Topluluğu öğrencileri kabul edildi. 

2 KASIM Aydınlılar Eğitim Kültür ve 

Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın kabul 

edildi. 

 

 

BASIN TOPLANTILARI  

22 KASIM 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-22-

kasim-2017-65240.aspx 

15 KASIM 2017  

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/chp-genel-

baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-

tezcanin-basin-aciklamasi-15-kasim-2017-

65024.aspx 

8 KASIM 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-08-

kasim-2017-63797.aspx 

1 KASIM 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-01-

kasim-2017-63615.aspx 

25 EKİM 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-25-

ekim-2017-63399.aspx 

18 EKİM 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-18-

ekim-2017-63229.aspx 

11 EKİM  2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-11-

ekim-2017-62971.aspx 

4 EKİM  2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-04-

ekim-2017-62757.aspx 

27 EYLÜL 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-basin-aciklamasi-27-

eylul-2017-62586.aspx 

13 EYLÜL 2017 

https://www.chp.org.tr/Haberler/50/b%C3%BClen

t%20tezcan/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-

sozcusu-bulent-tezcanin-myk-aciklamasi-13-eylul-

2017-62220.aspx
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YAZILI BASIN  

23 KASIM 2017 

 

 16 KASIM 2017 

 

 

09 KASIM 2017  
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2 KASIM 2017 

 

31 EKİM 2017 

 

26 EKİM 2017  

 

20 EKİM 2017 

 

19 EKİM 2017  
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14 EKİM 2017  

 

12 EKİM 2017  

 

5 EKİM 2017  
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28 EYLÜL 2017 

 

8 

 

26 EYLÜL 2017  
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17 EYLÜL 2017 

 

14 EYLÜL 2017  
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5.3.İnsan ve Doğa Hakları Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Zeynep Altıok 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER 

8 Eylül 2017 Cuma 

Menzil Tarikatına Ait GVS İbaresinin Sağlık 

Bakanlığı Araç ve Ambulanslarında Yer Alması:  

Menzil tarikatına ait GVS ibaresinin Bakanlığın 

araçlarında ve ambulanslarında kullanılması 

hakkında Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi. 

9 Eylül 2017 Cumartesi 

PM Toplantısı: 

PM toplantısına katılım. 

CHP’nin 94. Kuruluş Yıldönümü: 

Tiyatrocu Eren Aysan tarafından yazılan ve 

yönetilen “CHP 94. Yıl Özel Gecesi” adlı oyunun 

CHP’nin 94. Kuruluş Yıldönümünde sahnelenmesi 

için planlanma. Prova öncesinde ve esnasında 

sanatçıların ihtiyaçlarının karşılaması için Nazım 

Hikmet Kültür Merkezinde bulunma ve 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile 

görüşme.  

Cumhuriyetin ve ülkemizin kurucu partisi olan 

Cumhuriyet Hak Partisi’nin Yenimahalle Nazım 

Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 94. Kuruluş 

yıldönümü etkinliğine katılım.  

11 Eylül 2017 Pazartesi: 

Cumhuriyet Gazetesi Davası: 

316 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi 

yazarları ve yöneticileri hakkında Silivri’de yapılan 

duruşmaya 10’u daimi katılımcı 25 milletvekili 3 PM 

üyesi ile katılım.  

14 Eylül 2017 Perşembe 

Aysel Tuğluk’un Annesinin Cenazesine Saldırı: 

HDP Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesinin 

cenazesine saldırıyı engellemek üzere harekete 

geçmeyen Ankara Valisi ve Emniyet Müdürünün 

görevlerini suistimal ettikleri için basın açıklaması 

ve cenazeye saldıranların soruşturulması, Osmanlı 

ocaklarının bu saldırıyla ilişkisi olup olmadığının 

araştırılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 

yanıtlaması istemiyle soru önergesi. 

Balçova Belediyesi Üniversite Öğrencileri için 

Bilgisayar Projesi: 

Balçova Belediyesi’nin 11 yıldır düzenlediği 

üniversite öğrencilerine yönelik eğitim katkılarında 

bu yıl 620 başarılı öğrenciye plaket ve bilgisayar 

verildi. Bu etkinliğe Genel Başkan Yardımcımız Lale 

Karabıyık, İzmir Milletvekillerimiz Özcan Purçu, 

Tacettin Bayır, İl Başkanı Asuman Ali Güven Balçova 

İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ve Belediye Meclis 

Üyeleri ile birlikte katılım. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ Ağaç 

Kıyımı: 

9 Eylül tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

ODTÜ’de yaptığı ağaç kıyımının protokol şartlarına 

uygun olup olmadığı, yapılacak yolun sonunda yer 

alan inşaatın hangi firmaya ait olduğu, 

hissederlarının kim ya da kimler olduğunun 

açıklanması için Başbakan Binali Yıldırım’ın 

yanıtlaması istemiyle soru önergesi. 

17 Eylül 2017 Pazar 

Urla İlçe Kongresi Delege Seçimi: 

CHP Urla ilçe Kongre delelerinin belirlendiği 

mahalle delege seçimine katılım.  

18 Eylül 2017 Pazartesi 

Eğitim Öğretim Yılı Açılışında Kuran Okunması: 

İzmir Torbalı, Şehit Onur Ensar Ayanoğlu 

Ortaokulu’nda eğitim öğretim yılı açılışının Kuran 

okunarak yapılması hem Laikliğe meydan okumak 

hem de toplumun din duygularını suiistimal 

etmektir. Yönetmeliğe uymayan sorumlular 

hakkında yapılan işlemleri ve buna benzer başka 

şikayetlerin olup olmadığının belirlenmesi için Milli 

Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle 

soru önergesi. 
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20 Eylül 2017 Çarşamba 

Edebiyat ve Mimari Konulu Söyleşi: 

İzmir Mimarlar Odası tarafından düzenlenen 

Edebiyat ve Mimari konulu söyleşiye Murathan 

Mungan ile birlikte katılım.  

21 Eylül 2017 Perşembe 

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun 

ağabeyi Metin Balkanlıoğlu Hakkında Suç 

Duyurusu: 

Balkanlıoğlu’nun 2016 yılında çekildiği belirlenen 

video görüntülerinde türban takmayan kadınlara 

“açıl kızım gelen öpsün giden yalasın” sözleri insan 

hakkı ihlalidir.  Kadına yönelik şiddet ve ayrımın 

arttığı bu dönemde suçu öven, şiddeti azmettiren, 

kadına yönelik kin, nefret ve ayrımcı uygulamalar 

yapanların cezasız kalmaması için TCK’nın 122., 

125., 213., 216., 217. Maddelerine muhalefetten 

Metin Balkanlıoğlu hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusu. 

22 Eylül 2017 Cuma 

Bergama Metin Altıok İzmir Edebiyat Festivali: 

Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali çerçevesinde 

bu yıl ikincisi düzenlenen ve ‘Edebiyat Barıştır' 

temasıyla Bergama Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen 'Metin Altıok Burada' konulu 

panele Şair Metin Kaygalak, şair Özgün Enver Bulut 

ve Eren Aysan ile birlikte katılım.   

23 Eylül 2017 Cumartesi 

Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt 

Toplama Tesisleri Açılışı: 

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesinin desteği 

ile bölgedeki süt üreticilerinin bir araya gelerek 

kurduğu “Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Süt Toplama Tesisleri" açılışına İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Aziz Kocaoğlu, Bergama Belediye 

Başkanı Mehmet Gönenç ve partililerimiz ile 

birlikte katılım. 

25 Eylül 2017 Pazartesi 

TBMM Kadınları Aşağılayan “Hüküm” adlı Dergiye 

Abone Oldu: 

Kadınların pantolon giymesinin, kaşlarını 

aldırmasının, üniversiteye gitmesinin günah 

olduğunu iddia eden ilahiyatçı İhsan Şenocak’ın 

yayın danışmanlığını yaptığı Hüküm dergisinin 

TBMM kütüphanesi tarafından alınmasının 

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle 

soru önergesi. 

26 Eylül 2017 Salı 

Sivas Madımak Davası Sanıkları Önerge: 

1 Mart 2017 tarihinde Sivas sanıklarıyla ilgili 

verdiğim soru önergesi meclis başkanlığı tarafından 

“kişisel ve uzun” bularak tarafıma geri iade 

edilmişti. Sivas Davası sanıkları nerede, kaçı firari, 

kaçı cezaevinde gibi sorularıma ek olarak Fetö 

sanıklarına yer açmak için Sivas Katliamı 

hükümlülerinin hücreden koğuşa alındığı 

haberlerinin doğru olup olmadığı iddialarının 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından 

yanıtlaması istemiyle soru önergesi.  

29 Eylül 2017 Cuma 

Saraçoğlu Mahallesi Yıkım Kararı: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk toplu konut projesi olan 

Ankara Çankaya’daki Saraçoğlu Mahallesi 

hükümetin “korunacak” açıklamalarına rağmen 

‘riskli alan’ olarak ilan edilmesi ve yıkımının 

önündeki engellerin kaldırılması üzerine Başbakan 

Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru 

önergesi. 

7 Ekim 2017 Cumartesi 

Diyarbakır-Sur İlçesi Çalışma Raporu: 

22 Haziran 2017 tarihinde Adana Milletvekili 

İbrahim Özdiş ve İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi 

ile birlikte Diyarbakır, Sur ilçesinde yapılan 

inceleme, görüşme ve değerlendirmelere ait 

çalışma raporu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na 

sunumu. 

Adalet Kurultayı Değerlendirmesi: 

26-29 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de 

yapılan “Adalet Kurultayı”nın değerlendirmesi, 

görüş ve önerilerinin yer aldığı bilgi notunun Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’na sunumu. 
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10 Ekim 2017 Salı: 

10 Ekim “Ankara Gar Katliamı” Yıl Dönümü Anma 

Töreni: 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Kavşağında 

meydana gelen ve 101 yurttaşın katledildiği, 

yüzlerce yurttaşında yaralandığı bombalı terör 

eyleminde ölenleri anmak için Ankara Tren Garı 

önünde yapılması planlanan anma törenine katılım.   

12 Ekim 2017 Perşembe 

Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi:  

25 Temmuz 2017 tarihinde hükümet tarafından 

TBMM'ye sunulan ancak gelen protesto ve tepkiler 

üzerine geri çekilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarısı 

tekrar meclis gündemine alınınca, müftülere 

verilmek istenen nikah kıyma yetkisini protesto 

etmek amacıyla TBMM’ye gelen İzmir’li kadınları 

karşılama ve Türkiye’nin aydın, çağdaş ve laik 

kadınları ile buluşma.  

Devletin Kurumlarına Sızan Tarikatlar: 

15 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti tarafından 

devletin tüm kurumlarına yerleştirilen Fethullah 

Gülen’ciler 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe 

girişiminde bulundu. “FETÖ”den boşalan devlet 

kurumlarına başka tarikatların yerleşmemesi için 

meclis araştırması açılması istemi. 

İnsan Hakları ve Hukuk Paneli: 

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen 

İnsan Hakları ve Hukuk konulu panele Anayasa 

Hukuku Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile 

birlikte katılım. 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Kulübü 

Öğrencileri: 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans salonunda 

düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk adlı panelden 

sonra üniversitesinin siyaset kulübü öğrencileri ile 

birlikte ülkemizin dünü, bugünü ve geleceği 

hakkında değerlendirme, eğitim ve hukuk üzerine 

sohbet. 

Laikliği ve Adaleti Yok Edilen Ülkemizde Geleceği 

Kazanmak Paneli: 

İslim Köyü Derneği tarafından Narlıdere’de 

düzenlenen ve moderatörlüğünü İbrahim Keskin’in 

yaptığı ve CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili 

İlhan Cihaner, Birleşik Haziran Hareketi Türkiye 

Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, Avrupa Alevi 

Birlikleri Konfederasyonu Onursal Genel  Başkanı 

Turgut Öker ve HDP İzmir Milletvekili Müslüm 

Doğan’ın konuşmacı olduğu “Laikliği ve Adaleti Yok 

Edilen Ülkemizde Geleceği Kazanmak” konulu 

panele katılım. 
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13 Ekim 2017 Cuma 

Sanat Dünyasındaki Baskı ve Gelişmeler: 

Sanat dünyasında yaşanan baskılar, gelişmeler ve 

Altın Portakal ile ilgili sanatçıların tutum ve 

yaklaşımları hakkında CHP Kültür ve Sanat 

Platformu üyesi Vecdi Sayar ile birlikte görüşme. 

15 Ekim 2017 Pazar 

Kemalpaşa Cemevi Aşure Etkinliği: 

Kemalpaşa Cemevinde yapılan Aşure etkinliğine 

katılım. 

Kemalpaşa Tahtacılar Derneğine Kitap: 

Kemalpaşa Tahtacılar Derneği’nin kendi 

imkânlarıyla kurduğu kütüphaneye bilgilerin 

paylaşılması, okumanın özendirilmesi ve artması 

için 200 adet kitap bağışı. 

İhraç Edilen Akademisyenlerle Görüşme: 

KHK’lar ile ihraç edilen akademisyenlerin 

pasaportlarının iptal edilmesini akademisyen 

Cansever Güner ile görüşme. 

Açığa Alınan Akademisyenler: 

9 Eylül Üniversitesi’nde açığa alınan Prof. Dr. Ayşen 

Uysal ile dayanışma adına yapılabilecek projelerle 

ilgili görüşme. 

16 Ekim 2017 Pazartesi 

Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı İle Görüşme: 

Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile siyasi 

değerlendirmeleri ve dernek faaliyetlerini 

değerlendirmek için görüşme. 

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Hakkında Gensoru 

Görüşmeleri: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 

ihalelerinde kanuni sorumluluğunu yerine 

getirmediği ve kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle 

CHP’nin Bakan Ahmet Arslan için verdiği gensoru 

açılmasına ilişkin önerge görüşmelerine katılım. 

RTÜK Üyelik Seçimi: 

AKP ve CHP tarafından boşalan 2, HDP tarafından 

da Kasım’da boşalacak 1 RTÜK üyeliği için TBMM 

Genel Kurulu’nda yapılan seçimlere katılım. 

18 Ekim 2017 Çarşamba 

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Aydınlar Buluşması: 

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu tarafından 

düzenlenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Aydınlar buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik.  

22 Ekim 2017 Pazar 

Çeşme 3. Aşk Festivali: 

İzmir'in Çeşme Belediyesi tarafından “9 Durak 9 

Deneyim Projesi” kapsamında barış, sevgi, dostluk, 

birliktelik ve hoşgörü mesajı vermek için 

düzenlenen 3. Aşk Festivali’ne Çeşme Belediye 

Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı 

Ekrem Oran ve partililerimiz ile birlikte katılım. 

24 Ekim 2017 Salı 

CHP Adana Çukurova Kadın Kolları Temsilcileri: 

CHP Adana Çukurova Kadın Kolları Yönetim Kurulu 

üyeleri İnsaf Polat ve Gül Er ile TBMM’de buluşma 

ve Çukurova kadın kollarının yaptığı çalışmalar 

hakkında paylaşım. 

3 Kasım 2017 Cuma 

Başkent’te Hatay Günleri: 

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Birlik Vakfı 

tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 

"Başkent'te Hatay Günleri"ne katılım ve CHP’li 

Defne, Arsuz ve Samandağ Belediyeleri stantlarına 

ziyaret. 

4 Kasım 2017 Cumartesi 

Doğanlara Bin Selam Olsun: 

Ölümünün 34. yılında Doğan Avcıoğlu ve 3 Eylül 

2017’de ölen Doğan Yurdakul anısına Tekin 

Yayınevi tarafından düzenlenen “Doğanlara Bin 

Selam Olsun” konulu panele ve anma etkinliğine 

katılım. 

Kadıköy İlçe Başkanı Görüşme: 

CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin ile siyasi gündem 

üzerine görüşme. 
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6 Kasım 2017 Pazartesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Plan ve Bütçe 

Komisyonu Görüşmeleri: 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2018 yılı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe 

görüşmelerine katılım.  

Eskişehir Tepebaşı Kadın Kolları 

Eskişehir Tepe Başı Kadın kolları üyeleri ve 

temsilcileri ile TBMM’de görüşme.   

Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu: 

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu ile siyasi 

gündem üzerine TBMM’de görüşme. 

Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın: 

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile siyasi 

gündem üzerine TBMM’de görüşme. 

7 Kasım 2017 Salı 

İlhan Erdost’un 37’inci Ölüm Yıldönümünde Kabri 

Başında Buluşma: 

12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına 

alınan ve götürüldüğü cezaevinde işkence ile 

öldürülen yayıncı İlhan Erdost için mezarı başında 

yapılan anma etkinliğine katılım ve kabri başında 

buluşma. 

7 Kasım 2017 Salı 

İnanç Dernekleri: 

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı İsmet 

Abbasoğlu ile ülkemizde ve Avrupa’da inanç 

gruplarına yönelik hak ihlalleri konusunda 

TBMM’de görüşme. 

Demokrasi Şehitleri, Hak İhlalleri ve Toplumsal 

Davalar: 

Av. Ertuğrul Cem Cihan ile sonuçlanamayan 

toplumsal davalar ve demokrasi şehitleri için 

yapılacak çalışmaları, projeleri planlanma. 

8 Kasım 2017 Çarşamba 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Toplantısı: 

Cezaevleri 

Muğla Açık ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 

İnceleme Raporu ile Aydın ve İzmir Geri Gönderme 

Merkezleri’nde yapılan İnceleme Raporlarının 

görüşülmesi ve değerlendirilmesi. Cezaevlerinde 

yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerinin 

araştırılması için görüşme. 

Ayşe Çelik Öğretmen 

Beyaz Show TV programına telefonla bağlanan ve 

insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler 

ağlamasın dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 

doğum yaptığı için cezası infaz edilmemiş olan Ayşe 

öğretmen için görüş bildirimi. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 

OHAL KHK’ları ile işlerinden uzaklaştırıldıkları için 

açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça’nın işlerine 

geri dönmeleri için görüş bildirimi ve CHP’li 

milletvekilleri ile birlikte komisyona dilekçe.   

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ  

 

20 Eylül 2017 Çarşamba 

İzmir Mimarlar Odası:  

İzmir Mimarlar Odası sekreteri Nilüfer Çınarlı'yı 

makamında ziyaret. 

9 Ekim 2017 Pazartesi 

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik 

ile Görüşme: 

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 

daha sonra serbest bırakılan Celal Çelik’e geçmiş 

olsun ziyareti. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile 

Görüşme: 
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Çankaya Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında 

bilgi almak, sanat projeleri ve gündemi 

değerlendirmek için Çankaya Belediye Başkanı 

Alper Taşdelen ile görüşme. 

17 Ekim 2017 Salı 

Sincan Cezaevinde Bulunan Tutuklu Milletvekili ve 

İnsan Hakları Savunucusu Ziyaretleri: 

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik ve Diyarbakır 

Milletvekili İdris Balüken ile İnsan Hakları 

Savunucusu İlknur Üstün’e ziyaret.  

20 Ekim 2017 Cuma 

Cezaevi Ziyaretleri: 

Tutuklu İnsan Hakları Savunucuları: 

İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 

yatmakta olan ve 24 Ekim tarihinde görülecek dava 

öncesi insan hakları savunucuları İdil Eser, Veli Acu, 

Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Peter 

Steudtner, Ali Gharavi’yi ziyaret. 

Tutuklu Gazeteci: 

İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 

yatmakta olan ve gazeteci Ahmet Şık’ı ziyaret. 

21 Ekim 2017 Cumartesi 

Ege’de Barış ve İletişim Derneği: 

Ege’nin iki kıyısında yaşayan insanların barış içinde 

iletişimde kalması için çalışmalarına devam eden 

Ege’de Barış ve İletişim Derneği’nin başkanı Bülent 

Tanık ile görüşme. 

AB Proje Geliştirme Uzmanı ile Görüşme: 

Ege’de Barış ve İletişim Derneği’nin Yunanistan’da 

ki diğer derneklerle ortak düzenlemek istediği 

Mülteci projelerine ilişkin AB Proje Geliştirme 

Uzmanı Yurdum Cura ile görüşme.  

9 Kasım 2017 Perşembe 

AV. Celal Çelik ile Görüşme: 

CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

avukatı Celal Çelik ile görüşme.  

10 Kasım 2017 Cuma 

TRT Çocuk Kanalı Atatürk’e Hakaret:  

TRT Çocuk Kanalında yayınlanan “İstanbul 

Muhafızları” adlı çizgi filmde kötü adamın çocuklara 

yapacakları listesi altında “Gazi Mustafa Kemal” 

imzası atıldı. Programda çocuklara Atatürk 

nefretinin subliminal olarak aşılanması, gerici, 

Atatürk karşıtı mesajlar verilmesi için TRT ve 

sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanması 

için RTÜK’e başvuru.  

Erişim: 

https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/ 

1543 erişim. 19 paylaşım. 

https://twitter.com/zeynabelle?lang=tr  93 

Retweet; 188 beğeni. 

Hatay Defne Belediye Başkanı 

Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman ile CHP 

Genel Merkezinde görüşme.   

Siyasiler ve Yargı Mensupları ile Yemek: 

Keçiören hastanesi kurucusu Ramazan Aydın’ın ev 

sahipliğinde düzenlenen ve Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun eski siyasiler ve yargı mensupları 

ile akşam yemeği buluşmasında Genel Başkana 

eşlik. 

11 Kasım 2017 Cumartesi 

TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 

Edebiyat ve Adalet: 

PEN Yazarlar Derneği tarafından İstanbul Kitap 

Fuarında düzenlenen 'Edebiyat ve Adalet' konulu 

panele katılım. (Panelistler: PEN Başkan Vekili Halil 

İbrahim Özcan, önceki PEN Başkanı Tarık Günersel 

ve şair, yazar Hasan Erkul). 

12 Kasım 2017 Pazar 

İstanbul Maratonu, Benim Kızım Okuyacak: 

Kız çocuklarımızın çağdaş ve medeni bir eğitim 

almasına katkıda bulunmak için İstanbul 

Maratonu’nda “Benim Kızım Okuyacak” 

kampanyasına Halkevlerine destek olmak için 

koşucu olarak katılım.  

13 Kasım 2017 Pazartesi 

https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/
https://twitter.com/zeynabelle?lang=tr
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Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan: 

Sivas Katliamı Davası için meclise verilen soru 

önergesinin 3’üncü kez işleme konulmaması, 

BİMER’den cevap alınamaması ve faili meçhul 

cinayetlerin davaları ile ilgili Adalet Komisyonu 

üyesi eski Cumhuriyet savcısı Muğla Milletvekili 

Ömer Süha Aldan ile görüşme. 

15 Kasım 2017 Çarşamba 

Hayvancılık Destekleri: 

Besicilik yapanlara her yıl verilen destek 

miktarlarında yıllar itibariyle yaşanan azalıştan 

kaynaklı artan et fiyatları ve ithal edilen etler ile 

ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 

Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru 

önergesi. 

16 Kasım 2017 Perşembe 

Yazar Orhan Tüleylioğlu ile Görüşme: 

OHAL sürecinde sanat ve sanatçılara yapılan 

baskılar, yaptırımlar hakkında değerlendirme. 

Adalet Bakanı Müsteşarı ile Görüşme: 

İşlerine geri dönmek için açlık grevine devam eden 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın kritik eşiği 

aştığı ve yaşadığı hak ihlallerinin OHAL 

Komisyonu’nda ivedilikle görüşülmesi gerekmekte. 

Hükümet tarafından öncelik verileceği 

söylenmesine rağmen adım atılmaması, yaşanan 

hak ihlallerine ülke çapında verilen tepkilerin 

karşılık bulması ve OHAL Komisyonu’nu görevini 

yapmaya çağırmak için CHP Genel Başkan 

Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür 

Özel ile birlikte Adalet Bakanı Müsteşarı ile 

görüşme. 

17 Kasım 2017 CUMA 

Şükrü Küçükşahin Görüşme: 

Dünya tarihinin en büyük hak arama yürüyüşü olan 

“Adalet Yürüyüşü” ve sonrasında yapılan “Adalet 

Kurultayı” sonrası atılan adımlar ve siyasi 

gelişmeler üzerine yazar Şükrü Küçükşahin ile 

görüşme. 

İlköğretim Okulunda İrem İsminin Yasaklanması: 

İstanbul Beykent Adem Çelik İlköğretim Okulunun 

4. Sınıf öğretmeni İrem isminin sınıfında 

söylenmesini yasaklaması, AKP döneminde 

eğitimin nerelerde olduğunu göstermekte. Konuyla 

ilgili tüm iddiaların araştırılması için Milli Eğitim 

Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle yazılı 

soru önergesi.  

18 Kasım 2017 Cumartesi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerli Otomobil Zirvesi: 

Yerli otomobil fabrikasının İzmir'e yapılması için 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu’nun önderliğinde bir araya gelen İzmir iş 

dünyası ve İzmir Milletvekilleri ile toplantı ve 

planlama. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes 

Havzası Kalkınma Planı: 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 

tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan 

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma 

ve Yaşam Stratejisi Planı ve İzmir’in ilçeleri için 

hazırlanan projelerin tanıtımı toplantısına katılım.  

Seferihisar Mandalina Festivali: 

Ülkede yok edilen tarımın kendi bölgelerinde 

büyüyebilmesi için çalışan, üreticiye el uzatan ve 

üretilen lavantasıyla, karabuğdayıyla, zeytiniyle, 

tohumuyla gerçek bir büyümeye yol açan İzmir'in 

yerel yönetimleri Türkiye’ye örnek olmaya devam 

etmekte. Yerelde kalkınmak, üretimi ve üreticinin 

kazancını artırmak için üreticiye sahip çıkan 

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 

18’inci Seferihisar Mandalina Festivaline katılım.  

Dünya Zeytin Günü: 

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından geçen yıl ilk 

kez kutlanılan Dünya Zeytin Gününün ikincisinde 

“Barış İçin Bir Zeytin Dalı Yeter” sloganıyla dünyan 

ilk zeytinyağı üretiminin yapıldığı Urla'da Köstem 

Zeytinyağı Müzesi’nin açılışı. 

20 Kasım 2017 Pazartesi 

TBMM Başkanlık Seçimi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine 

katılım.  
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BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI 

 

9 Eylül 2017 Cumartesi 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz 

Kocaoğlu’nun Hedef Alınması: 

Başbakan Binali Yıldırım’ın da hazır bulunduğu 

Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılış töreninde AKP’li 

seçmenlerin Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı konuşmayı 

kesmesinden sonra Kocaoğlu alanı terk etmişti. 

Başbakan’ın gözleri önünde seçilmiş bir belediye 

başkanına yapılan bu tutuma müdahale edilmemiş 

olması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 

belediye çalışmalarını, yatırımları, projeleri 

karalayan AKP’nin gelişen İzmir’de hızla oy 

kaybetmesi yönünde basın açıklaması. 

11 Eylül 2017 Pazartesi 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi: 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden yıllar 

geçmesine rağmen AKP’nin OHAL dönemiyle 

birlikte o günler tekrar yaşanır oldu. Tutuklanan 

gazeteciler, akademisyenler, aydınlar, 

milletvekilleri, belediye başkanları, mülki idare 

amirleri ile OHAL döneminin, 12 Eylül askeri 

darbesinden kat be kat daha fazla olması nedeniyle 

basın açıklaması.  

OHAL Dönemi 12 Eylül Cunta Dönemini Aratır Hale 

Getirdi 

İnsan hakları ihlalleri ve adil yargılanma gibi temel 

haklar konusunda AKP’nin OHAL döneminin, 12 

Eylül cunta dönemini aratır hale geldi. 12 Eylül’de 

230 bin, bir yıllık OHAL döneminde ise 170 bin kişi 

yargılandı. OHAL devam ettiği sürece bu sayı 

eşitlenecek görünüyor. 20 Temmuz sonrası OHAL 

döneminde işten çıkarılan kişi sayısı, 12 Eylül’de 

işten çıkartılanların dört katı. Buna belediyelerde ve 

özel sektörde çalışırken işten çıkarılanlar dâhil 

değil. Yine rakamlara baktığımızda belirgin olarak 

bu dönemde en büyük darbeyi akademisyenler ve 

öğretmenler görmüş. 1980 faşist cuntası  120 

akademisyenin görevine son verirken, bu dönem 

de 6 bin 383 akademisyen KHK’larla ihraç edildi, 

kapatılan üniversitelerden dolayı 5295 

akademisyen işsiz kaldı. Bu oran 12 Eylül döneminin 

yaklaşık 100 katına eşit. 

İşten atılan öğretmen sayısının 10 kat, tutuklu 

gazeteci sayısının ise 5 kat daha fazla, tüm bu 

rakamlar AKP’nin OHAL döneminin 12 Eylül cunta 

dönemini katladığını gösteriyor. Aralarında ki tek 

fark idam cezasının kaldırılmış olması nedeniyle 

infaz olmaması. O farkı da, miting meydanlarında 

‘idamı getirin imzalarım’ diyerek tamamlamaya 

çalışıyor AKP hükümeti, 12 Eylül cuntasının getirdiği 

Siyasi Partiler Yasası, yüzde10 seçim barajı, YÖK ve 

zorunlu din dersi gibi tüm anti demokratik 

uygulamaları arttırarak sürdürüyor ve tümüne 

"yetmez ama evet" diyerek faydalanıyor. 

Darbe Dönemi Ve Ohal Dönemi Karşılaştırması 

12 Eylül Askeri Darbe dönemi ve 20 Temmuz AKP 

OHAL dönemi; 

12 EYLÜL: Toplam 210 bin dava açıldı ve bu 

davalarda 230 bin kişi yargılandı. 'Örgüt üyesi' 

olduğu gerekçesi ile 98.404 kişinin yargılandığı 

davalardan 21.764 kişi hüküm giydi. 

20 TEMMUZ: 169 bin 13 kişi hakkında adli işlem 

başlatıldı. Bunlardan 50 bin 510’u tutuklu olarak 

yargılanırken, 43 bin 439 adli kontrol kararı şartı 

olmak üzere toplam 91 bin 843 kişi tutuksuz 

yargılanıyor. 8 bin 87 kişi firari durumda. 

12 EYLÜL:  30 bin kişi "sakıncalı" görülerek işten 

atıldı 

20 TEMMUZ: 139 bin 356 kamu çalışanı hakkında 

idari işlem yapıldı, 111 bin 240 kamu çalışanı kesin 

olarak ihraç edildi. Belediye ve özel sektörden işçi 

olarak çalışıp atılanların sayısı belli değil. 

12 EYLÜL: Resmi kayıtlarda 171 kişinin gözaltında 

işkenceden öldüğü belgelendi 

20 TEMMUZ: Hakkında işlem yapılan kişiler ya da 

yakınlarından en az 35 kişi intihar etti. 4’ü intihar 

girişiminde bulundu. İntiharlar ve intihar 

girişimlerinden 8’i cezaevlerinde, gözaltında ya da 

gözaltına alınırken gerçekleşti. İşkence iddiaları yok 
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sayıldı, soruşturulmadı, dile getiren hak 

savunucuları hedef alındı. 

12 EYLÜL: 23.677 derneğin faaliyetlerine son 

verildi, bir kısmı kapatıldı 

20 TEMMUZ: 1595 dernek ve 155 vâkıf hakkında 

kapatılma kararı verildi. 

12 EYLÜL: 3.854 öğretmen mesleğinden ihraç edildi 

20 TEMMUZ: 45 bin 678 öğretmen meslekten 

çıkarıldı ya da açığa alındı. 

12 EYLÜL: Üniversitelerde 120 öğretim üyesinin 

mesleki hayatlarına son verildi 

20 TEMMUZ: 6 bin 383 akademisyen KHK’larla 

ihraç edildi. Kapatılan üniversitelerden dolayı 5295 

akademisyen işsiz kaldı. 

12 EYLÜL: 47 Hâkimin işine son verildi 

20 TEMMUZ: 4 bin 238 Hakim ve Savcının 

meslekten men edilmesine karar verildi. Toplam 2 

bin 431 Hakim ve Savcı tutuklandı, 265’İ hakkında 

ise yakalama kararı çıkartıldı. 

12 EYLÜL: Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, 

Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş başta 

olmak üzere onlarca siyasetçi tutuklanarak siyaset 

yasağı getirildi. 

20 TEMMUZ: 11 HDP’li, 1’i CHP’li milletvekili ve 

yüzlerce İl, İlçe ve Belediye Başkanı tutuklandı. 

12 EYLÜL: Gazetelere 300'ün üstünde dava açıldı. 

31 gazeteci mahkûm edildi 

20 TEMMUZ: 110 medya kuruluşu çıkarılan 

KHK’larla kapatıldı. 160’a yakın gazeteci 

tutuklandı.  715 gazetecinin sarı basın kartı iptal 

edildi. 

12 EYLÜL: Hakkında işlem yapılan güvenlik 

görevlisi: 988 

20 TEMMUZ: İhraç edilen Emniyet mensubu sayısı 

22 bin 975, tutuklu emniyet mensubu 10 bin 732, 

açığa alınan polis sayısı 9 bin 103’dür. 

12 EYLÜL: Hakkında işlem yapılan mülki amir: 35 

20 TEMMUZ: 24 vali, 101 vali yardımcısı, 115 

kaymakam ihraç edildi bir kısmı tutuklandı 

 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’de 

Ağaç Kıyımı: 

ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 

arasında yapılan protokol gereği ODTÜ arazisi 

içinden geçecek yol için kesilen 12 binden fazla 

ağacın Gezi Direnişi’nden bu yana ODTÜ’ye karşı 

kin ve nefret içinde olanların intikam duygusu 

peşinde doğa katliamı ve yaşam hakkı ihlali 

yaptıklarını gösteren açıklama.  

Erişim: 

https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/ 

2723 erişim.  

https://www.facebook.com/sozcugazetesi/ 14 bin 

500 beğeni, 16.655 paylaşım 

Doğayı Katlederek Yol Yapmak Barbarlıktır 

ODTÜ Rektörlüğü ve Valilik tarafından yapılan 

protokolde yol için kesilmesi planlanandan çok 

daha fazla ağaç kesildi. Protokolde 35 metre 

denilmesine rağmen 100 metre genişliğinde yol 

yapılmış ve protokolde korunacağı belirtilen 

ekosisteme ciddi zarar verilmiştir. Bu da ODTÜ’ye 

sınavla değil ancak toma ve polisle girebileceklere 

özgü bir sahte manevradır. 

Medeniyetin ağaçları katlederek yol yapmak değil, 

laik demokratik eğitim ve bilim düşmanlığı ile kin 

güdülerek ağacından akademisyenine öğrencisine 

kadar hedef alınan ODTÜ'nün temsil ettiği her 

şeydir. Doğayı katlederek yol yapmanın sadece 

barbarlıktır. Ankaralılardan milyarlarca vergi 

toplamasına rağmen 1 metre metro yapamamış 

sonra da metroyu ulaştırma bakanlığına devretmiş, 

daha başkentte 24 saat ulaşımı bile 20 yıldır 

çözememiş bir belediye başkanının yol bahanesiyle 

ODTÜ’ye girmesi fırsatçılık ve doymazlıktır. Ankara 

Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ'de yaptığı 

ağaç katliamıyla övünerek, '4,5 km’lik yolu bir 

gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora 

daha imza attı' dedi. Evet bir rekor var; bir gecede 

ağaç katletme rekoru! Gece yarısı işçi çalıştırmak 

ağır koşullarda hak ihlali de çabasıdır. 

Yapılacak yolların yandaşların zenginliğine, halkın 

yoksulluğuna ve yozluğa açıldığı ifade edilmekte. 

Talan edilenin yalnızca ormanlar değildir. ODTÜ 

https://www.facebook.com/ZeynepAltiokAkatli/
https://www.facebook.com/sozcugazetesi/
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ormanının halkın kendi çocuklarının emekleriyle, 

on yıllardan bu yana bozkırı yeşertmek için gecesini 

gündüzüne katıp ter dökenlerin alın teriyle yoktan 

var edildi. Masa başı pazarlıklarla bu alanı ranta 

açmaya, talan ettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bu yolun ulaşım sorununu çözemeyeceği çok iyi 

bilinmektedir. Esas mesele, ulaşım sorunun 

çözülmesi değil, daha çok AVM yapma, daha çok 

rezidans inşa etme, daha çok rant elde etme 

meselesidir. O AVM’lerin ve lüks konutların rantı 

yandaşlar arasında paylaştırılırken, bu halkın yoksul 

çocukları o AVM’lerde ve rezidanslarda en düşük 

maaşlarla, en zor şartlar altında ve güvencesiz 

çalıştırılmaktadır. İstedikleri kadar kamu 

yararından söz etsinler.  

20 Eylül 2017 Çarşamba 

 Musa Anter’in 25’nci Ölüm Yıldönümü: 

20 Eylül 1992 tarihinde öldürülen Halkın Emek 

Partisi’nin kurucu üyesi, TİP üyesi ve yazar Musa 

Anter anısına mesaj. 

İzmir Mimarlar Odası: 

İzmir Geçiş Körfez Projesi Hakkında TMMOB Basın 

Açıklaması: 

Merkezi hükümet tarafından yapılmak istenen 

Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı, Doğal sit alanları 

statülerinin değiştirilerek yapılaşmaya açılmak 

istenmesi, Gediz Deltası Sulak Alanlarda Yapılan 

Değişiklikler ve İzmir Körfez Geçişi Planı hakkında 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Doğa-Der ve 

EGEÇEP temsilcileri ile birlikte basın açıklaması. 

21 Eylül 2017 Perşembe 

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni: 

Toplumu aydınlatan yazılarıyla, yargılanan, sürgün 

edilen, fikirleri hedef alınarak tutuklanan ve 1992 

yılında öldürülen Musa Anter anısına düzenlenen 

“Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni” 

OHAL gerekçesiyle yasaklanırken aynı gün AKP’li 

bakan ve vekillerin katıldığı tören yasaklanmadı. 

Berkin Elvan’ı, Aysel Tuğluk’un annesini hedef alan 

zihniyetin “Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri 

Ödül Töreni”ni hedef almasının tarihimize bir utanç 

sayfası olarak geçtiği basın açıklaması.  

Hedefte Sadece Yaşayan Gazeteciler Değil  

Öldürülen Gazetecilerin Fikirleri de Var 

Musa Anter hakkında, köşe yazıları ve şiirleri hedef 

alınarak sayısız dava açıldı. 49’lar davası, 1951 

tevkifatı ile 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 

dönemlerinde defalarca tutuklanan Anter, 

ömrünün 11.5 yılını hapiste geçirdikten sonra bu 

kez kendi hedef olmuş ve "kimliği belirlenemeyen" 

bir kişinin açtığı ateş sonucu "susturulmuştu!" 

Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci 

hapishanesi durumundadır. Musa Anter ve Özgür 

Basın Şehitleri Ödül Töreni’ni yasaklayan anlayış 

Musa Anter’i ve  gerçekleri yazdığı, halkı 

aydınlattığı için susturulan tüm aydınları hedef 

almaktadır.  

Bu coğrafyanın en çok baskı gören gazetecilerinden 

biri Musa Anter’di. 25’incisi verilen ödül töreni 

OHAL bahane edilerek yasaklandı. Berkin’e, Hatun 

Tuğluk’a saldıran zihniyet Musa Anter’i de hedef 

tahtasına koydu. Ohal gerekçe gösterilerek Musa 

Anter ödül töreni yasaklanıyor ama aynı gün aynı 

şehirde Akp’li bakan ve milletvekillerinin katıldığı 

ödül töreni yasaklanmıyor. Türkiye tarihinin en 

karanlık günlerini yaşıyoruz. Akp ve saray 

iktidarının hedefinde sadece yaşayan gazetecilerin 

değil, öldürülen gazetecilerin de fikirleri 

var.  Susurluk davasında hapis cezası alan Mehmet 

Ağar, Yenipazar Cezaevi’nde 1 yıl boyunca lüks 

cezaevi koşullarında yattı. Bu iktidar Ağar için 

cezaevini özel olarak hazırladı, yetmedi cezaevine 

giden yolları bile onardı. Faili meçhul cinayetlerin 

en yüksek olduğu dönemlerde emniyet genel 

müdürlüğü yapan Mehmet Ağar, Musa Anter 

davasında görüntülü olarak verdiği ifade dışında 

karanlık sırları saklaması için sustu ve susturuldu. 

Jitem ve Musa Anter Davası birleştirilmesine 

rağmen bu karanlık ortaklık devam ettirildi. “İnsan 

kaybetme” konusunda uzman olan bu karanlık 

ortaklık Musa Anter’in katili olduğu bilinen “Yeşil” 

kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da “kaybolmasına” 

aracılık etti. Biz bu insanlık suçunun takipçisiyiz. Ne 

kadar süre geçerse geçsin de sorumluların ve bu 

karanlık ortaklığın yargılanması ve Musa Anter 

cinayetinin aydınlatılması için mücadelemizi 

sürdüreceğiz. Çünkü bu ve birçok davanın sanıkları 

faili meçhul gibi görünse de faili meşhurdur!  
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Recep Tayyip Erdoğan’ın Reuters’e yaptığı 

açıklamalara ‘Ben gazeteciyim’ diyene bir defa 

inanmayın. Terör örgütü herkese bir tane kart 

veriyor. Sarı basın kartı sahibi olanlar bunların 

içerisinde 50’yi geçmez. Durum budur. Onun için de 

bu oyunlara da gelmemek lazım ve bu konuda 

yargımız çok hassastır, dikkatlidir ve adımlarını da 

buna göre atar’ dedi. Aynı Erdoğan 2 ay önce de 

‘Mesleğini gazeteci olarak ifade ederek 

cezaevlerinde bulunan 177 kişiden sadece ikisi sarı 

basın kartı sahibidir. Bu 177 kişiden biri cinayet 

suçundan, diğerleri de terör örgütleriyle ilişkileri 

sebebiyle cezaevinde bulunuyor’ diyordu. Dün sarı 

basın sahibi gazeteci 2, bugün 50 diyen Erdoğan 

aslında hem itirafta hem iftirada bulunuyor. Sarı 

basın kartı sahibi gazeteci sayısı 2 mi 50 mi? 

Günden güne sayıyı arttırdığına göre belki de sayı 

çok daha fazla. Erdoğan ‘terör örgütü herkese bir 

tane kart veriyor’ diyor. Tutuklu gazetecilerin çoğu 

hala hangi suçtan yattığını dahi bilmiyor. 

Haklarında iddianame bile düzenlenemiyor. Ayrıca 

sarı basın kartlarını Başbakanlık vermiyor mu? 

Tutuklu gazetecilerden kaçının sarı basın kartı ne 

zaman iptal edilmiş? Talimatla gazeteci 

tutuklatanlar talimatla da basın kartı iptal ediyor. 

"Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan 

kimse yok" diyenler bugün başta çökmüş 

Cumhuriyet davasının deli saçması iddianamesine 

ve delil olarak sunulan iftira ve kumpas demetine 

baksınlar. "Türkiye hiç bu kadar özgür olmadı" 

diyenlerin yönettiği ülkede insan hakları anıtı 

kelepçeli, hak savunucuları dahi tutuklu, tam 160 

gazeteci tutuklu ve başta Musa Anter olmak üzere 

Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Ümit Kaftancıoğlu, 

Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Turan 

Dursun, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Hrant Dink 

cinayetleri gibi sayısız gazetecinin ortak kaderi 

bilinçli bir tutumla FAİLİ MEÇHUL bırakılmaktır.  

Bu tabloda Musa Anter Özgür Basın Şehitleri 25 

ödül törenine yönelik tutum utanç tarihimizin 

sıradan ve zavallı bir özetidir. 

26 Eylül 2017 Salı 

Saldırıya Uğrayan Mia İsimli Köpek: 

İzmir Aliağa’da kaldırımda otururken tekmeli 

saldırıya uğrayan mia isimli köpek için yürüyüş 

düzenleyen Hayvanseverler tepkilerini bu şekilde 

dile getirmişti. Bu şekilde Hayvanlara yapılan 

vahşice saldırılar, işkenceler, tecavüzler mevcut 

yasanın yetersizliğinden kaynaklandığına ve mia’ya 

saldıran kişinin en üst seviyeden ceza alması için 

işin takipçisi olunacağına dair basın açıklaması.  

28 Eylül 2017 Perşembe 

Cevat Yurdakul’un 38’inci Ölüm Yıldönümü: 

Adana Emniyet Müdürü iken öldürülen ve cinayeti 

hâlâ aydınlanmayan Cevat Yurdakul için anma 

mesaj. 

2 Ekim 2017 Pazartesi 

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

(AİHM) Ödediği Rekor Tazminat: 

15 Aralık 2016 tarihinde Adalet Bakanı’na 

yönelttiğim AİHM’ne Türkiye’den yapılan tazminat 

başvuruları, bedelleri ve sonuçlarına ilişkin 26 Eylül 

2017 tarihinde cevap geldi. Adalet Bakanlığı 

tarafından verilen cevaplara göre Türkiye AİHM’ne 

en çok tazminat ödeyen, en çok hak ihlali yapan 

ülke konumunda olduğu hakkında basın açıklaması.  

AİHM'nin 7286 İhlal Kararının 1497'si Türkiye 

Aleyhine Açılan Davalar 

Türkiye'nin en çok Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma 

hakkıyla ilgili maddesini ihlal etmekten ceza aldı. 

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında insan hakları 

ihlalleri sıralamasında açık ara birinci hale geldi.  

Türkiye, AKP eliyle Avrupa'da en çok hak gaspının 

yapıldığı ülke durumunda. Daha önce 

yayınladığımız ‘AKP'nin İnsan Hakları Karnesi' 

raporumuzda da belirmiştik. Faili meçhul bırakılan 

siyasi cinayetlerin araştırılması için verilen Meclis 

Araştırma önergeleri AKP oylarıyla reddedildi. 

Tutuklu sayısı AKP döneminde 200 bini geçti. Dünya 

Hukukun Üstünlüğü endeksinde Türkiye 113 ülke 

arasından 99. sıraya düştü. Recep Tayyip 

Erdoğan'ın görev süresinin ilk bir buçuk yıllık 

bölümünde açtığı hakaret davası 1845'tir ki bu da 

Cumhuriyet tarihinde rekordur. 

Rakamlara göre son 57 yılda AİHM 7286 ihlal kararı 

vererek ülkeleri tazminata mahkum etti. Bu 

davaların 1497 tanesi Türkiye aleyhine açılan 
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davalar. Örneğin AİHM, bugüne kadar ifade 

özgürlüğüne ilişkin 656 ihlal kararı aldı. Bu 656 

kararın 265'i Türkiye hakkında. Bu davaların 

birçoğu ve ödenen tazminat toplamının önemli bir 

kısmı AKP döneminde yaşanan ihlallerden kaynaklı. 

AİHM'ye ödenen tazminatların dörtte biri 

Türkiye'den gidiyor. Bununla birlikte Avrupa 

Konseyi belgelerinde yer alan istatistiklere göre 

Türkiye, AİHM tarafından belirlenen tazminatları 

kuralların gerektirdiği zaman diliminde ödemede 

de sorunlu bir ülke. Yani hem hak gaspından 

mahkum oluyorsunuz hem de bunu 

ödemiyorsunuz. Bu da ayrı bir hukuk ve insan hakkı 

ihlalidir. 

6 Ekim 2017 Cuma 

Bahriye Üçok’un 27’inci Ölüm Yıldönümü: 

6 Ekim 1990 tarihinde İslamcı Terör Örgütleri 

tarafından öldürülen tarihçi ve siyaset bilimci, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın 

akademisyeni, Bahriye Üçok anısına mesaj. 

Müftülere Resmi Nikâh Kıyma Yetkisi Veren 

Düzenleme: 

TBMM İçişleri Komisyonu’nda 5 Ekim 2017’de 

kabul edilen ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisi 

veren düzenlemenin Atatürk devrimlerine, 

demokrasiye, laik düzene ve hukuka aykırılığı ve bu 

nikahın saray usulü olduğu basın açıklaması.   

Müftülükte kıyılmayan nikah caiz değildir 

denmeyeceğinin garantisi var mı? 

Laik bir ülkede toplumun en temel çekirdeği olan 

ailenin başlangıç hükmü hukuka ve devrim 

yaslarına ait olmalıdır. Dini bir ‘erke’ değil!” Başta 

Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı borçlu 

olduğumuz Atatürk devrimleri, Cumhuriyet ve 

demokrasi olmak üzere tüm kurucu değer ve 

yasalara karşı olan Akp iktidarı siyasal islamı etkin 

kılarak laiklik ilkesini yok sayıyor. Kadınlarımız 

çocuklarımız müftülük fetvaları ile baskılanıp 

değersizleştirilip, metalaştırılırken şimdi bu anlayışı 

ve tutumu yasalar aracılığı meşru hale getirmek 

istiyorlar. Bu en başta demokrasiye, 

Cumhuriyetimize, Meclisimize ihanettir. Geldiğimiz 

noktada açık bir geriye gidiş söz konusu. Akp ve 

saray iktidarı laikliği ortadan kaldırarak kadınları 

metalaştırmak ve ikincisi sınıf vatandaş yapmak 

istemekte. 

Kürtaj ve kadına şiddet konusu başta olmak üzere 

Diyanet işleri başkanlığının kadını eşit yurttaş 

olarak kabul etmemektedir. Eşit iki kişinin evlilik 

akdini, kadınla erkeği eşit görmeyen ve bu bakış 

açısını resmi şekilde benimsemiş bir kurumun 

yapması kadın erkek eşitliğine ve Laikliğe aykırıdır. 

Bugün ‘ne olacak yani? Ha Müftü nikahı ha belediye 

nikahı’ denilirse yarın da boşanmak için birileri 

hakim değil ‘kadı’ arayacaktır. Aile kurumu hukukla 

korunuyorsa yine hukuk nezaretinde 

başlatılmalıdır. 

Eğer kendi iradesiyle hareket edebilen bir hükümet 

olsa başka bir ad verirdik. Bu din ve devlet işlerinin 

birbirine karışması, devlet yetkililerinin de din ve 

devlet işlerini birbirine karıştırmasıdır. Bu tasarının 

adı olsa olsa saray usulü nikah olur. 

Bütçesi ve kurumsal yapısı zaten tartışmalı olan 

Diyanet bu işten para kazanmaya başlayacak, 

halkın vergilerini yine kendine aktaracaktır. Nikah 

yetkisi Belediyelerdeyken iyi kötü her vatandaşa bir 

şekilde hizmet götürülüyor. Bahsi geçen gelir 

oradan alınacak ve diyanete verilecek. Diyanet bu 

geliri kendi iç yapısı için kullanacak, vatandaşa 

değil. 

Türkiye’de neredeyse her gün duyduğumuz kadını 

metalaştıran, kadına şiddetin önünü açan devlet 

söylemleri cezasız kalırken bu gelecekte büyük 

riskler barındırmaktadır. Yarın siyasinin ya da sözde 

akademisyenin tekinin çıkıp “Müftülükte 

kıyılmayan nikah caiz değildir, zinadır” 

demeyeceğinin bulunduğumuz ortama bakarak 

garantisi var mı? 

8 Ekim 2017 Pazar 

Orwell’ın Hayvan Çiftliği, Popüler Kültür ve 

Cehalet…:  

Recep Tayyip Erdoğan’ın George Orwell’in “Hayvan 

Çiftliği Romanı”nı Birleşmiş Milletler ile 

ilişkilendirmesi üzerine AKP’nin kültürsüz, yoz 

toplum yaratma politikaları ile bilinçli şekilde 

eğitimi, sanatı, aydınlanmayı baskılaması, 

sorgulamadan gerçekleri ve tarihi çarptırarak 
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yaptığı ülke yönetimini gözler önüne sermek için 

BirGün Gazetesi Pazar ekine değerlendirme yazı.   

9 Ekim 2017 Pazartesi 

Halk TV’de Güne Başlarken Programı: 

Halk TV’de Semra Topçu’nun sunduğu Güne 

Başlarken programında ABD’nin vize yasağı, 

müftülere verilen nikâh kıyma yetkisi, insan hakları 

ihlalleri ve gündem üzerine konuşma.  

10 Ekim 2017 Salı: 

10 Ekim “Ankara Gar Katliamı” Yıl Dönümü Basın 

Açıklaması: 

Gar Katliamının ikinci yıldönümünde katliamı 

engelleyecek güvenliği sağlamayan, katliamı 

engellemeyen, yaralılara ilk acil yardım 

müdahalesini engelleyen, patlamaları 

soruşturmayan, yaralananların hak aradığı yargı 

sürecini gerektiği gibi işletilmemesi yönünde basın 

açıklaması.   

İki yıl geçmesine rağmen Ankara Gar Katliamı’nda 

adalet yerini bulmadı 

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın ikinci 

yıldönümünde yaşam hakkını, can güvenliğini ve 

demokratik hak arama özgürlüklerini korumakla 

yükümlü olanların, başkentin ortasında dahi 

görevlerini yapmadığını ve katillerden hala hesap 

sorulamadı.  

Meclise, Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığı’na 

5 dakika uzakta bulunan bir alanda binlerce insanın 

toplanacağını günler öncesinden bilen Valilik ve 

emniyetin, güvenlik önlemi almadığını ve bu 

sorumlulardan hala hesap sorulmadı. 

Irak’ta, Suriye’de dinci, mezhepçi ve ırkçı 

çatışmanın fitilini ateşleyip, bu katliamlara tırlar 

dolusu yardım edenlerden, ‘400 vekili verin bu iş 

huzur içinde çözülsün’ diyenlerden hesap 

sorulamadı. 

10 Ekim Emek Barış Demokrasi mitingini kana 

bulayan canlı bombaların ismini, yerini, yurdunu 

bilip kendilerini patlatana kadar 

yakalayamayacaklarını itiraf eden ve katliamı 

gerçekleştiren IŞİD için ‘öfkeli kalabalıklar’ diyen 

dönemin başbakanından da mitingden kısa süre 

önce barış talebinde bulunan akademisyenler 

hakkında ‘oluk oluk kanlarını akıtacağız’ diyen çete 

liderinden de hesap sorulamadı. 

Katliamı yapan iki IŞİD mensubunun polisin kontrol 

noktalarını da geçerek Ankara’nın göbeğine kadar 

gelişlerine seyirci kalanlar ve ellerinde istihbarat 

olmasına rağmen müdahale etmeyenlerden hesap 

sorulamadı. 

İnceleme bile yapmadan, olay henüz 

gerçekleşmişken ‘herhangi bir ihmal yok’ diyen 

hükümet yetkilisinden hesap sorulmadı. 

Patlama sonrasında yaralılara sağlık müdahalesi 

yerine polis müdahalesi talimatını veren, ambulans 

geçişine izin vermeyen, yaralılara gaz sıkan ve bu 

nedenle ölüm sayısının artışına neden olan idari 

amirlere ve sorumlulara hala hesap sorulamadı. 

Mahkemenin ambulanslarla ilgili ihmal iddialarını 

araştırma istemi nedeniyle atanan ve ‘herhangi bir 

kusur yok’ diyen soruşturmacılardan hesap 

sorulamadı. 

10 Ekim Gar Katliamı Davasını yürüten mahkeme 

birçok bilgi ve belgeye ulaşamadı ve aranan 

sanıkları bulamadı. Katliamda ölenlerin 

avukatlarının ve tanıkların ifadeleri görmezden 

gelindi. Katliamın üzerini örtenlerden hesap 

sorulamadı. 

102 insan başkentin ortasında katledilmişken 

‘Ankara saldırısı sonrası oyumuz yükseliyor’ diyen 

iktidar mensuplarından hesap sorulamadı. 

IŞİD mensuplarını ağırlayan, tedavi eden, yardım 

yapan ve görmezden gelen yetkililerden hesap 

sorulamadı. 

21 Ekim 2017 Cumartesi 

Ahmet Taner Kışlalı’nın 18’inci Ölüm Yıldönümü: 

21 Ekim 1999 tarihinde öldürülen Eski Kültür 

Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Ahmet Taner Kışlalı 

anısına mesaj. 

23 Ekim 2017 Pazartesi 

Tutuklu İnsan Hakları Savunucularının Serbest 

Bırakılmasına Yönelik Açıklama: 
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Büyükada da yaptıkları toplantılardan sonra 

mesnetsiz bir şekilde siyasi olarak tutuklanan İnsan 

Hakları Savunucuları Ankara ve İstanbul’da ki 

cezaevlerinde. AKP dönemiyle birlikte ihlal edilen 

insan hakları ülkemizi uluslararası tüm endesklerde 

son sıralara itmiştir. 25 Ekim 2017’de yapılacak 

İnsan Hakları Savunucularının davası eğer hukuki 

bir dava ise hemen berat kararı verilmesi için basın 

açıklaması. 

Tutuklu bulunan insan hakları savunucuları 25 

Ekim’de görülecek duruşmada serbest bırakılmalı 

Büyükada'daki toplantıları sonrası gözaltına alınıp 

kanıtsız ve uydurma iddialarla cezaevlerinde 

tutuklu bulunmaları kabul edilemez.  İnsan hakları 

savunucularının silahlı terör örgütü üyeliğiyle ilişkin 

suçlanmaları kabul edilemez. Gerçekleşen insan 

hakları ihlallerini raporlamak, bilgilendirme / 

bilinçlendirme yapmak ve toplumsal farkındalık 

yaratıp kamuoyu baskısı oluşturmak dışında hiçbir 

amacı olmayan hak savunucuları suçsuz yere 

cezaevinde tutuluyor. Özellikle yandaş medya 

üzerinden kanıtsız, mesnetsiz, uydurma iddialarla 

Türkiye’nin önde gelen insan hakları 

savunucularına yönelik yürütülen itibarsızlaştırma 

çabaları kabul edilemez.  

 Konu ile ilgili yapılan haberlerin hukuksuz 

tutuklamalar için bir dayanak oluşturma amacı 

taşıdığı beşlidir.  Yeri, saati, katılımcıları çok 

önceden belli olan bir eğitim çalışmasını ‘iktidara 

karşıtı provokasyonlar planlamak için yapılan gizli 

bir toplantı’ şeklinde sunup, katılımcıları da ‘ajan 

provokatör’ olarak yansıtmalarının başka hiçbir 

nedeni olamaz. Herhangi bir kaynak belirtilmeden, 

somut bilgiye dayanmadan ortaya atılan bu iddialar 

tamamen uydurma. Eğer bu dava siyasi değil, 

hukuki bir dava ise hak savunucuları 25 Ekim’de 

yapılacak duruşmada derhal serbest bırakılmalıdır. 

Hak savunucularının suçsuz yere cezaevinde bir gün 

bile geçirmelerinin çok büyük bir adaletsizliktir.  Asıl 

amacın, insan hakları savunucularına yönelik baskı 

kurmak, davanın içeriğinden ziyade insan hakları 

savunucularına yönelik baskı oluşturma amacı 

gütmektedir. İktidar partisi 15 Temmuz sonrası 

yaptığı hukuksuz uygulamaların gündeme 

gelmesini istemiyor. Bu nedenle insan hakları 

savunucuları ve bu konuda çalışan STK'lar üzerinde 

inanılmaz baskılar kuruyor. 

Büyükada Operasyonu” olarak bilinen ve 5 Temmuz 

2017 tarihindeki polis operasyonunda; Uluslararası 

Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden İdil Eser ve Veli Acu, 

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Nalan Erkem, 

Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi 

Derneği’nden Günal Kurşun, Kadın 

Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İzleme 

Derneği’nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli ile 

insan hakları savunuculuğu eğitimcisi Ali 

Garawi’nin gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle bu 

kişilerden 8’inin tutuklu olduğunu ve 2’sinin ise adli 

kontrol şartıyla dışarıda bulunuyor. Bu isimlerden 6 

kişi, 83 gündür tutuklu bulunuyor.  

İhraç Edilen Akademisyenlere Açılan 

Soruşturmalar ve Mülkiye Direnişi:  

KHK’lar ile İhraç edilen akademisyenlere açılan 

soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara 

ilişkin savunma makamına sunmak amacıyla bir 

metin hazırlandı.  Hazırlanan bu metin 10 Şubat 

2017 tarihinde akademisyenlere destek vermek 

için SBF’de eylemde bulunan milletvekillerinin 

imzasına açıldı ve alınan imzalarla birlikte Doç. Dr. 

Kerem Altıparmak’a dava dosyasına konulmak 

üzere verildi. (Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Gaye 

Usluer, Hilmi Yarayıcı, Orhan Sarıbal, Ali Şeker, 

Nurettin Demir, İbrahim Özdiş, Murat Emir, Candan 

Yüceer ve Hüseyin Çamak) 

İhraç Edilen Akademisyenlere Açılan 

Soruşturmalar ve Mülkiye Direnişi 

Ülkemizde demokrasiye bilimsel eğitim ve 

akademisyenlere dönük ağır baskı OHAL sürecinde 

artarak doğrudan akademiye ve muhalif 

akademisyenlere yönelik sistemli bir tasfiye 

sürecine dönüşmüştür. 10 Şubat 2017 tarihinde 

Mülkiye, İLEF ve Hukuk Fakültesi bünyesinde 

gerçekleştirilen ihraçlara tepki ve laik demokratik 

eğitim hakkını savunmak amacıyla akademisyen ve 

öğrencilerin kampüste evrensel bir hak olan 

protestosuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

20’den fazla milletvekilimizle destek verdik. 

Akademisyenlerin laik demokratik bilimsel eğitim 

sisteminin ve özgür üniversitelerin ayaklar altına 

alınmasını protesto etmek için cübbelerini simgesel 
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olarak yere sermeleri sonrası polisin cübbeleri 

çiğneyerek Toma, biber gazı ve plastik mermiyle 

müdahale ettiği barışçıl ve demokratik protesto 

tam bir şiddet gösterisine dönüşmüş ve sonrasında 

11 akademisyen ve çok sayıda öğrenci  gözaltına 

alınmıştır. 

Demokratik hukuk teamülleri içinde açıklama 

yaparak uğradıkları haksızlıkları dile getiren 

akademisyenlerin yaptıkları ve anayasaya da çok 

açık şekilde uygun olan protestoları nedeniyle 

yargılanmaları OHAL’le dahi açıklanamayacak bir 

hukuksuzluk içermektedir. İnsan haklarına, laik 

demokratik bilimsel eğitim anlayışına ve bu 

anlayışla eğitim veren tüm akademisyenlere dönük 

haksız ve hukuksuz uygulamalar biran önce 

giderilmeli, işlerine iadeleri sağlanmalı ve 

haklarında başlatılan soruşturmalar 

durdurulmalıdır. 

CHP olarak bu süreçte son derece meşru olan 

direnme ve protesto hakkını kullanan tek dileği 

bağımsız, eşit ve adil bir eğitim sistemi ile medeni 

ve barış içinde bir ülke ve gelecek olan 

akademisyenlerimizin, eğitimcilerimizin ve 

öğrencilerimizin yanında olmayı haklı 

mücadelelerine destek vermeyi sürdüreceğiz. 

2 Kasım 2017 Perşembe 

İstanbul Maratonu "Benim Kızım Okuyacak" 

Projesi: 

Çocuklarımız tehdit eden gerici eğitim sistemine 

karşı laik, demokratik ve eşit eğitim hakkı için 

koşacağım İstanbul Maratonu’nda “Benim Kızım 

Okuyacak, Umuda Koşuyoruz Projesi” için 

Mülkiyeliler Birliği’nde Halk Evleri tarafından 

yapılan duyuru ve tanıtım toplantısına katılım.  

İsmet İnönü’ye Yapılan Hakaret: 

İsmet İnönü’nün diktatör ve FETÖ’cü olduğunu 

söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e 

cevap vermek için İsmet İnönü’nün torunu ve 

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsüm Bilgehan’ın yaptığı 

basın toplantısına CHP’li milletvekilleri ile birlikte 

katılım ve destek. 

5 Kasım 2017 Pazar 

Bülent Ecevit’in 11. Ölüm Yıldönümü: 

5 Kasım 2006 tarihinde ölen devlet adamı, solun 

efsanevi lideri, şair Başbakan Bülent Ecevit için 

anma mesajı. 

7 Kasım 2017 Salı 

İlhan Erdost’un 37’inci Ölüm Yıldönümü: 

37’inci ölüm yıldönümünde İlhan Erdost için anma 

mesajı. 

9 Kasım 2017 Perşembe 

Huriye Gülmen ve Semih Özakça 

Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça’nın dosyalarının OHAL İnceleme 

Komisyonu’nda bir an önce incelemesi ve 

komisyonun Nuriye ile Semih’in işe iade taleplerini 

değerlendirilmesi ve bu konuyla ilgili ivedilikle adım 

atılması için basın açıklaması. 

OHAL Komisyonu İvedilikle Toplanmalıdır 

Nuriye Gülmen, açığa alınmasının ardından 9 Kasım 

2016’da “Açığa alındım, işimi istiyorum” dövizi ile 

birlikte Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı 

önünde direnişe başladı. Mardin’de sınıf 

öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen Semih 

Özakça, iki hafta boyunca tek başına basın 

açıklaması yapmaya çalışan ve defalarca gözaltına 

alınan Nuriye Gülmen’in yanında yer alarak 

geçtiğimiz 1 yıl boyunca işe iade taleplerini yineledi. 

CHP olarak ifade, düşünce özgürlüğünü 

savunduklarını, barışçıl direnişte bulunan insanların 

yanındayız.  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 

kritik eşiği aşmış ve yaşam savaşı vermektedirler. 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda bu konuyu dile 

getirdim. İvedilikle OHAL Komisyonu’nun Nuriye ve 

Semih’in başvurularını gündeme almaları 

gerekliliğini ifade ettim. Komisyonda bu konuyla 

ilgili milletvekilleri olarak bir dilekçe verdik. Nuriye 

ve Semih’in işe iade taleplerinin değerlendirilmesi, 

bu konuyla ilgili adım atılması gerektiğini söyledik. 

Bugün birinci yılı dolan bir süreçten bahsediyoruz. 

Hak talep eden insanlara yanıtın hemen verilmesi 

gerekmektedir. Komisyon konuyu inceleyeceğini 

belirtti. Ancak bir gün bile çok önemli ve hayati. 

İvedilikle harekete geçilmelidir. 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

222 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yapmış olduğu 

bir açıklama var. Orada bu sürecin noktalanması 

yerine direnişte bulunan insanların haksızlık 

yaptığına dönük akıl almaz bir dil kullanmıştır. Bunu 

kabul etmiyoruz. Hükümet, iktidar görevini yapmalı 

OHAL komisyonu Nuriye ve Semih’in dosyasına en 

hızlı şekilde bakmalıdır. Nuriye ev Semih’in 

yaşaması, iki insanın canının kazanılması insan 

hakları için esas olmalıdır. 

10 Kasım 2017 Cuma 

RTE’nin LGBTİ Nefret Söylemi: 

CHP Bursa Nilüfer Belediyesi’nin mahalle komiteleri 

seçimlerinde dezavantajlı grupların yani kadın, 

genç, engelli ve LGBTİ birey için 5’te 1 kota koyması 

nedeniyle nefret söyleminde bulunan RTE’nin 

ötekileştirici ve ayrıştırıcı söylemleri üzerine 

açıklama.  

13 Kasım 2017 Pazartesi 

İzmir Efemçukuru Altın Madeni: 

Efemçukuru Altın Madeninin kapasite artırımı için 

2012 yılında çevrecilerin ve İzmirlilerin itirazı 

sonucu iptal edilen ÇED olumlu raporu 2017 yılında 

Ankara’dan getirilen yeni bilirkişi raporu ile ÇED 

olumlu kararı alınmıştı. Ağır metaller İzmirlilerin su 

ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajını ve insan 

sağlığını yoğun şekilde tehdit ettiğinden ÇED 

Olumlu Raporu’nun ve projenin iptal edilmesi için 

basın açıklaması. 

Efemçukuru Altın Madeni'nin kapasite artırımına 

yönelik ÇED Olumlu Raporu 

Efemçukuru Altın Madeni'nin kapasite artırımına 

yönelik 2012 yılında olumlu ÇED raporu verildi. 

İzmir'deki sivil toplum kuruluşları ve çevre 

örgütlerinin bu ÇED raporunun iptali için açtığı 

davada hazırlanan bilirkişi raporunda, Efemçukuru 

yöresinde ağır metal kirliliğinin başladığı belirtildi. 

Altın madeninin toprağı kirlettiği vurgulanan 107 

sayfalık bilirkişi raporu, hazırlayanlar İzmirli olduğu 

gerekçesiyle kabul edilmedi. 2017'de Ankara'dan 

yeni bilirkişilerin hazırladığı 7 sayfalık raporla ÇED 

olumlu kararı verildi. Buna TMMOB, İzmir Tabip 

Odası, İzmir Barosu, çevre örgütleri ve bazı 

vatandaşlarca yapılan itiraz ise mahkemece 

reddedildi. 

Biz yüksek mahkemenin bu yanlıştan döneceğini ve 

kararı bozacağını umut ediyoruz.  Madeninin 

mevcut kapasitesiyle bile toprağı, suyu zehirlediği 

raporlarla kanıtlanmışken, kapasitesinin artırılması 

halinde kirliliğin de artacağı muhakkaktır. Ayrıca 

aynı bölgeye Çamlı Barajı'nın yapılması söz 

konusudur. Tahtalı barajı ve aynı bölgeye yapılacak 

Çamlı barajı ile beraber yaklaşık 1.5 milyon 

İzmirlinin kullandığı içme suyu arsenik, kadmiyum, 

bakır, kurşun, nikel, çinko, selenyum ve kükürt 

tehdidiyle karşı karşıya kalacak. İçme suyuna 

karışacak ağır metaller yüzünden İzmir'de kanser 

oranlarının artacağı İzmir Tabip Odası tarafından 

açıklanmıştır. 

Hükümetin enerji, maden ve ulaştırma sektörüne 

dair politikalarının bir sonucu olarak su 

kaynaklarının kirletildi, topraklar verimsizleşti, 

ağaçlar kesildi.Kısacası doğa yok ediliyor. Yağma ve 

talan mantığıyla doğaya saldıran şirketlerin gücünü 

hükümetten aldığı çok açık görülüyor. Doğayı, 

çevreyi, insanı hiçe sayan, AKP'nin ranta ve talana 

dayalı ekonomi anlayışı sadece bu günümüzü değil, 

geleceğimizi de çalıyor. Bizler İzmir'in ve İzmirlinin 

geleceğini ipotek altına alacak bu duruma yönelik 

her türlü hukuki mücadelenin yanı sıra, tüm 

STK'larla, aktivistlerle, parti örgütlerimizle eylemli 

bir mücadele de yürüteceğiz. Şimdi İzmir'in 

toprağına, havasına, suyuna sahip çıkma zamanıdır. 

Yarın çok geç kalabiliriz. 

14  Kasım 2017 Salı 

Sivas Katliamı Davası ile İlgili TBMM Başkanının 

Cevabı: 

Bu güne kadar Sivas Katliamı Davası için meclise 

verilen Sivas katliamı sanıklarıyla ilgili soru 

önergesini “kişisel ve uzun bularak” 3’üncü kez 

işleme koymayan meclis başkanı İsmail 

Kahraman’ın tutumuna ve aynı şekilde cevap 

vermeyen BİMER’e ilişkin basın açıklaması.  

Kişisel ve Uzun Bulunan Soru Önergesi 

Daha önce önergelerimde de belirttiğim şekilde 

‘Sivas Davası sanıkları nerede, kaçı firari, kaçı 

cezaevinde?’ gibi sorular her ne kadar insanlık suçu 
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işlemiş ve suçu hükümle sabit mahkûmlar babamın 

da aralarında bulunduğu 35 insanı yakarak 

öldürmüş olsalar da ‘kişisel’ değildir. Sivas Katliamı 

sanıklarının kaçının cezaevinde olduğu, nerede 

olduğu, kaçının kırmızı bültenle arandığı soruları ne 

zamandan beri kişisel oldu? İç Tüzüğün niteliğine 

uymayan şey laiklik karşıtı tutumunu açıkça 

sergilemekten imtina etmeyen İsmail Kahraman’ın 

siyasi ve keyfi tutumudur. 

Daha önce önergelerde uygun görülmeyen sorular 

yanıtsız bırakılsa da önergelerde bulunan diğer 

sorular cevaplanıyordu. Önergede sorunun içeriği 

ile ilgili yorum yapmak Meclis Başkanı İsmail 

Kahraman’ın görevi değil; soruyu sorduğumuz 

bakanların görevidir. Bugüne kadar Sivas Katliamı 

sanıklarıyla ilgili Adalet Bakanı’na 3; BİMER’e de 

toplam 3 kere Sivas Katliamı sanıklarını sorduk. 

Hiçbirine yanıt alamadık. Aradan bu kadar süre 

geçmesine rağmen sorularımızı yanıtlamayan 

BİMER ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağım. 

Çünkü geldiğimiz nokta ve yanıtsız kalan sorular 

Sivas Katliamı sanıklarının korunduğu şüphelerini 

arttırmaktadır. 

15 Kasım 2017 Çarşamba 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 

Tasarısı: 

TBMM Çevre Komisyonunda görüşülmeye 

hazırlanan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 

Kanunu Tasarısı ile korumayı değil, doğanın ve 

biyolojik çeşitliliğin ticari meta haline getirilmek 

istenmesi amaçlanmakta. Başta enerji olmak üzere, 

her türlü rant kaynakları, sanayii ve inşaat 

yatırımlarını yolunu açmak isteyen iktidarın yaptığı 

yanlışlıklara değinen basın açıklaması.  

OHAL'i fırsata çevirip doğayı talan etmek istiyorlar 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı, 

korumayı değil, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin 

ticari meta haline getirilmesini ve rant için 

işletilmesini amaçlamaktadır. Ekolojik dengeyi 

görmezden gelen bu tasarı ile birçok endemik bitki 

türü ve doğayı paylaştığımız hayvanların yaşam 

alanları yok olma riski ile karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye'nin doğası ve benzersiz eksosistemleri 

sermayenin saldırılarına açık hale gelecek, korunan 

alanlarda turizm yatırımları başta olmak üzere 

enerji, enerji, sanayi ve inşaat yatırımlarının yolu 

açılacaktır. 

AKP’nin Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 

Kanunu Tasarısını 2010 yılından beri yasalaştırmak 

istemekte. İktidar bu yasa tasarısını Meclis’ten 

çıkarmak için fırsat kolluyordu. Ancak çevrecilerin 

yoğun tepkisi ve muhalefet baskısı yüzünden şu ana 

kadar başaramamışlardı. Gezi sürecinden sonra da 

rafa kaldırılmıştı. Şu an OHAL rejimini fırsata çevirip 

yasayı çıkarmak ve doğayı talan etmek istiyorlar. 

Yapılmak istenen şey, tabiat varlıkları ve biyolojik 

çeşitlilik bakımından yapılan yasal düzenlemeleri 

tek yasa altında, yetkileri tek elde toplamak. Yani, 

doğal varlıkların korunması gerekip gerekmediği 

konusunda iktidar politikaları tek belirleyici olacak. 

Tabiatı Koruma Alanı, Milli Park, Tabiat Anıtı, Tür 

veya Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Parkı, Yaban 

Hayatı Koruma Alanı gibi korunması gereken 

alanların tespiti, korunması, yönetimi, Bakanlıklar 

ve Bakanlar Kurulunun yetkisine verilecek. Bunun 

için oluşturulacak kurullara, bakanlığa bağlı 

bürokratlar ve valilerin istediği STK’lar katılacak. Bu 

kurullardan AKP’nin isteğinin dışında bir karar 

çıkması mümkün mü? AKP doğal varlıkları zaten 

para kazanılacak rant kaynakları olarak görüyor. 

Yağma ve talan anlayışıyla doğaya saldıran şirketler 

gücünü, doğayı, çevreyi, insanı hiçe sayan AKP’nin 

hükümetinden alıyor. Bunu Cerattepe’de, Yırca’da, 

Munzur’da, Bergama’da, Karadeniz Yaylalarında, 

Ege’nin koylarında daha birçok yerde gördük. Bu 

tasarı yasalaşırsa, RES, HES, altın madeni, taş 

ocakları veya turizm yatırımı altında yeni imar 

düzenlemeleri gibi ekolojiyi bozan, doğayı tahrip 

eden tesislerin önü açılacak. Doğal yaşamın değil 

sermayenin politikaları geçerli olacak. Gelecek 

nesillere sürdürülebilir bir doğa ve güzel bir yaşam 

bırakmak için tasarının bu haliyle yasalaşmasının 

mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için 

topyekûn mücadele etmemiz lazım. 

17 Kasım 2017 CUMA 

Sivas Katliamı Sanık Avukatı İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: 

Sivas katlimında sanıkların avukatı olduğu için 

pişman olup olmadığı sorulan ve yaptığı açıklamada 

pişman olmadığını söyleyen ve mağdur edebiyatı 
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yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 

Uysal: AKP döneminde siyasette ve bürokraside 

tepe noktalara getirilenlerin katliamları yok 

saymaları, nefret söylemlerinde bulunmaları, 

bürokraside, mahkemelerde, TBMM’de tüm hak 

arayışlarının ve soruların cevapsız kalması bir 

tesadüf değil. Sivas Katliamı Davası ile ilgili yapılan 

mücadelenin adalet tecelli edinceye kadar devam 

edeceği yönünde yanıt.    

20 Kasım 2017 Pazartesi 

Yaşatmak İstiyoruz Bildirgesi: 

Sanatçılar, hekimler, akademisyenler, hukukçular, 

insan hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar, 

sendikacılar ve politikacılar tarafından Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri 

dönmeleri için açtığı imza kampanyası metnine 

destek. 

 

ÖNEMLİ KABULLER 

9 Kasım 2017 Perşembe 

Semih Özakça ile Görüşme: 

9 Mart 2017 tarihinde “işimizi geri istiyoruz” 

diyerek Akademisyen Nuriye Gülmen ile açlık 

grevine başlayan, 23 Mayıs 2017’de Nuriye Gülmen 

ile birlikte tutuklanan ve 20 Ekim 2017 tarihinde 

cezaevinden ev hapsine çıkarılan öğretmen Semih 

Özakça’ya ziyaret.  

16 Kasım 2017 Perşembe 

İnsan Hakları Temsilcileri ile Görüşme: 

İnsan Hakları Ortak Platformu Feray Salman, 

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada da tutuklanan ve 

daha sonra serbest bırakılan Türkiye Şubesi 

Direktörü İdil Eser, MAZLUMDER üyesi Ömer 

Atalar,  İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim 

Kurulu üyesi avukat Günal Kurşun, İnsan Hakları 

Derneği  kurucusu ve üyesi yazar Hüsnü Öndül ve 

yazar Ümit Fırat  ile Büyükada da tutuklanan insan 

hakları savunucularının yaşadığı hak 

mahrumiyetleri, cezaevlerinde ki işkenceler ve her 

türlü hak mağduriyetleri üzerine görüşme.  

17 Kasım 2017 CUMA 

İHOP Başkanı Feray Salman ile Görüşme: 

11 Aralık 2017 tarihinde ÇSM’de yapılacak olan 

Tahir Elçi’yi anma etkinliği ile ilgili planlama yapmak 

ve destek vermek için İHOP Başkanı Feray Salman 

ile görüşme.  

21 Kasım 2017 Salı 

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 

Vakfı (ÇEVKO): 

ÇEVKO Genel Sekreteri Muzaffer Mete İmer, Genel 

Müdürü Yaşar Nadir Atilla, Endüstri İlişkileri Uzmanı 

Önder Kılıç ve Murat Körük ile yerel yönetimlerin 

STK’larla işbirliği içinde olarak farkındalık yaratması 

ve katı atık toplama ve ayrıştırma çalışmaları 

üzerine görüşme. 
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BASINDA YER ALAN ÇEŞİTLİ HABERLER 

 

09.09.2017 BirGün Gazetesi 

 

12.09.2017 Posta Gazetesi 

 

12.09.2017 Günlük Evrensel Gazetesi 

 

15.09.2017 BirGün Gazetesi 
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16.09.2017 Günlük Evresel Gazetesi 

 

20.09.2017 BirGün Gazetesi 

 

22.09.2017 BirGün Gazetesi 

 

25.09.2017 BirGün Gazetesi 
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28.09.2017 Günlük Evrensel Gazetesi 

 

30.09.2017 Anayurt 

 

03.10.2017 BirGün Gazetesi 

 

07.10.2017 BirGün Gazetesi 

 

23.10.2017 BirGün Gazetesi 
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24.10.2017 BirGün Gazetesi 

 

11.11.2017 Anayurt 

 

14.11.2017 BirGün Gazetesi 

 

16.11.2017 BirGün Gazetesi 

 

17.11.2017 Günlük Evrensel Gazetesi 

 

18.11.2017 BirGün Gazetesi 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

229 

 

24.11.2017 BirGün Gazetesi 
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5.4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Yasemin Öney Cankurtaran 

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER 

Ülkemiz baskıcı bir iktidarın altında hem yapısal 

hem psikolojik bir çöküntü yaşamaktadır. Devlet 

kurumlarına AKP iktidarı döneminde yerleştirilen 

FETÖ terör örgütü mensuplarının, kamu 

kaynaklarını ölçüsüzce tükettiğini, liyakat sistemini 

yok saydığını, Cumhuriyetimizin kazanımlarının yok 

etmeye çalıştığını, devlet geleneklerini hiçe 

saydığını görüyoruz. En önemlisi yargı sisteminin 

iktidar eliyle tekelleştirildiği, hukuk kavramının 

anayasaya kitaplarında geçen bir kelime olarak 

kaldığını, adalet saraylarının ak saray için hibe 

edildiği bir çöküş dönemi demokrasi açısından 

tarihe kara bir leke olarak geçecektir. 

Mağduriyetlerle birlikte mağdurların arttığı bu 

dönemde toplumun hemen her kesimi bu 

zulümden payını almıştır. Demokratik tüm 

haklarımızın çoğunluğun ezici gücüyle elimizden 

alındığı özellikle son 1 yılda yeni arayışlar içine 

girmek zorunda kaldık. Mecliste milletvekillerinin 

konuşma sürelerinden tutun, soru önergelerine 

kadar her şeye ket vuran, AKP iktidarına özgü bir 

parlamenter sistemin demokrasimiz ve cumhuriyet 

kazanımlarımız açısından büyük bir yıkım olduğunu 

hatırlatmakta fayda görüyoruz. Meclisten, yargıya, 

bakanlıklardan, YSK’ya kadar tüm kurumların 

yaşadığı topyekün çöküşler kadar 80 milyonluk 

ülkemizin muhalif her kesiminin psikolojik 

çöküşüne de şahit oluyoruz. Kontrollü darbenin 

ardından yaşanan 20 temmuz siyasi darbesi, 

ülkemizin büyük bir kısmının mağduriyetine ve 

adalet açlığına sebep oldu. Kadınlardan, çocuklara, 

askerden, polislere, akademisyenlerden sanatçılara 

herkes ama herkes kontrollü bir darbenin 

kontrolsüzce hareket eden yönetenlerinin 

mağdurları haline geldi.  

Kendi ülkesinin paralarını ayakkabı kutularından 

çıkaran bakanlardan, vergi ödememek için kendi 

ülkesinden para kaçıran başbakana kadar giden 

süreçte OHAL’in de etkisiyle derin ekonomik 

yıkıntılar yaşanmıştır. Dış borcumuz 2003 yılından 

itibaren ilk kez  milli gelirin yüzde 50’sini aşmıştır. 

Her 100 kişiden 68’inin borçlu olduğu ülkemizin 

toplam borcu bu dönemde 400 milyar lira 

olmuştur. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlar çareyi 

krediye sarılmakta bulmuştur ve tüketici kredileri 

60 kat artış göstermiştir. 2017 yılında Ocak- 

Temmuz arası cari açık önceki yıla göre yüzde 21 

artışla 25.9 Milyar dolar olmuştur. 3 yıllık sürede 

vatandaşın bankalara ödediği faiz 127 milyar 63 

milyon lira olmuştur.  İlk 8 ayda kredi ve kredi 

kartları borcunu ödeyemeyen 912 bin kişi hakkında 

yasal takip başlatılmış olup 3 milyon 102 bin 106 kişi 

kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemez durumdadır.  

Kadınlar her alanda olduğu gibi özellikle ekonomik 

hayatta da büyük buhranın içine sokulmuştur. 14 

senedir ülkemize hükümet eden zihniyetin, kadının 

adını ve sözünü yok sayan sadece bedenini metafor 

gibi siyasi malzeme eden söylevleri yüzünden ev 

kadını da, çalışan kadın da farklı boyutlar da olsa da 

aynı sorunu yaşamaya devam etmektedir. Kayıtdışı 

çalışanların yüzde 41'i kadındır. Gençlerimiz 

yaşadıklarımızdan en büyük payı alan kesim 

olmuştur. Şuan her 5 gençten biri işsizdir.  

Totalde incelediğimiz  Son 1 yılda; 119 bin kişi daha 

işsiz kalmıştır.  OHAL'de 120 bin genç,  154 bin 

kadın daha işsiz kalmıştır.  1.1 milyon yeni kayıtdışı 

işsizlik ortaya çıkmıştır.  

Özellikle son bir senedeki çöküntüyü kısada olsa 

toparladığımızda başta insan hakları olmak üzere 

bir çok parametrede fersah fersah geriye gittiğimiz 

aşikardır. Tek derdi kendi iktidarlarını sürdürmek 

olan AKP, bir çok değerimizi hiçe saymaya devam 

etmektedir. İktidarın kulakları işsizlere, 

cezaevlerindeki bebeklere, mağdur 

akademisyenlere, gazetecilere, çiftçilere kısacası 

emeğiyle yaşayan herkese tıkalıdır. Acilen emekten 

yana, yaşam kalitesini yükselten, herkesin “ben 

eşitim” diyebildiği bir zemine ihtiyaç vardır. Borçlu 

bir ekonomi değil, sürdürülebilir ve istihdam odaklı 

bir anlayışa ihtiyaç vardır.  

Bizi bir arada tutacak değerlere sahip çıkmalıyız. 

Bizi biz yapan, özgür bireyler olarak doğmamızı ve 

yaşamamızı sağlayanlara yüz çevirmemeliyiz. 

Laiklik bayrağını elimizin ulaştığı en yüksek yere 
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taşımalıyız. Onlar ne yaparsa yapsınlar laiklik 

bayrağı dalgalanacak, tutamayacaklar, 

tutuklayamayacaklar! Bu gericiliğin karşısında 

yükseltilecek tek bayrak laikliktir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün dediği gibi 'Laiklik asla dinsizlik olmadığı 

gibi gerçek dindarlığın gelişmesini sağlamıştır. 

Lütfen unutmayınız ve her yerde hatırlatınız. 

Mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, 

millet, ekmek, aş meselesi, özgürlük meselesi. 

Mesele gelecek mücadelesi! 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR 

MAİL LİSTEMİZ 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI 

Tanıtım ve Halkla ilişkiler alanındaki 

sorumluluğumuz; Genel Başkan Yardımcılıklarımız, 

danışmanlarımız, milletvekillerimiz gibi Partimizin 

bütün birimleri ve görevlileri tarafından yapılan 

çalışmalar ile Partimizi tanıtacak materyallerin 

mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye, doğru 

zamanda, doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. 

Bu bağlamda ne kadar geniş bir kitleye ulaşılabilirse 

o kadar başarılı olunacaktır.  

Bu doğrultuda haftalık çalışmalarımız; gençlik ve 

kadın kolları, il ve ilçe başkanları, belediye 

başkanları, milletvekilleri, YDK üyeleri, PM üyeleri, 

MYK üyeleri, Genel Başkanlık, il örgütlerimizden 

gelen listelerin dışında ayrıca sivil toplum 

kuruluşları, akademisyenler, yurt dışı 

örgütlenmelerimiz, yabancı temsilcilikler, 

muhabirler, yerel ve ulusal basın mensupları ve 

köşe yazarlarından oluşan 1.000.000 kişilik e-posta 

listemize gönderilmektedir.   

Hedef; tüm illerden, yerel yönetimlerden, 

milletvekillerinden, MYK ve PM üyelerinden 

kendilerinin ulaşabileceği mail adreslerinin 

toplanması, böylelikle faaliyetlerimizin, 

programımızın, görüşlerimizin, bildirgelerimizin bir 

milyon kişiye ulaştırılmasıdır. Hedef kitlemiz; e-mail 

kullanan, Parti projelerine ilgi duyan, gündemi takip 

eden vatandaşlardır.  

Ağustos ayında başladığımız bu çalışmayla son Parti 

Meclisi toplantısından bugüne kadar e-posta 

yoluyla paylaştığımız konular aşağıdaki gibidir: 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısında 

yaptığı konuşma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Evrensel Aşura Matem 

Merasiminde yapmış olduğu konuşma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Alaşehir Üzüm Mitinginde 

yaptığı konuşma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Fındık Üreticileriyle 

buluşmasında yaptığı konuşma, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Habertürk TV canlı 

yayınındaki açıklamaları, 

 Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

haftalık ekonomi bilgi notu, 

 MYK'nın gündeme dair yaptığı haftalık 

değerlendirmeler,  

 İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

haftalık rapor, 

 İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 

tarafından hazırlanan Haftalık 

Değerlendirme Rapor Özeti, 

 Genel Başkanımız Sn. Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun 7 Eylül 2017 tarihinde 

gerçekleşen Eğitim Çalıştayı’nda yaptığı 

konuşma,  

 Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Başkanlığı 

tarafından hazırlanan “Bilimsel Görüş” 

raporu, 

 Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun Kadın Muhtarlarla 

buluşmasında yapmış olduğu konuşma, 
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 CHP Emek Büroları tarafından hazırlanan 

Uzun Çalışma ve Etkileri Raporu, 

 İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından hazırlanan Sivil 

Toplum Kuruluşları ve Demokratik Kitle 

Örgütleri ile yapılan çalışmalara ilişkin 

rapor,  

 İşveren Sendikaları ve Meslek 

Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

“Anadolu’nun Kadim Kültürü Yörük 

Türkmenler” başlıklı çalışma, 

 Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan 

“Sosyal Bozulmalar” raporu, 

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİMİZE GELEN İLETİLER 

Halkla İlişkiler Birimimiz, çeşitli konularla ilgili 

olarak eleştiri, yorum, katkı, değerlendirme, 

teşekkür, destek, yerel yönetimlerle veya 

gündemle ilgili konular, sorunlar ve çeşitli taleplerle 

ilgili olarak gönderilen e-mail, mektup ve telefonları 

yanıtlamakta, tamamına dönüş yapmaktadır. Tüm 

iletiler, ilgili başlıklar altında kategorize edilerek 

kayıt altına alınmakta, istatistikleri çıkarılmakta, 

haftalık olarak MYK ve iki aylık Parti Meclisi 

toplantılarında rapor olarak sunulmaktadır. 

Birimimize gelen talep, şikâyet ve isteklerin ilgili 

Genel Başkan Yardımcılığına ve Grup Başkan 

Vekillerine iletilmesini sağlamak üzere bir takip 

çizelgesi oluşturulmuş olup bu şekilde karşılıklı imza 

ile konunun/sorunun tamamlanmasına giden 

sürecin takibinin yapılması sağlanmaktadır. 

Hedefimiz; şikâyet, destek ve önerilerin 

milletvekillerine iletilerek vatandaşlara dönüşlerin 

sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlar üzerinden 

gündemin tespit edilmesi yoluyla propaganda 

hazırlığı yapmaktır. 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özel 

Kalem Müdürlüğünden tarafımıza yönlendirilen kişi 

ve kurumlarla şahsım ve Halkla İlişkiler Birimi olarak 

görüşmeler düzenli olarak yapılmaktadır. 

Görüşmeler sonucunda ilgili birimlere 

yönlendirmeler yapılarak sorunun çözümü 

noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. 

10 - 30 Eylül 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 1.562 53,1% 

Telefon 1.212 41,2% 

Ziyaretçi 96 3,3% 

Mektup 74 2,4% 

İleti Toplamı 2.944 100,0% 
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10 - 30 Eylül 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular Toplam % 

Gündem 2.426 82,4% 

Yerel Yönetimler 201 6,8% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 317 10,8% 

İleti Toplamı 2.944 100,0% 

 

 

1 - 31 Ekim 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 1.822 54,9% 

Telefon 1.353 40,8% 

Ziyaretçi 82 2,5% 

Mektup 62 1,8% 

İleti Toplamı 3.319 100,0% 
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1 - 31 Ekim 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular Toplam % 

Gündem 2.705 81,5% 

Yerel Yönetimler 236 7,1% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 378 11,4% 

İleti Toplamı 3.319 100,0% 

 

1 - 22 Kasım 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin İleti Şekillerine Göre 

Dağılımı 

İleti Şekilleri Toplam % 

e- mail 1.133 53,0% 

Telefon 909 42,6% 

Ziyaretçi 53 2,5% 

Mektup 41 1,9% 

İleti Toplamı 2.136 100,0% 
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1 - 22 Kasım 2017 Tarihleri Arasında Halkla İlişkiler Birimimize Gelen İletilerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular Toplam % 

Gündem 1.771 82,9% 

Yerel Yönetimler 149 7,0% 

İş ve Maddi Yardım Talebi 216 10,1% 

İleti Toplamı 2.136 100,0% 

 

Halkla İlişkiler Birimimize e-mail, mektup, telefon, 

ziyaretçiler ve sosyal medya aracılığıyla gelen, 

gündemdeki konulara ve taleplere ilişkin detaylı 

raporlarımız haftalık olarak Genel Başkanımız 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerimize 

sunulmaktadır. 

SLOGANLAR, BİLDİRGELER, AFİŞLER, BROŞÜRLER 

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. 

 

SPOR KURULU ÇALIŞMALARI 

 Her hafta düzenli olarak spor kurulu toplantıları 

yapılarak spor gündemi ve çalışmalarımız 

konuşulmaktadır. 

 Ülkemiz sınırlarında ve yurtdışında 

sporcularımızın elde ettiği başarılar ve 

takımların şampiyonlukları takip edilerek, her 

biri partimiz adına aranarak tebrik 

edilmektedir. 

Bölge Alan Çalışmaları 

Spor toplumun neredeyse istisnasız her kesiminin 

ilgilendiği veya takip ettiği bir olgudur. Kısa 

sayılabilecek bir zaman diliminde birbirinden çok 

farklı alanlarda başarı ve özveri göstermiş 

sporcularımızı bir araya getirerek oluşturduğumuz 

Spor Kurulumuz oldukça önemli çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. CHP Spor Kurulu; iktidar yolunda 
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çalışmalarına devam eden partimizin spor 

politikalarını belirleyen ve tüm Türkiye için 

uluslararası alanda rekabet edecek kapasitede bir 

ulusal spor politikası belirleyecek, sporu 

politikadan arındıracak ve herkes için sporu 

mümkün kılacak çalışmalarına hızla devam 

etmektedir. Sağlıklı bir yaşam için ve ulusal bir spor 

politikası oluşturabilmek adına yapmış olduğumuz 

çalışmalar her geçen gün daha etkili ve verimli hale 

gelmektedir. Ülkemizde ve sınırlarımız dışında 

başarı gösteren ve mücadele eden sporcularımızın 

başarıları kurulumuzca takip edilerek 

aranmaktadır. Başladığımız günden itibaren her 

hafta  düzenli toplantılar gerçekleştirilmiş olup, 

danışma kurulu toplantılarımız ve diğer 

organizasyonlarımız planlanmaktadır. 28 Ağustos 

2017 tarihinde Adalet Kurultayında 

gerçekleştirdiğimiz ve bir çalıştayın ötesinde arama 

konferansı niteliği taşıyan ve Türkiye'nin her 

bölgesinden katılım alan çalışmamız yaptığımız ve 

yapacağımız çalışmalarımızda yol gösterici 

olmuştur.  

1. Danışma Kurulu toplantımız 13 Haziran 2017 

tarihinde gerçekleşmiştir. 26 Eylül 2017 tarihinde 

300 kadar sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 

2. Danışma Kurulu toplantımızda sporcularımızla 

aldığımız ortak karar doğrultusunda ülkemizin her 

bölgesinde belirlenen merkezi bir şehirde 

toplantılar düzenleme noktasında 

ortaklaşılmıştır.  Merkezden verilen ve gerçekten 

uzak sonuçlar doğuran toplantılar yerine yerel 

bazda ve gerçeğin merkezinde çözüm bulmayı 

hedeflediğimiz toplantılarımızın ilki; 12.10.2017 

tarihinde Batı Marmara Bölgesi illeri( Tekirdağ, 

Kırklareli, Edirne, Çanakkale) kapsamında 

Tekirdağ'da, ikinicisi;19.10.2017 tarihinde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 

Batman, Siirt, Şırnak)  kapsamında Gaziantep'te, 

üçüncüsü; 26.10.2017 tarihinde İstanbul ilçeleri 

kapsamında Bakırköy'de, dördüncüsü 02.11.2017 

tarihinde İç Anadolu illeri( Ankara, Eskişehir, 

Kırklareli, Konya, Niğde, Karaman, Çankırı, 

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Aksaray) 

kapsamında Ankara'da, beşincisi; 09.11.2017 

tarihinde Ege Bölgesi illeri( İzmir, Muğla, Aydın, 

Denizli, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) 

kapsamında İzmir'de, altıncısı; 16.11.2017 

tarihinde Doğu Marmara illeri (Yalova, Kocaeli, 

Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir), yedincisi 

23.11.2017 tarihinde Doğu Akdeniz illeri (Mersin, 

Adana, Osmaniye, Hatay, 

Kahramanmaraş)  kapsamında Mersin’de 

yapılmıştır. 

Bölgede yerel bazda spor alanında faaliyet gösteren 

her yaştan sporcularımızın katılımıyla gerçekleşen 

toplantılarımızda bölgedeki tüm spor insanları 

dinlenerek, ulusal bir spor politikası oluşturmak 

adına yaptığımız çalışmamızın ilk adımı bölge 

toplantılarıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye 

genelinde sporun röntgenini çekiyoruz. Sorunlara 

teşhisi koyduk ve sorunları tedavi etmenin 

yöntemlerini sporcularla 

tartışıyoruz.  Toplantılarımız sonucunda tüm ilçe 

başkanlıklarımızda ve belediyelerimizde birer spor 

komisyonu oluşturulması konusunda ortak karara 

vardık. Bu komisyonlar kağıt üstünde kalmayacak. 

Komisyonlar bulundukları yerlerde yapılan spor 

dalları ve sporcuların sorunlarını tespit konusunda 

çalışmalara başlamış olup, dönüşler yapmaktadır. 

Birçok belediyemiz mevcut çalışmaları dışında yeni 

spor faaliyetleri için adımlar atmaya başladı. 

Örneğin Trakya Bölge toplantımızın yapıldığı 

Ergene’de, toplantımızın ardından oradaki yerel 

yönetimimiz kadınlara yönelik pilates hizmetini 

daha da yaygınlaştırmaya başlamıştır.  Şu an’a 

kadar gittiğimiz 7 bölgenin ardından bize gelen 

dönüşler alan çalışmalarımızın oldukça verimli 

geçtiğinin en açık göstergesidir. 12 ilde yapacağımız 

toplantılar tamamlandığında yapıcı ve 

sürdürülebilir bir spor politikasını, Mustafa Kemal 

Atatürk'ün emanet ettiği değerler doğrultusunda 

sürdürmeye devam edeceğiz. 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

 Gaziosmanpaşa ve Eyüp  özelinde tüm 

Türkiye'de artış gösteren uyuşturucu 

kullanımıyla ilgili ilçe başkanlarımızın 

belirlemesiyle mağdur aileleri ziyaret ettik. 

Mağdur aileler, hayatları karartan ve aileleri 

bitiren bu zehire hükümet tarafından göz 

yumulduğunu belirtiyor. Birebir uyuşturucu 

kullanan kişiler ve aileleriyle görüşerek onların 
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tedavisini Avcılar ve Beylikdüzü’nde açtığımız 

rehabilitasyon merkezlerinde başlattık. 

 
 Aydın Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 

kurmayı planladığımız "bağımlılıkla mücadele 

merkezi" nin çalışmaları devam etmekte olup, 

son planlamalar yapılmaktadır, alınacak fon için 

başvuruda bulunulmuştur. 

 Keşan’da kurulması planlanan merkezin 

çalışmaları sonuçlanmıştır. Başvurulan fon 

hakkında olumlu geri dönüş alınmıştır, 

çalışmalar başlamıştır.  

 Türkiye Yeşilay Cemiyeti  Bağımlılıkla Mücadele 

Mali Destek programı çerçevesinde 

desteklenen "Madde Bağımlılığı Temelli 

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonlarını 

sağlayarak İstihdam edilebilirlik Kapasitelerinin 

Arttırılması" isimli projenin sahibi Gamze İŞLER 

ile görüşülmüştür. Projenin desteklenmesi 

noktasında yapılacaklar planlanmaktadır. 

 UTESKON yetkilileri ile görüşme yapılmıştır. 

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan olan 

uyuşturucu bağımlılığının çözümü konusunda 

karşılıklı çalışmalarımız anlatılmıştır. Daha çok 

bağımlıyı hayata kazandırmak üzere yapılacak 

çalışmalarımız üzerinde fikir alışverişleri 

yapılmıştır. 

GENEL MERKEZ KÜTÜPHANESİ VE PARTİ OKULU 

KÜTÜPHANESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 

15 Haziran 2016 tarihinde Birimimizce birçok 

üniversite ve kütüphaneye başvurularak 

kütüphanemizde çalışmaya davet edilen 

profesyonel uzmanlar arasından 

görevlendirilen  bir ekip tarafından başlanan Genel 

Merkez Kütüphanesi düzenleme çalışmaları 15 

Şubat 2017 itibari ile katalog kayıtları 

tamamlanması ve raf düzenleme işlemlerinin 

ardından günümüze kadar yapılan çalışmalarla son 

halini almıştır. Kitaplarımız 15 Haziran 2016 

tarihinde bir yığın olarak, yıllarca işlem görmemiş 

bir durumda iken;  7 kişi ile düzenlenmek üzere ele 

alınmış ve son geliştirilmiş programlarla düzenleme 

yapılmıştır.  

Kütüphane çalışmalarımız ilk olarak dergi, kitap, 

kitapçık ve diğer tüm yayınların birbirinden 

ayrılması ile başlamıştır. Kitaplar kabaca konusal 

olarak bir araya getirilmiş, aynı kitaptan çok sayıda 

olan yayınlar listelenerek depoya gönderilmiştir. 

Süreli yayınlar alfabetik ve tarihsel düzene 

sokulmuş; derme bütünlüğü olanlar Kütüphane 

içinde tutulmuş, diğerleri tek tek içindekiler 

sayfaları gözden geçirilerek gerekli yazılar kesilip 

alındıktan sonra geri dönüşüm kutularıyla 

Kütüphane dışına çıkarılmıştır. Partimiz 

birimlerince hazırlanmış broşürler yaptırdığımız 

özel kutularda düzenlenmiştir. Yine partimiz 

tarafından üretilen afişler birbirinden ayrılıp, 

birbirinin benzeri olanlar bir araya getirilerek 2 

kişinin 2 ay çalışmasıyla konu ve afiş adı olarak 

erişilir biçimde düzenlenmiştir. Aynı zamanda 

kütüphanede küçük odada bulunan CHP, SHP, 

DSP’ye ilişkin yayın, rapor, kitap ve süreli yayınlar 

erişilebilir bir duruma getirilmiştir. Atatürk ile 

CHP’ye ilişkin kitaplar ayrı ve özel bölüm olarak 

kütüphane girişinde raflara yerleştirilmiştir. Bütün 

kitaplar başka kütüphanelerin yaptıkları 

kayıtlardan değil de özgün, partimizin politikaları 

doğrultusunda tek tek elden geçirilip yeni kayıtları 

denetlenerek yapılmıştır. 

İşlem görecek kitapların en çok 6-8 bin arasında 

olacağı düşünülerek başlanan kütüphanede bugün 

işlem görüp, bilgisayar programına girişi yapılan 

kitap sayısı 17.000’i aşmış durumdadır. 

Kütüphanemiz hem fiziksel hem elektronik 

imkanlarla donatılmıştır. Kütüphanemiz özellikle 

üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı 

bir merkez haline gelmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde ise yine aynı yöntemle Parti 

Okulumuzun kütüphanesinin yeniden inşası 

projesini başlatmış bulunuyoruz. Bağışlarla gelen 

500 kadar kitabın tasnifi yapılarak, daha önce 

kullanmış olduğumuz kütüphane programımız esas 

alınarak Genel Merkez kütüphanemize bağlı olmak 
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üzere yeni bir kütüphane çalışması birimimiz 

tarafından yapılmaktadır. Parti Okulu 

kütüphanemiz de aynı donanımlara sahip olarak 

kişilerin hizmetine açılacaktır. 

İSTANBUL’DAKİ KÖY OKULLARINA YARDIM 

ÇALIŞMALARI 

 Geçtiğimiz haftalarda Eyüp Göktürk 

Gönüllüleri ile birlikte Ağaçlı Köyü İlkokulu 

ziyaret ederek köy okulunun eksikleri tespit 

edilmiştir. Sarıyer Belediyemizin 

destekleriyle köy okulumuzun eksikleri ve 

tadilatları tamamlanarak yeni eğitim- 

öğretim döneminde öğrencilerimize hazır 

hale getirilmiştir.  

 İstanbul’da örgütümüz ve gönüllülerimiz 

tarafından belirlenen köy okulları ve 

anaokullarının yetersiz fiziki imkanlarının 

iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

Önce okullara gidilip yetkililerden bilgi 

alınmakta ve eksikler tespit edilmektedir. 

Ardından eksiklerin tedariki gönüllülerimiz 

ve belediyelerimiz ortaklaşmasıyla 

giderilmektedir. Daha önce de benzer bir 

çalışma yapılarak birçok okulumuza yardım 

edilmiştir. 

 

ÇIKARDIĞIMIZ RAPORLAR 

 15 Temmuz sonrasında AKP tarafından 

kollanan ve kayırılan FETÖ ile bağlantısı 

olan olay ve kişilerin toplandığı 

broşürümüz dijital olarak yayınlanmış ve 29 

Kasım’da yapılan Parti Meclisi 

toplantısında PM üyelerimize dağıtılmıştır. 

Çalışmanın 2. Broşürü ise güncelleme 

aşaması bittikten sonra basıma hazır hale 

gelecektir. 

 Partimizin seçim bildirgesi ve sloganları, 

konu başlıkları ile ayrılarak, “CHP İktidar 

Olsaydı” isimli çalışmada toplanmıştır 

 

PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

 

Halkla İlişkiler Birimimize telefon, e-mail, mektup 

gibi çeşitli vasıtalarla iletilen olumlu ya da olumsuz 

her türlü görüşün, konularına göre kategorize 

edilerek şemalandırılması, gelecek dönemlerde 

Partimiz açısından faydalı bir çalışma olarak 

kullanılabilecektir. Bir anket firmasının veya bir 

araştırma şirketinin raporu değerinde olan bu 

çalışmanın, kısa ve orta vadede Partimizin hem 

propaganda faaliyetlerinde hem de seçim 

çalışmalarında kılavuz olarak kullanılması 

sağlanacaktır.   

Düzenli ve yoğun olarak, Sivil Toplum 

Kuruluşlarıyla, Odalarla görüşmeler yapılmakta, ev 

ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmalardan alınan geri dönüşümlerin; hem kendi 

birimimizin çalışmalarına yön verebilmesi hem de 

ilgili konularda diğer Genel Başkan Yardımcılarımıza 

bilgi vererek onların da çalışmalarında tespit edilen 

konular üzerinde yoğunlaşabilmesi açısından 

önemli olduğu düşünülmekte ve bu hedeflere 

uygun saha çalışmaları planlanmaktadır.   

 

Orta ve kısa vadedeki planlarımızın bir diğeri, 

referandum sürecinde Partimize çeşitli fikirlerle 

gelen reklam firmaları ile görüşmeleri sürdürmeye 

ve olası bir seçim için çalışmalar yapmak amacıyla 

devam etmektir. Yapılan sunumlarla ilgili olarak 

olası bir referandum veya seçimde ideolojimize, 

bütçemize, hedeflerimize ve Türkiye’nin çıkar ve 

beklentilerine en uygun seçim kampanyasının 

hazırlanması için çalışacak firmaların seçilmesi için 

değerlendirmelerimiz devam etmektedir.  

Kısa vadede, sosyal medya için afişler ve görsel 

çalışmalar devam etmektedir. Mitinglerde, 

engelliler haftası ve benzeri özel günlerde, 
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gündeme ilişkin meselelerde ülke çapındaki tüm 

CHP örgütlerinin aynı görsel malzemeleri ve afişleri 

kullanmasını, böylece sosyal medyada ortak 

hareket etmesini sağlamak amaçlanmaktadır.   

Çeşitli sosyal gruplardan çok sayıda insana 

gönderdiğimiz e-mailler ile ilgili olarak orta 

vadedeki hedefimiz, listelerimizi genişleterek 

milyonlarla ifade edilebilecek bir rakama 

ulaşmaktır. Bu konudaki kısa vadeli hedefimiz ise 

her şehirde, her ilçede, her köyde esnaftan çiftçiye, 

memurdan ev hanımına, öğrenciden iş adamına 

kadar ulaşabilmektir. 

Parti çalışmalarımız, faaliyetlerimiz ve görüşlerimiz 

e-mail yoluyla sadece vatandaşlara değil aynı 

zamanda örgüt çalışanlarımıza da 

gönderilmektedir. Dolayısıyla PM üyelerine, 

milletvekillerine ve ilçe örgütlenmelerine kadar 

tüm birimlerde söylem birliğinin geliştirilmesini, 

aynı hedeflerin benimsenmesini ve aynı 

kavramların kullanılmasını sağlamak kısa vade 

hedeflerimizdendir.   

 

ÖRGÜT- TEMSİL ZİYARETLERİ VE ÖNEMLİ KABULLER 

 

Spor Kurulu Alan Çalışmaları Kapsamında Yapılan 

İl Ziyaretleri 

İstanbul Bölge Toplantısı 

Spor Komisyonu İstanbul toplantısı 26.10.2017 

tarihinde İstanbul ilçeleri kapsamında Bakırköy'de 

yapılmıştır. 

 

 

İç Anadolu Bölge Toplantısı 

Spor Komisyonu İç Anadolu Bölge Toplantısı 

02.11.2017 tarihinde İç Anadolu illeri( Ankara, 

Eskişehir, Kırklareli, Konya, Niğde, Karaman, 

Çankırı, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, 

Aksaray) kapsamında Ankara'da yapılmıştır. 

 

 

 

İzmir Programı 

Spor Kurulu Ege Bölge Toplantısı 09.11.2017 

tarihinde Ege Bölgesi illeri( İzmir, Muğla, Aydın, 

Denizli, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) 

kapsamında İzmir'de yapılmıştır. 

 Spor Komisyonumuzun Ege Bölge toplantısı 

İzmir’de yapılmıştır.  

 Spor Komisyonumuzun Ege Alan çalışması 

kapsamında gittiğimiz bölgede örgüt, esnaf, 

STK, mağdur işçi ve dernek ziyaretleri 

yapılmıştır; 

 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaret 

edilerek kulüp yöneticilerinden spor çalışmaları 

hakkında bilgi alınmıştır. 
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 İzmir İl Başkanlığı ziyaret edilerek basın 

mensuplarının soruları yanıtlanmış, alan 

çalışmamız hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

Gaziantep Programı 

Spor Kurulu Güneydoğu Bölge Toplantısı 

19.10.2017 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

illeri (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, 

Şırnak)  kapsamında Gaziantep’te yapılmıştır. 

 Spor Komisyonumuzun Güneydoğu Anadolu 

Bölge toplantısı Gaziantep'te yapılmıştır.  

 Spor Komisyonumuzun Güneydoğu Anadolu 

Alan çalışması kapsamında gittiğimiz bölgede 

örgüt, esnaf, STK, mağdur işçi ve dernek 

ziyaretleri yapılmıştır; 

 Gaziantep Spor Kulübü üyeleri ile görüşme 

yapılmış birlikte neler yapılabileceği 

konuşulmuştur. 

 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaret 

edilerek kulüp yöneticilerinden spor çalışmaları 

hakkında bilgi alınmıştır. 

 Gaziantep İl Başkanlığı ziyaret edilerek basın 

mensuplarının soruları yanıtlanmış, alan 

çalışmamız hakkında bilgi verilmiştir. 

 Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği 

ziyaret edilmiştir. 

 Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü’nü ziyaret 

edilmiş, antrenman yapan Ampüte Kulüp 

oyuncularıyla sohbet edilmiştir. 

 Şehir Merkezinde esnaf ziyaretleri yapılmıştır. 

 

 

Trakya Programı 

Spor Komisyonu Trakya Bölge Toplantısı 

12.10.2017 tarihinde Batı Marmara Bölgesi illeri( 

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale) kapsamında 

Tekirdağ'da yapılmıştır. 

 Spor Komisyonumuzun Trakya Alan çalışması 

kapsamında gittiğimiz bölgede örgüt, esnaf, 

STK, mağdur işçi ve dernek ziyaretleri 

yapılmıştır; 

 Ergene İlçe Başkanlığımızda örgütümüzle 

buluşulmuş, gündemdeki konular hakkında 

basın açıklaması yapılmıştır.  

 Ulaş Mahallesi sakinleri ve esnafı ziyaret 

edilmiştir. 

 Ulaş Mahallesindeki göçmen dernekleri ziyaret 

edilmiştir.  

 Lüleburgaz'da bir süredir direnen ve işlerini 

isteyen Şişecam işleri ve ailelerine destek 

ziyaretinde bulunulmuştur. 

 Kristal- İş Sendikası ziyaret edilerek grev 

hakkında bilgi alınmıştır.  

 Spor Komisyonumuzun Trakya Bölge toplantısı 

Tekirdağ'da yapılmıştır.  
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Yalova Programı 

Spor Kurulu Doğu Marmara Bölge Toplantısı 

16.11.2017 tarihinde Doğu Marmara illeri (Yalova, 

Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Bursa, Balıkesir) 

kapsamında Yalova’da yapılmıştır. 

 Yalova İl Başkanlığı ziyaret ederek örgütümüzle 

buluşulmuştur. 

 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaret 

edilmiştir. 

 YOSKİ Spor Kulübü ziyaret edilerek engelli 

sporcularımızla buluşulmuştur. 

 Spor Kurulu Doğu Marmara illerinde alan 

çalışması yapılarak sporcularımızla 

buluşulmuştur. 

 

Mersin Programı 

Spor Kurulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı 

23.11.2017 tarihinde Doğu Akdeniz illeri (Mersin, 

Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) 

kapsamında Mersin’de yapılmıştır. 

 Mersin İl Başkanlığımızda örgütümüz ziyaret 

edilerek basın toplantısı düzenlenmiştir. 

 Yenişehir Belediyesi Spor Tesisleri ziyaret 

edilmiştir. 

 ASKF - Mersin Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu ziyaret edilerek kulüplerin 

sorunları hakkında görüşülmüştür. 

 Mezitli Belediyesi Aratos Tenis Kortları Ziyaret 

edilerek sporcularla buluşulmuştur. 

 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 

Davultepe İlköğretim Okulu Ziyaret edilerek 

öğretmenlerle bir araya gelinmiştir. 

 Mezitli Doğulu Köyündeki Şehidimizin Yedi 

Mevlidine katılım sağlanmıştır. 

 Artvinliler Dernek Ziyareti yapılarak Artvinli 

hemşerilerimizle buluşulmuştur. 

 Mersin İdman Yurdu Ziyaret edilmiştir. 

 Toroslar Cuma Semt Pazarı ziyaret edilerek 

esnaf ile buluşulmuştur. 

 Kahramanmaraşlılar Gecesine katılım 

sağlanmıştır. 
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GÖREV ALANIYLA İLGİLİ YAPILAN ETKİNLİKLER, ZİYARETLER, TOPLANTILAR 

 Muharrem ayının ilk gününde Alibeyköy Cem 

Evi ziyaret edilerek oruç tutan 

vatandaşlarımızın yemeğine katılım 

sağlanmıştır.  

 Demokratik Sol Parti’nin 32. Kuruluş yıldönümü 

programına partimiz adına katılım sağlanmıştır. 

 Saldırıya maruz kalan Habibler Cemevi ziyaret 

edilmiştir. Yöneticilerden ve güvenlik 

güçlerinden saldırıya ilişkin bilgi alınmıştır. 

 

 Beyoğlu Piripaşa Mahalle Temsilciliğimizin 

açılışı yapılmıştır. 

 İstanbul Valiliği’nin resmi 10 Kasım anmasına 

partimiz adına katılım sağlanmıştır. 

 Okmeydanı’nda şehir magandaları tarafından 

silahlı saldırıya uğrayan Milli Güreşçimiz Cenk 

İldem Beyoğlu Örgütü ile evinde ziyaret 

edilmiştir. Artan silahlanma ile ilgili basın 

mensuplarına değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

 

 Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen 

toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Kadın Kollarımızın 5 Aralık Seçme ve Seçilme 

Hakkı gününe özel düzenleyeceği toplantı için 

Yörük Türkmen kadınların ve sporcu kadınların 

katılımının sağlanması için gerekli çalışma ve 

organizasyon yapılmıştır.  

 Kadıköy Belediyemizin açmış olduğu Acıbadem 

Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinin açılışına 

spor kurulu üyelerimizle katılım sağlanmıştır. 

 Beylikdüzü Belediyemizin Türk Basketbolunun 

önemli koçu Aydın ÖRS adına açtığı spor 

kompleksinin açılışına basketbol oyuncuları ve 

kurul üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.  

 

 Bakırköy'de yapılan yeni üye katılım 

töreninde, Sancaktepe'de gerçekleşen STK 

ve muhtarlar buluşmasında, Fox TV canlı 
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yayınında Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'na eşlik edilmiştir.  

 Silivri'de yapılan Cumhuriyet Davası 

izlenmiştir.  

 Partimizin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 

Anıtkabir ziyaret edilmiştir. Nazım Hikmet 

Kültür Merkezinde yapılan etkinliklere 

katılım sağlanmıştır.  

 İBB Başkanlık seçimi öncesinde 

örgütümüzle bir araya gelinmiştir ve 

partimiz adına seçimler takip edilmiştir. 

 Bağımlılıkla mücadele alanında çalıştığımız 

C4 vakfının Amerika'dan gelen yöneticileri 

ve ekibi ile açacağımız yeni merkezlerle 

ilgili toplantılar yapılmıştır.  

 Beşiktaş Belediyemizin 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ve 

yürüyüşüne katılım sağlanmıştır. 

 

Aydın Programı 

 Germencik Çamköy; köylülerin talebi ve 

muhtarın daveti üzerine ziyaret edilmiştir. 

Öğleden sonra köy evleri ve kahvehanede 

vatandaşlarla sohbet edilmiştir. Akşam yemeği 

köylülerimiz ile birlikte yenmiştir. 

 Aydın’ın merkeze en uzak ilçesi olan, 

Karacasu’da, ilçe merkezi ve köylerden gelen 

vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile “Karacasu 

Kültür Merkezi” açılışı yapılmıştır.  

 Aydın İl Başkanımız ve örgütümüz ziyaret 

edilerek basın açıklaması yapılmıştır. 

 Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve belediye 

çalışanları ziyaret edilmiş, kurulacak 

bağımlılıkla mücadele merkezi projesi ile ilgili 

toplantılar yapılmıştır.  

 Aydın Atatürk Spor Kompleksi ziyaret 

edilmiştir. Çok yakında açılacak olan ve engelli 

sporculara da imkan tanıyacak bu kompleks 

aynı zamanda Aydın’ın ilk olimpiyat havuzuna 

da sahip olacaktır. 

 Bu yıl ilk defa Aydın Büyükşehir Belediyesi ev 

sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin her 

yerinden katılımcıların olduğu, 1. Ulusal Yörük 

Türkmen Kültür Şenliğine katılım sağlanmıştır. 

 Çakırbeyli'de muhtarımız ve esnaf ziyaret 

edilmiştir. Tezgâh sahibi kadınlarımızla sohbet 

edilmiştir. 

 Çakırbeyli Semt Pazarında pazarcı esnafı ziyaret 

edilmiştir. 

 

 

 

BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 

 

 Resmi kurumların verileriyle desteklenerek 

artan yoksulluk ve işsizliğin uyuşturucu 

kullanımında artışa neden olduğuyla ilgili basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 İlköğretim döneminde yüzme dersinin 

verilmesinin gerekliliğiyle ilgili yazılı basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 Osman Kavala’ya yönelik suçlamalarda Gezi 

eylemlerinin terör faaliyeti olarak 
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gösterilmesine tepki olarak yazılı basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 AKP’nin ülkemizi soktuğu ekonomik çıkmazın 

resmi verilerle değerlendirildiği bir basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 Gaziantep’te AKP’nin toplumda yarattığı 

ekonomik darlık resmi kurumların verileri ile 

desteklenerek basın mensupları ile 

paylaşılmıştır. Ayrıca din ve laiklik üzerinden 

yaratılmaya çalışılan suni gündeme dikkat 

çekilmiştir. 

 Yeni müfredatla ilgili basın açıklaması 

yapılmıştır.  

 Erdoğan'ın "yanıldık" söylemleriyle ilgili olarak 

yazılı basın açıklaması yapılmıştır. 

 Aydın İl Başkanlığında kırsalda artan 

uyuşturucu kullanımına ve gündeme dair basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 AKP’nin sık sık Cumhuriyetimizin Kurucu 

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu 

söylemleri ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. 
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5.5.Yerel Yönetimler Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Seyit Torun 

MUHTARLAR TOPLANTISI 

20-21 Ekim 2017 tarihinde Kuşadası Efes Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen, Genel Başkanımız Sayın 

Kemal KILIÇDAROĞLU’nun başkanlığında 

gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Toplantısı’nda 17 

ilçeden davet edilen 673 mahalle muhtarından 542 

mahalle muhtarı katılım sağlamıştır. Çalıştay 

şeklinde düzenlenen toplantıda sabah ve öğlen 

olmak üzere 2’şer gruplar Aydın Büyükşehir 

Belediyesi ve ASKİ yetkililerinden oluşan takım 

ekibiyle muhtarlarımızın şikâyet, öneri ve 

görüşlerini dinlemiştir. Her bir muhtarımıza verilen 

formlarda talep ve görüşleri yazılı olarak ele 

alınmıştır. Muhtarlarımızın doldurduğu bu formlar 

toplantı sonrası ele alınıp, değerlendirmeler 

yapılarak, Aydın Büyükşehir Belediyemizin ilgili 

birimlerine çözülmek üzere iletilmiştir.  

Değerlendirilen formlarda istatistiksel oranlar göz 

önünde bulundurulduğunda en çok talep edilen 

konu başlıkları aşağıda belirtildiği gibidir: 

-Çocuk oyun grupları, 

-Kilit parke taş döşemesi, 

-Yedek kuyu ve içme suyu kuyularının arttırılması. 

Diğer bir toplantımız ise 11 Kasım 2017 tarihinde 

Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Genel Başkanımız 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun başkanlık ettiği 

toplantıda ayrıca Yerel Yönetimlerden sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN, Sosyal 

Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Lale KARABIYIK, Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR 

ve Bursa İl Başkanı Şadi ÖZDEMİR de hazır 

bulunmuştur. 240 muhtarımızın katıldığı toplantıda 

özellikle Bursa ilinin sorunları konuşulmuştur.  Köy 

tüzel kişiliklerinin kapatılmasıyla mahalleye 

dönüşen muhtarların şikâyetleri,  köy orta 

mallarının geleceğiyle ilgili duydukları kaygı ile 

tarım ve hayvancıkla geçinen köylülerin gelir 

sevilerinin düşmesi üzerine odaklanmıştır. Bursa 

özelinde tarihi ve turistik mahallelerde anıtlar 

kurulunun verdiği kararların yöre sakinleri üzerinde 

yarattığı olumsuzluklar da muhtarlarımız 

tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca son dönemde 

AKP’nin muhtarları işlevsizleştirdiği politikalara da 

değinen muhtarlarımız, muhtarlıklardan alınan 

birçok belgenin artık diğer kamu kuruluşlarından 

alınabildiğine dikkat çekerek görev ve 

sorumluluklarının azaldığını iddia etmişlerdir.  

Bursalı muhtarların şikâyetlerini dikkatle dinleyen 

heyet Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetim 

politikaları konusunda muhtarlarımızı 

bilgilendirmiş olup yerel yönetimler biriminin 

hazırlamış olduğu ‘Gerçek Bir Demokrasi için 

Muhtarlık Sistemi ve Muhtarlarımız’ adı 

kitapçıkların dağıtımını gerçekleştirmişlerdir. 

 

Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU 

başkanlığında toplanması planlanan yerelin en 

küçük yapı taşı olan mahalle muhtarlıklarının 

yereldeki başarıyı büyük ölçüde arttırması amacıyla 

düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Aralık ayı 

içerisinde İstanbul-Kâğıthane ve Muğla’da 

gerçekleştirilecektir.  

FINDIK YÜRÜYÜŞÜ VE FINDIK MİTİNGİ 

2017 fındık taban fiyatının 7,5 TL olarak 

belirlenmesiyle beraber, fındık üreticilerine 

Cumhuriyet Halk Partisi adına destek verebilmek, 

verilen taban fiyatına bir tepki oluşturabilmek ve 

üreticinin haklı talebine ses getirmek için Ordu’dan 

başlayan fındık yürüyüşü, üç gün sürmüş ve Giresun 

Belediye Binası önünde bitirilmiştir. 47 kilometre 

yol kat edilen yürüyüş boyunca, fındık 

üreticilerinden ve bölge halkından geniş çapta 

destek alınmıştır. Parti ayrımı gözetmeksizin 

‘’emek, ekmek, fındık demek’’ sloganıyla yola çıkan 
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vatandaşlarımız 3. Günün sonunda Giresun-Atatürk 

Meydanı’nda Sayın Genel Başkanımız Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile bir araya gelmiştir. Fındık için 

yürüyüş etkinliğinin gündeme gelişinin ikinci 

gününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

TMO'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa 

sürede ödeneceğini ve belli iyileştirmeler 

yapılacağını açıklamıştır.  

 

3 gün süren ‘’Fındık Yürüyüşü’’ sonunda ortalama 

14.000 vatandaşla buluşan Genel Başkanımız 

Kemal Kılıçdaroğlu 33 ilde fındığın ekildiğini 15 

ilimizde ise fındığın temel geçim kaynağı olduğunu, 

fındık taban fiyatı sorununun çözümü için önerdiği 

6 maddeyi Fındık Mitingi’nde dile getirmiştir.  

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında fındık 

üreticilerine getirilmesi planlanan çözüm 

stratejeleri aşağıdaki gibidir: 

1.Madde: FİSKO birliği en görkemli en şaşaalı hale 

getirilecek. Bu kuruma siyaset bulaşmayacak. Ürün 

alımı, ihracatı burası yapacak. 

2. Madde: Yürürlükte fındık kanunu var. Fakat bu 

kanun düzgün değil. Yeniden oturup fındık kanunu 

çıkarılacak. Üretici, manav, tüccar katılacak. Hep 

beraber ortak akılla fındık kanunu çıkarılacak. 

3. Madde: Fındık İhtisas Borsası kurulacak, fındığın 

fiyatı ülkemizde belirlenecek. Fındığın nasıl ihraç 

edileceğine biz karar vereceğiz. 

4. Madde: Fındık AR-GE merkezi kurulacak.  

5. Madde: Coğrafi yapı itibariyle fındık ekim alanları 

uygun olmayan alanlar dışında fındık ekimi 

yapılmasına müsaade edilmeyecek. Karadeniz’in 

fındığına başka birisi ortak edilmeyecek. 

6. Madde: Yaşlanan fındık ağaçlarını 

gençleştirilecek. Gençleştirirken fındık üreticisinin 

geliri düşürülmeyecek. Buna uygun olarak teşvik 

getirilecek.  

15. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası - Open 

Days – Brüksel 09-12 Ekim 2017 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcımız Sayın Seyit TORUN Sosyal Demokrat 

Belediyeler Birliği (SODEM) Heyeti ile birlikte ; 

Avrupa Birliği Komisyonu ve Bölgeler Komitesi’nin 

9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, 7000 yerel 

siyasetçiyi bir araya getiren ‘Open Days’ 15. Avrua 

Bölgeler ve Şehirler Haftasına katılım 

gerçekleştirmiştir. SODEM heyetinde Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 

SOYER, Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyhan Belediye 

Başkanı Zeydan KARALAR, Birlik Üyesi ve 

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem EŞKİNAT, 

Birlik üyesi ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 

ATAÇ yer almıştır. 

Katılımcı heyet Avrupa Birliğinin üst düzey 

yöneticileri ile görüşmüş, Türkiye’nin Avrupa Birliği 

adaylığı sürecine desteklerin dile getirmişlerdir. 

Ayrıca Avrupa Birliğince verilen desteklerin 

doğrudan yerel idarelere ulaşan payların 

arttırılması talep edilmiştir.  

Katılımcı heyet Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 

Başkanı Karl-Heinz Lambertz ve  Avrupa Birliği 

Bölgeler Komitesi Türkiye ile ilişkiler Çalışma Grubu 

Başkanı Hicham Imane ile göürüşmüş, Türkiye ile 

ilişkiler Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısının 

Edirne Belediye ev sahipliğinde yapılması için 

davette bulunmuştur. 

09-12 Ekim 2017 tarihleri arasındaki “Open Days” 

Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası etkinliği 

sırasında, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel 

Müdürlüğü – Türkiye Daire Başkanı Myriam Ferran, 

CHP AB Temsilcisi Kader Sevinç ve T.C. AB 

nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk 

Kaymakçı ile toplantılar gerçekleştiren heyet, AB’li 

paydaşlar ile görüş alışverişlerinde bulunmuştur. 

09-12 Ekim 2017 tarihleri arasındaki “Open Days” 

Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası etkinliği 

boyunca bir araya gelen işbirliği ortaklıklarına 

katılım sağlanmış çeşitli temalarda çalışmalar 
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yapılmış, konferanslar düzenlenmiştir. “Open 

Days” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası etkinliği 

kapsamında “Kentlerde sürdürülebilirlik ve kaynak 

verimliliği” teması çerçevesinde bir araya gelen 

yerel idareler ortaklığına Tepebaşı Belediyesi 

katılmış, Başkan Ahmet Ataç Tepebaşı 

Belediyesi’nin örnek ve öncü çalışmalarını 

sunmuştur. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem 

Eşkinat, “Kentlerde İklim Değişikliği ve Enerji 

Dönüşümüne Yönelik Faaliyetler”, konusunu ele 

alan yerel yönetimler ortaklığında yer almış ve 

konferansta Süleymanpaşa Belediyesi’nin 

tecrübelerini, örnek çalışmalarını, belediye 

hizmetlerini paylaşmıştır. SODEM Başkanı ve 

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa 

Bölgeler Komitesi’nde düzenlenen Akdeniz 

Belediyelerinde iyi yönetişim ve şeffaflık konulu 

ARLEM (AvrupaAkdeniz Bölgeler ve Yerel 

Yönetimler Asamblesi) konferansına konuşmacı 

olarak katılarak yerelde iyi yönetişim konularında 

görüşlerini belirtmiştir 

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI 

Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı’nın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla üç ayda bir 

düzenlemekte olduğu Belediye Başkanları 

Toplantısı 22 Kasım 2017 tarihinde Bilkent Otel’de 

yapılmıştır.  

 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Konuşması 

Genel Başkanımızın basına açık bölümde yaptığı 

açılış konuşmasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu 

olumsuz koşulları özetledikten sonra, 2019 yılında 

yapılacak seçimlerde Türkiye’nin demokrasiyi mi, 

tek adam rejimiyle mi yönetileceğine karar 

verileceğini belirtmiştir.   

Bu çerçevede, 2019 yılında yapılacak Yerel 

Seçimlerin önemine de değinen Genel Başkanımız, 

bu seçimde sadece şu an iktidarda olduğumuz altı 

büyükşehir belediyesini değil, Ankara, İstanbul, 

Bursa, Balıkesir, Adana, Mersin gibi büyükşehirleri 

de alacağımızı vurgulamıştır. 

AKP’nin yerel yönetimlerde başarısızlık içinde 

olduğunu belirten, Genel Başkanımız,  İstanbul’a 

ihanet konusuna dikkat çekerek sözlerini şöyle 

sürdürmüştür; “en yetkili kişi çıktı 'Biz bu kente 

ihanet ettik.' dedi. Kente ihanet, kentin kültürüne, 

doğasına, kimliğine ihanettir. İhanet edenler hiçbir 

şey yapmadı, sadece söylediler. Buradan bütün 

İstanbullu kardeşlerime sesleniyorum, oy verdin, 

belediye başkanı yaptın ve çıktılar kendileri itiraf 

ettiler 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' diye. Lütfen 

önümüzdeki seçimlerde hainlere yer vermeyiniz". 

Genel Başkanımız konuşmasında “dikey 

yapılaşmaya izin vermeyeceğiz diyen anlayışın, 

belediye başkanını istifa ettirdikten sonra, Haliç 

örneğinde olduğu gibi geçmiştekine benzer imar 

değişikliklerini Büyükşehir Meclisinden geçirmeye 

devam ettiğine dikkat çekti. 

CHP'li belediyelerin ranta izin vermediğini 

vurgulayan Genel Başkanımız,  “yüksek binalar 

yerine en büyük kent ormanının İzmir'de 

yapıldığını, Eskişehir'in de Ankara ile Bursa arasında 

çölde bir vaha gibi yükseldiğini anlatarak, "Aynı 

şekilde Aydın, Tekirdağ, Hatay bizim şeref 

yıldızlarımızdır, diyerek belediyelerimizin her 

ölçekte önemli başarılara imza attığını 

vurgulamıştır.Konuşmasında seçimle gelen 

belediye başkanlarının seçimle gitmesi gerektiğine 

inandığımızı belirten Genel Başkanımız bu kuralın 

istisnalarının ise ancak dikta dönemlerinde 

yaşanacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle 

sürdürmüştür;  "20 Temmuz darbesinden sonra 
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KHK'larla 100'ün üstünde belediye başkanı 

görevden alındı. Aynı şekilde, Ankara, İstanbul, 

Balıkesir ve Bursa'da görev yapan belediye 

başkanları şantajla, tehditle istifa ettirildi. İstifa 

etmezseniz size gösteririz denildi. Bu belediye 

başkanları gözyaşları içinde görevlerinden istifa 

ettiler. Bu, insanlık onuruna da aykırıdır. Bu 

belediye başkanları çocuklarına asla hesap 

veremeyeceklerdir. Belediye başkanlarının bu 

pozisyona düşürülmemesi lazım. Beyefendi diyor 

ki, 'Efendim biz gereğini yaptık, sıra CHP'ye geldi. 

Onlar da gereğini yapsınlar.' Evet biz de gereğini 

yapıyoruz ve bütün belediye başkanlarımızı 

yürekten kutluyoruz, çünkü onlar halka hizmet 

ediyorlar. 

Bu kabul edilemez durumu ortadan kaldırmak için 

erken seçim teklifinde bulunduklarını, erken seçim 

önerisini daha sonra istifa ve KHK’larla görevden 

alınan belediye başkanlıkları için yapalım yönünde 

de getirdiklerini belirten Genel Başkanımız, AKP’nin 

seçimden kaçtığını vurgulamıştır.  

Genel Başkanımız konuşmasında CHP'li 

belediyelerin çok zor şartlarda görev yaptıklarını ve 

sürekli denetim altında olduklarını ancak bu 

durumda dahi birer mucizeye imza attıklarını da 

vurgulamıştır.  

Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un 

Konuşması 

Genel Başkanımızdan sonra, konuşmasını yapan 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcımız Seyit Torun, toplantıda 

değerlendirilecek konuların genel bir özetini 

yaptıktan sonra yerel yönetimlerin gündeminde 

olan bazı önemli konulara ilişkin saptama ve 

değerlendirmeler yapmıştır.  CHP Belediyelerine 

yönelik birçok alanda ayrımcılık yapılmakta 

olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcımız, 

CHP belediyelerinin sistematik bir engelleme ile 

karşı karşıya olduğunu vurgulamıştır.  

Merkezi yönetim ve denetim organlarının yanlı 

tutumuna dikkat çeken Genel Başkan Yardımcımız 

Seyit Torun, bu yanlı tutumu 11 madde halinde 

özetlemiştir;  

1. Özel Kalem Atamaları (İçişleri Bakanlığı) 

AKP li belediyelere 6 ayda bir özel kalem 

ataması yapılırken, İçişleri bakanlığı onayı 

ile CHP li belediyelere bu onaylar 

verilmemektedir. 

2. Yurt dışına çıkışlarda Belediye Başkanlarına 

ayrım yapılmaktadır. 

3. % 10 nu geçen borçlanmalarda İçişleri 

Bakanlığı onayında AKP li belediyelere 

onaylar daha verilirken, hatta onay 

almadan borçlanma yapan belediyeler 

bulunmakta iken, CHP li belediyelere tüm 

belgelere ve bütçe imkânlarını olanaklı iken 

dahi bu onay verilmemekte ya da çok 

geciktirilmektedir. 

4. İller Bankası aracılığı ile proje karşılığı 

borçlanmalarda, parti ayrımı 

yapılmaktadır. 

5. Soruşturma izni konusunda AKP li belediye 

başkanları ve yöneticilerine izin 

verilmezken, CHP li belediye başkanlarına 

çok gereksiz yere soruşturma açılmakta ve 

soruşturma izni verilmektedir. 

6. Denetim ve soruşturmada CHP li 

belediyeler sürekli olarak denetim 

yapılmaktadır.  

7. Maliye Bakanlığa (Milli Emlak Genel 

Müdürlüğünce) tahsisler yapılırken parti 

ayrımı yapılmaktadır (Kıyı dolgu 

alanlarından kazandırılan yerlerin 

büyükşehirlere devredilmesi gerekirken, 

maliye bakanlığı tarafından büyükşehir 

belediyesinin partisine göre tahsis kararı 

vermektedir. 

8. Devir tasfiye ve paylaştırma 

komisyonlarının çalışmalarında partilere 

göre davranmıştır. 

9. Vergi daire başkanlığınca ve SGK 

başkanlığınca belediyelerin borçlarına 

karşılık arsa ve arazilerin borçlarına karşılık 

devrinde, belediye ayrımı yapılmaktadır. 

10. İmar uygulamalarında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı CHP li belediyelerin meclis 

tarafından onay verilmeyen kararların 

bakanlık tarafından verilmesi. 

https://www.haberler.com/chp/
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11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 

Kanunundan kaynaklı denetim yetkisini 

CHP’li belediyelere devretmemektedir. 

Bütün bu olumsuzluklara karşın CHP’li Belediyelerin 

AKP belediyelerinden daha başarılı olduğuna dikkat 

çeken Genel Başkan Yardımcımız, bu başarıları 

şöyle özetlemiştir;  

 CHP’li belediyelerin yatırım harcamaları 

AKP’li belediyelerden yüksektir, 

 CHP’li belediyelerin borçları AKP’li 

belediyelerden daha azdır, 

 CHP’li belediyelerin gelirleri içerisindeki 

arsa ve arazi satışları AKP’li belediyelerden 

çok daha düşüktür, 

 CHP’li belediyelerin devlet olan borçları 

AKP li belediyelere göre çok daha azdır. 

 Büyükşehirlerimizin uluslararası kredi notu 

AKP’li büyükşehir belediyelerine göre 

yüksektir. 

Konuşmasının son bölümünde AKP’nin seçim 

hesaplarıyla büyükşehir sayısını artırma konusunda 

bir çalışma yaptığını belirten Genel Başkan 

Yardımcımız Seyit Torun, mevcut büyükşehirlerin 

özellikle kırsal alanlarında büyük sorunlar 

yaşanırken, yeni büyükşehirler yaratmaya 

çalışmanın sorumsuzluk olduğuna dikkat çekerek, 

AKP’yi bu konuları TBMM çatısı altında tartışmaya 

çağırmıştır. 

Yerel Yönetimler Biriminin Sunumu 

Toplantının ikinci bölümünde Genel Merkez Yerel 

Yönetimler Birimi tarafından belediyelerimize 

ilişkin sürdürülen çalışmalar konusunda Belediye 

Başkanlarımıza bilgi verilmiştir.  Yapılan sunumda 

üç temel konu ele alınmıştır; 

1. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Denetimleri 

Yakın zamanda Yerel Yönetimler Birimi Sayıştay’ın 

denetlediği tüm belediyeleri dikkate alan bir 

çalışma yapmış ve kapsamlı bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. 

Biçim açısından, Sayıştay tarafından denetlenen 

belediyelerin partilere göre dağılımına bakılmıştır. 

Bu dağılımın adil olmadığı; Cumhuriyet Halk Partili 

belediyelerin AKP’li olanlara göre daha fazla 

denetlendiği tespit edilmiştir.  

İçerik açısından yapılan değerlendirmede ise 

denetimlerde sorunlu bulunan konular risk 

derecelerine göre değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme CHP’li belediyeler yanında, AKP’li 

belediyeler açısından da yapılmıştır.  

“Önümüzdeki döneme yönelik benzer hata ve 

eksikliklerin giderilmesi açısından özellikle 

Büyükşehir İlçe Belediyelerine Yönelik bir eğitim 

çalışmasının yapılacağı bilgisi de Belediye 

Başkanlarımıza verilmiştir.  

2. Proje Kitapçıkları Çalışması 

Belediyelerimizden daha önce toplanan veriler 

çerçevesinde, Yerel Yönetimler Birimi proje 

kitapçıklarının hazırlanmasına yönelik olarak 

Koordinatör Belediyelerimizle birlikte 

çalışmaktadır.  

Bu kitapçıklardan Kentsel Ulaşım, Akıllı Kentler, 

Çocuk/Gençlik kitapçıkları tamamlanma aşamasına 

gelmiştir. Bu kitapçıkların taslakları Belediye 

Başkanlarımızla paylaşılmıştır. Ayrıca, 14 Aralık 

2014 tarihinde Ulaşım Kitapçığının tanıtımının 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğine 

yapılacağı bilgisi de Belediye Başkanlarımıza 

verilmiştir.  

3. Yerel Seçim Programı Hazırlığı 

Yerel Seçimlerde CHP’nin yerel yönetimlere yönelik 

ilke, yaklaşım ve projelerini içeren bir Yerel Seçim 

Programı Kitapçığı Yerel Yönetimler Birimi 

tarafından uzmanların da katılımıyla hazırlanmaya 

başlamıştır. Bu konuda belediye başkanlarımızın da 

sürece katılımı konusunda bir soru formu 

belediyelerimize önümüzdeki günlerde 

gönderilecektir. 

Belediye Başkanlarımızın Değerlendirmeleri 

Toplantının öğleden sonraki bölümünde çok sayıda 

belediye başkanımız, gündemde görüşülen konular 

yanında, güncel konulara yönelik 

değerlendirmelerini paylaşmıştır.  
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Belediye başkanlarımızın gündeme getirdiği 

konular arasında en öne çıkan konulardan biri 

hükümetin çeşitli düzeylerde belediyelerimize 

yönelik engelleyici uygulamaları olmuştur. 

Yurtdışına çıkış konusunda çıkarılan güçlükler, onay 

gerektiren konuların sonuçlandırılamaması, kredi 

ve benzer mali konularda çıkarılan güçlükler 

belediye başkanlarımızın dile getirdiği konular 

olmuştur. 

2019 Yerel Seçimlerine hazırlık konusunda da 

belediye başkanlarımız çeşitli görüşlerini paylaşmış, 

özellikle kadınlar ve gençlik üzerine özel bir 

vurgunun yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir.  

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehirlerde ortaya 

çıkan olumsuz koşulların da dile getirildiği 

toplantıda, bu tür düzenlemelerle AKP’nin kendine 

avantaj sağlama adına, içinden çıkılması mümkün 

olmayan sorunlar yarattığı bazı belediye 

başkanlarımız tarafından vurgulanmıştır. 

Toplantının son bölümde ise Genel Başkanımız 

öğleden sonra yapılan değerlendirmelerde 

gündeme getirilen konular ve sorulara yönelik 

genel bir değerlendirme yaparak toplantıyı 

sonlandırmıştır. 

 

 

 

Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA) 

Belediyelerimizin sosyal medya ekiplerinin 

eşgüdümlü çalışmalarını sağlamanın yanı sıra bu 

ekiplere teknik eğitimlerde veren sosyal medya 

çalıştaylarının 5.si Güney Ege’de 3 belediyemizin 

organizasyonuyla yapıldı. Marmaris, Datça ve 

Bodrum belediyelerimizin ev sahipliğinde yapılan 5. 

Çalıştay ile birlikte Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA) bir 

çalışma yönergesi hazırlamıştır. Çalıştay çeşitli 

alanlarda sunum ve eğitimle tamamlanmıştır. 

Dijital medya verilerinin belediyecilik hizmetlerinde 

kullanımı, akıllı cihazlarda güvenlik ve kişisel 

verilerin korunması, sosyal medya yönetiminde 

kullanılan pratik yöntemler ve kent markalaşması 

ve sosyal medya alanlarında eğitimler verilmiştir. 

50’ye yakın belediyeden temsilcinin katıldığı Sosyal 

Belediyeler Ağı (SOBA) Çalıştayı, en kısa zamanda 

bütün belediyelerimizin katıldığı etkinlikler 

düzenlemeyi önüne koymuştur. SOBA 6. Çalıştayı’nı 

Hatay’da Büyükşehir’in organizasyonuyla 

gerçekleştirecek. 

Kayyum ve İstifa Ettirme Yoluyla Belediye 

Başkanlarının Değişimine İlişkin Sayısal 

Değerlendirme 

Belediye başkanları istifaya zorlanmış veya Kayyum 

atanarak görevden alınan belediyelere yönelik 

Genel Merkez Yerel Yönetimler Birimimizce bir 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu 

sonuca göre 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde oy 

kullanan 48.724.241 seçmenin 19.947.683’ünün 

seçtikleri Belediye başkanları bugün görevde 

değildir. İradesi yok sayılan seçmenlerin oranı 

%40.93’ü göstermektedir. Hesaplama geçerli oylar 

üzerinde yapıldığında ise bu oran %40.79’a denk 

düşmektedir. 

Bu çalışma göstermektedir ki, Mahalli müşterek 

ihtiyaçların karşılanasına yönelik olarak kurulan 

belediyeler ve yörede yer alan seçmenlerin iradesi 

ile göreve gelmiş belediye başkanları tamamen 

Merkezi hükümetin ataması ile yürütülen 

kurumlar/makamlar pozisyonuna gelmiştir. Ortaya 

çıkan bu tablo karşısında Genel Başkanımız Sayın 

Kemal KILIÇDAROĞLU erken yerel seçim çağrısı 

yapmış, en azından seçmen iradesi dışlanarak istifa 

ettirilen veya kayyum atanan belediyelerde seçim 

yapılması gerekliliğini dile getirmiştir. 

Köy Orta Malları Hakkına Uyarı Yazısı 

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 

Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı Makamı olarak 

belediyelerimize orta mallarının satışlarına dair 

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit TORUN 

imzalı uyarı yazısı gönderilmiştir. Özellikle Genel 
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Merkez Yerel Yönetimler Birimimize gelen şikayet 

telefonları ve basında yer alan bazı haberlere 

istinaden hazırlanan yazıda; seçim vaatlerimiz, 

6360 sayılı yasaya gösterdiğimiz muhalefet ve  

Muhtarlık Sitemi ve Muhtarlarımız adlı kitapçıkta 

yer alan görüşlerimiz hatırlatılmış olup; 

belediyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi 

kimliğine, parti programına ve sosyal demokrat 

belediyecilik anlayışına uygun hareket etmeleri ve 

hassasiyet göstermeleri istemiştir. 

 

  

 

YAPILAN YARDIMLAR 

12 Kasım 2017 tarihinde Irak-İran sınırı yakınlarında 

7.3 şiddetinde meydana gelen depremden zarar 

gören depremzedelere gönderilmek üzere Genel 

Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 

talimatıyla harekete geçen Genel Merkez Yerel 

Yönetimler Birimimiz; Türk Kızılay’ı ile irtibata 

geçmiş olup, depremzedelerin en fazla ihtiyaç 

duyduğu malzemeleri tedarik etme girişimlerine 

başlamıştır. Bu hususta Türk Kızılay’ı ile yaptığımız 

görüşmeler neticesinde bölgede en fazla battaniye, 

kıyafet, temizlik malzemesi ve kişisel hijyen 

ürünlerine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

Genel Merkez Yerel Yönetimler Biriminin 

koordinatörlüğünde yardım kampanyasında yer 

almak isteyen İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve 

Mersin illerindeki bazı belediyelerimizle irtibata 

geçilmiş olup, aşağıdaki listede yer alan 

belediyelerimizden kampanyamıza destek 

sağlanmıştır. Tedarik edilen yardım malzemelerin 

deprem bölgesine ulaştırılması ise Aydın 

Büyükşehir Belediyemizin Destekleri ile 

gerçekleşmiştir. 

Bu hususta Aşağıdaki listede yer alan tüm 

belediyelerimize kampanyamıza vermiş oldukları 

destekten ötürü teşekkür ederiz. 

Çiğli Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Bakırköy 

Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Kemer Belediyesi ve 

Şişli Belediyesi 1000’er adet battaniye. 

Balçova Belediyesi, 400 koli temizlik malzemesi. 

Mezitli Belediyesi, 10.000 Bebek bezi, 15.000 kadın 

pedi, 10.000 iç çamaşırı 

Silifke Belediyesi 1500 adet kadın, erkek ve çocuk 

montu 

Beylikdüzü Belediyesi, 4 koli ilaç 

Avcılar Belediyesi lojistik hizmet desteği 

Aydın Büyükşehir Belediyesi tedarik 

malzemelerinin ulaştırılması. 

Eğitim yılının başlamasıyla beraber birimimize 

sayıca çok fazla burs talebi gelmiştir. Bunların 

içinden başarı durumu ve ihtiyaç kriterleri göz 

önünde bulunarak yapılan çalışmalarımız sonucu 

45 öğrencimize burs imkânı sağlanmıştır. Burs 

olanaklarının yaratılmasında Bakırköy, Beylikdüzü, 

Kartal, Kemer, Maltepe ve Şişli belediyelerimizin 

katkıları mevcuttur. 

Raporlama Dönemi Boyunca Yerel Yönetimler 

Birimi Tarafından Vatandaşlardan Gelen Talep ve 

Şikâyetlere İlişkin Değerlendirme 

Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Birimine 

05.09.2017 ile 23.11.2017 tarihleri arasında ulaşan 

şikâyet, iş ve diğer talepler, birimimiz tarafından 

değerlendirilmiş, kayıtları alınmış ve girişimde 

bulunulması gerekenlerle ilgili gerekli işlemler 

yapılmıştır.  



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

252 

Detaylı bilgileri bulunan bu başvurular Yerel 

Yönetimlere ilişkin hizmet yönelimli 

şikâyetler/talepler ve iş talepleri olarak iki 

kategoriye ayrılmaktadır. 

05.09.2017 ile 23.11.2017 tarihleri arasında 

tarafımıza toplam 848 şikâyet/talep ulaşmıştır. 

Tarafımıza ulaşan  şikâyet/talepten 206 tanesi iş 

talebiyken, 642 tanesi çeşitli yerel yönetim 

faaliyetleri konusunda şikayet, öneri ve taleplerden 

oluşmaktadır. 

Gelen tüm talep ve şikâyetler belediyelerimizin ilgili 

birimlerine aktarılmış, vatandaşa geri dönüşler 

bizim tarafımızca yapılmış ya da ilgili belediyelerce 

yapılması sağlanmıştır.  

Birimimize gelen 642 şikayetin; 190 tanesi 

telefonla, 54 tanesi e-posta ile, 56 tanesi mektup 

aracılığı ile kayda alınmıştır. Bu şikayetlerden 605 

tanesi direk birimimize ulaşırken, 342 tanesi Genel 

Başkanlık Makamından tarafımıza yönlendirilmiştir 

Birimimize gelen 206  iş talebinin; 104 tanesi 

birimimize direk ulaşmışken, 102 tanesi de Genel 

Başkanlıktan yönlendirilmiştir. 

Gelen şikâyet konularına göre ayrıldığında; 86 adet 

İmar, 87 tane Fen İşleri, 49 adet Halkla İlişkiler, 36 

adet Değerlendirme ve Öneriler, 87 adet Ulaşım, 19 

adet Zabıta, 46 adet Ruhsatlandırma, 21 adet 

Vergilendirme, 19 adet Sosyal Yardım, 68 adet 

Altyapı, 37 adet Kültür İşleri, 21 adet Veterinerlik ve 

65 adet Muhtelif Taleplerden oluşmaktadır. 

Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılım 

Şikayet 

Konusu 

Şikâyet 

Sayısı 

Şikayet 

Konusu 

Şikâyet 

Sayısı 

Halkla 

İlişkiler 49 Altyapı 68 

Fen İşleri 87 Vergi 21 

İmar 86 Veterinerlik 21 

Öneri 36 Kültür işleri 37 

Zabıta 
19 

Sosyal 

Yardım 19 

Ulaşım 
87 

Muhtelif 

Talepler 65 

Ruhsatlandı

rma 46 Toplam 698 

 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ 

 

18/19/20 EYLÜL CHP Ordu İl Örgütü ile birlikte 

organize edilen ‘’Fındık Yürüyüşü’’ sonrası Genel 

Başkanımızın katılımları ile “Fındık Mitingi’’ne 

katılım sağlandı. 

26 EYLÜL Genel Başkanımız tarafından düzenlenen 

İstanbul Ümraniye Muhtarlar Toplantısına katılım 

sağlandı. 

28 EYLÜL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Seçimi için İstanbul’da il-ilçe örgütleriyle destek 

toplantısına katılım sağlandı. 

29  EYLÜL Altaş TV Yeni Stüdyo Tanıtımı ve Yeni 

Yayın Dönemi Tanıtımına katılım sağlandı. 

29 EYLÜL Karadeniz Ekonomi Dergisi’ne ziyaret 

yapıldı.  

03 EKİM Almanya Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa 

İşleri Bakanı ve Federal Devlet Hessen Eyaleti 

Temsilcisi Lucia Puttrich’inin Almanya’nın Birlik 

Günü Münasebetiyle verdikleri resepsiyona katılım 

sağlandı. 

07 EKİM Genel Başkanımızın katılımları ile 

gerçekleşen Çankaya Belediyesi Masal Kalesi 

Gündüz Bakımevi açılış törenine katılım sağlandı. 

08 EKİM Halk TV, Zaman’ın Ruhu programına 

İstanbul Milletvekili Sayın Eren ERDEM ile konuk 

olundu.  

09 EKİM Bürüksel ’de düzenlenen SODEM Open 

Days Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası 2017 

Programına katılım sağlandı. 

10 EKİM CHP Brüksel Teşkilatı ziyaret edildi.  

11 EKİM AB Daimi Temsilciliği’nde Büyükelçi Sayın 

Faruk Kaymakçı ziyaret edilip, AB Bölgeler Komitesi 

Başkanı Karl-Heinz Lambertz ve Avrupa 
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Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pitella 

ile yerel yönetimler adına görüşmeler yapıldı.  

11 EKİM SODEM Üyesi Belediye Başkanları ile 

Brüksel’de Avrupa Birliği Bölgeler ve Şehirler 

Haftası Etkinliği’ne katılım sağlandı.  

13 EKİM İstanbul Yenikapı Sahil’de düzenlenen 

7.Ordu Günleri Etkinliğine katılım sağlandı. 

14 EKİM Genel Başkanımızın katılımları ile 

gerçekleştirilen, Hacıbektaş Belediyesi’nin 

düzenlediği 54.Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi 

Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ’ne 

katılım sağlandı. 

14 EKİM Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 

ile Niğde’de Şehit Uzman Onbaşı’nın ailesi ziyaret 

edildi.  

14 EKİM Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 

ile Nevşehir İl Başkanlığımızın yeni binasının 

açılışına katılım sağlandı.  

19 EKİM Muhtarlar Günü münasebetiyle Genel 

Başkanımız ile birlikte Türkiye Muhtarlar 

Konfederasyonu Genel Merkezine ziyaret 

gerçekleştirildi. 

21 EKİM Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

Aydın Bostancıoğlu’nun cenaze törenine katılım 

sağlandı. 

21 EKİM Ordu 4.Kitap Fuarı’na ziyaret sonrası Ordu 

Gazeteciler Cemiyeti ve 19 Eylül Gazeteciler 

Cemiyeti’ne ziyaret yapıldı. 

22 EKİM CHP Ordu İl Teşkilatımızda İl Başkanımız 

Sayın Atilla Şahin ile Ordu İlçe Başkanlarımızla bir 

araya gelinip, toplantı yapıldı.  

24 EKİM Kaçkar Karadeniz TV’nin Gündem Özel 

programına canlı yayın konuğu olarak katılım 

sağlandı.  

02 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

gerçekleştirilen, Bursa’da Kanaat Önderleri, 

Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısına, 

ardından Orhaneli İlçesinde Muhtarlar ve Yörük 

Türkmen Dernekleri buluşmasına katılındı. Öreler 

Köyü halkı ziyaret edildi. 

03 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

gerçekleştirilen, Keşan Belediyesi Hizmet Binası 

açılışına, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür 

Merkezi açılışı ve belediyenin hizmete giren 

projelerinin tanıtımına, Havsa Belediyesi Arıtma 

Tesisi açılışına, Süloğlu Belediyesi ve Edirne 

Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Törenlerine, 

CHP Edirne İl Başkanlığı Binası Açılışına katılım 

sağlandı. 

04 KASIM İstanbul’da1.Güzel Ordu Fotoğraf ve Kısa 

Film Ödül Gecesine katılım sağlandı. 

10 KASIM ATATÜRK’ü Anma Törenine ve Kemer 

Belediyesi’nin ATATÜRK’ü Anma Günü ve ATATÜRK 

Haftası nedeniyle düzenlediği Anıtkabir’i ziyaret 

eden 2000 Kadın Ziyaretçilere verilen kahvaltıya 

katılım sağlandı. 

11 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

Bursa’da gerçekleştirilen, Muhtarlarla Kahvaltı, 

Nilüfer Belediyesi Tesis Açılışına, Mudanya 

Belediyesi Temel Atma Törenine, Tarım Çalıştayı’na 

katılım sağlandı. 

16 KASIM Genel Başkanımız İle Türk Eczacılar Birliği 

41.Olağan Büyük Kongresine katılım sağlandı. 

16 KASIM Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 

Sayın Murat Karayalçın’ı makamında ziyaret edildi. 

17 KASIM Hakkari Şemdinli’de şehit olan Sefa 

KABAKKAYA’nın Ordu’daki cenaze törenine katılım 

sağlandı.  

18 KASIM CHP İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum 

Örgütleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 

Ankara’da düzenlenen Taşeron İşçi Çalıştayı 

Toplantısına katılım sağlandı. 

22 KASIM Sayın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun da katılımları ile Belediye 

Başkanları toplantısı düzenlendi.   

23 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

İstanbul’da gerçekleştirilen Kadın Vatandaşlarımız 

İle akşam yemeğine katılım sağlandı. 

24 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

gerçekleştirilen, Beylikdüzü Belediyesi’nin yapmış 

olduğu, Gürpınar Şehit Ömer Halisdemir Özel 

Eğitim Okulu, Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu ve 
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu 

Açılışlarına katılım sağlandı. 

25 KASIM Genel Başkanımızın katılımları ile 

Antalya’da gerçekleştirilen Turizm Toplantısına, 

Türkiye Harp Malülleri Şehit, Dul ve Yetimleri 

Derneği Antalya Şubesi ziyaretine, Muratpaşa 

Belediyesi Toplu Açılış Törenlerine katılım sağlandı. 

26 KASIM Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla Antalya Kumluca 

Afet Bölgesi’nde ziyaret gerçekleştirildi.  

 

 

ÖNEMLİ KABÜLLER 

 

13 EYLÜL Kocaeli – Çayırova Cumhuriyet Kadınları 

Dernek Başkanı Emine ÖZCAN kabul edildi  

17 EYLÜL Karadeniz Eğitim Kültür ve Dayanışma 

Dernekler Birliği Başkanı İsmet ORHAN ile Anadolu 

Kadın Gücü Derneği Başkanı Saadet ARSLAN kabul 

edildi.  

02 EKİM Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Atila 

CANDIR, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan 

ÇOLAK, Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Genel 

Sekreteri Reşat KADAİFÇİLER kabul edildi. 

03 EKİM TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt 

kabul edildi. 

25 EKİM Aktif Görme Engelliler Derneği Başkanı 

Şerafettin HASANOĞLU, Görme Engelliler Spor 

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan ABDİL 

kabul edildi. 

01 KASIM Singapur Büyükelçiliği Politikadan 

Sorumlu Baş Katip Jeremy LOW, Sosyal Demokrat 

Belediyeler Derneği Başkanı Tunç SOYER ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri kabul edildi. 

03 KASIM İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri kabul edildi. 

15 KASIM Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem 

Kibar kabul edildi. 

10 KASIM Sosyal Belediyeler Ağı Temsilcileri kabul 

edildi. 

16 KASIM Kumru Dernek Başkanı Vedat İLKYAR ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri kabul edildi. 

 

BASIN AÇIKLAMALARI VE YANSIMALAR 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz 

Kocaoğlu’na İZBAN Töreninde Yapılan Saygısızlık 

Tüm İzmir’e Yapılmıştır. 

 Bilindiği gibi İZBAN, Aliağa-Selçuk arasındaki 

banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin 

havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu 

taşıma sistemlerinden biridir. Fikir öncülüğünü 

İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı İZBAN, 

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 

ortaklıklarıyla kurulmuştur.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN’ın % 50 ortağı 

olmasına rağmen, hattın Selçuk’a genişletilme 

töreninin yapılacağını belediye yetkililerimiz 

basından öğrenmek durumunda kalmış, davetiye 

kendilerine törenin yapılacağı 8 Eylül 2017 

tarihinde ulaşmıştır.  

İZBAN projesini gerçek sahibinden kaçırmak isteyen 

bu büyük nezaketsizliğe rağmen, Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu törene sağduyu 

göstererek katılmıştır. Ancak Sayın Kocaoğlu ve 

onun şahsında tüm İzmir’e yapılan saygısızlık 

burada da bitmemiş, kürsüye çıktığı sırada, alana 

getirilen bindirme kalabalık tarafından konuşması 

engellenmiştir. 
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Bu nezaketten uzak davranışlar ne yazık ki törene 

katılan başta Sayın Başbakan olmak üzere, çok 

sayıda yetkilinin gözleri önünde olmuş ve herhangi 

bir biçimde bu nahoş olaya müdahale edilmemiştir. 

Belediye Başkanımızın töreni terk etmesi 

sonrasında Sayın Başbakan’ın olayı mazur 

gösterme çabasına girmesi ise bu üzücü durumu 

daha da vahim hale getirmiştir. 

Bütün bu gelişmeleri oturduğu yerden izleyen Sayın 

Başbakan’a hatırlatmak isterim ki; bindirilmiş 

kalabalığın konuşmasını engellediği kişi İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı’dır ve o makama 

İzmirli vatandaşlarımızın % 50’sinin oyunu alarak 

seçilmiştir. Dahası, temsil ettiği İzmir Büyükşehir 

Belediyesi töreni yapılan İZBAN’ın fikir babası ve % 

50 ortağıdır.   

Yerel Seçimlerde İzmir’de yaşadığı hezimeti hala 

sindiremediği anlaşılan AKP iktidarı, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından geliştirilen İZBAN’ı ayak 

oyunlarıyla kendi hanesine yazdırmak 

istemektedir.  

Bu çabalar nafiledir; Bu ayak oyunlarına dün olduğu 

gibi, bugün ve yarın da en kararlı yanıtı İzmirli 

vatandaşlarımız verecek; rantın değil halkının 

yanında yer alan Belediyesi ve Belediye Başkanına 

sahip çıkmaya devam edecektir.  

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

 

Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın Belediyelere 

Yönelik Değerlendirmeleri AKP Belediyeciliğinin 

İflasının İtirafıdır! 

AKP’nin dün Ankara’da düzenlediği Belediye 

Başkanları Toplantısında, sayın Binali Yıldırım’ın 

AKP’li belediyelere yönelik yaptığı uyarılar baştan 

sona AKP belediyeciliğinin başarısızlığının bir 

itirafıdır. Ortada yeni bir durum yoktur; bizlerin 

bildiği bu iflası, şimdi AKP de itiraf etmektedir. 

Geçtiğimiz dönemde, AKP’li belediyeler tüm 

uyarılara karşın, başta imar olmak üzere, bir çok 

alanda kentleri tahrip eden uygulamalara imza 

atmıştır. Bizlerin, meslek odalarının, sivil toplum 

kuruluşlarının tüm uyarılarına karşın bu 

uygulamalardan vazgeçilmemiş, tam tersine 

olumsuzluklar hızla artmıştır. 

Yerel Seçimlerin ufukta göründüğü bir aşamada, 

partili belediye başkanlarını toplayan Binali 

Yıldırım, onlara “başarısızsınız” demiştir. Bunu 

görmek için sayın Yıldırımın belediye başkanlarına 

söylediklerine kısaca bakmak yeterlidir. Başbakan, 

belediyeciliği yol yapmaya indirgemeyin, yeşil 

alanları talan etmeyin, uygunsuz taleplere yol 

vermeyin, planları kafanıza göre değiştirmeyin 

diyor! Konuşmasında AKP belediyeciliğini öven bir 

tane değerlendirme olmadığı gibi, “hakkınızda çok 

sayıda şikayet var”, halk sizden hoşnut değil diye 

uyarıyor.  

Sayın Başbakan bu uyarıları yapıyor, çünkü 

görüyorlar ki, AKP iktidarına yönelik toplumda 

yükselen hoşnutsuzluğun gerisinde Hükümetin 

olduğu kadar belediyelerin yaptığı uygulamaların 

da payı var.  

Sayın Yıldırım’a sesleniyorum; yerleşmelerimizde, 

kentlerimizde yol açtığınız tahribat, kulak çekme ile 

çözülebilecek aşamayı geçmiştir. Tüm uyarılarımıza 

karşı, belediyeleriniz aracılığıyla yaptığınız 

uygulamalar kentlerimizin sorunlarını içinden 

çıkılamaz hale getirmiştir. Bunun en son örneği 

Ankara’nın akciğeri olan Atatürk Orman Çiftliği ve 

ODTÜ ormanlarının talan edilmesidir. Sizin yeşili 

bitirmeyin dediğiniz noktada, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nin buldozerleri ODTÜ ormanlarını 

tahrip etmiştir.  
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Biliyor ve inanıyoruz ki; halkımız önüne 

belediyecilik diye konulan bu büyük talan ve 

yalanın hesabını önümüzdeki yerel seçimlerde 

yetkiyi elinizden alarak soracaktır. 

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

İSTANBUL’A İHANET EDENLER, İHANETLERİNİN 

SORUMLULUĞUNU ALMAK YERİNE 1994 ÖNCESİ 

CHP BELEDİYECİLİĞİNİ SUÇLARINA ORTAK ETMEK 

İSTEMEKTE FAKAT HALKIMIZ GERÇEĞİ 

GÖRMEKTEDİR! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a ihanet ettik, 

etmeye de devam ediyoruz, bunda benim de 

sorumluluğum var dedikten sonra, Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul’un tarihi 

mirasına yapılan ihaneti kabul etmişlerdir.  

Bu açıklamalar akabinde, bu ihanetin ne anlama 

geldiği Genel Başkanımız, tarafından tüm açıklığı ile 

ortaya konulmuş ve bu ihanetten doğan 

sorumluluğun gereğinin yapılması istenmiştir.  

Geldiğimiz noktada, AKP yetkililerinin telaşa 

kapıldığını ve her zamanki gibi kendi iktidarlarının 

uygulamalarından doğan sorumluluğu Cumhuriyet 

Halk Partisi’ne mal etmeye çalıştıklarını görüyoruz. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 

İstanbul’da ortaya çıkan kabul edilmez kentleşme 

ve imar düzeninin sorumlusunun CHP olduğunu 

dile getirmiştir. Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise 

“geçmiş dönemde CHP yönetiminin İstanbul’da 

ağaçları kuruttuğunu” söyleyerek İstanbul 

felaketinin sorumluluğunu CHP’ye yüklemeye 

kalkmıştır. 

Bu inandırıcılığı olmayan sorumluluktan kaçma 

çabalarını ciddiye almak mümkün olmamakla 

birlikte, tarihe bir not düşmek açısından bazı 

gerçeklerin altının çizilmesinde yarar görüyoruz.  

Her iki bakanın da CHP’ye yönelik 

değerlendirmelerinde referans verilen dönem 

SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 

iktidarda olduğu 1989-1994 dönemidir.  

 

İstanbul’un imar düzeni ve doğa tahribatı ile ortaya 

çıkan ihanet durumu ortadayken ve sorumluluğu 

AKP’nin en yetkili makamları tarafından kabul 

edilmişken, bu durumdan 23 yıl öncesi 

uygulamaları sorumlu tutmak abesle iştigal ve 

çaresizliğin itirafıdır.  

Öte yandan, Orman Bakanı Eroğlu yaptığı 

açıklamada, “İstanbul’da emsalin artığı yerler Şişli, 

Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi CHP’nin hakim 

olduğu ilçelerdir” demektedir. Sayın Bakana 

tavsiyemiz, eğer biliyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Özhaseki’ye emsal artışlarına nasıl karar verildiğini 

sormasıdır. Bugün konuyla doğrudan ilişkisi 

olmayan vatandaşlarımız bile bilmektedir ki, emsal 

artışlarına karar verilen yer İstanbul Büyükşehir 

Belediye Meclisi’dir. Bu Mecliste alınan kararlar 

AKP çoğunluğunca alınmakta ve uygulanmaktadır. 

Ancak eğer Sayın Bakan imar talanını ilçe düzeyinde 

görmek istiyorsa, bakması gereken yerler Esenyurt, 

Küçükçekmece, Başakşehir ve Kağıthane gibi 

ilçelerdir. 

İstanbul’un yeşil alan ve su havzalarında yaşanan 

tahribat içinse, Sayın Bakan’ın bakması gereken 3. 

Köprü ve 3. Havalimanı inşaatları sonrasında 

İstanbul’un Kuzeyinde yaşanan çevre tahribatlarını 

gösteren hava fotoğraflarıdır.  

Bu değerlendirmelerin ışığında, AKP’li yetkilileri, 

Cumhuriyet Halk Partisi’ni mesnetsiz biçimde 

sorumlu tutarak traji-komik durumlara 

düşmemeye davet ediyoruz. Bu ciddiyetsiz oyunu 

artık halkımız açık biçimde görmektedir. AKP’nin 

son dönemde seçmen desteğini yitirmesinin 

arkasında bir yandan başta İstanbul olmak üzere 

kentlerimizde yaşanan tahribat, diğer yandan da 

AKP’nin bu tahribatın sorumluluğundan kaçmaya 

çalışması vardır. 

Geldiğimiz noktada, seçmen gözünde yaşanan 

hoşnutsuzluğun belediye başkanları istifa 

ettirilerek ya da CHP’yi sorumlu tutarak 

geçiştirilmesi de mümkün değildir.  
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Genel Başkanımızın da işaret ettiği gibi, bütün bu 

sorunların çözülmesinin artık tek yolu milli iradenin 

tecelli edeceği sandığa gitmektir. AKP’ye düşen, içi 

boş suçlamalar yerine, samimi erken yerel seçim 

çağrımıza uyarak, sandıkta halkımızın karar 

vermesinin yolunu açmaktır. 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.  

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a Acil Çağrımızdır; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın Niçin İstifa Ettiği Hemen Açıklanmalıdır! 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 

belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi 

dramatik bir gelişmedir. İstifa eden her hangi bir 

devlet görevlisi ya da siyasi değildir; 2004 yılından 

bu yana Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’u 

yönetme görev ve sorumluluğunu yüklenmiş, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır.  Dahası; 

kendisi 2014 yılında 2019 yılına kadar İstanbul’u 

yönetmek için yetki almışken ve bu görevin 

tamamlanmasına 1.5 yıl varken istifa etmiş; etmek 

durumunda kalmıştır.  

Son günlerde büyükşehir belediye meclisinde bazı 

dosyaların Kadir Topbaş’a rağmen geçmesinin 

istifayı getirdiği yönünde bilgi ve yorumlar medyaya 

yansımış bulunmaktadır. Bu gelişme istifaya 

götüren son nokta olabilir; ancak ortada bir kaç 

dosya ile açıklanamayacak bir durum vardır.  

Yakın dönemde AKP üst yönetiminin Kadir 

Topbaş’ın da içinde olduğu bazı belediye 

başkanlarından rahatsız olduğu ve görevden 

çekilmelerinin isteneceği bilgisi medya organlarına 

yansımıştır. Son dönemde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi yönetimine ve aldığı kararlara, Kadir 

Topbaş’ın otoritesini kıracak biçimde, AKP Genel 

Merkezi tarafından müdahale edildiği de 

bilinmektedir.  Açıkça görülmektedir ki, bugün 

itibariyle, halkın oyları ile İstanbul’u yönetmek için 

büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş bir 

büyükşehir belediye başkanı, AKP Genel Merkezi 

tarafından görevden el çektirilmiştir.  

Bu bilgi ve değerlendirmelerin ışında; seçilmiş bir 

belediye başkanının parti içi çekişmeler neticesinde 

görevi bırakmak zorunda bırakılması demokratik 

değerler açısından kabul edilebilir değildir. Öte 

yandan, eğer ortada Kadir Topbaş’ın görevi 

bırakmasını gerektirecek nitelikte gerekçeler varsa, 

böylesi bir durumda da, sayın Başbakan ve İçişleri 

Bakanı’nın kamuoyunu bu gerekçeler konusunda 

ivedilikle bilgilendirmesi ve gerekli yasal süreçleri 

başlatması gerekir.  

Ne yazık ki AKP parti sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı 

resmi açıklamada bu olağanüstü istifayı, “kavgasız 

gürültüsüz bir nöbet değişimi” diyerek geçiştirmeye 

yeltenmektedir. Hatırlatmak isteriz ki; 

demokrasilerde, seçimle gelmiş yöneticilerin nöbet 

değişimi bir sonraki seçimde olur; aksi bir durumun 

kabul edilmesi mümkün değildir.  

Dolayısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın istifası ne kişisel bir olay, ne de parti 

içi bir mesele, ne de nöbet değişikliği olarak 

geçiştirilemez. Açıktır ki; ortada en büyük şehrin 

belediye başkanın istifaya götüren hayati bir sorun 

vardır; sayın Başbakan, şimdi çıkıp bu büyük 

sorunun ne olduğunu açıklamak göreviyle karşı 

karşıyadır. Aksi taktirde; yapılan bu müdahale, 

demokratik mekanizmaları hiçe sayan bir başka 

AKP darbesi olarak tarihe geçecektir.  

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.  

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
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Niğde Belediye Başkanı da İstifa Ettirildi; Sırada 

Hangi Belediye Başkanları Var? 

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Referandumundan bu 

yana, 15 Temmuz Darbesi de gerekçe gösterilerek, 

hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde 

yönetilmektedir.  

Geldiğimiz nokta itibariyle, bu demokrasi ve hukuk 

dışı yönetim anlayışının hedefinde ölçüsüz biçimde 

belediyeler vardır. İstanbul Büyükşehir ve Düzce 

Belediye Başkanlarından sonra, bugün itibariyle, 

Niğde Belediye Başkanı da görevini bırakmaz 

zorunda kalmıştır. Sırada Ankara, Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanları yanında bazı diğer belediye 

başkanları olduğu açık açık yetkili ağızlarca 

söylenmektedir.  

Bugün itibariyle, 2014 seçimlerinde oluşan seçmen 

iradesi büyük ölçüde boşa düşmüş bulunmaktadır.  

Seçimle gelenin Cumhurbaşkanı’nın kararlarıyla 

gittiği bir siyasal süreç bütün itirazlarımıza karşın 

işletilmeye devam etmektedir. 

Saygıdeğer Basın Mensupları; 

Yakın dönemde, bu sürecin Güneydoğu’daki 

belediyelere uygulanışı belediye başkanlarının 

görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması 

biçiminde gerçekleşti.  

AKP kendi içinde sıkıntı yaşadığı belediyelerde 

sorununu bugün de bir örneğini gördüğümüz gibi, 

belediye başkanlarını, baskı yoluyla istifa ettirerek 

çözmeye yönelmiş bulunuyor.  

CHP’li belediyelere yönelik müdahale, 

belediyelerimize yoğun soruşturma başlatma ve 

müfettiş gönderme biçimini almış bulunmaktadır. 

Medyaya da yansıdığı gibi son günlerde 

belediyelerimize yönelik soruşturmalar ölçüsüz bir 

hal ve yoğunluk kazanmıştır.  

Bu soruşturmalar yoluyla nihai olarak neyin 

hedeflendiğini bugünden söylemek mümkün 

olmamakla birlikte, şunun bilinmesini isteriz ki; bu 

usulsüz ve siyasi nitelikteki müdahalelerin 

belediyelerimizin hizmetlerini gerçekleştirmesini 

engelleyici düzeylere varmıştır.  

CHP’li belediyeleri hedefleyen bu tür 

soruşturmaların yeni olmadığını, geçmişte, başta 

İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere çeşitli 

zamanlarda belediyelerimize açılan soruşturmalar 

neticesinde açılan davalardan belediyelerimizin yüz 

akıyla çıktığını ve soruşturmaları açanların mahkum 

olduğunu da hatırlatmak isteriz. 

Aynı yolları bir kez daha deneyeler bilmelidir ki; 

CHP belediyeleri AKP’nin battığı ve hesabını 

veremediği rant bataklığının parçası olmamıştır ve 

olmayacaktır.  

Bu gerçeklerin ışığında AKP iktidarını sağduyuya 

davet ediyoruz. CHP’li belediyeleri açılan 

soruşturmalarla taciz etmekten vazgeçiniz. Belli ki 

bir çok belediyenizde görevden el çektirmeyi 

gerektiren usulsüzlük ve yolsuzluk vardır. Belediye 

başkanlarına görevden el çektirip, konuyu 

kapatmak yerine, CHP belediyeleri için 

görevlendirdiğiniz müfettişleri, o belediyelere 

gönderiniz.  

O bulgular ışığında varsa yolsuzluk ve usulsüzlükler, 

söz konusu belediye başkanlarının yargı önünde 

hesap vermesini sağlayınız. Eğer o belediye 

başkanlarının görevi bırakmaları gerekiyorsa, bu 

değişim, kapalı kapılar ardında değil, hukuk 

devletinin öngördüğü yollardan olsun! 

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

SIRADA HANGİ BELEDİYE BAŞKANI VAR? 



CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

259 

Bilindiği üzere geçen hafta içinde Türkiye’nin en 

büyük kenti İstanbul’un Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, AKP iktidarının yaptığı baskı 

sonucu istifa etmek zorunda bırakıldı ve yerine AKP 

Genel Başkanı  tarafından işaret edilen Eski 

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirildi.  

Bugün itibariyle, Düzce Belediye Başkanı Mehmet 

Keleş istifasını vermek zorunda kalmıştır. Mehmet 

Keleş’in istifa gerekçesi, göstermektedir ki, halkın 

oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı daha, 

görevini yapılan baskılar neticesinde bırakmıştır.  

Kamuoyuna yansıyan haberler, AKP’li Belediye 

Başkanlarına yönelik operasyonların, İstanbul ve 

Düzce ile sınırlı kalmayarak, başka Belediye 

Başkanlarına da uzanacağını göstermektedir. Bir 

hukuk devleti açısından skandal haline gelen bu 

durum karşısında; bu kararları alan AKP yetkililerine 

sesleniyor ve şu soruları sormak istiyorum; 

 

KAYYUM ATAMANIN YENİ BİÇİMİ BU MU? 

 İstanbul ve Düzce belediye başkanlarından 

sonra, sırada hangi Belediye Başkanları 

var? 

 Hem İstanbul, hem Düzce Belediye 

Başkanlarının istifasındaki gerçek 

gerekçeler adeta bir sır gibi saklanırken;  

esas sebep üzücü bir sağlık problemi mi, 

can sıkıcı bir ailevi durum mu, açığa çıkmış 

bir yolsuzluk/usulsüzlük mü, yoksa ne yazık 

ki mevcut AKP hükümetinde sıkça 

rastladığımız FETÖ bağlantıları mı? 

 Eğer yasal açıdan söz konusu siyasetçilerin 

görevi bırakmasını gerektirecek ciddiyette 

gerekçeler varsa, niçin yasal süreç işletilip, 

soruşturma açılmıyor? 

Bu soruların AKP iktidarı tarafından 

yanıtlan(a)mayacağını biliyoruz. Ne yazık ki AKP 

iktidarı birçok alanda olduğu gibi, belediyelere 

yönelik olarakta, kendi iç hesaplaşmasını, Anayasa 

ve yasalarımızı hiçe sayarak yapmaktadır.  

Bu kararı kapalı kapılar ardında alan başta 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere, AKP 

yöneticilerine bu uygulamaları bir an önce 

durdurmalarını; Belediye Başkanlarından görevden 

alınması gerekenler varsa, bu uygulamanın 

yasaların öngördüğü yollardan yapılmasını, 

kamuoyunun gerçek gerekçeler konusunda 

aydınlatılmasını ve söz konusu Belediye Başkanları 

için yasal soruşturmaların başlatılmasını talep 

ediyoruz.  

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. 

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN: 

“CEVABIMIZ AKP GENEL BAŞKANINADIR” 

AKP’nin İl Başkanları Toplantısı’nda “Ben de 

talimatını verdim. Bu belediye başkanını 18 Mart'ta 

Çanakkale törenlerinde konuşturmayacaksınız. 

Bunun hesabını verecek.” diyen AKP Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a cevap CHP Yerel 

Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Seyit Torun’dan geldi.   

“SEÇİLMİŞLERE SAYGISI OLANA BAKIN” 

Torun, “Cevabımız sayın AKP Genel Başkanınadır. 

Sayın Erdoğan, asmaya, kesmeye, ayar çekmeye 

devam ediyor. Kime? Çanakkale’de halktan aldığı 

yetkiyle Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş, 

etnik köken, siyasi görüş ayırt etmeksizin halka 

yaptığı kaliteli hizmetleriyle bilinen bir Belediye 

Başkanına. Sayın Erdoğan seçilmişlere olan 

saygıdan bahsediyor. Acaba daha düne kadar 15 

milyon nüfuslu bir kentin Belediye Başkanının 
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istifasını kim istedi. Günlerce Başkent Ankara’nın 

seçilmiş Belediye Başkanını sarayına çağırıp ayar 

çeken, pazarlık yapan, istediğini yaptıramayınca 

çark eden kimdi. Bu mudur seçilmişlere saygı. 

Belediye Meclisi toplantılarında ne konuşulacağını 

en iyi bilenlerden biri  Sayın Erdoğan değil midir? 

AKP’li Çanakkale Belediye Meclis Toplantısı’nda 

AKP’li Belediye Meclis Üyesinin gündemde 

olmaması gereken “siyasi” konuları ısrarla konuşma 

isteğiyle meydana gelen bir olay yaşanıyor. 

Belediye Başkanımız defalarca ilgili Belediye Meclis 

üyesini uyarıyor. Belediye Meclisi toplantılarında o 

kentin sorunlarının, yapılacak hizmetlerin, halkın 

beklentilerinin konuşulması, masaya yatırılması ve 

çözüm önerilerinin bulunması gerekirken AKP’li 

Belediye Meclis üyesinin bir partinin içişlerini 

ısrarla gündeme taşıma isteğinin ne gibi bir haklı 

gerekçesi vardır. Sayın Belediye Başkanımızın tüm 

uyarılarına karşı böyle bir tutum sergileyen, şov 

yapmaya çalışan Belediye Meclis üyesini susmaya 

davet etmesinden daha doğal ne olabilir.” dedi. 

 

“ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİZİM 

BAŞKANLARIMIZA SÖKMEZ” 

“Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan’ı 

susturmak, halkın oylarına saygısızlık ve halkın 

sesini susturma talimatından başka bir şey 

değildir.” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Torun, “Öyle sanıyorum ki, AKP Genel Başkanı 

kendi AKP’li belediyelerinin başarısızlığını ve 

aymazlığını bu türlü basit ve aciz talimatlarla ört bas 

etme niyetindedir. Diktatoryal yönetim anlayışını 

yerel yönetimlere sirayet ettirme niyeti 

gündemdeki kayyum niteliğindeki AKP’li Belediye 

Başkanlarını istifa ettirmesiyle de kanıt niteliği 

oluşturuyor. Şayet olur da, AKP Genel Başkanı 

Erdoğan bindirilmiş kıta törenlerine katılmazsa, 

kendisini gerçek halk iradesinin konuşacağı, 

halkımızın yapacağı barışçıl ve demokratik 

törenlerimize davet ederiz. AKP Genel Başkanı 

Erdoğan bilmelidir ki, halkın iradesinin hiçe sayıldığı 

bu talimatı tanımıyoruz. Bu çerçevede ceza kesecek 

veya hesap soracak bir merci varsa, halktır.” dedi. 

Torun, Halkçı ve kadın haklarına saygılı 

tutumundan ödün vermeyen Çanakkale Belediye 

Başkanı Ülgür Gökhan’ı ve diğer CHP’li Belediye 

Başkanlarını, halka hizmetlerini ve başarılarını hiç 

kimsenin antidemokratik uygulamalarla gölgeleyip, 

yıpratmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine 

ekledi. 

 

“Parti Şerefi” Milli İradenin Üzerinde Değildir! 

Hepinizin bildiği gibi, son günlerde bazı AKP’li 

belediye başkanlarına yönelik olarak, bizzat 

Cumhurbaşkanı’nın yönettiği bir operasyon 

başlatılmıştır. Söz konusu operasyon, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa 

ettirilmesiyle başlamış, ardından Düzce Belediye 

Başkanı Mehmet Keleş’e görevi bıraktırmıştır. Dün 

akşam itibariyle, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Melih Gökçek muhtemelen aynı amaçla 

Saray’a çağrılmış, kapalı kapılar ardında 

bilmediğimiz pazarlıklar yapılmıştır.  

Benzer istifa baskılarının başta Bursa ve Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere bir dizi 

belediye başkanına da yapılmakta olduğu bilgisi 

medyaya yansımış ve yalanlanmamıştır. 

Büyük bir siyasi skandala dönüşen bu operasyonu 

anlamak istiyorsak, operasyonu yöneten 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerine 

dikkatlice bakmak gerekir; Cumhurbaşkanı diyor ki;  

“Partideki görevlileri, partinin üst yönetimi, 

gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. 

Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki 

yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal 

veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki 

biz bu yolları denemek istemiyoruz.” 

Bu ifade durumun özetidir.  Kuşkusuz Parti 

yöneticinizi nasıl atadıysanız, öyle görevden 

alabilirsiniz. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 

da ifade ettiği gibi, belediye başkanlarının durumu 

farklıdır; belediye başkanları Yerel Seçimde halkın 

oyunu alarak o makama gelmişlerdir. Dolayısıyla 

seçimle geldikleri gibi seçimle gitmeleri gerekir.  

Eğer ortada bir hukuksuzluk, yolsuzluk durumu 

varsa, bu tür durumlarda bir siyasi partinin yapması 

gereken bellidir. Cumhurbaşkanı’nın da işaret ettiği 

gibi bir Parti açısından iki yol vardıR; belediye 

başkanını partinizden ihraç edebilirsiniz ve/veya 
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varsa bir yolsuzluğu, yargı sürecini başlatıp, hesap 

verilmesinin yolunu açarsınız. Ne diyor 

Cumhurbaşkanı, “biz tabii bu yolları denemek 

istemiyoruz”.  

İki yol vardır diyen Cumhurbaşkanı bu iki yolu da 

denemek istemeyince, hukuki olmayan üçüncü bir 

yol icat ediliyor; belediye başkanlarının baskı ve 

tehdit yoluyla görevini tamamlamadan istifa 

ettirilmesi. 

Hukuki ve ahlaki seçenekleri bir yana bırakmanın 

gerisindeki gerekçe açıktır. AKP iktidarı, her zaman 

yaptığı gibi, bedel ödemek istememekte, parti 

çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaktadır. İstifası 

istenen belediye başkanları için yargı yolunun 

açıldığı bir durumda, ortaya kirli ilişkilerin, rant 

pazarlıklarının, kamu kaynakları ve ihaleler yoluyla 

FETÖ denen çetenin bizzat AKP belediyeciliği 

tarafından nasıl finanse edildiğinin gözler önüne 

serilmesinden korkulmaktadır. 

Ne yazık ki Türkiye’de binlerce insan haklı haksız bu 

gerekçelerle yargılandığı, cezaevlerini doldurduğu 

bir dönemde, FETÖ’nün belediyelerdeki ayağının 

ortaya çıkmasına, Partiyi korumak adına izin 

verilememektedir. Cumhurbaşkanı direnen 

belediye başkanlarına çok açık biçimde, “‘Benim 

şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama 

partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha 

önündedir” derken, asıl kaygısını açık biçimde ifade 

etmektedir.  

Bir siyasi partinin şerefinin korunması kuşkusuz 

önemlidir. Ancak bir siyasi partinin birinci vazifesi, 

varlığını mümkün kılan demokratik işleyişi 

korumaktır. Ancak ne pahasına olursa olsun, 

partimi koruyacağım derseniz, ilk kaybedeceğiniz 

saygınlığınız olur. Daha da kötüsü, bir siyasi partinin 

gücünü aldığı seçmen iradesini tahrip etmiş 

olursunuz. Bugün görevden el çektirilen belediye 

başkanları, yüzbinlerin, milyonların oyuyla 5 yıl 

süreyle göreve gelmişler, ancak o iradenin değil, 

kapalı kapılarda alınan kararlar sonucu görevlerini 

bırakmak zorunda kalmışlardır. Bu durum 

dillerinden düşürmedikleri milli iradeye yapılmış en 

büyük saygısızlıktır. 

Bu vesileyle, olayın bir başka dramatik boyutunu da 

buradan hatırlatmak isterim. Şu ana kadar 

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’un belediye 

başkanı istifa ettirilmiş, başkentin belediye başkanı 

ile pazarlıklar sürmekte, Bursa, Balıkesir ve Gazi 

Antep büyükşehir belediye başkanlarının sırada 

olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu gelişmeler 

gösteriyor ki; AKP iktidarı başta büyükşehir 

belediyeleri olmak üzere, belediyecilik alanında 

Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış, büyük bir iflas 

yaşamaktadır. AKP’li belediyeler bugüne kadar, 

belediye başkanları istifa ettirilecek kadar kötü ve 

hukuka aykırı biçimde yönetilmiştir. Geldiğimiz 

noktada, bu iflas, belediye başkanlarını istifa 

ettirerek önüne geçilecek sıradan bir olay değildir. 

Ortada hesap verilmesi gereken büyük bir 

hukuksuzluğun ve yolsuzluğun olduğu açıktır ve 

hesap vermesi gerekenler sadece belediye 

başkanları değildir. 

Bu nedenle bu gayri-hukuki ve ahlaki operasyon 

derhal durdurulmalıdır. Başta Cumhurbaşkanı 

olmak üzere, bu operasyonu yapanları seçmen 

iradesine saygı göstermeye; söz konusu belediye 

başkanlarının partinin şerefine gölge düşürecek bir 

takım kararları, uygulamaları varsa, ki öyle 

olduğunu anlıyoruz, yasalarımızda açık biçimde 

tanımlanmış yargı süreçlerini başlatmaya davet 

ediyoruz. Belediye başkanlarını saraya çağırıp, 

pazarlık yapmak, her şeyden önce korumak 

istediğiniz değerlere büyük zarar vermektedir.  

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu büyük skandal ve 

hukuksuzluğu kabul etmediğimizi, AKP 

belediyelerinin büyük bölümüne yayılmış bu gayri-

meşru belediyecilik anlayışının hesabını sonuna 

kadar soracağımızı bilmenizi isterim. Bu çerçevede, 

Meclis Başkanı TBMM’yi derhal toplantıya 

çağırmalı ve dün verdiğimiz araştırma önergesi 

gündeme alınarak, konu bütün yönleriyle 

araştırılmalı ve gereği yapılmalıdır. 

Bu büyük yolsuzluk ve hukuksuzluğun parçası 

olanlar yargı önünde hesap verene kadar, kararlı bir 

biçimde mücadelemize devam edeceğimizi 

bilmenizi isterim. Kamuoyunun bilgisine sunarım. 

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
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Belediyelere İlişkin İcraatlarında Sayın Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı Değil, Parti Genel Başkanı 

Şapkasını Giyiyor; Ancak Onu da Ters Giyip, Hem 

Hukuk Devleti İlkelerini, Hem de Anayasa’yı İhlal 

Ediyor! 

Son günlerde belediyelere yönelik operasyonlar 

Türkiye’nin siyasal gündeminin en önemli konusu 

haline gelmiş bulunuyor. Kayyum uygulamaları ile 

başlayan görevden almalar, AKP’li bir dizi belediye 

başkanının istifa ettirilmesiyle sürmüş, geldiğimiz 

noktada; bu operasyonları bizzat yöneten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili 

belediye başkanlarımızı hedef olarak göstermiştir.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, 

biz nasıl yaptıysak, CHP de aynısını yapmalı, aksi 

halde müfettişlerimiz harekete geçecektir diyor. 

Erdoğan’ın söylediği şu anlama geliyor; “benim 

partimde hukuksuz işler yapan belediye başkanları 

vardı, ben söz konusu başkanlar hakkında yasal 

süreçleri izleyip, soruşturma açmadım, yargıya 

müracaat etmedim. Bunun yerine, aba altından 

sopa gösterip, baskı uygulayarak belediye 

başkanlarını istifa ettirdim”.  

Bu hukuksuz uygulamanın esef verici olduğunu, 

hukuk devletinin ayaklar altına alınması anlamına 

geldiğini ve hepsinden öte, Anayasa’ya aykırı 

olduğunu yaptığımız açıklamalarda defalarca 

değindik, altını çizdik. 

Ne var ki; Cumhurbaşkanı bu uyarılarımıza kulak 

vermek yerine, Partimize çağrı yaparak, siz de aynı 

yola gidin, yoksa gerekli operasyon yapılacaktır 

diyor.  Geldiğimiz noktada, baskı ve tehditler, AKP’li 

başkanlardan CHP’li başkanlara dönmüştür 

diyemiyoruz çünkü, CHP’li belediyeler uzunca bir 

süredir başta İçişleri Bakanlığı müfettişleri olmak 

üzere, çeşitli kurumlarca eşi görülmemiş sıklık ve 

ayrıntıda denetlenmektedir. 

Hukuk devleti anlayışı ve Anayasa’ya derinden bağlı 

her CHP’li gibi, belediye başkanlarımız da yasal olan 

hiç bir denetim ya da soruşturmadan beis duymaz, 

gerekli işbirliğini yapar.  

Ancak geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanı, 

kendisini yargının yerine koyan bir anlayışla, 

hukuksuz biçimde belediyelerimizi tehdit 

etmektedir.  

Bu nedenle, buradan ilan ediyoruz ki; bugün 

itibariyle Türkiye’de belediyelerimize yönelik 

Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği yönde her adım, 

hukuki zeminden yoksun, meşruiyeti olmayan ve  

Cumhurbaşkanı’nın siyasal geleceğini güvenceye 

alma kaygısının gölgesinde kalmış icraatlar 

olacaktır.  

Ne yazık ki; belediyelerimize yönelik bu düşmanca 

yaklaşımın gerisinde ufukta görünen seçim 

sandıklarından duyulan korku vardır. Bu 

soruşturmalar ve baskılarla bir algı operasyonu 

yapılmak istenmekte olduğu açıktır. 

Hatırlatırız ki; belediyeler liderleri değil, 

vatandaşlara hizmet etmek için vardır. Korkumuz 

liderin geleceğini garantiye almak için yapılan bu 

operasyonların hizmet odaklı kurumlar olan 

belediyelerimizi çalışamaz hale getirmesidir.  
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Bu hukuksuz ve keyfi yaklaşıma, hukuk devletine 

olan bağlılığımızı koruyarak izin vermeyeceğimizi 

kamuoyunun bilgine sunarım. Saygılarımla. 

Seyit TORUN, 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 

 

 

 

Bugün demokrasimiz ve yerel yönetimler için kara 

bir gündür. Savcılarımızı Balıkesir Belediye 

Başkanı Sayın Edip Uğur’un tehdit yoluyla istifa 

ettirilmesi konusunda soruşturma açmaya davet 

ediyoruz. 

Son günlerde peşi sıra istifa ettirilen AKP’li belediye 

başkanlarının hemen tamamı görevlerinden istifa 

etmeleri yönünde baskıya maruz kaldıklarını çeşitli 

biçimlerde ifade etmişlerdir.  

Ne var ki; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sayın Edip Uğur bugün yaptığı açıklamada, istifa 

etmesi için yapılan tehditlerin evine, ailesine kadar 

ulaştığını ifade etmiş; bu koşullar altında göreve 

devam etme koşullarının ortadan kalktığını 

belirterek, 2014 Yerel Seçimleri’nde devraldığı 

Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.  

“Aileme kadar ulaşan biçimde tehdit edildim” diyen 

bir büyükşehrimizin belediye başkanıdır ve 

tehditler neticesinde bıraktığı kamu görevi olan 308 

bin oy alarak seçildiği büyükşehir belediye 

başkanlığıdır. Bugün demokrasimiz ve yerel 

yönetimler için kara bir gündür. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip 

Uğur’un yapmış olduğu istifa açıklaması başlı 

başına bir suç duyurusudur. Bu açıklamayı duyan 

ilgili savcılarımızın hemen harekete geçerek, 

konuya ilişkin soruşturma başlatması bir 

zorunluluktur.  

Belediye başkanımızın tehdit edilmesi yasalarımız 

açısından bir suç teşkil ettiği gibi, Anayasanın 

birden fazla maddesini ihlal eden bir suç niteliği de 

taşımaktadır.  

Seçme ve seçilme hakkının Anayasal bir hak olarak 

tehdit altında bulunması yanında, belediye 

başkanımızı istifaya sevk eden bu tehdit 

Anayasa’nın 127. Maddesinin de ihlali anlamına 

gelmektedir. 127. Madde belediye başkanlarımızın 

iradeleri dışında görevlerinin  sona erdirmenin 

yargı yoluyla olacağını açık biçimde belirtirken, bu 

tür bir iradeyi yasal olmayan yollardan kullananlar, 

birçok yasa yanında Anayasa’yı da ihlal etmişlerdir. 

İlgili Cumhuriyet Savcılarını derhal harekete 

geçmeye ve sorumlular hakkında işlem yapmaya 

davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarım. 

Seyit TORUN 

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
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5.6.İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd.Veli Ağbaba 

GERÇEKLEŞTİRİLEN - DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR 

TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI / 18 KASIM 2017 

CHP Emek Büroları olarak, Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK Genel 

Başkanları ve yöneticileri, bağlı sendikaların Genel 

Başkanları, taşeron işçi temsilcileri, 

akademisyenler, gazeteciler, uzmanlar ve işçilerin 

katılımı ile Taşeron İşçilik Çalıştayı düzenlendi.  

 

Bu çalıştayda, taşeron işçilerinin yaşadığı sorunlar 

ve kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya 

geçirilmesi ile ilgili talepler masaya yatırıldı. 

 

Çalıştay sonunda daha önce düzenlenen Kıdem 

Tazminatı Çalıştayı’nda olduğu gibi TÜRK-İŞ, HAK-İŞ 

ve DİSK’in ortaklaştığı bir Sonuç Bildirgesi 

kamuoyuna açıklandı. Bu Sonuç Bildirgesi aynı 

zamanda Hükümete de iletilmek üzere Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı’na da sunulacaktır.  

 

Taşeron İşçilik Çalıştayı’nda işçi 

konfederasyonlarının ortaklaştığı Sonuç Bildirgesi 

özet hale getirilmiş bir şekilde işçilere ulaştırmak 

üzere broşür haline de getirilecektir. Ayrıca 

Çalıştayda gerçekleştirilen kürsü ve oturum 

konuşmaları da kitaplaştırılarak ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilecektir. 

EŞİTLİK VE ADALET KADIN BULUŞMASI / 5 ARALIK 

2017 

Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 

83. yılı olan 5 Aralık’ta Ankara Arena Spor 

Salonu’nda düzenlenecek Eşitlik ve Adalet Kadın 

Buluşması için Kadın Kolları ile eşgüdümlü olarak 

organizasyon çalışmaları sürmektedir. 
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Planlama sürecinde kadın hakları ile ilgili çalışan 

Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiş, karşılıklı fikir alışverişlerinde 

bulunulmuştur.  

Organizasyona katılım ve destek konusunda tüm 

Sivil Toplum Kuruluşları ve İşçi Sendikaları davet 

edilmiş, gerekli görüşmeler sağlanmıştır. Aynı 

zamanda Ankara ve İstanbul’da Referandum 

sürecinde örgütlenmesine öncülük ettiğimiz 

Demokratik Kitle Örgütleri birliktelikleri ile de 

koordinasyon sağlanmış, bu buluşmaya katılım ve 

gerekli desteğin sağlanması noktasında toplantılar 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

 

İŞÇİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞTAYI 

Taşeron İşçilik Çalıştayı’mızın ardından Genel 

Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile, 

sendikalaşmanın önündeki engeller, dünyadaki 

sendika uygulamaları, örgütlü bir toplumun önemi 

gibi konularda sendikalar, işçiler, uzmanlar ve 

gazetecilerin tartışacağı ve bir sonuç bildirgesi ile 

sendikalaşma ile ilgili yol haritasının çıkarılacağı bir 

çalıştay Emek Büroları tarafından düzenlenecektir. 

 

Bu çalıştay ile ilgili ön çalışma başlamış olup, 

uzmanlar ve sendikalar ile içerik konusunda 

görüşmeler yapılmaktadır. 

KAMU PERSONEL ÇALIŞTAYI 

Hükümetin neoliberal politikalar ekseninde 

Türkiye’de kamu personel rejimini özelleştirme 

noktasında atmak istediği ilk adım olan ve 

“memurluk” sistemini kaldıracak yasa çalışmaları 

karşısında Emek Büroları tarafından bir çalıştay 

düzenlenecektir. Bu çalıştayın amacı da, daha önce 

Kıdem Tazminatı Çalıştayı ve Taşeron İşçilik 

Çalıştayında olduğu gibi, hükümetin emekçilerin 

kazanılmış hakları noktasında geriye gidişi 

gerçekleştirmeden önce gündemi belirlemek ve 

konfederasyonları bir araya getirerek güçlü bir 

duruş ortaya koymaktır. 
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Bu eksende, Memur-Sen, KESK, Birleşik Kamu-İş ve 

Türkiye Kamu-Sen ile ön görüşmeler 

gerçekleştirilmiş, içerik çalışmalarına başlanmıştır.  

OHAL ÇALIŞTAYI 

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 20 

Temmuz 2016 sivil darbesi ve çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnameler ile bir OHAL rejimi 

kurulan ülkemizde, yüzbinden fazla insan 

mesleklerinden ihraç edilmiş, on binlerce insan 

tutuklanmıştır. Ancak terör örgütü ve darbe girişimi 

ile uzaktan yakından ilgisi olmayan binlerce insan 

da hükümetin adeta “muhalif avına” çevirdiği sözde 

mücadele sürecinde işlerinden edilmiş, 

pasaportlarına el konulmuş, çalışmalarının önüne 

engeller koyulmuş ve hatta tutuklanmışlardır. Ocak 

ayı içerisinde düzenleyeceğimiz OHAL Çalıştayı ile 

bu süreçte yaşanan hak ve hukuk ihlalleri, KHK’lar, 

kapatılan STK’lar ve OHAL rejimi gibi konular 

masaya yatırılacaktır. 

Çalıştay ile ilgili ön çalışmalar başlamış olup, Sivil 

Toplum Kuruluşları ve sendikalar ile içerik 

çalışmaları noktasında görüşmelere başlanmıştır. 

 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ, ÖNEMLİ KABULLER 

9 EYLÜL 2017  

Partimizin 94. Kuruluş yıl dönümünü örgütümüzle 

birlikte Malatya’da büyük bir coşkuyla kutladık. 

 

12 EYLÜL 2017 

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri 

Vakfı Malatya Şubesi ziyaret edildi. 

 

14 EYLÜL 2017 

Malatya Darende’ye bağlı Yukarı Ulupınar, Aşağı 

Ulupınar, Balaban, Irmaklı, Yeşiltaş, Çınar, 

Doğantepe, Esenbey, Şendere, Gökçeören, 

Uzunhasan, Fatmacık, Ağılbaşı, Kerimli ve Ozan 

ziyaretlerinde bulunuldu. 

 

15 EYLÜL 2017 

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kadıköy 

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Bingöl ve Muş İl 

Başkanlarımız ile birlikte İstanbul Kadıköy 

Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bingöl 

Yayladere’ye yaptırdığı kültür merkezinin açılışı 

yapıldı. 
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16 EYLÜL 2017 

Sivas Kocakurt Cemevi açılışına katılım gösterildi ve 

Hasançelebi’de esnaf ziyaretlerinde bulunuldu. 

 

17 EYLÜL 2017 

9.su gerçekleştirilen Malatya Battalgazi 

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları etkinliklerine 

katılım gösterildi. 

 

19 EYLÜL 2017 

Malatya’da Ahilik Haftası kutlamalarına katılım 

sağlandı.  

 

Gaziler Günü nedeniyle şehit aileleri ve 

gazilerimizin onuruna verilen yemeğe katılım 

sağlandı. 

 

22 EYLÜL 2017 

Milletvekillerimiz Özgür Özel, Aykut Erdoğdu, 

Tahsin Tarhan,  Selin Sayek Böke, Murat Emir, Erkan 

Aydın, Murat Bakan, Bülent Öz, Parti Meclisi 

Üyemiz Kadir Gökmen Öğüt ve Kadın Kolları Genel 

Başkanımız Fatma Köse’nin katılımı ile Malatya’da 

İl Başkanlığımızın düzenlediği panele katılım 

gösterildi. 
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25-26 EYLÜL 2017 

Ankara Adliyesinde devam eden, Malatya Gençlik 

Kolları üyelerimizi de kaybettiğimiz 10 Ekim Ankara 

Gar Katliamı’nın duruşmasını aileler ile birlikte 

takip ettik. 

 

26 EYLÜL 2017 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı, 

Milletvekilimiz Ünal Demirtaş ve Parti Meclisi 

üyemiz Yaşar Seyman ile birlikte Emek Büroları 

adına ziyaret ederek, Taşeron İşçilik Çalıştayı’mıza 

davet ettik.  

 

28 EYLÜL 2017 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ve yönetimini 

Milletvekillerimiz Necati Yılmaz ve Murat Emir ile 

birlikte ziyaret edildi ve önümüzdeki süreçte 

düzenlemeyi planladığımız Kamu Personel Çalıştayı 

konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

29 EYLÜL 2017 

Muğla İl Başkanlığımızda partililerimizle buluşuldu. 

Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi 

ziyaret edildi ve Menteşe Kültür Şenliğine katılım 

sağlandı. 

 

30 EYLÜL 2017 

İzmir’de Karşıyaka Belediyemizin Şehit Yarbay 

Songül Yakut’un anısını yaşatmak için yaptığı parkın 

açılışına katılım sağlandı. Ardından İstanbul’da 
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Zeytinburnu İlçe Başkanlığımızda örgütümüzle 

buluşuldu. 

 

3 EKİM 2017 

Milletvekilimiz Özcan Purçu ile birlikte, Roman 

dernekleri temsilcileri ile görüşme gerçekleştirildi. 

 

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ziyaret 

edilerek, gündemdeki eğitimle ilgili konular 

konuşuldu ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

5 EKİM 2017 

Sendikal Birlik Hareketi yöneticileri Genel 

Merkez’de ağırlandı. 

 

7 EKİM 2017 

Malatya’da Ağaç Sanatkârları Esnaf Odası’nın ve 

Sazlılar Derneği’nin aşuresine katılım sağlandı. 

 

Malatya Doğanşehir’deki tütün üreticileri ile bir 

araya gelindi ve hükümetin getirdiği torba yasadaki 

tütün düzenlemesine karşı mücadele edileceği 

ifade edildi. 
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9 EKİM 2017 

Milletvekillerimiz Orhan Sarıbal, Mehmet Gökdağ, 

Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi üyemiz Ali Öztunç 

ile birlikte Adıyaman Tütün Pazarında üreticilerle 

buluşuldu. 

 

10 EKİM 2017 

10 Ekim Ankara Gar Katliamında kaybettiğimiz 

yurttaşlarımızı katliamın 2. yıldönümünde Gar 

önünde düzenlenen anmaya katılım gösterildi. 

 

11 EKİM 2017 

CHP Cezaevlerini İnceleme Komisyonu olarak, 217 

gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile 

tutulduğu Numune Hastanesi’nde görüşüldü. 

13 EKİM 2017 

Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan ve ameliyat 

olan Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na, CHP 

Cezaevlerini İnceleme Komisyonu olarak geçmiş 

olsun ziyaretinde bulunuldu. 

 

16 EKİM 2017 

Malatya’da İl Kadın Kollarımız tarafından 

düzenlenen aşure lokmasında örgütümüzle bir 

araya gelindi. 

 

20 EKİM 2017 

Milletvekillerimiz Şenal Sarıhan, Ali Haydar 

Hakverdi, Mahmut Tanal, Murat Emir, Hilmi 

Yarayıcı ve Nihat Yeşil ile birlikte Nuriye Gülmen-

Semih Özakça duruşması takip edildi. 
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21 EKİM 2017 

Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için 

çalışan Rehber Köpekler Derneği’nin yardım 

balosuna katılım sağlandı. 

  

23 EKİM 2017 

Ankara İskitler’de yaşam ve çalışma alanları 

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılan atık kağıt 

işçileri Milletvekillerimiz Şenal Sarıhan ve Murat 

Emir ile birlikte ziyaret edildi. 

 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Em. 

Hv. Korgeneral Erdoğan Karakuş ve yönetimi 

ziyaret edildi. 

 

KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ile Mehmet 

Bozgeyik ve yönetimleri Milletvekillerimiz Şenal 

Sarıhan ve Murat Emir ile birlikte ziyaret edildi. 

 

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, BES Eş Genel 

Başkanı Serpil Akpınar, SES Eş Genel Başkanı Gönül 

Erden, TİSK Ağaç Sendikası Genel Başkanı Solmaz 

Çoşkun, Dev İletişim İş Genel Başkanı Fatma 

Eryoldaş, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu 

Çerkezoğlu, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye 

Bacaksız, Eğitim İş Genel Sekreteri Ebru Sungur, 

BASİSEN İç Anadolu Bölge Başkanı ve Parti Meclisi 

üyemiz Yaşar Seyman ile Genel Merkezimizde 

Milletvekillerimiz Şenal Sarıhan, Gaye Usluer ve 

Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Köse ile 

birlikte 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması ile 

ilgili bir görüşme gerçekleştirildi. 

 

28 EKİM 2017 

Malatya Doğanşehir İlçe Örgütümüz tarafından 

organize edilen aşure etkinliğine katılım gösterildi. 
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5 KASIM 2017 

Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma 

Derneği'nin 25. Kuruluş Yıldönümüne katılım 

gösterildi. 

 

6 KASIM 2017 

CHP Cezaevlerini İnceleme Komisyonu olarak 

Osman Kavala ve tutuklu gazetecilerle görüşmek 

üzere İstanbul Silivri Cezaevinde incelemelerde 

bulunuldu. 

 

12 KASIM 2017 

10 Ekim Ankara Gar Katliamında hayatını kaybeden 

'Barış Güvercinlerimiz' için Malatya Hekimhan'da 

düzenlenen anma programına katılım gösterildi. 

 

22 KASIM 2017 

10 Ekim Ankara Gar Katliamı davası 

Milletvekillerimiz Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Orhan 

Sarıbal ve Mahmut Tanal ile birlikte Ankara 

Adliyesi’nde takip edildi. 
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BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI  

 

18 EYLÜL 2017 

Malatya İl Başkanlığında düzenlenen basın 

toplantısı ile Türkiye ve Malatya gündemini 

değerlendirildi. Hükümetin bir kez daha liselere 

geçiş sistemini değiştirmesi ile ilgili “TEOG 

tartışması, İmam Hatiplerin başarısızlığını 

kapatmak içindir. Son 13 yılda 5 sistem getirdiler, 

her sistemi övdüler. 2000’lerde Liselere Girişi 

Sınavı, 2004’ten itibaren Ortaöğretim Kurumları 

Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 2008’de Seviye 

Belirleme Sınavı, 2012’de TEOG’u getirdiler. LGS, 

OKS, SBS, TEOG kısaltmalar değişiyor ama 

öğrencilerin kaderi değişmiyor." ifadeleri kullanıldı. 

2 EKİM 2017  

Terör örgütleri tarafından açırılan asker, polis ve 

istihbarat görevlilerimizle ilgili, İzmir Milletvekilimiz 

Murat Bakan, Ankara Milletvekilimiz Şenal Sarıhan 

ve ailelerle birlikte TBMM’de basın toplantısı 

düzenlendi.  

 

16 EKİM 2017 

FM 101 Radyo Fon yayınına katılındı ve gündem 

değerlendirmesi yapıldı. 

20 KASIM 2017 

TBMM’de Milletvekillerimiz Orhan Sarıbal, Kadim 

Durmaz ve 23. dönem Milletvekilimiz Şevket Köse 

ile birlikte, tütün satanlara hapis cezası getirecek 

yasayla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Basın 

toplantısında hükümetin Meclis’e torba yasa 

içerisinde getirdiği düzenleme ile ilgili,  "Tütün 

düzenlemesiyle ilgili talep Abuzer Dayının talebi 

değil, Sürgü’deki Mehmet Efe’nin talebi değil. Bu 

talep Amerikalı tütün şirketlerinin talebiyle 

Meclis'in gündemine getirilmiştir. Bu hükümet yerli 

de değildir, milli de değildir, bunu getirenler 

Henry'lerin, John'ların hükümetidir!" ifadeleri 

kullanıldı. 

 

 

21 KASIM 2017 

Halk TV Ana Haber Bülteninde Lale Özan Arslan’ın 

konuğu olundu ve Taşeron İşçilik Çalıştayı, asgari 

ücret ve tütün satışına getirilen yasak konusunda 

konuşuldu. 
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5.7.İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Çetin Osman Budak 

PARTİ ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 

 

CHP’DEN “OHAL VE İŞ DÜNYASINA OLUMSUZ 

ETKİLERİ: KAYBEDEN TÜRKİYE ” RAPORU 

 

BUDAK: “OHAL TÜRKİYE’YE KAYBETTİRİYOR” 

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

ekonominin güven üzerinde yürüdüğünü, OHAL’in 

ise risk ve belirsizlikleri arttırdığını belirterek, 

“OHAL, Türkiye’ye kaybettiriyor” dedi. 

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından Genel Başkan 

Yardımcısı Çetin Osman Budak sorumluluğunda 

“OHAL ve İş Dünyası; Kaybeden Türkiye” başlıklı bir 

rapor hazırlandı. Süreçten iş dünyası ve 

ekonominin de olumsuz etkilendiğinin kaydedildiği 

raporda şunlara dikkat çekildi: 

OHAL KHK’leriyle doğrudan müdahale: Terörle 

mücadele kapsamında; terörle ilişkili olduğu 

gerekçesiyle şirketlere mahkemeler eliyle kayyım 

atamaları yapılmaya başlandı. Ardından KHK ile 

yapılan düzenlemeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu (TMSF) bu şirketlere kayyım yapıldı. Bu 

süreçte, 1020 şirket TMSF’nin yönetimine geçti, 

TMSF ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına da 

kayyım olarak atandı. Binlerce kişi istihdam 

ediliyordu: Söz konusu şirketlerin toplam aktif 

büyüklüğü yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamı 

yaklaşık 18.2 milyar lira, ciro toplamın yaklaşık 22 

milyar olarak açıklanırken, bu şirketlerde 46 bin 357 

kişinin istihdam edildiği bildirildi. 

Yabancı firmalar başka ülkere kaydı 

OHAL sürecinde iş dünyasının yaşadığı bazı olaylar 

raporda şöyle sıralandı: 

* Türkiye’den ithalat yapan firmalar tedarik riski 

duyuyor, bazı firmalar Türkiye’de iş yaptıkları 

firmalara el konulması tedirginliğiyle fason 

üretimlerini başka ülkelere kaydırıyor. 

* Uluslararası bazı firmaların OHAL olan ülkelerle 

kontrat yapmama prensipleri bulunuyor ve Türkiye 

kökenli firmalarla kendi iç düzenlemeleri gereği 

kontrat yapmama yoluna gidiyor. 

* Sigorta şirketleri, OHAL nedeniyle Türkiye’ye 

yönelik seyahat ve sağlık sigortası yapmıyor. 

* Uluslararası firmaların CEO ve diğer üst düzey 

yöneticileri Türkiye’yi seyahat etmiyor. Üreticiler, 

sanayiciler, büyük uluslararası firmaların belirlediği 

ülkelerde ürünlerini tanıtmaya, pazarlamaya 

çalışıyor. 

* KHK’lerle OHAL ilanın gerekçesi dışında ekonomi 

ile ilgili de düzenlemeler yapılması, yerli ve yabancı 

firmalar için risk ve belirsizlik oluşturuyor. 

Belirsizliklerin artması yatırımların da 

yavaşlamasına, askıya alınmasına neden oluyor. 

* Taşınmaz kiralayacak ya da satın alacak 

yerli/yabancı firmalar, mülk sahiplerinin terörle 

bağlantılı olmasından endişe duyuyor ve “terörle 

bağlantısı yoktur” yazısı istiyor. 

* Türkiye’ye yönelik seyahat düşüncelerinde 

olumsuz etki oluşturuyor, özellikle Avrupalı turist 

başka ülkeleri tercih ediyor. Kongre organizatörleri 

OHAL nedeniyle Türkiye’yi tercih etmiyor. Raporun 

“OHAL ile Bozulan Göstergeler” bölümünde ise şu 

bilgilere yer verildi; 

Dış borç arttı: Ağustos 2016- Ağustos 2017 

döneminde merkezi yönetimin borç stoku 108 

milyar lira artarak 820.4 milyar liraya, ikinci çeyrek 

sonu itibarıyla dış borç stoku 13 milyar dolar 

artarak, 432.3 milyar dolara yükseldi. 2003’ten bu 
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yana ilk kez dış borcun GSYH’ye oranı yüzde 50’yi 

geçerek yüzde 51.8 oldu. Türkiye’nin net dış borcu 

bir yılda 23 milyar dolarlık artışla 283.1 milyar 

dolara çıktı. 

Özel sektöre ek yük: Özel sektörün net döviz 

pozisyonu açığı 10 milyar dolar artarak, 212 milyar 

dolara geldi. OHAL’in ilan edildiği günden bu yana 

lira, dolar karşısında yüzde 28.4 düzeyinde değer 

kaybederek, 3.02’den 3.89’a yükseldi. Dolar 

kurundaki bu yükseliş, özel sektörün borç yüküne 

184 milyar lira düzeyinde ek yük bindirdi. 

Tehdit, teşvik, erteleme çare olmadı: Bütçe açığı 

yılın 9 ayında 31.6 milyar liraya çıkarken, hükümet 

borçlanma tavanını arttırmak zorunda kaldı. Bu 

süreçte KHK’lerle işverenlere; SGK prim erteleme 

ve istihdam destekleri getirildi. Ayrıca Kredi Garanti 

Fonu (KGF) 349 bin 303 işletmeye 196.7 milyar 

liralık kefalet, 219.3 milyar liralık kredi, KOSGEB 274 

bin 279 işletmeye 6.7 milyar lira kredi, TOBB 80 bin 

işletmeye 5 milyar lira Nefes kredisi, TESKOMB 600 

bin esnafa 10 milyar lira kredi sağladı. Ancak 

makine-teçhizat yatırımlarında gerileme oldu. 

Makine-teçhizat yatırımları 4 çeyrektir gerilerken, 

2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 12, ikinci çeyreğinde 

de yüzde 8.6’lık gerileme gerçekleşti. 

İşsizlik arttı: Üretime dönük yatırımlarda artış 

olmaması işsizliğin de büyümesine yol açtı. Kredi, 

destek, SGK prim ertelemeleri ve yeni istihdam 

teşviğiyle birlikte AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 

“TOBB üyesi her işletme bir kişiyi işe alsın” 

baskısına rağmen, işsizlik çift haneden düşmedi, 

Ağustos 2017’de yüzde 10.6 oldu. 

İş dünyası tepkili 

Raporda, iş dünyası örgütlerinin OHAL’in olumsuz 

etkilerine ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Bazı 

eleştiriler şöyle: 

“TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Pek çok talihsiz olay 

yaşadık ama artık bunları geride bırakmamız ve 

normalleşmemiz gerekiyor. Güven eksikliğini telafi 

edemezsek, yatırımcının önüne açık ve net bir yol 

haritası koyamazsak yüksek büyümeyi 

sürdüremeyiz. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan 

Kadooğlu: Olağanüstü dönem ve şartların 

gereksinimlerini yerinde ve adil bir şekilde 

uygularken, siyasetin, ekonominin ve toplumsal 

hayatın normalleşmesini sağlamak da itibarımızı 

artıracaktır. Yani OHAL, olağanlaşmasın istiyoruz. 

Tescilli Markalar Derneği Başkanı (TMD) Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Global Blue Türkiye Genel 

Müdürü Hülya Aslantaş: OHAL, markaları 

ürkütüyor. Türkiye’de siyasal, sosyal önemli bir 

değişimden geçiliyor ve OHAL nedeniyle hızlı 

değişen kanunlar ve bir gecede değişen 

uygulamalar yabancıyı ürkütüyor.” (Raporun 

tamamı ekler bölümündedir) 

 

SÜREKLİ MİLLET İRADESİ DİYENLER 

MÜHENDİSLERİN İRADESİNİ YOK SAYIYOR 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak,  TMMOB’a bağlı meslek odalarında bakanlık 

müfettişlerinin görevlendirilmesi ve oda 

yönetimlerinin görevden alınması girişimlerine 

tepki göstererek, “İktidar, halkın çıkarını savunan, 

muhalefet eden her kurumu susturma çabası 

içinde. Anayasa’ya aykırı şekilde meslek odaları 

müfettiş baskısıyla susturulmaya çalışılıyor. 

Mühendis ve mimarların iradelerini yok sayan, 

hukuk ve demokrasi dışı bu baskılara derhal son 

verilmeli, davalar geri çekilmelidir” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 

Milletvekili Çetin Osman Budak, Kimya 

Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu ve yönetim 

kurulu üyeleriyle bir araya geldi. AKP 

hükümetlerinin uzun süredir TMMOB ve bağlı 

odalarını hedef tahtasına koyduğunu, Kimya 

Mühendisleri Odası yönetiminin görevden alınması 

için açılan davanın bu sürecin bir parçası olduğunu 

kaydeden Budak, 12 Eylül darbesi döneminde 

çıkarılan bir düzenlemeyi bahane ederek, odalarda 
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denetim yapma girişiminin Anayasa’ya aykırı 

olduğunu belirtti. Budak, “Meslek odaları uzun 

süredir AKP iktidarının hedefinde. Çünkü meslek 

odaları halkın yararını savunuyor, itiraz ediyor. 

Anayasa meslek odalarının denetim esaslarının 

kanunla belirlenmesini öngörüyor. Ama AKP 

iktidarı, Anayasa hükmünü yok sayarak, 

darbecilerin mevzuatının arkasına saklanarak, 

bakanlar kurulu kararıyla odalara müfettiş 

göndermeye kalkıyor. Bu durum Anayasa’ya 

aykırıdır. Bu aykırılık  Danıştay Başsavcılığı 

tarafından da tespit edilmiştir. Danıştay 

Başsavcılığı, Danıştay 8’inci Dairesi’nde görüşülen 

bir davada, darbecilerin getirdiği düzenlemenin 

Anayasa’ya aykırı olduğunu ve iptal edilmesi 

gerektiğini söylüyor. Ama AKP iktidarı bunu 

görmüyor, görmek istemiyor” dedi. 

MÜHENDİS VE MİMARLARIN İRADESİNE 

SAYGISIZLIK 

AKP Genel Başkanı’nın ‘yıkım ekibi’ diye suçladığı 

bir ortamda müfettişlerin odalarda objektif ve 

bağımsız bir denetim yapmasının da söz konusu 

olmayacağını kaydeden  Budak, “Burada amacın 

denetim olmadığı açıktır. Amaç susturmak, görev 

yapamaz, itiraz edemez durama getirmektir.  Tüm 

bu hukuksuzluklara rağmen meslek odaları gerekli 

bilgi ve belgeleri şeffaf şekilde kamuoyuyla 

paylaşmıştır. Ancak dert denetim olmadığı için 

mühendislerin iradesiyle seçilen oda yönetimlerine 

kayyum atanmaya çalışılıyor. Kimya Mühendisleri 

Odası yönetiminin görevden alınması istemli dava 

bunun somut kanıtıdır” diye konuştu. Söz konusu 

davanın 25 Eylül’deki duruşmasında karar 

beklendiğini kaydeden Budak şöyle devam etti: 

“Sürekli olarak millet iradesinden söz edenler, bu 

ülkenin yetişmiş mühendislerinin iradesini yok 

sayıyor. Türkiye’de bugün OHAL hukuksuzluğu 

içinde adalet işlemiyor, hukuk rafa kalkmış 

durumda. Böyle bir ortamda devlet gücüyle meslek 

odaları üzerinde hem idari yönden hem de yargı 

üzerinden ağır bir baskı oluşturuluyor. Müfettiş 

baskısıyla, kayyum tehdidiyle meslek odaları 

susturulmaya, ‘yandaş odaya, saray odasına’ 

dönüştürülmeye çalışılıyor. Muhalefetsiz, itiraz 

etmeyen bir toplum isteniyor. İstiyorlar ki, 

Türkiye’nin yağmalanmasına, talan edilmesine hiç 

kimse itiraz etmesin. Sivil toplum örgütleri, meslek 

örgütleri bağımsız olmadan çoğulculuk da olmaz, 

demokrasi de olmaz, kamunun çıkarı da 

korunamaz. TMMOB ve bağlı odalarına yönelik 

baskılara son verilmeli, bakanlık müfettişleri derhal 

geri çekilmeli ve hukuksuz yargılamalar 

sonlandırılmalıdır. 25 Eylül’deki duruşmanın bunun 

ilk adımı olmasını umuyoruz. Yurttaşlarımızı da her 

zaman halkın çıkarını savunan meslek odalarına 

sahip çıkmaya çağırıyoruz.” 

HAKSIZ HUKUKSUZ SİYASİ DAVA 

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu da 

TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın 

iktidarların değil, halkın kurumu olduğunu, 

Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket ettiğini 

belirtti. Uğurlu, “Anayasa hükmü açık ve denetim 

esaslarının kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Ama 

bu hüküm dikkate alınmıyor. Ayrıca kuralları belli 

olmayan bir denetimin nasıl yapılacağı ve ne sonuç 

doğuracağı da belli değil.  Bizden istenen belgelerin 

hepsi şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. 

Bakanlıktan saklanması gibi bir durum söz konusu 

değil. Burada bir uyuşmazlık varsa da bunun 

görüşüleceği yer idari yargıdır ve bu konuda devam 

eden davalar vardır. Tüm bunlar göz ardı ediliyor. 

Bu nedenle diyoruz ki;  Oda Yönetim Kurulunun 

görevden alınması için açılmış olan bu dava, haksız, 

hukuksuz ve özünde siyasi bir davadır” dedi. 

 

İKTİDAR İŞ DÜNYASINI DA KAOSA SÜRÜKLÜYOR 

“SEÇİM SÜRECİ BAŞLADIKTAN SONRA ALINAN 

KEYFİ ERTELEME KARARI İŞ DÜNYASINA NİFAK 

SOKMAKTIR.  İŞ DÜNYASINDAKİ  BARIŞI BOZACAK 

BU KARAR GERİ ÇEKİLMELİ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

TOBB’a bağlı oda ve borsalarda başlayan seçim 
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süreçlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan ayına 

ertelenmesine sert tepki göstererek, “Oda ve borsa 

seçimlerine yönelik bu müdahale, iş dünyasında 

barışı bozacak, kaos yaratacaktır. AKP iktidarının, 

kendisiyle uyum içinde çalışan oda ve borsalara bile 

müdahale etme çabasına girmesi, hukuk ve 

demokrasinin geldiği nokta açısından 

ibretliktir.  Tek sesli bir Türkiye isteniyor. İş 

dünyasının seçme ve seçilme hakkını kullanmasına 

bile izin verilmeyen bir tablo ile Türkiye’de ne 

hukuk devletinden söze edilebilir, ne de 

demokrasiden” dedi. 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 

Milletvekili Çetin Osman Budak, TOBB’a bağlı oda 

ve borsalardaki seçimlerin Nisan ayına 

ertelenmesine ilişkin bugün Resmi Gazete’de 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararını eleştirdi. AKP 

iktidarının tüm kurumları “ele geçirme” anlayışıyla 

hareket ettiğini, daha önce meslek odalarına 

yönelik başlatılan demokrasi dışı müdahalelere, 

oda ve borsa seçimleriyle bir yenisinin eklendiğini 

kaydeden Budak, “Oda ve borsa seçimlerinin hangi 

dönemde ve nasıl yapılacağı kanunla belirlenmiştir. 

Olağan süreç işlerken AKP iktidarı önce  bir OHAL 

KHK’si ile oy vermek için gerekli olan 6 aylık şartı 2 

yıla çıkardı. Bugün yayınlanan Bakanlar Kurulu 

kararıyla da seçimlerin tamamını Nisan ayına kadar 

erteledi. Seçimlere 1 hafta kalmışken, herkes 

hazırlıklarını bu takvime göre yapmış, adaylığını 

açıklamış, seçim çalışmalarını yürütmüşken, hiçbir 

gerekçe göstermeden seçimlerin 6 ay ertelenmesi, 

Türkiye’de hukuk devleti kalmadığının somut 

göstergesidir. Bu kararla hukuk devleti ilkesi bir kez 

daha ayaklar altına alınmış, demokrasi, iş 

dünyasının, esnafın, tüccarın, sanayicinin iradesi 

yok sayılmıştır. Türkiye’nin demokrasi algısı ağır 

yara almıştır” diye konuştu. 

TAM BAĞIMLI ODA VE BORSA ARAYIŞI 

Geçen hafta içerisinde Ankara Ticaret Odası’nın 

seçimlerinin ertelendiğine dikkat çeken Budak, 

şöyle devam etti: 

“Ankara Ticaret Odası ile ilgili erteleme kararında 

da bir gerekçe yok, şimdi 365 oda ve borsa ile ilgili 

erteleme kararında da bir gerekçe yok. Bu kabul 

edilemez. Seçim takvimi ilan edilmiş, adaylar 

kendini ortaya koymuş, bazı yerlerde aynı 

yönetimin içinden adaylar çıkmış, belki birbirleri 

hakkında eleştiriler yapmış. Şimdi Nisan ayına 

kadar bu insanlar aynı ortamda nasıl iş yapacak? 

Kurumların bütçesini nasıl oluşturacak? Hükümet iş 

dünyasına nifak sokma çabasındadır. Bu süreç iş 

dünyasında kaos yaratacaktır.  Bu kararla,  zor 

günlerden geçen, borç yükü altında ezilen iş 

dünyasında barış da bozulacaktır. Hükümetin 

büyük ölçüde kendisiyle uyum içinde çalışan 

TOBB’a,  oda ve borsalara, esnaf ve ziraat 

odalarına, susmuş, sinmiş kurumlara bile müdahale 

etme çabasına girmesi, tüm kurumları tamamen 

kendisine bağlama arzusunun göstergesidir. 

İstiyorlar ki tüm kurumlar yandaş olsun, AKP’li 

olsun. İtiraz etmeyen, suskun kurumlar olsun.  Tek 

sesli bir Türkiye olsun. Demokrasi ve hukuk dışı 

müdahalelerle Türkiye nefes alınamaz bir noktaya 

sürükleniyor. İş dünyasının kendi örgütlerinin 

yönetimlerini bile seçmesine izin verilmeyen bir 

Türkiye tablosuyla Türkiye huzurlu ve güvenli bir 

geleceğe yürüyemez.  Türkiye’nin birikimleri risk 

altına sokan bu karar derhal geri çekilmeli, iş 

dünyasının iradesine saygı gösterilmelidir.” 

 

CHP’DEN YÖRÜK-TÜRKMEN BROŞÜRÜ 

KILIÇDAROĞLU: “YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN ULUSUN 

MÜCEVHERİ GİBİ KORUNMASI GEREKTİĞİNE 

İNANIYORUZ” 
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BUDAK: “YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜN 

KORUNMASI DEVLETİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ 

OLMALI” 

CHP, Yörük-Türkmen kültürünün tanıtılması ve 

geleceğe taşınması için “Anadolu’nun Kadim 

Kültürü Yörük-Türkmenler: Değerlerimizi 

Koruyacağız Yaşatacağız” başlıklı bir broşür 

hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

“Yörük-Türkmen kültürünün ulusun mücevheri gibi 

korunması gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan, 36 

sayfalık broşür, Atatürk’ün; “Arkadaşlar! Gidip, 

Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük 

çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, 

şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve 

kuvvet asla bizi yenemez” sözüyle başlıyor.  

Broşürde “Göçün Yükü Analarımızın Atalarımızın 

Emanetidir”, “Göçün Yükü Türkçe’dir”, “Göçün 

Yükü Destanlardır”, “Göçün Yükü Hayattır”,  

“Göçün Yükü Asya’dır”, “Göçün Yükü Kültürdür”, 

“Göçün Yükü Doğadır”, “Göçün Yükü Özgürlüktür”, 

“Göçün Yükü Sevgidir”, “Göçün yükü Acıdır”, 

“Göçün Yükü Kardeşliktir”, “Göçün Yükü Eşitliktir”, 

“Göçün Yükü Boyun Eğmemektir”, “Göçün Yükü 

Üretimdir, Emektir” başlıkları altında Yörük-

Türkmen kültürünün insan ve doğa sevgisi, 

özgürlük tutkusu, mücadele gücü anlatılıyor. 

ULUSUN MÜCEVHERİ 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, broşürün 

önsüzünde parti olarak Yörüklerin sorununu 

Türkiye’nin sorunu olarak gördüklerini vurguladı. 

Kılıçdaroğlu, “Yörük-Türkmen kardeşlerimizin, 

milletimizin özgürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kazanım ve değerleri, tüm yurttaşlarımızın huzur ve 

barış içinde çağdaş demokrasinin bütün olanak ve 

nimetlerinden yararlanması ilkesine gönülden bağlı 

olduğunu biliyoruz. Yörük-Türkmen kültürünün, 

analar-atalar kültürü olarak, kültürel mirastan da 

öte, ulusun ortak, tek bir mücevheri gibi korunması 

gerektiğine inanıyoruz. Yörüklerin sorunlarına 

çözüm aramak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve 

bağlılığının gereğidir” dedi. 

DEVLETİN GÖREVİ 

Broşürün hazırlığını yürüten CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Çetin Osman Budak da, broşürün Yörük-

Türkmen kültürünün korunması çabalarına bir katkı 

olarak hazırlandığını kaydetti. Yörük-Türkmenler’in 

yarı göçebe ve göçebe olarak kültürlerini geleceğe 

taşıma konusunda engellerle karşılaştığını ve ciddi 

sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Budak, 

“Konargöçer olarak yaşamlarını sürdürenler, 

yerleşikliğe dolayısıyla yok olmaya zorlanıyor. Göç 

yollarına, yaylaklarına, kışlaklarına ulaşmakta 

zorluk çekiyorlar. Biz CHP olarak, Yörüklerimizin, 

kadim yaşama biçimlerinin, tüm değerleriyle 

korunması gerektiğine inanıyoruz.  İnsanlarımızın 

genlerindeki özgürlük, bağımsızlık tutkusunun, 

doğa ve insan sevgisinin canlı örneği olan bu yaşam 

biçimi, kültür ve değerler hazinesi olarak korunmalı 

ve geleceğe taşınmalıdır. Bu devletin öncelikli 

görevi olmalıdır.  CHP olarak  bu anlamda her tülü 

katkıyı sağlamaya hazırız. CHP iktidarında da 

önceliğimiz bu olacaktır” diye konuştu.  

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA 

ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELER SON BULMALI 

“DEİK YENİDEN SİVİL, BAĞIMSIZ, KENDİ 

YÖNETİMİNİ OLUŞTURABİLEN BİR YAPIYA 

KAVUŞMALI” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

gönüllü iş diplomasisi örgütü olarak kurulan ancak 

kanunla Ekonomi Bakanlığı’nın birimi haline 

getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun eski 

statüsüne dönmesi gerektiğini belirterek, kanun 

teklifi verdi. Budak “Sivil topluma yönelik iktidar 

müdahaleleri son bulmalı, DEİK yeniden sivil, 

bağımsız, kendi yönetimini oluşturabilen bir yapıya 

kavuşmalıdır” dedi. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu’nun (DİEK) Ekonomi Bakanlığı’na 

bağlanmasını öngören düzenlemenin yürürlükten 

kaldırılmasıyla ile ilgili hazırladığı kanun teklifini 

TBMM Başkanlığı’na verdi. DEİK’in özel sektörünün 

girişimiyle 1986 yılında sivil bir örgüt olarak 

kurulduğunu, yabancı yatırımların Türkiye’ye 

çekilmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti. Sivil 

bir organizasyon olarak ortaya çıkan ve başarılı bir 

performans ortaya koyan DEİK’in, 2014 yılında 

6552 saylı torba kanun ile Ekonomi Bakanlığı’nın 

vesayeti altına sokulduğunu kaydeden Budak, 

“Gönüllü iş diplomasisi örgütü olan DEİK, bir 

yönüyle kamulaştırılmış, yönetim kurulu başkanı, 

bakan tarafından belirlenmesinin bir kuruma 

dönüştürülmüştür” dedi. 

SİVİL TOPLUMA İKTİDAR MÜDAHALESİ 

AKP hükümetlerinin sivil toplumu, kendi hedefleri 

doğrultusunda dizayn etmeye çalıştığını kaydeden 

Budak, DEİK’e yönelik müdahalenin bunun 

örneklerinden sadece biri olduğunu 

kaydetti.   TOBB’a bağlı oda ve borsaların 

seçimlerinin, seçimlere bir hafta kala, hiçbir 

gerekçe gösterilmeden ertelendiğini, TMMOB’a 

bağlı meslek odalarının, bakanlıkların vesayeti 

altına sokulmaya çalışıldığını, odaların seçilmiş 

yönetim kurullarının görevden alındığına dikkat 

çeken Budak, şöyle devam etti: 

“Devlet gücü kullanılarak, bugünün iktidar 

sahiplerine yakın, yandaş, tek sesli bir sivil toplum 

oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. İktidarlara 

bağımlı, iktidarın vesayeti altındaki sivil toplum 

örgütlenmeleri ile Türkiye’nin ilerlemesi, çağdaş 

demokrasi düzeyine ulaşması mümkün değildir. 

DEİK örneğinde olduğu gibi, sivil toplum 

örgütlerinin bakanlıkların alt birimi haline 

getirilmesi, yöneticilerinin bile bakanlar tarafından 

belirlendiği bir yapıya dönüştürülmesi Türkiye’nin 

ekonomik ve sosyal yaşamına zarar verecektir. 

Kanun teklifi  ile DEİK’in  yeniden sivil, bağımsız, 

bütçesini ve yönetimini kendisi oluşturabilen bir 

yapıya kavuşturulması, sivil topluma iktidar 

müdahalesinin bir örneği olan düzenlemenin 

mevzuattan çıkarılması amaçlanmıştır.” 

 

 

TÜRKİYE’NİN DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ'NE 

SEÇİLEMEMESİ BÜYÜK BAŞARISIZLIK 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Türkiye’nin BM Dünya Turizm Örgütü’nün Çin’de 

düzenlenen genel kurulunda Avrupa bölgesinden 

İcra Komitesi’ne aday olup seçilememesini “ciddi 

başarısızlık” olarak değerlendirirken, “Bu sonuç, dış 

politikada izlenen gerilim politikalarının Türkiye’yi 

dış dünyada yalnızlaştırdığının göstergesidir” dedi. 

Yabancı turistlerin kişi başı harcamalarının 570 

dolara kadar gerilediğini kaydeden Budak, “Dünya 

Turizm Örgütü Genel Kurulu’nda ortaya çıkan 

başarısız sonuç ve Türk turizminde ortaya çıkan 

değer kaybının giderilmesi için bir adım atılacak 

mıdır” diye sordu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı 

Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği 

önergede, Türkiye, 1975 yılında kurucu üyesi 

olduğu BM Dünya Turizm Örgütü’nün Çin’de 

düzenlenen genel kurulunda Avrupa bölgesinden 

İcra Komitesi’ne aday olduğunu ancak seçilme 

başarısını gösteremediğini kaydetti.  Budak, 

“Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri 

olan Türkiye’nin, İcra Komitesi’ni seçilememesi, 

turizm sektörü açısından ciddi bir başarısızlık olarak 

görülmekte, dış politikada izlenen gerilim yüklü 

politikaların Türkiye’yi yalnızlaştırdığı 

belirtilmektedir” dedi. 
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2017 yılının ilk 8 ayında ortaya çıkan rakamların, 

turizmde hala 2014-2015 rakamlarına 

ulaşılamadığını, Türk turizminin ana hatlarından biri 

olan Avrupa pazarında da hala gerilemenin 

sürdüğünü ortaya koyduğuna dikkat çeken Budak, 

“Avrupa pazarındaki gerileme gelir rakamlarına da 

yansımış, yabancı turistlerin harcamaları  570 

dolara kadar düşmüştür. Dünya Turizm Örgütü 

seçimleri ve turizm gelirlerindeki düşüş, dış politika 

ve turizm politikasında ciddi değişikliklere ihtiyaç 

olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu. 

TÜRKİYE NEDEN BAŞARISIZ OLDU? 

Dünya Turizm Örgütü İcra Kurulu’na adaylık süreci 

ile ilgili bilgi isteyen Budak, “Adaylık sürecinde 

hangi ülkelerin desteği alınarak yola çıkılmıştır? İcra 

kuruluna Avrupa’dan seçilen ülkeler hangileridir? 

Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri 

olan Türkiye’nin, Dünya Turizm Örgütü İcra 

Kurulu’na seçilememesinin nedenleri nedir? Ortaya 

çıkan bu başarısız sonuçla ilgili, Bakanlığınızın 

tespitleri nelerdir? Yeterli destek sağlanmadan mı 

adaylık süreci başlatılmıştır? Bu sonuç Türkiye’nin 

yalnızlaştığına işaret midir?” dedi. Budak şöyle 

devam etti: 

TURİZMDE DEĞER KAYBI 

Türk turizminin iki önemli merkezi İstanbul ve 

Antalya’ya Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı, 

kayıp yıl olan 2016’nın bile gerisindedir. Avrupa 

pazarındaki kayıp Bakanlığınızca önemsenmekte 

midir? Gerilemenin durdurulmasına yönelik 2017 

yılı içinde Avrupa pazarına yönelik hangi adımlar 

atılmıştır? 

Turistlerin Türkiye’de yaptıkları kişi başı 

harcamaların 840 dolar düzeyinden 570 dolara 

kadar düşmesinin gerekçeleri ile ilgili Bakanlığınız 

bir çalışma yapmış mıdır? Bakanlığınızın tespitleri 

nedir? Türk turizmi,  kişi başı 570 dolarlık 

harcamalarla yol alması mümkün müdür? 

Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu’nda ortaya 

çıkan başarısız sonuç ve Türk turizminde ortaya 

çıkan değer kaybının giderilmesi için bir adım 

atılacak mıdır? Milyarlarca dolarlık kayıp ve 

binlerce turizm emekçisini işsiz, aşsız bırakan 

sürecin durdurulması için Hükümetin turizm ve dış 

politikasında değişikliğe gidilecek midir?” 

 

CHP'DEN ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI 

“ESNAFIN PRİM ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ TALEBİNE 

KULAK VERİLMELİ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak,  2017 yılı içinde KOBİ’ler ve esnaflara 

yönelik ciddi kredi paketleri açıklandığını ancak 

sıkıntıların aşılamadığını belirterek, “Sadece kredi 

müjdesi açıklanarak işler yoluna girmiyor, çarklar 

dönmüyor. Ödemelerini yapmakta zorlanan 

esnafımıza nefes aldırmak için ertelenen SGK prim 

ödemeleri, esnafımızın talepleri doğrultusunda 

ertelenmelidir. Hükümet, TESK Başkanı Bendevi 

Palandöken’in önerisini dikkate almalı, ertelenen 

SGK prim ödemeleri 2018 yılına 

yayılmalıdır.  Hükümetin esnaf için atacağı adımlara 

destek hazırız” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

Başkanı Bendevi Palandöken’in SGK prim 

ödemeleri ile ilgili önerisine destek verdi.  AKP 

Hükümeti’nin 16 Nisan referandumu öncesinde 

ekonomiyi canlandırabilmek için kredi paketi ve 

SGK prim ertelemelerini uygulamaya koyduğunu 

ancak geri ödeme döneminin başlamasıyla birlikte 

esnafın ödeme güçlüğüne düştüğüne dikkat çekti. 

Budak, “Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 353 bin 403 

işletmeye 197.2 milyar TL’lik kefalet, 220 milyar 

TL’lik kredi sağlandı. KOSGEB aracılığıyla 274 bin 

işletmeye 6.7 milyar kredi verildi. TESKOMB’un 

kredi ve yapılandırması oldu. TOBB, 80 bin 

işletmeye 5 Milyar TL’lik ‘Nefes Kredisi’ sağladı. 

Yılbaşındaki SGK prim ödemeleri, 2017 sonuna 
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ertelendi. Kredi ve ertelemeler nefes aldırsa da 

sorunları çözmedi, sıkıntıyı biraz öteledi. Kredi geri 

ödeme ve SGK prim ödemeleri dönemi gelince, 

yaklaşık 1.7 milyon esnafımız ödeme güçlüğüne 

düştü.  Takibe düşen kredi oranı yükselişe geçerek 

yeniden yüzde 5’in üzerine çıktı. Protestolu senet 

tutarı 9 ayda yüzde 8.5 artarak 9.2 milyara çıktı. 

Tüm bunlar piyasada işlerin iyi gitmediğinin, 

esnafın ödeme güçlüğü içinde olduğunun 

göstergesidir. 1.7 milyon esnafıamız, AKP 

Hükümeti’nin iç ve dış politikadaki büyük hataları 

nedeniyle sıkıntı içindedir. Esnafımızın bu tablodan 

daha fazla yara almaması için yılın son 3 ayına 

ertelenen SGK prim ödemelerinin, 2018 yılına 

yayılması yerinde olacaktır. TESK Başkanı Bendevi 

Palandöken, ‘ertelenen SGK prim ödemeleri 2018 

yılının ocak ayından başlamalı ve 6 aya yayılarak 

tahsil edilmeli’ önerisi yapmıştır. Esnafımız adına 

bu öneriyi destekliyoruz. Esnaf işsizliğinin 

büyümemesi için SGK prim ödemelerinin 2018 

yılına yayılması konusunda Hükümet’ten adım 

bekliyoruz. Bu noktada her türlü desteğe de hazırız” 

diye konuştu. 

ADIMLAR KRİZE DEĞİL GÜVEN ORTAMINA OLMALI 

AKP Hükümetlerinin iç ve dış politikadaki yanlış 

adımlarının belirsizlikleri ve riskleri arttırdığını 

kaydeden Budak, “Ekonominin, piyasanın 

işlemesinin temel koşulu güven ortamıdır. Sadece 

müjde açıklayarak, yapılandırma ve ertelemelerle 

çarkların dönmesi mümkün değil. Avrupa ile 

gerilim, ABD ile kriz, Ortadoğu ile kavga tablosuyla, 

OHAL altında bir Türkiye imajıyla huzur ve güven 

ortamının oluşması mümkün değil. Kriz alanları 

sürekli genişliyor, faturayı 80 milyon milletimiz 

ödüyor, esnafımız ödüyor, işsiz kalan milyonlar, iş 

bulamayan gençlerimiz ödüyor. Bir an önce ders 

çıkarılmalı, Türkiye’nin imajının düzelmesi, yeniden 

yatırım yapılabilir ülke konumuna gelmesi için 

demokrasi ve hukuk güvenliği yönünde adım 

atılması gerekiyor. Adalet ve demokrasi olmazsa, 

güven ortamı oluşmaz, yatırım olmaz, üretim 

olmaz, iş olmaz, istihdam olmaz, refah ve huzur 

olmaz” dedi. 

 

BUDAK: “TURİZM BAKANI TURİZM 

RAKAMLARINDAN HABERSİZ” 

“AVRUPA PAZARINDA ARTIŞ DEĞİL, 8 AYDA YÜZDE 

4.4 GERİLEME SÖZ KONUSU” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan 

Kurtulmuş’un  Avrupalı turist sayısının “kayda 

değer oranda arttığı” açıklamasının,  Bakanlığın 

açıkladığı verilerle örtüşmediğini belirterek, “Sayın 

Bakan turizm rakamlarından habersiz. 2017’nin ilk 

8 ayında Avrupa pazarında artış değil, yüzde 4.4’lük 

bir gerileme söz konusu. Cari açık sorunu yaşayan 

Türkiye için stratejik sektör olan turizm sektörü 

daha ciddi bir yaklaşımı hak ediyor. Doğru verilerle, 

doğru analizler yapılmazsa, kayıp faturası büyür” 

dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak’ın turizmde yaşanan gerileme 

ile ilgili sözlü soru önergesini, Kültür ve Turizm 

Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nda 

yanıtladı. Turizmde 2016 yılını “kötü bir yıl” olarak 

değerlendiren Kurtulmuş, 2019 yılında eski 

seviyelere gelineceğini kaydetti. Kurtulmuş, “2014 

yılı sonu itibarıyla 4,5 milyon Rus turist rakamına 

ulaşıldı. 2015 yılındaki Rus uçağının düşürülmesi 

olayından sonra bu sayıda ciddi bir şekilde azalış 

oldu. 2016 yılında rakam 866.256’ya kadar düştü. 
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Ama çok şükür bu yıl itibarıyla yeniden rakamlarda 

yükseliş ortaya çıktı. Ümit ediyorum ki sadece Rus 

turistlerinin yeniden gelmesi değil Türkiye’de 

turizm sektörünün yeniden 2014 rakamlarına 

yükselmesi inşallah 2019 yılı sonu itibarıyla 

gerçekleşecektir” dedi. 

Kurtulmuş, Avrupa pazarı ile ilgili olarak da; “Ana 

pazarlarda yaşanan düşüş ve ülkemizin yakın 

coğrafyasında sürmekte olan savaş durumu 

nedeniyle kırılgan bir yapı arz eden ve önemli 

oranda düşüşler kaybettiğimiz Avrupa pazarında 

tematik tanıtımlara ağırlık verilerek düşüşün önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 2017 yılının ilk 

sekiz ayı sonunda ülkemize gelen Avrupalı turist 

sayısı bir önceki yıla göre kayda değer oranda 

artmıştır” diye konuştu. 

BAKANLIK VERİLERİ BAKANI DOĞRULAMIYOR 

Bakan Kurtulmuş’un yanıtını değerlendiren 

Budak,  Avrupa pazarında artış değil, gerileme 

olduğunu kaydetti. Budak,“Avrupa ülkelerinin 

neredeyse tamamından kayıp söz konusu. 

Almanya’dan yüzde 8, Hollanda’dan  yüzde 15, 

Danimarka yüzde 24, Norveç’ten yüzde 30 

düzeyinde kayıp var. Avrupa ülkelerinin 

toplamından 2016’ya göre yüzde 4.4, 2015’e göre 

ise yüzde 30’luk kayıp var. 2015’in 8 aylık 

bölümünde Avrupa pazarından 13.4 milyon turist 

gelirken, 2016’da 9 milyon 385 bin 222, 2017’de 8 

milyon 970 bin 462 turist gelmiştir. Bu rakamlar; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi rakamlarıdır. 

Avrupa pazarındaki bu gerileme nedeniyledir ki, 

turizm gelirlerinde ciddi bir kayıp söz 

konusu.  Turistlerin kişi başı harcamaları 840 dolar 

seviyesinden 611 dolar düzeyine  kadar düştü. Bu 

gerçekler yok sayılıp, ‘Avrupalı turist artıyor’ 

tespitiyle hareket edilecekse, bu kayıp faturasının 

büyüyeceği anlamına gelir. Cari açık sorunu 

yaşayan Türkiye için stratejik bir sektör olan turizm 

sektörü, daha ciddi bir yaklaşımı hak ediyor. Bir an 

önce rehavetten çıkılmalı, doğru verilerle, doğru 

analizler yapılmalı ve doğru adımlar atılmalıdır” 

dedi. 

 

DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

 

 -Örtü altı üretim ve üreticilerin sorunları 

çalıştayı organize edilecektir 

 -Farklı illerde tarım, sanayi, ticaret, esnaf 

çalıştayları sürdürülecektir.  

 -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. 

 

 

BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI 

 

VARLIK FONU KAPATILSIN KAMU ZARARI DAHA 

DA BÜYÜMESİN 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

büyümeye yüzde 1.5  katkı sağlayacağı iddiasıyla 

oluşturulan ve “denetimsiz ikinci Hazine” olarak 

adlandırılan Varlık Fonu’nun kaynak yaratmak 

yerine kaynak tükettiğini belirterek, “AKP Genel 

Başkanı Erdoğan başarısızlığı ve israfı itiraf etti. 

Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da 

büyümesin” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada, Türkiye 
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Varlık Fonu’nun (TVF) kuruluş ilkelerinden birinin 

“şeffaflık” olduğunu ancak, 6 aydır ortaya somut bir 

bilginin konulmadığını söyledi.  Milletin emekleriyle 

oluşturulan kurumların  KHK’lerle TVF’ye 

devredildiğini kaydeden Budak, “Bir gecede 

milletimizin alın teriyle oluşturduğu kurumlar, 

‘denetimsiz ikinci Hazine’ şeklinde oluşturulan 

Varlık Fonu’na aktarıldı. O günden bu yana ne 

yapıldığı belli değil. Stratejik plan ortada yok. 

İnternet sayfasına bakıldığında sadece Uluslararası 

Varlık Fonları Forumu’na (IFSWF) üyelik haberi var. 

Bunların dışında TVF, bugüne kadar dış kaynak 

temini, varlıkların değerini arttırma ve stratejik 

büyük yatırımlara iştirak etme, alanlarında hangi 

girişimlerde bulunmuş ve ne sonuç almış belli değil. 

Faaliyetleri çerçevesinde bugüne kadar sağlamış mı 

o da belli değil.  Belli olan tek bir şey var,  yönetim 

kurulu üyelerine alınan lüks arabalar. Ayrıca miktarı 

belli olmayan yönetim giderleri var. Varlıklara 

değer katacağı söylenen, büyümeye yüzde 1.5 katkı 

yapacağı söylenen Türkiye Varlık Fonu,  bırakın 

değer katmayı, ülkenin değerlerini harcıyor” dedi. 

YENİDEN YAPILANMA DEĞİL TASFİYE GEREKLİ 

TVF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan’ın 

görevden alınma gerekçesinin, TVF’nin 

başarısızlığının ve kaynak israfının kanıtı olduğunu 

savunan Budak, “AKP Genel Başkanı 

Erdoğan  Mehmet Bostan’ın görevden alınmasıyla 

ilgili açıklamasıyla, başarısızlığı ve israfı itiraf etti. 

Bugüne kadar sağlanan bir katkı yok,  sadece 

harcama var. Bunun sorumlusu da tek bir kişi değil, 

görev yapan tüm yönetim kurulu üyeleridir. Ayrıca 

şunu unutmamak gerekir ki, TVF’nin kuruluşu 

baştan sona yanlıştır. TVF’nin, Hazine’den daha 

uygun koşullarda finansman bulması söz konusu 

değildir.  Burada niyet AKP’nin yandaşlara ihale 

ettiği projelerin finansman sorununu çözmektir. 

‘Mega proje’ dedikleri yandaş projelerine 

denetimsiz kaynak yaratmaktır. Ama gidilen yol 

yanlıştır. Ülkenin birikimlerini risk altına sokmaya 

kimsenin hakkı yok. AKP Genel Başkanı Erdoğan 

‘yeni bir yapılanmaya gideceğiz’ diyor. Doğrusu 

yeniden yapılanma değil, kamu zararının daha da 

büyümemesi için Türkiye Varlık Fonu’nun tasfiye 

edilmesi, kapatılmasıdır” diye konuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle 

verdiği önergede, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş 

ilkelerinden biri olarak “şeffaflık” sayıldığını ancak 

TVF’nin faaliyetleriyle ilgili olarak; yaklaşık 10 aylık 

döneme ilişkin internet sitesinde sadece 

Uluslararası Varlık Fonları Forumu’na (IFSWF) 

üyelik görüldüğünü belirtti.  Budak, “KHK’lerle 

ülkenin önemli kurumlarını bünyesine alan ve aktif 

büyüklüğü 160 milyar dolar olarak açıklanan 

TVF’nin dış kaynak temini, varlıkların değerini 

arttırma gibi faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilginin 

paylaşılmaması kamu kaynaklarının çarçur edildiği 

iddialarını gündeme getirmektedir. Bu arada TVF 

Başkanı’nın da  ‘hedeflere ulaşılamadığı’ 

gerekçesiyle görevden alınması, kamu zararına 

ilişkin başka bir göstergedir” dedi. 

 

26.09.2017 MANİSA/ ALAŞEHİR ÜZÜM MİTİNGİ 

BASIN TOPLANTISI 

 

26.09.2017/ MANİSA MEDYA TV-ÜZÜM ÇALIŞTAYI 

VE SİYASAL GELİŞMELER 

BUDAK: “AKIL VE BILIMDEN KOPARILAN EĞITIMLE 

TÜRKIYE İYI BIR GELECEĞE YÜRÜMEZ” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

eğitim alanında hem nicelik hem de nitelik 
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yönünden ciddi sıkıntılar yaşandığını, müfredatta 

yapılan değişikliklerin eğitimde nitelik sorunun 

daha da derinleştireceğini belirterek, “AKP Genel 

Başkanı’nın çerçevesini çizdiği ‘kültürel iktidar’ için 

eğitim müfredatından akıl ve bilim dışlanmıştır. Akıl 

ve bilimden koparılan eğitimle Türkiye iyi ve 

huzurlu bir geleceğe yürüyemez” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili 

Çetin Osman Budak,  2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılı’nın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 

ülkelerin en önemli gücünün iyi yetişmiş insan 

kaynağı olduğunu, bu nedenle de eğitimin her türlü 

siyasi tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini 

vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 

yıllarında eğitime büyük önem verildiğini ve nitelikli 

eğitim kurumları oluşturulduğunu, bu sayede 

Türkiye’nin bir sıçramayı gerçekleştirdiğini 

kaydeden Budak, son dönemde ise eğitim 

sisteminde reform adı altında yapılan çelişkili 

düzenlemelerin hem nicelik hem de nitelik 

yönünden ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden 

olduğuna dikkat çekti. Budak,  “Milli olması 

gereken eğitim sistemi ne yazık ki; AKP’nin 15 yıllık 

iktidarı döneminde yapboz tahtasına döndürülmüş 

ve ciddi bir nitelik kaybı ortaya çıkmıştır. Okula 

başlama yaşının 5’e düşürülmesi sonra yeniden 

yükseltilmesi, el yazısının getirilip kaldırılması, 

eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde parçalanması gibi 

adımların hiçbirinde, uzmanların, bilim insanlarının 

görüşleri sorulmamıştır. O nedenle de sürekli 

olarak eğitim sisteminde bir ileri iki geri adım 

atılıyor. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı TEOG da 

açık uçlu soru hazırlığı yaparken AKP Genel Başkanı 

‘TEOG kaldırılmalı’ dedi. Eğitim böyle mi yönetilir? 

Sonuç, PİSA gibi uluslararası sınavlarda son sıralara 

düşen bir Türkiye’dir, sıfırcı öğrenci sayısındaki 

patlamadır. Sonuç, huzursuz bir eğitim ortamı ve 

mutsuz, gelecekten umutsuz nesildir. İşsiz 

üniversite mezunlarıdır” dedi. 

BEDELİ ÇOCUKLARIMIZ ÖDEYECEK 

Eğitim müfredatında yapılan değişikliklerin de 

ülkenin geleceği için kaygı verici olduğunu 

kaydeden Budak, “Dünyanın gündemi yapay zeka, 

akıllı robotlar, Türkiye’de AKP Genel Başkanı’nın 

çerçevesini çizdiği ‘kültürel iktidar’ için hala bilimsel 

teoriler tartışma konusu, kadının yeri tartışma 

konusu. ‘Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir’ 

diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ders programlarından çıkarılmaya 

çalışılması yönelimin ne olduğunu gösteriyor. Bu 

yanlıştan derhal vazgeçilmelidir. Eğitim sistemi 

yeniden akıl ve bilim rayına oturtulmalıdır. Akıl ve 

bilimden koparılan eğitimle Türkiye iyi ve huzurlu 

bir geleceğe yürüyemez. Güvenli bir gelecek inşa 

edemez. AKP’nin hatalarının bedelini ne yazık ki 

çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve milletimiz 

ödeyecek.  2017-2018 öğretim yılında 

çocuklarımıza, zor koşullarda özveriyle görev yapan 

öğretmenlerimize başarı ve esenlik diliyorum” diye 

konuştu. 

 

DENİZLİ 09.10.2017  

BUDAK: "DIŞ POLİTİKA MİLLİ BİR KONUDUR, O 

PARTİ BU PARTİ OLMAZ, HERKES TEK YUMRUK 

OLMALIDIR" 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

dış politikanın milli bir politika olduğunu, parti 

gözetilmeden herkesin tek yumruk olması 

gerektiğine dikkati çekerek, buna rağmen burada 

yapılan hataların ülkenin tamamını olumsuz 

etkilediğini bildirdi. 

Budak, partisinin Denizli İl Başkanlığında 

düzenlendiği basın toplantısında yaptığı 

konuşmada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

perşembe günü Denizli'ye gelerek parti binasının 

açılışını yapacağını ifade etti. Yapılacak yerel 

seçimlerde 30 büyükşehirin tamamını almayı 

hedeflediklerini belirten Budak, CHP Denizli 

teşkilatının başarılı çalışmalar yaptığını, 

referandum oylamasında kentin yüzde 55 hayır oyu 

verdiğini aktardı. Budak, şöyle devam etti: 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

288 

"Türkiye'nin gündemini hepiniz çok yakından takip 

ediyorsunuz. Her gün yeni bir olayla uyanıyoruz. 

Dün akşam saatlerinde ABD, Türk vatandaşları ile 

ilgili vize konusunu askıya aldı. Dış politikaya 

'komşularla sıfır sorun' diye başlayan ve 15 yıldır 

ülkeyi yöneten AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği 

noktayı dün akşam açıklanan vize meselesiyle bir 

kez daha görmüş olduk." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 gün 

önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü 

hatırlatan Budak, bu süre içinde nasıl bu noktaya 

gelindiğine anlam veremediklerini dile getirdi. 

Budak, "Sürekli bir aldatılma ve yanılsama 

noktasında bir çıkmazın içine yuvarlanma noktasına 

gelindi. Dış politika milli bir politikadır, o parti bu 

parti olmaz, herkes tek yumruk olmalıdır. Bunu 

kabul ediyoruz. Ama bu kadar hatanın telafisini 80 

milyonun çektiğini de buradan ifade etmek 

isterim." ifadelerini kullandı. 

Toplantıda CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, 

Melike Basmacı, CHP Edirne Milletvekili Okan 

Gaytancıoğlu da katıldı. 

 

 

31.10.2017/ BURSA-İNEGÖL 

BUDAK: “ÜLKEDE HUKUK YOK” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında 

soruşturma başlatılmasını, "Bir kişinin iki dudağı 

arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o 

ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman 

Budak, CHP Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve 

Erkan Aydın’la birlikte CHP İnegöl İlçe 

Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.  CHP 

Budak, burada yaptığı açıklamada,“İnegöl’de 

yarından sonra bir dizi toplantı yapacağız. Ardından 

başka yerlerde de toplantılar düzenleyeceğiz. 

Bugün burada olmamızın sebebi iş dünyası, STK’lar 

ve muhtarlarla birebir temasta bulunmak, 

perşembe günü de toplantımızı gerçekleştirmek. 

Bundan önce birçok defa İnegöl’e geldik. 

İnegöl’deki ve Bursa’daki toplantılarımız sıklıkla 

devam edecek. Seçim var diye gelmiyoruz, bir 

seçim bittikten sonra hemen ertesi gün diğer 

seçime hazırlanan bir partiyiz. Bu yüzden 

çalışmalarımız hızla sürüyor” dedi. 

YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK OLDU 

Türkiye’nin hem siyasette, hem ekonomide, hem 

de dış politikada ciddi bir çıkmazın içinde olduğunu 

savunan Budak, “Belediye başkanları bir emirle, 

Balıkesir Belediye Başkanının söylediği gibi külli 

İdareden bir emirle görevlerinden alınıyorlar. 

Türkiye’deki belediyelerin 3’te 1’i kayyumlar ya da 

görevinden alınmış seçilmemişler tarafında 

yönetiliyor. Türkiye’de demokrasi varsa 

demokrasinin çarkları işler, hukuk varsa hukukun 

gerekleri yerine getirilir. Ancak her ikisi de yok. Eğer 

bir belediye başkanı görevinden alınacaksa suçu 

belirlenir, cezası belirlenir; suçu yoksa da görevine 

devam eder. Gelinen noktada demokrasi, hukuk 

devleti ortadan kalktı, yargı bağımsızlığı yok oldu” 

dedi. 

'İKTİDAR BUNLARI GÖRMÜYOR' 

Budak, “Orta vadeli plan açıkladılar. Bu 

zorunluluktur. Son 3 senede açıkladıkları tüm orta 

vadeli planlar çöpe gitti. Hem enflasyon, hem 

işsizlik, hem döviz rakamlarının üstüne 2 ayda 

çıktılar. Burada orta ve küçük ölçekli çok fazla 

işletme var. Tarımda da mobilyada da durum 

faciaya gidiyor. Eğer durumları iyi olsaydı KDV 

indirimi yapmazlardı. Bunları indirip ellerindeki 

varlıkları korumaya çalıştılar ama bun da kaldırdılar. 

Madem bu destekleri veriyorsunuz gerçek üretene 

verin, yandaşlarınıza değil gerçek üretene ve işçiye 

verin. Asıl politikayı burada geliştirin. Ama maalesef 

AKP’nin hiçbir politikası üretime yönelik olmadı, 
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ranta yönelik oldu. Tamamen betonla büyüyecek 

noktada politikalar geliştirdiler, sanayiye ve tarıma 

önem vermediler. Tüm tarım köyleri boşaltıldı. 

Sanayiciler, esnaflar kepenkleri kapatıyorlar. İktidar 

bunları görmüyor. Bizim hedefimiz seçim değil, 

halkımızla bunları paylaşmaktır. Perşembe günkü 

programda ne TV’miz var ne basınımız var, sesimizi 

duyurmak için mecburen Anadolu’ya çıkıyoruz. 

Anadolu’nun birçok yerinde programlar yapıp 

vatandaşla bir araya geliyoruz. Asıl mesele onları 

dinliyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde bu 

programları yapıyoruz. Ülke artık yönetilemiyor, 

halkın geçinecek durumu kalmadı" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan 

hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği 

gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 

başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan Budak, “Bu 

örnekleri çoklukla sıralayacağımız bin tane 

örneğimiz var. Suç duyurusunda bulunması her 

Türk vatandaşının doğal hakkıdır. Cevabını verecek 

olan hem Bülent Tezcan, hem de CHP’dir. Bir kişinin 

iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine 

getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi 

yoktur" ifadelerini kullandı. 

'SÜRECİ HALKIMIZ YAŞAYARAK HİSSEDİYOR' 

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Süreci 

halkımız yaşayarak hissediyor. Hiç siyasetle ilgisi 

olmayan birine de sorsanız tabloyu özetliyor. Bizim 

TV’miz, basınımız yok denildi, doğru. Bir tek 

şansımız var, birebir temas. Köye, mahalleye, 

sokağa inerek halka ulaşmak. 100 yıl önce Mustafa 

Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi. O 

zaman bu imkânların yüzde 1’i yoktu ama inanarak 

bu yolda yürüdüler, Cumhuriyeti ilan ettiler” dedi. 

 

 

ÖRGÜT VE TEMSİL ZİYARETLERİ 

 

Tarih: 7 Eylül 2017 

Açıklama: Ankara Bilkent Otel’de yapılan Eğitim 

Çalıştayı’na katıldık. 

 

Tarih: 9 Eylül 2017 

Açıklama: Kuruluşumuzun 94. Yıldönümünde 

Anıtkabir ziyareti, PM Toplantısı ve ardından 

resepsiyona katıldık. 
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Tarih:10 Eylül 2017 

Açıklama: Aksu Karaöz mahallesinde Çarşamba 

gecesi 02.00'de başlayan ve 4 ayrı noktada 126 

arazöz, 4 uçak, 6 dozer, 13 helikopterle birlikte 

500'e yakın işçi ve teknik personelin görev aldığı, 

arazi koşulları, şiddetli rüzgar nedeniyle dün 

kontrol altına alınan, soğutma çalışmaları devam 

eden yangın bölgesine gittik. 150 hektar alanın 

yandığı Karaöz Mahallesi sakinleriyle görüştük. 

Halen soğutma çalışmaları yapılan Ortaköy 

Yörükler mahallesindeki tek evin sahibi 

Gülizar(Ekin) teyzeyi evinde ziyaret ettik. 

  

 

Tarih:11 Eylül 2017 

Açıklama: Kızılarık Mahalle Temsilciliğimiz’de, 

partililerimiz ile sohbet ettik, gündemi 

değerlendirdik. 

 

 

Tarih:12 Eylül 2017 

Açıklama: Korkuteli İlçe teşkilatımızı ziyaret ettik. 

Partililerimiz ile gündeme dair sohbet etme fırsatı 

bulduk. Adalet yürüyüşünün devamında 

gerçekleşen Adalet kurultayımız hakkında 

konuştuk. Daha sonra merkezde vatandaşlarımız ile 

biraraya geldik ve onların dertlerini dinledik. 

Atatürkçü Düşünce Derneğini ve Meyve Sebze 

Hali’ni ziyaret ettik. 
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Tarih:13 Eylül 2017 

Açıklama: Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği 

ve bu yıl 8. defa düzenlenen Yörex Fuarı’na 

ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

Geleneksel Ödül Töreni’ne katıldık. 

  

 

Tarih:14 Eylül 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Balıkesir'de Tarım Çalıştayı'nı 

gerçekleştirdik, Pamukçu ve Göbel Köylerinde 

vatandaşlarımızla bir araya geldik. 

  

 

Tarih:20 Eylül 2017 

Açıklama: Ordu-Giresun fındık yürüyüşümüzü 

mitingle tamamladık. Fındık üreticisi, emekçisi, 

esnafı yalnız değil. Giresun Atatürk Meydanı'nı 

tıklım tıklım dolduran Karadenizli fındık üreticisi, 

hükümete; "yetti artık, bizi daha kandıramazsınız. 

Borcu borçla kapatıyoruz" diye haykırdı. 
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Tarih:26 Eylül 2017 

Açıklama: Üzüm üreticilerinin ve tarımın 

sorunlarını konuşmak üzere düzenleyeceğimiz 

Tarım Çalıştayı öncesinde, Grup Başkanvekilimiz 

Özgür Özel, Manisa Milletvekillerimiz Tur Yıldız 

Biçer ve Mazlum Nurlu, Edirne milletvekilimiz Okan 

Gaytancıoğlu ile birlikte Manisa Ticaret Borsası ve 

Manisa Ticaret Odası'nda görüş alışverişinde 

bulunduk.  

  

 

Tarih:28 Eylül 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

birlikte Üzüm Çalıştayı ve Üzüm mitingi için 

Alaşehir'deydik. Alaşehir'de üzüm işletmelerini 

ziyaret ettik. Üzüm Mitingi’ne katıldık. 

 

 

Tarih:3 Ekim 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte Şehit Yüzbaşı Mustafa 

Erdal'ın Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek " 

Başsağlığı" dileğinde bulunduk. Baba Satılmış Erdal 

ile Abi Ali Erdal'la taziye çadırında ziyaret ettik. 

 

Tarih: 9 Ekim 2017 

Açıklama: Denizli'de düzenlenecek Sanayi Çalıştayı 

için Denizli Milletvekillerimiz Melike Basmacı, 

Kazım Arslan, Edirne Milletvekilimiz Okan 

Gaytancıoğlu ve Denizli CHP örgütümüzle birlikte 
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Denizli Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, 

Ziraat Odası ile İhracatçı Birliği'ni ziyaret ettik, 

Çalıştay davetimizi ilettik. Ayrıca Merkezefendi İlçe 

Örgütümüzü ziyaret edip, İl Başkanlığımızda Basın 

açıklaması ve hazırlık toplantısı yaptık. 

 

 

 

Tarih: 10 Ekim 2017 

Açıklama: İzmir Milletvekilimiz Ekonomist Doç.Dr. 

Selin Sayek Böke ‘nin konuşmacı olduğu Antalya 

Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 14.Olağan 

Toplantısı’na katıldık. 

  

Tarih: 12 Ekim 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ile birlikte, Denizli’de, Sanayi ve İş 

adamları ile Sanayi Çalıştayı’na katıldık. Kanaat 

önderleri ve Oda Borsa Başkanları ile dernekler ve 

muhtarlarımızla sorunları ve çözüm 

önerilerilerimizi konuştuk. İlçe başkanlarımızla 

biraraya geldik. İl Başkanlığımızın açılışını yaptıktan 

sonra Şehit Muhammet ARIKAN’ın evini ziyaret 

ettik. 

 

 

Tarih: 13 Ekim 2017 
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Açıklama: Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya 

Şubesi’nin düzenlemiş olduğu Dayanışma ve 

Kaynaşma Toplantısına katıldık. 

 

 

Tarih: 14 Ekim 2017 

Açıklama: Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi 

kapsamında, Antalya Büyükşehir.Belediyesi 

tarafından yapılan inşaatta 7 işçimiz yaralandı. 

Bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldık. 

Tarih: 15 Ekim 2017 

Açıklama: Uluslararası Türk Dünyası Şöleni ve 

Yörük-Türkmen Şenliği için Afyonkarahisar'daydık. 

İl Başkanlığımızı ziyaretin ardından şenliğe katıldık. 

 

 

Tarih: 22 Ekim 2017 

Açıklama: Büyük Birlik Partisi 10'uncu Büyük 

Kongresi'ne Partimizi temsilen katıldık.  

 

Tarih: 27 Ekim 2017 

Açıklama: ATSO'nun Kaleiçi Evinde düzenlenen 

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldık. 

  

Tarih: 27 Ekim 2017 
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Açıklama: ANTİAD’ın düzenlediği Cumhuriyet 

Bayramı kutlamalarına katıldık. 

 

 

Tarih: 28 Ekim 2017 

Açıklama: Rekor sayılacak katılımla, Cumhuriyet 

Bayramı için Fener Alayımızı gerçekleştirdik. 

  

Tarih: 28 Ekim 2017 

Açıklama: Antalya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirleri Odası tarafından düzenlenen 

Cumhuriyet Balosu’na katıldık. 

 

 

Tarih: 31 Ekim 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek Bursa 

İnegöl'de kanaat önderleri buluşması, Orhaneli'nde 

Yörük-Türkmen Çalıştayı hazırlıkları için İnegöl ve 

Orhaneli'ne gittik. 

  

 

Tarih: 2 Kasım 2017 

Açıklama: Bursa İnegöl ve Orhaneli'de Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sivil 

toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlarımız, 

kanaat önderleri ve Yörük-Türkmen dernekleriyle 

bir araya geldik. Şehit Uzman Çavuş Hüseyin 

Gençer'in Bursa'nın Kurşunlu Köyü'nde yaşayan 

ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Esnaf 
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ziyaretleri yaptık, yörük çadırına gittik, akşam 

yemeği için de Çöreler Köyü’ndeydik. 

 

 

Tarih: 4 Kasım 2017 

Açıklama: Muratpaşa Belediyesi tarafından 

düzenlenen doğa ve yaşam savunucusu Ali Ulvi 

Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu adını 

taşıyan park açılışını gerçekleştirdik. 

  

 

Tarih: 5 Kasım 2017 

Açıklama: Serik ve Aksu İlçe başkanlarımızla Serik 

Akbaş Köyü eski muhtarı Mehmet Cansız'ın kızı 

Aybeniz ile Süleyman'ın mutluluklarına tanıklık 

ettik 

 

Tarih: 10 Kasım 2017 

Açıklama: Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığı, 

Cumhuriyet ile eşit yurttaşlığı kazandıran 

Kurucumuz Büyük Devrimci Atatürk'ün ölümünün 

79. Yıldönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törene 

katıldık,  ardından Kemer Belediye Başkanlığı’nın 

organizasyonunda Kemer’den gelen 2000 

misafirimizle biraraya geldik. 
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Tarih: 10 Kasım 2017 

Açıklama: Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Musatafa 

Akıncı ile birlikte önceki dönem Genel Başkanımız 

Deniz Baykal'ı ziyaret ettik. 

  

 

Tarih: 16 Kasım 2017 

Açıklama: Kumluca Belediyesi’nin düzenlediği 5. 

DOMATEXPO Fuarı’na katıldık. 

  

 

Tarih: 16 Kasım 2017 

Açıklama: Hortum afetinin vurduğu Kumluca ve 

Finike’ye gittik. Üreticiler ve vatandaşlarımızla 

biraraya geldik.  
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Tarih: 16 Kasım 2017 

Açıklama: Antalya Milletvekilimiz Mustafa Akaydın, 

CHP Antalya İl Başkanımız Mustafa Erdem, İl 

Sekreterimiz Cengiz Gülebay ile birlikte hortum 

afetinin vurduğu Kumluca, Finike, Demre, Kaş'taki 

izlenimlerimizi, üreticinin, esnafın, vatandaşın acil 

ihtiyaç ve beklentilerini Antalya Valisi Münir 

Karaloğlu'na ilettik. 

 

Tarih: 18 Kasım 2017 

Açıklama: İstanbul’da İbradılılar Kalkındırma ve 

Güzelleştirme Derneği’nin düzenlediği Geleneksel 

İbradılılar Gecesi’ne katıldık. 

 

 

 

ÖNEMLİ KABULLER 

 

Tarih: 21 Eylül 2017 

Açıklama: Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali 

Uğurlu ve Yönetim Kurulu ziyaret ettiler. AKP 

hükümetlerinin uzun süredir TMMOB ve bağlı 

odalarını hedef tahtasına koyduğunu, Kimya 

Mühendisleri Odası yönetiminin görevden alınması 

için açılan davanın bu sürecin bir parçası olduğunu 

konuştuk. 

 

Tarih: 21 Eylül 2017 
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Açıklama: Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı 

Suat Tural ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali 

Öztürk ziyaret ettiler. 

 

Tarih: 20 Ekim 2017 

Açıklama: Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı 

ziyaret için Ankara'ya gelen Elmalı İlçe Başkanımız 

Şakir Aydın, Kaş İlçe Başkanımız Ulaş Akbaş, 

Korkuteli İlçe Başkanımız Mehmet Küçükkavukçu, 

Kumluca İlçe Başkanımız Kemal Bilal Öner, 

Manavgat İlçe Başkanımız Aliye Coşar ve Manavgat 

İlçe Örgütümüzle Genel Merkez'de görüştük. 

  

 

Tarih: 25 Ekim 2017 

Açıklama: Antalya İl ve Kepez İlçe yöneticilerimiz ile 

Grup toplantısına katıldık, Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. 

  

 

Tarih: 25 Ekim 2017 

Açıklama: Aksu İlçe Başkanımız Kenan Yıldız ve 

beraberindeki arkadaşlarla Genel Merkez'de 

gündemi değerlendirdik. 

  

Tarih: 1 Kasım 2017 

Açıklama: Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu CHP 

Genel Merkezi'nde misafirimiz oldular. 
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Tarih: 7 Kasım 2017 

Açıklama: CHP Aksu İlçe Örgütümüz ve Alanya İlçe 

Yöneticilerimizle Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik, önceki dönem 

Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı tedavisinin 

sürdüğü İbni Sina Hastanesi'nde ziyaret ettik. 

 

 

Tarih: 9 Kasım 2017 

Açıklama: Alanya İlçesi Muhtarlarımızla TBMM'de 

gündemi konuştuk. 

 

 

 

 

Tarih: 10 Kasım 2017 

Açıklama: Büyük Önderimiz Atatürk'ü anmak için 

Ankara’ya gelen Döşemealtı İlçe Örgütümüz Genel 

Merkez’de ziyaretimize geldiler. 
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Tarih: 10 Kasım 2017 

Açıklama: Kepez Gençlik Kolları ve üniversite 

gençliğiyle Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştuk. 

  

Tarih: 14 Kasım 2017 

Açıklama: CHP Kepez İlçe Örgütü üyelerimizle CHP 

Grubu'na katıldık, Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Önceki dönem Genel 

Başkanımız Deniz Baykal'ı da tedavisinin sürdüğü 

İbni Sina hastanesinde ziyaret ettik. 

  

Tarih: 21 Kasım 2017 

Açıklama: Elmalı İlçe Başkanımız Şakir Aydın ve ilçe 

yöneticilerimiz ile CHP Grup toplantısını izledik, 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir 

araya geldik. 
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5.8.Dış İlişkiler Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd.Öztürk Yılmaz

16.09.2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, İzmir 

İl başkanlığını ziyaret etti. Gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

16.09.2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

Seferihisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Sonrasında 

İzmir- Seferihisar Belediyesinin düzenlediği 6. 

Seferihisarlılar Buluşmasına katıldı. Halkla birebir 

görüşerek açılış konuşması yaptı. 

 

 

30.09.2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

Serçeşme Cemevinde, Muharrem ayı dolayısıyla 

oruç tutan halkla birlikte iftar açtı ve iftar öncesi 

konuşma yaptı. 

 

04.10.2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

kapsamlı bir görüşme yapmak için Washington’a 

gitti. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleriyle 

görüşmeler yaparak değerlendirmelerde bulundu. 

Ardından ABD Kongresinde, Cumhuriyetçi ve 

Demokrat Kongre Üyeleriyle ABD Temsilcimiz 

Yurter Özcan ile birlikte temaslarda bulundu. 
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11.10 2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

İstanbul Platformuna konuşmacı olarak katıldı. 

Gündemi ilişkin konuşma yaptı. 
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19.10 2017 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştirien Kars-

Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. 

Halkla birebir görüşmelerde bulundu. 

 

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, 

Beylikdüzü Belediyesi ziyaret ve gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

02.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Filistin 

Yönetiminin daveti üzerine Ramallah’ta 

gerçeklertirilen Balbour Deklarasyonu’nun 100. Yılı 

konferansına katılarak konuşma yaptı. 

 

 

07.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, Genel 

Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 

Strazburg’a giderek önemli temaslarda bulundu. 

 

 

17.11.2017  

Chp Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, İzmir 

İl Başkanlığı ziyaret etti. 
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Ardından İzmir Karşıyaka'da Yeni Kuşak Köy 

Enstitülüler Derneğinin "Atatürk, Cumhuriyet, Köy 

Enstitüleri" Paneline katılarak konuşma yaptı. 

 

 

 

BASIN TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMALARI  

TV PROGRAMLARI 

14.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv’de 

‘’Türkiye’nin Gündemi’’ adlı programa katılarak, 

Kuzey Irak’ta ki referandum ve Türkiye’nin dış 

politikada yaptığı hatalar konuları ile ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

15.09.2017  

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Kanal B’de 

‘’Gündemin İçinden’’ adlı programa katılarak 

gündeme ilişkin açıklamakarda bulundu. 

 

21.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv’de 

‘’Türkiye Gündemi’’ adlı programa katıldı. Irak 

Tezkeresi ve Kuzey Irak Referandumuyla ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

23.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv’de 

‘’Türkiye Nereye’’ adlı programa katıldı. Kuzey 

Irak’ın referandum kararı konusuna ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

24.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Ulusal 

Kanal’da ‘’Alternatif’’ adlı programa katıldı. Kerkük 

konusunda ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 
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25.09.2019 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz CNN 

TÜRK’te ‘’Tarafsız Bölge’’ adlı programa katıldı. 

Türkiye’nin Kuzey Irak’a yönelik hangi adımlar 

atacağı konusunda ve gündemle alakalı 

açıklamalarda bulundu. 

 

26.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Kanal B’de 

‘’Gündemin İçinden’’ adlı programa katıldı. Kuzey 

Irak’ta yapılan referandumla ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

26.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Al Arabiya 

kanalı canlı yayınına bağlanarak gündemi 

değerlendirdi. 

 

28.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Kanal 

D’de ‘’Günaydın Türkiye’’ adlı programa katılarak 

gündemi değerlendirdi.  

 

09.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv 

canlı yayınına bağlanarak gündemle ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 

 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Habertürk 

Kanalında ‘’Türkiye’nin Nabzı’’ adlı programa katıldı 

ve ABD ile vize krizi konusunda değerlendirmelerde 

bulundu. 
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10.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 

Bloomberg Kanalı canlı yayınına katılarak gündeme 

ilişkin açıklamalarda bulundu.  

 

14.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk 

TV’de ‘’Türkiye Nereye’’ adlı programa katılarak 

gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

 

18.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Ulusal 

Kanal’da ‘’Başkent Kulisi’’ adlı programa katılarak 

Kerkük ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

 

30.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv’de 

‘’Güne Başlarken’’ adlı programa katılarak gündemi 

değerlendirdi. 

 

01.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Haber 

Türk’te ‘’Türkiye’nin Nabzı’’ adlı programa katılarak 

gündemi değerlendirdi. 
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4.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Halk Tv’de 

‘’Türkiye Nereye?’’ adlı programa katılarak AKP’nin 

Filistin politikası konusuyla ilgii değerlendirmlerde 

bulundu. 

 

 

GAZETE MANŞETLERİ 

9 Ağustos 2017 

 

26 Ağustos 2017 

 

30 Ağustos 2017 

 

5 Eylül 2017 

 

6 Eylül 2017 
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9 Eylül 2017 

 

10 Eylül 2017 

 

13 Eylül 2017 

 

13 Eylül 2017 

 

13 Eylül 2017 

 

15 Eylül 2017 
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16 Eylül 2017 

 

16 Eylül 2017 

 

18 Eylül 2017 

 

20 Eylül 2017 22 Eylül 2017 
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23 Eylül 2017 

 

25 Eylül 2017 

 

26 Eylül 2017 

 

26 Eylül 2017 
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27 Eylül 2017  

 

28 Eylül 2017 

 

8 Ekim 2017 8 Ekim 2017 
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9 Ekim 2017 

 

10 Ekim 2017 11 Ekim 2017 

 

 

14 Ekim 2017 

 

24 Ekim 2017 

 

24 Ekim 2017 
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30 Ekim 2017 

 

 

31 Ekim 2017 

 

7 Kasım 2017 

 

7 Kasım 2017 
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8 Kasım 2017 

 

10 Kasım 2017 

 

14 Kasım 2017 

 

14 Kasım 2017 

 

18 Kasım 2017 19 Kasım 2017 
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19 Kasım 2017 

 

21 Kasım 2017 

 

22 Kasım 2017 
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ÖNEMLİ KABULLER 

15.09.2017 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le 

Drian ile görüştü. TBMM’de gerçekleşen 

görüşmede Genel Başkan Yardımcımız Öztürk 

Yılmaz da hazır bulundu. 

 

25.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Belçika 

Temsilciler Meclisinden gelen Dış İlişkiler 

Komisyonu Parlamenterleri’ni kabul etti. 

26.09.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz CAP 

Heyetini makamında kabul etti. 

17.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Hindistan 

Büyükelçi’ni makamında kabul etti. 

23.10.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz 

Avustralya Büyükelçisi’ni makamında kabul etti. 

27.10.2017 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, İsveç Büyükelçisi ile görüştü.  

Genel Başkan makamında gerçekleşen görüşmede 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz da hazır 

bulundu. 

 

15.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, ABD 

Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Müsteşarı’nı makamında 

kabul etti. 

16.11.2017 

Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz, Vatikan 

Büyükelçi’sini makamında kabul etti.  
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5.9.Sosyal Politikalar Faaliyet Raporu 

Gen.Bşk.Yrd. Lale Karabıyık 

 

GÖREV ALANIYLA İLGİLİ FAALİYETLER VE TBMM ÇALIŞMALARI 

Geçtiğimiz aylarda CHP Sosyal Politikalardan 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın alt 

başlıklarından olan eğitim, engelliler, gençler, 

sağlık, gaziler ve diğer alanlarda, özellikle eğitim 

alanında önemli gündemler ve değişiklikler 

yaşanmıştır. Bu nedenle, Sosyal Politikalardan 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın görev 

alanında olan bu başlıklarla ilgili yapılan çalışmalar 

ve çalışma gruplarının düzenli toplantıları devam 

etmiş, özellikle “CHP Eğitim Çalışma Grubu” 

toplantılarına hız vermiş ve yapılan basın 

açıklamaları, önergeler ve hazırlanan raporlar ile 

lise ve üniversitelere giriş sınavlarında yapılan ani 

değişiklikler ile ilgili gündem yaratılmıştır. 

Bu süreçte ayrıca, geçtiğimiz aylarda kamu 

kurumlarına yapılacak engelli atamaları sayılarının 

açıklanmasının ardından CHP Engelliler Dayanışma 

Kurulu üyeleri ve Türkiye genelinden engelli 

derneklerinin katılımıyla yapılan basın 

açıklamalarına ek olarak, TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri esnasında Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde, 

atama bekleyen engellilerimizin durumu tekrar dile 

getirilmiştir. Fiziksel engellerine ek olarak sosyal 

hayatlarında da birçok engelle karşı karşıya gelen 

vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme 

kavuşturmak, Genel Başkan Yardımcılığımızın 

başlıca hassasiyetlerindendir. Bu bağlamda, 

özellikle bu dönemdeki çalışmalarımız, engelli 

vatandaşlarımızın iş hayatına katılımını sağlayacak 

çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır.  

Ayrıca, Genel Başkan Yardımcılığımızın görev 

alanında olan ilgili diğer dernek, sivil toplum 

kuruluşu ve kişilerle bir araya gelerek sorunlar 

tespit edilmiş, basın açıklamaları, ilgili Bakanlıklar 

ile görüşmeler vasıtasıyla ve TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüşülen bakanlık bütçeleri 

esnasında Bakanlara sunulan durum analizi ile 

çözüme ulaştırma yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

Ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 

görüşülen Torba Yasa ve ardından yine Plan ve 

Bütçe Komisyonunda görüşülen Bakanlık bütçeleri 

sırasında yapılan konuşmalar ile, yansıtılmak 

istenen pembe tabloya rağmen gerçeklerin aslında 

nasıl olduğunu gösterme noktasında önemle 

durulmuştur.  

Eğitim, nesilleri şekillendiren başlıca araçlardandır 

ve bu özelliği sebebiyle Sosyal Politikalardan 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın 

çalışmalarında önem ve hassasiyetle durulan, 

öncelikli konuların başında gelmektedir. 

Demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların 

çözüme ulaşması, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile 

rekabet edebilmemiz ve kalkınmamız için eğitim, 

olmazsa olmazdır.  

Eğitim sistemindeki sorunlar çözüme 

kavuşturulmadan kültür, bilim, teknoloji vb. 

alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemez. 

2002 yılından bu yana iktidarda olan AKP'nin temel 

sorunu uzun vadeli bir eğitim planlamasının 

olmayışıdır.  Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımıza 

ve gençlerimize Yüksek Yetenek İnşası sağlayacak 

bir eğitim sistemine acilen ihtiyaç vardır. Yüksek 

Yetenek İnşası modeli ile bilgili, sorgulayan, 

araştıran öğrenciler yetişecektir. Bu eğitim sistemi, 

ideolojik çıkar ve siyasi kararları değil, çocukların ve 

gençlerin maksimum yararını temel alacaktır. Bu 

konuda ilk olarak Milli Eğitim Şurası toplanacak ve 

eğitim sistemi ile ilgili kararları eğitimciler, 

öğrenciler, veliler, okul aile birlikleri, STK’lar ve 

eğitim çalışanları verecektir.  

Bu sorumlulukla, geçmiş dönem eğitimci 

milletvekilleri, milli eğitim müsteşarları, 

akademisyenler ve eğitimcilerden oluşan “CHP 

Eğitim Çalışma Grubu” ile haftalık olarak 

sürdürülen çalışmalarımız, açıklanan yeni öğretim 

programı ve TEOG sistemindeki değişikliğin 

ardından yapılan basın açıklaması ile kamuoyunun 

dikkatine ve tepkisine sunulmuş ve bu yap-boza 
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dönen sistemin doğuracağı riskler gündeme 

getirilmiştir.  

Ayrıca, “Gençler ve CHP” başlığında, Genel 

Merkezimize ve TBMM’ne gelen üniversiteliler ile 

sürdürülen öğrenci buluşmalarımız düzenli olarak 

devam etmektedir.  

Bu bağlamda, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı tarafından görev alanıyla ilgili 

yapılan çalışmalardan bir bölümü aşağıdadır:  

Görev alanımızdaki çalışmalarımız ayrıca “Basın 

toplantıları ve basında yer alan haberler” 

bölümünde de yer almaktadır. 

 

5 Ekim 2017 - Perşembe  

5-23 Ekim tarihleri arasında, TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda 140 maddelik Bazı Vergi Kanunları 

ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

görüşüldü. 

Lale Karabıyık’ın kamuoyunun büyük tepkisini 

çeken MTV zammının da bulunduğu torba yasa ile 

ilgili değerlendirmesini aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz.  

“2018 yılı vatandaşa zam ve vergi yılı olacak!”  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1161630163936624/ 

11 Ekim 2017 – Çarşamba  

TBMM’de verilen soru önergesi ile,  Bursa ve tüm 

Türkiye'de çok sayıda ölüme neden olan yoğun 

bakım yetersizliği ve  bu durumun nedenleri Sağlık 

Bakanı Ahmet Demircan'a soruldu:  

19 Ekim 2017 - Perşembe  

Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulunda 

görüşülmekte olan Nüfus Hizmetleri Kanun tasarısı 

kapsamında karşı oldukları Müftülük Yasası üzerine 

konuştu: "Türkiye'de tek sorun bu mu? Yani bütün 

sorunlar çözüldü, her şey rayında tıkır tıkır gidiyor, 

tek sorunumuz müftülerin nikah kıyması ve bu 

maddeyi TBMM'den geçirirsek her şey düzelecek 

öyle mi? 

Konuşmanın tamamını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz:  

https://www.youtube.com/watch?v=jzxmQlYyyJo

&feature=share  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1161630163936624/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1161630163936624/
https://www.youtube.com/watch?v=jzxmQlYyyJo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=jzxmQlYyyJo&feature=share
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20 Ekim 2017 – Cuma TBMM’de verilen soru önergesi ile, iş kazalarının 

önüne neden geçilmediği, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na soruldu:  

30 Ekim 2017 – Pazartesi 

Bütçe ve Kesin hesap Kanunu Tasarılarının geneli ile 

Sayıştay Tezkereleri üzerinde görüşmeler 

gündemiyle toplanan TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda, yaklaşık bir ay süren ve kurumların 

2018 yılı bütçelerinin değerlendirileceği bütçe 

maratonu başladı.  

 

14 Kasım 2017 - Salı  

Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulunda devam 

eden Torba Yasa görüşmelerinde konuştu: “Bu 

vatandaşın gerçekleri bilmeye hakkı var!” 

Genel Kurul konuşmasını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz:   

https://www.youtube.com/watch?v=QVXoZb3wq

c4&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=QVXoZb3wqc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QVXoZb3wqc4&feature=youtu.be
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16 Kasım 2017 - Perşembe Lale Karabıyık, TBMM 

Genel Kurulunda Torba Yasa görüşmelerinde 

konuştu: "Adalet ve Kalkınma Partisinin önemli bir 

iddiası vardı iktidara geldiğinde, diyorlardı ki: "Biz 

dar gelirlinin millî gelirden aldığı payı 

yükselteceğiz." Ne oldu on beş yılda, yükselttiler 

mi? Hayır. Bakın, hane halkının borcunun millî 

gelire oranı 2002'de 1,7'yken bugün çıktı yüzde 

15'e; tam tersi oldu. Bugün itibarıyla 1 milyon 300 

bin kişi, kişisel kredi borçlarından ve kredi kartı 

borçlarından yasal takibe alınmış durumda. Hani 

vatandaşın üstüne yüklenilmeyecekti?" 

Genel Kurul konuşmasını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz:   

https://www.youtube.com/watch?v=mNiHW6HI6

Hw&feature=youtu.be  

 

KOMİSYON KONUŞMALARI 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 

Torba Yasa ve ardından yine Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüşülen Bakanlık bütçeleri 

sırasında, yansıtılmak istenen pembe tabloya 

rağmen gerçeklerin aslında nasıl olduğunu 

gösteren komisyon konuşmalarını aşağıdaki 

linklerden izleyebilirsiniz:  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Torba Yasa 

görüşmeleri konuşması:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1161630163936624/ 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Torba Yasa 

görüşmelerinde engelli vatandaşlarımızın 

istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama 

getiren madde üzerine yapılan konuşma:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1171314552968185/ 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 

Torba Yasa ile ilgili çekinceler, Maliye Bakanı 

Naci Ağbal’a sunuldu:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1171220919644215/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine 

Müsteşarlığı Bütçesi görüşmeleri konuşması:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1181789518587355/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim 

Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri konuşması:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1186017334831240/ 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomi 

Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri konuşması: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1181789518587355/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam 

eden bütçe maratonunda, Kalkınma Bakanlığı 

Bütçesi görüşmeleri konuşması: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1189024067863900/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri 

konuşması: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1190679311031709/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 

görüşmelerinde Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun 

SGK'nın Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun müdürlüğü döneminden 

kalma bütçe açığı nedeniyle batma noktasına 

geldiği açıklamalarına yanıt verildi: "SGK 

borçlarının 2002 yılından sonra geldiği nokta 

ortada, gerçekleri siz de biliyorsunuz!” 

Komisyon konuşmasını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz:   

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1193804074052566/  

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri 

konuşması: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1196342940465346/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mNiHW6HI6Hw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNiHW6HI6Hw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1161630163936624/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1161630163936624/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1171314552968185/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1171314552968185/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1171220919644215/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1171220919644215/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1181789518587355/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1181789518587355/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1186017334831240/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1186017334831240/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1181789518587355/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1181789518587355/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1190679311031709/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1190679311031709/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1193804074052566/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1193804074052566/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1196342940465346/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1196342940465346/
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 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri konuşması: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1196976400402000/ 

BASIN TOPLANTILARI VE BASINDA YER ALAN HABERLER 

08 Eylül 2017 - Cuma – Milli eğitim tarikatların ve 

Diyanet’in oyuncağı oldu! 

(Açıklama metnini Sosyal Politikalardan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığımız Tarafından 

Hazırlanan Alanımızla İlgili Raporlar bölümünde 

bulabilirsiniz) 

TBMM’de düzenlenen ve ulusal basında geniş yer 

bulan basın açıklamasını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz:  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1143672582399049/   

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/chpden-

yeni-mufredata-tepki-geldi  

 

 

Hürriyet Gazetesi 

 

 

Cumhuriyet Gazetesi 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/819

878/iste_AKP_hukumetinin_15_yillik_egitim_karn

esi.html  

18 Eylül 2017 – Pazartesi –  

 "15 yılda hiçbir öğrenci başladığı sistemle 

ve müfredatla mezun olamadı!" - Fox TV 

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat haberini 

aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/1149634045136236 

 

 "Çocuklar siyasetin oyuncağı değil!" - 

Hürriyet Gazetesi 

 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1143672582399049/
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1143672582399049/
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/chpden-yeni-mufredata-tepki-geldi
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/chpden-yeni-mufredata-tepki-geldi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/819878/iste_AKP_hukumetinin_15_yillik_egitim_karnesi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/819878/iste_AKP_hukumetinin_15_yillik_egitim_karnesi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/819878/iste_AKP_hukumetinin_15_yillik_egitim_karnesi.html
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1149634045136236
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/1149634045136236
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19 Eylül 2017 - Salı  

TEOG’un kaldırılacağının açıklanmasının ardından 

yapılan ve ulusal basında yer bulan basın 

açıklamasını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz: 

http://bianet.org/bianet/egitim/189931-turkiye-

de-egitim-sistemi-15-yillik-yap-boz  

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-govt-

to-initiate-removal-of-high-school-entrance-exam-

pm-yildirim-118104  

20 Eylül 2017 – Çarşamba 

TEOG’un kaldırılacağının açıklanmasının ardından 

yapılan basın açıklaması ile ilgili haberler: 

Eğitim-SEN 

 

 

Yeniçağ Gazetesi 

 

21 Eylül 2017 – Perşembe 

TEOG’un kaldırılacağı açıklandıktan sonra “Eğitim 

sistemi 15 yılda yap-boz tahtasına döndü” diyerek 

çocuklarımızın maksimum faydasının öncelenmesi 

gerektiği uyarısının yapıldığı basın açıklamasının 

haberlerini aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:  

Hürriyet Gazetesi 

http://www.hurriyet.com.tr/her-okulda-sinav-

saibeli-olur-40585427  

 

 https://www.evrensel.net/haber/332971/akp-

doneminde-egitim-sistemi-bir-yap-boz-tahtasi  

http://bianet.org/bianet/egitim/189931-turkiye-de-egitim-sistemi-15-yillik-yap-boz
http://bianet.org/bianet/egitim/189931-turkiye-de-egitim-sistemi-15-yillik-yap-boz
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-govt-to-initiate-removal-of-high-school-entrance-exam-pm-yildirim-118104
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-govt-to-initiate-removal-of-high-school-entrance-exam-pm-yildirim-118104
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-govt-to-initiate-removal-of-high-school-entrance-exam-pm-yildirim-118104
http://www.hurriyet.com.tr/her-okulda-sinav-saibeli-olur-40585427
http://www.hurriyet.com.tr/her-okulda-sinav-saibeli-olur-40585427
https://www.evrensel.net/haber/332971/akp-doneminde-egitim-sistemi-bir-yap-boz-tahtasi
https://www.evrensel.net/haber/332971/akp-doneminde-egitim-sistemi-bir-yap-boz-tahtasi
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 http://www.chp.org.tr/Haberler/21/genel-

baskan-yardimcisi-karabiyik-bu-ifadeler-artik-

bu-ulkenin-yonetilemediginin-en-onemli-

gostergesidir-62596.aspx 

 http://odatv.com/chpden-acil-egitim-cagrisi-

2809171200_m.html  

 http://www.sozcu.com.tr/2017/egitim/acilen-

milli-egitim-surasi-toplanmali-2028879/  

29 Eylül 2017 - Cuma 

Eğitimde gelinen noktaya dair önemli veriler 

paylaşılan basın açıklaması: - 100 gençten 27'si işte 

de yok okulda da! - Cumhuriyet Gazetesi  

 

30 Eylül 2017 – Cumartesi 

TEOG’un kaldırılmasının ardından yapılan basın 

açıklaması Hürriyet Daily News’ta: 

 

12 Ekim 2017 - Perşembe 

 Lale Karabıyık, Ulusal Kanal’da katıldığı 

programda 140 maddelik Torba Yasa ile 

getirilenleri ve vatandaşa dayatılan zamları 

değerlendirdi, aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-

XUAE2UHZ0  

 TBMM'de, Türkiye'nin dört bir yanından 

gelen kadınlar ile yapılan basın açıklaması 

ile müftülere nikah yetkisi veren yasa 

protesto edildi: 

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muftulere-

nikah-yetkisine-

protesto,adHoR6XndU6INQbI8Ye6zA/chxTjT6XqE6

Fq_BVtlaMpg  

 

17 Ekim 2017 – Salı 

Lale Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

düzenlediği basın açıklaması ile müftülere nikah 

yetkisi veren yasaya karşı çıktı.  

Ulusal basında yer alan ve kamuoyunun dikkatini 

çeken açıklamayı aşağıdaki linklerden 

okuyabilirsiniz:  

-http://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-

yardimcisi-lale-karabiyik-kadinlarin-hayati-muftu-

nikahi-ile-mi-kolaylasacak-63187.aspx  

-https://www.gercekgundem.com/chpli-vekilden-

muftu-nikahina-sert-tepki-297422h.htm  

Başkent Gazetesi: 

 

30 Ekim 2017 - Pazartesi 

Lale Karabıyık, yayın konuğu olduğu Kanal B 

Gündemin İçinden Programı'nda TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu'nda bir ay sürecek bütçe 

maratonunda görüşecekleri Bütçe ve Kesin Hesap 

Kanunu Tasarılarının geneli ile Sayıştay 

Tezkerelerini değerlendirdi.  

Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:   

http://www.chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-bu-ifadeler-artik-bu-ulkenin-yonetilemediginin-en-onemli-gostergesidir-62596.aspx
http://www.chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-bu-ifadeler-artik-bu-ulkenin-yonetilemediginin-en-onemli-gostergesidir-62596.aspx
http://www.chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-bu-ifadeler-artik-bu-ulkenin-yonetilemediginin-en-onemli-gostergesidir-62596.aspx
http://www.chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-bu-ifadeler-artik-bu-ulkenin-yonetilemediginin-en-onemli-gostergesidir-62596.aspx
http://www.sozcu.com.tr/2017/egitim/acilen-milli-egitim-surasi-toplanmali-2028879/
http://www.sozcu.com.tr/2017/egitim/acilen-milli-egitim-surasi-toplanmali-2028879/
https://www.youtube.com/watch?v=G-XUAE2UHZ0
https://www.youtube.com/watch?v=G-XUAE2UHZ0
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muftulere-nikah-yetkisine-protesto,adHoR6XndU6INQbI8Ye6zA/chxTjT6XqE6Fq_BVtlaMpg
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muftulere-nikah-yetkisine-protesto,adHoR6XndU6INQbI8Ye6zA/chxTjT6XqE6Fq_BVtlaMpg
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muftulere-nikah-yetkisine-protesto,adHoR6XndU6INQbI8Ye6zA/chxTjT6XqE6Fq_BVtlaMpg
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muftulere-nikah-yetkisine-protesto,adHoR6XndU6INQbI8Ye6zA/chxTjT6XqE6Fq_BVtlaMpg
http://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-kadinlarin-hayati-muftu-nikahi-ile-mi-kolaylasacak-63187.aspx%201
http://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-kadinlarin-hayati-muftu-nikahi-ile-mi-kolaylasacak-63187.aspx%201
http://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-kadinlarin-hayati-muftu-nikahi-ile-mi-kolaylasacak-63187.aspx%201
http://chp.org.tr/Haberler/21/genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyik-kadinlarin-hayati-muftu-nikahi-ile-mi-kolaylasacak-63187.aspx%201
https://www.gercekgundem.com/chpli-vekilden-muftu-nikahina-sert-tepki-297422h.htm
https://www.gercekgundem.com/chpli-vekilden-muftu-nikahina-sert-tepki-297422h.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=WwLZ5tZYu5

U&feature=share 

31 Ekim 2017 - Salı 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde 

söz alan Lale Karabıyık, AKP iktidarlarında hep 

faizsiz bütçe denildiğini, ancak 2018 bütçesinde faiz 

lobisine 71,7 milyar lira ödeneceğini söyledi. 

Bütçenin eğitim yatırımlarında ihtiyaca cevap 

vermediğini, sağlık harcamaları için vatandaşın 

cebinden para çıkmamasını sağlamadığını, 

taşerona kadro getirmediğini, işçi ve emekçinin 

daha fazla borçlanmasını gerektirecek zemin 

hazırladığını kaydeden Karabıyık, "Bu bütçe 'açıkları 

nasıl kapatırız' bütçesidir." dedi. 

Bu açıklama ile ilgili haber: Cumhuriyet Gazetesi -  

“Bu bütçe 'açıkları nasıl kapatırız' bütçesidir."  

 

03 Kasım 2017 - Cuma 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde 

söz alan Lale Karabıyık "Hazine, neden bu kadar 

borçlanıyor, seçim mi var, bir yerde sorun mu var? 

Ekonomik kriz mi bekleniyor, bizim bilmediğimiz bir 

şey mi var? Biz, bu soruların cevabını bilmiyoruz. 

Hazine, neden yasal limitleri aşarak borçlanıyor? 

Bunu merak ediyoruz." değerlendirmesini yaptı:  

https://www.haberler.com/2018-yili-butcesi-plan-

ve-butce-komisyonunda-10198066-haberi/  

06 Kasım 2017 - Pazartesi 

 Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından 

hazırlanan ve son yıllarda yaşanan sosyal 

tahribatları değerlendirdiğimiz Sosyal 

Bozulmalar Raporu ile ilgili haber: 

Habertürk Gazetesi  

http://www.haberturk.com/chp-turkiyede-sosyal-

bozulma-raporu-hazirladi-1701648  

 

hazırlanan Sosyal Bozulmalar Raporunu Alanımızla 

İlgili Raporlar bölümünde bulabilirsiniz. 

 Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde 

saldırıya uğrayan gazilerimizi ziyaret eden 

Lale Karabıyık’ın konuyla ilgili basın 

açıklaması:  

http://www.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-

milletvekili-karabiyik-yapilan-saldiri-yuregimizi-

sizlatti-889656.html ü 

 07 Kasım 2017 - Salı  

 https://www.cnnturk.com/turkiye/chpden

-carpici-rapor-turkiyede-sosyal-bozulma  

 Halk TV'de Elif Doğan Şentürk'ün Haber 

Masası programında, TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüşülen MEB Bütçesini ve 

TEOG yerine açıklanan sistemi 

değerlendireceğim. Halk TV'de Elif Doğan 

Şentürk ile Haber Masası Programında 

TEOG yerine getirilecek sistem ile ilgili 

çekincelerimizi dile getirdim. Bu sistem 

öğrencilerimizi "nitelikli okula gidenler ve 

gitmeyenler" olarak ikiye bölecektir! 

Yayının tamamını aşağıdaki linkten 

izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeob

3Lp3shw&feature=share  

08 Kasım 2017 – Çarşamba  

Lale Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

düzenlenen basın açıklaması ile TEOG yerine 

getirilen Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli 

Yerleştirme Sistemini değerlendirdi: 

https://www.youtube.com/watch?v=WwLZ5tZYu5U&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=WwLZ5tZYu5U&feature=share
https://www.haberler.com/2018-yili-butcesi-plan-ve-butce-komisyonunda-10198066-haberi/
https://www.haberler.com/2018-yili-butcesi-plan-ve-butce-komisyonunda-10198066-haberi/
http://www.haberturk.com/chp-turkiyede-sosyal-bozulma-raporu-hazirladi-1701648
http://www.haberturk.com/chp-turkiyede-sosyal-bozulma-raporu-hazirladi-1701648
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-yapilan-saldiri-yuregimizi-sizlatti-889656.html%20ü
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-yapilan-saldiri-yuregimizi-sizlatti-889656.html%20ü
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-yapilan-saldiri-yuregimizi-sizlatti-889656.html%20ü
http://www.bursadabugun.com/haber/chp-bursa-milletvekili-karabiyik-yapilan-saldiri-yuregimizi-sizlatti-889656.html%20ü
https://www.cnnturk.com/turkiye/chpden-carpici-rapor-turkiyede-sosyal-bozulma
https://www.cnnturk.com/turkiye/chpden-carpici-rapor-turkiyede-sosyal-bozulma
https://www.youtube.com/watch?v=jeob3Lp3shw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=jeob3Lp3shw&feature=share
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 “Unutmayalım ki çocukların, gençlerin geleceği bir 

kişinin iki dudağı arasında olamaz.” 

 Basın açıklamasını ve ilgili haberleri aşağıdaki 

linklerde bulabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXU76g_Hxl

g&feature=youtu.be  

 http://www.memurlar.net/haber/706416/teog-

degisikligi-amacinin-disinda-yapildigi-goruldu.html  

 https://www.haberler.com/teog-yerine-liselere-

geciste-uygulanacak-yeni-10219155-haberi/  

 https://www.ntv.com.tr/egitim/bu-sistem-

cocuklari-ikiye-bolecek,mEPW9DpAwk6K-

f4Y51u54w  

 https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/vide

os/vb.612286732204306/1187434101356230/?ty

pe=2&theater  

 http://chp.org.tr/Haberler/21/lale-karabiyik-

cocuklarin-genclerin-gelecegi-bir-kisinin-iki-

dudagi-arasinda-olamaz-63799.aspx  

 

17 Kasım 2017 – Cuma  

Lale Karabıyık, üyesi olduğu TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alarak, Bakan 

Jülide Sarıeroğlu’nun, yıllardır aksi ispatlandığı 

halde tekrar gündeme getirilen “Şuanda SGK’nın 

battığı iddia ediliyor. SGK, eğer Kemal Kılıçdaroğlu 

döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz.” 

sözlerini sert bir dille yanıtladı:  

http://chp.org.tr/Haberler/21/chp-genel-baskan-

yardimcisi-lale-karabiyiktan-calisma-ve-sosyal-

guvenlik-bakanina-sgk-yaniti-65121.aspx 

https://www.birgun.net/amp/haber-detay/chp-

den-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-na-sgk-

yaniti-191038.html 

ÖRGÜT, TEMSİL ZİYARETLERİ ve ÖNEMLİ 

KABULLER 

10 Eylül 2017 - Pazar 

Lale Karabıyık, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kollarımızın 

pikniğinde Nilüfer ilçesi üyeleriyle bir araya geldi, 

ardından jürisi olduğu Nilüfer Belediyesinin Akçalar 

İncir Festivali'nde İncir Lezzetleri Yarışmasının 

kazananlarına ödüllerini takdim etti.  

 

  

 

14 Eylül 2017 – Perşembe  

Lale Karabıyık, “Gençler ve CHP” başlığında, 

İstanbul Gençlik Platformu üyesi gençlere CHP 

Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının 

ardından, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 

yoğun kalabalık ve müdahale altında Ankara 

Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmasına katıldı.   

https://www.youtube.com/watch?v=DXU76g_Hxlg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DXU76g_Hxlg&feature=youtu.be
http://www.memurlar.net/haber/706416/teog-degisikligi-amacinin-disinda-yapildigi-goruldu.html
http://www.memurlar.net/haber/706416/teog-degisikligi-amacinin-disinda-yapildigi-goruldu.html
https://www.haberler.com/teog-yerine-liselere-geciste-uygulanacak-yeni-10219155-haberi/
https://www.haberler.com/teog-yerine-liselere-geciste-uygulanacak-yeni-10219155-haberi/
https://www.ntv.com.tr/egitim/bu-sistem-cocuklari-ikiye-bolecek,mEPW9DpAwk6K-f4Y51u54w
https://www.ntv.com.tr/egitim/bu-sistem-cocuklari-ikiye-bolecek,mEPW9DpAwk6K-f4Y51u54w
https://www.ntv.com.tr/egitim/bu-sistem-cocuklari-ikiye-bolecek,mEPW9DpAwk6K-f4Y51u54w
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/vb.612286732204306/1187434101356230/?type=2&theater
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/vb.612286732204306/1187434101356230/?type=2&theater
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/videos/vb.612286732204306/1187434101356230/?type=2&theater
http://chp.org.tr/Haberler/21/lale-karabiyik-cocuklarin-genclerin-gelecegi-bir-kisinin-iki-dudagi-arasinda-olamaz-63799.aspx
http://chp.org.tr/Haberler/21/lale-karabiyik-cocuklarin-genclerin-gelecegi-bir-kisinin-iki-dudagi-arasinda-olamaz-63799.aspx
http://chp.org.tr/Haberler/21/lale-karabiyik-cocuklarin-genclerin-gelecegi-bir-kisinin-iki-dudagi-arasinda-olamaz-63799.aspx
http://chp.org.tr/Haberler/21/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyiktan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanina-sgk-yaniti-65121.aspx
http://chp.org.tr/Haberler/21/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyiktan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanina-sgk-yaniti-65121.aspx
http://chp.org.tr/Haberler/21/chp-genel-baskan-yardimcisi-lale-karabiyiktan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanina-sgk-yaniti-65121.aspx
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/posts/1144350772331230


CHP Parti Meclisi’ne Sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu 

327 

    

Duruşmadan sonra İzmir’e geçerek 2017 Lisans 

Yerleştirme Sınavında başarılı olan ve üniversiteyi 

kazanan Balçova'lı 675 öğrenciye, Balçova 

Belediyesi’nin, 11 yıldır olduğu gibi, plaketlerini, 

bilgisayarlarını ve ailelerini özledikçe kullanacakları 

otobüs biletlerini verdiği ödül törenine katılım 

sağlandı.  

 

 

16 Eylül 2017 – Cumartesi  

Lale Karabıyık, Bursa Yıldırım Muşlular Eğitim Kültür 

ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin 1.Geleneksel 

Sünnet Şölenine katıldı.  

 

17 Eylül 2017 – Pazar 

Lale Karabıyık, Kültür Kadın Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği'nin kahvaltısına katıldı. 

 

22 Eylül 2017 – Cuma  

Lale Karabıyık, CHP İzmit Derince İlçe Başkanlığı'nın 

"Adalet Demokrasi ve Laiklik Şenliği"ne katıldı.  

 

23 Eylül 2017 – Cumartesi  

Lale Karabıyık, Çağdaş Eğitim Kurumları ÇEK'in Özel 

3 Mart Eğitim Kurumları'nın açılışını gerçekleştirdi. 

 

26 Eylül 2017 – Salı 

Lale Karabıyık, Bursa Balat Mahallesi'nde kahve 

ziyareti yaparak, mahalle sakinlerinin akşam 

sohbetine konuk oldu. 

12 Ekim 2017 – Perşembe  

TBMM’de müftü nikahına karşı çıkmak için 

düzenlenen basın toplantısının ardından CHP Bursa 

İl ve İlçe Kadın Kolları ile CHP Genel Merkezi’nde bir 

toplantı gerçekleştirildi.  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1147268665372774/1147267528706221/?type=3
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1147268665372774/1147267528706221/?type=3
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17 Ekim 2017 – Salı 

19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde, kadın 

muhtarlar ile Ankara’da Kadın Muhtarlar 

Buluşması'nda bir araya gelindi.  

 

18 Ekim 2017 – Çarşamba 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 19 

Ekim Muhtarlar Günü öncesinde kadın 

muhtarlarımız ile kahvaltıda buluşuldu. 

 

20 Ekim 2017 – Cuma 

Lale Karabıyık, BUSİAD'ın Doğan Ersöz Ödülü ve 

Başarı Ödülleri Töreninde, ödül sahiplerine 

plaketlerini takdim etti. 

22 Ekim 2017 – Pazar 

Lale Karabıyık, CHP Bursa İl Kadın Kolları’nın 

Cumhuriyet Buluşması kahvaltısına katıldı.  

 

 

28 Ekim 2017 – Cumartesi 

Lale Karabıyık, CHP Bursa İl Örgütü’nün 

Cumhuriyetimizin 94.yılını coşkuyla kutlamak adına 

Mahvel'den Atatürk Anıtına gerçekleşen 

yürüyüşüne katıldı.  

29 Ekim 2017 – Pazar 

Lale Karabıyık, kazandırdığı büyük değerlere sahip 

çıktığımız Cumhuriyetimizin 94. Yılı kutlamalarına 

katıldı.  

02 Kasım 2017 – Perşembe 

Lale Karabıyık, Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun Bursa programı çerçevesinde, 

İnegöl’de şehidimiz Uzman Çavuş Hüseyin 

Gencer’in ailesine yapılan taziye ziyaretinin 

ardından, İnegöl’de Muhtarlar, Sivil Toplum 

Örgütleri, Kanaat Önderleri, Sanayiciler ve İş 

İnsanları ile gerçekleşen toplantıya,  Orhaneli’de 

Yörük-Türkmen Derneği, Muhtarlar ve Kanaat 

Önderleri ile gerçekleşen toplantıya ve Çöreler 

Köyü’nde bir köy evinde akşam yemeğinin ardından 

yörük çadırı ziyaretine katıldı. 

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1173965936036380/1173965736036400/?type=3
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1173965936036380/1173965736036400/?type=3
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07 Kasım 2017 – Salı 

Lale Karabıyık, Ankara’nın en işlek caddelerinden 

birinde aileleri ile trafikteyken şehir magandaları 

tarafından araçtan indirilerek darp edilen iki 

gazimizi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 

 

 

10 Kasım 2017 – Cuma 

Lale Karabıyık, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79. yılında 

Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere katıldı. 

 

Resmi törenlerin ardından, Kemer Belediyesi’nin 

Atamızı ziyaretleri öncesinde 1881 Kemer’li ile bir 

araya gelindi. 

 

10 Kasım'da Atamızı ziyaret ettikten sonra 

TBMM'ye gelen Mustafa Kemal Paşa ilçe örgütü ile 

TBMM’de bir buluşma gerçekleştirildi.  

 

11 Kasım 2017 – Cumartesi 

Lale Karabıyık, Genel Başkanımız Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun Bursa programı çerçevesinde, 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 

şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre 

Karaarslan’ın Kestel’de yaşayan ailesine taziye 

ziyaretinin ardından Muhtarlar Buluşmasında 

muhtarlarımız ile bir araya gelindi, Gürsu'da 

gerçekleşen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği 

patlamayla ilgili bilgi almak ve baş sağlığı dilemek 

için, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus 

Aydın ziyaret edildi, ardından Nilüfer Belediyesi’nin 

Beşevler Cimnastik Salonu açılışı ve Mudanya 

Belediyesi’nin temel atma törenini gerçekleştirildi.  

 

  

https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1185971464835827/1185970564835917/?type=3
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1185971464835827/1185970564835917/?type=3
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1189033801196260/1189120264520947/?type=3
https://www.facebook.com/lalekarabiyikchp/photos/pcb.1189033801196260/1189120264520947/?type=3
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15 Kasım 2017 – Çarşamba 

 Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezini ziyaret 

ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti 

yöneticileriyle bir araya geldik... 
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5.10.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Yrd. Erdal Aksünger 

 

Parti Çalışmaları ve Örgüt 

Genel Başkanımızın ziyaret programındaki il ve 

ilçelerle ilgili detaylı seçim analizlerini düzenli 

olarak hazırladık. 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan 

Yardımcılığımızla birlikte hazırladığımız haftalık 

MYK Bülteni’nin görsel tasarım ve içeriğinde 

iyileştirmeler yaptık, abone sayısını artırmak için 

çalışmalar yaptık. 

Ana kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları 

kongreleri için üye bildirimlerinin yapılması, il ve 

ilçe askı listelerinin basımı için Üye Yazım Birimi’ne 

gerekli desteği verdik. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili sektörlerdeki 

yenilikleri, gelişmeleri takip ediyor ve CHP 

iktidarında bu alanlarda yapacağımız çalışmalarla 

ilgili sosyal medya gündemi oluşturmaya, halkı 

bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye dönük 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

 

Kurumsal İletişim Hizmetleri Anlaşması 

Adalet Yürüyüşü sırasında gündeme gelen ve Genel 

Başkanımızın talebi doğrultusunda Temmuz ayında 

hazırlıklarına başladığımız indirimli mobil telefon ve 

internet paketleri sözleşmesi imzalanmış, geçiş 

işlemleri başlatılmıştır.  

İlk etapta Parti Meclisi Üyeleri, İl ve İlçe Başkan ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez 

yöneticileri ve personeline açılmak üzere 

hazırlanan sözleşme kapsamında, Vodafone’un 

kurumsal özel hizmet paketleri %75 indirimle 

sunulmaktadır. 

25.10.2017 tarih ve 1145 sayılı genelge ile 

örgütümüze anlaşmanın duyurusu yapılmış, 

genelge ekleriyle tarifeler ve geçiş işlemleri 

açıklanmıştır.  

Zaman içerisinde kapsamı genişletilecek olan 

anlaşma gereğince, Vodafone abonesi olan 

yöneticilerimiz, intranet.chp.org.tr adresinde 

yayınladığımız Numara Devir Belgesi ve diğer evrakı 

Genel Başkan Yardımcılığımıza göndererek 

işlemlerini yapacaklardır. 

Diğer operatörlerden hizmet alan yöneticilerimiz, 

kendi il ve ilçelerinde bulunan Vodafone işlem 

merkezlerine giderek, hatlarını en düşük tarifeye 

geçirdikten sonra Vodafone aboneleri için tarif 

edilen işlemleri yapacaklardır.  

Evraklarını gönderen yöneticilerimizin işlemleri 

Genel Merkezimizde görevlendirilen Vodafone 

yetkilileri tarafından tamamlanacaktır. 

 

Intranet 

Intranet sistemi ana sayfasında yapılan 

güncellemelerle, kullanıcı – BİTEM iletişimini 

kolaylaştırdık.  

 

Üye aidat ve seçmen – üye – görev takibiyle ilgili 

raporlarda iyileştirmeler yaptık. Örgüt 

yöneticilerimiz bu raporlar üzerinden üyelerinin 

aidat ve görev durumunu takip edebilir, aidat 

ödemeyi teşvik edecek çalışmalar yapabilir.  

Parti Okulu ile eşgüdüm içerisinde yaptığımız ve 

Eğitim, Mahalle Çalışmaları ve Ev Ziyaretlerini kayıt 

altına alarak raporlanmasını hedefleyen 

sistemlerimize yeni özellikler ekledik. 
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Mahalle seçimleri, il ve ilçe kongreleri sonucunda 

belirlenen yönetici ve delegelerin sistemlerimize 

girişi için gereken düzenlemeler yapıldı. Girişlerin 

sağlıklı bir şekilde yapılması sürekli olarak takip 

edilmektedir. 

Kongresini tamamlayan il ve ilçe örgütlerimizin 

yönetim kurulları için şifreler yeniden oluşturularak 

SMS ile bildirilmektedir. 

 

 

Online Üyelik  

Online üyelik sistemi örgütten gelen talepler 

doğrultusunda güncellendi. Aidat ödemelerinde 

sanal kart kullanımını sağlayacak düzenlemeler 

tamamlandı. 

Her hafta düzenli olarak online üye formları ve 

kargo bildirimleri yapılmaktadır. 

 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi ve Üyelik İşlemleri 

Üye kartının yeniden bastırılması talep edilen 

üyeler için gereken talep ve takip işlemleri Üyelik 

Yönetim Sistemi’ne eklendi. 

Kartını kaybeden veya yeniden basılmasını isteyen 

üyelerimizin işlemlerini Üye Yazım Birimi’nin talep 

ve takip etmesi için gerekli düzenlemeler 

tamamlandı. 

Yargıtay’ın yenilediği web servisleri ile entegrasyon 

sağlandı. Üyelik bildirimleri ve diğer işlemlerin CHP 

sistemleriyle eşgüdüm içerisinde ve hatasız 

aktarımı sağlandı. 

Yeni üye kayıtlarının yoğunlaştığı dönemlerde 

kullanmak üzere Yargıtay – toplu bildirim işlemleri 

tamamlandı.  

 

 

İletişim Yönetim Sistemi 

E-posta şablonlarımızı mobil ve masaüstü cihazlara 

daha uyumlu hale getirdik.  

Genel Merkez, İl ve İlçe Başkanlıkları kullanımındaki 

SMS sisteminde kullanıcıların kendi oluşturdukları 

alıcı gruplarıyla daha kolay çalışması, arama, 

güncelleme ve yedekleme işlemlerini yapması için 

planladığımız çalışmaları tamamladık.  

Hacim olarak yoğun bir şekilde MYK bültenleri için 

kullandığımız, ayrıca Genel Sekreterlik ve MYK 

üyelerimizin duyuruları ile Yazı İşleri ve Basın Birimi 

tarafından kullanılan e-posta hizmetlerimizde 

kapasitemizi yükselttik, yönetim işlemlerini 

kolaylaştırdık. 

CHP internet siteleri ve sosyal medyadan e-bülten 

kaydı almak üzere yeni ve kullanımı kolay sayfalar 

hazırladık, bu sayfalardan gelen kayıtların hızlı 

işlenmesi için İYS üzerinde iyileştirmeler yaptık. 

GM İl İlçe GM İl İlçe GM İl İlçe GM İl İlçe

Ocak 749 339 135,793 352 3,615 16,570 2,240 3,673 21,196 40,483 41,452 330,620

Şubat 751 334 142,148 295 4,476 25,643 3,365 5,769 30,030 34,299 64,105 631,435

Mart 759 371 136,165 867 6,295 35,154 4,608 9,737 39,422 178,442 159,759 1,442,634

Nisan 753 333 353,568 1,280 5,431 26,565 6,676 8,879 33,722 411,712 103,164 573,650

Mayıs 802 327 125,788 550 2,754 11,644 2,556 3,082 16,324 22,616 34,399 134,905

Haziran 751 322 125,690 364 2,026 8,233 1,227 1,798 10,503 12,767 14,607 67,638

Temmuz 749 330 125,668 471 2,813 13,547 2,178 2,335 61,679 20,265 24,880 231,486

Ağustos 748 333 125,639 355 2,471 12,010 1,329 2,645 74,584 12,306 22,327 253,993

Eylül 749 327 125,713 448 3,448 19,119 2,080 3,088 56,761 19,776 40,616 287,752

Ekim 751 341 126,069 540 3,796 17,771 2,211 2,913 46,826 20,794 35,650 254,491

Aylar

Intranet

Aktif Kullanıcı Sayısı Sisteme Giren Alınan Rapor Sayısı Yapılan İşlem Sayısı

GM İlçe GM İlçe

Ocak 12 157 479 1,252

Şubat 11 179 559 1,563

Mart 10 137 374 1,315

Nisan 9 156 370 1,204

Mayıs 10 203 616 1,704

Haziran 12 147 371 1,353

Temmuz 13 136 360 1,261

Ağustos 13 121 343 1,298

Eylül 12 136 407 1,192

Ekim 10 155 481 1,358

Giriş Yapan 

Kullanıcı
Giriş Sayısı

Yeni Üyelik Sistemi

Aylar
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CHPNet 

Kongre sürecinde göreve gelen yöneticilerin 

sisteme kolay ve hızlı bir şekilde tanımlanması için 

Yönetim Paneli’ne yeni özellikler eklendi.  

CHPNet internet sitesine yeni özellikler eklendi. 

Üyelerimiz Parti Okulu’ndan aldıkları eğitimleri, 

Parti Okulu Eğitmenleri de verdikleri eğitimleri 

kolayca takip edebiliyor. 

 

Teknik Destek Hizmetleri 

Genel Merkez internet bağlantısının güvenliği için 

yeni firewall kurulumları tamamlandı. Gebze'de 

bulunan Sanal Veri Merkezimiz ile Genel Merkez 

senkronizasyonu için çalışmaları devam 

etmektedir. 

İnternet trafiğimizin kayıt altına alınması için 

kullanılan sistemlerin 5651 sayılı kanun gereği 

yapılması gereken zaman damgalama işlemi yeni 

firewall cihazlarına göre düzenlendi. 

Genel Merkez personel ve misafir kablosuz 

ağlarının yönetimi için kullandığımız cihazların 

güncellemeleri, IP dağıtım ve yetkilendirme 

çalışmaları tamamlandı. 

Telefon santralimiz üzerinde yapılan aramaların 

numara kayıtları için kullanılacak yazılımların 

kurulumu tamamlandı. 

Genel Merkez Muhasebe Birimi’nin kullandığı 

yazılımların güncelleme işlemleri tamamlandı. 

Genel Merkez Otomasyon Sistemi sunucusundaki 

arızalar, yeni disk montajı ile giderildi. 

Yeni kullanıcılar için 6 adet bilgisayarın temini ve 

kurulumu tamamlandı. 

Lisans süresi yakında sona erecek olan Antivirüs 

yazılımlarımız için alternatif ürünler ve fiyatları için 

teklif toplandı. Mevcut yazılım için üç yıl 

öncesinden daha ekonomik ve sabit fiyatlı bir teklif 

elde ederek lisansımızı yenilemek üzere siparişimizi 

verdik. 

 

 

Giden

E-Posta

GM İl İlçe GM

Ocak 221,244 270,436 265,266 634,362

Şubat 71,652 234,096 384,209 626,941

Mart 91,752 635,313 530,829 689,490

Nisan 349,375 900,125 828,737 773,203

Mayıs 141,974 390,691 545,425 755,423

Haziran 48,592 600,869 638,692 1,081,909

Temmuz 36,804 374,650 654,882 483,636

Ağustos 27,019 502,999 411,833 837,577

Eylül 28,680 639,956 464,743 443,271

Ekim 38,114 311,685 454,497 795,186

İletişim Yönetim Sistemi (İYS)

Aylar Giden SMS
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Devam Eden Çalışmalar 

BİTEM bünyesinde yürüttüğümüz tüm projelerde 

geliştirme çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi, CHPnet, İYS, İntranet 

üzerindeki yenilikler önümüzdeki dönemde 

kullanıma alınacaktır. CHP internet sitelerindeki 

iyileştirme, performans optimizasyonu gibi işler 

aralıksız olarak sürmektedir. 

Intranet sistemimizin sürekli genişleyen iş ve işlem 

menülerini yeniden yapılandırmak üzere 

çalışıyoruz. Hem olası bir seçime hazırlık, hem de 

kongre sürecinde göreve gelen yöneticilerimizin 

işlerini kolaylaştırmak için geçmiş tecrübemizi yeni 

döneme aktarmak için ekibimiz çalışmalara devam 

ediyor. 

Parti okulu internet sitesinin kurumsal yapıya 

uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor, 

önümüzdeki günlerde kullanıma açılacaktır. 

 

Planlanan Çalışmalar (kısa, orta ve uzun vadelerde) 

Göreve yeni gelen il ve ilçe bilişim sorumlularımız 

için kongreler tamamlandıktan hemen sonra 

oryantasyon çalışması başlatacağız. Çalışma 

kapsamında online içerik, kitapçık ve video 

konferans yönteminin yanı sıra bölge ziyaretleri de 

yaparak bilişim sorumlularımızın CHP Bilgi 

Sistemleri’ne hızla entegre olmasını ve etkin bir 

şekilde çalışmasını sağlayacağız. 

Yeni Üyelik Yönetim Sistemi’nin daha önce ilçeler 

bazında yapılan pilot uygulama çalışmasını Aralık 

ayında İzmir’den başlamak üzere üç büyük ilimizde 

yaygınlaştıracağız. 2018 yılı içinde de Türkiye 

genelinde yaygınlaştırmak için çalışacağız. 

CHP TV projemizde 2017 yılında planladığımız 

ancak uygulamasını başlatamadığımız yenilikleri 

orta vadede yapacağımız küçük yatırımlarla hayata 

geçireceğiz. 

 

 

Örgüt ve Temsil Ziyaretleri, Önemli Kabuller 

 17 Eylül tarihinde, Zarrab davasını izlemek 

için Amerika’ya gittik. 

 24 Eylül tarihinde, New Jersey İTÜ 

Mezunlar Derneği organizasyonunda ülke 

ve dünya gündemini değerlendirdik. 

 25 Eylül tarihinde, Zarrab duruşmasını 

ülkemiz ve partimiz adına izledik. 

 30 Eylül tarihinde, İzmir Alevi Kültür 

Derneği’ni ve Cemevi’ni ziyaret ettik. 

 10 Ekim tarihinde, DİSK Genel-İş sendikası 

İzmir Şubesi’ni ziyaret edip, dünya ve ülke 

gündemini değerlendirdik. 

 14 Ekim tarihinde, İzmir Gültepe ve Toros 

Mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptık. 

 15 Ekim tarihinde, İzmir İnciraltı’nda 

vatandaş ve esnaf ziyaretleri yaptık. 

 18 Ekim tarihinde, İkinci kurucu Genel 

Başkanımız ve Antalya Milletvekili Deniz 

Baykal’ı hastanede ziyaret edip, anı 

defterinde duyduğumuz üzüntüyü ve acil 

şifa dileklerimizi paylaştık. 

 20 Ekim tarihinde, Tatvan İlçe 

Başkanlığımızı ziyaret edip, yönetim kurulu 

üyelerimiz ve partililerimizle ülke gündemi 

hakkında görüşlerimizi paylaştık. 

 21 Ekim tarihinde, Bitlis Olağan İl 

Kongremize katıldık. 

 24 Ekim tarihinde, DİSK’e bağlı Tüm-Bel 

Sendikası’nın Konak Şubesi’ni ziyaret edip, 

ülke ve dünya gündemini değerlendirdik. 

 24 Ekim tarihinde, İzmir Konak İlçemizde 

kahvehane ve esnaf ziyaretleri yaptık. 
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 27 Ekim tarihinde, Muğla - Bodrum İlçe 

Başkanlığımızın Cumhuriyet Yemeğine 

katılıp, Partililerimiz ve Cumhuriyet 

sevdalıları ile Cumhuriyetin 94. yılını 

kutladık. 

 28 Ekim tarihinde Diyarbakır Olağan İl 

Kongremize katıldık. 

 28 Ekim tarihinde, Diyarbakır Bismil İlçe 

Başkanlığımızı ziyaret edip, partililerimizle 

ve vatandaşlarımızla ülke gündemini 

değerlendirdik. 

 28 Ekim tarihinde, Diyarbakır Bismil / 

Gümüşhacı Köyü kahvehanesinde 

vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. 

 29 Ekim tarihinde, Batman İl 

Başkanlığımızda, Cumhuriyetimizin 

94.yılını partililerimizle birlikte kutladık. 

 29 Ekim tarihinde, Batman Olağan İl 

Kongremize katıldık. 

 31 Ekim tarihinde, eski TRT çalışanı Binali 

Erdoğan’ı Buca Cezaevinde ziyaret ettik. 

 31 Ekim tarihinde, Buca Osmangazi 

Mahallesi’nde kahvehane ziyaretleri 

yaparak vatandaşlarımızla ülke gündemini 

değerlendirdik. 

 4 Kasım tarihinde, İstanbul Ataşehir eski 

Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer 

Nuhoğlu’nun cenaze törenine katıldık, 

ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi 

ilettik. 

 7 Kasım tarihinde, Bornova Belediyemizin 

açtığı Down Kafe’yi ziyaret ederek hem 

orda çalışan kardeşlerimizle, hem de gelen 

vatandaşlarımızla sohbet ettik. 

 7 Kasım tarihinde, Sümerbank Emeklisi 

kadınlarımızla bir araya gelip, hem onların 

sorunlarını hem de, ülke gündemini 

değerlendirdik. 

 7 Kasım tarihinde, Ege Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Necdet 

Budak’a hayırlı olsun ziyareti yaptık. 

 9 Kasım tarihinde, Ankara Yenimahalle İlçe 

Başkanlığı’nın yeni seçilen Yönetim 

Kuruluna hayırlı olsun ziyareti yaptık. 

 10 Kasım tarihinde, Anıtkabir’deki 

törenlere katılıp Ata’mıza saygılarımızı ve 

minnetimizi bir kez daha sunduk. 

 12 Kasım tarihinde, Büyük İstanbul 

Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı için 

koştuk, çocuklarımızın eğitimine katkıda 

bulunmaya çalıştık. Kampanyaya destek 

veren siyasetçiler içinde en çok bağış 

toplayan olduk. 

 13 Kasım tarihinde, İzmir Balçova 

Tuncelililer Derneği’ni ziyaret edip, 

sorunlarını konuştuk. 

 14 Kasım tarihinde, Balçova İlçe 

Başkanlığı’mızı ziyaret edip, partililerimizle 

ülke ve dünya gündemini değerlendirdik. 

 15 Kasım tarihinde, Yenimahalle İlçe 

Yönetim Kurulu üyelerimizi makamımızda 

ağırladık. 

 18 Kasım tarihinde, CHP Emek Büroları 

Taşeron İşçilik Çalıştayı’na katıldık. 

 18 Kasım tarihinde, Alevi Bektaşi 

Federasyonu’nun Dostluk ve Barış 

Yemeği’nde canlarla bir araya geldik. 

 21 Kasım tarihinde, Buca eski Gençlik 

kolları başkanımız Deniz Yıldırım’ın cenaze 

törenine katılıp, sevenlerine, partililerimize 

ve ailesine taziye dileklerimizi sunduk. 

 

 

Basın Toplantıları ve Açıklamaları 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

336 

 10 Eylül tarihinde, KRT TV’de Çağlar Cilara 

ile Haber Merkezi programının konuğu 

olup, gündemi değerlendirdik. 

 10 Eylül tarihinde, CNN Türk Ana Haber 

Bülteni’nde, Amerika’ya yapacağımız 

ziyaret ile ilgili vatandaşlarımızı 

bilgilendirdik. 

 11 Eylül tarihinde, Halk TV Haber’de 

Amerika programımız ile ilgili bilgi verdik 

 12 Eylül tarihinde, Halk TV’de Lale Özan 

Arslan ile Ana Haber bülteninde, ABD 

seyahatimiz hakkında vatandaşlarımızı 

bilgilendirdik. 

 19 Eylül tarihinde, Amerika’dan Halk TV 

canlı yayınına katıldık. 

 25 Eylül tarihinde, Amerika’nın Sesi 

Radyosu’na New York Barosu 

Avukatlarından Cahit Bulut’la birlikte 

röportaj verdik. 

 26 Eylül tarihinde, Fox TV’de İsmail 

Küçükkaya ile sabah haberlerinde canlı 

telefon bağlantısı yaptık. 

 26 Eylül tarihinde, Ahmet Hakan’la Kanal D 

Ana Haber bültenine canlı telefon 

bağlantısı yaptık. 

 6 Ekim tarihinde,  Genel Merkezimizde 

yaptığımız basın toplantısıyla Zarrab 

duruşmasındaki izlenimlerimiz ve bundan 

sonra beklediğimiz gelişmelerle ilgili 

öngörülerimizi paylaştık. 

 8 Ekim tarihinde, CNN Türk canlı yayınında 

gündemi değerlendirdik. 

 29 Ekim tarihinde, Oda TV ile önümüzdeki 

sürece ilişkin görüşlerimizi içeren röportaj 

yaptık. 

 2 Kasım tarihinde, Halk TV’de Elif Doğan 

Şentürk’ün programına katıldık, gündeme 

dair görüşlerimizi vatandaşlarımızla 

paylaştık. 

 3 Kasım tarihinde, ABD Wall Street Journal 

Gazetesi İstanbul muhabiri Erdem Aydın’la 

röportaj yaptık. 

 3 Kasım tarihinde, CNN International 

İstanbul muhabiri Gül Tüysüz’le 

gündemdeki konular üzerine röportaj 

yaptık. 

 8 Kasım tarihinde, Rudaw TV’ye ülke 

gündemi ve Zarrab dosyası ile ilgili 

görüşlerimizi aktardık. 

 10 Kasım tarihinde, Tele 1 TV’de Ece 

Zereycan ile Gün Bitiyor programında, ülke 

gündemini değerlendirdik. 

 15 Kasım tarihinde, Halk TV’de Lale Özan 

Arslan ile Ana Haber bültenine konuk 

olduk. 

 17 Kasım tarihinde,  Genel Merkezimizdeki 

makamımızda Ahval News sitesinden Ezgi 

Karataş’a röportaj verdik. 

 17 Kasım tarihinde,  Genel Merkezimizdeki 

makamımızda Fransız Haber Ajansı’ndan  

Rabia Koç’la görüşlerimiz paylaştık. 

 18 Kasım tarihinde, Sözcü Gazetesi’nden 

Başak Kaya’ya Zarrab dosyası ve 

önümüzdeki süreçte yaşanabileceklerle 

ilgili düşüncelerimiz hakkında röportaj 

verdik. 

 20 Kasım tarihinde, Cem TV Ana Haber 

Bülteni’nde gündemi değerlendirdik. 

 21 Kasım tarihinde, Artı TV’de Sinan 

Çağdaş’la Haber Aktüel programına 

telefonla bağlandık. 
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5.11.Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu  

Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır 

 

ÜYELİKLE İLGİLİ KONULAR 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

a.- PARTİ KÜTÜĞÜNDE KAYITLI ÜYELER 

21 Kasım 2017 tarihli itibariyle Parti Kütüğünde 

kayıtlı 1.217.088 asıl üyemiz bulunmaktadır.  

Mevcut üyelerimizin, 

 387.076’sı ( toplam üyelerin % 31,8’si ) kadın 

üyelerden,  

 37.159’u   ( toplam üyelerin % 3,1’i )  genç kadın 

üyelerden, 

 113.487’si 1987 doğumlu olanlar temel alınmak 

kaydıyla (toplam üyelerin % 9,3’ü) genç 

üyelerden oluşmaktadır.  

09 Eylül 2017 tarihli Parti Meclisi için verilen 

raporda Parti Kütüğünde kayıtlı 1.212.736 asıl 

üyemizin bulunduğu, bunlardan 385.085’inin kadın 

üyelerden, 36.416’sının genç kadın üyelerden, 

111.279’unun (1987 doğumlu olanlar temel 

alınmak kaydıyla) ise genç üyelerden oluştuğu 

belirtilmişti. 

 

 

 

Toplam 971 ilçeden 35 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 arasındadır.  

 

  

ÜYE KADIN ÜYE GENÇ KADIN ÜYE GENÇ ÜYE

1.212.736

385.085

36.416
111.279

1.217.088

387.076

37.159
113.487

09.09.2017 21.11.2017
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Üye sayısı yetersiz olan ilçelerin adları ve üye sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

İL İLÇE ÜYE SAYISI  İL İLÇE ÜYE SAYISI 

ADIYAMAN SAMSAT 40  HAKKARİ ÇUKURCA 22 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38  KARAMAN BAŞYAYLA 22 

BİNGÖL SOLHAN 48  KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45 

BİNGÖL YAYLADERE 43  KARS DİGOR 45 

BOLU DÖRTDİVAN 49  KAYSERİ HACILAR 44 

BOLU GEREDE 49  KIRIKKALE ÇELEBİ 47 

ÇANKIRI ATKARACALAR 43  KONYA AKÖREN 43 

ÇANKIRI KORGUN 18  KONYA HALKAPINAR 49 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9  KONYA TAŞKENT 43 

DİYARBAKIR HAZRO 35  KONYA YALIHÜYÜK 13 

ELAZIĞ ARICAK 49  MALATYA DOĞANYOL 41 

ELAZIĞ BASKİL 43  SİİRT TİLLO 1 

ELAZIĞ SİVRİCE 49  SİVAS DOĞANŞAR 10 

ERZİNCAN KEMALİYE 47  SİVAS GÖLOVA 32 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 9  ŞANLIURFA HARRAN 43 

ERZURUM UZUNDERE 23  ŞIRNAK İDİL 35 

GİRESUN ÇAMOLUK 41  VAN BAŞKALE 41 

GÜMÜŞHANE KÖSE 15     

 

diğer 936 ilçenin üye sayıları ise; 

 10.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 19, 

 5.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 47, 

 1.000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 187, 

 500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 130, 

 100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 382, 

 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 171, 

olup, ilçelerimize yönelik kadın, genç kadın ve genç 

üyelerimizin sayıları “ASIL ÜYELERİN İLÇE BAZINDA 

SAYI DAĞILIMI” tablosunda verilmiştir.

 

ASIL ÜYELERİN İL BAZINDA SAYI DAĞILIMI (21.11.2017) 

İL 

ÜYE 

SAYISI 

KADIN 

ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 

KADIN 

ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 

ÜYE 

SAYISI  İL 

ÜYE 

SAYISI 

KADIN 

ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 

KADIN 

ÜYE 

SAYISI 

GENÇ 

ÜYE 

SAYISI 

ADANA 45.376 15.946 1.650 4.581  K.MARAŞ 9.640 2.079 134 627 

ADIYAMAN 6.884 1.191 103 536  KARABÜK 2.476 524 62 231 

AFYON 6.801 897 75 476  KARAMAN 2.680 466 36 178 

AĞRI 1.213 104 21 164  KARS 1.787 174 18 105 

AKSARAY 2.785 494 56 222  KASTAMONU 4.096 760 39 246 

AMASYA 7.562 1.865 122 503  KAYSERİ 8.461 1.968 223 807 

ANKARA 82.065 31.588 2.216 5.973  KIRIKKALE 2.233 536 23 101 

ANTALYA 42.774 14.114 1.041 3.383  KIRKLARELİ 14.613 4.211 437 1.407 

ARDAHAN 1.894 173 23 103  KIRŞEHİR 3.236 583 17 76 

ARTVİN 5.227 1.152 88 384  KİLİS 883 107 9 70 

AYDIN 33.611 10.306 1.244 3.972  KOCAELİ 28.169 8.981 854 2.559 

BALIKESİR 24.735 7.689 597 1.913  KONYA 9.916 1.730 142 665 
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BARTIN 2.122 372 30 123  KÜTAHYA 3.570 548 62 254 

BATMAN 920 155 32 128  MALATYA 10.154 2.299 164 523 

BAYBURT 374 42 15 60  MANİSA 21.465 4.838 451 1.844 

BİLECİK 3.956 923 90 356  MARDİN 1.475 299 41 163 

BİNGÖL 675 145 23 72  MERSİN 40.423 14.779 896 2.490 

BİTLİS 691 115 24 130  MUĞLA 33.348 9.963 1.036 4.157 

BOLU 4.419 1.107 88 295  MUŞ 754 106 19 72 

BURDUR 4.411 993 58 274  NEVŞEHİR 3.286 720 38 203 

BURSA 32.085 8.747 1.009 3.565  NİĞDE 4.771 908 34 241 

ÇANAKKALE 14.179 4.188 345 1.146  ORDU 8.412 1.385 122 569 

ÇANKIRI 984 190 9 69  OSMANİYE 6.182 1.760 122 380 

ÇORUM 12.458 3.828 221 705  RİZE 3.379 591 54 220 

DENİZLİ 15.990 3.895 319 1.270  SAKARYA 8.579 2.255 256 905 

DİYARBAKIR 3.400 691 106 372  SAMSUN 15.876 4.068 332 1.235 

DÜZCE 3.277 704 67 244  SİİRT 673 86 10 92 

EDİRNE 11.010 2.764 293 1.000  SİNOP 3.630 1.025 55 214 

ELAZIĞ 2.997 645 80 237  SİVAS 9.440 2.425 168 544 

ERZİNCAN 5.628 1.628 96 305  ŞANLIURFA 3.305 490 92 368 

ERZURUM 2.544 332 37 183  ŞIRNAK 755 85 30 118 

ESKİŞEHİR 14.314 4.351 381 1.164  TEKİRDAĞ 25.814 7.404 1.093 3.683 

GAZİANTEP 22.292 5.937 656 2.217  TOKAT 8.153 1.719 114 421 

GİRESUN 7.719 1.801 159 571  TRABZON 8.743 1.661 144 551 

GÜMÜŞHANE 995 164 15 83  TUNCELİ 4.182 1.071 84 227 

HAKKARİ 647 156 59 182  UŞAK 8.189 2.130 229 878 

HATAY 31.520 10.214 1.282 3.513  VAN 2.351 439 74 259 

IĞDIR 671 85 13 69  YALOVA 5.033 1.918 159 436 

ISPARTA 4.069 902 62 354  YOZGAT 3.054 487 29 155 

İSTANBUL 259.063 99.399 10.926 28.581  ZONGULDAK 10.593 2.713 214 729 

İZMİR 148.972 56.793 5.312 15.006  Genel Toplam 1.217.088 387.076 37.159 113.487 

 

Üye sayısına göre ilk 10 il; 

 

 

  

259.063 148.972 82.065 45.376 42.774 40.423 33.611 33.348 32.085 31.520

İSTANBUL İZMİR ANKARA ADANA ANTALYA MERSİN AYDIN MUĞLA BURSA HATAY



b.- OLAĞAN İL – İLÇE KONGRELERİ: 

03 Mayıs 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu 

toplantısında alınan karar ile, 36.Olağan Kurultay 

Takvimi başlatılarak, süreç içerisinde yapılacak 

işlemleri içeren “Kongre Takvimi” açıklanmıştı. 

Yürütülen Kongreler Takvimi süresince hak 

kayıplarının önlenmesi için, Genel Merkez Üye 

Yazım Birimi tarafından kayıtlı üyelerin adres 

bilgileri, “16 Nisan 2017 Anayasa Halk Oylamasına 

Esas Olan Seçmen Kütük” adres bilgilerine göre 

güncellemeleri yapılmıştır. 

Yapılan adres bilgileri güncellemeleri ile, İlçe 

Başkanlıklarımızdan gelen istifa, vefat, nakil, 

disiplin dosyalarını da içeren güncellemeler sonrası 

hazırlanan mahalle veya köylere ait “Muhtarlık 

Bölgesi Delege Seçimlerine Esas Olacak Üye 

Çizelgeleri” İlçe Başkanlıklarımızda 10 Temmuz 

2017 – 17 Temmuz 2017 tarihleri arasında askıya 

çıkartılmıştır. 

İtiraz süreci içerisinde, İlçe ve İl Başkanlıklarımıza 

yapılan itirazlar ve itirazlara yönelik yapılan 

çalışmalar “Parti Tüzüğü”, ”Üye Yazım 

Yönetmeliği”, “Kongre Takvimi” ile, “2017/4 sayılı 

Genelge” kapsamında İl ve İlçe Başkanlıklarımızca 

değerlendirilerek Genel Merkeze ulaştırılmıştır. 

Genel Merkeze ulaştırılan itirazlar Parti Kütüğü 

kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda itirazları ve evrakları uygun olan 

üyelerimizin güncelleme işlemleri Parti Kütüğü 

üzerinde yapılmıştır.  

Güncellemeleri yapılan üyelerimiz ile, itirazları ve 

itiraz evrakları uygun olmayan üyelerimizin 

durumları hakkında ilgili İl ve İlçe Başkanlıklarımıza 

gerekli yazışmalarla bilgilendirmeleri yapılmıştır.  

Muhtarlık Bölgesi Delege Seçimleri sonrası Olağan 

İl ve İlçe Kongreleri seçimlerimiz devam 

etmektedir. 

 

c.- GENÇ ve KADIN ÜYELERİMİZİN OLAĞAN İL – 

İLÇE KONGRELERİ: 

Genç üyelerimizin hazirun listeleri 1987 doğum yılı 

baz alınmak kaydıyla 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle, 

kadın üyelerimizin hazirun listeleri ise, 20 Kasım 

2017 tarihi itibariyle Parti Kütüğünde yapılan tüm 

güncellemeler sonrası mühürlenerek ilgili İl ve İlçe 

Başkanlıklarına gönderilmek üzere Gençlik ve Kadın 

Kolları Genel Başkanlıklarımıza teslim edilmiştir.  

 

d.- YENİ ÜYELER: 

Parti Tüzüğümüzün 9. Maddesi gereği İlçe 

Başkanlıklarına üyelik başvurusunda 

bulunanlardan, 15 günlük askı sürelerini 

tamamlayarak İlçe Başkanlıklarından Genel 

Sekreterliğe gönderilen formların kayıtları düzenli 

olarak Parti Kütüğüne aktarılmaktadır. 

 

e.- PARTİ KÜTÜĞÜ GÜNCELLEMESİ: 

Genel Merkez Parti Kütüğünün güncellenmesi ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil bürosunda 

tutulan parti kayıtları ile uyumlu olması üyelik 

açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu amaçla İlçe Başkanlıklarında kayıt edilen yeni 

üyeler ile, İl ve İlçe Başkanlıklarımız ile yapılan 

çalışmalar ve yazışmalar sonucu istifa, vefat, nakil, 

disiplin ve üye kimlik kartları taleplerinin yapımları 

düzenli olarak devam etmektedir.  

 

f.- ONLİNE ÜYELER: 

Online Üyelik Sisteminden 08 Temmuz 2014 

tarihinden günümüze değin 76.295 kişi üyelik için 

başvuruda bulunmuşlardır. Bunlardan 33.919 kişi 

asıl üye olarak Üye Kütüğünde kayıtlıdır.  

Üyelik işlemleri devam eden 3.614 kişi ile üyelik 

süreçleri bu aşamada uygun olmayan 38.762 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 09 Eylül 2017 tarihli Parti 

Meclisi için verilen raporda, 74.998 kişinin üyelik 
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için başvuruda bulunduğu, bunlardan 33.132 

kişinin asıl üye olduğu ve üyelik işlemlerine devam 

eden 4.198 kişi ile, üyelik süreçleri henüz uygun 

olmayan 37.668 kişinin üyelik işlemlerine devam 

edildiği belirtilmişti. 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BİTENLERİN SAYI DAĞILIMI (21.11.2017 itibariyle) 

  

DURUM SAYI 

Onaylananlar 33.919 

TOPLAM 33.919 

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ DEVAM EDENLERİN SAYI DAĞILIMI (21.11.2017)  

  

DURUM SAYI 

Üyelik Kartları Matbaada Basımda Olanlar 243 

Uyeye Kartları Kargo ile Gönderilenler  3.299 

Üyeden Islak Imzalı Formları Dönen, İlçe Görüşleri istenenler 72 

TOPLAM 3.614 

  

 

ÜYELİK SÜREÇLERİ BU AŞAMADA UYGUN OLMAYANLARIN SAYI DAĞILIMI (21.11.2017) 
 

  

DURUM SAYI 

Kredi Kartı veya SMS ödemesi (Aidat) Olmayanlar 25.605 

Resim Uygun Olmayanlar 1.813 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri veya Diğer Bilgileri Eksik Olanlar 93 

Yargıtay da Başka Partide Kayıtlı Olanlar 2.214 

Kişilere Kargo Teslim edilemeyenler 6.403 

Üyeliklerini İptal Edenler  2.583 

İlçe Başkanlığının İtiraz Ettiği Üyeler 51 

TOPLAM 38.762 

 

g.- MÜKERRER ÜYELİK: 

Önceki dönemlerde Genel Sekreterlik tarafından 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Siparweb 

programı üzerinden bildirimler yapıldıktan sonra, 

Sayın Başsavcılıktan üyelerimizin durumu ile ilgili 

CD alınarak üyelikler kontrol edilmekteydi. 

Bu yapılan kontroller sonrasında, özellikle 2820 

sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. Maddesi’nin 2. 

fıkrası, “kimse aynı zamanda birden fazla partinin 

üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi 

partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır” 

hükmü göz önünde bulundurularak üyelikleri Sayın 

Başsavcılık tarafından tutulan sicil dosyamıza 

aktarılmayanlar Parti Kütüğünden düşürülerek İl ve 

İlçe Başkanlıklarımıza bildirilmekte ve yeniden form 

doldurmaları istenmekteydi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2013-2. Dönemi 

için partilerden gelen talep sonrası Siparweb 

programı üzerinde bazı değişikliğe gitmiştir.  

Yapılan değişiklik sonrası artık, kişinin daha önce 

herhangi bir partide kaydı var ise ve o partiden 

kaydını sildirmeden başka bir Parti Genel Merkezi 

tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na üye 

olarak bildirilmeye çalışılanlar, Yargıtay Cumhuriyet 
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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. 

 

h.- KİMLİK KARTI VERİLMESİ 

Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1.217.088 asıl 

üyemizden fotoğrafları üye kimlik kartı yapmaya 

elverişli olan 1.122.105 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 4.115 kişinin kimlik 

kartları, 

 İlçe Başkanlıklarından Genel Sekreterliğe 

gönderilen daha önceki dönemlerde üye 

olanlardan fotoğrafları olmayan veya fotokopi 

resimleri olan 90.868 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 (21.11.2017) 

İL İLÇE ÜYE SAYISI 
KADIN  

ÜYE SAYISI 

GENÇ KADIN  

ÜYE SAYISI 

GENÇ  

ÜYE SAYISI 

ADANA ALADAĞ 389 84 9 37 

ADANA CEYHAN 2.665 697 66 250 

ADANA ÇUKUROVA 11.010 4.432 301 787 

ADANA FEKE 232 47 3 25 

ADANA İMAMOĞLU 385 72 4 26 

ADANA KARAİSALI 290 32 1 14 

ADANA KARATAŞ 639 209 28 82 

ADANA KOZAN 2.027 582 69 223 

ADANA POZANTI 408 68 7 34 

ADANA SAİMBEYLİ 328 84 5 21 

ADANA SARIÇAM 1.755 489 51 142 

ADANA SEYHAN 18.212 6.873 861 2.198 

ADANA TUFANBEYLİ 295 71 2 15 

ADANA YUMURTALIK 319 66 6 24 

ADANA YÜREĞİR 6.422 2.140 237 703 

ADIYAMAN BESNİ 1.240 133 14 95 

ADIYAMAN ÇELİKHAN 219 32 4 9 

ADIYAMAN GERGER 171 17 4 40 

ADIYAMAN GÖLBAŞI 1.108 319 22 61 

http://www.yargitaycb.gov.tr/
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ADIYAMAN KAHTA 433 74 4 24 

ADIYAMAN MERKEZ 3.430 592 53 278 

ADIYAMAN SAMSAT 40 0 0 14 

ADIYAMAN SİNCİK 52 3 0 2 

ADIYAMAN TUT 191 21 2 13 

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 186 12 1 23 

AFYONKARAHİSAR BAYAT 132 10 1 8 

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 295 27 2 15 

AFYONKARAHİSAR ÇAY 207 30 1 8 

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 104 4 2 8 

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 117 8 0 11 

AFYONKARAHİSAR DİNAR 504 53 3 18 

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 633 69 5 51 

AFYONKARAHİSAR EVCİLER 159 5 0 4 

AFYONKARAHİSAR HOCALAR 132 13 1 7 

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 346 19 1 20 

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 60 1 0 1 

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 38 1 0 1 

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1.974 453 40 181 

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 559 63 4 28 

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 452 19 2 41 

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 390 62 4 11 

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 513 48 8 40 

AĞRI DİYADİN 84 11 5 12 

AĞRI DOĞUBAYAZIT 108 19 3 4 

AĞRI ELEŞKİRT 53 2 0 1 

AĞRI HAMUR 61 0 0 5 

AĞRI MERKEZ 433 48 5 37 

AĞRI PATNOS 270 14 5 84 

AĞRI TAŞLIÇAY 56 7 3 4 

AĞRI TUTAK 148 3 0 17 

AKSARAY AĞAÇÖREN 70 5 1 2 

AKSARAY ESKİL 142 5 1 6 

AKSARAY GÜLAĞAÇ 518 140 25 65 

AKSARAY GÜZELYURT 117 17 0 5 

AKSARAY MERKEZ 1.699 299 27 136 

AKSARAY ORTAKÖY 170 19 2 5 

AKSARAY SARIYAHŞİ 69 9 0 3 

AMASYA GÖYNÜCEK 491 132 4 17 

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 1.682 516 25 113 

AMASYA HAMAMÖZÜ 90 12 1 3 

AMASYA MERKEZ 2.174 498 39 107 

AMASYA MERZİFON 2.023 527 39 186 

AMASYA SULUOVA 426 91 6 19 

AMASYA TAŞOVA 676 89 8 58 

ANKARA AKYURT 181 34 3 7 
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ANKARA ALTINDAĞ 4.255 1.614 123 322 

ANKARA AYAŞ 200 39 1 4 

ANKARA BALA 323 43 2 20 

ANKARA BEYPAZARI 363 65 3 25 

ANKARA ÇAMLIDERE 97 19 0 6 

ANKARA ÇANKAYA 21.260 9.040 618 1.540 

ANKARA ÇUBUK 578 133 5 25 

ANKARA ELMADAĞ 1.123 328 38 123 

ANKARA ETİMESGUT 6.362 2.638 133 346 

ANKARA EVREN 70 27 0 0 

ANKARA GÖLBAŞI 1.307 416 24 86 

ANKARA GÜDÜL 85 18 0 3 

ANKARA HAYMANA 320 23 2 18 

ANKARA KAHRAMANKAZAN 295 93 10 21 

ANKARA KALECİK 242 46 2 9 

ANKARA KEÇİÖREN 9.512 3.597 248 655 

ANKARA KIZILCAHAMAM 267 47 1 11 

ANKARA MAMAK 17.446 6.907 593 1.627 

ANKARA NALLIHAN 305 46 2 14 

ANKARA POLATLI 880 198 19 57 

ANKARA PURSAKLAR 438 131 16 40 

ANKARA SİNCAN 2.722 838 82 208 

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 536 95 2 15 

ANKARA YENİMAHALLE 12.898 5.153 289 791 

ANTALYA AKSEKİ 369 95 1 14 

ANTALYA AKSU 557 120 10 52 

ANTALYA ALANYA 3.329 1.103 73 237 

ANTALYA DEMRE 498 134 10 43 

ANTALYA DÖŞEMEALTI 1.047 270 29 120 

ANTALYA ELMALI 535 66 2 23 

ANTALYA FİNİKE 955 304 19 67 

ANTALYA GAZİPAŞA 1.650 436 19 90 

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 138 28 0 5 

ANTALYA İBRADI 117 23 1 6 

ANTALYA KAŞ 1.303 303 27 179 

ANTALYA KEMER 944 298 14 60 

ANTALYA KEPEZ 7.528 2.625 238 651 

ANTALYA KONYAALTI 4.382 1.792 98 276 

ANTALYA KORKUTELİ 801 102 9 59 

ANTALYA KUMLUCA 797 147 16 84 

ANTALYA MANAVGAT 4.258 919 73 338 

ANTALYA MURATPAŞA 12.481 5.191 379 973 

ANTALYA SERİK 1.085 158 23 106 

ARDAHAN ÇILDIR 210 24 1 2 

ARDAHAN DAMAL 179 12 4 14 

ARDAHAN GÖLE 435 34 5 23 
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ARDAHAN HANAK 260 7 0 7 

ARDAHAN MERKEZ 678 88 13 53 

ARDAHAN POSOF 132 8 0 4 

ARTVİN ARDANUÇ 505 76 6 28 

ARTVİN ARHAVİ 563 138 8 39 

ARTVİN BORÇKA 587 108 7 39 

ARTVİN HOPA 782 183 19 68 

ARTVİN KEMALPAŞA 405 75 6 28 

ARTVİN MERKEZ 1.266 364 31 111 

ARTVİN MURGUL 403 121 8 29 

ARTVİN ŞAVŞAT 518 64 2 31 

ARTVİN YUSUFELİ 198 23 1 11 

AYDIN BOZDOĞAN 921 143 29 112 

AYDIN BUHARKENT 352 98 18 60 

AYDIN ÇİNE 1.400 285 37 169 

AYDIN DİDİM 4.601 1.767 104 308 

AYDIN EFELER 8.186 2.760 395 1.162 

AYDIN GERMENCİK 1.023 170 21 110 

AYDIN İNCİRLİOVA 1.423 290 50 222 

AYDIN KARACASU 453 65 10 46 

AYDIN KARPUZLU 242 35 8 25 

AYDIN KOÇARLI 599 88 13 61 

AYDIN KÖŞK 536 91 17 85 

AYDIN KUŞADASI 5.251 2.153 196 499 

AYDIN KUYUCAK 844 192 32 105 

AYDIN NAZİLLİ 3.170 874 136 399 

AYDIN SÖKE 3.709 1.071 153 518 

AYDIN SULTANHİSAR 516 129 13 41 

AYDIN YENİPAZAR 385 95 12 50 

BALIKESİR ALTIEYLÜL 1.976 563 58 159 

BALIKESİR AYVALIK 2.223 848 56 157 

BALIKESİR BALYA 210 41 2 9 

BALIKESİR BANDIRMA 2.864 955 115 325 

BALIKESİR BİGADİÇ 374 57 3 40 

BALIKESİR BURHANİYE 2.371 879 53 161 

BALIKESİR DURSUNBEY 186 18 3 18 

BALIKESİR EDREMİT 6.932 2.617 151 457 

BALIKESİR ERDEK 883 288 12 44 

BALIKESİR GÖMEÇ 526 134 10 48 

BALIKESİR GÖNEN 973 183 23 84 

BALIKESİR HAVRAN 302 64 7 32 

BALIKESİR İVRİNDİ 504 42 4 30 

BALIKESİR KARESİ 1.778 519 49 153 

BALIKESİR KEPSUT 230 34 1 12 

BALIKESİR MANYAS 710 129 23 80 

BALIKESİR MARMARA 289 94 8 19 
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BALIKESİR SAVAŞTEPE 200 28 3 8 

BALIKESİR SINDIRGI 710 100 5 46 

BALIKESİR SUSURLUK 494 96 11 31 

BARTIN AMASRA 282 77 5 13 

BARTIN KURUCAŞİLE 98 16 3 4 

BARTIN MERKEZ 1.407 246 22 99 

BARTIN ULUS 335 33 0 7 

BATMAN BEŞİRİ 51 10 3 7 

BATMAN GERCÜŞ 58 2 0 0 

BATMAN HASANKEYF 50 13 3 6 

BATMAN KOZLUK 122 3 1 24 

BATMAN MERKEZ 465 107 17 73 

BATMAN SASON 174 20 8 18 

BAYBURT AYDINTEPE 51 3 0 4 

BAYBURT DEMİRÖZÜ 83 19 6 17 

BAYBURT MERKEZ 240 20 9 39 

BİLECİK BOZÜYÜK 1.485 447 41 134 

BİLECİK GÖLPAZARI 255 30 1 22 

BİLECİK İNHİSAR 77 14 0 2 

BİLECİK MERKEZ 1.295 311 39 134 

BİLECİK OSMANELİ 209 29 3 20 

BİLECİK PAZARYERİ 117 12 3 12 

BİLECİK SÖĞÜT 419 59 3 32 

BİLECİK YENİPAZAR 99 21 0 0 

BİNGÖL ADAKLI 68 11 1 4 

BİNGÖL GENÇ 56 4 1 9 

BİNGÖL KARLIOVA 50 6 3 6 

BİNGÖL KİĞI 97 16 1 2 

BİNGÖL MERKEZ 244 74 12 32 

BİNGÖL SOLHAN 48 14 5 15 

BİNGÖL YAYLADERE 43 10 0 1 

BİNGÖL YEDİSU 69 10 0 3 

BİTLİS ADİLCEVAZ 60 2 0 5 

BİTLİS AHLAT 67 7 0 6 

BİTLİS GÜROYMAK 95 6 0 15 

BİTLİS HİZAN 57 4 2 5 

BİTLİS MERKEZ 175 36 11 46 

BİTLİS MUTKİ 75 21 1 21 

BİTLİS TATVAN 162 39 10 32 

BOLU DÖRTDİVAN 49 4 0 1 

BOLU GEREDE 49 3 0 4 

BOLU GÖYNÜK 163 21 0 5 

BOLU KIBRISCIK 139 16 0 3 

BOLU MENGEN 261 57 3 15 

BOLU MERKEZ 3.299 942 80 239 

BOLU MUDURNU 280 50 2 18 
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BOLU SEBEN 91 9 1 5 

BOLU YENİÇAĞA 88 5 2 5 

BURDUR AĞLASUN 101 21 2 6 

BURDUR ALTINYAYLA 65 11 0 2 

BURDUR BUCAK 457 77 7 32 

BURDUR ÇAVDIR 143 13 0 6 

BURDUR ÇELTİKÇİ 75 6 1 6 

BURDUR GÖLHİSAR 249 32 0 3 

BURDUR KARAMANLI 272 69 4 18 

BURDUR KEMER 54 3 1 1 

BURDUR MERKEZ 2.120 577 32 159 

BURDUR TEFENNİ 188 43 4 14 

BURDUR YEŞİLOVA 687 141 7 27 

BURSA BÜYÜKORHAN 74 2 1 2 

BURSA GEMLİK 1.520 438 43 149 

BURSA GÜRSU 594 113 17 63 

BURSA HARMANCIK 80 8 0 1 

BURSA İNEGÖL 1.893 341 57 295 

BURSA İZNİK 783 148 14 71 

BURSA KARACABEY 869 164 23 95 

BURSA KELES 94 2 0 5 

BURSA KESTEL 1.075 239 38 177 

BURSA MUDANYA 2.775 934 80 286 

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 1.295 219 31 137 

BURSA NİLÜFER 6.233 2.159 195 662 

BURSA ORHANELİ 241 21 0 7 

BURSA ORHANGAZİ 1.119 282 37 145 

BURSA OSMANGAZİ 7.821 2.188 293 889 

BURSA YENİŞEHİR 759 121 19 84 

BURSA YILDIRIM 4.860 1.368 161 497 

ÇANAKKALE AYVACIK 1.052 260 18 87 

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 1.025 207 13 78 

ÇANAKKALE BİGA 1.736 388 41 134 

ÇANAKKALE BOZCAADA 122 44 4 13 

ÇANAKKALE ÇAN 1.029 222 13 53 

ÇANAKKALE ECEABAT 357 141 10 30 

ÇANAKKALE EZİNE 757 208 21 96 

ÇANAKKALE GELİBOLU 908 260 13 45 

ÇANAKKALE GÖKÇEADA 272 99 5 14 

ÇANAKKALE LAPSEKİ 553 117 4 32 

ÇANAKKALE MERKEZ 5.857 2.191 202 537 

ÇANAKKALE YENİCE 511 51 1 27 

ÇANKIRI ATKARACALAR 43 13 1 3 

ÇANKIRI BAYRAMÖREN 53 14 0 1 

ÇANKIRI ÇERKEŞ 125 12 0 8 

ÇANKIRI ELDİVAN 57 17 1 4 
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ÇANKIRI ILGAZ 78 5 0 8 

ÇANKIRI KIZILIRMAK 56 14 0 4 

ÇANKIRI KORGUN 18 5 1 2 

ÇANKIRI KURŞUNLU 73 6 2 9 

ÇANKIRI MERKEZ 267 60 3 16 

ÇANKIRI ORTA 52 7 1 3 

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 153 34 0 11 

ÇANKIRI YAPRAKLI 9 3 0 0 

ÇORUM ALACA 493 108 5 16 

ÇORUM BAYAT 173 16 0 5 

ÇORUM BOĞAZKALE 58 20 0 2 

ÇORUM DODURGA 103 5 0 1 

ÇORUM İSKİLİP 328 29 3 28 

ÇORUM KARGI 245 16 2 11 

ÇORUM LAÇİN 103 7 0 3 

ÇORUM MECİTÖZÜ 596 141 14 40 

ÇORUM MERKEZ 8.430 3.050 178 502 

ÇORUM OĞUZLAR 176 29 3 5 

ÇORUM ORTAKÖY 163 16 2 10 

ÇORUM OSMANCIK 517 60 5 46 

ÇORUM SUNGURLU 972 327 8 32 

ÇORUM UĞURLUDAĞ 101 4 1 4 

DENİZLİ ACIPAYAM 919 139 7 53 

DENİZLİ BABADAĞ 118 28 3 7 

DENİZLİ BAKLAN 117 12 3 10 

DENİZLİ BEKİLLİ 337 68 10 32 

DENİZLİ BEYAĞAÇ 199 34 0 3 

DENİZLİ BOZKURT 250 33 1 16 

DENİZLİ BULDAN 490 98 6 38 

DENİZLİ ÇAL 511 68 5 38 

DENİZLİ ÇAMELİ 288 46 1 4 

DENİZLİ ÇARDAK 219 29 1 10 

DENİZLİ ÇİVRİL 1.332 257 30 92 

DENİZLİ GÜNEY 260 34 3 35 

DENİZLİ HONAZ 445 81 7 30 

DENİZLİ KALE 219 30 6 18 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 3.899 1.165 82 267 

DENİZLİ PAMUKKALE 4.359 1.271 98 383 

DENİZLİ SARAYKÖY 1.077 353 46 152 

DENİZLİ SERİNHİSAR 347 63 6 39 

DENİZLİ TAVAS 604 86 4 43 

DİYARBAKIR BAĞLAR 700 159 31 80 

DİYARBAKIR BİSMİL 170 20 3 16 

DİYARBAKIR ÇERMİK 163 34 11 34 

DİYARBAKIR ÇINAR 73 8 1 5 

DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 85 4 1 2 
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DİYARBAKIR DİCLE 52 1 0 7 

DİYARBAKIR EĞİL 68 7 4 17 

DİYARBAKIR ERGANİ 398 42 3 14 

DİYARBAKIR HANİ 87 17 5 18 

DİYARBAKIR HAZRO 35 1 1 9 

DİYARBAKIR KAYAPINAR 615 169 16 66 

DİYARBAKIR KOCAKÖY 73 12 2 12 

DİYARBAKIR KULP 71 10 5 11 

DİYARBAKIR LİCE 53 2 1 15 

DİYARBAKIR SİLVAN 98 15 0 8 

DİYARBAKIR SUR 178 47 7 16 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR 481 143 15 42 

DÜZCE AKÇAKOCA 681 201 18 70 

DÜZCE CUMAYERİ 145 14 0 5 

DÜZCE ÇİLİMLİ 129 11 2 9 

DÜZCE GÖLYAKA 210 25 8 25 

DÜZCE GÜMÜŞOVA 115 12 4 8 

DÜZCE KAYNAŞLI 198 26 1 8 

DÜZCE MERKEZ 1.649 406 33 111 

DÜZCE YIĞILCA 150 9 1 8 

EDİRNE ENEZ 660 170 20 66 

EDİRNE HAVSA 545 120 5 42 

EDİRNE İPSALA 674 126 13 59 

EDİRNE KEŞAN 2.719 666 48 188 

EDİRNE LALAPAŞA 158 8 1 6 

EDİRNE MERİÇ 395 38 4 26 

EDİRNE MERKEZ 4.028 1.275 176 514 

EDİRNE SÜLOĞLU 217 24 4 14 

EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1.614 337 22 85 

ELAZIĞ AĞIN 61 9 0 2 

ELAZIĞ ALACAKAYA 58 5 0 5 

ELAZIĞ ARICAK 49 9 4 10 

ELAZIĞ BASKİL 43 5 0 1 

ELAZIĞ KARAKOÇAN 165 19 3 10 

ELAZIĞ KEBAN 71 9 0 0 

ELAZIĞ KOVANCILAR 63 2 0 1 

ELAZIĞ MADEN 139 27 1 8 

ELAZIĞ MERKEZ 2.249 549 70 195 

ELAZIĞ PALU 50 1 0 1 

ELAZIĞ SİVRİCE 49 10 2 4 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 248 24 0 9 

ERZİNCAN İLİÇ 146 19 0 5 

ERZİNCAN KEMAH 267 47 7 13 

ERZİNCAN KEMALİYE 47 10 1 2 

ERZİNCAN MERKEZ 3.855 1.281 78 234 

ERZİNCAN OTLUKBELİ 63 19 1 3 
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ERZİNCAN REFAHİYE 185 35 0 4 

ERZİNCAN TERCAN 357 32 4 19 

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 460 161 5 16 

ERZURUM AŞKALE 154 21 1 5 

ERZURUM AZİZİYE 138 26 1 8 

ERZURUM ÇAT 233 8 3 16 

ERZURUM HINIS 263 33 1 21 

ERZURUM HORASAN 52 5 2 5 

ERZURUM İSPİR 87 10 0 2 

ERZURUM KARAÇOBAN 56 1 0 0 

ERZURUM KARAYAZI 53 5 3 11 

ERZURUM KÖPRÜKÖY 9 0 0 1 

ERZURUM NARMAN 53 4 0 2 

ERZURUM OLTU 80 11 1 1 

ERZURUM OLUR 51 6 3 7 

ERZURUM PALANDÖKEN 370 73 10 36 

ERZURUM PASİNLER 61 4 1 3 

ERZURUM PAZARYOLU 52 11 0 2 

ERZURUM ŞENKAYA 236 24 0 6 

ERZURUM TEKMAN 123 10 1 5 

ERZURUM TORTUM 57 13 1 2 

ERZURUM UZUNDERE 23 2 0 0 

ERZURUM YAKUTİYE 393 65 9 50 

ESKİŞEHİR ALPU 126 6 1 3 

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 166 23 0 8 

ESKİŞEHİR ÇİFTELER 227 43 4 10 

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 64 1 0 4 

ESKİŞEHİR HAN 86 8 0 4 

ESKİŞEHİR İNÖNÜ 143 16 0 9 

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 113 22 2 10 

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 131 22 2 26 

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 152 11 1 16 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 8.275 2.786 216 617 

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 88 14 4 7 

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 400 54 1 14 

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 163 20 2 7 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4.180 1.325 148 429 

GAZİANTEP ARABAN 345 25 2 27 

GAZİANTEP İSLAHİYE 809 118 4 33 

GAZİANTEP KARKAMIŞ 232 36 4 16 

GAZİANTEP NİZİP 1.210 160 33 165 

GAZİANTEP NURDAĞI 305 84 12 38 

GAZİANTEP OĞUZELİ 456 62 5 30 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 10.922 3.431 388 1.115 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 7.667 1.981 203 767 

GAZİANTEP YAVUZELİ 346 40 5 26 
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GİRESUN ALUCRA 79 15 3 5 

GİRESUN BULANCAK 1.352 378 33 92 

GİRESUN ÇAMOLUK 41 9 1 3 

GİRESUN ÇANAKÇI 72 7 0 1 

GİRESUN DERELİ 165 31 1 7 

GİRESUN DOĞANKENT 80 11 1 9 

GİRESUN ESPİYE 592 104 12 80 

GİRESUN EYNESİL 233 25 1 3 

GİRESUN GÖRELE 891 180 9 44 

GİRESUN GÜCE 160 20 0 10 

GİRESUN KEŞAP 427 70 11 39 

GİRESUN MERKEZ 2.623 755 78 216 

GİRESUN PİRAZİZ 361 92 2 16 

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 146 25 0 5 

GİRESUN TİREBOLU 403 71 7 35 

GİRESUN YAĞLIDERE 94 8 0 6 

GÜMÜŞHANE KELKİT 191 31 2 16 

GÜMÜŞHANE KÖSE 15 1 1 2 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 93 9 2 7 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 385 89 8 42 

GÜMÜŞHANE ŞİRAN 173 22 1 11 

GÜMÜŞHANE TORUL 138 12 1 5 

HAKKARİ ÇUKURCA 22 7 3 11 

HAKKARİ MERKEZ 334 102 41 101 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ 52 4 0 21 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 239 43 15 49 

HATAY ALTINÖZÜ 569 98 28 132 

HATAY ANTAKYA 4.187 1.132 147 487 

HATAY ARSUZ 3.125 1.098 160 383 

HATAY BELEN 814 307 43 100 

HATAY DEFNE 6.431 2.005 253 723 

HATAY DÖRTYOL 1.168 332 23 90 

HATAY ERZİN 845 300 34 67 

HATAY HASSA 438 77 13 58 

HATAY İSKENDERUN 5.219 2.110 194 453 

HATAY KIRIKHAN 1.147 320 49 164 

HATAY KUMLU 161 52 5 15 

HATAY PAYAS 634 185 21 84 

HATAY REYHANLI 792 150 22 120 

HATAY SAMANDAĞ 5.658 1.983 277 590 

HATAY YAYLADAĞI 332 65 13 47 

IĞDIR ARALIK 110 7 0 2 

IĞDIR KARAKOYUNLU 70 8 0 2 

IĞDIR MERKEZ 396 64 12 61 

IĞDIR TUZLUCA 95 6 1 4 

ISPARTA AKSU 107 25 0 11 
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ISPARTA ATABEY 51 10 1 10 

ISPARTA EĞİRDİR 326 79 3 36 

ISPARTA GELENDOST 155 6 2 7 

ISPARTA GÖNEN 206 43 0 23 

ISPARTA KEÇİBORLU 232 43 0 10 

ISPARTA MERKEZ 1.732 502 43 184 

ISPARTA SENİRKENT 113 22 0 5 

ISPARTA SÜTÇÜLER 111 13 0 1 

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 420 77 4 20 

ISPARTA ULUBORLU 68 7 1 5 

ISPARTA YALVAÇ 457 55 7 32 

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 91 20 1 10 

İSTANBUL ADALAR 1.241 506 57 156 

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.650 421 65 251 

İSTANBUL ATAŞEHİR 15.394 6.366 768 1.978 

İSTANBUL AVCILAR 12.238 4.901 548 1.405 

İSTANBUL BAĞCILAR 5.843 1.773 241 654 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 8.687 3.501 373 897 

İSTANBUL BAKIRKÖY 6.216 2.957 263 615 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 3.823 1.464 131 348 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 3.079 900 115 328 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6.135 2.783 362 905 

İSTANBUL BEYKOZ 4.965 1.780 233 604 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 7.145 3.173 323 776 

İSTANBUL BEYOĞLU 4.738 1.767 231 613 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 5.009 2.028 159 406 

İSTANBUL ÇATALCA 1.953 565 81 296 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY 4.192 1.523 179 468 

İSTANBUL ESENLER 3.717 1.125 163 437 

İSTANBUL ESENYURT 9.993 3.071 479 1.296 

İSTANBUL EYÜP 6.830 2.373 261 646 

İSTANBUL FATİH 4.121 1.624 110 318 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 4.483 1.563 153 413 

İSTANBUL GÜNGÖREN 3.667 1.468 202 459 

İSTANBUL KADIKÖY 11.218 5.123 459 1.189 

İSTANBUL KAĞITHANE 7.086 2.744 320 810 

İSTANBUL KARTAL 14.584 5.889 495 1.339 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 9.897 3.440 367 1.028 

İSTANBUL MALTEPE 13.795 5.779 663 1.653 

İSTANBUL PENDİK 8.572 2.701 314 855 

İSTANBUL SANCAKTEPE 7.818 2.821 420 1.032 

İSTANBUL SARIYER 8.779 3.555 359 941 

İSTANBUL SİLİVRİ 4.391 1.456 159 565 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 1.651 400 82 250 

İSTANBUL SULTANGAZİ 8.627 2.930 312 842 

İSTANBUL ŞİLE 992 365 21 54 
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İSTANBUL ŞİŞLİ 8.257 3.703 397 947 

İSTANBUL TUZLA 5.763 2.267 217 559 

İSTANBUL ÜMRANİYE 9.109 3.333 303 785 

İSTANBUL ÜSKÜDAR 7.628 3.152 340 944 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU 5.777 2.109 201 519 

İZMİR ALİAĞA 3.044 1.174 162 397 

İZMİR BALÇOVA 4.581 2.319 102 280 

İZMİR BAYINDIR 1.374 258 34 198 

İZMİR BAYRAKLI 12.555 4.975 467 1.183 

İZMİR BERGAMA 2.905 774 78 303 

İZMİR BEYDAĞ 201 41 7 18 

İZMİR BORNOVA 13.871 5.173 545 1.517 

İZMİR BUCA 16.255 6.521 642 1.710 

İZMİR ÇEŞME 2.162 778 70 204 

İZMİR ÇİĞLİ 10.461 4.230 419 1.025 

İZMİR DİKİLİ 2.574 882 76 230 

İZMİR FOÇA 1.943 772 45 154 

İZMİR GAZİEMİR 3.868 1.458 139 383 

İZMİR GÜZELBAHÇE 2.153 977 70 164 

İZMİR KARABAĞLAR 12.525 5.079 484 1.160 

İZMİR KARABURUN 496 171 17 50 

İZMİR KARŞIYAKA 13.484 6.068 452 1.084 

İZMİR KEMALPAŞA 2.417 570 63 249 

İZMİR KINIK 1.235 161 30 223 

İZMİR KİRAZ 876 128 25 127 

İZMİR KONAK 10.816 4.502 370 1.015 

İZMİR MENDERES 3.052 891 97 370 

İZMİR MENEMEN 4.645 1.494 157 521 

İZMİR NARLIDERE 5.133 2.302 176 459 

İZMİR ÖDEMİŞ 3.015 629 58 367 

İZMİR SEFERİHİSAR 1.970 710 54 167 

İZMİR SELÇUK 1.837 607 49 171 

İZMİR TİRE 1.873 443 37 163 

İZMİR TORBALI 4.758 1.575 268 814 

İZMİR URLA 2.893 1.131 119 300 

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 793 128 14 54 

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 565 76 10 40 

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 172 34 2 11 

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1.194 198 20 104 

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 91 10 0 2 

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1.743 342 27 148 

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 298 57 1 14 

KAHRAMANMARAŞ NURHAK 741 214 13 43 

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.145 221 25 99 

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2.488 759 17 88 

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 410 40 5 24 
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KARABÜK EFLANİ 103 8 0 13 

KARABÜK ESKİPAZAR 97 5 0 2 

KARABÜK MERKEZ 1.129 255 33 137 

KARABÜK OVACIK 64 3 0 4 

KARABÜK SAFRANBOLU 703 209 24 60 

KARABÜK YENİCE 380 44 5 15 

KARAMAN AYRANCI 185 11 1 10 

KARAMAN BAŞYAYLA 22 0 0 1 

KARAMAN ERMENEK 411 62 1 16 

KARAMAN KAZIMKARABEKİR 45 8 1 1 

KARAMAN MERKEZ 1.796 363 33 142 

KARAMAN SARIVELİLER 221 22 0 8 

KARS AKYAKA 85 2 0 0 

KARS ARPAÇAY 220 5 1 4 

KARS DİGOR 45 2 0 1 

KARS KAĞIZMAN 86 9 2 9 

KARS MERKEZ 792 111 10 64 

KARS SARIKAMIŞ 272 27 1 12 

KARS SELİM 142 8 0 6 

KARS SUSUZ 145 10 4 9 

KASTAMONU ABANA 162 42 2 6 

KASTAMONU AĞLI 50 4 0 4 

KASTAMONU ARAÇ 247 28 0 20 

KASTAMONU AZDAVAY 142 31 0 3 

KASTAMONU BOZKURT 127 26 1 6 

KASTAMONU CİDE 499 134 8 37 

KASTAMONU ÇATALZEYTİN 125 27 0 0 

KASTAMONU DADAY 187 46 2 7 

KASTAMONU DEVREKANİ 141 0 0 4 

KASTAMONU DOĞANYURT 50 1 0 1 

KASTAMONU HANÖNÜ 170 43 0 10 

KASTAMONU İHSANGAZİ 54 6 0 4 

KASTAMONU İNEBOLU 122 19 0 3 

KASTAMONU KÜRE 58 6 0 11 

KASTAMONU MERKEZ 1.380 281 24 94 

KASTAMONU PINARBAŞI 53 4 0 1 

KASTAMONU SEYDİLER 90 3 0 12 

KASTAMONU ŞENPAZAR 53 4 0 6 

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 193 18 2 6 

KASTAMONU TOSYA 193 37 0 11 

KAYSERİ AKKIŞLA 90 6 0 7 

KAYSERİ BÜNYAN 217 14 3 23 

KAYSERİ DEVELİ 400 60 5 60 

KAYSERİ FELAHİYE 99 5 0 10 

KAYSERİ HACILAR 44 9 1 5 

KAYSERİ İNCESU 88 8 0 3 
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KAYSERİ KOCASİNAN 1.955 516 56 183 

KAYSERİ MELİKGAZİ 2.536 693 98 291 

KAYSERİ ÖZVATAN 54 5 0 5 

KAYSERİ PINARBAŞI 605 80 5 37 

KAYSERİ SARIOĞLAN 230 37 5 12 

KAYSERİ SARIZ 361 100 3 17 

KAYSERİ TALAS 1.123 363 44 107 

KAYSERİ TOMARZA 302 49 0 24 

KAYSERİ YAHYALI 138 5 0 7 

KAYSERİ YEŞİLHİSAR 219 18 3 16 

KIRIKKALE BAHŞİLİ 58 8 0 1 

KIRIKKALE BALIŞEYH 112 45 1 2 

KIRIKKALE ÇELEBİ 47 11 0 1 

KIRIKKALE DELİCE 139 18 0 1 

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 50 10 1 3 

KIRIKKALE KESKİN 103 17 0 2 

KIRIKKALE MERKEZ 1.439 381 20 82 

KIRIKKALE SULAKYURT 188 33 0 1 

KIRIKKALE YAHŞİHAN 97 13 1 8 

KIRKLARELİ BABAESKİ 2.561 747 72 219 

KIRKLARELİ DEMİRKÖY 141 27 6 12 

KIRKLARELİ KOFÇAZ 149 21 0 1 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6.299 1.917 212 656 

KIRKLARELİ MERKEZ 3.520 1.165 118 387 

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 169 34 2 6 

KIRKLARELİ PINARHİSAR 885 189 14 56 

KIRKLARELİ VİZE 889 111 13 70 

KIRŞEHİR AKÇAKENT 61 14 0 2 

KIRŞEHİR AKPINAR 179 15 0 2 

KIRŞEHİR BOZTEPE 236 56 1 5 

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 100 8 0 1 

KIRŞEHİR KAMAN 571 45 3 10 

KIRŞEHİR MERKEZ 1.813 400 12 49 

KIRŞEHİR MUCUR 276 45 1 7 

KİLİS ELBEYLİ 89 10 2 4 

KİLİS MERKEZ 606 84 6 50 

KİLİS MUSABEYLİ 121 9 1 11 

KİLİS POLATELİ 67 4 0 5 

KOCAELİ BAŞİSKELE 746 254 23 59 

KOCAELİ ÇAYIROVA 1.839 544 68 179 

KOCAELİ DARICA 2.263 647 74 220 

KOCAELİ DERİNCE 2.731 909 69 190 

KOCAELİ DİLOVASI 357 23 3 66 

KOCAELİ GEBZE 4.038 1.101 123 390 

KOCAELİ GÖLCÜK 2.306 802 64 164 

KOCAELİ İZMİT 8.339 3.023 282 838 
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KOCAELİ KANDIRA 824 150 13 69 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 829 279 25 72 

KOCAELİ KARTEPE 1.633 493 55 144 

KOCAELİ KÖRFEZ 2.264 756 55 168 

KONYA AHIRLI 62 6 0 5 

KONYA AKÖREN 43 13 0 1 

KONYA AKŞEHİR 890 178 5 31 

KONYA ALTINEKİN 55 0 0 1 

KONYA BEYŞEHİR 320 46 4 13 

KONYA BOZKIR 152 13 0 1 

KONYA CİHANBEYLİ 317 25 2 58 

KONYA ÇELTİK 74 1 0 2 

KONYA ÇUMRA 205 29 4 14 

KONYA DERBENT 152 9 0 13 

KONYA DEREBUCAK 51 4 0 11 

KONYA DOĞANHİSAR 122 9 0 1 

KONYA EMİRGAZİ 130 22 4 9 

KONYA EREĞLİ 1.933 434 25 93 

KONYA GÜNEYSINIR 50 3 0 0 

KONYA HADİM 90 11 0 2 

KONYA HALKAPINAR 49 6 0 1 

KONYA HÜYÜK 238 53 2 13 

KONYA ILGIN 350 27 6 16 

KONYA KADINHANI 131 2 1 12 

KONYA KARAPINAR 549 33 2 38 

KONYA KARATAY 357 80 16 45 

KONYA KULU 221 12 0 8 

KONYA MERAM 752 190 12 74 

KONYA SARAYÖNÜ 92 9 0 0 

KONYA SELÇUKLU 1.726 430 54 164 

KONYA SEYDİŞEHİR 539 75 4 19 

KONYA TAŞKENT 43 5 1 9 

KONYA TUZLUKÇU 92 4 0 4 

KONYA YALIHÜYÜK 13 0 0 0 

KONYA YUNAK 118 1 0 7 

KÜTAHYA ALTINTAŞ 129 7 1 7 

KÜTAHYA ASLANAPA 88 9 3 9 

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 87 4 0 8 

KÜTAHYA DOMANİÇ 216 26 1 16 

KÜTAHYA DUMLUPINAR 89 14 2 6 

KÜTAHYA EMET 149 9 1 6 

KÜTAHYA GEDİZ 388 43 5 28 

KÜTAHYA HİSARCIK 76 5 0 5 

KÜTAHYA MERKEZ 1.334 289 38 124 

KÜTAHYA PAZARLAR 53 8 0 2 

KÜTAHYA SİMAV 386 40 2 14 
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KÜTAHYA ŞAPHANE 57 12 1 5 

KÜTAHYA TAVŞANLI 518 82 8 24 

MALATYA AKÇADAĞ 970 165 5 41 

MALATYA ARAPGİR 332 41 1 8 

MALATYA ARGUVAN 595 129 5 31 

MALATYA BATTALGAZİ 2.087 556 45 127 

MALATYA DARENDE 150 15 3 4 

MALATYA DOĞANŞEHİR 1.079 195 20 51 

MALATYA DOĞANYOL 41 1 0 3 

MALATYA HEKİMHAN 977 187 8 33 

MALATYA KALE 75 25 2 3 

MALATYA KULUNCAK 174 27 0 3 

MALATYA PÜTÜRGE 109 10 1 10 

MALATYA YAZIHAN 346 66 5 22 

MALATYA YEŞİLYURT 3.219 882 69 187 

MANİSA AHMETLİ 224 29 4 19 

MANİSA AKHİSAR 3.178 739 53 253 

MANİSA ALAŞEHİR 2.024 441 48 195 

MANİSA DEMİRCİ 246 36 6 20 

MANİSA GÖLMARMARA 448 69 3 52 

MANİSA GÖRDES 363 26 4 27 

MANİSA KIRKAĞAÇ 539 99 7 38 

MANİSA KÖPRÜBAŞI 325 45 2 16 

MANİSA KULA 363 38 4 12 

MANİSA SALİHLİ 2.830 716 71 214 

MANİSA SARIGÖL 814 137 11 81 

MANİSA SARUHANLI 1.354 141 21 138 

MANİSA SELENDİ 291 38 3 23 

MANİSA SOMA 1.613 325 25 101 

MANİSA ŞEHZADELER 2.279 738 55 183 

MANİSA TURGUTLU 1.834 431 55 200 

MANİSA YUNUSEMRE 2.740 790 79 272 

MARDİN ARTUKLU 376 90 9 31 

MARDİN DARGEÇİT 68 11 0 11 

MARDİN DERİK 68 3 1 6 

MARDİN KIZILTEPE 299 49 7 45 

MARDİN MAZIDAĞI 179 68 19 37 

MARDİN MİDYAT 192 16 1 4 

MARDİN NUSAYBİN 72 10 1 5 

MARDİN ÖMERLİ 91 39 3 10 

MARDİN SAVUR 80 8 0 1 

MARDİN YEŞİLLİ 50 5 0 13 

MERSİN AKDENİZ 5.970 2.359 206 495 

MERSİN ANAMUR 2.451 1.018 58 140 

MERSİN AYDINCIK 288 60 2 14 

MERSİN BOZYAZI 277 61 5 19 
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MERSİN ÇAMLIYAYLA 168 15 1 12 

MERSİN ERDEMLİ 1.213 289 15 55 

MERSİN GÜLNAR 549 110 4 24 

MERSİN MEZİTLİ 6.055 2.562 145 354 

MERSİN MUT 2.223 532 35 138 

MERSİN SİLİFKE 2.894 771 49 193 

MERSİN TARSUS 5.675 1.774 157 531 

MERSİN TOROSLAR 5.242 2.054 73 184 

MERSİN YENİŞEHİR 7.418 3.174 146 331 

MUĞLA BODRUM 6.475 2.453 244 792 

MUĞLA DALAMAN 966 314 25 82 

MUĞLA DATÇA 1.378 496 36 148 

MUĞLA FETHİYE 3.712 1.023 114 513 

MUĞLA KAVAKLIDERE 252 38 5 34 

MUĞLA KÖYCEĞİZ 1.028 256 25 142 

MUĞLA MARMARİS 3.765 1.354 150 465 

MUĞLA MENTEŞE 4.830 1.269 217 877 

MUĞLA MİLAS 5.383 1.356 115 529 

MUĞLA ORTACA 1.286 373 26 115 

MUĞLA SEYDİKEMER 963 93 5 141 

MUĞLA ULA 1.074 297 27 115 

MUĞLA YATAĞAN 2.236 641 47 204 

MUŞ BULANIK 93 3 0 1 

MUŞ HASKÖY 60 2 1 8 

MUŞ KORKUT 61 17 7 13 

MUŞ MALAZGİRT 64 6 1 12 

MUŞ MERKEZ 248 37 9 36 

MUŞ VARTO 228 41 1 2 

NEVŞEHİR ACIGÖL 106 5 0 9 

NEVŞEHİR AVANOS 910 172 12 72 

NEVŞEHİR DERİNKUYU 321 17 0 16 

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 194 34 0 4 

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 738 248 9 36 

NEVŞEHİR KOZAKLI 235 50 4 8 

NEVŞEHİR MERKEZ 438 98 8 28 

NEVŞEHİR ÜRGÜP 344 96 5 30 

NİĞDE ALTUNHİSAR 149 20 0 3 

NİĞDE BOR 654 141 7 21 

NİĞDE ÇAMARDI 394 62 2 11 

NİĞDE ÇİFTLİK 306 19 3 25 

NİĞDE MERKEZ 2.584 484 17 164 

NİĞDE ULUKIŞLA 684 182 5 17 

ORDU AKKUŞ 132 15 1 4 

ORDU ALTINORDU 2.811 638 64 209 

ORDU AYBASTI 378 30 1 30 

ORDU ÇAMAŞ 92 6 0 3 
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ORDU ÇATALPINAR 90 1 0 5 

ORDU ÇAYBAŞI 83 5 0 3 

ORDU FATSA 1.410 227 20 109 

ORDU GÖLKÖY 297 30 3 41 

ORDU GÜLYALI 178 21 2 7 

ORDU GÜRGENTEPE 366 40 4 12 

ORDU İKİZCE 157 11 1 1 

ORDU KABADÜZ 143 14 1 9 

ORDU KABATAŞ 117 5 1 6 

ORDU KORGAN 187 8 2 5 

ORDU KUMRU 216 25 1 20 

ORDU MESUDİYE 330 66 4 25 

ORDU PERŞEMBE 321 58 4 21 

ORDU ULUBEY 214 24 1 14 

ORDU ÜNYE 890 161 12 45 

OSMANİYE BAHÇE 187 41 3 7 

OSMANİYE DÜZİÇİ 1.364 312 18 69 

OSMANİYE HASANBEYLİ 100 27 0 3 

OSMANİYE KADİRLİ 1.448 480 30 99 

OSMANİYE MERKEZ 2.701 835 67 187 

OSMANİYE SUMBAS 261 49 2 10 

OSMANİYE TOPRAKKALE 121 16 2 5 

RİZE ARDEŞEN 468 81 5 27 

RİZE ÇAMLIHEMŞİN 112 24 0 2 

RİZE ÇAYELİ 262 34 7 29 

RİZE DEREPAZARI 93 13 1 6 

RİZE FINDIKLI 526 115 6 30 

RİZE GÜNEYSU 68 8 1 4 

RİZE HEMŞİN 61 15 1 1 

RİZE İKİZDERE 66 9 2 7 

RİZE İYİDERE 82 5 0 3 

RİZE KALKANDERE 154 17 1 9 

RİZE MERKEZ 975 193 28 82 

RİZE PAZAR 512 77 2 20 

SAKARYA ADAPAZARI 2.504 864 93 249 

SAKARYA AKYAZI 462 84 10 39 

SAKARYA ARİFİYE 284 76 10 38 

SAKARYA ERENLER 462 162 23 57 

SAKARYA FERİZLİ 309 45 7 35 

SAKARYA GEYVE 362 46 7 20 

SAKARYA HENDEK 788 166 25 103 

SAKARYA KARAPÜRÇEK 126 15 2 7 

SAKARYA KARASU 938 253 23 94 

SAKARYA KAYNARCA 203 19 1 18 

SAKARYA KOCAALİ 223 36 6 23 

SAKARYA PAMUKOVA 254 39 4 21 
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SAKARYA SAPANCA 681 201 19 108 

SAKARYA SERDİVAN 711 229 23 77 

SAKARYA SÖĞÜTLÜ 168 16 2 5 

SAKARYA TARAKLI 104 4 1 11 

SAMSUN 19 MAYIS 198 30 3 7 

SAMSUN ALAÇAM 480 71 3 19 

SAMSUN ASARCIK 91 0 0 6 

SAMSUN ATAKUM 2.713 869 63 205 

SAMSUN AYVACIK 137 15 2 19 

SAMSUN BAFRA 1.759 436 40 150 

SAMSUN CANİK 791 213 27 80 

SAMSUN ÇARŞAMBA 1.012 113 14 74 

SAMSUN HAVZA 1.125 333 21 60 

SAMSUN İLKADIM 3.498 1.072 83 314 

SAMSUN KAVAK 238 24 2 12 

SAMSUN LADİK 475 138 1 7 

SAMSUN SALIPAZARI 138 9 1 5 

SAMSUN TEKKEKÖY 1.640 423 54 185 

SAMSUN TERME 730 113 5 28 

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 659 137 9 53 

SAMSUN YAKAKENT 192 72 4 11 

SİİRT BAYKAN 63 3 0 3 

SİİRT ERUH 51 6 1 3 

SİİRT KURTALAN 138 10 0 26 

SİİRT MERKEZ 295 59 8 42 

SİİRT PERVARİ 75 2 0 4 

SİİRT ŞİRVAN 50 6 1 14 

SİİRT TİLLO 1 0 0 0 

SİNOP AYANCIK 554 120 10 57 

SİNOP BOYABAT 342 73 6 20 

SİNOP DİKMEN 59 8 2 2 

SİNOP DURAĞAN 93 5 0 2 

SİNOP ERFELEK 278 69 5 15 

SİNOP GERZE 625 191 8 25 

SİNOP MERKEZ 1.509 529 21 82 

SİNOP SARAYDÜZÜ 56 12 0 0 

SİNOP TÜRKELİ 114 18 3 11 

SİVAS AKINCILAR 167 31 3 12 

SİVAS ALTINYAYLA 65 13 0 2 

SİVAS DİVRİĞİ 1.710 487 24 78 

SİVAS DOĞANŞAR 10 2 0 1 

SİVAS GEMEREK 389 51 0 6 

SİVAS GÖLOVA 32 7 0 2 

SİVAS GÜRÜN 236 32 2 8 

SİVAS HAFİK 379 109 4 20 

SİVAS İMRANLI 848 183 9 46 
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SİVAS KANGAL 680 113 4 36 

SİVAS KOYULHİSAR 303 62 6 16 

SİVAS MERKEZ 2.219 754 78 202 

SİVAS SUŞEHRİ 166 27 0 1 

SİVAS ŞARKIŞLA 404 95 5 17 

SİVAS ULAŞ 351 90 3 10 

SİVAS YILDIZELİ 475 96 6 20 

SİVAS ZARA 1.006 273 24 67 

ŞANLIURFA AKÇAKALE 79 8 2 11 

ŞANLIURFA BİRECİK 243 16 1 12 

ŞANLIURFA BOZOVA 107 1 0 4 

ŞANLIURFA CEYLANPINAR 241 46 11 38 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE 317 44 16 45 

ŞANLIURFA HALFETİ 391 84 8 26 

ŞANLIURFA HALİLİYE 755 131 16 82 

ŞANLIURFA HARRAN 43 2 2 12 

ŞANLIURFA HİLVAN 116 13 0 16 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 419 65 9 48 

ŞANLIURFA SİVEREK 278 53 19 53 

ŞANLIURFA SURUÇ 184 14 5 10 

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 132 13 3 11 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 89 25 7 21 

ŞIRNAK CİZRE 121 23 9 33 

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 54 13 6 14 

ŞIRNAK İDİL 35 3 2 3 

ŞIRNAK MERKEZ 105 6 2 23 

ŞIRNAK SİLOPİ 301 11 2 17 

ŞIRNAK ULUDERE 50 4 2 7 

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 3.592 1.036 166 595 

TEKİRDAĞ ÇORLU 5.093 1.597 219 703 

TEKİRDAĞ ERGENE 1.921 542 105 325 

TEKİRDAĞ HAYRABOLU 1.004 261 38 124 

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.828 428 75 249 

TEKİRDAĞ MALKARA 1.433 281 28 163 

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 952 327 27 102 

TEKİRDAĞ MURATLI 739 180 18 88 

TEKİRDAĞ SARAY 1.792 319 47 246 

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 5.735 1.884 293 847 

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1.725 549 77 241 

TOKAT ALMUS 668 155 14 39 

TOKAT ARTOVA 118 18 0 0 

TOKAT BAŞÇİFTLİK 65 18 1 4 

TOKAT ERBAA 877 144 10 70 

TOKAT MERKEZ 1.890 459 34 124 

TOKAT NİKSAR 1.146 261 11 25 

TOKAT PAZAR 91 9 2 12 
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TOKAT REŞADİYE 393 83 5 11 

TOKAT SULUSARAY 72 4 0 1 

TOKAT TURHAL 1.610 369 23 75 

TOKAT YEŞİLYURT 119 10 2 9 

TOKAT ZİLE 1.104 189 12 51 

TRABZON AKÇAABAT 937 143 21 78 

TRABZON ARAKLI 265 34 2 19 

TRABZON ARSİN 208 30 3 20 

TRABZON BEŞİKDÜZÜ 536 126 5 15 

TRABZON ÇARŞIBAŞI 193 24 4 15 

TRABZON ÇAYKARA 150 23 2 7 

TRABZON DERNEKPAZARI 57 7 0 0 

TRABZON DÜZKÖY 464 55 10 46 

TRABZON HAYRAT 81 13 1 6 

TRABZON KÖPRÜBAŞI 56 9 0 4 

TRABZON MAÇKA 510 92 9 31 

TRABZON OF 402 86 7 17 

TRABZON ORTAHİSAR 3.389 800 61 216 

TRABZON SÜRMENE 293 48 6 15 

TRABZON ŞALPAZARI 162 11 1 6 

TRABZON TONYA 454 67 2 19 

TRABZON VAKFIKEBİR 301 31 1 8 

TRABZON YOMRA 285 62 9 29 

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 287 81 9 14 

TUNCELİ HOZAT 427 70 6 16 

TUNCELİ MAZGİRT 390 67 3 14 

TUNCELİ MERKEZ 1.502 535 38 104 

TUNCELİ NAZIMİYE 305 68 3 10 

TUNCELİ OVACIK 450 99 18 37 

TUNCELİ PERTEK 522 97 5 26 

TUNCELİ PÜLÜMÜR 299 54 2 6 

UŞAK BANAZ 883 212 16 103 

UŞAK EŞME 1.113 211 17 96 

UŞAK KARAHALLI 264 31 5 28 

UŞAK MERKEZ 4.072 1.152 117 408 

UŞAK SİVASLI 1.315 386 62 194 

UŞAK ULUBEY 542 138 12 49 

VAN BAHÇESARAY 63 7 5 22 

VAN BAŞKALE 41 1 0 6 

VAN ÇALDIRAN 75 1 0 5 

VAN ÇATAK 53 3 1 12 

VAN EDREMİT 213 35 9 28 

VAN ERCİŞ 237 32 3 16 

VAN GEVAŞ 52 4 0 1 

VAN GÜRPINAR 94 7 1 12 

VAN İPEKYOLU 641 149 28 79 
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VAN MURADİYE 178 14 3 14 

VAN ÖZALP 59 3 0 8 

VAN SARAY 56 13 6 14 

VAN TUŞBA 589 170 18 42 

YALOVA ALTINOVA 500 155 15 39 

YALOVA ARMUTLU 117 22 6 23 

YALOVA ÇINARCIK 1.003 460 25 54 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY 632 218 14 47 

YALOVA MERKEZ 2.659 1.027 92 255 

YALOVA TERMAL 122 36 7 18 

YOZGAT AKDAĞMADENİ 274 37 0 15 

YOZGAT AYDINCIK 79 3 0 1 

YOZGAT BOĞAZLIYAN 600 64 1 25 

YOZGAT ÇANDIR 73 4 0 2 

YOZGAT ÇAYIRALAN 168 23 3 9 

YOZGAT ÇEKEREK 246 22 0 10 

YOZGAT KADIŞEHRİ 66 1 0 7 

YOZGAT MERKEZ 503 92 3 30 

YOZGAT SARAYKENT 54 4 1 2 

YOZGAT SARIKAYA 82 9 0 5 

YOZGAT SORGUN 301 125 12 16 

YOZGAT ŞEFAATLİ 146 5 0 6 

YOZGAT YENİFAKILI 92 15 1 1 

YOZGAT YERKÖY 370 83 8 26 

ZONGULDAK ALAPLI 515 101 10 42 

ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.367 228 15 93 

ZONGULDAK DEVREK 733 143 12 36 

ZONGULDAK EREĞLİ 3.290 947 71 227 

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 354 45 3 19 

ZONGULDAK KİLİMLİ 861 232 16 58 

ZONGULDAK KOZLU 764 203 11 45 

ZONGULDAK MERKEZ 2.709 814 76 209 

  GENEL TOPLAM 1.217.088 387.076 37.159 113.487 

                

 

 



GENEL SEKRETERLİK FAALİYETLERİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin 9 Eylül 2017 – 29 Kasım 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği etkinlikler, ziyaretler, basın açıklamaları ve bunların medya ortamındaki yansımaları ile 
bağlı birimlerdeki çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

 

ALPULLU ŞEKER FABRİKASI AÇILIŞI 

Kırklareli ziyaretimizde, Türkiye'nin ilk şeker 
üretimini sağlayan Alpullu Şeker Fabrikasının ikinci 
açılışının coşkusuna ortak olduk. Lüleburgazlı şeker 
pancarı üreticilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte, 
dört yıl önce şarteli indirilen fabrikamızın yeniden 
açılışını yaptık. 

 

(15 Eylül 2017 Cuma Alpullu -  Babaeski) 

UZUNKÖPRÜ ZİYARETİ 

Trakya ziyaretimizde sınır ilçemiz Uzunköprü'de ilçe 
örgütümüzle bir araya geldik, Uzunköprü Kültür, 
Sanat ve Tarım Festivaline katıldık. 

 

(15 Eylül 2017 Cuma Uzunköprü – Edirne) 

BABAESKİ BELEDİYESİNİ ZİYARET 

Babaeski Belediyemiz, kentin altyapı çalışmalarını 
eksiksiz bir şekilde tamamlamış. Tarihi binaların 

restore edilip hem korunmasına hem de yeniden 
kullanımına yönelmiş. Bu kapsamda yapılan, Anıtlar 
kurulunca tescilli, eski özel idare binasının açılışını 
yaptık. Tarihi eserimize sahip çıkıp hem de mahalle 
Muhtarlarımızın kullanımına kazandıran Babaeski 
Belediye Başkanımız Abdullah Acı’yı ve tüm 
belediye çalışanlarımızı kutladık. 

 

(16 Eylül 2017 Cumartesi Babaeski – Kırklareli) 

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ 

Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet 
Kesimioğlu'nu makamımda ziyaret ettik. Tarihin, 
doğanın iç içe geçtiği, sahip olduğu potansiyel ile 
büyük atılımlara hazırlanan Kırklareli Belediyemiz 
İl’i, bölgenin turizmdeki zenginlikleri ile cazibe 
merkezi yapma yolunda başarılı çalışmalar 
yürütüyor. Sevgili Başkanımızı ve çalışma 
arkadaşlarını, geleceğe güvenle yürüyen Kırklareli 
çalışmaları ve gayretleri için kutladık. 

 

(16 Eylül 2017 Cumartesi Kırklareli) 
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GENEL SEKRETERİMİZ ŞEREF BAKŞIK 

Şeref Bakşık. Ülkesine ve partisine adanmış bir 
ömür. 90 yıllık ulu çınar. İsmet Inönü'nün Genel 
Başkanlığında CHP Genel Sekreteriniziyaret ettik, 
hürmetle ellerinden öptük. 

 

(17 Eylül 2017 Pazar İzmir) 

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ 

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal 
Atatürk’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanı verilişinin 
96. yıl dönümü gününü kutladık. 

 

(19 Eylül 2017 Salı İzmir) 

FINDIK İÇİN ADALET MİTİNGİ 

Üreticilerimizle birlikte, Fındık için yürüdük 
Giresun'dan haykırdık…Giresun Meydanında Fındık 
İçin Adalet Mitingi yaptık. 

 

(20 Eylül 2017 Çarşamba Giresun) 

TARİŞ İŞÇİLERİNE ZİYARET 

Üzüm Mitingi programı kapsamında Manisa’ya 
gelen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 
başkanlığında Alaşehir’de TARİŞ işletmesinin 
ziyaret etiik, işçilerle birlikte karavanaya kaşık 
salladık. 

 

(28 Eylül 2017 Perşembe Alaşehir – Manisa) 

ÜZÜM MİTİNGİ 

Üzüm üreticilerimizle, çiftçimizle birlikte, omuz 
omuzayız. Üzümün başkentinden, 
AlaşehirMeydanından seslendik... Üreticimiz yalnız 
değildir! 

 

(28 Eylül 2017 Perşembe Alaşehir – Manisa) 

YEREL YÖNETİMLERDE SOL DÜŞÜNCE 

Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından 
düzenlenen panelde yerel yönetimlerde sol 
düşünce, yok edilen demokrasi, ayaklar altına 
alınan Adaleti konuştuk.  

https://www.facebook.com/hashtag/f%C4%B1nd%C4%B1ki%C3%A7inadalet?source=feed_text&story_id=10155728704027229
https://www.facebook.com/hashtag/f%C4%B1nd%C4%B1ki%C3%A7inadalet?source=feed_text&story_id=10155728704027229
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(1 Ekim 2017 Pazar Beşiktaş – İstanbul) 

2017 - 2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ 

Ege Üniversitemizin 2017 - 2018 Akademik Yılı Açılış 
Törenini İlber Ortaylı hocamızın verdiği ilk ders ile 
gerçekleştirdik. Başta öğrencilerimiz olmak üzere 
tüm öğretim üyesi ve görevlilerine başarılar diledik. 

 

(2 Ekim 2017 Pazartesi İzmir) 

DÜNYA MİMARLIK HAFTASI 

Dünya Mimarlık Haftası Çerçevesinde Mimarlar 
Odası İzmir Şubesince düzenlenen törende 
meslekte 30. ve 50.Yılını dolduran üyelerimizi 
tebrik ettik. 

 

(2 Ekim 2017 Pazartesi İzmir) 

YAS-I MATEM MUHARREM ORUCU AÇMA YEMEĞİ 

Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde Yas-ı 
Matem Muharrem Orucu açma yemeğimize 
katıldık.  

 

(2 Ekim 2017 Pazartesi Bornova – İzmir) 

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ 

Şehit Yüzbaşımız Mustafa Erdal'ın ailesine 
taziyelerimizi sunduk... Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu başkanlığında, şehidin Ankara'da 
yaşayan ailesini ziyaret ederek Başsağlığı dileğinde 
bulunduk 

 

(4 Ekim 2017 Çarşamba Ankara) 

EGEM PLATFORMU 

EGEM Platformunun düzenlediği Dayanışma 
Gecesinde, Ankara'daki hemşerilerimizle bir araya 
geldik. 8 Ege İlinin oluşturduğu Platformun, 19 - 22 
Ekim tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezinde 
düzenleyeceği 10. Ege İlleri Tanıtım Günlerini 
konuştuk. 
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(5 Ekim 2017 Perşembe Ankara) 

GÖKMEN ULU İLE DAYANIŞMA 

Gökmen Ulu’nun tutukluğunu protesto etmek ve 
ona destek için halkımızla ve örgütümüzle birlikte 
Gökmen'in Babaocağı Dikili'de bir araya geldik. 

 

(6 Ekim 2017 Cuma Dikili – İzmir) 

ÖDEMİŞ MODERN ET ENTEGRE TESİSİ AÇILIŞI 

İzmır Büyükşehir Belediyemizce Ödemiş'imize 
kazandırılan Modern Et Entegre Tesisimizin 
açılışında halkımızla buluştuk. Üreticilerimize 
küçükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdik. 

 

(7 Ekim 2017 Cumartesi Ödemiş – İzmir) 

BALKAN HALK DANSLARI FESTİVALİ 

Balkan Halk Dansları Festivali'nde Balkan 
coğrafyasından gelen misafirlerimizle buluştuk. 
Kültürlerin buluşmasında halk oyunlarının 
coşkusunu hep birlikte yaşadık. 

 

(7 Ekim 2017 Cumartesi Bornova – İzmir) 

MUĞLA ZİYARETİ 

Muğla ziyaretimizdeil örgütümüzle bir araya geldik. 
Ardından Muğla Büyükşehir Belediyemizi ziyaret 
ettik. Belediyeciliğin kaldırımdan ve asfalttan ibaret 
olmadığını çevrenin, sanatın ve sporun en önemli 
hizmet alanları olduğunu en güzel örnekleri ile 
gösteren sevgili Osman Gürün Başkanımız ile bir 
araya geldik.Ziyaretimizde, Ula ilçesinde Muğla 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan iki adet 
tenis kortunun açılış coşkusuna ortak olduk.  

 

 

(9 Ekim 2017 Pazartesi Muğla) 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI İLE 
TOPLANTI 

Meclis Tarım Komisyonu Üyeleri olarak Tarım 
Bakanı Sayın Fakıbaba ile bir araya geldik... Sayın 
Bakana ülkemizde tarım politikalarındaki yanlışları 
ve zor koşullardaki çiftçilerimizin durumunu ilettik. 
Üreticilerimizin, artan maliyetler karşısında üretim 
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yapamaz duruma geldiğini; et ithal ederek hayvan 
üreticilerimizin cezalandırılmamasını, 
vatandaşlarımızın sağlıklı-güvenli-hesaplı et 
gereksinimi karşılamanın Hükümetin temel görevi 
olduğunu vurguladık. 

 

(12 Ekim 2017 Perşembe Ankara TİGEM) 

İZMİR KADIN KURULUŞLAR BİRLİĞİ 

Kadınlarımız Cumhuriyet kazanımlarından ve 
Atatürk Devrimlerinden asla ödün vermeyecekler! 
İzmir Kadın Kuruluşlar Birliği Başkanı ve üyeleri 
Ankara'ya geldiler; iktidarın Cumhuriyet 
değerlerine ve Atatürk devrimlerine aykırı 
politikalarına karşı buradayız, nöbetteyiz dediler. 
Ardından Genel Merkezde ziyaretimize geldiler. 

 

(12 Ekim 2017 Perşembe Ankara CHP Genel 
Merkezi) 

4. İZMİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZİRVESİ 

İZSİAD 4. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesine 
katıldık. Zirvede kamu ve özel sektör temsilcikleri 
ile bir araya geldik; İş sağlığı ve güvenliğini konuştuk 
Önleyici, koruyucu tedbirlerin önemine, iş sağlığı, 
güvenliği kültürünün, bilincinin arttırılmasına ve 
sendikalaşma sürecine dikkat çektik 

 

(13 Ekim Cuma 2017 İzmir) 

DENİZ BAYKAL’A HASTANEDE ZİYARET 

Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı rahatsızlığı 
nedeniyle İbn-i Sina hastanesinde ziyaret ettik. 
Yakınlarına geçmiş olsun ve biran önce iyileşip 
aramıza dönmesi dileklerimizi ilettik, 
doktorlarından bilgi aldık.  

 

(16 Ekim 2017 Pazartesi Ankara) 

KADIN MUHTARLAR BULUŞMASI 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 
başkanlığında, Kadın Muhtarlarımızla bir araya 
geldik. Katılımcı ve yerel demokrasinin temsilcileri 
kadın muhtarlarımızla buluşmamızda sorunlarını - 
önerilerini dinledik. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim 
Muhtarlar Gününü kutladık. 
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(18 Ekim 2017 Perşembe Ankara) 

KARAMAN ZİYARETİ 

CHP Milletvekillerimizden oluşan bir heyetle 
Karaman ziyaret ettik... 
Karaman CHP İl Başkanlığımızda partililerimizle bir 
araya geldik, arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini 
dinledik, gündemi değerlendirdik. 

 

(22 Ekim 2017 Cumartesi Karaman) 

KONYA ZİYARETİ 

Konya CHP İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Parti 
emekçilerimizle bir araya geldik, örgütümüzün 
görüş ve önerilerini dinledik, Konya ve ülke 
gündemini değerlendirdik. Ardından Meram CHP 
İlçe Başkanlığımızın Olağan Kongresine katıldık, 
arkadaşlarımıza başarı dileklerimizi ve 
selamlarımızı ilettik. 

 

(23 Ekim 2017 Pazar Meram - Konya) 

CUMHURİYETİMİZİN 94. YILDÖNÜMÜ 
KUTLAMALARI - YENİMAHALLE 

Yenimahalleli yurttaşlarımızın Cumhuriyet 
coşkusuna ortak olduk. Yenimahalle Belediyemiz 
tarafından, Cumhuriyetimizin 94. yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında, Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, değerli 
Şair-Yazar Sunay Akın ve sanatçı İlhan Şeşen'in 
yakın tarihimize ışık tutan performansını izledik.  

 

(24 Ekim 2017 Yenimahalle – Ankara) 

CUMHURİYETİMİZİN 94. YILDÖNÜMÜ 
KUTLAMALARI - BORNOVA 

Cumhuriyetimizin 94. yıl coşkusunu ADD Bornova 
Şubemizin düzenlediği törenle yaşadık… 
Cumhuriyetimizi tek sesliliğe, tek adam 
diktatörlüğüne kurban ettirmeyeceğimizi ve 
ülkemizde yeniden demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletini ve demokrasiyi egemen kılacağımızı 
yineledik. 
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(28 Ekim 2017 Cumartesi Bornova – İzmir) 

İNGİLTERE ZİYARETİ 

Türkiye-İngiltere Parlamentolararası Dostluk Grubu 
olarak 29 Ekim 4 Kasım 2017 tarihleri arasında 
İngiltere ziyareti gerçekleştirdik. Program 
kapsamında Westminster Sarayında parlamento 
çalışmaları hakkında incelemelerde bulunduk. 
Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan, Avam Kamarası 
Başkan Yardımcısı Lindsay Hoyle bir araya geldik. 
Ayrıca İskoçya ziyareti ile İskoç Parlamentosunu 
ziyaret ettik, İskoç Parlamentosu Uluslararası 
İlişkiler Ofisinden Steven Bell ile bir araya geldik. 
Türkiye’nin İskoçya Konsolosluğunu ve CHP İskoçya 
Temsilciliğimizi ziyaret ettik, arkadaşlarımızla 
çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk.   

 

(30 Kasım 2017 Pazartesi Londra – İngiltere) 

AVRUPA ALEVİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANI  

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı İsmet 
Abbasoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretimize 
geldiler. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren 
Abbasoğu, “Dernek çalışmalarına katkılarımdan 
dolayı” şahsıma plaket takdim ettiler. 

 

(7 Kasım 2017 Salı TBMM) 

KONYALILAR FEDERASYONU ZİYARETİ 

İzmir’de yaşayan Konyalıların çatı örgütü Konyalılar 
Federasyonu’nun Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini Meclis’te ağırladık. 

 

(7 Kasım 2017 Salı TBMM) 

10 KASIM 

10 Kasım'da yurdumuzun dört bir yanından gelen 
yurttaşımızla birlikte Ata’mızın huzuruna çıktık… 
Kurduğu Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine, 
devrimlere ve gösterdiği hedeflere bağlılığımızı 
sunduk. 
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(10 Kasım 2017 Cuma Anıtkabir – Ankara) 

MUHTARLAR BULUŞMASI  

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 
başkanlığında, Bursa'da " Muhtarlar Buluşması" na 
katıldık. 

 

(11 Kasım 2017 Cumartesi Bursa) 

TARIM ÇALIŞTAYI 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 
Bursa’da Tarım Çalıştayında üreticilerimizle 
buluştuk. Sorunları dinledik, çözüm önerilerimizi 
aktardık. 

 

(11 Kasım 2017 Cumartesi Bursa) 

ENDONEZYA PARLAMENTO HEYETİ 

Tarım politikaları ve uygulamaları hakkında 
incelemelerde bulunmak üzere ülkemize gelen 
Endonezya Parlamento Heyeti, Meclis Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonunu ziyaret ettiler.  
Samimi ortamda geçen görüşmede tarihi ve 
kültürel ortaklıklar temelinde çok yakın olan 
ülkelerimizin daha çok işbirliği ve dayanışma 
potansiyeli barındırdığını belirterek, karşılıklı 
ziyaretleri artırmanın önemini işaret ettik. 

 

(14 Kasım 2017 Salı TBMM) 

HATAY ZİYARETİ 

Hatay programımıza, İl Başkanımız ve Milletvekili 
arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Lütfü Savaş’ı makamında ziyaretle 
başladık. Hatay Büyükşehir Belediyemizin EXPO 
2021'i alması ve Gastronomi Şehri olmasından 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ı 
ve tüm çalışanları kutladık. 

 

(17 Kasım 2017 Cuma Hatay) 

ŞEHİT CENAZE TÖRENİ 
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Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin alçak 
saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Bilal 
Türkmen'i Hatay İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve 
vatandaşlarımızla birlikte Payas'ta ebediyete 
uğurladık. 

 

(17 Kasım 2017 Cuma Payas – Hatay) 

PARTİYE KATILIM – ROZET TAKMA  TÖRENİ 

Kırıkhan, Belen İlçe Başkanlıkları ziyareti sonrası 
İskenderun CHP İlçe Başkanlığımızda partililerimizle 
bir arya geldik. Partimize katılımlar nedeniyle 
düzenlenen rozet takma törenlerinde yeni partili 
arkadaşlarımıza hoş geldiniz dedik. 

 

(18 Kasım 2017 Cumartesi İskenderun – Hatay) 

ADD KARAAĞAÇ TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI 

Arsuz’da, Atatürkçü Düşünce Derneği Karaağaç 
Temsilciliği açılış törenine katıldık. 
Temsilciliği ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, İl 
Başkanımız, Milletvekillerimiz, Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve sevgili Arsuzlularla birlikte 
coşkuyla açtık.  

 

(18 Kasım 2017 Cumartesi Arsuz – Hatay) 

DAYANIŞMA GECESİ 

İskenderun Alevi Kültür Dernekleri ve Hacıbektaş 
Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 
dayanışma gecesine katıldık.  

 

(18 Kasım 2017 Cumartesi İskenderun – Hatay) 

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU KAYBETTİK 

Ulusumuzu gururlandıran, al bayrağımızı onurla 
dalgalandıran, Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz 
Naim Süleymanoğlu aramızdan ayrıldı.   

 

(18 Kasım 2017 Cumartesi) 

MECLİS GENEL KURUL KONUŞMASI 

502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 86'ncı maddesi 
görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığım 
konuşmada; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda değişiklik yapan düzenlemeyle 
meralarımızın, ortak kullanım alanlarımızın 
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yapılaşmaya açılacağını,hayvancılığımızın zarara 
uğrayacağını, AKP iktidarının bu politikaları 
sürdürmesi halinde daha çok saman – et – inek ithal 
edeceğimizi ifade ettim. 

 

(21 Kasım 2017 Salı TBMM) 

YENİKUŞAK KÖY ENSTİTÜLERİ DERNEĞİ 
TOPLANTISI 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Dayanışma 
toplantısında yurttaşlarımızla buluştuk.24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutladık. Öğretmenlerimizin 
ve eğitim sistemimizin sıkıntılarını tartıştık. Çağının 
örnek eğitim modelleri gerçekleştiren ve ülkemiz 
aydınlanmasında bir meşale gibi Anadolu’yu 
aydınlatan Köy Enstitülerinin önemini 
değerlendirdik. 

 

(24 Kasım 2017 Cuma Karşıyaka – İzmir) 

KASTAMONU GÜNLERİ  

Yenikapı’da düzenlenen 11. Kastamonu Günlerini 
ziyaret ettik. İstanbul’da yaşayan Kastamonulu 
yurttaşlarımızla bir araya geldik. Yöreye özgü 
ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdik. 

 

(25 Kasım 2017 Cumartesi Yeni Kapı – İstanbul) 

ANADOLU YAKASI BOSNA SANCAK SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİNİ 

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal 
Yardımlaşma ve Kültür Derneğini ziyaret ettik. 
Boşnak yurttaşlarımızla birlikte Rasim Ozan 
Kütahya'nın sözlerini bir kez daha lanetledik; birlik, 
beraberlik ve kardeşçe bir yaşam arzumuzu 
yeniden dile getirdik! 

 

(25 Kasım 2017 Cumartesi Pendik – İstanbul) 
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BASINDAN 

Ege Telgraf, 10 Eylül 2017 Pazar 

 

Haber Ekspres, 11 Eylül 2017 Pazartesi 
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Yenigün, 16 Eylül 2017 Cumartesi

 

Yurt, 16 Eylül 2017 Cumartesi 

 

 

Milliyet, 18 Eylül 2017 Pazartesi 
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9 Eylül, 18 Eylül 2017 Pazartesi 

 

Devrim, 19 Eylül 2017 Salı 

 

Milliyet, 19 Eylül 2017 Salı 

 

Milliyet, 23 Eylül 2017 Cumartesi 
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Haber Ekspres, 23 Eylül 2017 Cumartesi 

 

Türkiye’de Yeni Çağ, 25 Eylül 2017 Pazartesi 

 

9 Eylül, 27 Eylül 2017 Çarşamba 

 

Ekonomik Gündem, 30 Eylül 2017 Cumartesi 
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Cumhuriyet, 7 Ekim 2017 Cumartesi 

 

Yurt, 8 Ekim 2017 Pazar 

 

9 Eylül, 10 Ekim 2017 Salı 

 

Marmaris Manşet, 12 Ekim 2017 Perşembe 
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24 Saat, 21 Ekim 2017 Cumartesi 

 

Ege Telgraf, 21 Ekim 2017 Cumartesi 

 

9 Eylül, 24 Ekim 2017 Salı 

 

Posta, 24 Ekim 2017 Salı 

 

Anadolu’da Bugün, 24 Ekim 2017 Salı 
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Vatan, 28 Ekim 2017 Cumartesi 

 

Son Saat, 28 Ekim 2017 Cumartesi 

 

Ekonomik Gündem, 28 Ekim 2017 Cumartesi 

 

Karar, 10 Kasım 2017 Cuma 

 

Tünaydın, 10 Kasım 2017 Salı 
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Posta, 15 Kasım 2017 Çarşamba 

 

Evrensel, 15 Kasım 2017 Çarşamba 

 

Korkusuz, 15 Kasım 2017 Çarşamba  

 

Türkiye’de Yeni Çağ, 17 Kasım 2017 Cuma 

 

Posta, 18 Kasım 2017 Cumartesi 
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9 Eylül, 18 Kasım 2017 Cumartesi 

 

Hatay Zafer, 18 Kasım 2017 Cumartesi  

 

Birgün, 19 Kasım 2017 Pazar 

 

Hürriyet, 19 Kasım 2017 Pazar 

 

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, 20 Kasım 2017 
Pazartesi 

 

Aydınlık, 20 Kasım 2017 Pazartesi 
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Başkent, 20 Kasım 2017 Pazartesi 

 

Hürses, 22 Kasım 2017 Çarşamba  
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5.12.Kadın Kolları Faaliyet Raporu  

Gen.Bşk.Fatma Köse 

09 EYLÜL 2017 TÜRKİYE 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan 

CHP'mizin 94. yaşı sebebiyle 9 Eylül tarihinde, İl – 

İlçe Kadın Kolları yöneticilerimiz ve üyelerimiz, bir 

kadın arkadaşını – yakınını – komşusunu yanına 

alarak bağlı bulundukları, il – ilçe başkanlıklarına 

götürerek partimize üye yapmışlardır. Bu sayede 

CHP olarak birlik ve beraberliğimiz bir kez daha 

pekişti ve Atamızın bizlere emanet ettiği “Altı Ok”a 

bağlılığımızı kadınlar olarak bir kere daha gösterdik. 

94. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 

başlattığımız “İktidara Yol Arkadaşımla Yürüyorum” 

projesi kapsamında 09 Eylül tarihinde 47 ilde 

yapılan kadın üye sayısı toplam 1196’dır. 

 

 

    

12 EYLÜL 2017 İSTANBUL 

İstanbul İl Başkanlığı’nda Kadın Kolları İl Başkanı, 

İstanbul MYK Üyeleri ve ilçe kadın kolları başkanları 

ile kongre süreci değerlendirildi.  

 
   

 

18 EYLÜL 2017 ANKARA 

Bir partinin ideolojik hedefleri doğrultusunda 

biçimlendirilen eğitim müfredatının ülkeyi geriye 

götürüp geleceği karanlıklar içine gömeceğine ve 

çağ dışı, anti-laik bu eğitim müfredatına 

çocuklarımızı teslim etmeyeceğimize dair basın 

açıklaması gerçekleştirildi. 
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18 – 19 – 20 EYLÜL 2017 ORDU - GİRESUN 

Üreticinin bir yıllık emeğinin karşılığını alamaması 

ve bir yıl boyunca emek verdiği ürünle borçlarını 

dahi kapatamaması sebebiyle fındık üreticileri ile 

birlikte Ordu’dan Giresun’a kadar süren “Fındık İçin 

Yürüyoruz” yürüyüşüne katılım sağlandı. Emeğin 

sömürülmediği, haklı olanın hakkını alabildiği 

yarınlar için güzel günlere olan inancımızı daha da 

büyüterek fındık üreticileri ile birlikte “Fındık İçin 

Adalet” talebinde bulunduk. 

 

 

 

 

Üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 

fındık üreticileri ile başlatılan “Fındık için Adalet 

Yürüyüşü”, Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun Giresun’da fındık üreticileriyle 

buluştuğu mitingde, sorunun çözümüne yönelik 

sunduğu 6 maddelik çözüm önerisiyle son buldu.  

22 EYLÜL 2017 MALATYA 

Geçmişten bugüne partimize emek veren 

yoldaşlarımızla buluşulup tecrübeleri dinlendi.  

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Örgütümüz 

tarafından düzenlenen “Büyük Buluşma”ya katılım 

sağlandı. Her alanda sorunların ve adaletsizliklerin 

arttığı bir dönemde, adaleti arayan Malatyalılarla, 

“büyük buluşma” gerçekleştirildi. Malatya’daki 

adaletsizlikleri, eğitim sistemini ve Türkiye’deki 

gündeme dair diğer gelişmeler konuşuldu. 

Yaşamda, geçimde, seçimde, adliyedeki 

adaletsizlikler konuşuldu. Malatya’nın önemli bir 

sorunu olan kayısıyı ve kayısıdaki adaletsizlikte 

Malatyalılar ile birlikte değerlendirildi. 

 

 



Parti Meclisi Toplantısı – 29 Kasım 2017 

386 

 

27 – 28 EYLÜL 2017 MANİSA 

Manisa Alaşehir’de düzenlenen ve Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzüm 

üreticilerinin taleplerini dile getireceği Üzüm 

Mitingi’nin hazırlıklarının tamamlanması için 

Manisa’ya gidildi.  

Manisa Hacı Bektaşı Veli Kültür Vakfı Cem Evi 

ziyaret edildi. Yas-ı Matem Orucunda lokmalar 

döküldü ve o bölgede yaşayan halka ikram edildi. 

Manisa’nın Yunus Emre İlçesine bağlı Hafsa Sultan 

Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirildi ve Aile 

Sigortası anlatıldı. 

Tarlalarda çalışan kadınlar ziyaret edildi ve 

sorunları dinlendi. 

 

  

 

Akhisar İlçe Başkanlığı ve Kadın Örgütü ziyaret 

edildi. 

Alaşehir’de 200 kadının çalıştığı Tariş AŞ’e ziyaret 

edildi. Emekçi kadınlarımızın sorunları ve talepleri 

dinlendi. 

 

 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımıyla Manisa Alaşehir’de “Üzüm Mitingi” 

gerçekleştirildi. 
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03 EKİM 2017 TÜM TÜRKİYE 

Müftülere Resmi Nikah Yetkisi verilmek istenmesini 

protesto etmek amacıyla tüm kadın örgütleri ile 

birlikte her gün sosyal medyada bu konu hakkında 

gündem oluşturuldu. 

04 EKİM 2017 ANKARA 

Medeni Kanun’un Yürürlüğe girdiği tarihte 

"Müftülere Resmi Nikâh Kıyma Yetkisi" verilmek 

istenmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Medeni Kanun’un ortadan kaldırılmasına yönelik 

adımlar atıldığı, kadınlar aleyhine olan bu tasarı 

yasalaşırsa; çocuklara yönelik cinsel istismar 

vakaları ve erken yaşta evlenen çocukların 

sayısında artış olacağı ve biz kadınları esarete 

mahkûm eden tüm yasal düzenleme ve girişimlere 

karşı direneceğimiz dile getirildi. Bu kanun 

tasarısının kabul edilmez olduğu ve derhal geri 

çekilmesi talep edildi. 

05 EKİM 2017 TEKİRDAĞ 

Adalet Yürüyüşümüz Adalet Yolculuğumuzla devam 

etti. Adalet Yolculuğumuzun ilk durağı Tekirdağ 

oldu. 

Parklarda çalışan kadın emekçilerimiz ziyaret edildi 

ve talepleri dinlendi. 

  

 

Tekirdağ İl Başkanlığımız ziyaret edildi. İl Bakanımız 

ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi, 

ilçe başkanlarımız ve Belediye Başkan 

Yardımcılarımız ile birlikte ülke gündemi üzerine 

kısa bir sohbet gerçekleştirildikten sonra 
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Tekirdağ’da kadın istihdamına yönelik projeler 

üzerine sohbet edildi. 

Empty Tekstil’de çalışan emekçi kadınlarımız 

ziyaret edildi. Alınteri ile ilmik ilmik dokudukları 

giysiler ile geçimlerini kazanan kadınlarımızın 

sorunları ve talepleri dinlendi. Emekçi kadınlarımıza 

Aile Sigortasının önemi anlatıldı ve kadını yücelten 

bir proje olduğu dile getirildi. 

 

 

 

Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat 

makamında ziyaret edildi kadının sosyal hayata 

katılımını sağlayan projeleri üzerine konuşuldu ve 

kadın istihdamına yönelik fikir alış verişinde 

bulunuldu. 

06 EKİM 2017 EDİRNE 

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma 

Dernekleri Başkanı Faruk Çiftçi ve bayrağı için, 

vatanı için, ülkesi için ve daha da önemlisi ülkesinin 

geleceği için hayatını, canını feda eden 

şehitlerimizin aileleri ile görüşüldü, sıkıntıları ve 

talepleri dinlendi.  

Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan 

makamında ziyaret edildi, ülke gündemi ve 

Edirne’de kadın istihdamı hakkında bilgi 

alışverişinde bulunuldu. 

Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı makamında ziyaret 

edildi ve kendini emeğiyle var eden kadınlarımızın 

daha çok temsil ve söz hakkı talepleri dile getirildi. 

İl Başkanımız ve yöneticileri, Kadın Kolları 

Başkanımız, yöneticileri ve ilçe örgütlerimizle 

birlikte Edirne İl Başkanlığımızda basın açıklaması 

gerçekleştirildi.  

Araştırmacı yazar Emre Kongar’ın onur konuğu 

olarak katıldığı Edirne 5. Kitap Fuarı açılışına katılım 

sağlandı.  

07 EKİM 2017 KIRKLARELİ 

Kırklareli İl Başkanlığımızda İl Başkanımız Ünal 

Başkur, İl Kadın Kolları Başkanımız Zehra Deyrin, 

Mılletvekilimiz Vecdi Gündoğdu, Kadın Kolları MYK 

Üyelerimiz ve kadın örgütümüz ile birlikte ülkenin 

gidişatı ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisi 

tanınması konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Kesimoğlu 

makamında ziyaret edildi ve belediyemizin kadın 

politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 

Kırklareli Kent Konseyi Evleri ziyaret edildi. 

Kadınların el emeği, göz nuruyla harmanladıkları, 

aşını ekmeğini kazandıkları ekmek teknelerini 

ziyaret edildi.. 
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Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma 

ve bereketin simgesi olan Aşure dağıtımı için 

Göktürk'te halkla bir araya gelindi ve aşure dağıtımı 

gerçekleştirildi. 

 

 

09 EKİM 2017 TÜM TÜRKİYE 

Resmi Nikah Yetkisinin müftülüklere de verilmesini 

ön gören tasarının meclisten derhal geri çekilmesini 

ve medeni kanunun kadınlara verdiği haklardan 

vazgeçmeyeceğimizi dile getiren basın açıklaması, 

"Bu Mücadelede Ben de Varım" diyen tüm 

kadınlarımızla, Türkiye genelinde 81 İl'de ortak ve 

eş zamanlı gerçekleştirildi.  

10 EKİM 2017 ANKARA 

10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye’nin dört bir 

tarafından yola çıkan ve insanca yaşamak istiyoruz, 

ayrışmayalım, kutuplaşmayalım, bütün 

renklerimizle birlikte yaşayalım diyen 101 Barış 

şehidini anmak amacıyla Ankara Gar’ında şehit 

olanların yakınlarıyla bir araya gelindi.  

12 EKİM 2017 ANKARA 

Haklarımızı kazandığımız mecliste bu defa da 

haklarımızı korumak için tüm kadın örgütleri ile 

birlikte laikliğe, anayasaya, Medeni Kanun’a aykırı 

olan ve haklarımızı gasp etmeye yönelik olan bu 

tasarınınn geri çekilmesi talep edildi. Eşitsizliği, 

şiddeti, istismarı normalleştiren yasalara rızamız 

olmadığı dile getirildi. 
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TBMM'de #MüftülükYasasınıGeriÇek Basın 

Açıklamamızın ardından kadın örgütlerimizle 

birlikte Genel Başkan Yardımcımız Sayın Lale 

Karabıyık’ın da katılımıyla Genel Merkezimizde 

toplantı düzenlendi. 

 

 

14 – 15 EKİM 2017 MERSİN 

Mersin İl Başkanlığı ziyaret edildi. İl ve ilçe Kadın 

Kolları başkanlarımız ve yöneticileri ile yapılan 

toplantıda; Ülke gündemi, müftülük yasası, kongre 

süreçleri değerlendirildi. Ülkenin geldiği bu karanlık 

noktada haksızlıklarla mücadelenin ve kadınların 

verdiği mücadelenin çok anlamlı olduğuna dikkat 

çekildi. Kadınların daha çok örgütlenmeye ihtiyacı 

olduğu, birlikte hareket etmenin önemli olduğu 

belirtilerek, hedefimizin önümüzdeki süreçte karar 

alma mekanizmalarına daha fazla kadının seçilmesi 

olduğu belirtildi. 

Mersin İl Başkanımız Abdullah Özyiğit, 

Milletvekilimiz Serdar Kuyucuoğlu, İlçe 

Başkanlarımız ve kadın kollarımızla birlikte Sarizlilar 

Derneği’nin Aşure Lokmasına katılım sağlandı. 

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde tarlada çalışan 

kadınlarla bir araya gelindi. Sorunları ve talepleri 

dinlendi. Aile sigortası tarlada çalışan kadınlarımıza 

anlatıldı ve kadınlar için neden önemli olduğundan 

bahsedildi.  

 

 

16 EKİM 2017 TÜM TÜRKİYE 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına 

ve TBMM Başkanlığı'na gönderilmek üzere "Nüfus 

Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına dair Kanun Tasarısı" içeriğinde geçen, 

"Müftülüklere Resmi Nikah Kıyma Yetkisi 

verilmesine ilişkin" yasa tasarısına Anayasa'nın 

değişmez ilkelerinden "Laiklik İlkesi"ne aykırı 

olması sebebiyle, Kanun önünde herkes eşit olup, 

"Eşitlik İlkesi"ne aykırı olması sebebiyle ve Medeni 

Kanun ile elde edilen hakları ihlal edeceğinden tüm 

kadın örgütümüz tarafından imza kampanyası 

başlatıldı. 

"Müftülüklere Resmi Nikah Kıyma Yetkisi 

verilmesine ilişkin" yasa tasarısının geri çekilmesi 

için başlatılan imza kampanyasına grup toplantısına 

katılan milletvekillerimizin de desteği sağlandı. 

18 EKİM 2017 ANKARA 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

kadın muhtarlarla buluşma sağlandı.  

21 – 22 EKİM 2017 BURSA 

Bursa İl Başkanlığı ziyaret edildi ve kadın için Adalet 

diyerek Bursa Kadın Kolları Başkanımız Vildan 

Özkula, Sorumlu MYK Üyemiz Zöhre Aydın, yönetim 

kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarımızla toplantı 

gerçekleştirildi. 

https://www.facebook.com/hashtag/müftülükyasasınıgeriçek?source=feed_text&story_id=1698751886803034
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"Müftülere Resmi Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesine" 

ilişkin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine 

sunulmak üzere 81 İl ve İlçe Başkanlıklarımızda 

imza kampanyası başlatıldı. 

Bursa Kadın Kolları İl Başkanlığı’nın düzenlediği 

kahvaltıya katılım sağlandı. Yolunu Cumhuriyet ışığı 

ile aydınlatan Cumhuriyet kadınları ile bir araya 

gelindi. Gazi Mustafa Kemal’in büyük mücadeleler 

sonucu bizlere emanet etmiş olduğu Cumhuriyet’in 

ve Cumhuriyet ile elde ettiğimiz kazanımlarımızın 

bir tek kişinin tekelinde olmasına müsade 

etmeyeceğimiz dile getirildi. Müftülerin nikah 

kıyma yetkisinin önünü açan anayasaya karşı 

başlattığımız imza kampanyasına Bursa’nın aydın, 

ilerici, laik kadınları da desteklerini sundu. 

 

 

23 EKİM 2017 ANKARA 

Uluslararası Ticaret Eğitim ve Sağlık 

Konfederasyonu Genel Başkanı ve yönetim kurulu 

üyeleriyle son dönemde küresel bir tehdit haline 

gelen madde bağımlılığıyla mücadele için 

seferberlik başlatmak, uyuşturucu ile mücadele 

kapsamında, önleyici ve koruyucu faaliyetler 

gözetilerek gerçekleştirilecek çalışmalarla gençler 

arasında yaygınlaşan madde bağımlılığının önüne 

geçmek üzere bir araya gelindi. 

 

24 EKİM 2017 ANKARA 

Kayseri İl Kadın Kolları Başkanımız, yönetimi ve 

kadın arkadaşlarımız Kadın Kolları Genel 

Başkanlığımızı ziyarete geldi ve kadını toplumdan 

dışlayan her tür uygulamanın karşısında olduğumuz 

ve mücadelemize devam edeceğimiz bir kez daha 

hep birlikte dile getirildi. 

 

 

25 EKİM 2017 ANKARA 

Genel Merkezimizde "5 Aralık Kadının Seçme Ve 

Seçilme Hakkının" kazanılmasının yıldönümü ile 

ilgili olarak Ankara'da planlanan etkinlik için bir 

toplantı yapıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşu 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 

katılımcılar kıymetli önerileriyle Büyük Kadın 

buluşmasına katkı sundular. 
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27 – 28 EKİM 2017 ANKARA 

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ve Kadın Kolları 

Genel Başkanlığı’nın birlikte düzenlediği; parti 

örgütümüzün güçlendirilmesi, ortak söylem ve 

eylem birlikteliğinin hayata geçirilmesi, etkili 

iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması ve Aile 

Sigortası Projemizin seçmene etkili iletişim 

yollarıyla aktarılmasının sağlanması amacı ile 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kadın Kolları 

üyelerimizin katılımıyla “Sandık Örgütlenmesi ve 

Aile Sigortası Eğitimi” verildi.  

 

 

 

29 EKİM 2017 ANKARA 

Bir ulusa bağımsızlık, halkın egemenliği ve 

demokrasiyi armağan edenlerin bizlere bıraktığı en 

büyük miras olan Cumhuriyetimiz, karanlık 

zihinlerin her türlü hesaplaşma çabalarına rağmen 

bugün 94 yaşındadır ve bizler daha nicelerini her 

sene daha büyük bir coşku ve minnetle kutlamaya 

devam edeceğiz. I. Meclis önünden Anıtkabir'e olan 

yürüyüşe gururla, coşkuyla, minnetle ve saygıyla 

katılım sağlandı.  

 

 

07 KASIM 2017 İSTANBUL 

30 Kasım – 01 Aralık tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek olan Eşitlik Adalet ve Kadın 

Zirvesi’nin çalışmaları gerçekleştirildi. “Eşitlik, 

Adalet, Kadın Zirvesi” öncesinde, zirvede işlenecek 

sorunlar ve hedeflenen sonuçlar The Marmara 

Oteli’nde yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna 

aktarıldı. 
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10 KASIM 2017 ANKARA 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı binlerle 

Atamızın huzurundaydık. Bize vermiş olduğu 

değerler, sahip olduğumuz bütün kazanımlar için 

“O”na minnettarız... 

 

 

13 KASIM 2017 ANKARA 

Ankara’nın bir birinden emekçi ve örgütlü kadınları 

ile bir araya geldindi. Biliyoruz ki; örgütlü 

mücadelenin önünde hiç bir güç duramaz. İşte biz 

örgütlü mücadelemizi, gücümüzü, umudunu 

kadınlardan alıyoruz. Birbirimize söz verdik, iktidar 

yolunda ilk adımı 5 Aralık’ta birlikte atacağız. 

 

14 KASIM 2017 ANKARA 

05 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Eşitlik ve 

Adalet Kadın Buluşmasının planlanması yapılmak 

üzere organizasyon ekibinde yer alan 

milletvekilleriyle TBMM’de toplantı yapıldı. 

16 KASIM 2017 ANKARA 

Eğitim sistemi tamamen bilim dışı, çağ dışı 

referanslarla tekrar düzenlenmek isteniyor. Bu 

dönüşüm ülkemizin bugünü ve geleceği açısından 

tehlikedir. Ülkemiz ve geleceğimiz için laik ve 

bilimsel eğitim şarttır! Bu ülkede insanca yaşamak 

için, laik ve bilimsel bir eğitim sistemi için mücadele 

etmeye devam diyerek “Eğitimin Gidişatına İtirazım 

Var” demek için Mili Eğitim Bakanlığı'na itiraz 

dilekçelerimizi verdik.    

18 KASIM 2017 ANKARA 

CHP Emek Büroları’nın düzenlediği Taşeron İşçilik 

Çalıştayı’na katılım sağlandı.  

20 – 21 KASIM 2017 AYDIN 

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü 

kapsamında bir takım ziyaretlerde bulunmak için 

Aydın ilimize gidildi. 

CHP Aydın Didim İlçe Başkanlığımız ziyaret edildi. 

Kadın örgütümüzle ülke gündemi değerlendirildi ve 

kadına karşı şiddetle mücadele haftası ile ilgili bilgi 

alışverişinde bulunuldu. 
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09 Eylül partimizin kuruluş yıldönümü sebebiyle 

başlattığımız “İktidara Yol Arkadaşımla Yürüyorum” 

projesi kapsamında Didim İlçe Başkanlığımızda 

partimize üye olmak isteyen kadın yol 

arkadaşlarımıza rozetleri takıldı. 

 

 

Günde ortalama 2 kadın kardeşimizi şiddete kurban 

ediyoruz. İsyanımız var!  

Kadınların gülüşü gökyüzünden ayrılmasın diye 

verdiğimiz mücadelemiz Didim’de 

gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ile duyuruldu. Kadın 

örgütlerimiz ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet 

Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. 

 

 

 

Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Serasında 

çalışan emekçi kadın arkadaşlarımız ziyaret edildi 

ve kadın emekçi arkadaşlarımızın sorunları 

dinlendi.  
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Didim Belediyesi Kadın Uygulama Merkezi ziyaret 

edildi. Kadının hem ekonomik hem de sosyal 

hayatta ne kadar katılımcı olursa o kadar çok başarı 

elde edebileceği gözlemlendi. 

Didim Belediyesi Seramik ve Heykel Atöltesi ziyaret 

edildi ve oradaki kadınların böyle bir projenin 

gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyet ve 

kadının sosyal yaşama katılımını sağlayan projelerin 

belediyelerde daha fazla yer alması gerektiği 

gözlemlendi. 

Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay 

makamında ziyaret edildi. Kadına ve kadın emeğine 

vermiş olduğu destek için kendisine teşekkür edildi. 

 

 

23 KASIM 2017 ANKARA  

Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı ve yönetimi, 

kadın ve gençlik örgütü ile Genel Merkez’de 

toplantı gerçekleştirildi. 
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5.13.Türkiye Büyük Millet Meclisi Faaliyet Raporu 

 

 

26. Dönem 

3. Yasama Yılı 

Kanun Teklifi 119 

Meclis Araştırma Önergesi 1144 

Genel Görüşme Önergesi 18 

Meclis Soruşturma Önergesi - 

Gensoru Önergesi 1 

Sözlü Soru 102 

Yazılı Soru 3103 

Gündem Dışı Konuşmalar 24 

Anayasa Mahkemesi Başvuruları 1 
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5.14.Parti Okulu Faaliyet Raporu 

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı - Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı 

Eylül - Ekim 2017  

1-) SANDIK ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMLERİ (SÖRE) 

2019 yılı seçimleri için Sandık Örgütlenme 

Sorumlularının belirlenmesi ve ev ziyaretlerinin 

başlatılması çalışmaları devam etmektedir. Parti 

Okulu Koordinatörleri görevli oldukları illerde ilçe 

başkanları ile temas ederek sıfırlanan sisteme yeni 

görevlilerin atanmalarını ivedilikle ve sağlıklı bir 

şekilde sağlamaya çalışmaktadırlar.  

Kadın Kolları Genel Başkanlığımız ile birlikte ortak 

bir eğitim çalışması yürütülmüş 27-28 Ekim 2017 

tarihlerinde Parti Okulu Genel Merkezimizce 

stratejik 20 ilden toplam 152 kadın kolları üyemize 

7 sınıfta Sandık Örgütlenmesi ve Aile Sigortası-

ASKUR Eğitimi verilmiştir. 

İl/İlçe kongrelerinden dolayı sandık örgütlenme 

sorumlularının atanması ve eğitimlerinde yaşanan 

olumsuzluklara rağmen kongresini tamamlamış 

ilçelerin listesi koordinatörlerimize gönderilmiş 

olup buradaki atama ve eğitimlere başlanmıştır. 

Aşağıdaki Tablo’da SÖRE yapan illerimizin ayrıntılı 

bilgileri verilmiştir. 

 

 

2-) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMLERİ (ÜTSE) 

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 

yetişkinlere ÜTSE verilmiştir. 

Eylül-Ekim 2017 döneminde, Kadın Kollarımızla 

işbirliğine gidilmiş olup 27 ilimizde Kadın Kolları 

ÜTSE gerçekleştirilmiş 462 üyemiz bu eğitimi 

almıştır. Aynı eğitimlerde 93 sosyal proje 

planlanmış 9’u tamamlanmış 84’ü ise 

eğitmenlerimiz tarafından takip edilmektedir. 

Partimizin 3-4 Haziran 2017’de Ankara’da 

düzenlediği Yurtdışı Birlikleri Çalıştayı’nda alınan 

Parti İçi Eğitim Çalışma Grubu kararları 

doğrultusunda Almanya’nın Hannover kentinde de 

Berlin, Hamburg, NRW, Bremen ve Hannover 

eyaletlerinden 30 üyemizin katılımıyla 21/22 Ekim 

2017 tarihlerinde bir ÜTSE gerçekleştirilmiştir.  

Aşağıdaki Tablo’da ÜTSE yapan illerimizin ayrıntılı 

bilgileri verilmiştir. 

 

 

 

3-) GENÇLİK AKRAN EĞİTİMLERİ  

18-30 yaş arası parti üyesi gençlere yönelik, akran 

(yaşıt) parti eğitmenleri tarafından, Üyelerin Temel 
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Siyasi Eğitimi konularının işlendiği, sosyal etkinlik ve 

interaktif paylaşımlarla desteklenen bir eğitim 

vermek amaçlanmıştır. 

Yaz kamplarının hemen ardından Ağustos ayıyla 

birlikte 09 Eylül-29 Ekim 2017 tarihleri arasında da 

bölgesel Gençlik Akran Eğitimlerine devam 

edilmiştir. Kastamonu, Samsun, Kayseri, Sakarya, 

Manisa, Gaziantep, Antalya, Elazığ, Şanlıurfa, 

Malatya, Ardahan, Muş, Batman, Mardin, Kars, 

Van, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Siirt, İstanbul, Erzurum, 

Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Artvin ve Tekirdağ 

illerinde olmak üzere 27 Gençlik Akran Eğitimi 

düzenlenmiş bu eğitimlerde 247 gencimiz temel 

siyaset eğitimi almıştır. 

Aşağıdaki Tablo’da Gençlik Akran Eğitimi yapan 

illerimizin ayrıntılı bilgileri verilmiştir. 

 

 

4-) SOSYAL DEMOKRAT İDEOLOJİ EĞİTİMİ (SİDE) 

Örgütümüzün çeşitli kademelerinde çalışan ve 

daha önce Parti Okulu’ndan Üyelerin Temel Siyasi 

Eğitimi veya Gençlik Akran Eğitimini almış kişilerin, 

sol ve sosyal demokrat değerleri daha iyi 

öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamayı 

amaçlayan eğitim modülüdür. 

4-5 Kasım 2017 tarihinde Ankara merkezli ve 

üniversite öğrencilerinin katılımının hedeflendiği 

bir Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi planlanmıştır. 

 

5-) EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (EĞİT) 

Sandık Örgütlenmesi Eğitimleri’nin 

hızlandırılabilmesi için, Üyelerin Temel Siyasi 

Eğitimi’ni ve Gençlik Akran Eğitimlerini tamamlamış 

üyeler arasından illerin eğitmen ihtiyacını 

karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş eğitimlerdir. 

Partimizin 3-4 Haziran 2017’de Ankara’da 

düzenlediği Yurtdışı Birlikleri Çalıştayı’nda alınan 

Parti İçi Eğitim Çalışma Grubu kararları 

doğrultusunda Almanya’nın Hannover kentinde 

gerçekleştirilen ÜTSE ile birlikte bölgedeki zaman, 

kaynak ve katılım durumu göz önünde 

bulundurularak Eğitici Eğitimi de düzenlenmiştir. 

Eğitim programını tamamlayan ve projesini 

gerçekleştiren katılımcılar Parti Eğitmeni olarak 

sertifika almaya hak kazanarak bölgedeki eğitimleri 

planlamaya ve uygulamaya yetkili kılınmışlardır. 

Aşağıdaki Tablo’da Eğitici Eğitimi yapan illerimizin 

ayrıntılı bilgileri verilmiştir. 

 

Parti Okulu’nun daha detaylı ve aylık raporlarına 

(http://partiiciegitim.chp.org.tr/Faaliyetler.aspx) 

adresinden ulaşılabilir. 
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5.15.Bilim Yönetim ve Kültür Platformu 

Prof.Dr.Onur Bilge Kula 

 

Geçmiş Dönemde Gelişmeler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar (02 Eylül 2017 – 22 Kasım 2017) 

21.11.2017 

Adalet Yürüyüşü ile ilgili dünya basınında Almanca ve Fransızca çıkan haberlerin derlemesinden oluşan 

“Dünya Basınında Adalet Yürüyüşü 1” kitabı basıma hazır duruma getirildi. 

15.11.2017 

Adalet Kurultayı’na katılanların geçmiş dönemde deneyimledikleri adaletsizliklerin derlenmesinden oluşan 

“Adalet Kutusu” adlı kitap yayımlandı. 

17.10.2017 

Türkiye’de Ormancılık politikalarını değerlendiren ve orman köylülerinin sorunlarına bilimsel çözüm 

önerilerinin yer aldığı “Orman Politikaları ve Orman Köylülerinin Durumu” adlı kitap yayımlandı. 

18.10.2017 

CHP İstanbul BYKP kuruldu. 

05.11.2017 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula TÜYAP İstanbul Kitap Fuarında, “Livaneli Edebiyatı” konulu 

söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. 

04.11.2017 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Doğan Avcıoğlu ve Doğan Yurdakul’u Anma Programına 

konuşmacı olarak katıldı. 

28.09.2017 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş 

Eğitim Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve ana teması 

“Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler” olarak belirlenen 2. Uluslararası Çağdaş 

Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde, “Aydınlanma Birikiminden Hangi Değerler Geliştirilebilir?” konulu bir 

konuşma yapmıştır. 

20.09.2017 

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula Gürcistan’ın Tiflis kentinde Humboldt Vakfı-Tiflis Devlet 

Üniversitesince düzenlenen “20. Yüzyılda Edebiyat ve Kültürde Karşılaşma Noktaları” konulu toplantıda 

“Tolerans ve Lessing Edebiyatında Aydınlanma Ülküsü ve Zülfü Livaneli” konulu bir konuşma yapmıştır. 
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Kısa Vadede Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar 

Adalet Yürüyüşü ile ilgili dünya basınında, İngilizcenin yanı sıra Rusça, Ukraynaca, Yunanca, Hinduca, 

Arapça İtalyanca ve İspanyolca çıkan haberlerin çevirilerinin derlemesinden oluşan “Dünya Basınında 

Adalet Yürüyüşü 2” ve “Dünya Basınında Adalet Yürüyüşü 3” kitapları yayıma hazırlanmaktadır. 

15 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da, “Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri” çalıştayı yapılacaktır. 

 

Orta Vadede Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar 

Adalet Kurultayı’nda yapılan konuşmalar, toplantılar ve çalıştayların 4 ciltten oluşacak şekilde 

kitaplaştırılması. 

Ankara Sanatçılar Buluşması.  

“CHP’li Belediyeler ve Sanat” çalıştayının yapılması.    
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