
135.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU



2

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU



335.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU



4

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU



535.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

İNANÇLA … UMUTLA …

Türkiye’mizin zor bir süreçten geçtiği bu dönem-
de, CHP Antalya il örgütü olarak onurlu bir görev 
yapmanın sorumluluğu içinde çalıştık.

Bu süreçte yaptığımız çalışmaların bir kısmını, eli-
nizde ki faaliyet raporunda sizlere sunuyoruz.

Hepimizi bekleyen çok önemli bir döneme, 2019 
sürecine giriyoruz. Bu süreç karanlıkla aydınlığın 
mücadelesi olacak, bu süreçte tek adam rejimine 
geçit vermeyeceğiz. Bu mücadeleye bütün benliği-
mizle gövdemizi koyarak, hiçbir ayrım yapmadan-
bir bütün olarak tek yumruk mücadele edeceğiz. 

Hedefimiz 2019 yılında yapılacak yerel ve genel 
seçimlerde CHP bayrağını iktidara taşımak, dikta 
rejiminden Cumhuriyetimizi kurtararak demok-
rasi, Cumhuriyet, Laiklik, özgürlük,  parlamenter 
demokrasi ve adaleti tekrar işler hale getirmektir.

Görev yaptığımız 35. Dönemde Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin tüm örgütleri, İlçe Başkan ve yönetimle-
rimiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız, Antalya’nın en 
uzak köşelerine kadar uzanan, yorucu ancak onur 
veren çalışmalar sergilediler. 

Bu anlamıyla bütün örgütlerimize, bütün organla-
rımıza, bütün üyelerimize içten teşekkürlerimi su-
nuyorum. Yapılan referandum ’da yüzde 59.1 oy 
oranıyla, Türkiye’de değişim oranında Antalya’yı 
yüzde 18’lik değişim oranıyla Türkiye’de Birinci 
sıraya taşıdık.

Cumhuriyet, Demokrasi ve halktan yana verdiği-
miz mücadele de terimizin son damlasına kadar 
mücadele içinde olduk, olmaya devam edeceğiz.

DARBELERE KARŞI CHP

Cumhuriyet Halk Partililer olarak çok iyi biliyoruz 
ki, içinde Halk olmayan hiçbir çözüm geçerli ola-
maz. Bu nedenle CHP olarak, her zaman darbele-
re karşı olduk,  darbelere direndik.

Darbe dönemlerinde en büyük zararı CHP gördü. 
12 Mart 1972 muhtırası CHP’yi böldü, 12 Eylül 
1980 darbesinde partimiz kapatıldı. CHP ne za-
man güçlense, önümüz darbelerle kesildi. 

CUMHURİYET İÇİN DİRENİŞ 

17 aydan bu yana OHAL ile ilgisi olmayan KHK’larla 
siyasal, hukuksal yaşam işlemez hale getirilmiştir. Cum-
huriyetimize yönelik saldırılar karşısında tüm gücümüz-
le direndik. Terör örgütleri, Devleti yönetenlerin gözü 
önünde kamuda yuvalanırken, bu gaflete karşı çıkan 
da CHP oldu.

Dün teröre göz yumanlar, bugün utanmadan 
CHP’ye iftira ediyorlar, halkı kışkırtmaya çalışıyor-
lar.

DEMOKRASİ İÇİN DİRENİŞ

Demokrasiyi ayakları altına alan iktidar baskısına 
karşı da Cumhuriyet Halk Partisi olarak direniyo-
ruz. Direnmeye de devam edeceğiz. Haksızlığa 
uğrayan kim olursa olsun, onlara sahip çıktık, 
bundan sonrada çıkmaya devam edeceğiz.  

Karanlığa boyun eğmedik, teslim olmadık bunun 
için karanlığın saldırısına uğruyoruz. Bu saldırılar 
nafiledir. Biz Meydanları, sokakları boş bırakma-
yız. Halka birlikte Cumhuriyet ve demokrasi müca-
delemiz ilelebet sürecektir. 

Gerçek bir demokrasi ve hukuk devletinde buluşa-
cağımız günler uzak değildir. 

Bu duygularla 7 Ocak 2018 tarihinde şölen ha-
vasında yapacağımız kongremizde yarışacak tüm 
adaylara, delegelerimize ve örgütlerimize başarı-
lar diliyorum. 

Sizlere olan inancımla.

Mustafa Erdem
CHP Antalya İl Başkanı
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   600’e yakın delegenin oy kullanması beklenen kongrede adaylar, mevcut il başkanı Semih Esen, 
Yıldıray Sapan, Tuncay Ercenk ve Bahadır Manyaslıoğlu konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 
kongrenin divan başkanı CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, adayları oy verme işlemine 
geçilmeden önce fotoğraf çekimi için sahneye çağırdı.

ESENLE YOLA DEVAM

CHP Antalya İl Kongresi’nde mevcut başkan Semih Esen güven tazeledi. Oylama sonunda delege-
lerden 254’ünün oyunu alan Semih Esen yeniden başkan seçilirken, Tuncay Ercenk 213, Bahadır 
Manyaslıoğlu 61, Yıldıray Sapan ise 48 oy aldı.

Kürsüde partililere seslenen CHP İl Başkanı Semih Esen, “Yolumuz iktidar yolu. Hedefimiz çalış-
mak. Kavga etmeyeceğiz söz mü? Partiyi büyüteceğiz iktidar olacağız söz mü? Bende söz veriyo-

rum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir coşku havasında bu kongreyi yaşadık. İstenmeyen bazı şeyler oldu. Önümüzde ki dönemde hep 
halkın bizden istediğini yapacağız. Kim ne derse desin cevap vermeyeceğim dedim. Bundan sonra da böyle olacak. El ele tutuşalım ve 
yürüyelim iktidar yoluna. Sağ olun var olun” dedi.

ESEN GÜVEN TAZELEDİ

28 Aralık 2015

CHP Antalya 35’inci Olağan İl Kongresi CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sın-
dır’ın divan başkanlığını yaptığı 627 delegenin hazır bulunduğu kongre Konya-
altı ilçesindeki İsmet Selekler Spor Salonu’nda yapıldı.

A
ralık 2015
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26 Aralıkta yapılan CHP Antalya il kongresinde yeniden il 
başkanı seçilen Semih Esen mazbatasını aldı.

Antalya Adliyesine İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gelen 
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen mazbatasını Hakim De-
mir Durak’tan aldı. İl Yönetim Kurulu üyelerinin Mazbatalarını 
İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen en genç üye Tuğba Şimşir 
teslim aldı.

ESEN: ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI

Mazbata töreni çıkışında açıklama yapan CHP Antalya İl 
Başkanı Esen; “kongre sonucu görev alan ve göreve gelemeyen 
arkadaşlarımızla hep birlikte ülkemiz için çalışacağız bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kazananın, kaybedenin olmadığı bir süreci tamamladık. 
Önümüzde ki süreçte hiçbir bahaneye sığınmadan partimiz ve 
ülkemiz için çalışacağız, iş üreteceğiz. Bütün çalışma arkadaş-
larıma ve bütün partililerime güvenleri için teşekkür ediyor ve 
hepimize başarılar diliyorum.” Dedi.

Adliye’de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İl Başkanı Semih 
Esen ve yönetim kurulu üyeleri,  Atatürk anıtına çelenk koyma 
töreninde çıkan arbede sonucu yargılananların mahkemesine 
katıldılar.

İl Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Ercan Akbulut, İsmail Cemaldut, Tamer Arı, Berfu Kermen 
Aşçı, İlkay Göksu, Kadir Çetinkaya, Savaş Çırakman, Rafet 
Çiloğlu, Mürsel Çoşkun, İbrahim Doğukan Demirkaya, Ersan 
Dereli, Gül Ekici, Mustafa Erdem, Tuğba Erke Bostan, Mustafa 
Gencer, Ali Geyikçi, Cengiz Gülebay, Oğuz Kaçar, Selda Koç, 
Hatice Ayhan Sağ, Şevket Korkut, Mustafa Kozak, Mustafa 
Köleoğlu, Gül Gültekin, Süleyman Sakin, Mehmet Muammer 
Saygılı, Pınar Toğaç, Erdem Uğur, Tuğçe Şimşir, Müşerref 
Arpak

ESEN MAZBATASINI ALDI

30 Aralık 2015

26 Aralıkta yapılan CHP Antalya il kongresinde yeniden il başkanı seçilen 
Semih Esen mazbatasını aldı.

A
ralık 2015
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CHP Antalya İl yönetimi ilk toplantısını İl başkanlığı 
toplantı salonunda yaptı.

CHP 35.Olağan İl kongresinde 254 oy alarak il başkanı seçilen 
Semih Esen başkanlığında ki CHP Antalya İl Yönetim Kurulu 
ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında konuşan İl Başkanı Semih Esen, 
önümüzdeki iki yıllık süreçte yapılması gereken projelerden 
bahsederek; “yönetim kurulumuzun iş üretmeye odaklandığını, 
yönetim kurulumuzda iş bölümünün sağlanmasıyla yetki ve 

sorumluluklarının belirlendiğini ve her yöneticinin sistematik 
biçimde sorunların çözümüne yönelik siyasal projeler 
geliştireceğini” söyledi. Esen, “kongremizde Cumhuriyet Halk 
Partisinin kazandığını ve bundan sonra partimizin büyümesi, 
Program hedeflerine ulaşabilmesi için partililerimiz, her 
kademede ki yöneticilerimizle birlikte daha çok çalışarak 
başaracağımıza inanıyorum” dedi.

CHP’DE GÖREV DAĞILIMI

CHP Antalya İl yönetiminde görev dağılımı aşağıda ki 
gibi oluştu.

İl Başkanı Semih ESEN
İl Sekreteri Mustafa ERDEM
İl Saymanı Rafet ÇİLOĞLU
İl Eğitim Sekreteri Muammer SAYGILI
İl Bilişim Sorumlusu Mustafa KÖLEOĞLU

İl Başkan Yardımcıları

Arge ve Siyasi Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Cengiz GÜLEBAY
Strateji, Propoganda ve Çalışma Gruplarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Doğukan DEMİRKAYA
Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu (Merkez) Başkan Yardımcısı 
Süleyman SAKİN
Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu (Doğu) Başkan Yardımcısı 
Ersan DERELİ
Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu (Batı) Başkan Yardımcısı 
Ali GEYİKÇİ
Mahalle Örgütlenmelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Savaş ÇIRAKMAN
Yerel Yönetimlerden ve İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Tuğçe ŞİMŞİR
Örgüt Hukuku ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Oğuz KAÇAR
Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Gül GÜLTEKİN
Toplantı ve Organizasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Gül EKİCİ
Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Hatice AYHAN SAĞ

Basın-Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Tuğba Erke BOSTAN
Sosyal Sorumluluk ve Dayanışmadan Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Müşerref ARPAK
Turizm Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Tamer ARI
Tarım ve Kırsal Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Erdem UĞUR
İstatistik ve İktisadi Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
İsmail Cem ALDUT
Sanayi ve Üretim Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Mustafa GENCER
İstihdam ve Emekli Politikalarından Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Ercan AKBULUT
Esnaf ve Kobi Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Mustafa KOZAK
Ulaşım ve Enerji Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Mürsel COŞKUN
Eğitim ve Öğrenci Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
İlkay GÖKSU
Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Berfu KERMEN AŞÇI
Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Şevket KORKUT
Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Pınar TOĞAÇ
İnsan Hakları, Anayasa ve Yasal Düzenlemelerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kadir ÇETİNKAYA
Kültür ve Sanattan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Selda KOÇ

05 Ocak 2016

O
cak 2016
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07 Ocak 2017

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Semih Esen ya-
zılı bir açıklama yaparak; Antalya’da yaşayan vatandaşların 
önemli bir kesiminin geçimini tarımsal üretimden sağladık-
larını belirterek, meteorolojiden yapılan doğal afet uyarıları 
sonrası üreticiyi mağdur edebilecek tarsim sistemindeki 
aksaklıklara dikkat çekti. Esen geçtiğimiz yıllarda yaşanan 
doğal felaketlerin üreticiyi ve vatandaşı mağdur ettiğini ve 
hükümetin bu kapsamda üreticilere yeterli destek vermediğini 
ifade etti.

ESEN “TARSİM BİR KAMU SİGORTA 
KURUMUDUR
Esen açıklamasına üreticilerin bu mağduriyetinin önlenmesi 
amacıyla devletin tarım sigorta sistemi olan Tarsimin kurul-
duğundan beri %120 prim artışı ve hatta riskli olarak fişlediği 

bölgelerde ilave % 30’lara varan ilave zam yapıldığına dikkat 
çekti. Esen bu oranların enflasyon oranlarının çok üzerin-
de olduğunu belirtti. Esen ayrıca bazı çiftçilerimizin sigorta 
talepleri, riskli kategorisinde değerlendirilerek reddedilmiş ve 
çiftçiler arasında ayrımcılığa sebep olunmuştur. Oysa devlet 
çiftçilerimizin yanında olmalıdır. Nasıl trafik sigortasında 
ayrımcılığa gitmeden herkesin sigortasını onaylanıyorsa, çiftçi 
sigortalarının da hiçbir ayrıma tabi tutulmadan onaylanması 
gerekir. Esen “Tarsim bir kamu sigorta kurumudur, devlet 
vatandaşını mağdur etmek için değil mağduriyetleri gidermek 
için vardır” dedi.

ÜRETİCİMİZİN MAĞDUR OLMASINA 
MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Ayrıca Tarım Sigortası (Tarsim) sisteminin sigortalıların 
mağduriyetini gidermede yetersiz kaldığını, birçok hasarın 
karşılanmadığı ya da eksik karşılandığı şikâyetlerinin sık sık 
kendilerine ulaştığını belirten Semih Esen; özellikle sebze ve 
meyve üretiminin başkenti Antalya’da hiçbir üreticimizin mağ-
dur olmasına müsaade etmeyeceğiz dedi ve mağduriyetlerin 
takipçisi olacağız dedi.

Esen, Antalya bölgesinin en büyük sebze meyve alıcısı olan Rus 
pazarının neredeyse çöktüğünü, üretici girdi enflasyonunun 
yükseldiğini ve çiftçimizin bu gelişmelerden son derece olum-
suz etkileneceğini vurguladı. Bu anlamda tarsim kapsamının 
tüm felaketleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, primlerin dü-
şürülmesi ve hasar ödemelerinin zamanında ve tam yapılması-
nın üreticilerin bu sigorta kapsamına girmeleri ve kendilerini 
güvende hissetmeleri açısından çok önemli olduğunu belirterek 
sözlerini noktaladı.

 
14 Ocak 2016

  
 
 CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Büyükşehir Belediyesi 
borçlanmak suretiyle tramvay yatırımları yapılmasına yöne-
lik borçlanma talebi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
CHP Antalya İl Başkanı Esen Yaptığı açıklamada; “Büyük-
şehir Belediyesi borçlanmak suretiyle tramvay yatırımları 
yapılmasına yönelik borçlanma talebine meclis grubumuz ret 
vermiştir” Dedi.
 
 
GEREKÇEMİZ YASALARA AYKIRI OLARAK  İSTENEN 
BORÇLANMA TALEBİDİR.

Borçlanma istenen Meclis toplantısından önce Büyükşehir 
Belediyesinden ilgili borç ve bütçe rakamlarını istememize 
rağmen bu rakamlar tarafımıza iletilmemiş ve adeta kaçırıl-
mıştır. Büyükşehir Belediyesi borçlarını halktan gizlemektedir. 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin halktan saklayacak bir şeyi 
olamaz. Diyen Esen; “Biz Antalya’nın ve Halkın yararına olan 

her projeye destek verir ve yanında oluruz. CHP grubunun 
ret oyu kullanmasının gerekçesi yasalara aykırı olarak istenen 
borçlanma talebidir. Bu borçlanma yasal değildir ve yanlıştır. 
Belediyenin ASAT dahil tüm şirketleri dahil toplam borç stoku 
kesinleşmiş bir önceki yıl gelir toplamının yeniden değer-
lendirme oranı ile çarpımını geçemez. Bu rakam büyükşehir 
belediyelerinde 1.5 kat olarak uygulanabilir.”

BAKANLIK ONAYI GEREKİR

Esen: “Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararı ile borçlanma 
limiti bir önceki yıl bütçe gelirinin % 10 kadardır. Bu rakamın 
karşılığı olarak belediyenin meclis kararı ile borçlanma limiti 
yaklaşık 94 Milyon TL civarındadır. Bu rakamın üstündeki 
borçlanma limitini içişleri bakanlığı onayı gerekir. Tramvay 
yatırımı için meclis kararı ile borçlanmak istenen rakam 145 
Milyon TL. olup, meclis yetkisinin dışındadır. Bu işlem için 
Bakanlık onayı gerekir.” Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Halkın çıkarlarını korumaya 
ve yanlışların karşısında durmaya devam edeceğiz. Parti olarak 
tavrımız nettir. Bu tavır Yatırımlara karşı bir tavır değil, Halkın 
geleceğini ipotek alma ve bilgi kaçırma çabasına karşıdır.

TARSİM’DE ZAM VAR ÖDEME YOK!

YATIRIMLARA KARŞI DEĞİLİZ

O
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CHP DEMRE’DE YAKIN TAKİPTE

20 Ocak 2016

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen yazılı bir açıklama 
yaparak 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’n-
da gerçekleştirilen 35. Olağan Genel Kurulumuzun 2. gün 
yapılan seçimlerde, Antalya Milletvekillerimizden Devrim 
KÖK ve Çetin Osman BUDAK Parti Meclisine girerek bizleri 
gururlandırmıştır. Bu önemli bir başarıdır ve bu başarı örgü-
tümüzün başarısıdır. Dedi.

ESEN: “BU ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR”
Esen, “Cumhuriyet Halk Partisi 35. Olağan Genel Kurulumuz 
16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçek-
leştirilmiştir. Partimizin Olağan Kurultayında Genel Başkanı-
mız Kemal KILIÇDAROĞLU tek aday olarak girdiği kongrede 
yeniden Genel Başkanlığa seçilmiştir. 2. gün yapılan seçim-
lerde, Antalya Milletvekillerimizden Devrim KÖK ve Çetin Os-
man BUDAK Parti Meclisine girerek bizleri gururlandırmıştır. 
Bu önemli bir başarıdır ve bu başarı örgütümüzün başarısıdır. 
Bu sonuca katkı koyan herkesi tebrik ediyorum.” Diye belirrti.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisine Antalya’yı temsil eden 
2 milletvekilimizin girmesi Antalya örgütümüzün öz gücünü 
göstermektedir. Diye sözlerine devam eden Esen; “CHP Parti 
meclisinde ve TBMM’ de Antalya’yı temsil eden CHP mil-
letvekillerimizle, İl-İlçe örgütlerimizle birlikte artık daha da 
güçlüyüz. Güçlü kadrolarımızla birlikte, Antalya’nın sorunları-
na karşı daha etkin mücadele verecek ve sorunların çözümüne 
daha fazla katkı sunacağız.” dedi

Esen son olarak; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuri-
yeti’ni kuran, ülkemizi çok partili hayata taşıyan ve Türkiye’ye 
sosyal demokrasiyi getiren üç büyük devrimin altına imza atan 
partidir. CHP bu geçmişiyle Türkiye’nin tarihsel dönüşümünün 
öncü partisidir. 

CHP Antalya İl örgütü olarak, hedefimiz 2019 yılında yapı-
lacak Yerel ve Genel seçimlerdir. İddiamız 2019 yılına kadar 
yapacağımız etkin çalışmalar sonucunda, oylarımızı ve Millet-
vekili sayımızı artırarak Yerelde ve Genelde Halkın İktidarını 
kurmaktır. İnanıyorum, Birlikte Başaracağız diye sözlerini 
tamamladı.

CHP ANTALYA OLARAK DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

 20 Ocak 2016

CHP Antalya İl Örgütü Demre’de Yaşanan doğal afet sonrası 30 
Kişilik bir heyetle bölgeye giderek incelemelerde bulundular.

Demre’de yaşanan doğal felaketin hemen ardından İl yöneti-
cilerinin eşliğinde, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve 
Yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve yöneticile-
ri, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Demre İlçe Baş-
kanımız Mustafa Caner ve çevre İlçe örgütleri yöneticilerinden 
oluşan otuz kişilik bir heyetle bölgeye giden heyet mağdur olan 
Demreli çiftçilerimizle görüştüler.

DEMRE’DE ZARAR YAKLA-
ŞIK 15 MİLYON TL
CHP heyeti, 5 kilometre boyunca 50 dönüm 
portakal bahçesi, 500 dönüm sera ve Demre Ata-
türk İlkokulu’nun çatısının da aralarında olduğu 
yaklaşık 15 milyon TL’lik zararın oluştuğunu ve 
10 vatandaşın yaralandığını belirten Kara, zarara 
uğrayan vatandaşlardan ve Demre Kaymakamlığı 
ile İlçe Tarım Müdürlüğü ve Müftülüğü ziyaret 
ederek yetkililerden bilgi aldılar.

Demre’de bulunan 300 adet sera ve bahçeden 
sadece 60 tanesinin sigortalı olduğunu, çoğu 
üreticinin ise kiracı olmasından ötürü devlet’ten 
gelecek herhangi bir zarar temin amaçlı yardımın 
üreticiye değil bahçe sahibine verilecek olmasının 
üreticinin mağduriyetini daha da arttıracağını 

belirten Niyazi Nefi Kara, yasal mevzuata uygun 
yapılmayan sözleşmeler nedeniyle yaşanan felaketin ardından 
bazı ailelerin çocuklarıyla beraber sokakta kaldıklarını söyledi. 

Bölgedeki üreticinin, 15 milyon TL’lik zararının var olan kredi 
borçlarının üzerine yeni mağduriyetler yarattığını ifade eden 
CHP’li Kara, çiftçinin kredi borçlarının ertelenmesi, faizle-
rin silinmesi ve çocuklarının eğitim ve yaşam desteğinin göz 
önünde bulundurularak ailelere yardım yapılması gerekliliği-
nin üzerinde durdu.

O
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26 Ocak 2016 

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen Çallı kavşağında bulunan 
Antalya Kart önünde İl Yöneticileri,  Kepez İlçe Başkanı Garip 
Erdoğan, Döşemealtı İlçe Başkanı Zekeriya Altun, Konyaaltı 
İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı, İl kadın Kolları  Başkanı Nilüfer 
Deveci, İl Geçlik Kolları Başkanı Musa Gül, İlçe Yöneticile-
ri,partililer ve vatandaşların katılımlarıyla basın açıklaması 
düzenledi.

CHP Antalya İl Başkanı Esen; “Antalya’da yılan hikayesine 
dönen ulaşım krizi gün geçtikçe katlanarak büyüyor. AKP’li 
Belediye Başkanı Menderes Türel yaptığı hatalardan ders alma-
mış olacak ki, ANTKART ile başlayan şaibeli ulaşım sistemini, 
şimdilerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel şirket 
Ulaşım A.Ş. üzerinden sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ulaşım A.Ş.’yi bir taşeron 
şirket gibi kullanıyor.” Dedi.

Esen: “Neden taşeron Şirket diyorum?”

Ulaşım sistemini Ulaşım A.Ş.’ye devrederek, yasal boşluklardan 
yararlanan AKP’li Belediye Başkanı Türel, ihalesiz bir şekilde 
Antalya’nın ulaşımını KentKart’ta devretmiştir. Şimdilerde 
baktığımız zaman yeni ulaşım sistemi Antalya Ulaşım A.Ş. üze-
rinden değil, KentKart üzerinden yürütülmektedir. Diye sordu.

Peki kimdir bu Kent Kart?

AKP’li Belediye Başkanını Menderes Türel’e soruyorum; diyen 
Esen; Belediye şirketi üzerinden Antalya’nın ulaşımını ihale 
yapmadan Kentkart’a nasıl verdiniz? İzmir’den tanıdığımız 
Kentkart ihale yasaklısı olmasına rağmen bu işi nasıl yapıyor? 
Bu işin en önemli ayrıntısı buradadır. Antalya’nın ulaşım siste-
mi belediye şirketi Antalya Ulaşım A.Ş. üzerinden taşeron bir 
şekilde ihalesiz olarak, ihale yasaklısı bir firmaya verilmiştir.

Bu işin arkasında kimler var?
Burada bir rant mı dönüyor?
AKP’li Başkan Türel bu işin neresinde?

Diye sorularına devam eden Esen; “Madem ki Antalya Ulaşım 
A.Ş.’nin bu işi yapmak için altyapısı yoktu, neden milyonluk 
bir iş ihaleye açılmadı? Yukarıdaki saydığım konuların sebebi 
bellidir. Yasaların arkasından dolaşılarak yandaşa rant sağla-
maktır.” Dedi.
Biz CHP olarak bu işin iptali için gerekli davaları açacağız. 
AKP’li Başkan Türel’den yukarıdaki sorularıma cevap istiyo-
rum. Bu sistemden vatandaş da mağdur, ulaşım esnafı da mağ-
dur olmuştur. Vatandaş mevcut bakiyelerini sadece kırmızı 
otobüslerde ve tramvayda kullanabilecek. Diye konuşan Esen 
açıklamasına şöyle devam etti.

Peki vatandaşımız kırmızı otobüsü kullanmıyorsa 
ne olacak? 

Kartını değiştirmek için kart değişim noktalarına giden 
insanlar saatlerce sırada bekledikten sonra son derece kaba 
davranışlara maruz kalarak işkence çekmektedir. Vatandaşa 
bir ibraname imzalatılarak eski kartlarındaki bakiye ye ilişkin 
taleplerinden vazgeçmeye zorlanmaktadırlar.

Birçok vatandaşımızın kartında 150-200 TL 
bakiyesi var… Bu bakiyeler ne olacak?

İnsanlara imzalatılan ibranamedeki bir terim ise çok ilginçtir. 
ÖNEMSİZ BİR BAKİYE kendilerine göre önemsiz olan bu 
bakiyelerin toplamında oluşan büyük miktar kimin cebine 
girmektedir vatandaş bunun hesabını kimden soracaktır. Va-
tandaşı ibraname imzalamaya zorlamak ve bunun sonucunda 
birilerine haksız kazanç sağlamak belediye ye yakışır mı. Yoksa 
KARTLARDA KALAN BAKİYELER BİZE İYİ GELECEK mi 
diyorlar.

Bir başka önemli konu ise Antalya şehir içi ulaşımına yaklaşık 
60 civarında yeni otobüs eklenmiştir. Bugün aldığımız bilgilere 
göre eklenen yeni hak sahipleri 20 Bin TL gibi komik bir öde-
me ile sisteme girmiş bulunuyorlar. Bir şehir içi dolmuşunun 
değeri bugün yaklaşık en az 500 Bin TL olduğuna göre, 20 Bin 
TL gibi bir ücret mevcut ulaşım esnafına hakaret etmektir. 60 
dolmuşu bugün 500 binden hesaplarsak, yaklaşık 30 Milyon 
TL yapar. Gördüğünüz gibi basit bir hesap ile Antalya’da mil-
yonluk rantlar havada uçuşmaktadır. AKP’li Belediye Başkanı 
yine Antalya halkı üzerinden, dolmuş esnafı üzerinden rant 
hesapları yapmaktadır.

AKP Antalya’da aynı hamam aynı tas Değişen hiçbir şey yok
Son olarak, “Başkan Türel’e şunu hatırlatmak isterim” diye 
seslenen Esen; “Antalyalılar AKP’yi 2009’ seçimlerinde 60 
bin oy ile göndermişler, 2014 seçimlerinde ise 20 bin oy farkı 
ile tekrar iş başına getirmişlerdir. Sanıyorum ki bu defa 2019 
seçimlerinde 200 bin oy farkı ile AKP’li Menderes Türel’i An-
talya halkı gönderecektir. AKP Antalya’da aynı hamam aynı tas 
arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Esen Bir gün önce Genel Başkan 
Yardımcımız Çetin Osman Budak’la Çallı Kart Dolum Merkezi 
önünde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinlemişlerdi.

BU İŞİN ARKASINDA KİMLER VAR?
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  CHP Denizli Milletvekili Melike 
Basmacı, Güneydoğu’da devam eden 
operasyonlara ve sokağa çıkma yasak-
larına değinip, “Birileri 400 vekil 

istedi diye bugün insanlar hala orada ölüyor.” 
dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Suha Okay ile Denizli Millet-
vekili Melike Basmacı partilerinin Antalya il teşkilatını ziyaret 
etti. Melike Basmacı konuşmasında Güneydoğu’da yaşanan 
operasyonlara değindi. Muhtarlarla Sur ilçesinde yaptıkları 
toplantıyı anlatan Basmacı, insanların canından bezdiğini 
söyledi.

Bir kadınla aralarında geçen konuşmayı anlatan Basmacı, 
“Bize yarı Türkçe yarı Kürtçe anlayabileceğimiz bir şekilde 
çocuğunu bize verdi. ‘Vekilim bu çocuğu götürün yaşasın ama 
sizin olsun.’ dedi. Orada maalesef hepimizin gözünün önünde 
insanlar öldürülüyor. Sadece bu kadar değil. 940 esnaf dük-
kanını kapatmış. Bu ciddi bir kriz demek. Sadece birileri 400 
vekil istedi diye bugün insanlar hala orada ölüyor.” ifadelerini 
kullandı.

Basmacı, herkesin elini vicdanına koymasını istedi. Basmacı, 
Meclis çatısı altında çözülmesi gereken büyük bir problemle 
karşı karşıya olduklarını ifade etti.

BATI’DA DA HENDEKLER AÇILABİLİR

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 220 bin kişilik 
ilçenin boşaltıldığını, oradaki insanların batıya göç ettiğini 
vurguladı. İnsanların operasyonlardan dolayı kin güttüklerini 
anlatan Basmacı şunları söyledi: “Anne babalarını kaybetmiş, 
gecenin bir vakti evlerinden çıkarılmış çocuklar ve gençlerle 
bu tarafa geliyor. Eğer CHP biz sokağa çıkıp birlikte olup 
biran önce çalışmaya başlamasak 15-20 sene sonra o hendek-
ler burada da açılacak. Bu ülkenin her şeyi bazılarının siz onu 
benden daha iyi biliyorsunuz. Genel Başkanımın söylediği 
gibi söyleceğim; ‘diktatör bozuntusunun’ oyunları, hepimizin 
üstünde oynanan.”
Basmacı, ayrıca en büyük sorunun ‘başkanlık’ konusu olduğu-
nu da aktardı.

ANAYASA TARTIŞMALARI

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Suha Okay da başkanlık tartış-
malarına değindi. Başkanlık sisteminin sadece akademik an-
lamda tartışılabileceğini belirten Okay, ancak Anayasa’ya bir 
başkanlık modelinin getirilemeyeceğini savundu. Anayasa’nın 
175. Maddesi’nin yapılabilecek değişiklikleri anlattığını söyle-
yen Okay, “Ancak Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez 
olarak hükümler konulmuştur. Bir rejim değişikliği, yönetim 
değişikliği dayatamazsın. Çünkü Anayasa bizzat kendisi buna 
engeldir.” dedi.

Okay, Anayasa’da bazı değişikler yapılabileceğini ancak bunun 
içinde önce darbe yasasından arındırılması gerektiğini kay-
detti.
Okay ve Basmacı İl başkanlığı ziyaretinin ardından Kapalı 
Yol’da Esnaf ziyareti yaptılar. 

Kapalı yoldaki esnaf ziyaretine katılan CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Çetin Osman Budak’la Birlikte  buradan Antalya 
Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV) 28. Yılını 
düzenleyeceği Şükran Gecesine katıldılar.

BASMACI: BİRİ 400 VEKİL İSTEDİ DİYE İNSANLAR HALA ÖLÜYOR

O
cak 2016
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31 Ocak 1990 tarihinde, Bahçelievler, Anka-
ra’da kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı 
sonucunda hayatını kaybeden  hukukçu, siyaset 
adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy, ölümünün 
26’ncı yıldönümünde memleketi İbradı’da anıl-
dı.

İbradı Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
İbradı Muammer Aksoy Şubesi tarafından düzenlenen anma 
törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 
CHP milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, 
Devrim Kök, Denizli Milletvekili Zeliha Basmacı, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal, İbradı Belediye Başkanı Serkan 
Küçükkuru, CHP İl Başkanı Semih Esen, ADD Antalya Şube 
Başkanı İbrahim Daş, ADD İbradı Şube Başkanı Mehmet 
Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Gençlik Birliği Alanya ve Manavgat şubeleri üye-
lerinin de katıldığı anma töreni Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulmasıyla başladı, Muammer Aksoy’un büstüne karanfil 

bırakılmasıyla devam etti. 

Daha sonra İbradı Belediyesi Muammer Aksoy Kültür Evi’n-
de, Muammer Aksoy’un hayatından kesitlerin yer aldığı fo-
toğraf sergisi açıldı. Bu yılki anma törenlerinde ilk kez ‘ADD 
İbradı Muammer Aksoy Şubesi Özel Ödülü’ verildi. 

Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya özgür basına katkılarından 
dolayı bu ödüle layık görüldü. Ödül, İsmail Küçükkaya adına 
Temel Tacal’a verildi.

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muammer 
Aksoy’un cumhuriyetin yılmaz bir savunucusu olduğunu 
belirterek, “Muammer Aksoy hocamızın adına bu yıl ilk kez 
bir özel ödül verdik. Bu ödül her yıl düzenlediğimiz anma 
programlarında gelenekselleşerek devam edecek. Hemşerimiz 
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un demokrasi ve laik cumhuriyet 
yolunda yaktığı meşale hiçbir zaman sönmeyecek” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen Konuşmasında “ 26 yıl 
önce katledilen Muammer Aksoy için burada bir araya geldik. 
Hiç kimse bedenen ölmezmiş, yeryüzünde onun düşüncele-
rini düşünen onun bıraktıklarını anlayan ve yeryüzünde ismi 
en son anıldığında ölür. Sizler burada Muammer Aksoy’u 
yaşattığınız için ayağınıza sağlık diyorum. Kol kola günü 
koşullarına, Anadolu devrimine nasıl uyarlayacağımız konu-
sunda çok iyi anlamalı adeta toz bulutu içine girmiş bu siyasal 
sistem içerisinde onların bıraktığı izler ile yürüyerek Türkiye 
topraklarında yurdumuzda devam ettirmeliyiz.

MUAMMER AKSOY İBRADI’DA ANILDI

Şubat 2016
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-“ULAŞIM VE KART İŞİ NE OLDU?”

-“ÇALLI’YA DAHLİNİZ YOKSA NEDEN 
TABELA KOYDUNUZ?”

Esen : “Antalya kötü yönetiliyor hatta yönetilemiyor idare 
ediliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı 
Türel’e bazı sorular sormuştum ve bu işin takipçisi olacağımızı 
söylemiştim. Fakat ben yaptım oldu zihniyetiyle ülkeyi ve An-
talya’yı yönetenler her zaman olduğu gibi top yekûn saldırıya 
geçmişlerdir. Oysa sorduğum sorular çok anlaşılırdı, tekrar so-
ruyorum. Kart işini ihale yasaklısı kent kart firmasına ihalesiz 
olarak nasıl verdiniz? Vatandaşın kartında kalan bakiyeler ne 
olacak? Vatandaşın kartında kalan bakiyeler ne olacak? Ulaşım 
sistemine düşük bedelle sokulan araçları belediye bağlantısı 
olan kimler aldı kimlere rant sağlandı?” Dedi.

…

ULAŞIM VE KART İŞİ NE OLDU?

CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın ile birlikte 
basın toplantısı düzenleyen CHP Antalya İl Başkanı Semih 
Esen; şöyle konuştu: “Kart işini ihale yasaklısı kent kart firma-
sına ihalesiz olarak nasıl verdiniz? Vatandaşın kartında kalan 

bakiyeler ne olacak? Vatandaşın kartında kalan bakiyeler ne 
olacak? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı 
Türel’e bazı sorular sormuştum ve bu işin takipçisi olacağımızı 
söylemiştim. Fakat ben yaptım oldu zihniyetiyle ülkeyi ve An-
talya’yı yönetenler her zaman olduğu gibi top yekûn saldırıya 
geçmişlerdir. Ulaşım sistemine düşük bedelle sokulan araçları 
belediye bağlantısı olan kimler aldı kimlere rant sağlandı?” 
diye sordu.

Esen ; “Bu sefer topu taca atmayın Sayın Türel Belediye 
Başkanı olan sizsiniz bu soruların cevaplarını bana sormayın 
belediyeyi yöneten sizsiniz. 2 senedir iş yaptığınız firmayı 
bilmiyorsanız büyük bir acz içindesinizdir. Dedi.

ÇALLI’YA DAHLİNİZ YOKSA NEDEN 
TABELA KOYDUNUZ?

Çallı kavşağı ile ilgili çözüm önerimiz Çallı’ya yapılacak 
geçidin yeraltından olması gerektiği yönündeydi. Yeraltından 
geçit verilerek yapılacak düzenlemeyle Çallı’daki meydanın 
katledilmemiş olacağını, yapmayı ve hiçbir gelişme olmayan 
batı ve kuzey çevre yollarının bitirilmesi halinde Çallı’da trafik 
yükünün azalacağını ve son derece çirkin bir görüntüye sebep 
olacak kentin dokusuna zarar verecek olan üst geçite ihtiyaç 
kalmayacağını söylemiştik. Diye belirten Esen, “Bu uyarıla-
rımızı da dinlemedikleri gibi bu konuda da ben yaptım oldu 
tavrı takındılar. Geçtiğimiz Büyükşehir Meclis toplantısında 
bir meclis üyemizin sorusu üzerine Başkan Türel’in verdiği 
cevap ilginçtir. 

Çallı’daki Atatürk Heykelinin nereye taşınacağı sorulunca 
‘’Çallı’ya benim dahlim yok karayolları yapıyor bilmiyorum’’ 
demiştir. Soruyorum o zaman Dahlin yoksa yapıyormuş gibi 
göründüğünüz sahte anket neydi? Çallı ya koyduğunuz tabela-
larınızın ne işi var orada?” Dedi.

ESEN: TÜREL’E TEKRAR SORUYORUM
Şubat 2016
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BU SEFERDE ASPENDOS VE PERGE BULVARI 
ESNAFINIMI BATIRACAKSINIZ?

24 Kasım 2014 tarihinde yapılan Büyükşehir Meclisinde alınan 
kararla yapılacak olan kavşağın hemzemin olarak yapılmasına 
karar verilmiştir. Meclis toplantısı öncesinde yapılan 19 Kasım 
2014 tarihli imar komisyonu toplantısında tramvayın üst geçit 
yapılarak yapılmasına neredeyse tüm komisyon üyeleri itiraz 
etmişlerdir(AKP’liler dahil). Tüm bu itirazlara rağmen Perge 
kavşağına üst geçit yapma merakının sebebi nedir? Diye soran 
Esen; Bugün yapılacak olan meclis toplantısına apar topar 
getirdiğiniz projeyi sizin komisyon üyeleriniz ve büyükşehir 
meclisi istemiyorsa kim istiyor? Önceki görev döneminizde Ali 
Çetinkaya, Şarampol, İsmetpaşa esnafını batırdınız bu seferde 
Aspendos bulvarı ve Perge bulvarı esnafını mı batıracaksınız? ” 
Dedi.

2009 YILININ İLK 3 AYINDA
9,5 MİLYON LİRA TEMSİL VE AĞIRLAMA 
GİDERİ

CHP İl Başkanı Semih Esen’le birlikte basın toplantısı düzen-
leyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ise şöyle 
konuştu: “Menderes Türel, 2009 yılının ilk 3 ayında 9,5 milyon 
lira belediyenin temsil ve ağırlama gideri yaptı. Bu paraların 
büyük çoğunluğunu Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da yaptığı mi-
tinglere harcadı. İhaleyle yaptı bunları. İhaleleri kim aldı biliyor 
musunuz? Hepsini Manşet gazetesi ve o gazetenin ailesinin kur-
duğu şirketler aldı. Hepsi tornadan çıkmış gibi ihaleler. Hepsi 
için suç duyurusunda bulunuldu. 7 yıldır devam ediyor, hiçbir 
şey yok. Menderes Türel’i ayırdılar, bürokratları yargılanıyor. 
7 yıldır sonuç yok. O kadar somut ki. Tornadan çıkmış şeyler. 
Bir gün ihale yapılıyor, akşam mal teslim ediliyor. Ne irsaliyesi 
var, ne teslimi var. Alındı ve verildi. Hepsi de haftada bir fatura 
kesiliyor. Hep aynı fiyat, 108 bin lira artı KVD. Yaptığın ihale-
nin hiçbiri 90 bine inmiyor mu, yahut 150 bine çıkmıyor mu? 
Alınan malların hepsi de piyasa değerinin 3-4 katı değerinde.”

10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TÜRGEV’E 
BAĞIŞ

Görev dönemimde Antalyalıların vergileriyle yapılan ve öğren-
cilerin kaldığı belediyeye ait yurdun Menderes Türel’in göreve 
gelmesinin ardından TÜRGEV’e verildiğini söyleyen Akaydın, 
“Antalyalıların vergisiyle yapılmış yurtları niye TÜRGEV’e, Bi-
lal oğlana bağışladın? Yaptığımız yurdun arsa değeriyle birlikte 
o zaman ki bedeli 10 milyon TL civarında. Antalya halkının 
cebinden çıkmış vergilerle elde edilmiş bir yurt. Neden Bilal 
oğlana bağışladın? Bunun hesabını vereceksin sayın Türel.” diye 
konuştu.

HEM İŞTEN ÇIKARDIN HEM PERSONEL 
SAYISINI YÜKSELTTİN

AKP’li Türel’in göreve geldikten sonra Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nde işçi kıyımı yapıldı diyen Akaydın; “işinden çıka-
rılanlar arasında hayatını kaybedenler bile olduğuna, Antalya 
Valiliği’ne bağlı İnsan Hakları Kurulu’nun bile bu konuda Men-
deres Türel’i suçlu bulduğunu, Antalya Büyükşehir Belediye-
si’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 6 bin 948 kişi olan çalışan 
sayısının 18 Ocak 2016 tarihinde 9 bin 860 kişiye çıktığını 
belirten Akaydın, “Hem işten çıkardın hem personel sayısını 
yükselttin. Yalan söyledin. Halkı kandırdın. Sen niye 3 bin kişi 
artırdın, niye? Ak trollere iş lazım” Diye konuştu.

2 YILDIR ANTALYA’YA NE YAPTIN?”

Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla 2 yıldır Antalya’ya ne 
yaptın?” “kendi döneminde hayata geçirilen birçok yatırımın 
devam ettirilmediğini, kendisinin yaptığı bir parkın tabelası-
nın bile yıkılarak “Menderes Türel tarafından yapılmıştır.” diye 
yenisinin asıldığını” belirten Akaydın,  “TC Karayollarının 
yaptığı yatırımları kendi hesabına kaydetmekten başka ne yap-
tın?” diyerek, kamu kurumlarının yaptığı çalışmalara üzerinde 
kendi fotoğraflarını ve “Antalya’ya iyi gelecek” logosu bulunan 
tabelalar koyduğunu söyledi. Tabela üretmekle bir yere gidil-
mez. O tabelaların başına sırıtan resimler koymakla da bir yere 
gidilmez.” Diyerek sözlerini bitirdi.”

Şubat 2016
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Hafta sonu Tunceliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın 
davetlisi olarak Antalya’ya gelen CHP Tunceli Milletvekili Parti 
meclis Üyesi (PM) Gürel Erol İl Başkanlığımızı ziyaretinden 
sonra İl Başkanlığının organize ettiği “Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin Sorunları” konulu söyleşiye katıldı. Partili-
lerle sohbet ettiler.

Tunceliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın düzenlediği 
dayanışma yemeğine CHP Genel Başkan yardımcımız Çetin 
Osman Budak, CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet 
Kumbul, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan,Konyaaltı ilçe Baş-
kanı İlhan Buğdaycı il ve İlçe yöneticileriyle Gala yemeğine ka-
tılan Gürsel Erol yaptığı konuşmasında; Atatürk İlkelerine bağlı, 

seçilerek gelmiş bir kardeşiniz olarak Tuncelili hemşehrilerimin 
sorunlarıyla ilgilenmek boynumuzun borcudur. Milletvekilli-
ğinden aldığım maaşım tamamını Tuncelili öğrencilerimizin 
eğitimi için burs olarak verdiğini söyledi.

CHP genel başkan yardımcısı Çetin Osman Budak’da yaptığı 
kısa konuşmasında; Antalya’da Yaşayan Tüm Tuncelili hemşeri-
lerimizin bir Tunceli Milletvekili gibi 7 gün 24 saat emrinizde-
yim. Beni içinizden bir kabul edin diye konuştu.

Yemeğin hemen ardından, Eski İl Başkanlarından Teyfik 
Şahin’in torunu Büşra Şahin’in düğününe katıldılar. Muratpaşa 
Belediye Ümit Uysal’ın kıydığı nikah merasiminde Uysal Çiftin 
Evlilik cüzdanını verilmesi için yemeğine CHP Genel Başkan 
yardımcımız Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Başkanı 
Semih Esen’den vermelerini istedi. 

Hatıra fotoğrafı çektiren sonra Yörükler Derneği Antalya 
Şubesinin birlik beraberlik gecesine katılmak üzere çiftlere 
mutluluklar dileyerek salondan ayrıldılar. Yörükler Derneğinin 
gecesinde kısa bir konuşma yapan Çetin Osman Budak, birlik 
ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu gülerde bu geceyi düzen-
leyen Dernek Başkanımız Abdullah Duman’a ve geceye katkı 
koyan herkese teşekkür etti.

Gecede açık artırmaya çıkan tabloyu CHP Genel Başkan Yar-
dımcımız Çetin Osman Budak en yüksek fiyatı vererek satın 
aldı.

CHP’NİN HAFTA SONU MESAİSİ
Şubat 2016
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CLK Akdeniz Elektrik A.Ş.’nin Muratpaşa Şubesi önünde CHP 
Muratpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Kumbul, İl, ilçe yöneticileri, 
ve partililerin katılımlarıyla basın açıklaması yapan CHP İl 
Başkanı Semih Esen, elektrik faturalarına yansıtılan bedellerin 
oldukça yüksek olduğunu iddia etti. İl Başkanı Semih Esen, 
“Elektrik faturaları yoluyla soyuluyoruz” dedi.

‘Kayıp- kaçak bedellerinin abonelere yansıtılmaması konu-
sunda yargı kararları bulunduğunu vurgulayan Başkan Esen, 
“Enerji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 
elektrik faturası tarife sisteminde değişikliğe gitmiş, vatandaş-
lardan ‘enerji maliyeti,’ perakende satış hizmet bedeli, ‘iletişim 
bedeli, ‘kayıp- kaçak bedeli, ‘sayaç okuma bedeli, ‘dağıtım be-
deli ve perakende enerji bedeli’ adı altındaki 6 kalemi, 2 kaleme 
indirerek faturaları vatandaşlar için insafsız hale getirmiştir. 
Haksız yere alınan bedeller iade edilmelidir” dedi.

BU VURGUNA DERHAL SON VERİN

Esen, “Kasım seçimlerinin hemen ardından iş başına gelen 
AKP hükümetinin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ilk icraatı 
elektrik faturalarından dağıtım bedeli adı altında tahsil edilen 
paraya yüzde 300 oranında zam yapmak olmuştur. Yüzde 300 
zam bir gece de halkın elektrik faturalarına yansımıştır. Sanki 
elektriğe zam yapılmamış gibi bir maske ile, bir perdeleme ile 
yapılan, dağıtım bedeline yapılan bu yüzde 300’lük artış va-
tandaşın bu senenin ilk aylarında ki faturalarına yüzde 30’ları 
geçen, yüzde 40’lara varan bir artı şeklinde yansımıştır.” Dedi.

YÜZDE 300’LÜK ZAMMI GERİ ALMAYA 
DAVET EDİYORUZ

Esen, “Bu uygulama CLK, Enerjisa ve benzeri dağıtım şir-
ketlerinin karlarını artırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Biz 
AKP hükümetini derhal bu yüzde 300’lük zammı geri almaya 
davet ediyoruz. Bu zam bu şekilde devam ettiği şekilde büyük 
bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlık ve en önemlisi de halkın 
cebinden devlet eliyle bir vurgun yapılmaya devam edilmiş 
olacaktır. Bunun sorumlusu da AKP Hükümeti olacaktır. Bu 
zammı derhal geri almalılar ve halkın cebinden alınan bu fazla 
paraya bir an önce son vermeliler. Buradan onlara çağrıda 
bulunuyoruz. Halkın cebinde yapılan bu vurguna derhal son 
verin.” Dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Kumbul ise ; “Elektrik 
faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin vatandaşa yansıtılma-

CHP ELEKTRİK FATURALARINI PROTESTO ETTİ

CHP Antalya İl Başkanlığı, CHP Muratpaşa İlçe örgütü ile birlikte elektrik faturala-
rının yüksek olduğunu iddia ederek CLK Akdeniz Elektrik A.Ş.’nin Muratpaşa Şubesi 
önünde eylem yaptılar.
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masını sağlayan kesinleşmiş yargı kararları vardır. Bu kararlara 
rağmen kayıp-kaçağı engellemeyen AKP Hükümeti şirketlerin 
haksız kazançlarını sürdürebilmeleri için bu duruma göz yun-
muşlardır.” Dedi.

AKP VE CLK ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK!
ELEKTRİK FATURALARINDA ÜÇ KAĞIT 
YAPMA!

Kumbul: “Türkiye ‘de Elektrik artışının 3 nedeni vardır. Mev-
simsel değişimler: Türkiye’deki elektrik üretiminin %28’i hid-
roelektrik santrallerinde (HES) yapılmaktadır. Akarsu santrali 
ya da barajlı santrallerde üretilen elektriğin miktarı o yıl alınan 
yağışlarla yakından ilgilidir. Barajlarımız ilgili bir sorun yok-
ken… Doğal gaz fiyatları: Elektrik fiyatlarının yükselmesindeki 
en önemli etkenlerden biridir. Türkiye’de elektrik, %42 oranında 
doğal gaz çevrim santrallerinde üretilir. Dünyada Doğalgaz 
fiyatları düşerken, Döviz kuru: 15 Ocakta dolar 3.04875 Türk 
Lirası 12 Şubatta dolar 2.928 Türk Lirası dolarda da bu zammı 
gerektirecek artış yokken. Neden elektriğe zam yapılır. Diye 
belirtti.

YURTTAŞLARIN SOYULMASI ÖNLENMELİDİR

Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin vatandaşa 
yansıtılmamasını sağlayan kesinleşmiş yargı kararları vardır. Bu 
kararlara rağmen kayıp-kaçağı engellemeyen AKP Hükümeti 
şirketlerin haksız kazançlarını sürdürebilmeleri için bu duruma 
göz yummuşlardır. Diyen Kumbul, “AKP Hükümeti mahkeme 
kararlarını hiçe sayarak geçen yıl 33 milyar TL olduğu açıkla-
nan kayıp-kaçak tahsilatlarını arttırarak, vatandaşın hakkını ve 
cebini düşünmesi gerekirken, şirketlerin karlarını düşünerek 
düzenlemeye gitmiştir. 

Enerji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 

elektrik faturası tarife sisteminde değişikliğe gitmiş, vatandaş-
lardan “enerji maliyeti, perakende satış hizmet bedeli, iletim 
bedeli, kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli ve dağıtım 
bedeli” adı altında faturalarda daha önce gösterilen 6 kalemi 
“dağıtım bedeli” ve “perakende enerji bedeli” olarak 2 kaleme 
indirerek faturaları vatandaş için insafsız bir hale getirmiştir. 
Hukuk devleti ilkesine bariz şekilde aykırılıklar oluşturan bu 
uygulamalara son verilmeli, vatandaşın cebini koruyup kollaya-
cak adımlar atılmalıdır. Yurttaşların elektrik faturaları üzerin-
den zarara uğratılması, soyulması önlenmelidir.” Diye konuştu.

Kumbul son olarak; Bu arada elektrik faturalarında katkı payı 
alan AKP’nin yayın organı gibi çalışan TRT’nin yanlı program-
ları, cumhuriyet düşmanlığı CHP’nin geçmişi ile ilgili karalama 
programlarını da protesto ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcımız ve Antalya 
Milletvekilimiz Çetin Osman Budak, yargı kararlarına rağmen 
tahsil edilen kayıp kaçak bedelinin boyutunun ve elektrik dağı-
tımı alanında yaşanan sorunların araştırılması, alınacak önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması için 
başvuruda bulunmuştur. Tabi ki birçok Araştırma önerisinin 
üstü örtülmeye çalışıldığı gibi bu önerinin de üzeri örtülmeye 
çalışılacak. 

Nerede bir soygun varsa, nerede bir haksız kazanç varsa orada 
olan AKP yine tüm gücüyle buna karşı çıkacak. Ancak biz bu 
önerinin takipçisi olacağız. Şimdi tüm Antalyalılara ve tüm 
yurttaşlarımıza buradan bir kez daha duyurmak isteriz ki CHP 
Muratpaşa İlçe Başkanlığı her zaman olduğu gibi vatandaşın 
yanında olacaktır.

Çok sayıda partilinin destek verdiği eylem, basın açıklamasının 
ardından sona erdi.
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“ANAYASA’YA SAYGI DUYMAYANLARIN, 
İBRADI’NIN DOĞASINA VE HALKINA SAYGI 
DUYMASI BEKLENEMEZ”

 
06 Mart 2016

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, “”Ben mahkeme kararları-
na saygı duymuyorum ve uymuyorum.” diyen bir zihniyetin İb-
radı’nın doğasına saygı duymasını bekleyemeyiz. Ayrıca İçişleri 
Bakanının “kanunu boş verin siz yapacağınızı yapın biz yeni 
kanun çıkarıp suç olmaktan çıkarırız” diyen bir zihniyetin, iptal 
edilen bir lisans için, mahkeme kararına ve hukuka aykırıymış 
o yüzden burada bu iş yapılamaz demesi mümkün değildir. İşte 
bu bozuk düzenin buraya yansımasıdır.” dedi.

İbradı Altınbeşik Mağarasına Akseki yakasından köprü yapımı-
na karşı, İbradı Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde düzen-
lenen “Altınbeşik Mağarasına Dokunma” eyleminde konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Semih Esen, 
eyleme katılan yöre halkına ve katılımcılara hitap etti.
Esen, konuşmasında, Bu bölgede iptal edilen lisanslar, kılıfına 
uydurularak yeniden aynı kişilere verilen usulsüz lisanslara 
yapılan tahsisleri ortadan kaldıran mahkeme kararları ve bu 
mahkeme kararlarının etrafından dolaşıp yine amacına ulaş-
maya çalışanlar! diyerek tepkisini dile getirdi. Konuşmasına 
“Bunların tamamı sadece bu bölgeden para kazanmak ya da bu 
bölgede faaliyet yapmak isteyen bir zihniyetin ürünü değil! bu 
bir yönetim anlayışının İbradı’ya yansıyan örneklerinden bir 
tanesidir.” diyerek devam eden Esen geçtiğimiz günlerde Cum-
hurbaşkanının Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili yaptığı açık-
lamayı vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti “Ben mah-
keme kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum.” diyen bir 
zihniyetin İbradı’nın doğasına saygı duymasını bekleyemeyiz. 
Ayrıca İçişleri Bakanının “kanunu boş verin siz yapacağınızı 
yapın biz yeni kanun çıkarıp suç olmaktan çıkarırız” diyen bir 
zihniyetin, iptal edilen bir lisans için, mahkeme kararına ve 
hukuka aykırıymış o yüzden burada bu iş yapılamaz demesi 
mümkün değildir. İşte bu bozuk düzenin buraya yansımasıdır.

“BAŞKA YOLU YOK. BİRLEŞELİM VE BUNLAR-
DAN KURTULALIM

Bu bozuk düzenin çözümü ise ortak savunma hattı oluşturmak-
tır. Bu zihniyete karşı olanlar, mahkeme kararlarına uyulmalı ve 
saygı duyulmalıdır diyenler, doğayı tahrip etmeyip korunmalı-
dır diyenler, işçinin köylünün hakkı birkaç kişiye yedirilmemeli 
herkes emeğinin hakkını almalıdır diyenler, benim vicdanım 
bu usulsüz uygulamaları kabul etmiyor diyenler, benim bu kötü 
yönetim anlayışına karşıyım diyenler ancak ve ancak güçlerimi-
zi birleştirerek ülkemizi bu kötü yönetim anlayışından kurtara-
biliriz. Başka yolu yok. Birleşelim ve bunlardan kurtulalım”

ANKARA’DA 
VE 

DİYARBAKIR’DA Kİ 
TERÖR 

SALDIRILARINI 
ŞİDDETLE 

KINIYORUZ

 
18 Şubat 2016

  
 

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen Ankara ve Diyarba-
kır’da askerlerimize düzenlenen terör saldırı nedeniyle kı-
nama ve taziye mesajı yayınladı.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen mesajında;
Başkentimiz Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini 
taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı ve PKK 
Terör örgütü tarafından Diyarbakır’da askeri araçların ge-
çişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, 
terörü besleyen, bundan medet umanları şiddetle lanetliyo-
ruz.

Türkiye’nin kalbi, Ankara’nın göbeğinde Meclisin ve Kuvvet 
komutanlıklarının olduğu en güvenlikli bölgede yaşanan te-
rör eylemi, AKP hükümetinin bu saldırılar karşısında hiç-
bir önlem almadığını bir kez daha gözler önüne koymuştur. 
Ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın can güvenliği kalma-
mıştır. Ülkeyi yönetebilme kabiliyetini kaybeden AKP hü-
kümetinin tek aldığı önlem ise her zaman ki gibi televizyon 
ve gazetelere yayın yasakları getirmek, sosyal medyayı kı-
sıtlamak olmuştur. İstihbarat zafiyeti içerisinde olan AKP 
hükümeti derhal istifa etmelidir.

CHP Antalya İl Örgütü olarak Öncelikle terörü ve terörden 
medet umanları şiddetle kınıyoruz. Yaşamını kaybedenlere 
rahmet yaralılara acil şifalar ve ulusumuza başsağlığı dili-
yoruz.
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   Cumhuriyet halk Partisi (CHP) Antalya 
İl Başkanlığı tarafından hazırlanan, 
“Antalya Halk Dergisi’nin tanıtımı 
yapıldı.

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına 
İl Başkanı Semih Esen, Genel Yayın Danışması Feridun Baloğ-
lu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Erke Bostan, İl yönetici-
leri Antalya Halk dergisi Yayın Kurulu ve partililer katıldı.

Bugün “Antalya Halk” dergisinin tanıtımı için bir araya 
geldiklerini belirten Esen; Türkiye’de basının baskı altında 
olduğunu ileri süren Esen, ” Yaşanan her türlü hukuksuzluk, 
adaletsizlik ve yolsuzluktan kurtulmanın adresi CHP’dir. 

Bu dergi halkın haber alma özgülüğüne katkı sağlamak 
amacını güttük. Bir ihtiyaca cevap vermek istedik. Halka ha-
berlerin ulaştırılamadığı ortamda bunu kırmak için bizim 
dergimiz bir çıkıştır” dedi.

Bu dergi Ulaşılmasına engel olunan halka gerçekleri ve 
CHP’yi ulaştırmak amacıyla hazırlandı. Gerçekler anla-
tılıyor. Bu sadece parti yayın organı olarak görülmesin. 
Dergide Antalya’dan her kesimin sorunları anlatılmakta-
dır” diye konuştu.

Genel Yayın Danışması Feridun Baloğlu ise; Bizim 
çıkarttığımız Halk dergisinden haberdar olan birçok il 
örgütümüz kendi isimlerini taşıyan yayın organları hazırlamaya 
başladı. Burada edindiğimiz deneyimi de onlara aktaracağız, 
destek olacağız. Bir süre sonra bu yayınların gerekli olduğuna 

herkes inanacak. Bu dergiyi ellerimizin üzerinde yükselteceğiz. 
Bu bizim amacımız değil aracımızdır. Bu dergi bizim mücadele 

aracımızdır. Bu bir parti yayın organıdır.

ANTALYA HALK DERGİSİ ÇIKTI
M
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen yazılı bir açıklama yaptı. 
Esen; “Bilmeyenler için söyleyelim; Hiçbir Cumhuriyet Halk 
Partili ve hatta hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun ilkelerini, O’nun hedeflerini 
ve Onunla ilgili hiçbir şeyi asla unutmaz. Hatta 14 yıldır AKP’ye 
rağmen unutmadı ve sonsuza kadar da unutmayacaktır.” Diye 
belirtti.

Esen’in Açıklaması şöyle;

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman ki 
gibi Belediye Başkanlığını unutarak, polemik siyaseti yapma-
ya devam etmektedir.

Milli bayramlarda çelenk koymayı yasaklayan zihniyet işi 
gücü bırakmış, kim çelenk koydu kim koymadı bunun taki-
bini yapıyor. Gerçekleri saklayıp kara propaganda yapmak 
fıtratlarında var.

Bilmeyenler için söyleyelim; Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili 
ve hatta hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun ilkelerini, O’nun hedeflerini ve 
Onunla ilgili hiçbir şeyi asla unutmaz. Hatta 14 yıldır AKP’ye 
rağmen unutmadı ve sonsuza kadar da unutmayacaktır.

Ata’mızın Antalya’ya ya geliş yıldönümü ile ilgili Valilik 
başvurumuzu günler öncesinden yapmış ve çelenk siparişi-
mizi günler öncesinden Ulu Önderimizin gösterdiği hedefler 
doğrultusunda çalışan gençlere çelenkten topladıkları parayla 
burs veren ANTÇEV’e verdik. Çünkü onların bir TÜRGEV’i 
yoktu.

Çabalarınız, gayretleriniz hatta yaşam amacınız O’nu unut-
turmak ve eserlerini yok etmek, bunu iyi biliyoruz. Siz de 
şunu iyi bilin artık; ne O’nu nede eserlerini unutturmaya asla 
gücünüz yetmeyecek.

Şimdi gelelim sözün özüne; artık bırakın yalana dolana 
sarılmayı da hizmet üretin hizmet! Görevinizi yapın. Göreve 
geldiğinizden bu yana Antalya’da Karayolları Genel Müdür-
lüğünün yaptığı birkaç köprünün üzerinden prim yapmaktan 
başka ne hizmet yaptınız?

Önce kendi unuttuklarınıza bakın!
Mesela 1-Dünya’nın en pahalı tramvayı için Aksu’ya yaptığı-
nız köprüye tramvayın yolunun yapılmasını nasıl unuttunuz? 
Bu hatayı kapatmak için tekrar yol açarak kamuyu zarara 
uğratan siz değil misiniz?

Daha konuşalım mı unuttuklarınızı?

2-Aspendos Bulvarı kavşağında projede olduğu gibi hemze-
min geçit yapılması gerekirken, üst geçit inşaatı yapıp, bulva-
rın çevre esnafını kaderine terk eden siz değil misiniz?
Öyleyse devam edelim.

3-Antalya’dan Serik yönüne devam eden tramvay yolundan, 
aynı yöne giden araçların havaalanı yan yoluna nasıl geçecek-
leri konusunu da unutan siz değil misiniz?

4- Söz verip te unuttuğunuz sözde projelerinizi, gerçekleri 
yani bunları konuşalım isterseniz.

Devam edelim…

5- Meclis Üyelerinizin Bungalovlarını Minibüslerini de hatır-
latalım mı tekrardan?

Ve en önemlisi unuttuğunuz konu; Antalya çiftçisi ve turizm-
cisini kaderiyle başbaşa bırakıp da unutan siz değil misiniz?
Bizler Ulu Önderini ve O’nun bıraktığı eserleri unutacak 
kadar gaflete düşmedik ama sizler kamu adına yaptığınızı 
söylediğiniz her türlü icraatlar ’da kamuyu zarara uğratarak 
nasıl gaflet içinde olduğunuzu yine kamunun vicdanına nasıl 
anlatacağınızı düşününüz. 

Yok eğer diyorsanız bizim işimiz illa ki sizi takip etmek, o 
vakit doğru düzgün takip ediniz. Çünkü bizden öğreneceği-
niz çok şey olacak…

KONUŞALIM 
İSTERSENİZ

SÖZ VERİP TE UNUTTUĞUNUZ SÖZDE PROJELERİNİZİ,

M
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kepez İlçe Başkanı Ke-
mal Kara partisinden istifa ederek, CHP İl Başkanı 
Semih Esen’i ziyaret eden Kemal Kara; Cumhuriyet 
Halk Partisine katılmak istediğini belirtti.

Kara; “Ben Atatürkçüyüm. Atatürk’ün ilkelerine en uygun, 
Atatürk’ün gösterdiği hedeflere en uygun hareket eden tek 
parti Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmaya 
karar verdim. Bu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi 
için, Atatürk ilkelerinden yana, halkın yanında olan Cumhu-
riyet Halk partisi için siyaset yapacağım.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’de; almış olduğunuz 
bu karardan dolayı sizleri tebrik ediyor. Hayırlı olmasını 
diliyorum dedi. CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Süleyman 
Sakin’de hazır bulunduğu ziyarette Kara’ya rozetini İl Başkanı 
Semih Esen taktı.

BBP’Lİ KEMAL KARA CHP’YE KATILDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kepez İlçe Başkanı Kemal Kara 
partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine katıldı.

M
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl 
Başkanı Semih Esen, Antalya kendine has 
coğrafi, kültürel güzellikleri ve özellikleri 
olan bir şehir yapılacak her tür işlem ve ey-

lemi bu yapıyı bu dokuyu gözetilerek yapılması gerekir. 
Maalesef yapılmıyor. 

Antalya sokaklarını gördüğünüz zaman hem tarihsel dokuyu, 
hem de coğrafi dokuyu zedeleyen günü birlik çözümler olarak 
hizmet adı altında uygulamalar göreceksiniz Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Semih 
Esen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Lokalinde düzenle-
diği basın toplantısında, Antalya kendine has coğrafi, kültürel 
güzellikleri ve özellikleri olan bir şehir olduğunu söyledi. 

Belediye ve merkezi yönetim adına yapılacak her tür işlem ve 
eylemi bu yapıyı bu dokuyu gözetilerek yapılması gerekir bu 
gözetilerek mi yapılıyor maalesef yapılmadığını söyledi.

GÜNÜ BİRLİK ÇÖZÜMLER OLARAK 
HİZMET ADI ALTINDA UYGULAMALAR 
GÖRECEKSİNİZ

Bizim bu söylediğimiz çerçeve de hizmet edilmesi gereğine ay-
kırı davranıldığı zaman sesimizi çıkarttığımız zaman ise eleşti-
riye tahammülü olmayan insanlar tarafından adeta mal bulmuş 
mahrubi gibi siyaset malzemesi yapılmaktadır. Diye söyleyen 
Esen; “Biz kentin kültürel ve coğrafi dokusunu en önemlisi de 
çocuklarımıza miras bırakacağımız bir konuyu basit bir güncel 
siyaset konusu yapmayacak kadar ülkemizi seviyoruz. 

Ama maalesef yöneticileri doğruya sevk etmek, Antalya doğru 
hizmet alma adına söylediğimiz her söz karşı taraf tarafından 
özellikle de Menderes Türel tarafından güncel basit bir tek 

kullanımlık siyaset malzemesi olarak görülmektedir. Bunu 
böyle düşünen bir zihniyetinde Antalya’nın Antalya özelliğini 
koruyarak hizmet etme özelliği yoktur. Antalya sokaklarını 
gördüğünüz zaman hem tarihsel dokuyu, hem de coğrafi do-
kuyu zedeleyen günü birlik çözümler olarak hizmet adı altında 
uygulamalar göreceksiniz.” Diye belirtti.

ANTALYA’DA NE YAPILDI?

Antalya’ya 10 Milyon insan geliyorsa bu şehrin coğrafi ve 
kültürel dokusunun güzellikleri için geliyor ve onları yok eder-
sek kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Diyen Esen, “En 
önemlisi de bu şehri var etmek, yapısını bozmadan ilerletmek 
adına belediyeciliğin düzgün yapılması lazım. Bunu görebiliyor 
muyuz? Maalesef göremiyoruz. Karşılaştığımız şeyler karşısın-
da bizleri karamsarlığı ve umutsuzluğa itiyor. 

Bugün 2 yıl oldu Menderes Türel göreve başlayalı ben objektif 
olarak söylüyorum ve soruyorum Karayolları Genel Müdürlü-
ğünün yaptığı birkaç tane köprü dışında Antalya’da ne yapıldı? 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hesap vermekten korkan ve 
belediyenin ne kadar borcu olduğunu, ASAT’ın ne kadar borcu 
var bağlı şirketlerin ne kadar borcu var defalarca sormamıza 
rağmen bu sorunun cevabını da alamadık. 

Kente yapılan tramvayın da ne kadara mal olduğunu öğre-
nemedik. Araştırmalarımız neticesinde dünyanın en pahalı 
Tramvay Hattının olduğunu ve en kötü hattı olduğunu öğren-
dik.” Dedi.

Esen, Son dönemler de özellikle MHP’den de, CHP’den de 
geçişler olduğunu söyleyen Esen şöyle devam etti;

“Maalesef Şekere giden arılar gibi geçişler olduğunu görüyoruz. 
O arıların niye gittiğini öğreniyoruz. Demre’de kurulup kurul-
mayacağı bile belli olmayan havalimanıyla ilgili taksi koopera-
tiflerinin kurulduklarını ve bununla ilgili vatandaşlardan para 
toplandığını öğreniyoruz. 

Bunlarla ilgilensinler. Kundu’da fayton durağı yapıldığını ve 
bunun için insanlardan para toplandığını duyuyoruz. Toplu 
taşımaya hizmet etmesi gereken minibüslerin birileri tarafın-
dan alındığını ve bunların kim diye sorduğumuz zaman cevap 
verilmediğini görüyoruz. 

CHP’de siyaset yaptığı dönemde son derece mütevazı bir hayatı 
olan insanların bugün çok yüksek miktarlı işlerle turistik tesis-
leri kaçak olarak kurmaya çalıştığını duyuyoruz. Antalya Böyle 
yönetilmez. 

Bizim Antalya Büyükşehir Belediyesini yönettiğimiz 2009 
-2014 döneminde bulabildiler mi? Belediye ellerinde bir tane 
meclis üyemizin bir şeyini buldular mı? Bulamazlar.”

Esen; “Biz bu bilinçle hizmet ediyoruz 2019’dan sonra da 
Büyükşehir Belediyesini aldığımızda aynı sorumlulukla hizmet 
edeceğiz. Onu bekliyoruz biz Antalya’dan bunu da kendi siyasi 
faaliyetlerimize fayda sağlasın diye söylemiyoruz Antalya için 
söylüyoruz.” Dedi.

KENTİN COĞRAFİ DOKUSUNU ZEDELEDİLER
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 CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen Ankara’da yapılan bom-
balı saldırıyla ilgili yazılı açıklaması

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’in açıklaması şöyle;
Yine Ankara… Yine ülkemizin kalbi… Kaç kez daha dayanır 
acaba böyle bir acıya yüreğimiz… 

Bu son olsun, bu son!  Artık Yeter!

Önceden önlem alarak saldırıyı engelleyecek olanlar, yayın 
yasağıyla önlem almaya devam ederse üstelik bu kanlı saldırıyı 
yapan terör örgütünün hedefi de belliyken ve 2 gün önce bu 

saldırının istihbaratının da olmasına rağmen, bu hedefi gör-
memeyi sürdürürlerse eğer maalesef bu son olmayacak.

Kayıtsız hükumeti terör saldırıları karşısında duyarlı olmaya 
çağırıyor derhal sorumluların istifa etmesini istiyoruz. Bu 
hain saldırının ivedi cevabını da millet olarak el ele vererek 
terör odaklarına gereken cevabın verilmesidir. Ulusal yas ilan 
edilmelidir.

Şu iyi bilinmelidir ki Emperyalizme karşı bin bir zorlukla 
kurduğumuz ülkemizi, teröre ve bundan medet umanlara asla 
ama asla teslim etmeyeceğiz. Hain saldırıda hayatını kaybeden 
yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza 
başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara da acil şifalar temenni 
ediyoruz.

Yine Ankara… Yine ülkemizin kalbi… 
Bu son olsun, bu son! Artık Yeter!
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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Selin Sayek BÖKE: 
“ÖZGECAN YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Selin 
Böke, “Özgecan yasasıyla kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi 
kaldırılsın diye önerge sunduk. Bu yasanın geçmediği her gün 
Özgecanlar kurban edildi. Özgecan yasası bir an önce çıkmalı” 
dedi.

Antalya’da CHP İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Muratpaşa Çağlayan spor 
Salonu’nda bir etkinlik düzenlendi. 

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP 
Antalya İl Başkanı Semih Esen, CHP Antalya milletvekilleri 
Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, ve CHP’li 
belediye başkanlarının yanı sıra ilçelerden Kadın Kolları üyesi 
yüzlerce kadın ve davetli katıldı. Katılımcılar, salona ellerindeki 
CHP bayraklarını sallayarak girdi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkin-
liğin açılış konuşmasını yapan İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci, baharı güzelleştirenin kadınlar olduğunu belirterek, ül-
kenin huzurlu günlere kavuşması için kadınlar olarak çalışma-
larına devam ettiklerini söyledi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen salonda bulunan kadınlara 
seslenerek; “Partimizin her zaman size ve desteğinize ihtiyacı 
var. Siz partimizi omuzlarda bu günlere taşıdınız. Önümüzdeki 
günlerde sizlerin katkılarıyla çok büyük başarılara imza ataca-
ğız.” Diye seslendi. Önümüzdeki günlerde yeni bir seferberliği 
başlatacakları belirten Esen; “ Cumhuriyet Halk Partisi seçim 
bitti. Seçimlere 3 ay kala uyanacak diyenlere karşı bir seferberlik 
başlatacaklarını söyledi. 

Sandık çevresi örgütlenme seferberliği ile yeni bir modeli baş-
latacağız. Bu seferberlikle kendi oy kullandığınız her bir san-
dıkta 2’şer, 3’er kişilik gruplarla çalışma yapacağız. Bu çalışma 
gruplarının taşıyıcı unsurları siz kadınlarımız olacaksınız” diye 
konuştu.

“KADINLAR İÇİN KUTLANABİLECEK GÜNLER KAL-
MADI”

Etkinlikte partililere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Selin Sayek Böke ise, “Hiçbir insan tek başına bir güç değildir. 
Kadınların her günü kutlanacak şekilde yaşanmasını isterdik. 
Biz kadınlar için kutlanabilecek günler kalmadı. Bizler ince de-
tayları gören, bu yüzden acıyı daha çabuk hisseden kişileriz. 

Bize düşen görev ince detaylarla ilmek ilmek örmek ve omuz 
omuza demokrasiyi inşa eden bir Türkiye kurmak. Ben demok-
rasi mücadelesi veren bir babanın omzunda hissettiğim eliyle 
buradayım. Bir buçuk senedir aktif olarak siyasetin içindeyim 
ancak annem yıllarını siyasete vermiş, kadın hakları konusun-
da mücadele etmiş bir insan. Annemin siyaset yazılarından güç 
alıyorum” diye konuştu.

“KADINA ŞİDDET VARDIR”

Kadın ve erkeğin eşit bir şekilde omuz omuza yürümeye devam 
edeceğini belirten Böke, “Bizim verecek bütün mücadelemiz, 
yeniden kazanmamız gereken bir cumhuriyetimiz var. Bizlere 
bu durumda çok büyük görev düşüyor. Kadın erkek eşit değildir 
diyen bir hükümetten iktidarı elinden alıp kadın erkek eşittir 
diyeceğiz. 

Bu siyasetin sorunudur. Bu sorunu doğru tespit etmemiz gere-
kir ki, çözüm üretebilelim. Korkmayız, yılmayacağız, size ye-
nilmeyeceğiz. Kadına şiddet vardır, CHP’nin kırmızı çizgisi de 
bu şiddete dur demektir. Bunu her yerde yüksek sesle söylemek 
zorundayız. Daha demokrat bir ülkede yaşamak isteyen tüm 
Türkiye kadınlarına çok görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“ÖZGECAN YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

CHP olarak yarın iktidarı inşa edeceklerini aktaran Böke, “Bunu 
bugün muhalefette iken başlatmak zorundayız. Biz iktidar he-
defi olarak muhalefet bilinciyle bu sorunu çözmek mümkün 
diyoruz. Özgecanlar uzun yaşayabilsin, şiddetsiz yaşayabilsin 
diye Meclis’e bir önerge ile gittik. Dedik ki kadın cinayetlerinde 
indirim yapılmasın. 

Kadın kırmızı ruj sürdü diye öldürülmesine neden olurken, onu 
öldürmüş olan adam kravat taktı diye iyi hal indirimi alıyor. Öz-
gecan yasasıyla kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın 
diye önerge sunduk. Ama bu yasa Meclis’ten geçmedi. Bu yasa-
nın geçmediği her gün Özgecanlar kurban edildi. Şiddete uğra-
yan kadınların şiddetine ortak olmaya başladı. Özgecan yasası 
bir an önce çıkmalı” dedi.

“YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Kadınlar olarak ölmek değil yaşamak istediklerini ifade eden 
Böke, “Biz kadınlar dışlanmak değil ortak olmak istiyoruz. Biz 
kadınlar beraber omuz omuza yürümek, insan hakları talep edi-
yoruz. Genci yaşlısı ve kadınlarıyla beraber yürümek istiyoruz. 

Kadına verdiğin hakkın aynısını erkeğe de ver, erkek de esnek 
çalışsın. Bu hakların elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. 
Çok şey istemiyoruz. Biz kadınlar ölmek değil yaşamak istiyo-
ruz. Biz kadınlar beraber omuz omuza yürüyerek insan hakları 
talep ediyoruz. Biz bunu başaracağız ve yapacağız” ifadelerini 
kullandı.

Etkinlik sonrasında Selin Böke, partili kadınlar ile hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. Ekinlik Böke’ye çiçek verilmesi ile son buldu.

BÖKE: “ÖZGECAN YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”
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 CHP Antalya İl başkanlığı, dün Ankara’da ki terör saldırısını 
katliamın yaşandığı aynı saatte, saat 18.30’da Cumhuriyet 
Meydanında protesto etti.

CHP İl Başkanı Semih Esen, CHP Antalya Milletvekili Mus-
tafa Akaydın, İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Nİlüfer 
Deveci, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı 
İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdo-
ğan, Döşemealtı İlçe Başkanı Zekeriya Altun, İlçe yöneticileri, 
partililer ve vatandaşlar katıldığı basın açıklamasında  ‘Ankara 
Unutmayacağız’ yazılı pankartlar açılarak, saldırıda hayatını 
kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu, sloganlar ve 
yaptıkları açıklamalarla Hükümet’i istifaya davet ettiler.

CHP İl Başkanı Esen, yaptığı açıklamada, Ankara’da son 5 ay 
içinde 3’üncü kez yaşanan saldırıların ardından “Biz iyiyiz. 
Bize bir şey olmadı” diyecek durumda olmadıklarını söyledi. 
Terörün nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu, 
ölen her insanla kendilerinin de öldüğünü, yaralandığını 
belirten Esen, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade 
ettiği gibi terörle mücadele konusunda her türlü siyasi sorum-
luluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Esen, yaptığı açıklamasında şöyle dedi;
13 Mart Saat 18.35’de Ankara Kızılay’da meydana gelen terör 
saldırısında resmi açıklamaların çok daha üzerinde ölü ve 
yüzlerce yaralı olduğunu bilmekteyiz.
Son 5 ay içerisinde 3. defa Türkiye’nin kalbi, Ankara’yı vuran 
bu vahşi saldırılarda biz iyiyiz, bize bir şey olmadı diyemiyo-

ruz. Çünkü bizlerde onlarla beraber öldük, beraber yaralan-
dık. Kalbimize bir kez daha ateş düştü.

İçişleri Bakanı; Dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor 
diyerek, dün yaşananları olağan kılmaya çalışmaktadır ama 
biz alışmıyoruz ve alışmak istemiyoruz. Şu iyi bilinmelidir 
ki AKP yaşanan bu acıların temel sorumlusudur. Bombaları 
engelleyemeyenler, yayın yasaklarıyla kendi beceriksizliklerini 
örtbas etme çabası içindeler. Yayınları değil ölümleri engelle-
yin! Yoksa bir sonraki bomba yanımızda patlayana dek, şans 
eseri yaşamaya devam mı edeceğiz?

AKP iktidarının çok uluslu terör örgütlerine sınır kapılarını 
açması, onlara her türlü desteği vermesi, etnik ve mezhepsel 
ayrışma temelinde siyaset izlemesi, çözüm süreci adı altında 
kamuoyunu oyalayarak terörle mücadele etmek yerine terörün 
varlığından siyasi rant elde etmek istemesi bugün ülkemizde 
insanların katledilmesine yol açmaktadır.

Ancak bütün bu gerçekler ortadayken halkın karşısına çıkıp 
televizyonlarda hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi konuşma-
ları kabul edilemez. Bu sürecin tek sorumlusu AKP iktidarıdır. 
Türkiye AKP iktidarından kurtulmadıkça huzura ermeyecek-
tir. AKP iktidarda olduğu müddetçe el attığı her konuyu ve 
sistemi eskisinden daha kötü bir hale sokmaktadır. Bu nedenle 
sorumlular bir an önce istifa etmeli ve yargı önünde hesap 
vermelidir.

Terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Genel 
Başkanımızın da ifade ettiği gibi terörle mücadele konusunda 
her türlü siyasi sorumluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu 
kamuoyu huzurunda bir kez daha teyit ediyor, dün Ankara da 
meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

CHP’DEN KATLİAMA AYNI SAATTE PROTESTO
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Pazar günü gerçekleşen Ankara’daki terör saldırı-
sında hayatını kaybedenler arasında yer alan CHP 
Keçiören eski İlçe Başkanı Mehmet Yurtsever son 
yolculuğuna uğurlandı.

CHP Antalya İl Başkan Yardımcımız İbrahim Ko-
çak’ın eniştesi olan Yurtsever’in cenaze törenine CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıla-
rı, CHP Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, 
CHP Antalya İl Başkan Yardımcıları, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP 
Antalya Milletvekili Önceki Dönem CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Musa 
Gül, Eski CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan da katıldı.

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı İbrahim Koçak’ın enişte-
sinin Cenaze Töreni Katılan CHP Antalya İl Başkanı Semih 

Esen ve İl Başkan Yardımcıları Ankara Karşıyaka mezarlığın-
da düzenlenen cenaze Töreninin öncesinde CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak’ı 
ziyaret eden Esen, Bir süre burada Genel Başkan yardımcısı 
Budak’la fikir alışverişinde bulundular.

CHP Antalya İl Örgütü Karşıyaka Mezarlığı camisinde 
kılınan cenaze namazına katılan İl Başkanı Semih Esen ve 
İl Başkan Yardımcıları Yurtsever ailesi ve terör saldırısında 
hayatlarını kaybedenlerin ailelerin açısını paylaştılar.

Esen, Cenaze törenin çıkışında yaptığı açıklamasında; Anka-
ra’da son 5 ay içinde 3’üncü kez yaşanan saldırıların ardından 
“Biz iyiyiz. Bize bir şey olmadı” diyecek durumda olmadıkla-
rını söyledi. 

Terörün nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu, 
ölen her insanla kendilerinin de öldüğünü, yaralandığını be-
lirten Esen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da ifade ettiği gibi terörle mücadele konusunda her türlü 
siyasi sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

CHP İl Başkan Yardımcımız İbrahim Koçak’ın Eniştesi CHP 
Eski Keçiören İlçe Başkanımız Mehmet Yurtsever’in Cenaze 
töreninde Yurtsever ailesinin acılarını ve terör saldırısında 
hayatlarını kaybedenlerin ailelerin açısını paylaşmak için 
Ankara’ da bulunduklarını ifade etti.

CHP’Lİ YURTSEVER’E SON GÖREV

M
art 2016



3335.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

 

19 Mart 2016

  
 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 
ülkenin geleceği konusunda insanların endişeli 
olduğunu öne sürerek, “Türkiye, 14 yıllık ceberut bir 
AKP iktidarının getirdiği çok kötü bir sonuçla karşı 
karşıya. Artık dünya tarafından kabul edilmeyen bir 

iktidar işbaşında, Türkiye’de işler iyi gitmiyor” dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın Adnan Menderes Bulva-
rı’ndaki, yeni hizmet binası, CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, Erdal Aksünger, Antalya 
milletvekilleri Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Muratpaşa Bele-
diye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP İl 
Başkanı Semih Esen, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul 
ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı.

HERKES ÜLKENİN GELECEĞİ ADINA KAYGILI

Genel başkan yardımcılarının partilileri selamladığı açılışta 
konuşan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herkesin ülkenin geleceği 
adına kaygılı olduğunu iddia eden Tekin Bingöl, “Türkiye, 14 
yıllık ceberut bir AKP iktidarının getirdiği çok kötü bir sonuç-
la karşı karşıya. Artık dünya tarafından kabul edilmeyen bir 
iktidar işbaşında. Türkiye’yi itibarsızlaştıran bir yönetim anla-

yışı işbaşında. Türkiye’nin bütün komşularıyla arasını bozan, 
ilişkileri hiçbir şekilde düzelemeyeceği bir noktaya sürükleyen 
bir yönetim anlayışı işbaşında. Ekonomik parametrelerin 
tümüyle bozulduğu bir yönetim işbaşında. Türkiye’de işler iyi 
gitmiyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜTÜN KURUMLARI
 İŞGAL ETTİLER”

Ak Parti iktidarının Türkiye’nin başına bela ettiği belalardan en 
fazla nasibini alan kentlerin başında da Antalya’nın geldiğini 
öne süren Tekin Bingöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İçimiz kan ağlıyor. 

Binlerce Antalyalı hemşehrimiz maalesef işini kaybetti ve 
birçoğu da kaybetme kaygısı içinde. Antalya’nın çok önem-
li tarımı bu iktidar eliyle can çekişiyor. Bütün bunların tek 
sorumlusu Türkiye’yi yönetemeyen AKP. Onlar sadece kendi 
siyasi ikballerini ve o gerici anlayışı sürdürmek adına uygula-
mayla koydukları yönetim nedeniyle Türkiye’yi bu darboğazın 
içine soktu. Türkiye’de bütün kurumları işgal ettiler. Olağanüs-
tü baskıcı bir anlayışla kadrolaşmaya gittiler.”

“ÖZGÜR BASININ İKTİDAR ELİYLE 
YOK EDİLDİ”

İktidarın basını da baskı altına aldığını savunan Bingöl, özgür 
basının iktidar eliyle yok edildiğini, yandaş medyanın yaratıl-
dığını iddia etti. Tekin Bingöl, “Artık özgür basın söz konusu 
değildi. 

Birkaç yürekli gazeteci, birkaç mütevazi televizyon ve gazete 
dışında yüreklice Türkiye’nin sorunlarını ve AKP’nin bu gerici 
anlayışını dile getiren yok. Bütün kurumları ele geçirdiler ve 
özgür üniversiteleri yok ettiler. Kendi yandaş yönetim anlayış-
larını üniversitelerde hakim kıldılar. Basını da susturdular ama 
bir tek size (CHP’ye) güçleri yetmedi” diye konuştu.

CHP MURATPAŞA’YA YENİ HİZMET BİNASI
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25 Mart 2016

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen ve İl yöneticileri ile 
birlikte Batı İlçeleri ziyaretine Kaş İlçe Örtüyle Başladı. Kaş 
İlçe örgütünde İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, İlçe Yöneticileri ve 
partililerle bir araya gelen Esen, Yeni Eğitim Modeli hakkında 

açıklamalarda bulundu. Bir süre partilileri de dinleyen Esen 
ve İl Yöneticileri Demre İlçe Örgütünü ziyaret ettiler.

Esen Demre İlçesine geçmeden önce kaş ilçemizde İlçe Baş-
kanımız Ulaş Akbaş ve partililerimizle birlikte taziye ziyare-
tinde bulundular.  

Demre İlçe Örgütünde İlçe Başkanı Mustafa Caner, ilçe yö-
netimi ve partililerle bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı. 
Partilileri dinledi. 

Esen, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanla-
rı toplantısı için Antalya’daydı. Uzun uzun konuştuklarını 
anlatan Esen, Biz sokakta olmalıyız. Yani Antalya’daki 500 bin 
tane evde olmalıyız. 

Hastalıkta ve sağlıkta her daim yanlarında olmalı ve güven 
vermeliyiz. O insanların siyasi tercihi biz oluruz. Diğer bir 
yol her iktidarın bir sonu olur bunların da bir sonu var elbet. 
Dedi.

Demre’den Kumluca İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışı 
ve Danışma kuruluna geçen İl Başkanı Semih Esen ve İl 
Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kuruluna Katılan CHP 
Antalya Milletvekili ve önceki Dönem Genel Başkanı Deniz 
Baykal, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İlçe 
Başkanları, İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları başkanları ve 
önceki dönem Milletvekilleri ile birlikte Danışma Kurulu 
izlediler.

CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI SONA ERDİ

HER İKTİDARIN BİR SONU OLUR BUNLARIN DA BİR SONU VAR ELBET
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı 
Nilüfer Deveci ve İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ile birlikte Batı İlçelerimizden Kaş, 
Demre ve Kumluca İlçe örgütümüzü ziyaret ettiler.

 

20 Mart 2016

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 gün önce Mardin’in 
Nusaybin ilçesinde PKK’lılarca şehit edilen Özel Harekat poli-
si Kazım Esmer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antal-
ya’nın Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın son oturumuna katıldı. 18 
Mart Cuma gününden bu yana kentte bulunan Kılıçdaroğlu, il 
başkanları ile toplantılar gerçekleştirerek görüşmelerde bulun-
du. Kılıçdaroğlu, gün içerisinde basına kapalı gerçekleştirilen 
üç toplantıya daha katıldı.

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Mardin’in Nusaybin 
ilçesinde 15 Mart tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
PKK’lılarla girdiği çatışma sonucu şehit düşen Özel Harekat 
polisi Kazım Esmer’in (44) evine taziye ziyaretinde bulundu. 

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Büyükada Sites’inde bulunan eve 
gelen Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Arzu Esmer ve tek çocuğu olan 
Burak Esmer’e taziye dileklerini bildirip, bir ihtiyaçlarının olup 
olmadığını sordu.

Taziye ziyaretinin ardından 17.30 uçağıyla Ankara’ya hareket 
etti.
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CHP Antalya İl Başkanlığı, Antalya Büyükşehir bele-
diyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 
şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yaptığı zammın ip-
tali için imza kampanyası başlatıyor.  Antalya’da top-
lu ulaşım ücretleri 24 Mart tarihinden zamlı olarak 

uygulanmaya başlandı. Yeni zamlarla Antalya kent merkezinde 
tam ücret 2.10 TL, öğrenci 1.35 TL ve Emekli/Öğretmen indi-
rimli ücreti ise 1.50 TL olurken Alanya’da tam Ücret 1,75 TL. 
Öğrenci 1,00 TL ve Emekli/Öğretmen ise 1.50, 10 Kuruş olan 
aktarma ücretleri de 10 kat artırılarak 1 TL. ye çıkarılmıştır.

Ulaşım zammının iptali için CHP Antalya İl Başkanlığı öncü-
lüğünde başlatılan kampanyada, CHP Konyaaltı,Muratpaşa, 
Kepez, Döşemealtı, Aksu  İlçe Başkanlıkları, ilçelerimizin kala-
balık noktalarında stand kurarak halktan imza toplayacaklardır.

ANTALYA HALKI KANDIRILDI

Şehir hayatının temel ihtiyaçlarından olan toplu ulaşım ücret-
lerine maalesef Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geç-

tiğimiz günlerde %22 zam yapıldı. Zam kararı aslında Kasım 
2015 Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında alındı. O 
tarihte basına sızan haberlerin arkasından, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel Ocak 2016 Büyükşehir Meclis 
Toplantısında ulaşıma zam yapmayacağız diye şov yapmıştı. Bu 
kararı o günlerde gazeteler manşetlerine taşıyarak okurlarına 
duyurmuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel açık bir şekilde “Antalya Halk’ını” kandırmıştır.

%22’LİK BİR ZAM İLE HALKIMIZA 
AĞIR BİR DARBE VURULMUŞTUR

Ocak ayından bu yana iki ayda ne değişti de AKP’li Başkan 
Menderes Türel ulaşıma zam kararı aldı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara zorla dayatılan yeni 
sistem ile eski bakiyelerini ödememiş ve hemen arkasından 
%22’lik bir zam ile daha da ağır bir darbe vurmuştur. Ayrıca 
aktarma ücretleri de 1 TL’ye çıkartılarak, vatandaşlar adeta ce-
zalandırılmıştır. İşin en kaotik noktası ise vatandaşımızın hakla-
rını arayabilecekleri hiçbir muhatap bulamamasıdır.

AKP akaryakıta yaptıkları zam ile dolmuş esnafını, ulaşıma 
yaptıkları zam ile çalışan kesimi, elektriğe, suya, gıdaya, temel 
ihtiyaçlara yaptığı zam ile domino etkisi yaparak ülkemizi eko-
nomik darboğaza sokmuştur. Esnaf batmış, aileler çökmüştür. 
AKP politikası ülkemizde iflas etmiştir ve yandaşlar zenginle-
şirken, halkımız fakirleşmiştir.

CHP’DEN TOPLU TAŞIMA ZAMMINA KARŞI 

KAMPANYA
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Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından CHP heyeti, Gaziler 
mahallesinde alanı gezdi, incelemelerde bulundu.

“Kepez İlçemizin Gaziler (köyü) Mahallesinde bir gece ansızın 
eşkıyaları şehre indirenlerden hesap soruyoruz! CHP Antalya 
İl Başkanı Semih Esen’in konu ile ilgili düşüncelerini şöyle ak-
tardı; “Vatandaşımızı geçim kaynağı seralarından, evlerinden 
edenler, iki elimiz yakanızdadır. 

Birinci sınıf tarımın yapıldığı yerde yükselen sanayi kooperatif 
binaları değil, yükselttiğiniz, tarıma indirilen darbedir.” Dedi.

Esen, Burada vatandaşlarımız, 30 yılı aşkın tarımla uğraşıyor 

ve burada barınma hakkını kullanıyor. Henüz bu bölgenin 
mülkiyet sorunu çözülmüş değil. Vatandaşlar davalarını açmış. 
Bu davaların sonucunda mülkiyet sorunu çözülecek ve bura-
nın statüsü ondan sonra belli olacak. Diyen Esen: “Davanın 
sonucunu beklenmeyen Büyükşehir Belediyesi, bir tahsis 
yapmış ve bu tahsisi alan kooperatif, müteahhitleri aracılığıyla 
buradaki vatandaşlara saldırmıştır. Hem de ertesi gün konu ile 
ilgili davanın duruşması olduğunu bildikleri halde. Saldırır-
larken de, ‘biz mahkemeyi de kanunu da tanımayız’ ifadelerini 
kullanmaktan da geri durmamışlar.” Dedi.

KANUNU TANIMAYANLARA, TANITMAYI BİLİRİZ

İl Başkanı Esen; “vatandaşların üzerine zorbaca gelmişler. 
Bu zorbalığı şehrin göbeğinde kimsenin yapmasına müsaade 
etmeyiz. Burada ki insanlar yalnız değildir ve yalnız bırakma-
yacağız. Kanunu tanımayanlara, o kanunu tanıtmayı biliriz. 
Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya 
devam edeceğiz. Gerekirse tüm örgütümüzü buraya toplarız. 
Buralar o zorbaların değil, ekip biçen alın teri dökenlerindir.” 
Diye belirtti.

EŞKİYA ŞEHİRDE
Kepez İlçesi Gaziler Köyü’nde (Mahallesi) yaşanan olaylar üzerine CHP Antalya İl 
Başkanı Semih Esen, İl Yöneticileri ve CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci’den oluşan heyet Gaziler’e gitti.
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ATSO) 134. 
Kuruluş yıldönümü törenlerini boykot edip katıl-
mamış olmasına tepki göstererek, onurlu tarihe ve 

ilimizin önde gelen kurumuna karşı “küsküncülük” oynayan-
ları kınıyor, bu oyunla kamufle etmek istedikleri şu gerçeği 
bu vesile ile bir kez daha söylemek istiyoruz. Antalya’nın ve 
Türkiye’nin ekonomik dar boğazının farkındasınız ve bunun 
tek nedeni 14 yıllık AKP hükümetinin üretemediği politikalar-
dır; Tarım ve Turizm bitme noktasına gelmiştir. Uzun süredir 
ATSO da bu kriz tablosunu net bir şeklide ortaya koymaktadır. 
Suçluluk psikolojiniz sizi, yandaş olmayan ortamlardan uzak 
tutmaktadır. Dedi.

134 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Kurtuluş Savaşı zaferiyle 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulup bugünlere gelişine tanıklık 
etmiş, Türkiye’nin en köklü ticaret ve sanayi odalarından birisi 
olan, şehrimize ve ülkemize değer katan Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın(ATSO) yeni yaşı kutlu olsun. Dileklerini ileten 
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’in açıklaması şöyle;

ESEN : “KÜSKÜNCÜLÜK” OYNAYANLARI KINIYORUZ

“Bu onurlu tarihe ve ilimizin önde gelen kurumuna karşı “küs-

küncülük” oynayanları kınıyor, bu oyunla kamufle etmek iste-
dikleri şu gerçeği bu vesile ile bir kez daha söylemek istiyoruz; 
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum sizin eseriniz-
dir! Diye belirten Esen, “Yıllardır ilimizin ve ülkemizin birçok 
sorunu bu önemli çatı altında konuşulup sektörden insanlarla 
bir araya gelinerek ortak akılla çözüm yolları aranıp gündeme 
taşınmıştır. Bu vesileyle kuruluşundan bu yana emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkür ederiz, fakat Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı gibi önemli bir unvana sahip Menderes Türel 
ve Devlet Bürokrasisi şehrimizin en önemli kurumlarından 
biri olan ATSO gibi bir odanın yıldönümü törenlerini boykot 
edip katılmamış olması, gözlerden kaçmamıştır. ATSO her 
zaman tarafsızlık ilkesi ile çalışırken Türel ve yakınları(!) ‘yan-
daş değilse bizden de değildir’ gibi çocuksu bir tarzla ‘küstüm 
oynamıyorum’ tablosunu açıkça ortaya koymuştur.” Dedi.

EKONOMİK DAR BOĞAZININ TEK NEDENİ 14 YILLIK 
AKP HÜKÜMETİDİR

Esen: “Bu durum bize göre şunların kanıtıdır; Parti- Devlet 
uygulaması ve üçüncü sınıf demokrasi, Türel ve AKP, Antalya 
ve Türkiye ekonomisinin durumundan suçluluk duymakta-
dırlar. Bu suçluluk psikolojisiyle de bahane üreterek önemli 
kurumlara küsmektedirler. Antalya’nın ve Türkiye’nin eko-
nomik dar boğazının farkındasınız ve bunun tek nedeni 14 
yıllık AKP hükümetinin üretemediği politikalardır; Tarım ve 
Turizm bitme noktasına gelmiştir. Uzun süredir ATSO da bu 
kriz tablosunu net bir şeklide ortaya koymaktadır. Suçluluk 
psikolojiniz sizi, yandaş olmayan ortamlardan uzak tutmakta-
dır. Sizi de anlamak gerekiyor tabi ki… Bu yaşanan gerçekler 
‘ağır bir sorumsuzluk örneğidir.”Dedi.

ESEN : “KÜSKÜNCÜLÜK” OYNAYANLARI 

KINIYORUZ
N
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Örgütünde gerçek-
leştirilen toplantıya CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet 
Can Karagöz, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan 
Demirkaya ve çevre ilçelerde ilçe sekreterleri katıldı. 

İlçe sekreterleri toplantısının ikincisinin Alanya’da düzenlen-
diğini söyleyen Karagöz,” Geniş kapsamlı bir toplantı yapaca-
ğız. Toplantının konusu, genel bir strateji belirlemeye yönelik 
olacak. Bundan sonra CHP’nin özellikle Antalya’nın durumu, 
sonuçta 2019’da seçimler var. Buna yönelik birkaç senelik 
planlarımıza ilişkin başlangıcı burada yapacağız” dedi.

‘SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK’

CHP Antalya Strateji, Propaganda ve Çalışma Gruplarından 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya, “Bu 
toplantının amacı, önümüzdeki seçime kadar seçim hazırlık-
larını, ilçelerin önderliğinde başlatmak. 

İl örgütü olarak asıl enstrümanın ilçeler olduğunu düşünü-
yoruz. Bu bakımdan hangi stratejileri izleyeceğiz, metotları 
kullanacağız, bunları konuşacağız. 

Bugün doğu, daha sonra merkez ve batı ilçeleriyle bir araya 
geleceğiz. Bu toplantılar sonucunda ortaya çıkanları değerlen-
direceğiz. Seçim çalışmalarına bugünden itibaren başlayaca-
ğız” şeklinde konuştu.

CHP 2019 SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

CHP Alanya İlçe Örgütünde ilçe sekreterleri ile birlikte 2019 da 
gerçekleştirilecek seçimlere yönelik hazırlıklar ile ilgili toplantı yapıldı.
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AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in, Genel 
Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, haddini aşan 
sözlerini hayretle takip ettik. Diyen Esen, “Sadece Sayın 
Enç’in değil bütün halinde tüm AKP saflarının “yavuz hırsız” 
gayreti ile Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtma ve içinde 
bulundukları suçluluğu gizleme çabası kamuoyu tarafından 
izlenmektedir.” Dedi.

AKP iktidarında maalesef kadın ve çocuklara yönelen 
tecavüzlerin, şiddet olaylarının ardı arkası kesilmemektedir. 
Halkımız her yeni güne bir taciz haberi ile uyanmakta, çocuk 
istismarları iktidar tarafından sıradan bir durum gibi değer-
lendirilmektedir. Diye belirten Esen şöyle devam etti.

-“ TELAŞLARI  AYIPLARINI ÖRTMEYE 
     YETMEYECEKTİR.”

“Memurun bahşişini peşin vereceksin” diyen iş adamının 
“önüne yatan” bakana ses çıkaramayanların, çocuk tecavüz-
cülerine siper olan bakana da Yüce Meclis çatısı altında nasıl 
destek olduklarına ibretle şahitlik ettik. 

Genel Başkanımızın ne söylediği ve niye söylediği son derece 
açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, AKP’nin içine düştüğü yandaşlık 
illetinin ne vahim boyutlara ulaştığını son derece isabetli 
biçimde tespit etmiştir. Yakalanmışlığın telaşı ile AKP safların-
dan çıkan gürültü, ayıplarını örtmeye yetmeyecektir.” Dedi.

Esen, “Sayın Enç, bir kadın olarak meclis çatısı altında siyaset 
yapabilmesini Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun devrimle-
rine borçlu olduğunu unutmamalıdır! 

Eğer utanacaksa; Kadını birey saymayan, aşağılayan, evine 
hapsetmeyi reva gören bir siyasi hareketin içinde olmaktan 
utanmalıdır. 

Bir kadın olarak, tecavüzcülerin mahkemelerde “iyi hal” ve 
“rıza” indirimi almalarına ses çıkaramayan acizliğinden utan-
malıdır. 

Kendisiyle aynı partiye mensup bir kadın bakanın “bir kere-
den bir şey olmaz” sözlerindeki aymazlıktan utanmalıdır. Ve 
daha dün bu bakanı el birliğiyle aklamalarından, üstüne bir de 
bizzat tebrik kuyruğuna girmesinden utanmalıdır.” Dedi.

Esen son olarak; Cumhuriyet Halk Partisi, kadının toplum 
içindeki yerinin ve tüm medeni haklarının teminatıdır. 

Sayın Enç’in çıkardığı gürültü; ne gerçeği örtmeye yetecek, ne 
de tarihin kendisini unutmasını sağlayacaktır.

“YAVUZ HIRSIZ” 
GAYRETİ İÇİNDELER

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, AKP Antalya Milletvekili 
Gökçen Özdoğan Enç’in,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
hakkında yaptığı açıklamaları üzerine yazılı açıklama yaptı.
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CHP Antalya İl Başkanı Semih 
Esen AKP’li Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel’in hey-
kel açılışında yaptığı açıklamala-
ra sert bir şekilde cevap verdi.

Esen, açıklamasında; “Devletin kurumları tarafından yapılan 
her hizmeti sahiplenip ucuz kahramanlık peşinde koşanların 
amacından saptırarak birer propaganda alanına çevirdiği böy-
lesi organizasyonlara katılmamak konusundaki duruşumuz 
evvelden beri nettir. AKP’li Belediye Başkanı’nın böyle ucuz 
şovlarına bundan sonra da prim vermeyeceğimiz” dedi.

UCUZ ŞOVLARINA PRİM VERMEYECEĞİMİZ

AKP İl Başkanı ve AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, 
dün yapılan heykel açılışına katılmamamızla ilgili, yüzsüzlüğe 
varan açıklamalarını hayretle takip ettiklerini söyleyen Esen: 
“Devletin kurumları tarafından yapılan her hizmeti sahiplenip 
ucuz kahramanlık peşinde koşanların amacından saptırarak 
birer propaganda alanına çevirdiği böylesi organizasyonla-
ra katılmamak konusundaki duruşumuz evvelden beri nettir. 
AKP’li Belediye Başkanı’nın böyle ucuz şovlarına bundan son-
ra da prim vermeyeceğimiz bilinmelidir.” Dedi.

ATATÜRK ÜZERİNDEN SALDIRMALARI
 EN BASİT İFADESİ İLE “HADSİZLİK”TİR

AKP’li Belediye Başkanı’nın ve ait olduğu zihniyetin Atatürk 
Anıtlarına karşı tutum ve uygulamalarını önceki dönemden 
beri biliyor, Atatürk düşmanlarını kentin göbeğinde anıtlaştı-
ranları tanıyoruz. Yine söz konusu anıtın da aynı zihniyet ta-
rafından kaldırıldığını ve bu konudaki kararlı duruşumuzdan 
sonra yeni yerine dikildiğini tüm kamuoyu gibi biz de biliyoruz. 
Diye belirten Esen; “Düne kadar milliyetçiliği ayakları altında 
alıp iktidar elden gidince bir gecede milliyetçi olan, terörist-
leri meydanlarda karşılatıp ayaklarına mahkeme götürürken 
birden şahin kesilen, Atatürk’ün tüm eserlerini yıkma azmiy-
le 90 yıllık enkazı kaldırdıklarını öne sürüp lazım olduğunda 
Atatürk’e sarılan, bu milletin her değerini kendi işlerine geldiği 
zaman sömürenlerin bize Atatürk üzerinden saldırmaları en 
basit ifadesi ile “hadsizlik”tir.” Diye ifade etti.

EYYAMCILIKLARINA MEYDAN 
VERMEYECEĞİZ

Her konuda olduğu gibi mesele Atatürk olduğunda da aynı 
takiyyeci tavırlarını takınanlar bilmelidir ki; diye sözlerine ek-
leyen İl Başkanı Esen, “Atatürk ilkelerine karşı yürütülen ey-
lemlerin odağı olduğu mahkeme kararı ile tescilli bir partinin 
mensuplarının bugünkü eyyamcılığına meydan vermeyeceğiz. 

Mustafa Kemal ATATÜRK bizim için bir gün, bir dönem ya 
da bir açılış konusu değildir. Atatürk bizler için bir yaşam fel-
sefesi, bir yüksek idealdir. Attığımız her adımda, gittiğimiz ya 
da gitmediğimiz her yerde yolumuzu aydınlatan kılavuzdur. 
Bizler, her gördüğümüzde içimizi güven duygusuyla dolduran 
ve yarınlara dair inancımızı pekiştiren Atatürk heykellerini bu 
takiyyeci zihniyetin sahte propaganda mecralarında değil, aynı 
zihniyetin yasakladığı milli bayramlarda şenlendireceğiz. Ka-
muoyunun bilgi ve takdirlerine sunarız.” Dedi.

EN BASİT İFADESİ İLE 
“HADSİZLİK”TİR
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PARTİMİZİN ONUR VE HAYSİYETİNİ KORU-
MAKLA GÖREVLİYİZ

11 Nisan 2016 günü yapılan Antalya Büyükşehir Meclisi Top-
lantısında, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kişiler 
tarafından parti grubumuz içinde yaşatılanları ve bunların ka-
muoyunda partimizin bütünlüğüne dair yanlış algıya sebep olan 
yansımalarını, tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi, üzüntüyle 
takip ettik. Diyen Esen; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün-
lüğünü ve itibarını zedeleyen, kamuoyunda partimiz hakkında 
son derece olumsuz ve haksız bir algının oluşmasına sebebiyet 
veren böylesi tutum ve davranışlara karşı hoşgörü gösterecek 
durumda olmadığımız gibi partimizin onur ve haysiyetini koru-
makla görevli olduğumuzun da bilincindeyiz.” Dedi.

PARTİNİN KARAR VE İRADESİNE AYKIRI DAV-
RANMAK, DEMOKRASİ DEĞİL DİSİPLİNSİZLİKTİR

Herkesçe bilinmelidir ki; Demokrasi, ister genel kapsamda ister 
parti içinde olsun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en yüksek idea-
lidir. Ancak CHP çatısı altında belli görevlere seçilmiş olanların 
parti disiplinine riayet etmekle yükümlü oldukları, her türlü 
davranış ve beyanlarında öncelikle “partili” olmaktan doğan 

sorumluluklarını gözetmeleri gerektiği de unutulmamalıdır. 
Diye belirten Esen, “Parti içi demokrasi, partinin kararını orta-
ya çıkaran sürecin demokratik biçimde yürütülmesi ve herkesin 
bu süreçte fikrini serbestçe ortaya koyup savunabilmesini ifade 
eder. Ancak partinin karar ve iradesi ortaya konulduktan sonra 
buna aykırı davranmak, demokrasi değil disiplinsizliktir. Hele 
ki böyle disiplinsiz davranışlar ortaya koymak suretiyle partimi-
zin bütünlüğünü ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemek, 
örgütümüzün hiçbir şekilde görmezden gelebileceği bir durum 
değildir. Hangi sıfata sahip olursa olsun partimiz üyesi olan her-
kes, “partili” olduğunun ve bundan doğan sorumluluklarının 
farkında olmalıdır.” Diye belirtti.

HİÇ KİMSE KENDİSİNİ ÖRGÜTÜN ÜZERİNDE 
GÖREMEZ

Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nin manevi şahsiyeti-
nin üzerinde değildir. Hiç kimse kendisini örgütün üzerinde 
göremez. Sıfatı her ne olursa olsun hiçbir şahıs, hiçbir denge 
ve hiçbir siyasi menfaat Cumhuriyet Halk Partisi’nin itibar ve 
haysiyetinden daha önemli kabul edilemez. 

CHP Örgütü, CHP’nin manevi şahsiyetini ve bütünlüğünü 
korumakla görevli ve bu görevini yerine getirmek konusunda 
kararlı olduğunu hatırlatan Esen; “Gelinen noktada, partimizin 
yetkili organlarınca alınmış karara aykırı hareket ederek parti 
disiplinini ihlal ettiği, partimizin bütünlüğünün ve itibarının 
zedelenmesine sebebiyet verdiği ve tüm iyi niyetli çabalarımıza 
rağmen aynı tutumunda ısrar ettiği tespit edilen iki Büyükşehir 
Meclis Üyesi, İl Yönetim Kurulu kararı gereği kesin ihraç talebi 
ile tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.” Dedi.

Esen açıklamasında son olarak; “Ayrıca yaşanan olayın tüm 
yönleri ile araştırılması ve sorumluların tespiti için gerekli iş-
lemler başlatılmış olup, ihmali ya da ihlali tespit edilen şahıslar 
hakkında da gecikmeksizin gereğinin yapılması konusunda aynı 
kararlılığı taşımaktayız.” Dedi.

ESEN: HİÇ KİMSE KENDİSİNİ 
ÖRGÜTÜN ÜZERİNDE GÖREMEZ

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, 11 Nisan 2016 günü yapılan Antalya 
Büyükşehir Meclisi Toplantısında, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek 
kişiler tarafından parti grubumuz içinde yaşatılanları ve bunların kamuoyunda 
partimizin bütünlüğüne dair yanlış algıya sebep olan yansımalarını ilgili bir 
yazılı açıklama yaptı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenlerle 
başladı. CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen; “Şata-
fatlı açılışlarını, gürültülü törenlerini ve çalgılı çen-
gili düğünlerini iptal etmeyi akıllarına bile getirme-

yenler, milletin acısını bahane ederek milletin bayramına göz 
dikmektedirler. Fakat milli bayramlarımızı kutlamamıza engel 
olarak, ulusal bilincimizi ve Atatürk devrimlerini unutturacağı-
nı zanneden AKP’nin bu çabası nafiledir!” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Milli Egemenlik ateşinin 
96. Yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına 
çelenk sunma törenine; CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, 
İl Yöneticileri, CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Murat-
paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye başkanı 
Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ile 
birlikte katıldık.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen; Cumhuriyet meydanında 
çelenk sunma törenin ardından yaptığı açıklama da; Milli ege-
menlik ateşinin yakıldığı o kutlu günün 96. yıldönümündeyiz. 

Ulusal Bayramlarımızın milletçe kutlanmasına her yıl yenisi 
ürettiği çeşitli bahanelerle engel olan AKP iktidarı, maalesef bu 
büyük günde de aynı tutumunu sürdürmüştür. Tümüyle siyasi 
rant devşirmeye yönelik takiyyeci tavrı ile lazım olduğunda 
“Milli İrade”den dem vuranlar, Milli İradenin en büyük sembo-
lü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’ndan köşe bucak 
kaçmaktadırlar. Dedi.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ UNUTTURACAĞINI 
ZANNEDENLERİN ÇABASI NAFİLEDİR!

İl Başkanı Esen; “Şatafatlı açılışlarını, gürültülü törenlerini ve 
çalgılı çengili düğünlerini iptal etmeyi akıllarına bile getirme-
yenler, milletin acısını bahane ederek milletin bayramına göz 
dikmektedirler. Fakat milli bayramlarımızı kutlamamıza engel 
olarak, ulusal bilincimizi ve Atatürk devrimlerini unuttura-
cağını zanneden AKP’nin bu çabası nafiledir! Bayramlarımız, 
emperyalizme karşı tarihin gördüğü en büyük zaferin sahibi 
olan milletimizin gurur günleridir.” Dedi.

BAYRAMLAR, İKTİDARIN DEĞİL MİLLETİNDİR!

Milli Bayramlarımız, zil takıp oynama günleri değildir. AKP 
iktidarının ülkemizi sürüklediği bugünkü vahim tablo, milli 
bayramlarımızın iptal edilmesini değil, bilakis daha büyük bir 
şevk ve coşku ile kutlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü milli bayramlar, milletin birliğinin dosta düşmana 
ilan edildiği günlerdir. Milli bayramlar, dini ya da etnik ayrım 
olmaksızın, bir millet olduğumuzun haykırılmasıdır. Diyen 
Esen, “Milletin, kendine ait olan egemenlik hakkını bizzat eline 
aldığı ve Ulu Önderimizin başta bu milletin çocukları olmak 
üzere tüm Dünya çocuklarına atfettiği bu büyük günü önem-
sizleştirmeye, unutturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.” Diye 
konuştu.

MİLLİ EGEMENLİK ATEŞİ SÖNDÜREMEYECEKLER

Esen Konuşmasının devamında; Çocuk istismarcılarına kendi-
ni siper eden zihniyetten artık milletin de umudu kalmamıştır. 
Çocuk Bayramı’nı kutlamak şöyle dursun, artık çocuklarımızı 
AKP zihniyetinden muhafaza etmek zorunda kaldığımız günler 
yaşıyoruz. 

Milletçe içinde bulunduğumuz bu buhranlı günlerde biz inanı-
yoruz ki; hür ve aydınlık yarınlarımızı emanet edeceğimiz ço-
cuklarımız, milli egemenlik idealimizin de en büyük güvencesi 
olacaklardır. Milli Egemenlik idealini kavrayamayan ve “Tek 
Adamlık” özlemi ile ülkeyi ateşe verenlerin engellemeleri, bizle-
rin içinde hala ilk günkü gibi yanan o ateşi söndüremeyecektir. 
Biz, milletin bu büyük bayramını kutluyoruz! Biz, çocukları-
mızla ve tüm milletimizle milli egemenlik meşalesini yakmaya 
devam ediyoruz. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhuriyet Meydanında ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı programı, İl Başkanlığında devam etti.

BAYRAMLAR, İKTİDARIN DEĞİL MİLLETİNDİR!
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 
Deniz Ekici’ye devretti.

CHP İl Başkanı Semih Esen bugün Milli Egemenlik Ateşi’nin 
96. yıldönümünde büyük bir mutlulukla koltuğu yeni nesil-
lere, sizlere devir ediyorum.  Biz büyüklerinizden ne gibi bir 
isteğiniz var diye sordu. Koltuğu devralan Deniz Ekici; “Suri-
ye’de çocuklar ölmesin, Suriye’de ve Dünya’da barış olsun. Ba-
rış gelsin, Suriyeli çocuklar evlerine dönebilsinler.” dedi.

İl Başkan Yardımcılığı görevini  devralan Halil İbrahim Gül-
tekin ise, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmamız gerekti-
ğini söyledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci koltuğunu Sahra Bos-
tan’a devir etti.” Böyle güzel bir günde koltuğumu devretmek-
ten çok mutluyum” dedi. Sahra Bostan ise; “Bugün tek isteğim 
dünyadaki tüm savaşların durması ve barış olmasıdır. Keşke 
bugün Atatürk yaşasaydı.” diyerek duygularını ifade etti.

CHP’DE ÇOCUKLAR BAŞKAN KOLTUKLARINI DEVRALDILAR …
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP An-
talya İl Başkanı Semih Esen ve CHP Antalya İl Kadın Kolları Başka-
nı Nilüfer Deveci makam koltuklarını çocuklara devrettiler.
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  CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen 
EXPO’nun açılışından sonra bir açıkla-
ma yaparak, “Yürüttüğü hesapsız dış 
politikalar nedeniyle ülkemizi tüm 
dünyada yalnızlaştıran, bir yandan 

“one munite” tiyatrolarıyla halkı kandırmaya 
teşebbüs ederken öte yandan Türkiye’nin uluslara-
rası itibarını yerle bir eden AKP, maalesef EXPO 
2016’da da yalnız kalmamıza sebep olmuştur.” 
dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen açıklamasında şöyle dedi:

Dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri 
kabul edilen EXPO, 2007 yılından beri kentimizin tüm un-
surlarının beraberce gösterdikleri gayret sonucu, bu yıl ilk kez 
Türkiye’de yapılmaktadır. Öncelikle bu büyük organizasyonun, 
daha önce bu organizasyona ev sahipliği yapan tüm kentler 
gibi, Antalya’mıza da faydalı olmasını diliyoruz. Ancak organi-
zasyonun hazırlanma süreci boyunca yapılan uyarılara ısrarla 
kulak tıkayarak, her şeyde olduğu gibi “tabela belediyeciliği” 
anlayışıyla bu organizasyonu götürebileceğini zanneden anlayı-
şın henüz açılışta yarattığı tabloyu da Antalya adına üzüntüyle 
izliyoruz.

HANGİ ÜLKELER KATILMAKTADIRLAR?

EXPO’yu bu denli önemli yapan en temel özelliği, “uluslara-
rası” bir organizasyon olmasıdır. EXPO, ev sahibi ülkelerin 
ya da şehirlerin kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığı bir 
organizasyon değildir. Fakat maalesef organizasyonun açı-
lışında görülen tablo, EXPO’nun bu yıl ilk kez bu garabete 
sahne olacağını göstermektedir. Israrla kamuoyundan gizlenen 

katılımcı ülkeler nerededirler? Hangi ülkeler bu organizasyona 
katılmaktadırlar? EXPO açıldı, fakat bu soruların cevapları hala 
ortada yoktur. Açılışta neredeyse hiçbir yabancı ülkenin yer 
almaması endişelerimizi arttırmıştır.

AKP’NİN TABELACILIKTAN ÖTEYE GEÇEME-
YEN YÖNETİM ANLAYIŞI

Yürüttüğü hesapsız dış politikalar nedeniyle ülkemizi tüm dün-
yada yalnızlaştıran, bir yandan “one munite” tiyatrolarıyla halkı 
kandırmaya teşebbüs ederken öte yandan Türkiye’nin ulusla-
rarası itibarını yerle bir eden AKP, maalesef EXPO 2016’da da 
yalnız kalmamıza sebep olmuştur. Antalya, AKP’nin tabelacı-
lıktan öteye geçemeyen yönetim anlayışı sebebiyle bu büyük 
fırsatı kaçırmak üzeredir. Toplumun yandaş olmayan tüm 
kesimlerini dışlayan, kendisinden başka hiç kimsenin fikir ve 
katkısına tahammül bile edemeyen bu zihniyet, maalesef EXPO 
sürecinin mimarı olan 33 yerel ve sivil toplum kuruluşunu da 
organizasyonun dışına itmiş, gelinen noktada; EXPO’yu temel 
amacından çıkararak bir siyasi propaganda alanına çevirmiştir.

ANTALYALI’YA KATKISI NEDİR?

EXPO’dan beklentimiz, kentimizin uluslararası arenada tanı-
tımının yapılması ve bunun yanında Antalya’nın ve Antalya-
lıların ekonomisine katkı sağlamasıdır. Bugün henüz tamam-
lanmamış bir büyük şantiye görünümünde olan fuar alanının 
Antalyalı’ya katkısı nedir? Esnafa katkısı nedir? Turizmciye 
katkısı nedir? Üretici bundan ne fayda görecektir? Halen toz 
toprak içinde bulunan EXPO’nun, yarım yamalak yollar ve 
geçitler yaptırarak rant dağıttığınız yandaş müteahhitlerden 
başka kime faydası olacaktır? Kentimizin tanıtımını sağla-
mayan, esnafımıza katkısı olmayan, dış politikada yaptığınız 
vahim hataların bedelini ödeyen turizmciye yarar getirmeyen, 
üreticinin cebine giren paraya faydası olmayan bir EXPO’nun 
Antalya için anlamı olamaz.

SİYASİ ŞOVDAN MI İBARETTİR?

EXPO’dan umduğunuz fayda Cumhurbaşkanı’na ve hükümete 
yaptırdığınız siyasi şovdan mı ibarettir?

Havuz medyasının süslü manşetleri sizi tatmin etmeye yetmiş 
midir? Antalya için vizyonunuz bununla mı sınırlıdır? Dikta-
törlükle idare edilen üçüncü dünya ülkeleri misali kentin her 
köşesine iktidar sahiplerinin resimlerini asmakla görevinizi 
bitirmiş mi oluyorsunuz? Sözde EXPO’ya ulaşım için hayata 
geçirilen raylı taşıma sistemi dahi tamamlanamamıştır. 

Deneme seferleri bile yapılmadan alelacele devreye sokulmuş 
ve ancak açılış günü tek sefer yapabilmiştir. Henüz tamamlana-
mayan ve yolcu güvenliği bakımından da ciddi riskler taşıyan 
bu sistem, sizin kameralar önündeki deneme sürüşünüzle mis-
yonunu tamamlamış mıdır? Bu sistemi kullanacak vatandaşla-
rımızın güvenliği konusunda ciddi endişelerimiz vardır. Fakat 
anlaşılan o ki sizin yegane endişeniz gösterişli tabelalarınızı 
yerleştirip, boy boy resimlerle birilerine yaranmaktan ibarettir. 
Antalya’nın tüm unsurlarıyla el ele çalışarak büyük çabalar 
sonucu elde ettiği bu büyük fırsat, kaçmak üzeredir. AKP’nin 
ucuz şovdan ibaret beceriksiz

EXPO’DAN UMDUĞUNUZ FAYDA SİYASİ ŞOVDAN MI İBARETTİR?
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Milli İdare’yi kendi kişisel hırsları için kullandıklarını belirten 
CHP İl Başkanı Esen; “Her fırsatta utanmazca sömürdüğünüz 
dindarlığınız gibi, bu milletin milli değerlerine ve Atatürk’e 
saygınızın da koskoca bir yalan olduğunu biliyoruz.” Şeklinde 
konuştu.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen açıklamasında şöyle dedi; 

Ulusal Bayramlarımızı milletten koparma gayretlerinin 
artarak sürdüğü bugünlerde, iktidarın tüm engellemelerine 
rağmen, bir 23 Nisan’ı daha coşku içinde kutladık. Başta coşku 
ile meydanları dolduran halkımız olmak üzere Antalya’nın 
her köşesinde bu coşkuyu yaşatan tüm ilçe örgütlerimize ve 
sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.

Daha dün sahte Atatürkçülük naralarıyla açılışlarda boy gös-
terip Atatürk üzerinden bize saldırmaya cüret eden eyyam-
cıların, 23 Nisan’dan nasıl kaçtıkları millet tarafından bir kez 
daha görülmüştür. Maalesef coşku ile kutladığımız milletin 
bayramında ne AKP ne de AKP’li Büyükşehir Belediyesi yer 
almamıştır.

Her fırsatta utanmazca sömürdüğünüz dindarlığınız gibi, bu 
milletin milli değerlerine ve Atatürk’e saygınızın da koskoca 
bir yalan olduğunu biliyoruz.

Milli İrade’yi kendi kişisel hırslarının aracı görenlerin Milli 
Egemenlik Bayramı’ndan kaçmaları beklenen bir durumdur. 
Milletten aldığı yetkiyi ceplerini doldurmak için hak sayanla-
rın, milletin bayramını kutlamamaları hiç kimseyi şaşırtma-
mıştır.
Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.04.2016 
tarih ve 4474209 sayılı yazısı ile öğretmenlerimizin ve çocuk-
larımızın 23 Nisan kutlamalarına ilişkin hiçbir görüntü ve 
kaydı sosyal medyada paylaşmaması, aksi halde disiplin cezası 
uygulanacağının bildirildiği iddia edilmektedir. Bu neyin te-
laşıdır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Kimden neyi saklıyorsunuz? 
Kimden korkuyorsunuz? Öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı 
neyle tehdit ediyorsunuz? Biliniz ki ne yapsanız boş… Bu mil-
letin çocukları milletinin geleceğine sahip çıkacak, karanlık 
zihniyetinizin bu gelecekte yeri olmayacaktır.

AKP’li Menderes Türel’i de artık ciddi olmaya davet ediyoruz. 
ATSO Ödül Törenleri’nden beri sürdürdüğü ilkokul çocuğu 
tavrından vazgeçmeli ve bu kentin belediye başkanı olduğunu 
artık hatırlamalıdır. CHP’nin çelengiyle, çiçeğiyle uğraşmayı 
bırakıp, yandaş iş adamlarından başka hiç kimseye iyi gelme-
yen belediyeciliğine çeki düzen vermelidir.

On yıllar önce açılmış okulları boyatarak, yıllardır hizmette 
olan tesisleri allayıp pullayarak yeniden açılış yaptırıp milletin 
aklı ile dalga geçmekten vazgeçmelidir. Antalya’nın tüm 
caddelerini Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin resimleri 
ile donatarak, birilerinin doymak bilmez egolarını okşayarak, 
sanırım umduğu takdiri kazanmıştır. Artık Antalyalı’nın ihti-
yaçlarını, Antalyalı’nın taleplerini görme vaktidir.

ESEN: BU NASIL BİR AYMAZLIKTIR?

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamalarının  engellenmeye çalışıldığını belirterek, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere AKP’yi 
topa tuttu.
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın ‘yeni anayasada laiklik olmasın’ sözlerini eleşti-
rerek; “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı halinde geldiği Ana-
yasa Mahkemesi tarafından tescillenmiş bir partinin, laikliği 
ortadan kaldırma hedefinin açık ilanı olarak görüyoruz. Halkın 
iradesinin temsil edildiği makamın başkanı olan zatı, önce 
halkın iradesine saygılı olmaya ardından da istifaya davet 
ediyoruz” dedi.

ESEN, “HALKIN İRADESİNE SAYGILI OLMAYA
 ARDINDAN DA İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ‘yeni anayasada laiklik 
olmasın’ sözlerini, Laiklik karşıtı eylemlerin odağı halinde gel-
diği Anayasa Mahkemesi tarafından tescillenmiş bir partinin, 
laikliği ortadan kaldırma hedefinin açık ilanı olarak görüyoruz. 

Diyen Esen; “Halkın iradesinin temsil edildiği makamın başka-
nı olan zatı, önce halkın iradesine saygılı olmaya ardından da 
istifaya davet ediyoruz!” dedi.

Esen , “Laiklik, yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması değildir. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan 
laiklik, cumhuriyetimin temel yapı taşlarından en anlamlısı ve 
hatta en önemlisidir. Laiklik eşittir, hayattır. 

Ve milletimizin hayatına uzatılan o hayasızca eli kıracağımız-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” Diye belirten Esen, “Laiklik 
karşıtı eylemlerin odağı olan AKP, din, mezhep ve her türlü 
ayrımcılığı siyasete alet ederek milletimizin birliğini parçala-
maya yönelik attığı her adımda karşında bizi bulacak. Çünkü 
bize düşen görev, halkın inançlarını özgürce yaşamasını da 
temin etmektir.” Dedi.

İl Başkanı Esen açıklamasına Son söz olarak; Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün “Din gibi temiz bir duygu, politika gibi 
kirli oyunlara alet edilemez. Din ait olduğu yerde, temiz vicdan 
sahnesinde yaşanmalıdır.” sözleriyle bitirdi.

HALK İRADESİNE SAYGILI OLUN 
VE İSTİFA EDİN
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Başbakan Ahmet Davu-
toğlu basın toplantısında; bunun kendi tercihi olmadığını ifade 
etti. Kendi tercihi değilse hangi gerekçeyle ayrıldı? Bu sorunun 
yanıtı verilmedi. 4 Mayıs Saray Darbesi 28 Şubat Post Modern 
Darbesi’ni de aşan bir niteliğe sahiptir. 28 Şubat’ta rahmetli 
Erbakan Başbakanlık’tan uzaklaştırılmıştı. 4 Mayıs Saray Dar-
besi’yle de Sayın Davutoğlu Başbakanlığı bırakmak zorunda 
kalmıştır. Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen yaptığı açıklamasında 
şunları söyledi;

Sayın Ahmet Davutoğlu, AKP’nin 22 Mayıs 2016 tarihinde ya-
pılacak Olağanüstü Kongresi’nde aday olmayacağını belirterek, 
genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Ancak basın 
toplantısında bunun kendi tercihinin olmadığını da ifade etti. 
O zaman soru şu; kendi tercihi değilse hangi gerekçeyle ayrıl-
dı? Bu sorunun yanıtı verilmedi. İzin verirseniz bu sorunun 
yanıtını ben vereyim:

17 Aralık 2012; dönemin Başbakanı şu ifadeyi kullandı. Yasa-
ma ve yargı benim için ayak bağıdır dedi. Yani güçler ayrılığı 
ilkesini açıklıkla reddetti. Sonra devam etti 21 Mart 2015; 
Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra. Parlamenter 
sistem artık bekleme odasına girmiş bulunmaktadır diye bir 
cümle kullandı ve bunu birkaç yerde ayrıca tekrar etti.

Bu söylemler aslında sivil görünümlü bir darbenin, bir dikta 
yönetimi özleminin ayak sesleriydi. Bunu defalarca ama defa-
larca dile getirdik. Dün kaçak sarayda gerçekleşen görüşmeyle 
darbe fiilen gerçekleşti. Darbenin adı, 4 Mayıs Saray Darbesi-
dir.

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, 4 Mayıs Saray Darbesi 
28 Şubat Post Modern Darbesi’ni de aşan bir niteliğe sahiptir. 
28 Şubat’ta rahmetli Erbakan Başbakanlık’tan uzaklaştırılmıştı. 
4 Mayıs Saray Darbesi’yle de Sayın Davutoğlu Başbakanlığı 
bırakmak zorunda kalmıştır. Bu darbenin, yani 4 Mayıs Saray 
Darbesi’nin 28 Şubattan farkı “Yol arkadaşım” dediği, “Dava 
arkadaşım” dediği bir kişi tarafından bu darbenin gerçekleşti-
rilmiş olmasıdır.

Sayın Davutoğlu Başbakan olarak iki kez seçimlere girmiş, 7 
Haziran’da yüzde 40.87, 1 Kasım’da da yüzde 49,5 oranında 

oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Yani parlamenter demok-
ratik sistemin kuralları içinde, Başbakanlık koltuğuna Sayın 
Davutoğlu oturmuştur. Bu bağlamda meşruluğu hiç tartışılma-
mıştır. 

Çünkü milli iradeye saygı demokrasinin temel kuralıdır.
Özetle, Sayın Davutoğlu’nu Başbakanlık koltuğuna kendisinin 
de sıklıkla vurguladığı milli irade getirmiştir. Ancak Sayın 
Davutoğlu kendisine ve partisine oy veren 23 milyon 681 bin 
926 kişinin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan 
ayrılmak zorunda kalmıştır. Evet, 23 milyon 600 bin kişinin 
iradesiyle koltuğa oturan Sayın Davutoğlu, bir kişinin ira-
desiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. O bir kişi, 
4 Mayıs’ta Saray Darbesi’ni gerçekleştiren kişidir. O bir kişi, 
ülkesinin demokrasisini değil, kendi dikta yönetimini düşünen 
ve planlayan kişidir. 

Sayın Davutoğlu üzülerek ifade edeyim ki 4 Mayıs Saray 
Darbesi’ne boyun eğerek dikta yönetimine zemin hazırlamıştır. 
Oysa demokrasi adına doğru olan 23 milyon kişinin kendisine 
verdiği görevi savunmasıydı. Milli iradeye sahip çıkmasıydı. 
“Bu koltuğa beni halk getirdi ancak halk götürür” demesiydi. 
Yani 4 Mayıs Saray Darbesi’ne Davutoğlu’nun açıkça direnmesi 
gerekirdi.

Şu kadere bakın ki demokrasi adına Sayın Davutoğlu’nu sa-
vunmak da bize düştü.

Türk siyasal tarihinde önemli bir yeri olan AKP’nin neredey-
se bütün kadrolarının 4 Mayıs Saray Darbesi’ni kabullenmiş 
görünmeleri de demokrasimiz adına başka bir acı tablodur. 

Oysa demokrasilerde darbeler desteklenmez, darbelere direni-
lir. Bu halkın iradesine, yani milli iradeye de bağlılığın temel 
bir görevidir. Davutoğlu maalesef bunu yerine getirememiştir.

4 Mayıs Saray Darbesi’ni bir partinin iç meselesi olarak gör-
memek de gerekir. Bu darbe 64. hükümete karşı yapılmış bir 
darbedir. 

Bütün cumhuriyetçilerin, demokratların, aydınların, yani 
demokrasiden yana olan bütün vatanseverlerin darbeye diren-
mesi gereğinin de ötesinde bir zorunluluktur.

Bir dikta yönetiminin yasal zeminini hazırlamak için ülkenin 
meşru Başbakanına karşı 4 Mayıs Saray Darbesini yapanlar 
şunu asla unutmasınlar: Cumhuriyet Halk Partisi olduğu süre-
ce asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Yaklaşık 150 yıllık bir 
parlamenter geçmişimizi bir diktatörün beklentilerine teslim 
etmeyeceğiz.

Kimsenin şüphesi olmasın darbecileri yeneceğiz, demokrasi 
kazanacak. Tarihte hep bunu böyle yazmıştır.

ESEN: KENDİ TERCİHİ DEĞİLSE 
HANGİ GEREKÇEYLE AYRILDI?

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun genel Başkanlık görevinden ayrıldığı 
açıklamasından sonra yazılı bir açıklama yaptı.
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CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, CHP 
Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP Kumluca İlçe Baş-
kanı Kemal Bilal Öner ve CHP Kumluca İlçe Yöneticilerinden 
oluşan heyet, Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ni zi-
yaret ederek üretici ve komisyoncuların sorunlarını dinlediler.

ÇİFTÇİLER KREDİ BORÇLARININ 
ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Sabaha karşı CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile 
birlikte Kumluca Toptancı Hali’ni ziyaret eden CHP heyeti, 
üretici ve komisyoncularla görüşerek, talepleri, sorunlarını ve 
önerilerini dinlediler. Üretim yaptıkları seralarda kaldıklarını, 
evlerin sağlıksız koşullarda olduğunu, geçimlerini sürdüreme-
diklerinden yakınan üreticiler, Banka kredilerinin ertelenmesi-
ni istediler.

CHP Heyeti, Kumluca Toptancı Hali ziyaretinden sonra basın 
açıklaması yaptılar.

CHP Antalya Milletvekili Kara, “Rusya ve diğer ülkelere ihra-
catın azalması ve turizmdeki daralma sonucu ciddi bir sorun 
yaşandığını, sebze ve meyve fiyatlarının geçen yıllara oranla 
3-4 kat daha düşük olduğunu, üreticilerimizin ve komisyoncu-
ların borçlarını nasıl ödeyeceğini düşündüğünü” söyledi.

ÇİFTÇİNİN UMUDU GELECEK YILA KALDI

Kara, “Çiftçilerin faizler dondurulup, kredi borçlarının en 
azından 1-2 yıl ertelenmesi gerekiyor. Üreticilerimiz, Çiftçile-
rimiz bunu talep ediyor. Hepsinin ortak isteği komşularımızla 
aramızın düzeltilmesi, savaş halinin sona ermesi, turizmin 
canlandırılması yönündedir. Çiftçinin tek umudu yeni senedir. 
Yeni seneye krizlerden çıkıp yeni umutlarla girmek istiyorlar” 
dedi.

ÇİFTÇİNİN UMUDU GELECEK YILA KALDI

CHP Antalya İl Başkanlığı, Kumluca’lı üretici ve komisyoncuların 
sorunlarını yerinde dinlemek için bir heyeti sabaha karşı Kumluca 
Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ne görevlendirdi.
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93 YILLIK ÇINAR YENİDEN FİLİZLENİYOR!

Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer 
Saygılı, CHP Parti Okulu ile Gençlik Kolları’nın işbirliğiyle 
“93 Yıllık Çınar Yeniden Filizleniyor” sloganıyla hayata geçi-
rilecek olan Akran Eğitimi Projesi ile gençlerin sol ve sosyal 
demokrat değerleri daha iyi öğreneceklerini ve özümseyecek-
leri belirtti.

6-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan akran eğitimleri 
Türkiye genelinde dört etapta ve 16 eğitim bölgesinde gerçek-
leştirilecek. Gençlik Kolları İl ve İlçe yöneticileri arasından 
500 kişinin eğitileceği bu eğitimlerde 30 yaş altı genç eğitmen-
ler görev alacaklar.

Saygılı, 13- 15 Mayıs tarihleri arasında İsparta, Burdur ve 
Antalya CHP Gençlik Kolları il ve ilçe yöneticilerinin katılaca-
ğı proje yarışması Antalya’nın ev sahipliğinde; Isparta Burdur 
Antalya’dan toplam 25 genç katıldığını söyledi.

CHP AKRAN EĞİTİMİNDE

Eğitimlerde CHP Tarihi, Sosyal Demokrasi, İletişim, CHP 
Tüzüğü ve Sosyal Proje uygulamaları konularının işlenece-
ğini, Eğitimin yanı sıra yoldaşlık kültürünün de gelişmesine 
katkı sunacak etkinliklerin yer alacağı eğitimlerde deneyimli 
CHP’lilerin gençlerle buluşmasının sağlanacaktır.

Akran eğitimlerinde proje gruplarının oluşturulacağını ve 
Sosyal projesini gerçekleştirmiş gençler arasından yarışma ile 
seçilecek eğitim sonunda hazırlanacak projelerde; Bölge 1. 
Olan Alman Sosyal Demokrat Parti’nin gençlik kollarının da-
vetlisi olacak.2. Ve 3.olan gruplar sosyal boyutu olan ödüllerle 
ödüllendirileceğini belirten Saygılı;  “leride parti kadrolarını 
oluşturacak gençlerin; yaşam boyu eğitim ilkesinden hareketle 
siyasi temel eğitiminden başlayarak; hızlı değişim ve geliş-
melerin yaşandığı günümü toplumunda gelişmelere uyum 
sağlayarak yeniliklerden yararlanması, bilgi beceri ve tutumla-
rının teknolojik, siyasal, ekonomik gelişmeler doğrultusunda 
değişmesi ve verimliliklerinin artması hedefleniyor” dedi.

CHP AKRAN EĞİTİMİ ALAN 
GENÇLERLE GÜÇLENİYOR

CHP Parti Okulu ile Gençlik Kolları’nın işbirliğiyle Akran Eğitimi 
ve proje yarışmasının 2. Etap’ı Antalya’nın ev sahipliğinde; Isparta 
Burdur Antalya’dan gençlerin katılımıyla başladı.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 
Emniyet’in 19 Mayıs törenlerine saldırı olabileceği uyarısına 
dikkat çekerek, “Emniyet’in görevi saldırı ihtimalini engel-
lemektir. 1 Mayıs’tan günler önce saldırı olabilir denilerek 
katılım düşürüldü. Şimdi de saldırı olabilir denilerek 19 Mayıs 
törenlerine gölge mi düşürülmek isteniyor” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın kutlanacağı 19 Mayıs Perşembe günü, IŞİD 
tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel saldırılara ilişkin 81 
ilin emniyet müdürlüklerini ‘gizli’ ibareli bir yazıyla uyarmış, 
bu basında yer almıştı. MİT’e dayandırılan başka bir haberde 
ise 19 Mayıs’ta Anıtkabir’in de IŞİD’in hedefleri arasında yer 
aldığı öne sürülmüştü.

Her iki haberin basına yansıması üzerine bir açıklama yapan 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlerin kendile-
rini korkutamayacağını belirterek, 19 Mayıs günü gençlerle 
birlikte Anıtkabir’e yürüyeceklerini söyledi.

BEŞ YIL İÇİNDE SEKİZ MİLLİ BAYRAM KUTLAMASI 
İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak Antalya’da basına bir değerlendirme 
yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Can-
kurtaran, “2011’den beri toplam sekiz milli bayram kutlaması 
terör olayları, şehitler, Van Depremi, Soma’daki maden faciası 
nedeniyle iptal edildi. Ortada büyük bir acı varsa bayram iptal 
edebilir. O konuda bir tabumuz yok. Ancak milli bayramları 
iptal etmek için hiçbir bahaneyi kaçırmayanlar ne düğünlerini 
ne de herhangi bir etkinliklerini iptal etmiyor. Bu iptallerin 
halkımızı milli bayramlardan soğutmak amacını taşıdığı 
insanlarımız arasında bir kanaat olarak yerleşmiştir” diye 
konuştu.

“DÜĞÜNE TEPKİ OLMASAYDI 19 MAYIS 
TÖRENLERİNİ DE İPTAL EDERLERDİ”

Cankurtaran, onca şehit olmasına karşın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kızının nikahının iptal edilmediğini hatırlatarak, 
“Toplum ikircilikli tavrın farkında. Daha bir ay önce şehitler 
var denilerek 23 Nisan kutlamalarını iptal edenler 8 şehidin 
ardından düğün yaptı. İnanın toplumda bu düğüne yönelik 
eleştirileri görmeselerdi yine şehitler var diyerek 19 Mayıs 
törenlerini de iptal ederlerdi” dedi.

“NEDEN AKP ETKİNLİKLERİ ÖNCESİ HİÇ SALDIRI 
İHBARI VAR DENİLMİYOR?”

Türkiye’nin terör tehditi altında olan bir ülke olduğunu ve 
bu nedenle sürekli saldırı ihbarlarının olabileceğini belirten 
Cankurtaran, “Ancak bugüne kadar AKP’nin düzenlediği bir 
mitinge, etkinliğe saldırı olabileceğine dair bir ihbarın basına 
yansıdığı görülmedi. Ancak son olarak 1 Mayıs öncesi saldırı 
olabileceği ihbarları günler öncesinde medyaya servis edildi ve 
sonuç olarak bu 1 Mayıs’a katılımı düşürdü. Emniyet’in görevi 
saldırı ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Acaba 19 Mayıs’a iptal 
ettiremeyenler bu tür ihbarları medyaya da duyurarak 19 Ma-
yıs törenlerine gölge düşürerek katılımı düşürmek mi istiyor 
diye düşünmeden edemiyorum” diye konuştu.

“HİÇBİR TEHDİT BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ”

Cankurtaran, hiçbir tehditin ve saldırının CHP’nin cumhuri-
yetin değerlerini korumasını engelleyemeyeceğini belirterek, 
“Birileri kimi zaman iptaller ile kimi zaman saldırı olacak 
diyerek halkımızın milli bayramlarımıza olan ilgisini azaltmak 
isteyebilir. Ancak CHP olarak milli bayramlarımızın ve cum-
huriyetimizin değerlerinin unutulmasına asla izin vermeyece-
ğiz. Her 19 Mayıs, mücadelede yeni bir başlangıçtır. 19 Mayıs 
günü CHP Gençliği, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 
öncülüğünde Atası’nın huzuruna çıkacaktır.  Bayram tüm 
Türkiye genelinde CHP kadrolarının öncülüğünde coşkuyla 
kutlanacaktır” dedi.

CANKURTARAN:“19 MAYIS’A SALDIRI İHBARININ AMACI KATILIMI DÜŞÜRMEK Mİ?”
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Bir süredir Antalya kamuoyunu ASAT’ta gerçekleşen yolsuz-
luk skandalı meşgul etmekte, fakat cevap bekleyen sorular bu 
işin sorumluları tarafından bir türlü yanıtlanmamaktadır.

ASAT’ta meydana gelen zimmet ve yolsuzluk olayının, ma-
alesef tek bir memur üzerine yıkılmaya ve örtbas edilmeye 
çalışıldığına şahit oluyoruz. Oysa ortada dolaşan iddialar, 
çapraşık ilişkiler, kamunun uğradığı zararın boyutları ür-
peticidir. Menderes TÜREL’in “5 Milyon değil 175.000 TL” 
açıklaması, tıpkı “gemi değil gemicik” ifadesi kadar zavallı ve 
hayret vericidir. Bir AKP refleksi olarak alıştığımız “gemi değil 
gemicik”leri, “bir kere tecavüzden birşey olmaz”ları, işledikleri 
her suçu yüzsüzce hafifletmeye çalışma gayretlerini artık ka-
nıksadık. Fakat alışmayacağız, örtbas ettirmeyeceğiz. Milletin 
hakkını, milletin parasını çalanlardan hesap sormak için bu 
konunun da takipçisi olacağız.

Biz, bu işin içinde olanların nasıl “yavuz hırsız” olduğunu iyi 
biliriz. Fi tarihinde gerçekleşmiş ve bizzat partimiz tarafından 
hesabı sorulmuş bir yolsuzluğu kendine perde yapmaya çalış-
ması boş bir çabadır. O skandala karışanlar derhal görevden 
uzaklaştırılmış ve hepsinden hesap sorulmuş, yargılanmıştır. 
Menderes TÜREL, bu yolsuzlukta dahli olan yetkililer, Genel 
Müdür, Birim Müdürleri, Müdür Yardımcıları hakkında ne 
gibi bir işlem yapmıştır? Bazı müdürlerin akrabalık ilişkileri 
mi buna engeldir yoksa perdenin arkasında ortaya çıkmasın-
dan korktuğu başka şeyler mi vardır?

Sözüm ona “sehven” yapılmış bir hatalı havale sebebiyle 

mi bir memur tutuklanmıştır? Böyle birşey olabilir mi? Bu 
denli büyük ve organize bir eylem, bir memurun tek başına 
yapabileceği bir iş değildir. Bu işin içinde kimler varsa derhal 
bulunmalıdır. Menderes TÜREL de, şayet kendisi bu işe ortak 
değilse, sorumluları korumak ve işi sulandırmaya çalışmak 
yerine derhal bu yolsuzluğun sorumlularını yargıya teslim 
etmeli, kendisine emanet edilen kamu malının yağmalanması-
na engel olmalıdır.

Bizler, “yavuz hırsızların” önünde hiçbir sendrom içinde 
olmayız. Bizim alnımız açık, mazimiz temizdir.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ASAT Genel Kurulu’nda okunan 
Denetleme Kurulu raporunda böyle büyük bir yolsuzluk ne 
sebeple yer almamıştır? Denetleme Kurulu, böyle bir yolsuz-
luğu, bu denli büyük bir kurum zararını incelemeyecekse ne 
işe yaramaktadır? Ancak görünen o ki, Denetleme Kurulu da 
bu skandalı örtbas etme ve sorumluları koruma gayretine alet 
edilmiştir.

Fakat unutmasınlar, AKP’nin kurduğu bu yağma düzeni 
yıkılacak, işlenen her suçun hesabı er ya da geç sorulacaktır. 
Bugün baskı ile yargıyı da kontrol etmeye, yandaş suçluları 
yargıdan kaçırmaya çalışanlar, yarın o yargının önünde hesap 
vereceklerdir. ASAT’taki yolsuzluğu, 17/25 Aralık yolsuzlukla-
rı gibi kapatacaklarını düşünenler aldanmaktadır. CHP, mille-
tin malına, parasına tasallut edenlerin peşini bırakmayacaktır.

Semih ESEN
CHP Antalya İl Başkanı

KAMUOYUNA
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Aksu’daki kooperatif yağması iddialarını basından öğrendiği-
ni ve bu kişilerle hiçbir temasının olmadığını söyleyen AKP 
Büyükşehir Meclis Üyesi Önder Önen’e Fotoğraflı cevap CHP 
Antalya İl Başkanından geldi. Esen: “AKP Meclis Üyesi Önder 
Önen, mağdur edilen vatandaşlarla bir araya gelmiş, bizzat gö-
rüşmüştür. Hiç görüşmediğini söylediği insanlarla birliktedir. 
Vatandaşlar baskı altına alınmıştır ve şikayetleri engellenmeye 
çalışılmaktadır” Dedi.

İkinci bir iddia ise; Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya 3 
bölgeye ayrılarak  ” ANTALYA İLİ GENEL TEMİZLİK VE 
KATI ATIK DEPOLAMA İŞİ” ihalesi yapılıyor. Esen, “Bu 
büyüklükte bir maliyet hesabında ihaleyi alan firma karsız 
maliyeti tam tutturmuş! Karsız maliyetin altındaki teklifler 
değerlendirme dışıdır! Karsız maliyete en yakın olan ihaleyi 
alır! Belli ki karsız maliyet bilgisi bu firmaya önceden verilmiş! 
Oysa bu durum TCK md. 235/2-b gereği suçtur!”  iddiasında 
bulundu.

Şimdi Menderes Türel’e düşen derhal bu konunun gereğini 
yapmak, vatandaşların mağduriyetine engel olmaktır. Diye 
belirten İl Başkanı Esen; Vatandaşı dolandırmaya kalkan, ken-

disine verilen kamu görevini kullanarak kamu kaynaklarını ve 
halkın parasını hortumlayanları yargıya teslim etmektir.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’in basın açıklamasında 
şöyle konuştu;

AKP Büyükşehir Meclis Üyesi Önder Önen hakkında gün geç-
miyor ki yeni bir yolsuzluk iddiası ortaya atılmasın.
Otobüsçüler Odası Başkanı Ali Tüzün ile birlikte Çıralı’da bir 
SİT Alanında Bungalov Evleryaptırdığı ve bu kaçak yapılara 
ruhsat alabilmek için Kemer Belediye Başkanından randevu 
alarak iltimas talep ettiği iddiaları uzun süre gündemi meşgul 
etti.

Yine aynı oda başkanı vasıtasıyla Antalya’nın ulaşım ağına 
usulsüz biçimde sokulan şehir içi taşıma otobüslerinden bir 
kısmının Önder Önen’e ait olduğu ortaya atılmış ve bu usulsüz 
hatların Önen tarafından nasıl alındığı tartışılmıştı.

Yine Aksu’da aynı oda başkanı ile birlikte bir kooperatif üze-
rinden vatandaşlardan para toplandığı ve Büyükşehir Başkan 
Vekili sıfatıyla bir takımsız usulsüz işleri yapacağı vaadiyle 
vatandaşı dolandırdığı ve yüklü meblağlar toplandığı iddiaları 
ortaya atılmış, mağdur edilen bazı vatandaşların şikayetleri 
kamuoyu gündemine düşmüştü.

Ardı arkası kesilmeyen bu yolsuzluk iddialarına karşı sürekli 
olarak kulağını tıkayan Menderes Türel, eğer ispatlanırsa gere-
ğini yapacağını söylemiş, Önder Önen de Aksu’daki kooperatif 

ESEN’DEN AKP’YE ÇİFTE SALVO
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ve AKP Meclis Üyesi Önder Önen’e iki koldan yüklendi.
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yağması iddialarını basından öğrendiğini ve bu kişilerle hiçbir 
temasının olmadığını söylemişti.

Şimdi siz basın mensuplarına gösterdiğimiz fotoğraflardan da 
anlaşılacağı üzere AKP Meclis Üyesi Önder Önen, mağdur 
edilen vatandaşlarla bir araya gelmiş, bizzat görüşmüştür. Hiç 
görüşmediğini söylediği insanlarla birliktedir.

Vatandaşlar baskı altına alınmıştır ve şikayetleri engellenmeye 
çalışılmaktadır.

Şimdi Menderes Türel’e düşen derhal bu konunun gereğini 
yapmak, vatandaşların mağduriyetine engel olmaktır. Vatandaşı 
dolandırmaya kalkan, kendisine verilen kamu görevini kulla-
narak kamu kaynaklarını ve halkın parasını hortumlayanları 
yargıya teslim etmektir.

Fakat AKP’nin ve Menderes Türel’in yolsuzlukları gizleme ve 
failleri koruma refleksi bununla sınırlı değil…

Bundan başka;Antalya Büyükşehir Belediyesi  ” ANTALYA İLİ 
GENEL TEMİZLİK VE KATI ATIK DEPOLAMA İŞİ” ihalesi 
yapılıyor.

Antalya 3 bölgeye ayrılıyor;
1. BÖLGE; Merkez İlçeler (Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez)
2. BÖLGE; Doğu İlçeleri (Alanya, Manavgat)
3. BÖLGE; Batı İlçeleri (Finike, Demre)
———————————————————————————
1. BÖLGE İHALESİ;
18.11.2015 günü saat 10:30   İhaleyi Alan: Nil Çevre-Sentez 
Güntaş Ortak Girişimi
İhale Komisyonu tarafından belirlenen;
YAKLAŞIK MALİYET: 57.369.228,30 TL
KARSIZ MALİYET      : 53.731.217,30 TL
TEKLİF                          : 53.731.217,30 TL

Bu büyüklükte bir maliyet hesabında ihaleyi alan firma karsız 
maliyeti tam tutturmuş!
Karsız maliyetin altındaki teklifler değerlendirme dışıdır!
Karsız maliyete en yakın olan ihaleyi alır!
Belli ki karsız maliyet bilgisi bu firmaya önceden verilmiş!
Oysa bu durum TCK md. 235/2-b gereği suçtur!
İhaleye fesat karıştırma
…
(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
…
1. b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya 
şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının 
ulaşmasını sağlamak.

Sonrası daha vahim!

Belli ki şirket yetkilileri bir acemilik (!) yapmış. Kendilerine 
verilen rakamı aynen yazmışlar. TCK’yı hesaba katmamışlar.
Menderes Türel bu ihaleyi iptal ediyor!
Peki, bu durum apaçık ortadayken ve ihaleyi de iptal etmişken 
bu suçun failleri hakkında işlem yapıyor mu?

Bu durumu yargı organlarına bildiriyor mu?

Hayır!
Neden? Görevi bu değil mi?
Birileri mi korunuyor? Bir şeyler mi gizlenmeye çalışılıyor?
Peki… Sonra ne oldu bu yerlerin temizlik işi?
Parçalara bölündüğü ve aynı firmalara pazarlık usulü verildiği 
iddia ediliyor… Hem de fahiş bedellerle…

Niye iptal ettin?
Niye kimse hakkında işlem yapmadın?
Niye aynı firmalara başka usulle verdin?

———————————————————————————–
1. BÖLGE İHALESİ;
19.11.2015 günü saat 10:30   İhaleyi Alan: Nil Çevre-Sentez 
Güntaş Ortak Girişimi
İhale Komisyonu tarafından belirlenen;

YAKLAŞIK MALİYET: 16.653.752,25 TL
KARSIZ MALİYET      : 15.599.076,15 TL
TEKLİF                          : 15.599.483,38 TL
FARK                              : 407,23 TL

Bir gün sonra yapılan bu ihalede akılları başlarına gelmiş. Bu 
sefer biraz fark koyalım demişler!

Ama yaklaşık 16 Milyon bedelli ve binlerce maliyet kaleminden 
oluşan işte sadece 407 TL fark var!

Açıkça belli ki, yine karsız maliyeti biliyorlar!

Yine ihalede karsız maliyetin altında teklifler var. Yine en yakını 
aynı firma!

Bu ihale iptal edilmemiş, herhangi bir işlem de yapılmamış!

Önceki ihalesi iptal edilen firma ertesi gün ihale almış, o ihaleyi 
iptal eden Menderes Türel buna bir şey yapmamış!

Onu niye iptal ettin? Usulsüz bir şeyler varsa bunu almasına 
niye göz yumdun?

———————————————————————————–
III. BÖLGE İHALESİ;
20.11.2015 günü saat 10:30  İhaleyi Alan: Nil Çevre-Sentez 
Güntaş Ortak Girişimi
İhale Komisyonu tarafından belirlenen;
YAKLAŞIK MALİYET: 3.770.476,48 TL
KARSIZ MALİYET      : 3.530.097,82 TL
TEKLİF                          : 3.530.189,57 TL
FARK                             : 91,75 TL

Aynı iş devam ediyor!

Aynı firma, bu defa sadece 90 TL farkla yine bilmiş sihirli 
rakamı!
Belli ki, yine karsız maliyeti biliyorlar!
Yine ihalede karsız maliyetin altında teklifler var. Yine en yakını 
aynı firma!

Bu ihale de iptal edilmemiş, herhangi bir işlem de yapılmamış!

Önceki ihalesi iptal edilen firma iki günde iki ihale almış! Hem 
de bu rakamlarla! Menderes Türel buna da bir şey yapmamış!
Kamu görevi yapanlar, kamunun malını ve menfaatini koru-
makla görevli olanlar böyle usulsüzlükleri gizlemek ve örtbas 
etmekle değil gereğini yapmakla mükelleftir.
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CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, Alanya’nın sırtını yas-
ladığı ve şehir merkezinden 600 Metre yükseklikte bulunan 
ormanlık alanın içinde bulunan çöp depolama alanını fotoğ-
raflarla gündeme Taşıdı. Esen, Menderes Türel’in Antalya’yı 
Miami yapma nutukları altında Alanya’yı Çernobil yapmayın! 
Sizleri, sorumluluğunuzun farkına varmaya ve vicdana davet 
ediyoruz. Dedi.

Esen “Halk sağlığı bakımından kritik önem taşıyan bu alana 
son 2 yıldır hiçbir yatırım yapılmadığı ve buradan doğup halk 
sağlığını tehdit edecek risklere karşı hiçbir önlem alınmadı-
ğı için, bu çöp toplama merkezinde oluşan pis sular; dağdan 
aşağıya doğru yerleşim alanlarına, tarım arazilerine ve hatta 
denize kadar sızmakta olup, yağmurlu günlerde ise bu sızıntı 
dereler halinde 
akmaktadır. 
Bu çöp suları 
insanların 
yıllardan beri 
kullanmakta 
oldukları yer 
altı sularına 
karışmış ve bu 
yer altı sularını 
da insan sağlığı 
için tehlikeli ve 
kullanılamaz 
hale getir-
miştir.” Diye 
belirtti.

Esen,  Mende-
res Türel’in An-
talya’yı Miami 
yapma nutukları 
altında Alanya’yı Çernobil yapmayın! Sizleri, sorumluluğunu-
zun farkına varmaya ve vicdana davet ediyoruz. Dedi.
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen açıklamasına şöyle devam 
etti;
Bugün maalesef Antalya’mız, temel belediyecilik hizmetlerini 
bile yerine getiremeyen, tek icraatı her boş bulunan yere tabela 
asarak halkın gözünü boyamaya çalışmak olan bir anlayış tara-
fından yönetiliyor.
Ancak tabela belediyeciliği, maalesef şehrimizde ortaya çıkan 
vahim sonuçları engellemeye yetmiyor. Antalya’nın her köşesi 
gibi Alanya da maalesef tabelacılıktan öte gitmeyen bu beledi-
yecilik anlayışının acı sonuçlarına mahkûm olmuş durumda… 
Menderes Türel, Antalya’nın hiçbir yerine, hiçbir bireyine iyi 
gelmediği gibi Alanya’ya da iyi gelmedi maalesef…

ALANYA TABELA BELEDİYECİLİĞİN BEDELİNİ 
ÖDÜYOR

Alanya, önüne denizi almış, sırtını Toroslar’a yaslamış, turizm 
ve tarımıyla hem şehrimizin hem ülkemizin ekonomisinde 
önemli yer tutan doğa harikası bir ilçemiz, bir değerimizdir. 
Fakat bugün Alanya’mız, Menderes Türel’in tabelacı belediyeci-
liğinin ağır bedeli ödemek tehdidi altındadır.

Bu tehdit ne Suriye’deki savaştan, ne de küresel ekonomik 
buhrandan kaynaklanmaktadır. Bu tehdit, bir beceriksiz 
belediye başkanının, asli görevlerini unutup hayal tüccarlı-
ğına soyunmasının sonucudur. Antalya’mıza iyi gelen tek bir 
icraatı bulunmayan birinin, insanların gözlerini boyamak için 
“Antalya’yı Dubai, Konyaaltı’nı Miami yapacağım” gibi tabansız 
söylemlerle asli işini yapamayıp, insanlara hayal satmasının 
sonucudur. Antalya, Antalya’dır. Antalya’nın ve Antalyalının ne 
Dubai olmaya ihtiyacı vardır ne Miami… Tabelacılıktan başka 
yeteneğini henüz göremediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı, 
asıl görevlerini yapmak ve halkımıza temel belediyecilik hiz-
metlerini götürmek yerine yalancı pembe tablolar çizmektedir. 
Bir yandan da Alanya, hızla “Çernobil” haline gelmektedir!

600 METRE YÜKSEKLİKTE “VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA 
MERKEZİ”

AKP tarafından çıkarılan Bütünşehir Yasası ile birlikte 
Çöp-Katı Atık Toplama ve Bertaraf işleri Büyükşehir Beledi-
yesi’nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Alanya’nın sırtını 

yasladığı ve şehir merkezin-
den 600 Metre yükseklikte 
bulunan ormanlık alanın 
içinde “Vahşi Çöp Depolama 
Merkezi” bulunmaktadır. 
Halk sağlığı bakımından 
kritik önem taşıyan bu alana 
son 2 yıldır hiçbir yatırım ya-
pılmadığı ve buradan doğup 
halk sağlığını tehdit edecek 
risklere karşı hiçbir önlem 
alınmadığı için, bu çöp top-
lama merkezinde oluşan pis 
sular; dağdan aşağıya doğru 
yerleşim alanlarına, tarım 
arazilerine ve hatta denize ka-
dar sızmakta olup, yağmurlu 
günlerde ise bu sızıntı dereler 
halinde akmaktadır. Bu çöp 
suları insanların yıllardan 

beri kullanmakta oldukları 
yer altı sularına karışmış ve bu yer altı sularını da insan sağlığı 
için tehlikeli ve kullanılamaz hale getirmiştir. Yer altı suları-
na karışan bu çöp suyu, insan sağlığını önemli ölçüde tehdit 
etmektedir. Acil biçimde müdahale edilmemesi halinde sonucu 
kestirilemez salgın hastalıklar görülmesi kaçınılmazdır. Bu 
alandan sızan ve Alanyalının içtiği suya karışan atık sularının 
yarattığı vahim tablonun fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz.

ANTALYA’NIN MİAMİ OLMAYA İHTİYAÇI YOKTUR

Antalya’nın her köşesi, “belediyecilik” denince “rant”tan başka 
bir şey anlamayan zihniyetin elinde iki yılını heba etmiştir. 
Bugün gelinen noktada bu zihniyetin sonuçları, artık halkın 
sağlığını dahi tehdit eder hale gelmiştir. Menderes Türel bir 
an önce hayal tüccarlığını bırakıp belediye başkanı olduğunu 
hatırlamalı, tabelacılıktan vazgeçip belediyeciliğe dönmelidir. 
Biz bu zihniyetin Antalya’yı Miami yapamayacağını biliyoruz. 
Zaten ihtiyaç ta yoktur. Antalya’mız Dünyanın en güzel şehir-
dir. Fakat Antalya’yı Miami yapma nutukları altında Alanya’yı 
Çernobil yapmayın! Sizleri, sorumluluğunuzun farkına varma-
ya ve vicdana davet ediyoruz…

TABELACILIĞI BIRAK BELEDİYECİLİĞİ YAP!

H
aziran 2016
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CHP Antalya İl Başkanlığı Kumluca’da yaklaşık 3 gündür 
devam eden yangını yerinde tespit yapmak ve zarar gören 
yurttaşlara destek için bir heyet oluşturarak bölgeye gittiler. 
İncelemelerde bulundular.

Kumluca da yaklaşık 3 gündür devam eden yangın yerine 
CHP heyeti tarafından yerinde tespit yapmak ve zarar gören 
yurttaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için; CHP 
Antalya İl Başkanı Semih Esen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl 
Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başka-
nı Musa Gül, Milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP Demre İlçe 
Başkanı Mustafa Caner, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur 
ve Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner ile birlikte Erentepe 
mahallesine ziyaretlerde bulundular.

-ERENTEPELİLER: “AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ 
YANSITMIYOR”

CHP Heyeti, Erentepe’li yurttaşlarımızı ziyaret ederek yangın 
sonrasında mahalle sakinlerini dinlediler. Erentepeli yurttaş-
larımız, yangınını çıkış sebebi hakkında yetkililerin açıklama-
larının gerçeği yansıtmadığını, sera atıklarından değil elektrik 
tellerinden çıktığını iddia ettiler. Erentepe’li mahalleliler 
Defalarca yazılı ve sözlü başvurmalarına rağmen hiçbir önlem 
alınmamasına karşı tepkilerini dile getirdiler.

YÖRE HALKININ İSTEĞİ YARALAR 
BİR AN ÖNCE SARILSIN

CHP Heyeti yangının çıkış yerinde incelemelerde bulundu-
lar. Yangının sebep olduğu elektrik tellerini yerinde görerek, 
tespitte bulunarak Erentepe’de mağdur olan yurttaşlara hem 
hukuki hem maddi ve manevi destekte bulunacağını söyle-
yen CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen daha sonra Adrasan 
ve Olimpos bölgesine geçtiler. Adrasan’da yaşanan yangında 
10’un üzerindeki yanan evleri ziyaret eden heyet yaraların bi-
ran önce sarılması için gerek hukuki gerekse maddi yardımlar 
için tüm gücüyle destek olacaklarını belirttiler. Evleri yangın-
dan harabe dönmüş yurttaşlarımızın en büyük isteği yaraların 
biran önce sarılmasını işitiyorlar.

CHP KUMLUCA 
YANGINININ TAKİPÇİSİ

H
aziran 2016
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Partinin Antalya’daki bayramlaşmasına Genel Başkan Yardım-
cısı Çetin Osman Budak, Antalya milletvekilleri Deniz Baykal, 
Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, Muratpa-
şa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve 
partililer katıldı.

Parti binası önünde yapılan bayramlaşma töreninde sıcak 
havanın da etkisiyle bir kız çocuğu baygınlık geçirdi. Baygın-
lık geçiren çocuğa yakınları ve doktor olan Milletvekili Niyazi 
Nefi Kara müdahale etti. Suyla kendine getirilen küçük çocuk 
ailesi tarafından parti binasına alındı.

Bayramlaşma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Çetin Osman Budak, bugün gelinen noktada dargın-
lıkların ülkenin her yerinde çok fazla yaşandığını ve ‘Benden 
olanlar, benden olmayanlar, bizden olanlar bizden olmayanlar’ 
şeklinde ayrım yapıldığını iddia etti.

Antalya’nın tarım ve turizmde Türkiye’nin çok önemli kenti 
olduğuna dikkat Çeken Budak, şunları söyledi:

“Emekçi kardeşlerimiz iki alanda yoğun çalışıyor. 14 yıldır 
Türkiye’yi yöneten iktidara buradan sesleniyorum, ülkede taş 
üstünde taş kalmadı, ülkenin itibarı maalesef yerlerde sürünü-
yor. Yurtdışına gittiğimizde özellikle Avrupa’da bize ‘Ülkeniz-
de ne oluyor, demokrasiden, hukuktan, adaletten uzaklaşıl-
mış. Böyle bir ülke, bu tablo nedir?’ diye soruyorlar.”

Antalya’da bugün 80 bin turizm çalışanının işsiz olduğunu 
kaydeden Budak, “Tarımda zaten mevsimlik işsizlik hat safha-
da. Orada da inanılmaz işsizlik var. Serasında koşan vatanda-
şın önümüzdeki üç yılı, ürettiği halde borçlanmış durumda. 

Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz, artık bu ülkenin üzerindeki 
insanlardan, ekonomiden, adaletinden elinizi çekin” dedi.
Bayram mutluluğun terör saldırıları ve şehitler nedeniyle 
buruk olduğunu belirten İl Başkanı Semih Esen ise Suriyeli 
mültecilere vatandaşlık hakkı tanınacak olmasını eleştirdi. 

4 milyon Suriyelinin toplam nüfusumuzun yüzde 5’ine 
tekabül ettiğini belirten Esen, “Bir ülkenin nüfusunda birden 
bire mültecilere vatandaşlık kazandırılması yoluyla yüzde 5 
artırılmasının hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal hem 
de pek çok yönden etkisi olacaktır” diye konuştu.

BAYRAMLAŞMADA İKTİDARA ELEŞTİRİ
CHP Antalya İl Başkanlığı’nın bayramlaşma törenine konuşan Genel Başkan Yardımcısı 
Çetin Osman Budak ve İl Başkanı Semih Esen, iktidar partisini eleştirdi.

Tem
m
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16 Temmuz 2016

Biz demokratik mücadelemizi dün olduğu gibi bugünde 
yarında yapmaya devam edeceğiz.

Bizim mücadelemiz demokrasi içindedir her türlü darbe ve 
şiddete, dün olduğu gibi bugünde yarında karşı olacağız. 
Demokratik mücadelemizden asla vazgeçmeyecek yılmaya-
cağız.

Demokrasi ve hukuk devleti ilkesine bağlılıktan asla vazgeç-
meyeceğiz ve aydınlık yarınlar için, Ulu önder Atatürk’ün 
çizdiği yolda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yaşasın demokratik laik sosyal hukuk devleti yaşasın Türkiye 
Cumhuriyeti

SEMİH ESEN
CHP ANTALYA İL BAŞKANI

KAMUOYUNA…
 
03 Ağustos 2016

  
 
CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’in Yazılı açıklaması;

Darbeci hain çetelere karşı; siyasi görüş, dil, din, mezhep, 
etnik köken ayrımı yapmaksızın milletçe tek vücut olduğumuz 
bu günlerde hep birlikte bir “millet” olmanın önemini yeniden 
kavrıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kara günlerde, her şey-
den önce birliğimizi ve toplumsal barışı korumaya ihtiyacımız 
vardır.

Milletimizin 30 Ağustos 1922 günü, Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde,  emperyalizme karşı kazandığı 
büyük zaferin nişanesi olan Zafer Bayramımız, milli birlik ve 
kardeşlik duygularımızın pekişeceği en önemli gündür.
Bayramlar, milletimizin gurur ve birlik günleridir. Bayramlar, 
milletindir.

Gün, milletin bayramlarına sımsıkı sarılma günüdür. Gün, 
milletimizin laik, demokratik cumhuriyetine sahip çıkma 
günüdür. Gün, bir olma günüdür.

Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi, tüm milletimizle birlikte, 
Zafer Bayramımızı bütün ilçelerimizde ilk günkü heyecan ve 
coşku ile kutlayacaktır.

BASINA VE KAMUOYUNA
Tem

m
uz 2016
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CHP Antalya Cumhuriyet ve Demokrasi mitingine 
katılmak üzere 20 otobüsle İzmir’e akın etti.

CHP Antalya İl ve İlçe Başkanlıkları Yoğun bir katılımla 
İzmir Gündoğdu Meydanında düzenlenen “ CUMHURİYET 
ve DEMOKRASİ Mitinginde tek yürek oldu.

ÖRGÜT İZMİR’E AKTI

CHP Antalya İl Örgütü dün İzmir’in Gündoğdu Meydanın-
da yapılan ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ mitingine 20 otobüs 
kaldırdı. 

CHP İl Başkanı Semih Esen liderliğindeki kervanda, Mu-
ratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı İlçe Başkanı 

İlhan Buğdaycı, Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Küçükka-
vukçu, Döşemealtı İlçe Başkanı Zekariya Altun, Manavgat 
İlçe Başkanı Aliye Coşar, Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur, 
Serik İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, Kepez İlçe Başkanı 
Garip Erdoğan Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, Alanya İlçe 
Başkanı Ali Takavut, Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, Finike 
İlçe Başkanı Okan Tanır, Gazipaşa İlçe Ömer Güven, Demre 
İlçe Başkanı Mustafa Caner, Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, 
Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Küçükkavukcu, Kumlu-
ca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, CHP Kadın Kolları İl 
Başkanı Nilüfer Deveci’yle. CHP Antalya İl Gençlik Kolları 
Başkanı Musa Gül,İl ve ilçe yöneticileri, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP 
Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay 
Genç, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’de yer 
aldı.

Dün sabah erken saatlerde Antalya’dan hareket eden oto-
büsler, akşam saat 19.30’da başlayan mitingde yerlerini aldı. 
Antalya’yı kalabalık bir partili grubuyla temsil eden İl Baş-
kanlığı, mitingi “demokrasi seferberliği” olarak adlandırdı.

CHP ANTALYA’NIN İZMİR ÇIKARMASI

A
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26 Ağustos 2016

  

KAMUOYUNA
 
25 Ağustos 2016 Perşembe günü Artvin Şavşat’ta Genel 
Başkanımız Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’nun da bulunduğu 
konvoya yapılan terör saldırısını nefretle kınıyor, bu saldırıda 
şehit düşen askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.

Genel Başkanımızın şahsında Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
yönelen bu alçak saldırı, bizleri korkutmaya, sindirmeye, yıl-
dırmaya yetmeyecektir. Onurlu mücadelemizden bir adım bile 
geri adım atmayacağız.

Dün yaşanan mel’un saldırının esasen milletimizin birliğine, 
laik demokratik Cumhuriyetimize kast ettiğinin bilincindeyiz.

Bu hain saldırıları gerçekleştiren, kökü dışarıda şer maşaları ve 
terör maşasını elinde tutup bundan medet umanlar da şunun 
bilincinde olmalıdırlar ki; ne laik demokratik Cumhuriyeti-
mize siper olmaktan, ne de büyük milletimizin ayrılmaz bir 
parçası olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Hain terörün kalleşçe saldırılarından KORKMUYORUZ!
Laik, demokratik Cumhuriyetimize siper olan mücadelemizde 
bir an bile duraksamıyor, YILMIYORUZ!

Milletimizin birliğine, huzuruna, güvenliğine ve bağımsızlığı-
na yönelen hiçbir tehdide aldırmıyor, SİNMİYORUZ!
Bugün, dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla mücade-
lemize devam edeceğiz. Teröre ve terörü kullananların hain 
emellerine asla geçit vermeyeceğiz.

Hiç kimse korkmasın!
CHP vardır ve bu ülkenin güvencesidir.
 

Semih ESEN
CHP Antalya İl Başkanı

İL BAŞKANI ESEN’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA
A

ğustos 2016
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Antalya’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 93. kuruluş yıl dönü-
mü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Niyazi Nefi 
Kara ile bazı ilçe belediye başkanlarının da katıldığı tören, 
CHP İl Başkanı Semih Esen, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Esen, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 93. yıl dönümü-
nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara 
Antalya İl örgütüm adına şükranlarını sunuyorum dedi.

Esen, sizler sayesinde bu aydınlanma hareketi halen ayaktadır. 

Sizler var olduğu sürece de ayakta kalacaktır. Okuma yazma 
oranının yüzde 5 olduğu, toplu iğne üretemeyen ülkenin 
büyük sanayi devrimleriyle büyük sanayi tesisleriyle neredeyse 
tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayan bir ülke haline geldiğini, 
Bugün yüzde 4’lüklerle övünç duyanlara aslında reformun 
nasıl millet için harcanabileceğini tekrar haykıracağız.

Partimizin kurulduğu yıllarda kadınlarımız için, çocuklarımız 
için hak ve özgürlükleri vatandaşı ile milleti ile buluşturmuş-
tur. Bunların tamamına yapanlar bizim Manevi mirasını kutsal 
emanet gibi omuzlarımızda taşıdığımız CHP’sinin kurucu 
kadrolarıdır. Hepinizin önünde onları saygıyla, minnetle, 
şükranla anıyorum.

Esen, Bizim görevimiz sadece bir siyasi parti çalışması yapmak 
değildir. Hedeflediğimiz çağdaş Türkiye idealine, muasır 
medeniyet idealine, halkın rahat ve hak ettiği gibi yaşaması 
idealine milletin kaynaklarının millet için harcanan bir yöneti-
min ülke de kurulması hedefimizi seçimlerde elde edeceğimiz 
başarılarla yapabiliriz bunun bilinci ile hareket edeceğiz. 

Atalarımız gibi vatan bana ne verebilir düşüncesi ile değil, 
siyaset bana ne verebilir düşüncesi ile değil ben siyasete, 
ülkeme ne verebilirim düşüncesiyle çalışacağız. Bu yoldan asla 
ayrılmayacağız. CHP bu ülkenin çimentosudur, birleştirici 
unsurudur ve öyle kalacaktır. Vatanın ve milletin menfaatini 
düşünmekten başka bir şey düşünmeyecektir. Diye konuştu.

PARTİMİZİN 93. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Eylül 2016



6135.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

faaliyet raporu 



62

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

Eylül 2016

KAMUOYUNA

CHP Antalya İl Yönetim Kurulu’nun 30 Ey-
lül 2016 tarihli olağanüstü toplantısında İl 
Başkanı Olarak Mustafa Erdem oy birliği ile 
seçilmiştir.

Partimize ve Antalya’mıza hayırlı olsun.

30 Eylül 2016

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
 
CENGİZ GÜLEBAY İL SEKRETERİ
RAFET ÇİLOĞLU İL SAYMANI
MUSTAFA GENCER İL EĞİTİM SEKRETERİ
MUSTAFA KÖLEOĞLU İL BİLİŞİM SORUMLUSU

İL BAŞKAN YARDIMCILARI 
 
KADİR ÇETİNKAYA  ÖRGÜT HUKUKU VE SEÇİM İŞLERİNDEN , İNSAN HAKLARI VE YASAL DÜZENLEMELERDEN SORUMLU BAŞKAN YARD.
DOĞUKAN DEMİRKAYA  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
ŞENER CANİK   STRATEJİ, PROPAGANDA VE ÇALIŞMA GRUPLARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
SÜLEYMAN SAKİN  MERKEZ ÖRGÜTLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
ERSAN DERELİ   DOĞU İLÇELERİ ÖRGÜTLENMESİNDEN SORULU İL BAŞKAN YARD.
ALİ GEYİKCİ   BATI İLÇELERİ ÖRGÜTLENMESİNDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
SAVAŞ ÇIRAKMAN  MAHALLE ÖRGÜTLENMESİNDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
TUĞÇE ŞİMŞİR   YEREL YÖNETİMLERDEN VE İMARDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
HATİCE AYHAN SAĞ  İL BAŞKAN YARDIMCISI
GÜL GÜLTEKİN   DERNEKLERDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
MÜŞERREF ARPAK  SOSYAL SORUMLULUK VE DAYANIŞMADAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
TAMER ARI   TURİZM POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
ERDEM UĞUR   TARIM VE KIRSAL POLİTİKALARDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
İSMAİL CEM ALDUT  İSTATİSLİK VE İKTİSADİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
MUSTAFA KOZAK  ESNAF VE KOBİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
ERCAN AKBULUT  İSTİHDAM VE EMEKLİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
BERFU KERMEN AŞÇI  SAĞLIK POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
SERCAN KARACAN  ÇEVRE VE DOĞA POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
TURİYE DOĞAN  KADIN, COÇUK VE  AİLE POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
MİTHAT ARAS   MESLEK ODALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
RAMAZAN BOZKURT  ULAŞIM POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
ENDER ARIHAN  EĞİTİM,ÖĞRENCİ, SANAYİ VE ÜRETİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
YAĞMUR AKSÜNGER  TANITIM,HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN – YAYINDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
SELDA KOÇ   KÜLTÜR VE SANATTAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
KIVANÇ IŞIK   PROTOKOL VE ORGANİZASYONLARDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARD.
TAHİR GÖRKEM DUMAN  İL BAŞKAN YARDIMCISI

YENİ İL BAŞKANI MUSTAFA ERDEM OLDU
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CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığımızın düzenlediği 
Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı İlçe 
Başkanlığımızda yapıldı.

Yeni çalışma dönemi programımızı sunduğumuz 
Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantımız CHP 
Genel Başkan Yardımcımız çetin Osman Budak, 
İl Başkanımıza vekaleten İl Sekreterimiz Cengiz 

Gülebay, İlçe Başkanımız Ahmet Kumbul ve İlçe 
Yöneticilerimiz, Milletvekilimiz Niyazi Nefi Kara, 
Muratpaşa Belediye Başkanımız, Ümit Uysal, Bele-
diye Meclis üyelerimiz, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik 
Kollarımızın Başkan ve Yönetimleri, Meslek Oda-
ları ve Sendikalarımızın Parti üyesi Başkanları ve 
partili muhtarlarımız katılımıyla yapıldı.

Halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışa-
cağız. Birlikte başaracağız. Genişletilmiş İlçe Yöne-
tim Kurulu toplantımıza katılımlarıyla güç veren 
tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

MURATPAŞA’DA GENİŞLETİLMİŞ İLÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

14 Ekim 2016

Bugün, saat 10.20 sıralarında Antalya-Kemer 
karayolunda teröristlerin dağlık alandan attığı 
2 roketten biri balıkçı barınağında bulunan me-
zat alanındaki bir balıkçılık şirketinin deposuna 
isabet ederken, diğerinin boş alana düştüğü ve 
bu sırada Antalya-Kemer karayolundan geçen bir 
akaryakıt tankerine de el yapımı bomba atıldığı 
ancak isabet almadığı açıklanmıştır.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yara-
lanmanın olmaması tek tesellimizdir. Antalya gibi 
turizmin gözdesi bir ilimizde gerçekleştirilen bu 
alçak saldırı asla hedefine ulaşamayacaktır. Halkı-
mız, oynanan oyunların farkındadır ve İnsanları-
mızın birliğini, beraberliğini kimse bozamayacak-
tır.

CHP Antalya İl Başkanlığı olarak yaşanan olayı 
şiddetle kınıyor, sorumluların biran evvel bulu-
narak adalete teslim edilmelerini bekliyor, terör 
saldırısını lanetliyoruz.
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MENDERES TÜREL’İN AMACI ULAŞIMDA KALİTEYİ 
ARTIRMAK DEĞİL, KÖTÜ YÖNETİM NEDENİYLE 
BOZULAN BÜTÇESİNE KAYNAK BULMAKTIR.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa ERDEM yazılı bir açıklama 
yaparak; “Hukuksuz yöntemlerle esnafı tehdit etmekten vaz-
geçin, Oda üzerinde kurduğunuz baskıyı sonlandırın, Ulaşım 
uygulamasını PARA için değil, Halkın refahı ve konforu için 
yapın ve Ulaşımı-Trafiği felç ederek Antalya Halkını perişan 
etmekten vazgeçin.” dedi. 

CHP İl Başkanı ERDEM, açıklamasında;

“Büyükşehir Belediyesinin, Ulaşım Master Planı hazırlama-
dan, Bilimsel bir çalışma yapmadan, Meslek odaları, Üniver-
sitelerin ilgili bölümleri ve ilgili esnaf odalarının görüşlerini 
almadan, ben yaptım oldu mantığıyla vatandaşları mağdur 
etmesi kabul edilemez.

Antalya’mızda, Bilimsel metotlarla hazırlanacak Ulaşım Mas-
ter Plan bünyesinde Planlı, Kaliteli, konforlu, engelsiz, mo-

dern ulaşım araçlarıyla yolcu taşınması, hepimizin isteği ve 
beklentisidir. Ancak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bilimsel 
yöntemler yerine, Plansız uygulamalar yapmayı ve bilimden 
uzak çalışmaları tercih etmekte ve öncelik PARA demektedir. 
Menderes TÜREL’in önceki başkanlığı döneminde esnafı zor-
layarak aldırdığı minibüslerle, kendisinin yarattığı KABİLE 
GÖRÜNTÜSÜ’ nü değiştirmek isterken, yine esnafa mali yük 
çıkartması düşündürücüdür.

Menderes TÜREL’in amacı; Ulaşımda kaliteyi artırmak değil, 
Bütçeye kaynak bulmaktır. Büyükşehir Belediyesinin, kötü 
yönetim ve israf nedeniyle bozulan ekonomisini düzelte-
bilmek için aradığı Parayı, Ulaşım esnafından karşılaması 
adaletli değildir. Zaten HAT sahibi olan esnafa kendi hatlarını 
tehditle-baskıyla, üstelik 50.000 TL parayla yeniden satmaya 
çalışması kabul edilemez. Bu uygulamayla Bütçe yaratmaya 
çalışması ve baskıya boyun eğmeyen minibüslere sefer yasağı 
koyması, Antalyalıları mağdur etmiş, Trafik ve Ulaşımı da felç 
etmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşımda kendi yarattığı Kaosa rağ-
men, halka yalan söyleyerek,  suçunu esnafa yıkmaya çalış-
maktadır. Esnafın bir direnişi varmış gibi algı oluşturmaya 
çalışarak evine bir lokma ekmek götürmeye çalışan minibüs 
esnafı ile Halkı birbirine düşürmek istemektedir.

Gerçek ortadadır; Hem esnafın, hem halkın mağduriyetine 
sebep olan, Antalya’da Ulaşımı yönetemeyen Antalya Büyük-
şehir Belediyesidir. Gerekli altyapı hazırlanmadan, 17 Ekim 
2016 günü Minibüslere çalışma yasağı getirilerek, minibüsler 
istasyonlara hapis edilmiştir. Minibüs esnafı Kaliteli Konforlu 
engelsiz modern araçlar istemediğinden değil, Belediyenin 
haksız-hukuksuz yere istediği 50.000 TL Parayı veremediğin-
den ve zorla ortaklık istemediğinden cezalandırılmıştır. 

İstasyonların kapısına TOMA lar dikilerek minibüslerin ça-
lışması engellenmiştir. Bu uygulama, Hem minibüs esnafını, 
hem Antalya Halkını mağdur etmiştir. Başka illerden getiri-
len, kimi plakasız, kimi yabancı plakalı araçlarla, Hat sahibi 
olmayan, taşıma yetkisi bulunmayan taşımacılara usulsüz 
taşımacılık yaptırılarak yasalar çiğnenmiştir. 

Antalya’da yaşanan bu KAOS, Ulaşım ve Trafik çilesi, Bü-
yükşehir Belediyesinin PARA gözlülüğünden ve yönetim 
zafiyetinden kaynaklanmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bilimsel yöntemlerle sorun 
çözmek yerine, Baskı, tehdit ve hukuksuzluk yöntemini 
seçerek, Minibüs esnafına yaptığı tehdit ve baskılarla, yasal 
haklarından vazgeçmelerini istemektedir.Büyükşehir Bele-
diyesini uyarıyoruz, yapılan Anayasal bir suçtur. Hukuksuz 
yöntemlerle esnafı tehdit etmekten, Halkı mağdur etmekten 
vazgeçin, Oda üzerinde kurduğunuz baskıyı sonlandırın, Ula-
şım uygulamalarını Para için değil, Halkın refahı için yapın ve 
Ulaşımı-Trafiği felç ederek Antalya Halkını perişan etmekten 
vazgeçin.” dedi.

TÜREL’İN AMACI ULAŞIMDA KALİTE DEĞİL, 
BÜTÇEYE KAYNAK BULMAKTIR
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Tadilattan geçerek yenilenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Manavgat İlçe Örgütü’nün yeni hizmet binası düzenlenen 
törenle hizmete açıldı.

CHP Manavgat İlçe Örgütü’nün yenilenen hizmet binası 
düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, CHP eski Genel Başkanı 
ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Milletvekil-
leri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe 
başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, belediye 
meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. Törenin 
açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, parti 
binasının yenilenmesinde katkı sağlayan başta Manavgat Bele-
diye Başkanı Şükrü Sözen’e, mimarlara ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.  Açılış töreninde konuşan Baykal ise binanın ha-
yırlı olmasını dileyerek güzel çalışmaların yapılmasını ve daha 
başarılı hizmetlerin yapılmasını temenni etti.

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunların, sıkıntıların, 
normal bir siyasal yaşamın akışı içinde zaman zaman karşı kar-
şıya kalınabilecek türden olağan sıkıntılar, sorunlar olmaktan 
çıktığını belirten Baykal, “Her ülkede zaman zaman sıkıntılar, 
gerginlikler olur. Çatışmalar, kutuplaşmalar olur. Ama bizim 
bu son dönemde, son 15 yılda birbiri ardına tanık olduğumuz 
olaylar, ne Türkiye tarihinde tanık olduğumuz, nede herhangi 
bir demokratik rejimde doğal karşılanabilecek türden olaylar 
değildir. Türkiye’de siyaset şirazesinden çıkmış konumdadır” 
dedi.

Ülkenin güney bölümünde önemli savaşların yaşandığında 
değinen Baykal, “Ülkeler göz önünde bölünüyor, birbirine 
düşürülüyor. Müslüman, Müslümanla savaşıyor. Mezhep 
savaşı, kimlik savaşı her şeyin önüne geçti. Bu savaş, Türkiye’ye 
sıçramaya başladı. Bu savaşın uzantısı olarak Hatay’da, Kilis’te, 
Gaziantep’te insanlarımı kaybediyoruz, bombalar patlıyor. Bu 

süreç, doğal ne yapalım, hayatın akışı, kendiliğinde bu oldu, 
kimse denetleyemez diye geçiştireceğimiz bir olay değil. Elbette 
dünya şartlarından kaynaklanan nedenleri var. Ama o neden-
lerin çok ötesinde Türkiye’yi yönetenlerin yaptıkları vahim 
yanlışlıklardan, kabul edilemez yanlışlıklardan kaynaklanan 
daha da önemli nedenleri var. Eğer ülke, bu son dönemdeki 
gibi yönetilmesiydi daha doğru yönetilseydi, dünyayı doğru 
anlayan, doğru kavrayan, kendisini, tarihini, memleketinin 
niteliklerini, özelliklerini bilen, hukuka saygılı, demokrasiye 
saygılı bir yönetim eliyle Türkiye yönetilmiş olsaydı bu ülke bu 
hale gelmezdi” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez bir dini cemaat eliyle bir darbe yapıldığını 
da hatırlatan Baykal, “Yine ilk kez bir darbede bunca kan aktı. 
Türkiye buraya nasıl geldi. Bu cemaat nasıl sahiplenildi, nasıl 
himaye edildi. Devlet kadrolarını doğrudan yada çalınmış 
sorularla bunlara emanet ederek Türkiye bir noktaya getiril-
di. Bu politikaların hepsi, Cumhuriyet Halk Partisinin yani 
Türkiye’nin Çağdaş projesine tamamen karşı politikalardır. O 
politikalara göz yumuldu, himaye edildi, desteklendi, serpil-
di, büyüdü ve Türkiye’yi avucunun içine geçirmeye başladı. 
Buna karşı çare nedir? Ne kadar bu cemaatle ilişkisi olduğu 
düşünülen varsa, tümünü derdest edelim, alalım götürelim, 
tutuklayalım bu işi çözelim. Böyle çözüm olmaz arkadaşlar. 
Onları ortaya çıkaran, onların önünü açan, politikaları değiş-
tirerek, laikliğin önemini kavrayarak, çağdaş eğitimin önemini 
kavrayarak, siyaseti din temelinde zorlamalarla, pazarlamalarla 
götürme anlayışını bir kenara bırakarak siyaset yaparsanız 
bunu önlersiniz” ifadelerini kullandı.

Başkanlık rejimi değişikliğiyle Türkiye’yi bunalımdan kur-
taracağız fikriyatının öne çıkartıldığını da savunan Baykal 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yaşanılan yanlışlık-
ların temelinde; ülkeyi yönetenlerin kimseye hesap vermeden, 
kimseyle istişare etmeden, ben birilim diyerek, şahsi ve keyfi 
tercihlerle, o anda doğru diye düşündüğü neyse onu hayata ge-
çiriyor olması yatmaktadır. Türkiye’nin daralma süreci yaşıyor. 
Bir şahsın gelgitlerine, idrak kısıtlamalarına, anlayış çerçevesi-
ne, teslim ediliyor olduğu için Türkiye bugün parlamenter reji-
mi işletemiyor. Yaşadığımız sorunların temelinde, parlamenter 
rejimin bile keyfi ve şahsi karar alma anlayışına teslim edilmiş 
olması yatıyor.   

Şimdi bunu başkanlık rejimine çevirdiğiniz zaman, bu keyfi ve 
şahsi karar alma daha da cesaretlendirilecek, daha da meşrulaş-
tırılacak, hukuki kılıfa kavuşturulacak. Şahsi ve keyfi tercihler 
normal anayasal hukuk uygulaması haline dönüşecek. Şahsi, 
keyfi yapanların her 2 yılda bir ‘vay büyük hata yapmışımız, 
affedersiniz’ dediğine tanık oluyoruz. Defalarca her konuda biz 
yanılmış diye itiraflarını hep beraber izledik.”

Açılış töreninde, İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın 
ve Niyazi Nefi Kara’da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ar-
dından İlçe Başkanı Aliye Coşar, katkılarından ötürü Manavgat 
Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e plaket takdim etti. 

Ardından Baykal, milletvekilleri, Başkan Sözen tarafından hiz-
met binasının açılış kurdelesini hep birlikte kesti. İlçe Başkanı 
Aliye Coşar, konuklara yenilenen ilçe binasını gezdirdi.

MANAVGAT İLÇE BİNASI YENİLENDİ
Ekim

 2016



66

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

 
25 Ekim 2016

  
 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, “Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında mey-
dana gelen patlamanın, endişe yarattığını, yaşanan 
olayda can kaybı olmamasının sıkıntıları hafifletti-
ğini ifade ederek “Yaralanan vatandaşlarımıza acil 
şifalar diliyorum. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO), Antal-
ya’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bu yaşanan olayda göstermektedir ki, Ülkemizin 
birlik ve beraberlik içerisinde ve dayanışma ruhu ile 
hareket etme zorunluluğu ortadadır. 

Ülkede huzuru, birliği, beraberliği dayanışma 
ruhunu güçlendirebilmemiz için tüm kesimlerin 
aralarında ki etnik, dini, siyasi ayrılıkları bir tarafa 
bırakarak ülkenin bütünlüğü, milletin birliği için 
katkı vermesi zorunludur. Dedi.

ATSO VE ANTALYAMIZA GEÇMİŞ OLSUN

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Bugün sabah saatlerinde 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında meydana 
gelen patlama nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak; yaralılara 
acil şifalar diledi.

Ekim
 2016



6735.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

 
29 Ekim 2016

  
 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhu-
riyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreni 
ile başladı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
törene, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl 
yöneticileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve An-
talya Milletvekili Çetin Osman Budak, İlçe Belediye 
Başkanlarımız, İlçe Başkan ve yöneticileri, İl- İlçe 
Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri, 
partililer ve vatandaşların katıldı.
Meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunul-
ması ile başlayan tören, saygı duruşu ve okunan 
İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk Bayrağı çekil-
mesinin ardından son buldu.

Bugün Akşam, Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında 
bugün Konyaaltı Varyant’tan başlayacak olan Fener 
Alayı Yürüyüşü düzenliyor. 

Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet 
için Antalya El Ele Platformu desteğiyle düzenlenen 
yürüyüş, saat 18.00’de  yüzlerce Antalyalının katılı-
mıyla başlayacak. 

Varyant’tan başlayacak olan yürüyüş Cumhuriyet 
Meydanı’nda sona erecek.

CUMHURİYET COŞKUSU TÖRENLERLE BAŞLADI
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ANTALYA Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şaevirler Odası’nın (ASMO) düzenlediği 
geleneksel Cumhuriyet Gecesi’nin 20’incisi 
Ramada Plaza Otel’de yapıldı.

Yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 
geceye CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP genel 
Başkanı Çetin Osman Budak, İl yöneticileri, Murat-
paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı.

Geceye Katılan CHP heyeti CHP Manavgat İlçe 
örgütünün Cumhuriyet Yemeğine katılmak üzere 
Manavgat’a hareket ettiler.

ASMO’NUN CUMHURİYET GECESİ
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. Yılı Türkiye’nin her yerinde 
olduğu gibi Manavgat’ta CHP Manavgat İlçe Başkanlığı tara-
fından düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu ile kutlandı.

Sueno Otel’de bin kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen 
Cumhuriyet Balosunda başta 10.Yıl Marşı olmak üzere birçok 
marş hep birlikte söylenirken, Manavgat’ın sevilen sesi Hasan 
Kurt ve orkestrasının söylediği parçalar partililerde büyük 
coşku yarattı. Partililer, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 
Leylim Ley ve Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm” parçalarında sanat-
çıya eşlik ederek hep birlikte söylediler.

KATILIM YOĞUNDU

Cumhuriyet’in 93. Yılı Cumhuriyet Balosuna CHP İlçe Başka-
nı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yapar-
ken, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Antalya ilçelerinin CHP ilçe başkanları, 
Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, 
oda başkanları, STK Başkanları, 2014 genel seçimlerinde 13-
15’inci sıralarda listede kendilerine yer bulan Barış İşbilen ile 
Meral Mengi, iki dönem Manavgat Belediye Başkanlığı yapan 
Akay Şenel, bazı mahalle muhtarları ile binden fazla partili 
katıldı.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKIYORUZ…

CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar Cumhuriyet’in 
Atatürk ve silah arkadaşları tarafından halkın kurtuluşu için 
başlattıkları mücadelenin birçok halka örnek olduğunu belir-
terek, “Bu mücadele sonunda, yönetim biçimi olarak Cumhu-
riyet bundan 93 yıl önce ilan edildi. Bu nedenle Cumhuriyet’e 
karşı inancıyla halk türlü saldırıya karşı Cumhuriyeti’ne sahip 
çıkarak, bu inançtan asla vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir” 
dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ile CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın konuşmalarının ardın-
dan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen günün anlam ve 
önemine değinen bir konuşma yaptı.

93.YIL GELENEKSEL CUMHURİYET BALOSU

Cumhuriyet Bayramları kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından başlatılan ve geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından kesintisiz olarak her yıl gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu, Tür-
kiye’nin her yerinde olduğu gibi Manavgat’ta kutlandı.
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CHP Antalya İl örgütü İlçe ziyaretlerini Gündoğ-
muş ilçesinde sürdürüyor.

CHP İl Örgütü CHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Erdem Başkanlığında İl Sekreteri Cengiz Gülebay,  
İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya, İl Kadın 
Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve il Kadın Kolları 
yöneticileriyle birlikte haftaya doğu ilçelerimizden 
Gündoğmuş İlçemizle başladı.

CHP İl örgütü,  Gündoğmuş ilçe Başkanı Şakir Öz-
demir ve İlçe yönetimini ziyaret ettiler. Partililerle 
bir araya geldiler.

CHP Antalya İl örgütünün ziyaretine yoğun ilgi 
gösteren hemşehrilerimiz, Güncel konular konuşul-
duğu ilçe ziyaretinde Gündoğmuş ilçemizin yerel 
sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunuldular.
CHP heyeti, Gündoğmuş Ziyaretinden sonra İbradı 
ve Akseki İlçelerimizi ziyaret edecekler.

CHP GÜNDOĞMUŞ’TA

Ekim
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem İl Başkanlığında basın 
açıklaması düzenledi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem İl Başkanlığında dü-
zenlediği Basın toplantısında AKP İktidarının son bir yılının 
bilançosunu eleştirerek; AKP iktidarı kötüye gidişte istikrarı 
tam anlamıyla sağlamıştır. Dedi.

GÖZ ALTILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Basın toplantısına, Cumhuriyet Gazetesine yapılan göz altıları 
şiddetle kınıyoruz. Diyerek başlayan CHP Antalya İl Başkanı 
Mustafa Erdem, “Uzun bir süredir partimize ve muhalif olan-
lara karşı sistematik olarak yapılan bu saldırılar bir sindirme 
hareketidir. 

Halkı bilgilendirmek için cesurca görevini yapan gazetecileri 
tutuklamalarına, özgür basını susturmaları na sessiz kalmaya-
cağız. Demokrasiye, özgürlüklere ve Cumhuriyete sevdalı tüm 
kesimleri bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.” Dedi.

CHP İl Sekreteri Cengiz Gülebay, CHP İl Başkan Yardımcıları, 
CHP Muratpaşa ilçe Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı İlçe 
Başkanı İlhan Buğdaycı, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan, 
İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları 

Başkanı Musa Gül ve partililer katıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in yaptığı konuşması 
şöyle:

“Bugün 1 Kasım, AKP İktidarının son bir yılının bilançosu-
nun ana hatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ekonomik verilere baktığımızda; Türkiye Turizm gelirlerinin; 
31.4 Milyar Dolar’dan, 22.2 Milyar Dolar’a düştüğünü görüyo-
ruz. Dolar 1 yılda¸ Türk lirasına göre; 2.82 TL’den 3.09 TL’ye 
yükselmiş. Sadece Asgari ücretli açısından baktığımızda gelir 
kaybını yaklaşık 120 TL olduğunu görüyoruz.

TUİK verilerine göre; TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre Eğitimde (%10,37), Sağlıkta (%9,65), Yiyecek ve Konak-
lama ücretlerinde (%8,31) artış olduğunu görüyoruz. Devlet 
borcu 219.805 Milyar Dolardan 231.168 Milyar Dolara, Türki-
ye’nin dış borcu 397.6’dan 421.3 Milyar Dolar’a yükselmiştir.
1 Önceki Yıla Göre İhracat oranımız %10 azalırken ithalat 
oranımız %15 azalmıştır. 

1 Yılda bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal ta-
kibe giren kişi sayısı 1.7 Milyon’dan 2.1 Milyon’a yükselmiştir. 
Tarım bazlı üretimde bir önceki yıla oranla 300 hektarlık alan 
ekilmemiştir.  İşsizlik oranı 9.8’den 10’7’ye, işsiz sayısı 2 mil-
yon 970 binden, 3 milyon 320 Bine, Genç işsizlik oranı yüzde 
18.3’ten yüzde 19’8, genç kadınların işsizliği yüzde 23.2’ten 
yüzde 24’6’ya çıkmıştır.

Hane halkı borç yükünün hane halkı harcanabilir gelirine 
oranı 2002 yılında %4.3 iken 2015 yılında %51’e ulaşmıştır. 
1 Kasım 2015’den günümüze bu oran %54 civarındadır. Brüt 
Döviz Rezervi, 1 yıllık sürede 3 milyar dolar kayba uğramıştır.
Kısaca; Antalya’mızın ekonomisine baktığımızda; Antalya’ya 
Gelen Turist Sayısı;  2015 yılında Toplam: 9.108.429  2016 yı-
lında TOPLAM: 4.777.512 kişi de kalmıştır. Otellerdeki yatak 
kapasitesi bir önceki yıl 71 Milyon olmasına rağmen, bu yıl 40 
Milyona düşmüştür. Antalya Ekonomisinin net kaybı yaklaşık 
3.5 Milyar Dolardır.

Huzur ve Güvenlik Göstergeleri 1 Kasım 2015 seçimlerinden 
önceki 13 yılda toplam bombalı intihar saldırısı 13 iken, son 
bir yılda 12 bombalı intihar saldırısı gerçekleşmiş, Bu saldı-
rılarda 238 vatandaşımız canını kaybetmiştir. 1 Yılda 813 kişi 
terör saldırılarında şehit olmuştur. 1 Darbe Girişimi yaşanmış 
sonuçta 218 Şehit verilmiştir.

Ülkemiz, 2015 yılı içerisinde Dünya’nın en güvenli 138. Ülkesi 
durumunda iken, 2016 yılında 145. sıraya gerilemiştir. 1 Ka-
sım 2015 tarihinden beri sokağa çıkma yasağından etkilenen 
vatandaş sayısı 1.3 Milyondur.

Türkiye genelinde iş kazalarında 1420 kişi yaşamını yitirmiştir. 
Bu sayı bir önceki yıla göre %20 artış demektir. Tutuklu Sayısı 
2015 yılında 179.611 iken 2016 yılında 250.000’i bulmuştur.

AKP İktidarının 1 Kasım’da en önemli seçim vaadi istikrar idi. 
Yukarıda kısaca özetlediğimiz verilerden de gördüğünüz gibi 
AKP iktidarı kötüye gidişte istikrarı tam anlamıyla sağlamıştır.  
Bu kötü gidişe dur diyecek tek kale Cumhuriyet Halk Partisi 
kalmıştır.  Umutsuz olmayalım, Korkmayalım, yılmayalım 
partimize sahip çıkalım.”

ERDEM: AKP KÖTÜ GİDİŞTE İSTİKRAR SAĞLADI  
Kasım

 2016
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 02 Kasım 2016

  CHP Antalya İl örgütü İlçe ziyaretlerini Korkuteli 
ilçemizle devam ediyor.

CHP İl Örgütü CHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Erdem Başkanlığında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları 
Başkanı Nilüfer Deveci ve il Kadın Kolları yöne-
ticileriyle birlikte batı ilçelerimizden Korkuteli 
ilçemizde sürdürüyorlar.

CHP İl örgütü,  Korkuteli ilçe Başkanı Mehmet 
Küçükkavukçu ve İlçe yönetimini ziyaret ettiler. 
Partililerle bir araya geldiler.

CHP Antalya İl örgütü, CHP Korkuteli İlçe bina-
sında Güncel konular konuşulduğu ilçe ziyaretinde 
Korkuteli ilçemizin yerel sorunları üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldular.

CHP heyeti, Korkuteli İlçe kadın Kolları Başkanı 
Hatice Demir’e babasının vefatından dolayı taziye 
Ziyaretinde Bulundular. Heyet Korkuteli ziyaretin-
den sonra Elmalı İlçelerimizi ziyaret edecekler.

CHP TAM KADRO KORKUTELİ’DE

Kasım
 2016
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02 Kasım 2016

CHP Antalya İl örgütü İlçe çalışmalarını Elmalı 
ilçemizde devam ediyor.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte 
çalışmalarına batı ilçelerindeki ikinci durağı olan 
Elmalı ilçemizde sürdürüyorlar.

Erdem Başkanlığındaki CHP İl örgütü,  Elmalı ilçe 
Başkanı Şakir Aydın ve İlçe yönetimini ziyaret etti-
ler. Partililerle bir araya geldiler.

CHP Antalya İl örgütü, CHP Elmalı İlçe binasında 
Ülke gündemini değerlendirdiler.  Elmalı ilçemizde 
ki yerel sorunları ilçe yöneticilerinden dinleyerek 
görüş alışverişinde bulundular.

CHP Heyeti Elmalı ziyaretinden sonra Kaş İlçe 
Örgütüyle bir araya gelecekler.

 
02 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü batı İlçelerimizden Kor-
kuteli, Elmalı İlçemizden sonra çalışmalarına Kaş 
ilçemizde devam ediyorlar.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 

Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte 
çalışmalarına batı ilçelerindeki ziyaretlerine Kaş 
ilçemizde sürdürüyorlar.
Erdem Başkanlığındaki CHP heyeti, Kaş ilçe Başka-
nı Ulaş Akbaş ve İlçe yönetimini ziyaret ettiler.

CHP Kaş İlçe binasında Kaş İlçe Yönetimi ve parti-
lilerle bulaşan CHP Antalya İl örgütü, son günlerde 
Ülkemizde yaşanan iç ve dış olayları değerlendir-
diler. Kaş İlçe yöneticilerimiz ve partililerimiz den 
İlçe de yaşanan yerel sorunlar hakkında bilgi alış 
verişinde bulundular.

CHP İL ÖRGÜTÜ ELMALI İLÇEMİZDE

İLÇE ÇALIŞMALARININ 3. DURAĞI KAŞ’TAYIZ

Kasım
 2016
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03 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü Batı ilçeleri ziyaretlerine 
Demre’den Başladı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Baş-
kanlığında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı 
Nilüfer Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle 
birlikte çalışmalarına batı ilçelerimizden Demre 
ilçemizde devam ediyor.
Erdem Başkanlığındaki CHP İl örgütü,  sabahın 
erken saatlerinde Demre ilçe Başkanı Mustafa 
Caner ve İlçe yönetimini ziyaret ettiler. Partililer-
le bir araya geldiler.

CHP Antalya İl örgütü, CHP Demre İlçe bina-
sında ülke gündemini değerlendirdiler.  Demre 
ilçemizde ki yerel sorunları ilçe yöneticilerinden 
dinleyerek görüş alışverişinde bulundular. Partili-
lerimizin sorunlarını dinlediler

CHP Heyeti, Demre ziyaretinden sonra Finike 
İlçe Örgütüyle bir araya gelecekler.

CHP HEYETİ DEMRE’DE

 
03 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü Batı İlçelerinden Finike ile 
sürdürüyor.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte ça-
lışmalarına ikinci gününde batı ilçelerindeki ikinci 
durağı olan Finike ilçemizde devam ettiler.

Erdem Başkanlığındaki CHP Heyeti,  Finike ilçe 
Başkanı Okan Tanır ve İlçe yönetimini ziyaret ede-
rek Partililerle bir araya geldiler.

CHP Antalya İl örgütü, CHP Finike İlçe binasında 
son günlerde ülkemizde yaşanan olayları değerlen-
dirdiler.  Finike ilçemizin yerel sorunları ilçe yöneti-
cilerinden ve partililerden dinleyerek görüş alışveri-
şinde bulundular.

CHP Heyeti Finike İlçe örgütü ziyaretinden sonra 
Kumluca İlçe Örgütüyle bir araya gelecekler.

İL ÖRGÜTÜNDEN 
FİNİKE ZİYARETİ

Kasım
 2016
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03 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü Batı İlçelerinden Kumluca 
sürdürüyor.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte 
çalışmaların ikinci gününde batı ilçelerinden 
Kumluca ilçemizle devam ettiler.

Erdem Başkanlığındaki CHP Heyeti,  Kumluca 
ilçe Başkanı Kemal Bilal Öner ve İlçe yönetimini 
ziyaret ederek Partililerle bir araya geldiler.

CHP Kumluca İlçe binasında partililerle bir araya 
gelen CHP Antalya İl örgütü, son günlerde ülke-
mizde yaşanan olayları değerlendirdiler ve Kum-
luca ilçemizin yerel sorunları ilçe yöneticilerinden 
ve partililerden dinleyerek görüş alışverişinde 
bulundular.

CHP Heyeti çalışmalarına Kemer İlçe Örgüt ziya-
retiyle devam edecekler…

03 Kasım 2016

 
CHP Antalya İl örgütü ilçe ziyaretlerinden Batı il-
çelerimizden Kemer İlçe Örgütünü ziyaret ettiler.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Baş-
kanlığında, İl yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı 
Nilüfer Deveci ve il Kadın Kolları yöneticileriyle 
birlikte çalışmaların ikinci gününde batı ilçeleri 
kapsamında Kemer İlçe örgütü oldu.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkan-
lığındaki CHP Heyeti,  Kemer ilçe Başkanı Erdem 
Cesur ve İlçe yönetimini ziyaret ederek Partililerle 
bir araya geldiler.

CHP Heyeti İlçe Binasında İlçe yöneticileri ve 
partililerle karşılayan CHP Kemer İlçe Başkanı 
Kemer ilçesinin yerelde yaşadığı sorunları dile 
getirdi. İlçe örgütüyle bir araya gelen CHP Antal-
ya İl Başkanı Mustafa Erdem ülke gündemi ve son 
günlerde yaşanan olayları partililer ile görüşleri 
paylaştı.

CHP Heyeti, çalışmalarına yarın Doğu ilçelerinde 
devam edecekler.

BATI İLÇELERİNDEN 
KUMLUCA’DAYIZ

CHP HEYETİ KEMER’DE 
PARTİLİLERLE BULUŞTU

Kasım
 2016
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05 Kasım 2016

  
 

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven 
ve İlçe yöneticileri tarafından karşılanan 
Başkan Erdem’e İl yönetim kurulu üyeleri 
ve İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deve-
ci eşlik etti.

CHP İI Başkanı Mustafa Erdem, “Ülke 
karanlığa sürükleniyor. Bize düşen görev, 
tehlikeyi vatandaşa anlatmak olmalı” 
dedi

 GÜVEN PARTİLİLERİ UYARDI

Açılış konuşmasını yapan CHP Gazipaşa 
İlçe Başkanı Ömer Güven, konuşmasına 
Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan saldırıyı 
kınayarak başladı. CHP Gazipaşa İlçe 
Başkanı Ömer Güven, “Gündem malum 
Cumhuriyet Gazetesi ve 15 Temmuz 
olayları. Her geçen gün 15 Temmuz’un 
sis perdesi biraz daha aralanıyor.

Bu süreçte bir proje uygulanmaya 
çalışıyor. Bu proje de AKP ve MHP’ye 
oy veren özellikle MHP’ye oy veren 
kitleye kabul ettirilmeye çalışılıyor. CHP 
Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan’a 
yapılan saldırıda planlıdır. CHP ve MHP 
tabanının yakınlaşmasını engellemek, 
karşı karşıya getirme projesidir.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki gözaltılar 
da aslında laik Türkiye Cumhuriye-
ti’ne yapılmaya çalışılan operasyonlar 
gibidir. O nedenle çok dikkatli olmak 

zorundayız. Partili arkadaşlar, delegeler 
kişisel isim üzerine siyaset yapmamaya 
çalışalım. Büyüklerime ve küçüklerime 
saygıyla söylüyorum. Küfürlü konuşma 
ve hakaretlere yer vermeyelim. Kimse 
kimseye MHP’li de olsa AKP’li de olsa 
tavrımıza ve sözlerimize dikkat edelim. 
Şayet dayanamıyorsanız, sinirleniyorsa-
nız oradan uzaklaşın ki polemiğe girmek 
zorunda kalmayın. Tabanda bir yakınlaş-
ma var. Bu durum bazı kişileri rahatsız 
etmeye başladı.

Lütfen sinirlerimize hakim olalım herkes 
ile barışık olmaya çalışalım. Dedikodu 
ayrı bir şey eleştiri ayrı bir şeydir. Bunun 
ayrımına dikkat etmek gerekir. Bizler 
sürekli sokaklardayız. Oldukça da iyi 
ilerlediğimizi düşünüyorum. Belirledi-
ğimiz hedefte ilerlemek için herkesin 
oyuna ihtiyacımız var” diye konuştu.

ÜLKE KARANLIĞA 
SÜRÜKLENİYOR

ANTALYA ilçelerine ziyaretler gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı 
Mustafa Erdem, Gazipaşa İlçe örgütünde partililerle buluştu.

Kasım
 2016
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ELEŞTİRİYİ PARTİDE YAPIN

Türkiye’nin önünde bir Cumhuriyet bir Başkanlık sorunu oldu-
ğunu da ifade eden Başkan Güven, “Başkanlık oylaması ve ar-
kasından milletvekilleri seçimi var. Kanun değişikliği olmazsa 
yerel seçimler 2019’da yapılacak. Yani biz şuanda Cumhuriyete 
ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne odaklanalım. Belediye Başkan-
lıkları en son iştir. İlk önce Başkanlık oylamasına odaklanmak 
zorundayız. Zaten yeterli oy olmadığı için MHP tabanına 
oyunlar oynanıyor. Bizler bu konuda çok hassas olmak zorun-
dayız. Bunun için herkes her şeyi unutsun ve Başkanlık sistemi-
ne odaklanalım. Başkanlık sisteminin kötü olduğunu sakin bir 
dille küfürlere yer vermeden anlatalım. Eleştiri parti binamızda 
olsun. Sosyal medya üzerinden eleştiriler yapmayalım. Elbette 
ki hatalarımız olacaktır. Bu hataları buyurun burada yüzümüze 
söyleyin. Bizler bunlara açığız” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEK UMUDU CHP

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı konuşmada, ülke 
gündemi ve son günlerde yaşanan olayları partililerle paylaştı. 
“Ortak akılla, ortak düşünce ile hem ülkemizi hem de partimizi 
bir yere ulaştırabiliriz” diyen CHP İl Başkanı Erdem, “Önü-
müzde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından daha önemli bir 
süreç var. Sadece kendi suçuna, kendi yaptığı yanlışlara milat 
ilan edip, işte bu tarihe kadar yaptıklarımı affettim. 

Toplum vicdanında ve hukuk vicdanında olmayan hatta 
dünyanın hiçbir yerinde olmayan kendi suçuna milat koyan 
bir diktatörlük ile karşı karşıyayız. Meclis devre dışı bırakılmış. 
OHAL kanunlarıyla bir gecede Kanun Hükmünde Kararname-
lerle ülke tek kişi tarafından yönetilir hale getirilmiştir. Bunu 
nasıl olsa yapıyordu.

Bizim CHP olarak birinci görevimiz gerçek bir mücadele baş-
latmak. Hangi partiye oy verirse versin, onlara Cumhuriyetin 
ve kazanımlarının elden gitmesi konusunu anlatmamız gerekir. 
Yine MHP’ ye oy verebilirler. Yine AKP’ye oy verebilir. Bu 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarından Mustafa Erdem çok 
daha önde geliyor. Bizim insanımızın yüzde 95’i mutsuz. Bu 
mutsuzluğu, mutluluğa çevirecek bizim mücadelemiz Cumhu-
riyet ve onun kazanımlarıdır. 

Özgürlüklerimize ve bağımsızlığımıza düşkün insanlarız. Eğer 
konu ülkeyi yok etmekse, bağımsızlıksa biz o insanları ikna 
edeceğimize inanıyoruz. Bunun için projeler üretiyoruz. ‘101 
Kadın 101 Genç’ sloganıyla çalışmalarımıza köylerden başla-
yacağız. Basın biliyorsunuz bize kapalı. Bir iki tane var onu da 
bizler izliyoruz. Böyle bir süreçte bizim çalışma koşullarımız 
zor. Yılmadan çocuklarımızın geleceği için çalışmamız gerekir. 
Ben şuna inanıyorum Kuva-yi Milliye ruhuyla Cumhuriyet 
Halk Partililerin öncülüğünde bu mücadeleyi vermemiz lazım.

Umuyoruz ki mecliste sağduyulu bir yapı oluşur. Görüyoruz 
ki mecliste 400 milletvekili 1 kişinin elinde o ne derse onu 
yapacak durumdalar. Bizim gerçekten bu anlamda birinci 
görevimiz özgürlüğümüz için bağımsızlığımız için en önemlisi 
de çocuklarımızın geleceği için bu süreci doğru yönetmek diye 
düşünüyorum. İlçe başkanlarımızla ve ilçe yönetimimizle parti-
ye katkı sunan bütün arkadaşlarımızla herkes bir İl Başkanı’dır. 
Ortak akılla, ortak düşünce ile hem ülkemizi hem de partimizi 
bir yere ulaştırabiliriz. Barış içinde, uzlaşı içinde bu süreci ta-
mamlayacağımıza inanıyorum. Gittiğim ilçelerde hep aynı soru 
ile karşılaşıyorum. Soru ‘Parti içinde ki kavga’. Ben o olaya çok 
girmiyorum arkadaşlar. Sanki bizim içimizdeki kavgalardan 
bir darbe çıkmış gibi. Bütün kavgaları CHP veriyor gibi bir algı 
yaratılıyor. Lütfen bunlardan uzak duralım. O bizim zenginliği-
miz olsun.

Kendi içimizde farklı görüşler olabilir.
Herkes kendince bir milat koyuyor. Gelin bizde şimdi bir milat 
koyalım. Barışın, kardeşliğin örneğini CHP versin. Çalış-
malarımıza herkes katkı sunsun. Yapıcı eleştiriler olsun. Her 
eleştiriden biz hem ülkemiz yararına hem de partimiz yararına 
bir ders alacağımızı düşünüyoruz” diye sözlerine ekledi. Fiilen 
yaşanan bir başkanlık sistemi ve dikta sistemi olduğuna da 
vurgu yapan İl Başkanı Mustafa Erdem, “Üreticinin, çiftçinin 
zor geçindiği şu dönemde ‘Başkanlık sistemi bize ne getirecek?’ 
sorusuna cevap aramamız lazım. Bu dikta rejiminin bitmesi 
gerekiyor. Kardeşçe, kenetlenerek hareket edersek, hem Antal-
ya’da hem de Gazipaşa’da bayrağımızı yeniden dikebiliriz” diye 
konuştu. CHP İlçe Başkanı Mustafa Erdem’e Gazipaşa ziya-
retinde, il yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Antalya İl 
Başkanı Nilüfer Deveci eşlik etti.

Kasım
 2016



78

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

 
05 Kasım 2016

  
 
Ekibiyle birlikte Alanya’ya gelen CHP İl Başkanı 
Mustafa Erdem, “Ülke karanlığa sürükleniyor. Bize 
düşen görev, tehlikeyi vatandaşa anlatmak olmalı” 
dedi.

ANTALYA ilçelerine ziyaretler gerçekleştiren 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa 
Erdem, Alanya İlçe örgütünde partililerle buluştu. 
CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve ekibi tarafından 
karşılanan Erdem’e İl Kadın Kollan Başkanı Nilüfer 
Deveci ve partisinin yönetim kurulu üyeleri de eşlik 
etti. Yıllar önce Çorum’da ve Sivas’ta kardeş kavga-
ları yaşandığını hatırlatan Ali Takavüt, “Hükümetin 
bir daha bunları yaşamamamız için çok ciddi tedbir 
alması gerekiyor. Vatandaşın sağduyusuyla geçmişte 
bunlar önlendi ancak çok sayıda vatandaş da hayatı-
nı kaybetti” dedi.

DÜN AK DEDİĞİNE BUGÜN KARA DİYOR

Ülkenin çok kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen 
İl Başkam Mustafa Erdem, “Önce Ergenekon ve 
Balyoz Davası denildi. Şimdi o davada idam karan 
verilen paşalar yeniden işbaşına getirildi. Şimdi 
gündemde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) var. 
AKP’nin şimdi FETÖ’ dediği, kendi hedeflerine be-

raber yürürken mal paylaşamayan eski arkadaşlarıy-
dı. Dün ak dediklerine bugün kara diyorlar. Periyo-
dik olarak CHP ve karşıt düşüncelere karşı saldın ve 
tehditler de tüm hızıyla sürüyor. Önce CHP Genel 
Başkam Kemal Kılıçdaroğlu tehdit edildi, ardından 
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a silahlı 
saldın, sonra da Avcılar Belediye Başkanı Handan 
Toprak’a saldın gerçekleştirildi. Nerdeyse cumhuri-
yetle özdeşleşmiş Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan 
baskı ve tutuklamalar, akabinde Çözüm Süreci adı 
altında kol kola yürüdükleri HDP’li milletvekillerini 
tutukluyorlar; sabahında Diyabakır’da bomba patlı-
yor” diye konuştu.

VATANDAŞA İYİ ANLATMALIYIZ

Erdem, şöyle devam etti: “Bunlar şeriata, padişahlı-
ğa, tek adam yönetimine doğru giden bir yolun ilk 
taşlarıdır. Aslında burada bizlere bir görev düşüyor. 
CHP’nin iktidarından çok daha önemli, bağımsızlık 
sevdalısı insanlar için hem cumhuriyete, hem özgül-
lüklerimize, hem toprağımıza sahip çıkma zamanı 
geldi. Hangi partiden olursa olsun, hangi partiye oy 
verirse versin herkesin el ele vermesi gerekiyor. 

Demokrasi bizim zenginliğimiz. ‘101 Kadın 101 
Genç Projesi’ ile özellikle kırsal mahallelerde ça-
lışmalara başlayacağız. Umarız 101 kadın sadece 
isminde kalır. Bu rakam 201, 301, 501, 1001 olur. 
Kadın ve gençleri karar organlarına katan bir çalış-
mayı başlatmak istiyoruz. Bu konularda ilçelerden 
de destek alacağız. Hep beraber çalışacağız.”

ERDEM:DÜN AK DEDİĞİNE BUGÜN KARA DİYOR

Kasım
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl Kadın 
Kolları ve yönetim CHP Manavgat ilçe başkanlığını 
parti binasında ziyaret etti.

Ziyarette ilçe başkanı Av. Aliye Coşar, yönetim ku-
rulu üyeleri ve partililer hazır bulundular. Başkan 
Çoşar;  ülkenin sorunlarını dile getirerek baskıcı 
bir AKP hükumetiyle karşı karşıyayız.

Hükumetin yanılış politikaları ve kötü yönetimin-
den dolayı ülkemizde ne ekonomi nede istikrar 
kalmamıştır diyen Coşar,  Parti olarak hükumet 
olmaya hazır olmalıyız dedi.

İl başkanı Mustafa Erdem ise yaptığı konuşmada, 
Ülkemizin çözümü cumhuriyetimizin kuruluş fel-
sefesi olan partimize Atatürk tarafından bırakılan 
6 oktadır. Bunun bilinciyle hareket eder isek halkın 
desteğini alarak hükumet oluruz. Buna da mecbu-
ruz. Ülkemiz felakete gidiyor. Halkla bütünleşme-
mizin çoktan zamanı geldi ve geçiyor dedi.

İL ÖRGÜTÜNDEN MANAVGAT ZİYARETİ

 
06 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü Serik İlçe Örgütünü ziyaret 
ettiler.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl yöne-
timi, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve 
il Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte Serik ilçe 
örgütünü ziyaret etti.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkan-
lığındaki CHP Heyeti,  Serik ilçe Başkanı Osman 
Demiroğlu ve İlçe yöneticileri ve partililerle karşı-
ladı. 

CHP Serik ilçe Başkanı Osman Demiroğlu Serik 
ilçesinin yerelde yaşadığı sorunları dile getirdi. İlçe 
örgütüyle bir araya gelen CHP Antalya İl Başkanı 
Mustafa Erdem ülke gündemi ve son günlerde ya-
şanan olayları partililer ile paylaşarak fikir alışveri-
şinde bulundular.

İL YÖNETİMİ SERİK’TE
Kasım

 2016
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CHP Antalya İl örgütü Ziraat Mühendisleri An-
talya Şubesini ziyaret ettiler.
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl yö-
neticileriyle birlikte Ziraat Mühendisleri Antalya 
Şubesini ziyaret etti.
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğındaki CHP Heyeti,  Ziraat Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer’i ziyaret 
ederek ülke gündemi ve son günlerde yaşanan 
olayları değerlendirdiler.

09 Kasım 2016

 
CHP Antalya İl örgütü Veterinerler Odası 
Antalya Şubesini ziyaret ettiler. CHP Antalya İl 
Başkanı Mustafa Erdem, İl yöneticileriyle birlikte 
Veterinerler Odası Antalya Şubesini ziyaret etti.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkan-
lığındaki CHP Heyeti,  Veterinerler Odası An-
talya Şube Başkanı Muammer Saygılı’yı ziyaret 
ederek ülke gündemini hakkında fikir alışveri-
şinde bulundular.

CHP’DEN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA ZİYARET CHP VETERİNERLER ODASI ZİYARETİ

 
09 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa-
virler Odasını ettiler.
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl yöneticileriyle birlikte 
Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ziyaret etti.
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlığındaki CHP He-
yeti,  Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Emrullah Tayfun ÇAVDAR’I ziyaret ederek ülke gündemini hakkın-
da fikir alışverişinde bulundular.

CHP’DEN ASMO ZİYARETİ

 
09 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl örgütü İnşaat Mühendisleri Odası-
nı ettiler.
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Başkanlı-
ğındaki CHP Heyet,  İl örgütü İnşaat Mühendisleri 
Odasını ziyaret ederek ülke gündemini hakkında 
fikir alışverişinde bulundular.

CHP’DEN İMO ZİYARETİ

Kasım
 2016
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem 
Ulu önder Mustafa kemal Atatürk’ün ara-
mızdan ayrılışının 78. Yıl dönümü nede-
niyle bir mesaj yayınladı.
 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in mesajı 
şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz ve 
başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya 
örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. yılında saygı, 
rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz.

Atatürk’ün ilke ve devrimleri, bölgemizde ve dünya-
daki huzur, barış, istikrar arayışlarına ışık tutmakta; 
daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak 
için mücadele eden bütün halklar, Atatürk’ün müca-
delesinden ilham almaya devam etmektedir.

10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe 
taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Yolumu-
zu da, kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce 
sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı bütün güçlükleri 
yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir. ‘Öz-
gürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen 
Atatürk’ün fikir ve ideallerinin ışığında, onurlu bir 
gelecek, huzurlu bir toplum ve kimsesizlerin kimsesi 
olan bir Cumhuriyet hedefimizi gerçekleştireceği-
mize olan inancımız tamdır.

Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan 
Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük 
içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın 
kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dün-
yada hak ettiği yere yükselecektir.

İlke ve Devrimlerine, Demokrasiye, tam bağımsızlı-
ğa, insan haklarına, barışa ve özgürlüğe olan inancı-
mızla Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve 
özlemle bir kez daha anıyor. Emanetlerine sonsuza 
kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

EMANETLERİNE SONSUZA KADAR 
SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kasım
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14 Kasım 2016

 

CHP Antalya İl Başkanlığı bünyesinde 
kurulan CHP Antalya İl Milli Eğitim Ko-
misyonu’nun Konyaaltı bölümü çalışmala-
rı çerçevesinde 12. Toplantısını Konyaaltı 

İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

LAİK VE EŞİT EĞİTİM SİSTEMİ

Konyaaltı İlçe sınırları içindeki çalışmaların baş-
kanlığını yürüten, aynı zamanda Antalya İl Kadın 
Kolları Başkan Yardımcısı olan Özlem Saday; ” Asıl 
gayemiz Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve eşit eğitim 
sistemi. 

Çocuklarımızın aydınlık yarınlarda, çağdaş ve 
Cumhuriyetçi eğitim sistemi ile yetişmesini istiyo-
ruz. Milli Eğitimdeki keyfiliğe dur diyeceğiz.” Dedi.

-“ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”

Antalya İli sınırları içinde Milli Eğitim’de yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi, hak kayıplarının ön-
lenmesi için mücadele eden CHP İl Milli Eğitim 
Komisyonu’nun pilot bölge olarak seçerek ilk ateşi 
yaktığı Konyaaltı ilçesinde yoğun çalışmalar yaptık-
larını ifade eden Saday; “Vatandaşlarımızın şika-
yetleri ve komisyonumuzun çalışmaları ile tespit 
edilen hususların üzerine gidiyoruz. Durmaksızın 
çalışan kalabalık bir ekibiz. Sendikaların ve der-
neklerin de temsilcilerinin bulunduğu nitelikli bir 
komisyonuz ve öncelikli amacımız çocuklarımızın 
yarınları, ülkemizin huzuru. Ülkemizde İmam Ha-
tipler’den, kız çocuklarının okutulmamasına kadar 
onlarca milli eğitim sorunu var. Her birinin üzerine 
inançla gidiyoruz. 

Böylece; çocuklarımızın geleceğine, okulumuza 
ve mahallemize sahip çıkmak için sistemli şekilde 
çalışmaktayız. ” dedi.

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Ender Arıhan 
başkanlığındaki İl Milli Eğitim Komisyonu’nun ça-
lışmalarının il bazında arda arda yapılan toplantılar 
ve saha çalışmalarıyla devam ettiği de bildirildi.

CHP EĞİTİM SORUNLARI İÇİN KOMİSYON KURDU

Kasım
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CHP Antalya İl Örgütü Antalya Ticaret ve 
sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın 

Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ile birlikte 
Antalya Ticaret ve sanayi Odası’nı (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin’i ziyaret ederek ülke 
gündemi hakkında fikir alış verişinde 
bulundular.

CHP HEYETİ ATSO’DA

İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISI

 
16 Kasım 2016

  
 
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl Yönetimi 
İlçe Başkanlarıyla bir araya geldi.
İl Başkanı Mustafa Erdem’in Başkanlığında yapılan 
toplantıda,  yerelde ve ülke genelinde son günlerde 
yaşanan olaylar değerlendiriliyor.

14 Kasım 2016

Kasım
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16 Kasım 2016

  
 

CHP İl Başkanı Erdem’den Konyaaltı Projesi değer-
lendirmesi;

“SAHİL HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ 
OLMALI”

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 17 Kasım Perşembe 
günü yapılacağı açıklanan Konyaaltı Sahil Projesi konusunda 
ciddi endişeleri bulunduğunu söyledi. Erdem, Antalya’nın 
simgesi olan sahili paralı hale getirecek her türlü işleme karşı 
olduklarını ifade etti.

İl Başkanı Erdem, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mende-
res Türel’in, 3 yıldan bu yana Konyaaltı Sahili ile ilgili proje ko-
nusunda sürekli değişen açıklamalarda bulunduğunu belirtti.  

Türel’in önce Boğaçayı Vadisi ile birlikte sahilin düzenleneceği-
ne yönelik söylemlerinin olduğunu, bununla ilgili büyük bütçe-
li yatırımlardan söz edildiğine dikkat çeken Erdem, “Bilim in-
sanları Boğaçayı konusunda çok dikkatli olunması gerektiğinin 
altını çizerek, bölgenin dokusuna dokunulmamasını istediler. 
Aksi halde yaşanabilecek tehlikelere dikkat çektiler. 

Türel, uzun süre görüşünde direndi. Ama sonunda bir ölçüde 
gerçeği görüp Boğaçayı’nı sahil projesinden ayrı tuttu” dedi.

SÜRE NEDEN UZUN TUTULUYOR?

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Konyaaltı Sahil Pro-
jesi ihalesinde ilk sıkıntının süresi ile ilgili olduğunu söyledi. 
Daha önce sahillerle ilgili yapılan Yap – İşlet – Devret model-
lerinde sürenin yaklaşık 10 yıl olduğuna dikkat çeken Erdem, 
“AKP’li Büyükşehir yönetiminin bu kez süreyi 29 yıl gibi 
uzun bir zaman dilimine çıkarmasının arkasındaki düşünce 
nedir? Arkada hatırlı birileri mi vardır? Yaklaşık 130 milyon 
lira olacağı belirtilen yatırım için 29 yıl gibi çok uzun işletme 
süresi tanınması kamu çıkarına uygun değildir. Bunun anlamı 
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinin bir firmaya devredilme-
sidir. Bunu kesinlikle doğru bulmadığımızı, belediyenin ve 
halkın yararına uygun olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz. 
Sahiller bedeli ne olursa olsun birilerine verilemez” dedi.

SAHİL HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLMALI

Büyükşehir Belediyesinin süslü cümlelerle açıkladığı ihale 
duyurusunda sahilin halka açık ve ücretsiz olacağına yönelik 
netlik olmadığına dikkat çeken Erdem, “Yeşil alanların sahile 
kadar uzanacağı, sahilin önünde duvarın olmayacağı belir-
tiliyor. Ama halkın sahile hiçbir bedel ödemeden serbestçe 
girebileceğine yönelik açıklama söz konusu değil. Geçmişteki 
örneklerden de biliyoruz ki, özel işletmeler söz konusu oldu-
ğunda sahillere giriş ücretli duruma getirilmektedir. 

Sahillerin halka ait olduğu Anayasa tarafından güvence altına 
alınmıştır. Hal böyle iken Konyaltı sahilinin hiçbir nedenle 
ücretli hale getirilmesini kesinlikle kabul etmeyiz. Sahili halka 
fiilen kapatacak tüm girişimlerin karşısında oluruz. Şimdiden 
bunun bilinmesini isteriz” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, bir diğer endişelerinin de sahil 
düzenlemesinin sezonu yetiştirilememesi olduğunu söyledi. 
AKP’li Büyükşehir Belediyesinin 3 yıldan beri Konyaaltı Sahil 
Projesini gündemde tuttuğunu belirten Erdem, “Defalarca 
başlama tarihi verdiler. Ama adım atılmadı. Şu andaki sürece 
bakılırsa sahilde önümüzdeki yaz aylarında karmaşa yaşanaca-
ğı görülüyor. Bu da tam bir AKP ve Türel klasiğidir” dedi.

ERDEM:“SAHİL HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLMALI”

Kasım
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 Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, 
Salı günü mecliste görüşülecek olan ve kamuoyun-
da tecavüzcüleri aklama yasası olarak ta bilinen 
yasanın geçmemesi için var güçleri ile mücadele 
edeceklerine ant içtiler.

Eyleme katılımcı kuruluşlar adına açıklama yapan CHP İl 
Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, konuşmasının sonunda 
yasayı temsilen yırttı attı.

Eyleme CHP MYK Üyesi ve Antalya milletvekili Çetin Osman 
Budak, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Antalya milletvekili Dev-
rim Kök, Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Mustafa 
Akaydın’da katıldı.

Deveci “Türkiye ekonomik krizin girdabındayken, her gün 
binlerce işyeri kapanırken, işsizlik oranları %11-12’lere 
tırmanmışken, maden kazasında ölenler olmuşken, bir çocuk 
açlıktan ölmüşken, içerde ve dışarda terör belasıyla boğuşur-
ken, sınırlarımızda savaş yaşanırken, ege denizinde ki adalar 
ve Kıbrıs teslim ediliyorken” diye ülke gündemini değerledik-
ten sonra yasa hakkında sert tanımlamalarda bulundu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci konuşmasında 
şunları söyledi;

“AKP’nin bir gece yarısı oldu-bitti operasyonu ile “tecavüzcü-
yü aklama” yasasını geçirmeye çalışması AKP’nin bilinçaltını 
açığa çıkartmıştır. Din sömürüsüyle yıllarca meydanlarda oy 
toplayanlar, Türk Halkının manevi değerlerini yerle bir ederek, 
sapkın bir toplum düzenine doğru götürüyor.

Toplum vicdanı, bu yasa önergesini meclise getiren, önergeye 
imza atan ve oy vererek destekleyen AKP milletvekillerini asla 
affetmeyecek ve alınlarına “tarihsel bir utanç” olarak kazıya-
caktır. 20 Kasım dünya çocuk hakları gününde, çocukların 
istismarına göz yuman meclis haline asla dönüşmeyecektir.

Bu önerge; çocuk tecavüzlerini, “Anadolu’daki erken evlilik” 
kılıfına sarıp, sapıkları kurtarmaya, 15 yaşından küçük çocuk-

lara tecavüz eden “pedofilileri” akla-
maya çalışıyor. Vücudunda, aklında 
ve yüreğinde kara bir leke bırakan 
adamla; çocuk yaşta zorla evlendiri-
lecek mağdurun, failiyle, hayat boyu 
yaşaması ahlak ve toplum vicdanına 
aykırıdır.

İsmi ne olursa olsun, şarta bağlı 
genel ve özel af niteliği taşıyan, 
çocukların istismarcısıyla evlendiril-
mesinin önünü açan utanç kaynağı 
bu önerge reddedilmelidir. Bu yasa-
nın geçmesi; 

Türkiye’nin “kadına karşı her türlü 
ayrımcılığı önleme sözleşmesi ” CE-
DAVV ve Avrupa konseyi sözleşme-

sindeki Türkiye’nin attığı imzaların, boşa çıkması demektir.

Bu yasa geçerse; toplumsal baskının yoğun olduğu küçük yer-
leşmelerde, çocukların istismarcısıyla evlendirilmesinin önü 
açılacaktır. Bu önerge reddedilmelidir.

Çocukların geleceğinin ellerinden alınmasına; tecavüzcüsüyle 
evlendirilen mağdurun her gün yeniden travma yaşamasına, 
suçun ve suçlunun meşrulaştırılmasına yol açan bu önergenin 
meclisten geçmesine izin vermeyeceğiz.
Ülkemize bu ayıbı yaşatmayacağız ve insanlığa sığmayan bu 
önergeyi yırtıp atacağız.
 
KATILIMCI SİVİL TOPLUM KURUMLARI

1             ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
2             ANTALYA BAROSU
3             ANTALYA MESLEK ODALARI EŞ GÜDÜM 
 KURULU
4             ANTALYA TAHTACILARI EĞİTİM KÜLTÜR DA 
 YANIŞMA DERNEĞİ
5             ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
6             CHP ANTALYA İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI
7             CHP ANTALYA İL VE İLÇE GENÇLİK KOLLARI
8             CHP ANTALYA İL VE İLÇE KADIN KOLLARI
11           DİSK
12           EĞİTİM-İŞ
13           EMEKLİ-SEN
14           HACIBEKTAŞ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
15           HALK EVLERİ ANTALYA ŞUBESİ
16           HALK-DER
17           KAD-DER
18           KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
19           MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
 (KADIN KOMİSYONU)
20           MURATPAŞA BEL.ALYAZMA GRUBU
21           TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER GRUBU
22           ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

ANTALYA’DAN YASA TASARISINA PROTESTO
Kasım

 2016
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Bunlardan birisi de sivil toplum 
kuruluşları ile “Büyük Buluşma”-
dır ve 05 Mart 2016 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Diyen Erdem,  “Bugün yapılacak 
toplantının davet sahibi 
ATSO değil, 
CHP’dir. 

ATSO, benzer örneklerde olduğu gibi salo-
nunu, görüş alışverişine zemin oluşturması 
için tahsis etmiştir. Bunun eleştirilmesi, 
demokrasi ve çok seslilikle bağdaşmaz. 
Öyle anlaşılıyor ki; AKP Antalya İl Başkanı,  
kurumları hedef göstererek, susturmaya, 
sindirmeye çalışmaktadır. Tek sesli bir top-
lum ve Türkiye istemektedir.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in 
yaptığı yazılı açıklaması şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi, aralarında ticaret 
ve sanayi odaları, esnaf odaları, meslek oda-
ları, dernekler ve vakıfların da bulunduğu 
tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin 

geliştirilmesi, ülkemizin yaşa-
dığı sorunlara ortak akılla 

çözümler bulunmasına 
yönelik olarak bir dizi 
etkinlik gerçekleştir-
mektedir.  

Bunlardan birisi de 
sivil toplum kuruluş-
ları ile “Büyük Buluş-

ma”dır ve 05.03.2016 
tarihinde Ankara’da ger-

çekleştirilmiştir.

Bu-

luşmaların devamı niteliğinde Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, il seyahat-
lerinde, ilin iş dünyası temsilcileri ve kanaat 
önderleri ile toplantılar gerçekleştirmekte-
dir. Bu toplantılara genellikle iş dünyasının 
çatı örgütü olan sanayi ve ticaret odaları, 
salonlarını tahsis etmekte, işadamlarına ve 
esnaf örgütlerine, meslek odalarına; Ana 
Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na görüş-
lerini iletme, soru sorma ve düşüncelerini 
anlatma olanağı sağlamaktadır.

Bu çerçevede; Van Ticaret ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda 21.02.2016, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
22.04.2016 tarihinde toplantılar gerçekleşti-
rilmiştir. Örnekleri uzatmak mümkündür.

Benzer şekilde Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) da Antalya iş dünyasının çatı 
örgütü olarak, Antalya ekonomisinin tüm 
bileşenlerine, Ana Muhalefet Partisi CHP 
Genel Başkanı’na sorunları aktarma, bek-
lentilerini iletme olanağı sağlamaktadır.

TOPLANTININ DAVET 
SAHİBİ ATSO DEĞİL, CHP’DİR

24 Kasım Perşembe günü yapılacak top-
lantının davet sahibi ATSO değil, CHP’dir. 
ATSO, benzer örneklerde olduğu gibi salo-
nunu, görüş alışverişine zemin oluşturması 
için tahsis etmiştir. Bunun eleştirilmesi, 
demokrasi ve çok seslilikle bağdaşmaz. 
Öyle anlaşılıyor ki; AKP Antalya İl Başkanı,  
kurumları hedef göstererek, susturmaya, 
sindirmeye çalışmaktadır. Tek sesli bir 
toplum ve Türkiye istemektedir.

Türkiye, sıkıntılı bir dönemden geçmekte-
dir. Bu dönemde ortak aklın ve uzlaşmanın 
öne çıkarılması, ülkemizin yararına ola-
caktır. Tersine; sorunların yok sayılması,  
uzlaşma, konuşma, görüş alışverişinde 
bulunma zeminlerinin eleştirilmesi, 
milletimize de Antalya’ya kazandır-
maz, kaybettirir.”

ERDEM’DEN SÜMER’E YANIT
Cumhuriyet Halk Partisi, aralarında ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, 
meslek odaları, dernekler ve vakıfların da bulunduğu tüm sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi, ülkemizin yaşadığı sorunlara ortak akılla 
çözümler bulunmasına yönelik olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirmektedir.  

24 Kasım 2016
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya 
programının verimli geçtiğini, Antalya 
iş dünyası, meslek odaları, sivil toplum 
kuruluşları ve turizmcilerin sorunlarını 
aktarma olanağı bulduğunu kaydetti. 

CHP’nin benzer toplantıları uzun 
zamandır gerçekleştirdiğini, bu toplan-
tıların büyük çoğunluğunda da salonları 
uygun olan ticaret ve sanayi odalarında 
yapıldığını kaydeden Erdem, iş dünyası-
nın, meslek odalarının, sivil toplum ku-
ruluşlarının muhalefet partilerine görüş, 
düşünce ve eleştirilerini iletmelerinden 

rahatsızlık duyulmasının, demokrasi 
adına üzüntü verici olduğunu söyledi. 
Erdem, “AKP İl Başkanı Rıza Sümer, 
Genel Başkan Yardımcımız ve Antalya 
Milletvekilimiz Çetin Osman Budak’ın 
mektubu üzerinden ATSO’yu hedef 
gösterip, Antalya iş dünyasına, meslek 
odalarına, sivil toplum kuruluşlarına 
gözdağı vermeye kalkıştı. 

Bu tutum demokrasiyle, siyasi etikle 
bağdaşmaz. Toplantının ev sahibi de 
davet sahibi de CHP’dir. 

ATSO görüş alış verişine zemin açmış-
tır. İnsanların sıkıntılarını, sorunlarını, 
varsa eleştirilerini söylemelerinde ne 
sakınca var? Kendisi, iktidarın olanak-
ları ile bir rahatsızlık yaşamayabilir, bir 
sıkıntı duymayabilir. 

Ama Türkiye’de yaşayan insanların, sa-
nayicinin, esnafın, üreticinin, turizmci-
nin, gazetecilerin, öğretmelerin sorunla-
rı, sıkıntıları var” dedi.

15 TEMMUZ TRAVMASI

Çağrı mektubunda yer alan  “Türkiye, 
Cumhuriyet tarihinin en ağır travma-
larının yaşandığı, sorunlarla dolu bir 

dönemden geçiyor” saptamasından, 
AKP’li Sümer’in rahatsız olmasını da 
değerlendiren Erdem şunları söyledi:
“Sayın Sümer, Türkiye’nin yaşadığı son 
15 ayı kayıtlardan silmiş ya da Türki-
ye’de yaşamıyor. Arşivlere bir baksın 
ve Sayın Budak’ın mektubunu tekrar 
okusun. O zaman anlayacaktır. 7 Hazi-
ran seçimlerinden sonra, Türkiye hangi 
ortamda 1 Kasım seçimlerine gitti. Bu 
dönemde büyükşehirlerde kaç canlı 
bomba patladı, kaç yurttaşımız yaşa-
mını yitirdi? Türkiye hiçbir dönemde 
vermediği kadar şehit verdi. 

Sayın Sümer 15 Temmuz’u da yaşama-
dı galiba. 15 Temmuz başlı başına bir 
travmadır. 15 Temmuz’da Türk Silahlı 
Kuvvetleri içinde özel korunup, kolla-
nan birileri, alçak teröristler; milletine 
kurşun sıktı, TBMM’yi bombaladı. Hal-
kımız, kendi Ordusunun üniformasını 
giyenler tarafından bombalanmanın 
travmasını yaşıyor. 

Herkes AKP İl Başkanı gibi sırça köşk-
lerde oturmuyor. Sırça köşkten çıkıp, 
halkın arasına karıştığında acı gerçek-
lerle yüzleşecektir” diye konuştu.

ERDEM: “AKP İL BAŞKANI SIRÇA KÖŞK’TEN İNSİN 

GERÇEKLERİ GÖRÜR”

Kasım
 2016

Erdem, “AKP Antalya İl Başkanı, son 15 ayı ya kayıtlardan silmiş ya da 
Türkiye’de yaşamıyor. Herkes O’nun gibi sırça köşkte oturmuyor. Sırça 
köşkten inebilir ve halkın arasına girebilirse gerçekleri görecek” dedi.
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Beşiktaş’taki kan-
lı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada birlik ve 
dayanışma çağrısında bulundu. Erdem, terörün neden olduğu 
acıların, toplumda yarattığı travmanın dayanışma ile aşılabile-
ceğini ifade etti.

Türkiye’nin özellikle 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardın-
dan üst üste kanlı terör olayları ve  kitle katliamları ile karşı 
karşıya kaldığını belirten CHP İl Başkanı Erdem, Beşiktaş’taki 
saldırının bunun son örneği olduğunu söyledi. İstanbul’un 
merkezinde çok sayıda polisin ve sivil vatandaşın şehit olması-
na yol açan terör olayının meydana gelmesinin üzücü olduğu 
kadarda düşündürücü olduğunu belirten Erdem şöyle konuş-
tu:

“Ne yazık ki Türkiye’nin metropol kenti İstanbul, başkenti 
Ankara dahil tüm kentlerinde ciddi bir güvenlik sorunu var. 
Ortada vatandaşının güvenliğini sağlayamayan bir hükümetin 
varlığı söz konusu. Bunları ayrıca değerlendirmek lazım. Ama 
gün toplumda huzursuzluk, güvensizlik yaratmak isteyen terö-
re karşı birlik ve beraberlik içinde bulunma günü. Kör terörün 
hedefine ulaşmaması için toplumdaki dayanışmayı artırma-
mız, kol kola, omuz omuza olmamız gerekiyor. Toplum olarak 
hepimiz ciddi bir travma yaşıyoruz. Bunu ancak dayanışma ile 
aşabiliriz. 

Konu teröre karşı tepki olunca, konu acılarımızı paylaşma 
olunca, konu vatanın birliği ve bütünlüğü, insanlarımızın 
huzuru ve güvenliği olunca siyaset geride kalmalıdır. Şehit 
ailelerimizin acılarını birlikte paylaşıp, onların yanında oldu-
ğumuzu göstermeliyiz. Başta yetkililer olmak üzere herkesin 
ayrıştırıcı tavır ve hareketlerden kaçınması gerekiyor. Türki-
ye’nin başı sağ olsun.”

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, tüm şehitlere Allah’tan rah-
met, ailelerine ve yakınlarına sabır dilediğini, yaralananların 
bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettiğini de 
söyledi.

Erdem, Beşiktaş’taki kanlı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada birlik 
ve dayanışma çağrısında bulundu. Erdem, terörün neden olduğu acıların, toplum-
da yarattığı travmanın dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.
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Erdem’den, Hüsnü Mahalli’nin gözaltına alınmasına 
tepki;

“AKP, özgür basına düşman”

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
Gazeteci – Yazar Hüsnü Mahalli’nin, gözaltına alınmasını sert 
sözlerle eleştirdi. Erdem, bu tavrın ardında basına gözdağı 
verme, sindirme düşüncesinin yattığını, AKP’nin özgür basına 
tahammülü olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Erdem, uluslar arası alanda tanınmış bir gazeteci olan Hüsnü 
Mahalli’nin, “Devlet Büyüklerine Hakaret” iddiası ile evinde 
gözaltına alınmasının Türkiye’de basın özgürlüğüne vurulmuş 
yeni bir darbe olduğunu ifade etti. Kaçma şüphesi olmayan, 
çağrıldığı zaman ifade vermeye gelecek Hüsnü Mahalli gibi 
gazetecinin, evinin aranarak akşamdan gözaltına alınması-
nın basına ve topluma yönelik bir mesaj olduğunu ileri süren 
Erdem şunları söyledi:

“Baştan sona yanlış Suriye politikası ile Türkiye’yi dış ve iç po-
litikada büyük bir krize sokan AKP iktidarı, anlaşıldığı kadarı 
ile özellikle bu konuda yıllardır gerçekleri aykıran Hüsnü Ma-
halli’yi cezalandırmak istiyor. Mahalli’nin uyarılarının bir bir 
gerçekleşmesinin verdiği öfkeyle ona karşı bu anlaşılmaz tavır 
sergileniyor. Aynı zamanda icraatlarını eleştiren az sayıdaki 
özgür basına da gözdağı mesajı verilmeye çalışılıyor. Bu tür 
baskılarla AKP’nin gazetecileri, toplumu sindirme faaliyetleri 
sonuç vermeyecektir. 

Türkiye’yi Suriye üzerinden Ortadoğu bataklığına sokan, 
milyonlarca mültecinin ülkemize kaçmasına yol açan, Türk 
halkını ekonomik krizin içine atan AKP, yaptıklarının hesa-
bını seçim sandığında verecektir. Türk halkı, hayalci, tutarsız 
dış politika nedeni ile ülkesinin ve kendisinin çektiği ızdırabı 
AKP’den sandıkta mutlaka soracaktır. AKP’nin basına ve 
topluma yönelik baskıları onu hesap vermekten kurtaramaya-
caktır.”

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
Hüsnü Mahalli’nin bir an önce serbest bırakılmasını istedikle-
rini belirtti. Erdem, AKP’ye toplumu geren, sıkıntıları artıran 
b.asına ve topluma yönelik baskı politikasını hemen terk 
etmeye davet etti.

ERDEM’DEN, HÜSNÜ MAHALLİ’NİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ;
A

ralık 2016
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14 yıllık iktidarlarında bir kere bile işçi-
den, emekçiden yana olmayanlar, bir kez 
daha emekçinin karşısında yer almak-
tadır. 14 yılda emekçiler “az ücret, çok 
iş” eksenli bir çalışma düzenine hapse-
dilmiştir. Bugün asgari ücret 1300 Türk 
Lirası ise, bu Cumhuriyet Halk Partisi 
sayesindedir. Diye belirten Erdem; “Bu-
gün asgari ücret 1300 Türk Lirası ise, bu 
Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. 

CHP’nin asgari ücreti 1500 liraya çıkar-
ma sözü olmasa, emekçiler AKP iktidarı 
tarafından hala 1000 lira ile geçinmeye 
zorlanacaktı. Ancak dört kişilik bir aile-
nin açlık sınırı 1.432 lira iken, yoksulluk 
sınırı 4.665 lira iken, asgari ücretin 1300 
lira olması çok açık bir şekilde “insanlık 
dışı” bir durumdur.” Dedi.

Erdem, “Cumhuriyet Halk Partisi, 
emekçilerin insani koşullarda yaşama-
sı için, işçilerin yoksulluğa mahkûm 
edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa 
aç girmemesi için, asgari ücretin en az 
1,750 TL olması gerektiğini savunmak-
tadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, 
asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırı-
lacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 
1750 TL olacaktı. Sözümüzü yineliyo-
ruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık 
ücreti olmayacaktır!” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem 
yazılı açıklamasında şöyle;

Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları 
arasında asgari ücret ile ilgili üçlü görüş-
meler devam etmektedir. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşa-
nanlar emekçiler adına tam bir skandal-
dır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
“asgari ücreti artırıp işvereni tedirgin 
etmeyelim” derken, işveren temsilcileri 
ise, aba altından sopa gösterip “asgari 
ücret artarsa, işçiler işsiz kalır” demek-
tedir.

İŞÇİ VE EMEKÇİ İÇİN ÇALIŞAN TEK 
PARTİ CHP’DİR

14 yıllık iktidarlarında bir kere bile 
işçiden, emekçiden yana olmayanlar, 
bir kez daha emekçinin karşısında yer 
almaktadır. Ülkede işsizlik kol gezer-
ken, üniversite mezunu işsizler ordusu 
oluşmuşken, vatandaş yoksullukla bo-
ğuşurken, AKP’nin derdi, tek bir kişinin 
hevesleri için rejimi değiştirmek ve bir 
tek adam diktası yaratmaktır. Dolayısıy-
la Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve 
emekçinin sorunun çözümü için çalışan 
tek siyasi parti CHP’dir.

AKP iktidarının yarattığı düzende, 
birileri ayakkabı kutularına milyonlar 
saklarken, emekçilerin ayakkabı alacak 
durumu yoktur. Birileri Kaçak-Saray-
larında binlerce liralık çaylar içip keyif 
çatarken, emekçiler evlerini ısıtacak 
faturaları ödeyemez durumdadır. 14 
yılda emekçiler “az ücret, çok iş” eksenli 
bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. 
AKP iktidara geldiğinden bu yana 19 
binden fazla insanımız iş cinayetlerinde 
hayatını kaybetmiştir. Yani Türkiye’de 
emekçiler ölüme, güvencesizliğe, taşeron 
denen kölelik sistemine ve sendikasızlı-
ğa mahkum edilmişlerdir.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 1,750 TL OLMALI
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
görüşmeleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
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02 Ocak 2017

  
 CHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Erdem, İstanbul Ortaköy’de bir eğ-
lence mekânına düzenlenen silahlı 

saldırı sonrasında yazılı bir açıklama ya-
yımladı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in yaptığı 
açıklaması şöyle;

Terör yeni yıldaki umutlarımızı da kurşunladı. 
Ancak umudumuzu yitirmeyeceğiz, asla teröre 
alışmayacağız. Terörün dini dili siyaseti yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Teröre karşı her 
türlü dayanışma ve işbirliğine hazır olduğumuzu 
bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Ancak iktidarın çok açık bir şekilde istihbarat 
ve güvenlik eksikliği konusunda sorumluluğunu 
kabul edip gerekli önlemleri alma noktasında daha 
fazla çaba harcaması gerektiğinin de altını çizmek 
istiyorum.

TERÖRE KARŞI HER TÜRLÜ DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Terör nasıl ve kim tarafından hangi amaçla yapılırsa 
yapılsın lanetliyor ve kınıyorum. Terör en büyük 
insanlık suçudur. İstanbul da yılın ilk saatlerin 
de yaşanan bu insanlık dışı terör de hayatını kay-
bedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.

EĞİTİM KOMİSYONUNDAN 
EĞİTİM İŞ VE TÖV İŞ’E 
ZİYARET

07 Ocak 2017

CHP Antalya İl Başkanlığı Milli Eğitim 
Komisyonu çalışmalarını EĞİTİM İŞ ve TÖV 
İŞ’i ziyaret ederek devam ediyor.

CHP İl Milli Eğitim Komisyonu olarak, 
EĞİTİM İŞ ve TÖV İŞ’i ziyaret ederek fikir alış 
verişinde bulundular. 

Eğitim Komisyonu olarak, yaptığımız 
ziyaretlerimiz de son günlerde laikliği hedef 
alan açıklamalar ve Rejim değişikliğine karşı 
cumhuriyet değerlerini savunma kararlılığı 
vurgusunun yapıldığını bildirdiler.

O
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10 Ocak 2017

  
 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
“AKP’nin evleri arayarak partiye üye et-
mek amacıyla randevu istedikleri yönünde 
şikayetler aldıklarını” belirterek yazılı bir 

açıklama yaptı.

İl Başkanı Erdem, “OHAL ortamında iktidar gücünü kulla-
narak insanları bu şekilde aramak ciddi bir baskı ve fişleme 
yöntemidir. OHAL ortamını değerlendirmeye kalkışmak 
siyasi ahlak ve siyasi etik ile bağdaşmaz. AKP’yi bu hukuksuz 
taciz eylemlerinden derhal vazgeçmeye davet ediyoruz.” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, açıklamasında 
şunları söyledi:

“Son günlerde AKP’nin evleri arayarak partiye üye etmek 
amacıyla randevu istedikleri yönünde şikayetler alıyoruz.

Ülkede yürütülen yanlış politikalar sonucu yaşanan terör 
olayları zaten insanlarımız üzerinde yeteri kadar tehdit yarat-
mış iken,  OHAL ortamında iktidar gücünü kullanarak insan-
ları bu şekilde aramak ciddi bir baskı ve fişleme yöntemidir.

Ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanmasının yolu demok-
ratik hoşgörü ortamının yaratılması ve geliştirilmesinden 
geçmektedir.

Baskı yapma fırsatı olarak gördükleri OHAL ortamını 
değerlendirmeye kalkışmak siyasi ahlak ve siyasi etik ile 
bağdaşmaz. AKP’yi bu hukuksuz taciz eylemlerinden derhal 
vazgeçmeye davet ediyoruz.”

BASKI VE FİŞLEME YÖNTEMİNDEN

VAZGEÇİN
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
Konuksever Mahallesinde ki AVM tar-
tışması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Konuksever AVM planlaması olarak 
bilinen Bu alan ile ilgili olarak ilk ticari 
planlama Menderes Türel’in başkanlı-
ğının (2004- 2009) ilk döneminde 2008 
yılında 1/5000 nazım imar planı olarak 
yapılmıştır. Diye belirten İl Başkanı 
Erdem; “Büyükşehir meclisinde, CHP 
grubunun ‘’ Evet ‘’ demediği sadece ve 
sadece yargı kararlarına uygun hareket 
edilmesi gerektiği yönündeki uyarısı, her 
zaman olduğu gibi çözüm yerine yine ‘’ 
Evet ‘’ dedi denilerek siyasete malzeme 
edilmek istenmiştir.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem 
yazılı açıklamasında şunlara değindi;

“Yılan hikâyesine dönen Konuksever 
Mahallesindeki AVM tartışması, son ya-
pılan Büyükşehir Meclisinde tekrar gün-
deme gelince, asıl sorumlular, suçüstü 

yakalanmanın mahcubiyeti ile Cumhu-
riyet Halk Partisini suçlamayı seçmiştir. 
Yargı kararlarına dikkat çeken Cum-
huriyet Halk Partili Meclis Üyelerini  ‘’ 
AVM’ye izin vermekle suçlamak’’ ve ‘’ 
Bak bunu kullanırım, her yerde söylerim 
‘’ demek, insanların aklıyla oynamak, 
herkesin bildiği bir gerçeği saptırmaya 
çalışmaktan başka bir şey değildir.

Bu alan ile ilgili olarak ilk ticari plan-
lama Menderes Türel’in başkanlığının 
(2004- 2009) ilk döneminde 2008 
yılında 1/5000 nazım imar planı olarak 
yapılmıştır.

Bu plan, açılan davalar sonucunda üst 
ölçekli yani 1/25000 ölçekli nazım planı-
na dayalı yapılmadığı gerekçesiyle iptal 
edilmiştir. Mahkeme iptal gerekçesinde 
1/25000 ölçekli nazım plan hazırlama ve 
yapma görevi yasal hükümlülük olarak 
belediyenin asil görevi olmasına rağmen 
bu yükümlülüğü yerine getirmek zorun-
luluğunu hükme bağlamıştır.

Sayın Türel’e soruyorum; ayrıcalıklı 
imar hakkının söz konusu olduğu yıl, 
Büyükşehir Belediye Meclisinde, hangi 
parti çoğunluktadır? Başkan kimdir? 
Antalya’nın başına bu durumun (bela-
nın) açılmasına neden olanlar kimdir? 
Bu sorunların yanıtlarını bizler kadar, 
sorumluluğu CHP’ye atmaya çalışan 
gerçek sorumlularda bilmektedir. Türel, 

Konuksever AVM’nin mucidi ve şampi-
yonudur. 2008’de Konuksever AVM’yi 
Antalya’nın başına bela etmiştir.

Tüm bunların yanında Konuksever 
AVM üzerinden AVM karşıtlığı yapan 
Sayın Türel’in 2014 yılından bu yana 
Kepez İlçesi sınırlarında Gülveren Ma-
hallesinde kentsel dönüşüm adı altında 
yarattığı 38000 m2, Kepez santral projesi 
kapsamında yarattığı 40 000 m2, mevcut 
otogar alanını ticaret konu ederek 
yarattığı 147000 m2 ve EXPO alanına 
yakın Aksu İlçe sınırlarına yarattığı 
AVM yapılabilir büyüklüklerdeki ticari 
alan planlamaları hangi AVM karşıtlığı 
mantıkla açıklanabilir?

Sayın Türel mecliste yanıltıcı bilgi vere-
rek ve demagoji yaparak Tatlısu politika-
cılığı yapacağına ve CHP’yi eleştireceği-
ne önce kendi yarattığı AVM alanlarına 
baksın sonra CHP döneminde hazırla-
nan Kırcami imar planlarında AVM olu-
şumunun engellenebilmesi için ticaretle 
maksimum parsel büyüklüklerinin 5000 
m2 ile kısıtlanması ile CHP’nin AVM’ler 
konusundaki samimiyetine baksın. CHP 
grubunun ‘’ Evet ‘’ demediği sadece ve 
sadece yargı kararlarına uygun hareket 
edilmesi gerektiği yönündeki uyarısı, her 
zaman olduğu gibi çözüm yerine yine ‘’ 
Evet ‘’ dedi denilerek siyasete malzeme 
edilmek istenmiştir.”

ERDEM’DEN TÜREL’E CEVAP

Erdem; “Büyükşehir meclisinde, CHP grubunun ‘’ Evet ‘’ demediği sadece ve sadece 
yargı kararlarına uygun hareket edilmesi gerektiği yönündeki uyarısı, her zaman ol-
duğu gibi çözüm yerine yine ‘’ Evet ‘’ dedi denilerek siyasete malzeme edilmek isten-
miştir.” Dedi.
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, TBMM ‘deki An-
yasa paketi görüşmeleri sırasında yaşanan baskı ve şiddet 
olaylarına ve bunun sonucu CHP Milletvekillerine yapılan 
fiziki saldırıya tepki göstererek şunları söyledi;  “bu saldırı 
Yeni dönemde yaşanacak olumsuzlukların habercisidir.” 
dedi

Meclisteki görüşmeler sırasında Anayasanın çiğnendiğini, 
meclis içtüzüğüne uyulmadığını belirten Erdem, “Yasaları, 
kuralları hatırlatan, anayasaya uyulmasını isteyen Cum-
huriyet Halk Partili milletvekillerinin uyarılarının iktidar 
tarafından ısrarla dinlenmediğini görüyoruz. 

Anayasanın amir hükümleri ile birlikte meclis iç tüzüğü 
de sık sık çiğneniyor. Uyarı görevini yerine getiren partili 
milletvekillerimize karşı zor kullanılıyor.

Bunun açık örneğini Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fatma 
Hürriyet Kaplan, Antalya Milletvekilimiz Sayın Niyazi Nefi 
Kara başta olmak üzere; meclis kürsüsünün etrafında top-
lanan milletvekillerimize yapılan fiziki saldırı da yaşadık. 
Milletvekillerimiz Gazi Meclis çatısı altında çirkin bir saldı-
rıya uğradı. Yapılan saldırıyı şiddetle protesto ediyoruz.

Bu saldırı AKP’nin demokrasiden hoşlanmadığının göster-
gesi olduğu kadar, Başkanlık hırsı ile neler yapılabileceğinin 
de işaretlerini veriyor. Bu saldırı, aynı zamanda Anayasa 
paketinin yürürlüğe girmesi halinde ortaya çıkacak “Tek 
adam” rejiminde muhalefetin nasıl bir tavırla karşılaşacağı-
nın da ve yeni dönemde yaşanacaklarında göstergesidir.

İçinde bulunduğumuz süreç sağduyu ve uzlaşma ortamını 
yaratılması gereken bir süreçtir. Uzlaşıdan uzak, ülkeyi 
baskı rejimine götüreceği şimdiden belli olan, ülkenin 
bölünmesine yol açacak bu Anayasa değişikliğinin mutlaka 
durdurulması gerekiyor.” diye konuştu.

MECLİSTEKİ ŞİDDET YENİ DÖNEMİN HABERCİSİDİR
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, TBMM ‘deki Anayasa paketi 
görüşmeleri sırasında yaşanan baskı ve şiddet olaylarına ve bunun 
sonucu CHP Milletvekillerine yapılan fiziki saldırıya tepki gösterdi.

13 Ocak 2017
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya’nın Manavgat 
İlçesi’nde yürütülen “çocuk istismarı” soruşturmasıyla ilgili ya-
zılı bir açıklama yaptı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, “Partimizin; yargıya 
intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi 
olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Manavgat İlçe 
Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sü-
recini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç 
istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır. Olayın üstünün 
örtülmeye çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya ça-
lışılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.” Diye 
belirtti.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in yaptığı 
yazılı açıklama şöyle;

“Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yürütülen “çocuk istismarı” 
soruşturmasıyla, gazetecilik mesleği veya siyasi kurumlar ara-
sında bir bağ kurulmaya çalışılması, temel hukuk bilgisinden 
ve gazetecilik ahlakından yoksunluğun göstergesidir. Partimi-
zin; yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şah-
sın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. 
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmada tu-
tuklanan R.M.’nin üyesi olduğu CHP Manavgat İlçe Başkanlı-
ğımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini baş-
latmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle 
disipline sevk edilmiş durumdadır. Olayın üstünün örtülmeye 
çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi 
bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Adli soruşturma yü-
rümektedir. Partimiz de disiplin sürecini yürütmektedir. Tüm 
bunlar ortadayken; suçun şahsiliği ilkesi yok sayılarak, olayı bir 
partiye veya bir meslek alanına mal etmeye çalışmak, karalama 
çabasından öte bir anlam taşımaz, taşımayacaktır. Partimizin 
tüzel kişiliğini hedef alan, hakaret ve gerçek dışı unsurlar içeren 
haberlerle ilgili de gereken hukuki süreç başlatılacaktır.”

CHP’DEN AÇIKLAMA

 15 Ocak 2017

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, “Partimizin; yargıya intikal 
etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dı-
şında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. ” dedi

O
cak 2017
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MUSTAFA ÜREYEN ALTAN AYAZ
KADİR ÇETİNKAYA HASAN ŞAHİN 
ŞEVKET KORKUT
BUĞRA ÖZÇELİK 
ALTAN KIZILTAN FERİDUN BALOĞLU

CENGİZ GÜLEBAY
İBRAHİM KÜÇÜKKURU

DOĞUKAN DEMİRKAYA İLKAY BUDAK 
HASAN ŞAHİN EVRİM AKTAŞLI 
BAHADIR MANYASLIOĞLU GÖKHAN YILMAZ
ONUR DURUK YILMAZ ALTUN 
YASİN KARASU 
SOYDAN ÇOBAN
YASİN KARASU 

İBRAHİM KOÇAK 

ÖZLEM ŞAHİN İBRAHİM ÖZCAN
SONGÜL BAŞKAYA ÖKKAŞ ERAN 
YAĞMUR AKSÜNGER

STRATEJİ KOMİTESİ 

BİLİŞİM VE EĞİTİM KOMİTESİ

LOJİSTİK KOMİTEBASIN KOMİTESİ

2017 REFERANDUM SEÇİM KOMİTESİ 
Komite Başkanı Mustafa Erdem 

MALİ KOMİTE HUKUK KOMİTESİ

PLANLAMA VE RAPORLAMA KOMİTESİ 
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25 Şubat 2017

 
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl örgütü seçim startını Se-
rik’ten verdi Antalya’da referandum çalışmalarına start veren 
Cumhuriyet Halk Partisi kalabalık bir ekiple alanlara indi.

Parti kimliğinin ön plana çıkarılmadığı çalışmalarda Serik’te 
büyük mahalleler olarak bilinen Kökez ve Akçaalan mahallele-
rinden başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, eski 
milletvekilleri Feridun Fikret Baloğlu, Nail Kamacı, milletve-
kili adayları ve aday adayları, CHP Antalya İl Kadın Kolları, 
İl Gençlik Kolları, Serik İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, ilçe 
yöneticileri ve İlçe kadın kollarının alanda yaptıkları bilgilen-
dirme çalışmalarının çok verimli geçtiğini bildiren Cumhuri-
yet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem; “halkımız 

son derece duyarlı, referandum oylamasına katılımın yüksek 
olacağını görüyoruz. Serikliler bu referandumda konunun 
vatan meselesi olduğunun bilincinde. 

Partili partisiz herkesin 16 Nisan’da yapılacak referandumda 
halkımızın son derece duyarlı, saygılı ve birlik beraberlik için-
de olduğunu görüyoruz.  

Bu vatanımız için özlediğimiz tabloydu.Halk vatan için bir-
leşti, hem Serik’te hem Antalya’da hem de Türkiye genelinde 
‘Hayır’ diyenlerin çok bilinçli ve farkındalık düzeyleri yüksek 
hareket ettiklerini gözlemledik. 

Tüm örgütümüz ve gönüllülerimiz ile birlikte referanduma 
kadar gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşarak, vatan için 
mücadele etme kararlılığını göstereceğiz. Yapılan çalışmalarda 
gördük ki; Serik de hayır diyor” dedi.

CHP ANTALYA SEÇİM STARTINI 

SERİK’TEN VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl örgütü seçim startını Serik’ten verdi. 
Antalya’da referandum çalışmalarına start veren Cumhuriyet Halk Partisi 
kalabalık bir ekiple alanlara indi.

Şubat 2017
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Erdem; “Türkiye’de hali hazırda, iş güvencesinden %13,5 gibi 
çok küçük bir kesim yararlanabilmektedir. Hükümet bu az sa-
yıdaki emekçinin hakkına da göz dikmiştir. 16 Nisan’da önü-
müze gelecek sandıktan “Evet” çıkması durumunda iktidar 
partisi emekçilerin hakkını gasp edecek bu sözde reformu ha-
yata geçirecektir. Ancak sandıktan çıkacak bir “Hayır” hükü-
mete bir mesaj ve uyarı olacaktır.” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem yazılı 
açıklamasında şunları söyledi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
bu yıl içerisinde kıdem tazminatını fona devredecek adımı ata-
caklarına dair açıklaması, emekçiler nezdinde bir tehdit olarak 
algılanmaktadır. Hükümet yetkililerinin bir müjde olarak açık-
ladıkları bu sözde “reform” emekçilerin yıllar süren mücadele-
ler sonucu kazandığı hakkı ortadan kaldıracaktır.

Öncelikle sorulması gereken şudur; madem kıdem tazmina-
tının fona devredilmesi emekçiler açısından yararlı bir geliş-
medir, neden referandumdan önce hayata geçirilmiyor? İktidar 
partisi müjde olarak gördüğü bu sözde reformu, referandumda 
evet çıkması için neden kullanmıyor? Madem bu değişiklik çok 
hayırlı olacak, neden 15 yıldır bu kanun çıkarılmadı?

Biz açıklayalım. Çünkü hükümet bu sözde reformun emekçile-
rin aleyhine olduğunu, işçilerin kazanılmış haklarına bir darbe 
vuracağını biliyor ama gizliyor. İktidar partisi halktan korktuğu 
için, emekçilerin tepkisinden çekindiği için, referandum sonu-
cunu kendileri açısından olumsuz etkileyeceğini bildikleri için 
bu değişikliği 16 Nisan sonrasına bırakmıştır. Kıdem tazmina-
tının fona devredilmesini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatı-
nın her ay bir fona düzenli olarak ödenmesi, işverenin işçileri 
keyfi olarak işten çıkarabilmesinin önünü açacaktır. Çünkü 
toplu halde yapılması gereken ödeme, işçilere dolaylı yoldan da 
olsa bir iş güvencesi sağlamaktadır.

Ayrıca hükümetin planı, 30 gün üzerinden hesaplanan taz-
minatın 15 güne indirilmesidir. Bu kazanılmış hakkın kaybı 
olacaktır. Emekçiler var olan haklarından bir adım dahi geri 
atmayacak, hakları olanı alabilmek için mücadeleye devam 
edecektir. Türkiye’de hali hazırda, iş güvencesinden %13,5 
gibi çok küçük bir kesim yararlanabilmektedir. Hükümet bu 
az sayıdaki emekçinin hakkına da göz dikmiştir. 16 Nisan’da 
önümüze gelecek sandıktan “Evet” çıkması durumunda iktidar 
partisi emekçilerin hakkını gasp edecek bu sözde reformu ha-
yata geçirecektir. Ancak sandıktan çıkacak bir “Hayır” hükü-
mete bir mesaj ve uyarı olacaktır.

Emekçilerin kazanılmış haklarının tırpanlanmasına, iş güven-
cesini yok edecek düzenlemelere ve işçilerin alınteri ile kazan-
dığı üç kuruşa göz dikenlere HAYIR diyoruz. Kıdem tazmina-
tının fona devredilerek keyfi işten çıkarmalara yol verilmesine 
HAYIR diyoruz. Emek düşmanı politikalara HAYIR diyoruz. 
Türkiye’nin geleceği için HAYIR KERE HAYIR diyoruz.”

CHP’DEN AÇIKLAMA
M
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’den; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun bu yıl içerisinde kı-
dem tazminatını fona devredecek adımı atacaklarına dair açık-
lamasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

  5 Mart 2017 
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M
art 2017

CHP Antalya İl Başkanı Baş-
kan Mustafa Erdem, yazılı 
açıklamasında “Muratpaşa 
ilçemizde geçtiğimiz Pazar 
günü saat 16.30 sıralarında 
meydana gelen olayda Re-
ferandum için açılan “evet” 
standında görevli bayanlar 
ile broşür vermek istedikleri 
iki bayan arasında tartışma 
yaşanmıştır.

Bayanlar kendilerinin “hayır” 
diyeceğini, dolayısı ile de bu 
broşürü almak istemedikle-
rini beyan etmişlerdir. Israr 

üzerine zorla eline tutuş-
turulan broşürü yırtmıştır. 
Bize gelen iddialar, broşür 
dağıtanların bu tepki üzerine 
Rabia işareti yapıp “hayır” 
diyen bayanın burnuna 
dokunarak  ‘Siz 16 Nisan’dan 
sonra göreceksiniz, bu 
ülkede sizin gibilere yer yok’ 
dediği şeklindedir” görüşüne 
yer verdi.

Erdem, bayanlar arasında 
çıkan arbedede, stand görev-
lisi bayanın başörtüsünün 
düştüğü kaydedilen görüntü-
ler mevcutken, aynı görüntü-
lerde bayanların kavgasında 
erkeklerin baş role soyundu-
ğunu gözlemlediklerini de 
belirttiği açıklamasında daha 
sonra şunları kaydetti: 

“Görüntülere bakıldığında 
“hayır” diyen bayanların bir 
linçten kurtulduğu açıkça 
ortadadır. Ayrıca; tartışmada 
“Evet” diyen taraftakilerin 
emniyet ifadesinden sonra 
serbest bırakılırken “hayır” 
diyeceğini beyan edenlerin 
nezarethanede sabahlayıp 
tutuklanmak talebiyle mah-
kemeye sevk edilmeleri de 
geldiğimiz durumun vaha-
metini özetlemektedir. 

İşin daha vahim tarafı Ülke-
mizi uçurduğunu iddia eden-
lerin bu küçük tartışmadan 
nemalanmaya çalışmasıdır. İl 
Başkanı ve Dışişleri Baka-
nı’nın bu küçücük tartışmayı 
bir “kavga” hatta daha da 
ileri giderek “başörtüsü” 
üzerinden “inanç” kavgası 

haline dönüştürmeleridir. 
Bakan Çavuşoğlu’nun sarf et-
tiği  “İşte bu hayırcılar böyle, 
bunlara insan bile demek ya-
kışmaz, hayvan” cümlesinin 
anlamını da sevgili halkımı-
zın takdirine bırakıyorum.”

İktidar partisinin il baş-
kanının da sosyal medya 
çığırtkanlığı yaparak eski 
bir oyunun yeni figüranı 
olduğunu öne süren Erdem, 
“Gezi olayları sırasında atılan 
“Başörtülü bacıma saldırdı-
lar” yalanından bir kez daha 
nemalanmak çabasının, bu 
ülkeye katkı sağlamayacağı-
nı, tam tersi en iyi yapılan iş 
olan ayrışmayı körükleyece-
ğini hatırlatmak istiyorum.

“Saldırıya maruz kalan genç-
lik kollarımızdaki kardeşleri-
mize geçmiş olsun. Biz hiçbir 
zaman şiddetten yana olma-
dık, zulümden yana olmadık 
ancak zulme boyun eğmedik, 
eğmeyeceğiz.” diye açıklama 
yapan İl Başkanı keşke “arka-
daşlarla görüşeceğim. 

Gerginlik zarar verir. Süku-
netle çalışmaları gerektiğini 
söyleyeceğim” deseydi. 

Ama bugün bulunduğumuz 
noktadan baktığımızda, bu 
kampanya sürecinin “kav-
ga” üzerine kurulduğunun 
bir örneği de yaşanan bu 
küçük tartışmanın “Terörle 
Mücadele Davası” boyutuna 
çekilmesidir” dedi.

ERDEM: “MEVZU BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL, 
YARA ALAN HUKUKTUR.”

  27 Mart 2017

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan 
arbede ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burada “evet” broşürü dağıtanların ısrarı 
ile broşür almak istemeyip “hayır” diyeceğim” diyenler arasındaki tartışmanın 
başörtüsü mağduriyetine çekilmeye çalışılması acizliktir. Bu arada ortaya çıkan 
hukuksal süreçte ayrımcılık ta kamu vicdanını yaralamıştır” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Erdem, yap-
tığı yazılı açıklamada toplumun tüm kesimlerine sağduyu 
uyarısı yaptı. Başkan Erdem; ülkemizin hassas bir dönemden 
geçtiğini belirterek “Tüm dünyada şiddet artıyor, en huzurlu 
bildiğimiz ülkelerde bile terör saldırıları yaşanıyor. Bu ülke 
hepimizin. Kurtuluş Savaşı’nı birlikte verdik. Cumhuriyeti bir-
likte kurduk. Bir arada yaşama kültürünü bir kenara bırakma 
şansımız yok” dedi.

Referandum sürecinde hatların gereğinden fazla gerildiğine 

işaret eden Erdem, açıkla-
masını şöyle sürdürdü: “Evet 
veya hayır demek için gerek-
çelerin anlatılacağı aklı selim 
süreçten uzaklaşıldı. Taraf-
ların, halkımızı etkilemek 
için astığı afişleri yırtılıyor, 
araçlara zarar veriliyor. Oysa 
17 Nisan sabahı sandıktan 
hangi sonuç çıkarsa çıksın, 
bu coğrafyada birlikte yaşa-
mayı sürdüreceğiz.”

Başkan Erdem açıklamasını şöyle tamamladı: “Biz Cumhuri-
yet Halk Partisi’yiz. Bu Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal’in 
mirasının bekçisiyiz. Bu coğrafyanın tüm renklerini bir araya 
getirip dünyaya kafa tutan ulusun evlatlarıyız. Bize düşen 
sözünü ettiğimiz ruhun ilelebet yaşaması, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin modern dünyadaki yerini korumaya devam etmesi 
için üstümüze düşeni eksiksiz yapmaktır.”

Önceki dönem Genel Başkan Deniz Baykal ve Genel Başkan 
Yardımcısı Çetin Osman Budak tüm Türkiye’yi dolaşıyor. Bu-
nun Dışında Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa 
Akaydın ve Devrim Kök ise parti gelen merkezi tarafından 
görevlendirildikleri illerde çalışmalarına devam ediyor.

Kampanya sürecinde; Niyazi Nefi Kara’nın Bitlis, Van, Mustafa 
Akaydın’ın Yozgat ve Rize, Devrim Kök’ün ise Aksaray ve Kü-
tahya’da görevlendirildiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi 
il Başkanı Mustafa Erdem, “Genel merkezimiz, Antalya gibi, 3 
ten fazla milletvekili bulunan il milletvekillerine, milletvekili 
çıkartamadığımız 2 ilde görevlendirme yaptı. 

Vekillerimiz, İlimizde de katılmaları gereken tüm programlara 
katılmaktadır.” dedi.

Başkan Erdem, Milletvekillerinin sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımları üzerinden yola çıkarak “kırgınlık” veya “çalışmı-
yor” eleştirisi yapılmasının da haksızlık ve maksatlı olduğunu 
da sözlerine ekledi.

ERDEM:  “17 NİSAN SONRASINDA DA BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

CHP VEKİLLERİ 
GECE GÜNDÜZ HER YERDE

31 Mart 2017

CHP İl Başkanı Erdem’den “sağduyu” uyarısı geldi. Erdem, referandum sürecinde tolu-
mun aşırı gerildiğini belirterek “17 Nisan’da da aynı coğrafyada birlikte yaşayacağız. 
Dikkatli olmalıyız” dedi.

N
isan  2017

07 Nisan 2017

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilleri 16 Nisan Ana-
yasa değişikliği referandumu kampanyasında Türkiye’nin dört 
bir yanını dolaşıyor. 
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     09 Nisan 2017 

CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Kepez il-
çesinde referandum çalışmalarında yaptığı konuşmalarında “17 
Nisan sabahı sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu toprak-
larda birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Bize düşen görev, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modern dünyadaki yerini korumaya devam 
etmesi için üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmektir.” dedi.

KEPEZ’DE ÇALMADIK KAPI BIRAKMADILAR

CHP Antalya İl Kadın Kolları’nın Kepez ilçesinde Avni Tolunay, 
Duraliler, Şafak, Ünsal, Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Esentepe, Ka-
zım Karabekir, Erenköy, Güneş, Mehmet Akif, Fevzi Çakmak, 
Varsak, Karşıyaka, Teomanpaşa ve Altınova çalışmalar yoğun-
laştı. İl seçim komitesince yürütülen referandum kampanyası-
na, İl yöneticileri, ilçe yöneticileri, İl kadın kolları yöneticileri, 
il Gençlik Kolları yöneticileri, gönüllüler ve partililerle birlikte, 
3 grup halinde yürütülüyor. Heyet, 5 günlük Kepez çalışması-

nın da; mahallelerde kapı kapı ev ziyaretleri, kahve toplantıları, 
esnaf ziyaretleri ve pazar yerlerinde geçici kurulan referandum 
stantlarıyla, hayatımızda nelerin değişeceğini anlatıyor.

SORUNLAR BÜYÜYEREK ARTIYOR

16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği hakkında bilgi-
ler veren CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, 
“Önümüze getirilen bu anayasa değişikliği, ülkemizde yaşanan 
ekonomik sorunları, son 15 yılda dağ gibi büyüyen işsizliği 
çözmeyecek. Tarlada ürünü bırakan üreticimizin sıkıntılarını 
gidermeyecek, gidermenin ötesinde sorunları daha çok büyü-
tecek” dedi.

“DİKKAT ETMELİYİZ”

“Tek adam rejimiyle cumhurbaşkanının siyasi parti lideri ko-
numuna gelmesiyle doğacak sıkıntılar ile halkı kutuplaştırarak 
bir yere varılamayacağı açıktır” diyen Deveci daha sonra şun-
ları kaydetti: “Halkı bölmeye çalışmanın vebalinin büyüktür.  
Bizleri ayrıştırmak istiyorlar buna dikkat etmeliyiz. Oysa 17 
Nisan sabahı sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu ülkenin 
kuruluşunda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetini birlikte yaşat-
maya devam edeceğiz. Bize düşen görev, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin modern dünyadaki yerini korumaya devam etmesi için 
üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmektir.” 

EV EV, SOKAK SOKAK CHP KEPEZ’DE…
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CHP il Başkanı Erdem, 16 Nisan’da yapılacak olan 
referandumun, bir partinin meselesi olmadığını 
bunun ülkenin geleceği ile ilgili olduğunu ve mille-
timizin ‘ Hayır’ diyeceğini yani doğru kararı verece-

ğine inandığını söyledi.

CHP Antalya İl Gençlik Kolları Üçkapılar’da “HAYIR” standı 
açarak vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Gençlerin öğlen 
saatlerinde başlatıp akşam saatlerine kadar sürdürdükleri ça-
lışmalar renkli görüntülere sahne oluyor. CHP’nin kampanya 
için hazırladığı şarkılar eşliğinde halay çekip Türk bayrağı sal-
layarak vatandaşların da yoğun bir ilgi gösterdiği çalışmaya, 
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl yöneticileri, önceki 
dönem Milletvekili Feridun Baloğlu’da destek veriyor.

ERDEM, “ÖNERİMİZ, PARLAMENTER SİSTEMİ 
GELİŞTİREN BİR ANAYASA

Üçkapılar’da vatandaşları ‘Hayır’ broşürleri dağıtarak, yaklaşan 
halk oylaması için destek isteyen İl Başkanı Erdem, vatandaş-
larla sohbetinde; 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğinin 

toplumsal uzlaşmayı ortadan kaldıracak, ülkeyi bölünmeye gö-
türecek bir rejim değişikliğine yol açacağını belirterek, “ Anti 
demokratik maddeler içeren 1982 Anayasası’nın daha da anti 
demokratik hale getirilecek şekilde değil, parlamenter sistemi 
geliştirecek yönde değiştirilmesi gerekir. Yapılması düşünü-
lenin ‘tek adam’ın çıkarlarına yönelik bir değişikliktir. Bizim 
önerimiz, parlamenter sistemi geliştiren bir anayasa değişikliği. 
Buna bağlı olarak, seçim kanununun değişmesi, barajın kaldı-
rılması, yüzde 100 temsilin sağlanması noktasındaki değişik-
likler. Türkiye’nin ihtiyacı bu yönde” diye konuştu.

ERDEM:“ŞU ANKİ FİİLİ DURUM, KUTUPLAŞMA 
ORTADAN KALKAR

Referandumdan ‘Hayır’ çıkarsa CHP Genel Başkanımız sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi, şu anki fiili durumun, 
kutuplaşmanın ortadan kalkacağını, ekonominin rayına gire-
ceğini, Türkiye’de yeniden parlamenter demokrasinin güçlen-
diği, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği; yargının bağımsız, 
basının özgür olduğu bir döneme girileceğini belirtti. Erdem 
16 Nisan’da yapılacak olan referandumun bir partinin meselesi 
olmadığını bunun ülkenin geleceği ile ilgili olduğunu ve mille-
timizin ‘ Hayır’ diyeceğini yani doğru kararı vereceğine inandı-
ğını da sözlerine ekledi.

ERDEM:” MİLLETİMİZ HAYIR DİYEREK ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN 
DOĞRU KARARI VERECEKTİR”

N
isan  2017
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
(ÇYDD) Lokali’nde gazetecilerle bir ara-
ya gelen CHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Erdem 16 Nisan’da yapılacak olan Halk 
oylamasını değerlendirdi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem 
yaptığı açıklamasında şunları söyle-
di.

“Yaklaşık 2 ay önce ülkemizde 
Anayasa değişikliğinin halk 
oylamasına sunulması kararı 
çıktı. Bu karar çıkana kadar 
bildiğiniz gibi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde çok sert 
tartışmalar ve kavgalar yaşandı. 
MHP’nin yalnızca üst yönetimden 
birkaç milletvekilinin hükümete verdiği 
destek ile referandum kararı alındı. 

O gün mecliste yaşanan kavgaları, ge-
cenin yarısında “hayır”  diyen milletve-
killerimize saldırıları, halkın haber alma 
özgürlüğünün önüne geçerek meclis 
televizyonunun kapatılmasını hepimiz 
ibretle izlemiştik. Bu kararın geçmemesi 
için mecliste şiddete maruz kalan, saldı-
rıya uğrayan ve bugün de aynı kararlılık-
la anayasa değişikliğine karşı çıkan tüm 
milletvekillerimize şükranlarımı ve say-
gılarımı sunuyorum.

O günden bugüne referandum kam-
panyalarının yürütülme biçimine bak-
tığımızda; bu iki aylık süreçte mecliste 
yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklar 
sahada da devam etti. Yalnızca Cumhu-
riyet Halk Partililere değil, bu anayasa 
değişikliğinin ülkemizi bir felakete sü-
rükleyeceğinin farkında olan tüm parti, 
sivil toplum kuruluşu, gönüllü ekipler 
ve korkmadan “hayır” diyebilen herkese 
karşı haksız, hukuksuz, saldırgan, çifte 
standartlı yaptırımlar uygulandı. Meclis-
te neye imza attığını bilmeden boş kâğıt-
lara imza atarak bu anayasa değişikliğini 
halkın önüne koyanların, mec

listeki saldırgan ve faşizan tutumları, sa-
hada hayır diyen herkese karşı tüm hı-
zıyla devam etti.

Anayasa değişikliği adı altında halkın 
oylamasına sunulan bu ucube anayasa 
taslağı aslında devletin temellerini sar-
sacak ve Cumhuriyet’in yıkılmasına, 
yok olmasına sebep olacak tuzaklarla 
doludur. Bunun farkında olan tüm siyasi 
partiler ve sivil toplum kuruluşları şu ana 
kadar tamamen kendi imkânlarıyla, büt-

çesiz, birçok olanaksızlık içinde halkımı-
zı bilgilendirmek ve bu yıkılış taslağına 
karşı çıkmak için sahalara indiler.

Bu bir parti meselesi olsaydı bunu yalnız-
ca Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor ola-
bilirdi, ancak bugün çok farklı siyasi ide-
olojiye sahip, farklı etnik kökene sahip, 
“asla bir araya gelmez” gibi düşünülen 
birçok farklı gurup “HAYIR” da birleşti. 
Övünerek söylemeliyiz ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin önderliğinde başlanan 
bu mücadele halkımızın her kesiminde 
birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile 
oluşmuş bir vatan ve millet meselesidir.

Referanduma 3 gün kala sizlerle son bir 
değerlendirme adına burada buluştuk, 

bu vesile ile bu mücadeleye katkı ko-
yan yönetim kurulu üyelerimize, 

ilçe başkan ve yöneticilerimize, il 
ilçe kadın ve gençlik kolları baş-
kan ve yöneticilerimize, belediye 
başkanlarımıza ve meclis üyele-
rimize, tüm parti üyelerimize ve 

parti siyasetinden, ideolojisinden, 
fikir ve düşüncesinden arınarak ortak 

kaygısı “vatan” olan ve bu mücadelede 
yer alan tüm halkımıza huzurunuzda 
sonsuz teşekkür ediyorum.

İktidarın baskılarını, uyguladıkları ka-
nunsuz ve hukuksuz dayatmaları,   şid-
det ve cebir kullanarak halkın düşüncesi-
ni söylemesine engel olmaya çalışanları, 
devletin her türlü imkânını, parasını, pu-
lunu, resmi plakalı araçlarını kullanarak, 
bu milletin vergileriyle oluşmuş milletin 
parasını parti mitinglerine aktararak 
“evet çalışması” yapanları gördük.

ERDEM HALK OYLAMASI ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı açıklamasında şunları söyledi.“Yaklaşık 2 ay 
önce ülkemizde Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulması kararı çıktı. Bu karar çıkana 
kadar bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok sert tartışmalar ve kavgalar yaşandı. 
MHP’nin yalnızca üst yönetimden birkaç milletvekilinin hükümete verdiği destek ile referandum 
kararı alındı. 
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Her yer “evet” afişleriyle donatılmışken, 
kısıtlı imkânlarla yetersiz sayıda astığı-
mız “hayır” pankartlarımız sürekli tahrip 
edildi. Araçlarımızın önü kesildi, darp 
edilen arkadaşlarımız oldu.
Buna karşı nefret ve kin söyleminden 
uzak, sırf vatan ve millet sevdasıyla ev ev, 
köy köy, kapı kapı gezen, tüm imkânsız-
lıklara karşı gönüllerindeki vatan ve ülke 
sevdasıyla, tek imkânları yüreklerindeki 
inanç olan ve “hayır” diyenlere, kişisel 
saldırılara cevap vermek yerine anayasa 
maddelerinin gerçek içeriğini halkımıza 
anlatan herkese şükranlarımı sunuyo-
rum.

Bu süreçte bir yandan bu çalışmaları yü-
rütürken bir yandan da biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak sandık güvenliği ile 
ilgili tüm önlemlerimizi almış bulunuyo-
ruz. Antalya’da bulunan toplam 4 bin 497 
sandık için; 4 bin 497 asil ve 2 bin 869 
yedek sandık görevlisine, ayrıca her san-
dık için müşahitlerimize gereken sandık 
eğitimlerini verdik. Ayrıca 16 Nisan’da 
300’e yakın gönüllü avukatımız da sandık 
başında yaşanacak her tür hile ve hukuk-
suzluğa karşı görev başında olacaklar. 
Sandık güvenliği konusunda hiç kimse-
nin endişesi olmasın. 

Bizler konunun ehemmiyetinin farkın-
da olarak, sandığa yansımış bir tane bile 
oyun değiştirilmesine ve seçim hilesine 
izin vermeyeceğiz. Halkımız bu konuda 
müsterih olsun.

Referandum gündeme geldiği günden bu 
yana gerek kamuoyu yoklamaları, gerek 
anket sonuçları, gerekse bizzat sahada 
kendimizin yaptığı araştırmalar sonu-
cunda “hayır” oylarının başından sonuna 
kadar önde olduğunu görüyoruz. Ve ya-
şanan tüm saldırılar ve haksızlıkların da 
bu yüzden olduğunun farkındayız. Yalnız 
halkımız korkmasın, çekinmesin. Çoluk 
çocuğunu alarak, onun da geleceğine oy 
verdiğini bilerek huzur içinde sandığa 
gitsin ve oyunu kullansın. Cumhuriyet 
Halk Partisi bu konuda gereken tüm ön-
lemleri almıştır, bundan kimsenin kuş-
kusu olmasın.
Tüm sandık görevlilerimiz olası bir algı 
yönetimine karşı da duyarlı olacaklardır.
 Erkenden yapılacak ve gerçek sonucu 
yansıtmayacak açıklamalara hiçbir san-
dık görevlimiz itibar etmeyecek, ıslak 
imzalı ve mühürlü tutanaklarını aldıktan 
sonra oy çuvallarının Seçim Kurulları’na 
teslim edilmesi sürecinde görevini ihmal 
etmeyecek ve görev başında kalacaklar-
dır.

Milletimiz, sadece bir partiyi değil, mil-
letin yüzde yüzünü kucaklayan bir cum-
hurbaşkanı istiyor.

Milletimiz, vatanın tapusunu bir kişiye 
teslim etmek istemiyor.
Yüce Türk Milleti’nin iradesini yansıtan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hü-
kümsüzleşmesini istemiyor. Milletimiz 
herkes için eşit ve adil bir adalet meka-
nizması istiyor. Milletimiz tek kişi için 

değil,  herkes için güçlü bir demokrasi ve 
insanca bir yaşam istiyor.

Milletimiz huzur istiyor

Buradan sizler aracılığı ile halkımıza 
şunları da iletmek isterim. 16 Nisan’dan 
sonra bu milleti ayrıştırmaya, cepheleş-
tirmeye ve birbirine düşürmeye çalışan-
lar amaçlarına ulaşamayacaklardır. 17 
Nisan’da bu millet yine birlikte yaşamaya, 
yine aynı hayatı paylaşmaya devam ede-
cektir. Çünkü bu millet özgürlüklerini, 
onurlu ve güvenli bir yaşamı Cumhuriye-
te borçludur ve ondan vazgeçmeyecektir. 

Bu nedenle sandığa katılım oranının da 
yükselmesi çok önemlidir.
Değerli halkımızı sandığa gitmeye davet 
ediyorum. Bugün kendiniz için, çoluk 
çocuğunuz için, vatanımızın bölünmez 
bütünlüğünü korumak için sandığa gi-
din. İki eliniz kanda da olsa sandığa gi-
diniz. 

Çünkü bu bir parti seçimi değil, halkı-
mızın kendi kaderini oylayacağı bir halk 
oylamasıdır. Hiç kimse korkmasın. Bizler 
görevimizin başındayız ve gerekeni canla 
başla yapıyoruz ve yapacağız.

Ülkemizin karanlıktan çıkmasına 3 gün 
kaldı. 16 Nisan günü yapılacak halk oy-
lamasının vatanımıza ve milletimize HA-
YIRLI” olmasını diliyorum.” dedi.

N
isan  2017



106

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

15 Nisan 2017

  

 
Referanduma bir gün kala CHP Antalya İl 
ve İlçe Başkanlıklarına ait arabalara ve 
referandum ofislerimize spreyli saldırılar 
düzenlenmiştir.

Biz esasında bu denli bir ayrışmaya ve tahammül-
süzlüğe de “Hayır” diyoruz.

Hangi görüşten olursa olsun, tüm Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının huzur, kardeşlik ve birliktelik 
içerisinde yaşayacağı bir gelecek hayal ediyor, bu sal-
dırıyı yapanları halkın vicdanına havale ediyoruz.

AYRIŞMAYA VE TAHAMMÜLSÜZLÜĞE DE 

“HAYIR”
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15 Nisan 2017

  
 

Boyalı saldırıya uğrayan Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahalle-
si’ndeki seçim ofisi ve otobüsleri inceleyen Budak, saldırının 
çocuk olayı değil organize iş olduğu söyledi. Budak, “Refe-
randuma bir gün kala yapılan provokasyon. Biz bu provokas-
yonlara kampanya boyunca gelmedik. Bütün araçlar evlerinin 
önünde park halindeyken boyanmış. Bu rezalettir, kepazelik-
tir. Bunu yapan insan falan değildir. Bunu yapanlar bana göre 
tam bir organize şekilde yapmışlar. Sokak sokak bizim araçları 
aramışlar. Buldukları araçları kompresör takarak boyamışlar. 
Bu bayağı profesyonel bir iş. Eline sprey boyayı alıp boyama 
değil” dedi.

“FAİLLERİ BULUN”

Olayın faillerinin bulunmasını isteyen Çetin Osman Budak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi buradan Sayın Valiye ve Emniyet Müdürü’ne sesleni-
yorum; biran önce bunların failini bulun. Bunun adı ‘kamu 

malına’ zarar vermektir. Artık bu ülkede insanlarını birbi-
rinden ayrıştırmanın kesin ve net göstergesidir. Daha önce 
sessiz sedasız kampanya yürüten arkadaşlarımızı linç etmeye 
kalkanlara da hiç bir şey yapılmadı.”

Çetin Osman Budak, referandum boyunca çalışma yapan 
partililerin tüm masrafları cebinden harcadığını da söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ise olayı siyasi 
haydutluk, vandalizm olarak değerlendirdi. Akaydın, “Ma-
alesef bu 2.5 ay içinde ilk defa olmuyor. Yalnızca Antalya 
da olmuyor. Şimdiye kadar 250 civarında şiddet olayı var. 
Sözlü şiddet dışında. Ayrıca ‘hayırcı’ vatandaşlarımızın eşleri 
hakkında iki belediye çalışanının çok ayıplı laf ettiğini duyu-
yorum. Bununla ilgili savcılarımızın ‘nefret’ suçundan işlem 
yapmasını talep ediyorum” dedi.

İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Yıldız ve Soğuksu mahal-
lelerinin yanı sıra Ahatlı ve Sedir mahallerinde de 2 otobüs, 
Meydan Kavağı Mahallesi’nde ise bir minibüsün boyandığını 
tespit ettiklerini söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten 
Erdem, “Kentte benzeri başka bir olay yaşanıp yaşanmadığını 
kontrol ediyoruz. Bu ahlaki bir şey değil. Niye yapılır bilmi-
yoruz. Mahalle temsilciliklerimizi, araçlarımızı boyamışlar. 
Araştırıyoruz” dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Genel Sekreteri Özgür Balaman ise “Se-
çimler sürecince bazı tahriklerle karşılaşmıştık. İlk defa böyle 
sprey boyalı bir saldırıya uğradık” diye konuştu.

CHP: BUNLAR ORGANİZE İŞLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Bu-
dak, üzerinde ‘Hayır’ yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim oto-
büsleri ve minibüslerine yapılan boyalı saldırıyı kınadı.
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ana-
yasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçla-
rını değerlendirdi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl 
başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Tüm olanaksızlıklara ve eşit olmayan koşulara 
rağmen verdiğimiz mücadele sonucu Antalya 
halkı 18 puan bir farkla hayır dediğini belir-
ten Erdem, “Sandıkların kapanmasından 21 
dakika sonra YSK’nın Türkiye genelinde almış 
olduğu kararla mühürsüz oy pusulalarının 
ve zarfların geçerli sayacağı açıklanmasını da 
eleştiren Erdem, “Yüksek Seçim Kurulu seçi-
min meşruiyetine ve halkın iradesine gölge 
düşürmüş, tam bir kanunsuzluk örneği sergi-
lemiştir. 

Hukuki zeminde gerek genel merkezimiz, ge-
rekse Antalya il ve ilçe başkanlıklarımız itiraz-
larımıza devam etmektedir.” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA 
ANTALYA BİRİNCİ

Hayır oyları Antalya’nın 19 ilçesinden 15’inde 
ciddi farklarla önde çıkmıştır. Yine Antalya 
Türkiye’deki Tüm Büyükşehirler arasında Evet 
bloğundan yüzde 18 oy kopararak bu anlamda 
Türkiye Birincisi olmuştur. 

Bu başarı sadece CHP’nin başarısı olmayıp, 
kampanyanın ilk gününden itibaren büyük 
emekler veren toplumun her kesiminden 7’den 
70’e Antalya halkımızın başarısı olduğunu be-
lirtti.

Tüm tahriklere ve saldırılara rağmen, bu 
güne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte 
de toplumun tüm kesimleriyle dayanışmamı-
zı sürdürerek sağduyulu davranmaya devam 
edeceklerini söyleyen Erdem, “Önümüzdeki 
süreçte de benzer politikalarımızla, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün izinde demokrasiye sa-
hip çıkmaya devam edeceğiz. 

Ülkenin kaderinin meşru olmayan bir puanlık 
farkla karanlığa sürüklenmesine hiçbir zaman 
izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

ERDEM’DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Anayasa değişikliğine ilişkin referan-
dum sonuçlarını değerlendirdi.Bu başarı sadece CHP’nin başarısı olmayıp, kam-
panyanın ilk gününden itibaren büyük emekler veren toplumun her kesiminden 
7’den 70’e Antalya halkımızın başarısı olduğunu belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA ANTALYA BİRİNCİ
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REFERANDUM  SONUÇLARI

Seçim Yılı Seçim Türü İl Adı İlçe Adı Seçmen Sayısı Geçerli Oy Sayısı Hayır Evet

2017 Referandum ANTALYA AKSEKİ 8926 7097 3288 3809
2017 Referandum ANTALYA AKSU 47949 40872 21482 19390
2017 Referandum ANTALYA ALANYA 198565 164464 84109 80355
2017 Referandum ANTALYA DEMRE 19249 16929 9200 7729
2017 Referandum ANTALYA DÖŞEMEALTI 40282 36171 19148 17023
2017 Referandum ANTALYA ELMALI 29170 25394 12654 12740
2017 Referandum ANTALYA FİNİKE 35071 30131 16854 13277
2017 Referandum ANTALYA GAZİPAŞA 36807 32169 19576 12593
2017 Referandum ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 5902 4816 1978 2838
2017 Referandum ANTALYA İBRADI 2187 1774 956 818
2017 Referandum ANTALYA KAŞ 41923 35893 20456 15437
2017 Referandum ANTALYA KEMER 27569 23365 14421 8944
2017 Referandum ANTALYA KEPEZ 350742 302194 164217 137977
2017 Referandum ANTALYA KONYAALTI 111846 97264 71603 25661
2017 Referandum ANTALYA KORKUTELİ 39938 34823 16144 18679
2017 Referandum ANTALYA KUMLUCA 49347 43089 22452 20637
2017 Referandum ANTALYA MANAVGAT 155034 132011 74884 57127
2017 Referandum ANTALYA MURATPAŞA 350832 301898 211711 90187
2017 Referandum ANTALYA SERİK 85403 73482 44282 29200
2017 Referandum Toplam  1636742 1403836 829415 574421
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem “Tüm dünya çocukla-
rınca kutlanan bu büyük bayramın yıldönümünde; ülke ve ulus 
olarak ihtiyacını duyduğumuz laik eğitim, hoşgörü, toplumsal 
barış ve cumhuriyetin kazanımlarını inançla savunmak temel 
ve asli sorumluluklarımız içerisinde yer almaktadır.” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramımı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımı dola-
yısıyla mesajında şunları kaydetti;“

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 
öncülüğünde 23 Nisan 1920’de bağımsızlığımızın, milletimizin 
egemenliğinin, hukuka saygının, laik ve demokratik değerlerin 
simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97. 
Yılını büyük bir heyecanla kutluyoruz.

Milletimizin iradesini oluşturan ve kurtuluş mücadelemizi 
yürüten gazi Meclis’imizi ve parlamenter demokrasimizi yok 
sayan, etkisizleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya kalkışan, kendi 
arzularını milletimize dayatmaya çalışan anlayışlara karşı dün 
olduğu gibi bu günde mücadelemizi kararlıkla sürdürmeye de-
vam edeceğiz.

Tüm dünya çocuklarınca kutlanan bu büyük bayramın yıldö-
nümünde; ülke ve ulus olarak ihtiyacını duyduğumuz laik eği-
tim, hoşgörü, toplumsal barış ve cumhuriyetin kazanımlarını 
inançla savunmak temel ve asli sorumluluklarımız içerisinde 
yer almaktadır.

Bu anlayışla, millet egemenliğini yansıtan Meclisimizin açılma-
sına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşlarını şükranla anıyor, geleceğimiz olan Çocuklarımı-
zın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten 
dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

ERDEM’DEN 23 NİSAN MESAJI
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem “Tüm dünya çocuklarınca kutlanan bu bü-
yük bayramın yıldönümünde; ülke ve ulus olarak ihtiyacını duyduğumuz laik eğitim, 
hoşgörü, toplumsal barış ve cumhuriyetin kazanımlarını inançla savunmak temel ve 
asli sorumluluklarımız içerisinde yer almaktadır.” dedi.
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Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel’in 
ilk döneminde gerçekleşen 
‘yanlış’ ve faturası esnafa 
ağır olan dönüşümün 
sancılarını henüz atlatmış 
olan esnafa, ekonomik 
tablonun çok da iyi 
olmadığı bir dönemde
dayatılan dönüşüm 
toplu taşıma esnafını 
yok olma ile karşı karşıya 
bırakmıştır. 
Diyen İl Başkanı Erdem,
“Şimdi esnafı rahatlatmak 
ve nefes aldırmak adına 
yapılan zam, esnafın 
sorunlarını bitiremeyeceği
 gibi vatandaş açısından da 
mağduriyet yaşatacaktır.” 
dedi.

2016’DA VE 2017’DE 
YAPILAN ZAM 
YAKLAŞIK YÜZDE 45

Erdem, “Antalya Büyükşehir Belediye-
si’nce toplu taşıma tarifelerinde geçen 
yılın ardından ikinci zam yapıldı. 2016 
yılında topluma taşıma tarifelerine 
yapılan yaklaşık yüzde 20’lik zammın 
ardından bu kez dün itibariyle geçerli 
olmak üzere tarifeler yüzde 25 zam-
lanmıştır. Otobüslerimizde bugünden 
itibaren tam bilet ücreti 2.60.-TL, Öğ-
renci 1.60.-TL, İndirimli ise 2.00.-TL 
olmuş; tramvayda tam bilet 2.00-TL, 
Öğrenci 1.25.-TL ve indirimli 1.60.-
TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle 
2016’da ve 2017’de yapılan zam 
toplamda yaklaşık yüzde 45 olmuştur.” 
diye belirtti.

YANLIŞ VE ZAMANSIZ 
UYGULAMALARIN 
BİR SONUCU

Gelişen hizmet ağı ve araç yenileme 
çalışmalarının yanı sıra akaryakıt fi-
yatlarındaki artışlar ve taşımacılardan 
gelen yoğun talepler’ gerekçe göste-
rilerek yapılan zamlar; belediyenin 
kendi açıklamasından da anlaşılacağı 
gibi aslında toplu taşımadaki yanlış ve 
zamansız uygulamaların bir sonucu-
dur. Diyen Erdem, “Şöyle ki Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mende-
res Türel’in ilk döneminde gerçekleşen 
‘yanlış’ ve faturası esnafa ağır olan 
dönüşümün sancılarını henüz atlatmış 
olan esnafa, ekonomik tablonun çok 
da iyi olmadığı bir dönemde dayatılan 
dönüşüm toplu taşıma esnafını yok 
olma ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Şimdi esnafı rahatlatmak ve nefes 
aldırmak adına yapılan zam, esnafın 
sorunlarını bitiremeyeceği gibi vatan-
daş açısından da mağduriyet yaşata-
caktır.” Dedi.

ÇEVRECİ TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARI HALKIMIZIN 
HAKKIDIR

İl Başkanı Erdem; “Büyükşehir 
Belediyesi’nin dediği gibi ‘halkımızın 
ekonomisi ile toplu taşıma esnafının 
durumu arasında dengeleme’ yapıla-
mamıştır. 

Yapılması da bu yanlış yönetim anlayı-
şıyla mümkün değildir. Kaliteli, kon-
forlu, çevreci toplu taşıma araçlarını 
kullanmak tüm halkımızın hakkıdır. 
Yine toplu taşıma esnafının zarar 
etmeden yaşamlarını devam ettirmesi 
ve sağlıklı bir sistemde yaşam bulması 
olması gerekendir.”dedi.

TARİFELER HALKIMIZI 
MUTLU ETMİYOR

Erdem açıklamasında son olarak; 
“Maalesef Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi ne esnafı ne de vatandaşı mutlu 
eden bir toplu taşıma ağını bir türlü 
kuramamış, tarifeleri de herkesi mutlu 
edecek şekilde ayarlayamamıştır. 

Esnafı ve toplu taşımadan yararlanan 
vatandaşımızı mağdur eden Antalya 
Büyükşehir Belediyesi yönetimi Antal-
ya’ya iyi gelmemiştir. İnanıyoruz ki bu 
anlayışa 16 Nisan’da olduğu gibi önü-
müzdeki yerel seçimlerde de halkımız 
gereken tepkiyi verecektir.” dedi.

ERDEM:ULAŞIM ZAMMI 
ANTALYA’YA İYİ GELMEDİ

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce toplu 
taşıma tarifelerinde geçen yılın ardından yapılan ikinci zamma tepki gösterdi.

08 Mayıs 2017
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CHP İl Başkanı Mustafa Erdem; Antalya’da açık alanlarda al-
kol yasağı getirilmesine ilişkin tartışmaların Emniyet Müdürü 
tarafından sürdürülmesini eleştirerek, bu tartışmaların gün-
demde tutulmasının Antalya’ya da, turizme de fayda sağlama-
yacağını belirtti.

Türkiye de sadece turizm kenti Antalya da alınan bu kara-
rın dünyada büyük tepkiyle karşılandığını belirten Erdem, 
“adamlar buraya alkol için mi geliyormuş” açıklamasına da  
“Turizm imaj sektörüdür, yasak kararı ve bu açıklamalar imaja 
katkı değil zarar verir.” sözleriyle tepki gösterdi.

Erdem; Emniyet Müdürü’nün yasak kararı ile ilgili  “her gün 
onlarca insan nara atıp çevreyi rahatsız ediyor.” sözlerine iliş-
kin de “Sorun nara atanlarsa bunun için kabahatler kanunun-
da hüküm vardır. Kanunun 35. Maddesini uygularsanız sorun 
kalmaz.” diye konuştu.

“Yasaklarla imaj düzeltilemez. Turizm barış, özgürlük ve imaj 
sektörüdür .”diyen Erdem; “AKP hükümetinin yanlış politika-
ları nedeniyle Türkiye’nin imajı yerle bir olmuş durumdadır.

Bu karar alınmadan önce turizm sektörünün temsilcilerinin 
görüşleri alınsaydı, onların sorun ve önerileri dinlenseydi, An-
talya’mız içinde, Antalya turizmi içinde daha yararlı olurdu.

Antalya da zaten altı ay çalışabilen binlerce turizm emekçisi 
işsiz, binlerce esnaf kepenk kapatmış durumda iken bu yasak-
ların Antalya turizmine, turizm esnafına, emekçilerine hiçbir 
katkı sağlamayacağı açıktır.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger CHP Antalya 
il başkanlığını ziyaret etti. Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen’ 
e rozet taktı.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve İl Başkan Yardımcıları tara-
fından karşılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi 
ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger 16 
Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği Halk oylamasını değer-
lendirdiler.

Aksünger’in ziyaretine; CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet 
Kumbul, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Önce-
ki dönem il Başkanı Semih Esen’de eşlik ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi ve Seçim Koordi-
nasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger’in İl Başkanlığı ziya-
retinde Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen partimize üye oldu. 
Ergen’in rozetini Aksünger taktı. 

Aksünger ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Emekli Kurmay 
Albay Aziz Ergen ise, “Rütbem Kurmay Albay olsa da Partimi-
ze Mustafa Kemal’in askeri olarak hizmet edeceğim.” dedi.

TURİZM İMAJ SEKTÖRÜDÜR
YASAKLARLA İMAJ DÜZELTİLEMEZ

09 Mayıs 2017

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem; Antal-
ya’da açık alanlarda alkol yasağı ge-
tirilmesine ilişkin tartışmaların Emni-
yet Müdürü tarafından sürdürülmesini 

eleştirerek, bu tartışmaların gündemde tu-
tulmasının Antalya’ya da, turizme de fayda 
sağlamayacağını belirtti.

AKSÜNGER İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

13 Mayıs 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal 
Aksünger CHP Antalya il başkanlığını 
ziyaret etti. Emekli Kurmay Albay Aziz 
Ergen’ e rozet taktı.
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19 Mayıs 2017

  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamala-
rı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreni 
ile başladı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, CHP 
Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl yöneticileri, İlçe Başkan-
ları, CHP PM Üyesi Antalya Milletvekili Devrim Kök, CHP 
Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İl Kadın Kolları Başkanı 
Nilüfer Deveci ve İl Kadın Kolları yöneticileri, partililer ve va-
tandaşlar katıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, çelenk sunma törenin-
den sonra Cumhuriyet Meydanında yaptığı açıklamasın da; “19 
Mayıs 1919 Türk milletinin esaret altında kalmaktan kurtaran, 
ulus olma yolunda kaderini değiştiren, yarınlarını aydınlatan, 
çağdaş, uygar bir yaşama yönlendiren, ve sonuçta tam bağım-
sızlığımızı sağlayan milli mücadelenin başladığı gün. 

Bugün Cumhuriyetimizi kuran, yolumuzu aydınlatan, özgür ve 
bağımsız yaşama iradesinin ortaya koyan Gazi Mustafa kemal 

Atatürk’ün samsuna çıktığı gün. Bu önemli günde burada olan 
siz değerli dostlara hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyo-
rum.

Ne yazık ki bugün özgürlük ve bağımsızlık iradesini kabullen-
meyen odaklar, Atatürk’ün büyük Nutkunu başlattığı benim 
doğum günüm dediği, bu büyük bayramı önemsizleştirmeye, 
hatta yasaklamaya çalışmaktadırlar. 

Halkın özgürlüğünü gasp ederek, baskı ve zorbalıkla kendi 
rejimlerini kuracaklarını düşünenler asla amaçlarına ulaşa-
mayacaklardır. Herkes çok iyi bilmelidir ki Atatürk’ü anmaya, 
bayramlarımızı ilk günkü coşku ve heyecanla kutlamaya her 
zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.

Bu duygu ile bu büyük bayramı emanet ettiği gençliğe gençler, 
benim gelecekte ki emellerini gerçekleştirmeyi üstlenen genç-
ler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bı-
rakacağından dolayı çok memnun ve mesudum, diyerek gençli-
ğe güvenini de vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarının saygı ve sevgilerimle anıyor, Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor bayramımızı kutluyorum.” Diye konuştu.

19 MAYIS COŞKUSU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamaları Cum-
huriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İlçe 
Başkanları ile birlikte CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek CHP Grup 
Toplantısına katıldılar.

CHP’DEN ANITKABİR ZİYARETİ

CHP Antalya Heyeti, sabahın erken saatlerin-
de ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettiler. 

CHP’nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 
mezarını ziyaret eden heyet, Anıtkabir’den 
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ge-
çerek CHP Grup Toplantısı öncesinde CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu maka-
mında ziyaret ettiler.

İlçe Başkanları, İl-ilçe Kadın ve Gençlik Kolları 
başkanları ile birlikte CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki Makamında 
Ziyaret eden İl Başkanı Mustafa Erdem,  Antal-
ya’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ver-
di. İlçe başkanları ise ilçelerinde ki çalışmalar 
hakkında bilgi sundular.

CHP Heyeti, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nu TBMM’de makamında gerçekleştirilen 
görüşmenin ardından CHP Grup toplantısına 
katıldılar.

23 Mayıs 2017

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe Başkanları, İl-İlçe Kadın ve Gençlik Kolları 
Başkanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Anıtkabir ziyaretinden sonra CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek CHP Grup Toplantısına katıldılar.

CHP’DEN ANKARA ZİYARETİ
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31 Mayıs 2017

  
 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ‘Atatürk Stadyumu’ 
adının Antalya için bir isimden çok daha fazlası olduğunu 
belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stadyum-
lardan ‘arena’ adının kaldırılmasına yönelik kararıyla birlikte 
‘Atatürk’ adının Antalya Stadyumu’na iade edilmesi gerektiğini 
söyledi.

İl Başkanı Erdem, 2016 yılında yıkılan Atatürk Stadyumu’nun 
aynı zamanda Antalya kent tarihinin bir parçası olduğu söyle-
di. Fransız mimar Furet Turn tarafından tasarlanan ve 1964´te 
temelinin atılmasının ardından 1 yıl içinde tamamlanarak hiz-
mete açılan Atatürk Stadyumu’nun aynı zamanda 1966 yılında 
kurulan Antalyaspor’a ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Er-
dem, şöyle konuştu:

“Ama Atatürk Stadyumu, Kelebek Levent, Sancar, Adnan, Bü-
yük Şenol, Abdülkerim, Burhan, Nuri, Fazlı gibi Antalyaspor’un 
efsane isimlerinin ter döktüğü, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz’ın 
profesyonelliğe adım attığı bir yer olmanın çok ötesindeydi. 

Antalya, bir bütün olarak milli bayramların coşkusunu, heye-
canını Atatürk Stadyumu’nda yaşıyordu. Ne yazık ki, önce bay-
ram kutlamaları stadyumlardan çıkartıldı sonrasında Atatürk 
ismi sadece Antalya’da değil Bursa dahil birçok şehirde stad-
yumlardan kaldırıldı ve her biri kent tarihinin parçası olan o 
stadyumlar yıkıldı.”

Yıkılan stadyumların yerine yenileri yapılırken kent kültürü ve 
tarihi hiçe sayılarak ‘arena’ isminin kullanılmaya başladığının 
altını çizen İl Başkanı Erdem, Antalya’nın da bu süreçten nasi-
bini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir anda arena isimlerinin stad-
yumlardan kaldırılması yönünde verdiği kararın ardından yeni 
isim arayışlarının ortaya çıktığını söyleyen İl Başkanı Erdem, 
“Antalya için hiç arayışa girmeye gerek yok. Antalyaspor’umuz 
başta olmak üzere A Milli futbol takımımızın maçlarına da ev 
sahipliği yapan stadın adı ‘Atatürk Stadyumu’dur” dedi.

Stadyum isimleriyle ilgili karar makamında bulunan herkesi bu 
noktada duyarlı ve vicdanlı olmaya davet eden İl Başkanı Er-
dem, Atatürk Stadyumu isminin Antalya’ya çok yakıştığını iade 
edilmesi gerektiğini söyledi.

ERDEM’DEN ÇAĞRI: 

ATATÜRK 
İSMİNİ STADYUMA İADE EDİN

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ‘Atatürk Stadyumu’ adının Antalya için bir 
isimden çok daha fazlası olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın stadyumlardan ‘arena’ adının kaldırılmasına yönelik kararıyla birlikte ‘Ata-
türk’ adının Antalya Stadyumu’na iade edilmesi gerektiğini söyledi.

M
ayıs 2017



116

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

15 Haziran 2017

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında “MİT 
TIR’ları görüntülerinin yayınlanması” davasında 
CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu 
25 yıl hapis cezası kararının ardından CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güven-

park’tan başlattığı “ADALET” yürüyüşü başlattığı saatlerde 
CHP Antalya İl Yönetimi İl Başkanlığında basın açıklaması 
Düzenledi.

İl Yöneticilerinin katıldığı Basın açıklamasını İl Bilişim So-
rumlusu Mustafa Köleoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle;
“Antalya İl Başkanımız Sayın Mustafa ERDEM ve yöneticiler, 
İlçe başkanlarımız ve değerli partililerimizle birlikte Genel baş-
kanımızın yanında olmak için gece 01.00’de 8 otobüs dolusu 
kafileyle Ankara ya hareket etmişlerdir. Bizler de, Adalet yürü-
yüşünü desteklemek için burada toplandık.

ADALETİ MUMLA ARADIĞIMIZ GÜNLERDEYİZ

Bugün ortaya çıkan tablo, 20 Temmuz darbesinin sonucu olu-
şan tablodur. Asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların 
hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz.

Suç işleyenler yargı önüne dahi çıkmazken, yasal haklarını kul-
lananlar baskı ve zülüm amacıyla cezalandırılmaktadır. Onla-
rın da yargılanacağı günler gelecektir. Sayın Enis Berberoğlu 
hepimizin bildiği, hepimizin tanıdığı, yıllarını medya ve medya 
özgürlüğü için harcayan birisi. Şimdi hiçbir veri ve hiçbir delil 
olmaksızın 25 yıla mahkûm ediliyor.Hangi anlayışla, hangi hu-
kukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu 
kararın altında kalacaklardır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yıllarımızı demokrasi için 
harcadık, adalet için harcadık. Bu ülkede adalet istiyoruz, de-
mokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz. 20 Temmuz 
darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler. 
Sivil darbeye hayır diyoruz.

Dünyanın en soylu kavramıdır adalet. Adaletin olmadığı bir 
ülke mi olur? Adaletin olmadığı bir devlet mi olur? Adaletin 
olmadığı bir halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyor-
lar, devletin, adaletin temeline dinamit koyuyorlar!

Cumhuriyet Halk Partisi, teslim olmaz, boyun eğmez. Bu güne 
kadar Cumhuriyet ve demokrasi için sürdürdüğümüz direniş 
aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir.

Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar, adalet gelinceye kadar 
sürecek olan yürüyüşümüze, bugün güven parkta, Adalet çığlı-
ğımızla, tek yürek olarak başlıyoruz.” Denildi.

ADALETİ 
MUMLA ARADIĞIMIZ GÜNLERDEYİZ
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Türkiye’de adaletin yok olduğu, Asıl suçlularının yargılandı-
ğı, haksızlık ve hukuksuzluklarla masum İnsanların yargıla-
nıp hapsedildiği bu süreçte, iktidar Partisinin dayatmaları 
ile yaşanan hukuksuzluklar çerçevesinde, 14 Haziran 2017 
tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz 
Enis Berberoğlu adalet ve hukuk hiçe sayılarak, 25 yıl hapis 
cezasına çarptırılmış ve mahkeme Enis BERBEROĞLU’nun 
tutuklanmasına karar vermiştir. 

Gelinen bu noktada, Demokrasiye, özgürlüğe, insanhakla-
rına ve barışa olan inancımızı yaşanan tüm bu haksızlıklara 
rağmen güçlü bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya örgütü olarak, bu süreçte 
haklılığımızı ve adalet arayışımızı ortaya koyacak Barış’tan 
adaletten ve özgürlükten yana tavrımızla ve asla şiddettin 
tarafı olmadan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
liderliğinde başlatılan “Adalet yürüyüşümüz” ile ilgili etkin-
lik programımız ilçe başkanlarımız, sivil Toplum Kuruluş-
ları, Sendikalar, Meslek Odaları, Derneklerinde görüşleri 
alınarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 
Mustafa ERDEM
CHP Antalya İl Başkanı

H
aziran 2017

16 Haziran 2017

KAMUOYUNA DUYURU
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17 Haziran 2017

  

 

İl Başkanı Erdem: “Tüm hazırlıkların ardından Başkanları-
mız da 16 Haziran perşembe günü yapılacak açılışta yer alıp 
kendi ilçelerini bu kez de Moskova’da anlatmayı daha doğrusu 
anlatabileceklerini düşünüyorlar. Ancak, olağanüstü hal uy-
gulaması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Belediye Başkan-
larımıza vermesi gereken yurtdışı çıkış izinleri herhangi bir 
açıklama yapılma gereği duyulmaksızın verilmiyor.” dedi.

Aday oldukları ilçelerde yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilen ve 
Muratpaşa’da, Konyaaltı’nda, Kemer’de, Manavgat’ta yerleşik 
on binlerce Rus vatandaşına da hizmet sunan, onlarla beraber 
sevinen, beraber üzülen, komşuluk yapan Belediye Başkanla-

rımız Rusya’ya gidemiyor. Diye belirten Erdem: “Neredeyse 
baştan sona Antalya’dan CHP’li belediyelerin çalışmaların-
dan oluşan festivale başkanlarımız katılamıyor. Neden katı-
lamadıklarını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, Başkanlarımız 
bir parçası değil neredeyse sahibi oldukları festivalde yoklar. 
Giden kim, Antalya Valisi, giden kim Antalya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü, giden kim Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı-
sı. Yani AKP hükümeti orada. Kim yok? Başından beri Rusya 
– Türkiye krizinin sonuçların Antalya için felaket anlamına 
geleceğini anlatanlar yok, bu krizin Antalya’yı etkilememesi 
için elini taşın altına koyanlar yok.” Diye tepki gösterdi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı yazılı açıkla-
masında şunları söyledi;
“Rusya’da bir festival başladı, adı ‘Türkiye Festivali.’ Mosko-
va’da Krasnaya Presnya Parkı’nda 165 dönümlük alanda 3 gün 
sürecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, desteğiyle ger-
çekleştiriliyor. Yani altında hükümetin imzası var. Festivalin 
iddiası o kadar büyük ki; 100 bin ziyaretçinin geleceği 100 mil-
yon kontak kurulacağı ifade ediliyor. Tanıtım toplantısı Mayıs 
ayında İstanbul’da yapıldı. Festival’in amacı, en basit ifadelerle, 
Kasım 2015’te düşürülen Rus jetinin ardından iki ülke arasın-
da yaşanan krizin Antalya’da yarattığı enkazın ortadan kaldı-
rılmasına yardımcı olmak.

Antalya Valisi Sayın Münir Karaoğlu da işte tam da bu nedenle 
organizasyonun ortasında yer alıyor. Hazırlık sürecinde, An-
talya’da belediyelere çağrı yapılıyor, ‘Türkiye Festivali’nde yer 

BAŞKANLARIMIZ SAHİBİ OLDUKLARI FESTİVALDE 

NİÇİN YOKLAR?
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Rusya’da yapılacak olan 
‘Türkiye Festivali. ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.
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H
aziran 2017

alın’ deniyor. Festivalde yer almak parayla. En küçük stant 10 
bin dolardan başlıyor 45 bin dolara kadar çıkıyor. Sadece An-
talya’nın değil Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkez-
lerindeki CHP’li belediye başkanlarımız böylesine bir çağrıyı 
kent adına karşılıksız bırakmıyor. Stantlar kiralanıyor, broşürler 
hazırlanıyor, her şey düşünülüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ RUSYA’YA Gİ-
DEMİYOR

Tüm hazırlıkların ardından Başkanlarımız da 16 Haziran per-
şembe günü yapılacak açılışta yer alıp kendi ilçelerini bu kez 
de Moskova’da anlatmayı daha doğrusu anlatabileceklerini 
düşünüyorlar. Ancak, olağanüstü hal uygulaması kapsamında 
İçişleri Bakanlığı’nın Belediye Başkanlarımıza vermesi gereken 
yurtdışı çıkış izinleri herhangi bir açıklama yapılma gereği du-
yulmaksızın verilmiyor.

Aday oldukları ilçelerde yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilen ve 
Muratpaşa’da, Konyaaltı’nda, Kemer’de, Manavgat’ta yerleşik on 
binlerce Rus vatandaşına da hizmet sunan, onlarla beraber se-
vinen, beraber üzülen, komşuluk yapan Belediye Başkanlarımız 
Rusya’ya gidemiyor.

AKP HÜKÜMETİ ORDA
ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYANLAR YOK

Neredeyse baştan sona Antalya’dan CHP’li belediyelerin çalış-
malarından oluşan festivale başkanlarımız katılamıyor. Neden 
katılamadıklarını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, Başkanlarımız 
bir parçası değil neredeyse sahibi oldukları festivalde yoklar. Gi-
den kim, Antalya Valisi, giden kim Antalya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü, giden kim Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı. Yani 
AKP hükümeti orda. Kim yok? Başından beri Rusya – Türkiye 
krizinin sonuçların Antalya için felaket anlamına geleceğini an-
latanlar yok, bu krizin Antalya’yı etkilememesi için elini taşın 
altına koyanlar yok. Kim var, belediye bütçelerinden kendisine 
festival yaptırıp 2015 krizini sadece talihsiz olay olarak geçip 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü düzenler var.

Muratpaşa Belediye Başkanımız. İçişleri Bakanlığı çıkış izni 
vermedi. Sayın Ümit Uysal, festivalde olsa, 6 Temmuz’da başla-
yacak ve Dünyada Kaleiçi gibi eski kent merkezlerine sahip şe-
hirleri buluşturan Kaleiçi Festivali’ne Rus halkını davet edecek-
ti. Festival de bir de Rusya sokağı oluşturacakların zaten gelecek 
yıl festivale Rusya’yı onur konuğu olarak davet etmeye şimdiden 
hazırlandıklarını anlatacaktı.

Manavgat, sahip olduğu yatak kapasi-
tesi 250 binin üzerinde. Antalya’ya her 
yıl gelen turist sayısının neredeyse 3’te 
biri Manavgat’ta tatilini geçiriyor. Ülke 
ekonomisine katkısı, normal bir turizm 
sezonunda 4 milyar dolar civarında. 
Türkiye turizminde böylesi öneme sahip 
Manavgat’ın Belediye Başkanı Şükrü Sö-
zen de izaha muhtaç kararla Rusya’daki 
festivale katılamıyor.

Rusya’da düzenlenen festivalde yer alma-
sına izin verilmeyen Konyaaltı Belediye 
Başkanımız. Konyaaltı, Antalya’ya gelen 
Rusların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe-
miz. Onlara da hizmet ediyor. O, AKP 
hükümetinin Rusya ile tekrar kurmaya 
çalıştığı bağı çoktan kurmuş, hiçbir sı-
kıntı yaşamıyor, yaşatmıyor..

Döşemealtı Belediye Başkanımız. Ona da izin verilmiyor. Hal-
buki, gitmiş olsa Döşemealtı’nın tarihi insanlık tarihi kadar eski 
olduğunu söyleyecek, merak edenleri Karain Mağarası’na davet 
edecekti, Büyük İskender’in yeryüzünde fethedemediği tek şe-
hir Termessos’u anlatacaktı.

Kemer, sahip olduğu turistik tesislerdeki yatak sayısı nüfusunun 
2 katından fazla. Rusların en fazla tercih ettiği turizm bölgele-
rini başında geliyor. Belediye başkanımız Sayın Mustafa Gül’ün 
uçak düşürme krizinin patlak verdiği Kasım 2015’te aldığı so-
rumluluk hala tazeliğini koruyor. O dönem hükümetin yarattığı 
kriz, “Antalya’yı, Kemer’i teğet geçsin” diye uğraşan Başkanımız 
Mustafa Gül, şimdi Rusya’da değil.

SADECE CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 
DEĞİL MHP’Lİ BAŞKANLARDA YOK

Sadece CHP’li belediye başkanları değil MHP’li Alanya Bele-
diye Başkanı Adem Murat Yücel de yok. Sayın Yücel, 15 Hazi-
ran’da yaptığı açıklamada Cuma günü ayın 16’sında gerçekleyen 
açılışta Rusya’da olacağını ve 250 metrekarelik alanda Alanya’yı 
tanıtacaklarını söylüyor ama ne açılışta ne de sonrasında yer 
alabiliyor.

OHAL ilan edileli neredeyse bir yıl olacak ve bu sürede Türki-
ye kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetilen bir ülke 
haline getirildi. OHAL artık bir keyfilik rejimidir. Yakın tarihi-
mizde bu derece keyfi bir rejim hiçbir zaman görülmemiştir. Bu 
rejim isterse kendi muhalif gördüğü gazetecileri tutuklar isterse 
bir gecede binlerce akademisyenin sadece işsiz değil çalışamaz 
hale getirir, isterse hak aramayı ister yargıda ister sokakta en-
geller.

Bu keyfiyet rejimi isterse, vatandaşın vergileriyle oluşturulan 
belediye bütçelerinden festival yapar ama sadece kendi yüzünü 
gösterir, diğer yüzlere tahammül edemez. İşte bu nedenle biz, 
CHP, ‘Adalet’ istiyoruz.” Dedi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve 
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sıngır imzalı 
genelge de şu ifadelere yer aldı.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde başlattığımız 
“adalet yürüyüşümüz” örgütlerimiz ve halkımızın 
desteğiyle tüm yurdumuzda geniş katılımlı çeşitli 
eylemlerle devam etmektedir.

19 Haziran 2017 Pazartesi günü (bugün) itibariyle 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu lider-
liğinde tüm vatandaşlarımızı adaleti düşünmeye 
davet eden ve her gün tekrarlanacak olan 2 dakika-
lık “adaleti düşünmek için duralım” eylemi bugün 
saat 18.00’da başlayacaktır. 

Bu Eylem tüm il ve ilçe örgütlerinin de aynı anda 
ülkemizin her yerinde belirli noktalarda gerçekleş-
tirilecektir adalet arayışımız için yapılacak eyleme 
aynı saatte tüm örgütümüzün tam ve geniş katılımlı 
sağlanmasını önemle rica ederiz.” Denildi.

“ADALETİ DÜŞÜNMEK İÇİN DURALIM” EY-
LEMİ BUGÜN BAŞLIYOR

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa ERDEM, bugün 
yayınladığı bilgilendirme SMS’i ile tüm üyelerimize 
duyuruldu. İl Başkanı Mustafa ERDEM,  gönderdiği 
SMS’in de şöyle denildi;

“Bugün itibariyle ve her gün tekrarlanacak olan, 2 
dakikalık “Adaleti Düşünmek İçin Duralım” eylemi 
saat 18:00 de başlayacak olup tüm vatandaşlarımızı 
aynı saatte her nerede olurlarsa olsunlar eyleme 
katkı koymaya davet ediyoruz.” Denildi.

CHP’DEN YENİ BİR EYLEM
H

aziran 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sıngır’ın im-
zası ile yeni bir genelge yayınlayarak, il ve ilçe Başkanlıklarına gönderdikleri genelgede her 
gün tekrarlanacak olan, 2 dakikalık “Adaleti Düşünmek İçin Duralım” eylemi başlattıklarını 
duyurdular.
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CHP Antalya İl Başkanlığının düzenlediği 
ANTALYA ” adalet yürüyüşü” il programı 
kapsamında merkez ilçelerden üyelerin il binasına 
yürüyüşleri ile başladı.

İl binası önünde adalet pankartları taşıyan partililer, STK 
üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal katıldı.

Kahramankazan’da, Adalet yürüyüşünün 4. Gününde Yürüyüşe 
Katılan ve yaşamını yitiren Hasan Tatlı için 2 dakikalık saygı 
duruşu ile başladı.

ANTALYA ” adalet yürüyüşü” il programının okunmasından 
sonra İlçe Başkanları “adalet yürüyüşü” hakkında açıklamalar-
da bulundular.
ANTALYA ” adalet yürüyüşü” il programı CHP İl Başkanı 
Mustafa Erdem’in açıklamasıyla devam etti.
İl Başkanı Mustafa Erdem: “Anayasamız, Türkiye Cumhuri-
yetini insan haklarına saygılı, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olarak tanımlamaktadır. OHAL koşullarında, adil ve özgür bir 
ortamda gerçekleşmeyen, %51 oyla kabul edildiği ilan edilen, 
meşruluğu hukuken tartışmalı, 16 Nisan Anayasa referan-
dumu ile demokrasinin temel değerlerini yok sayan, yasama 
ve yargıyı işlevsiz kılan, fiili bir parti devleti rejimi ülkeye daya-
tılmış, anayasal düzenin temeli olan kuvvetler ayrılığı ortadan 
kaldırılmıştır. Bu gün askeri darbe dönemlerini bile aratan anti 
demokratik uygulamalarla karşı karşıyayız.” Dedi.
İl Başkanı Mustafa Erdem açıklamasına şöyle devam etti.
“Ülkemiz içeride ve dışarıda her türlü terörist faaliyetin etki 
alanına sokulmuş, insanlarımızın sosyal dokusu dinsel, etnik 
ve siyasal kutuplaşmalar sonucu çürütülmüştür. Siyasi iktidarın 
bu yönetim anlayışı ile yurttaşlarımıza eşit, özgür ve güvenli 
bir yaşam sağlaması mümkün değildir.
Bir taraftan FETÖ Terör örgütünün siyasi kanadındaki imam-

lar, damatlar, yandaşlar, yolsuzluk yapanlar, Atatürk’ün manevi 
şahsına hakaret etme cesaretini gösteren namussuzlar, tecavüz-
cüler, kadınlarımızı acımasızca katledenler, ellerini kollarını 
sallayarak özgürce gezerken, Diğer taraftan hala OHAL süreci 
uzatılarak, her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, akademisyenlerin, gazetecilerin, halkın oyu ile seçilen 
milletvekillerinin içeri atıldığı, işçilerin, memurların, öğret-
men, asker, polis her kesimden suçsuz insanların işten atıldığı, 
tutuklandığı, mağdur edildiği, asıl suçluların değil, masum 
insanların hapsedildiği, yani adaletin yok edildiği kritik bir 
süreçten geçiyoruz.

Yine bugün yargının tam anlamıyla iktidarın güdümüne 
girdiği, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altında 
olmadığı, çevremizin, tarım arazilerimizin, parklarımızın, zey-
tinliklerimizin, kentlerimizin rant uğruna yağmalandığı, yine 
rant uğruna yürekleri doğa ve insan sevgisi ile dolu bir çok 
insanımızın katledildiği, demokrasinin ve hukuk devletinin 
özü itibariyle askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. İşte tam bu 
süreçte biz, Adalet diyoruz.

Herkes için adalet Basın emekçileri için adalet, İşçilerimiz için, 
memurlarımız için adalet, Esnafımız için adalet, Kadınlarımız 
için, gençlerimiz için adalet, Öğretim üyelerimiz için, milletve-
killerimiz için adalet, Demokrasi mücadelesinde ceza evlerinde 
bulunan aydınlarımız için, Onurlu mücadeleleri 100 günü aşan 
Nuriye ve Semih için adalet adil yargılanmayı bekleyen her fert 
için adalet diyoruz. Sadece ADALET istiyoruz. Ve Adaletin bir 
gün herkese lazım olacağına olan inancımızla, İktidarın hukuk 
tanımayan uygulamalarına karşı çıkmak için, çağdaş bir ülkede 
özgür ve barış içinde yaşamak için, laik demokratik cumhuri-
yeti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak için, Genel başkanı-
mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne 
destek olmak için, Demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, ba-
ğımsız ve tarafsız yargıdan, özgürlükten ve adaletten yana olan 
bütün yurttaşlarımızı bu mücadele de bir arada olmaya davet 
ediyorum. Bu duygularla katkı ve katılımlarınız için hepinize 
teşekkür ediyor, Benliğinde, yüreğinde ADALET duygusu 
taşıyan herkesi saygıyla selamlıyorum.” Diyerek konuşmasını 
bitirdi.

Programın bitimde gökyüzüne adalet yazılı balonlar bırakıldı.

ANTALYA ADALET 
YÜRÜYÜŞLERİ 
BAŞLADI
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CHP Antalya İl Başkanlığının düzenlediği An-
talya adalet yürüyüşü programı kapsamında, 
İl Başkanı Mustafa Erdem Kaş ilçesine geldi.

Erdem, “Toplumda yaratılan korkunun sonucu sindirilmiş 
bir toplumla karşı karşıyayız. Eğer toplumsal direnci sağla-
yamazsak ki bu özellikle CHP’nin görevi hakikaten ülkemizi 
çok daha karanlık günler bekliyor. Onun için bugün yola 
çıkmış olan adaleti hak ettiği yere getirinceye kadar mücade-
lemizi sürdürmemiz lazım.” dedi.

İlçe Başkanı Ulaş Akbaş’ın ilçe başkanlığında karşıladığı 
Mustafa Erdem, ilçe Kadın ve İlçe Gençlik kolları yöneticileri 
ve üyeleri, CHP’li belediye meclis üyeleri, eski Kaş Belediye 
Başkanı Musa Bilgiç ve partililerle bir araya geldi.

İl Başkanı Mustafa Erdem’e CHP İl Yöneticileri, CHP il Kadın 
Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı 
Musa Gül, Konyaaltı İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı,  Muratpa-
şailçe Başkanı Ahmet Kumbul, Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer 
Güven, Serik İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, Kumluca İlçe 
Başkanı Kemal Bilal Öner ve önceki dönem Antalya Milletve-
kili Nail Kamacı eşlik etti.

ANTALYA İÇİNDE MÜCADELENİN İLK YERİ KAŞ

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya adalet yürüyüşü ile 
ilgili yaptığı konuşmada, Kaş’tan başlayan, ilçe merkezlerinde 
yapacakları yürüyüşlerle Antalya’ya ulaşacaklarını söyledi.
AntalyWa adalet yürüyüşü programlarını tamamladıktan 
sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek için İstanbul’a 
gitmeyi planladıklarını belirten Erdem şu ifadeleri kullan-
dı: “Ülkede şu anda yaşadığımız OHAL ile birlikte bütün 
demokratik hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir süreç 
yaşıyoruz. 

Bizlerin demokrasi, cumhuriyet, adaletten yana özlemleri, 
sevdaları hep var. Amacımız, o yozlaşmak üzere olan toplum-
daki düşünceyi yeniden canlandırmak, farkındalık yaratmak. 
Cumhuriyetimizin bütün kazanımları neredeyse yok edilmek 
üzere, kişisel özgürlükler neredeyse yok olmak üzere.
Toplumda yaratılan korkunun sonucu sindirilmiş bir top-
lumla karşı karşıyayız. Eğer toplumsal direnci sağlayamaz-
sak ki bu özellikle CHP’nin görevi hakikaten ülkemizi çok 
daha karanlık günler bekliyor. Onun için bugün yola çıkmış 
olan adaleti hak ettiği yere getirinceye kadar mücadelemizi 
sürdürmemiz lazım. Antalya içinde mücadelenin ilk yeri Kaş. 
Hepinizi bu süreçte, bu mücadeleye destek ve birlikte olmaya 
davet ediyorum.”

Etkinlik programına göre, Kaş ilçesinden başlayan CHP 
Antalya adalet yürüyüşü, arife ve Ramazan Bayramı dolayı-
sıyla verilecek 4 günlük aranın ardından ilçelerden de kent 
merkezine yürüyüşler devam edecek Partililer temsili olarak 
adalet terazisindeki kefelerden birini diğer ilçe başkanlığına 
teslim edecek.

İlçe örgütleri, adalet terazisinin kefelerini Antalya kent mer-
kezinde birleştirecek. Birleşecek olan adalet terazisi kefeleriy-
le CHP’liler eylemlerini Antalya Adliyesi önünde yapacakları 
basın açıklamasıyla sonlandıracak.

ANTALYA ADALET YÜRÜYÜŞÜ KAŞ’TAN BAŞLADI
H
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun, CHP Milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanmasının ardından 
başlattığı adalet yürüyüşüne destek 

olmak için önceki gün başlattığı Adalet nöbeti-
ne devam ediyor.

Antalya İl Başkanlığı dün akşam 21.00- 23.00 saat-
leri arasında kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı 
içerisinde kurulan ‘adalet çadırı’nda nöbet tutan 
CHP’liler, bugün yine aynı saatte parkta bir araya 
geldi. Ancak CHP’nin adalet çadırı Antalya Valili-
ği’nce OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

ADALET NÖBETİ HERGÜN 
21.00 – 23.00 KADAR DEVAM EDECEK

CHP İl Gençlik Kolları tarafından bu kez park içe-
risine minyatür bir çadır kurularak her iki tarafına 
‘adalet’ yazılı dövizler asan CHP’liler, saat 23.00’e 
kadar adalet nöbeti tuttular.

Partililerle adalet nöbeti tutan CHP Antalya İl Baş-
kanı Mustafa Erdem, minyatür çadırın bir sembol 
olarak park içerisinde duracağını, kaldırılmasını 
beklemediklerini söyledi. 

İl Başkanı Erdem, “OHAL nedeniyle Antalya 
Valiliği’nin talebidir. CHP olarak mağdur olma-
mıza rağmen talebi kabul ettik. Adaletin olmadığı 
yerde çadır da olmayacaktır. Sembolik de olsa mini 
çadırımızı buraya koyduk. Adalet sağlanana kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

GENÇLER SEMBOLİK ÇADIR KURDU
H
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CHP Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Adalet 
Yürüyüşünün 2. Etabı Gazipaşa ilçesi ile davam etti.

Gazipaşa’da düzenlen adalet yürüyüşüne, İl Başkanı 
Mustafa Erdem, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları 

Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa 
Gül, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı İlçe 
Başkanı İlhan Buğdaycı, Serik İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, 
Manavgat İlçe Başkanı Aliye Çoşar, partililer ve vatandaşlar 
katıldı.

Adalet yürüyüşünün 2. Etabında bugün saat 15.00’da Bülent 
Ecevit Caddesi üzerinde bir araya gelerek Cumhuriyet Meyda-
nı’na yürüyen CHP Antalya il örgütü Meydanda basın açıkla-
ması düzenledi. İl başkanı Erdem adalet kefesini Gazipaşa ilçe 
Başkanı Ömer Güven’e teslim etti.

Ülkemiz içeride ve dışarıda her türlü terörist faaliyetin etki 
alanına sokulmuş, insanlarımızın sosyal dokusu dinsel, 
etnik ve siyasal kutuplaşmalar sonucu çürütülmüştür. Siyasi 
iktidarın bu yönetim anlayışı ile yurttaşlarımıza eşit, özgür ve 
güvenli bir yaşam sağlaması mümkün değildir.” dedi.

Cumhuriyet meydanında açıklama yapan İl Başkanı Erdem 
açıklamasına şunları söyledi;

“Ülkemiz içeride ve dışarıda her türlü terörist faaliyetin 
etki alanına sokulmuş, insanlarımızın sosyal dokusu dinsel, 
etnik ve siyasal kutuplaşmalar sonucu çürütülmüştür. Siyasi 
iktidarın bu yönetim anlayışı ile yurttaşlarımıza eşit, özgür ve 
güvenli bir yaşam sağlaması mümkün değildir. OHAL süreci 
uzatılarak, her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, akademisyenlerin, gazetecilerin, halkın oyu ile seçilen 
milletvekillerinin içeri atıldığı, işçilerin, memurların, öğret-
men, asker, polis her kesimden suçsuz insanların işten atıldığı, 
tutuklandığı, mağdur edildiği, asıl suçluların değil, masum 
insanların hapsedildiği, yani adaletin yok edildiği kritik bir 
süreçten geçiyoruz.

SADECE ADALET İSTİYORUZ

Yine bugün yargının tam anlamıyla iktidarın güdümüne 
girdiği, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altında 
olmadığı, çevremizin, tarım arazilerimizin, parklarımızın, 
zeytinliklerimizin, kentlerimizin rant uğruna yağmalandığı, 
yine rant uğruna yürekleri doğa ve insan sevgisi ile dolu bir 
çok insanımızın katledildiği, demokrasinin ve hukuk devle-
tinin özü itibariyle askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. İşte 
tam bu süreçte biz, Adalet diyoruz. Herkes için adalet, Basın 
emekçileri için adalet, İşçilerimiz için, memurlarımız için 
adalet, Esnafımız için adalet, Kadınlarımız için, gençlerimiz 
için adalet, Öğretim üyelerimiz için, milletvekillerimiz için 
adalet, Demokrasi mücadelesinde ceza evlerinde bulunan 
aydınlarımız için, Onurlu mücadeleleri 100 günü aşan Nuriye 
ve Semih için adalet adil yargılanmayı bekleyen her fert için 
adalet diyoruz. Sadece ADALET istiyoruz.

Adaletin bir gün herkese lazım olacağına olan inancımızla, 
İktidarın hukuk tanımayan uygulamalarına karşı çıkmak için, 
çağdaş bir ülkede özgür ve barış içinde yaşamak için, laik 
demokratik cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak 
için, Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattı-
ğı adalet yürüyüşüne destek olmak için, Demokrasiden, barış-
tan, kardeşlikten, bağımsız ve tarafsız yargıdan, özgürlükten ve 
adaletten yana olan bütün yurttaşlarımızı bu mücadele de bir 
arada olmaya davet ediyorum.” dedi.

ADALET KEFELERİ ANTALYA’DA BİRLEŞECEK

İl Başkanı Erdem açıklamasının ardından Adalet Kefesini 
Alanya ilçe başkanlığına ulaştırmak için teslim etti.
CHP Gazipaşa ilçe Başkanı Ömer Güven ise konuşmasında ” 
kaybolan hukuk, kaybolan demokrasi, kaybolan parlamenter 
sistem ve adalet. Adalet herkese lazım olduğu için, herkese 
gerekli olduğu unutmaması gerekir. Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet 
yürüyüşünü sonuna kadar desteğimiz devam edecektir.” dedi.
Antalya İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu organizasyon 
kapsamında Antalya’nın doğu ve batısından iki koldan Antal-
ya’ya ulaştırılacak olan Adalet Kefesinin Kaş’tan gelecek diğer 
kefe ile birleştirilerek Antalya Adliyesi önünde basın açıklama-
sı düzenlenecek.

ADALET KEFESİ GAZİPAŞA’DA

H
aziran 2017



126

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

 
29 Haziran 2017

 

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın adalet yürüyüşleri 
Alanya ilçemizde devam ediyor.

Kuyularönü Camii önünde toplanan gruba CHP 
Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut’un adalet kefesi-

ni Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven’den teslim almasıyla 
başladı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem burada yaptığı 
acıkmasın da; “esas suçluların değil suçsuzların içeri atıldığı 
düşüncelerinden ötürü yazarlarımızın, basın emekçileri-
mizin, Üniversite öğretim üyelerimizin, öğretmenlerimizin 
içeri atıldığı ve diğer suçluların dışarıda kol gezdiği bir süreci 
yaşıyoruz. Diyen Erdem, Adalet yürüyüşünü küçümsemeye 
çalışıyorlar. Aslına bu sözün bittiği yerdir. 

Genel Başkanımızın çok onurluca verdiği karar hepimizi 
çok mutlu etmiştir. Bizlerde hem Kaş’tan hem Gazipaşa’dan 

Başlayan adalet yürüyüşlerimizi sürdürüyoruz. Gazipaşa’dan 
aldığımız terazi kefesini Alanya ilçe Başkanımıza teslim edece-
ğiz. Bugün Adaleti yok etmeye çalışanlara bir gün adalet lazım 
olacak diyorum.”dedi.

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven’in adalet kefesini 
Alanya ilçe Başkanı Ali Takavut’a teslim etmesinden sonra 
‘Adalet Yürüyüşü’ Kuyularönü Camii ile Atatürk Anıtı arasında 
gerçekleştirildi.

Alanya’da yapılan adalet yürüyüşüne, İl Başkanı Mustafa 
Erdem,  İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, 
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, CHP Kumluca İlçe 
Başkanı Kemal Bilal Öner, CHP Serik İlçe Başkanı Osman 
Demiroğlu, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan, Manavgat İlçe 
başkanı Aliye Çoşar, Akseki ilçe Başkanı Selahattin Göğüş, 
Eğitim-Sen gibi birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu da 
destek verdi.

Vatandaşlar Türk bayrakları ve üzerinde ‘Adalet’ yazan afişlerle 
Kuyularönü Cami önünde toplanarak yola çıktı. Atatürk Anıtı 
önünde son bulan yürüyüşte, CHP Alanya İlçe Başkanı Ali 
Takavut, Gazipaşa Başkanı Ömer Güven’den aldığı adalet tera-
zisini,  Manavgat İlçe Başkanlığına teslim edecek.

ALANYA`DA ‘ADALET’ YÜRÜYÜŞÜ
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Antalya İl Başkanlığının başlattığı  
‘adalet yürüyüşleri” Finike ilçemizde 
yapılan yürüyüşlerle devam ediyor.

Yürüyüşe CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, İl Kadın Kolları 
Başkanı Nilüfer Deveci, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan, 
Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, Demre İlçe Başkanı Mustafa 
Caner, Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, Serik İlçe 
Başkanı Osman Demiroğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, 
kadın kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde Finike Yat Limanı önünden 
başlayan yürüyüş, Tatlısu Çayı’nın üzerinde bulunan köp-
rüde sonra erdi. Yürüyüşe katılan grup ellerinde taşıdıkları 
‘adalet’ yazılı pankartlar eşliğinde yürüyerek ‘Hak, hukuk, 
adalet’, ‘Adalet herkese lazım’, ‘Finike burada, adalet nerede’ 
sloganları attı.

Finike Yat Limanı önünde konuşan CHP İl Başkanı Mustafa 
Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ada-
let yürüyüşünü çok anlamlı bulduklarını ve desteklediklerini 
söyledi. Erdem, “Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra 
kurulan parti devletiyle birlikte hiç gerekçe gösterilmeden 
OHAL uzatılmış, meclis devre dışı bırakılmıştır. Kanun Hük-
münde Kararnamelerle yürütülen, demokrasi ve hukukun 
askıya alındığı bir dönemde adalet mücadelesi veriyoruz. 
Antalya’nın en doğu ilçesi Gazipaşa ile en batı ilçesi Kaş’tan 
başlayan yürüyüşlerimiz, bir gün batı ilçesinde, bir gün de 
doğu ilçesinde devam edecek. İlçeleri kapsayarak Antalya’da 
son bulacak” dedi.

Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, Antalya’nın en batısın-
da bulunan Kaş ilçesinden başlatılan sembolik yürüyüşü 
temsilen devraldığı adalet terazisini Finike İlçe Başkanı Okan 
Tanır’a teslim etti. Tanır ise teraziyi iki gün sonra Kumluca 
İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner’e teslim edecek.

ADALET KEFESİ FİNİKE’DE
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İl Başkanı Erdem yayımladığı genelge de şunları belirt-
ti;

“Genel Başkanımızın ADALET YÜRÜYÜŞÜ kapsamında, 8 
Temmuz 2017 tarihinde İlçe Başkanlıklarımız önünden hareket 
etmek suretiyle ve 9 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat 7.00 da 
İstanbul ‘da olacak şekilde Otobüsler kaldırılacaktır.

9 Temmuz 2017 Pazar günü İstanbul’da Genel Başkanımız tara-
fından başlatılacak yürüyüşün devamında, yapılacak olan mi-
ting sonrasında Antalya’ya geri dönüş yapılacaktır.

Programa uygun olarak ilçe başkanlıklarımızca, adalet yürü-
yüşüne katılmak isteyenlere gerekli duyuruların yapılması ve 
yoğun katılım sağlanması önemlidir.  

İlçe başkanlıklarımızca, Programa katılacak kişilerin Adı,  So-
yadı ve GSM bilgilerinin listeler halinde hazırlanarak İl başkan-
lığımıza en geç 6 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 18.00 a 
kadar bildirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Antalya’dan Hareket günü: 8 Temmuz 2017 Cumartesi Antal-
ya’dan Hareket saati:   9 Temmuz 2017 Pazar günü sabah saat 
7.00 da İstanbul ‘da olacak şekilde İlçelerimizce belirlenerek 
üyelerimize duyurulacaktır.” Denildi.

ADALET MİTİNGİNE KATILIM ÇAĞRISI
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem İlçe başkanlıklarına CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘ ADALET YÜRÜYÜŞÜ’ kapsamında yürüyüşün son günü 
İstanbul’da düzenlenecek olan yürüyüş ve miting için otobüs kaldırılacağı duyurusunda 
bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başlattığı “Adalet” yürüyüşüne Manavgat 
CHP İlçe Başkanlığı’ndan da destek geldi.

“Adalet” yürüyüşü CHP İlçe Başkanlığı önünde 
başladı, İbrahim Sözen, Antalya ve Hasan Fehmi 
Boztepe Caddelerinde devam etti. Grup yürüyüşü-
nü Çakalderesi mevkiinde sonlandırdı. Manavgat 
İlçe Emniyet Müdürlüğü yürüyüş sırasında güvenlik 
önlemleri aldı.

CHP Manavgat İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet” yürüyü-
şüne destek verdi. Partililer ve vatandaşlar, ellerinde 
“Adalet” yazılı pankartlarla CHP Manavgat İlçe Baş-
kanlığı Önünde toplandı. Burada bir konuşma ya-
pan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 
“Adalet” yürüyüşünü çok anlamlı bulduklarını ve 
desteklediklerini ifade ederek, “”Özellikle 16 Nisan 
referandumundan sonra kurulan parti devletiyle 
birlikte hiç gerekçe gösterilmeden OHAL uzatılmış, 
meclis devre dışı bırakılmıştır. Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yürütülen, demokrasi ve hukukun 
askıya alındığı bir dönemde adalet mücadelesi 

veriyoruz. Antalya’nın en doğu ilçesi Gazipaşa ile 
en batı ilçesi Kaş’tan başlayan yürüyüşlerimiz, bir 
gün batı ilçesinde, bir gün de doğu ilçesinde devam 
edecek. İlçeleri kapsayarak Antalya’da son bulacak” 
şeklinde konuştu.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
güvenlik önlemleri eşliğinde CHP Manavgat İlçe 
Örgütü önünden başlayan yürüyüş, İbrahim Sözen, 
Antalya ve Hasan Fehmi Boztepe Caddelerinde de-
vam etti. Grup yürüyüşünü Çakalderesi mevkiinde 
sonlandırdı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde taşıdık-
ları “Adalet” yazılı pankartlarla, “Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz”,  “Hak, hukuk, adalet’, “Adalet herkese 
lazım’, ” Manavgat burada, adalet nerede” şeklinde 
slogan attı.

Yürüyüşe CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manav-
gat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat 
İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, Serik İlçe Başkanı 
Osman Demiroğlu, Akseki ilçe Başkanı Selahattin 
Göğüş, İbradı İlçe Başkanı Sami Demircioğlu, Gün-
doğmuş İlçe Başkanı Şakir Özdemir, Gazipaşa İlçe 
Başkanı Ömer Güven, Alanya İlçe Başkanı Ali Ta-
kavut, Manavgat ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın 
kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut yürüyüşü temsil 
eden adalet terazisini Manavgat İlçe Başkanı Aliye 
Coşar’a teslim etti. Aliye Coşar ise teraziyi Serik İlçe 
Başkanı’na teslim edecek.

ADALET KEFESİ MANAVGAT’TA
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Antalya İl Başkanlığı öncülüğünde Kum-
luca’da Adalet yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Kumluca 
İlçe Başkanı Kemal Öner, Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, Serik 
ilçe Başkanı Osman Demiroğlu, Korkuteli İlçe Başkanı Meh-
met Küçükkavukçu, Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, Kemer 
İlçe Başkanı Erdem Cesur, Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, 
meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Ahmet Aliağa Bulvarı’nda başlayan yürüyüş, ilçe merkezi Halil 
Çıvgın caddesinden devam ederek Karşıyaka Mahallesi Kazım 
Karabekir parkı önünde sona erdi.

Burada partililere hitap eden CHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Erdem, yüzlerce insanın hapse atıldığı bir süreci yaşadıklarını 
söyledi. Böyle bir süreçte CHP olarak hak, hukuk ve adalet de-
diklerini ifade eden Erdem, “Sayın genel başkanımızın başlattı-
ğı adalet yürüyüşünü çok anlamlı buluyoruz.

 Bizlerde katkı sunabilmek amacıyla ilçelerimizde adalet yü-
rüyüşleri başlattık. Bu manada katılımları anlamlı buluyoruz. 
Adalet yürüyüşümüzün bundan sonraki süreçte devam edece-
ğini belirterek bu davada herkesin desteğini bekliyoruz.” dedi.

CHP Kumluca ilçe Başkanı Kemal Öner de adaletsizliğin sade-
ce hukukta değil, toplumun her kesiminde yaşandığını aktardı. 
Öner, “Hükümet tüm uygulamalarında adalet, eşitlik, hak ve 
hukuk tanımamaktadır. Çiftçimizin, esnafımızın, sokakta ge-
zen vatandaşın hak ve hukuku hiçe sayılıyor. Dünya devletleri 
kendi insanını korumak için çalışırken, maalesef ülkemizde bu-
nun tam tersi yapılıyor.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 9 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapacağı mitinge vatandaşları 
davet eden Öner, hak ve hukuk arayışlarının bundan sonraki 
süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.

KUMLUCA ‘ADALET’ İÇİN YÜRÜDÜ
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Antalya İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ‘ 
adalet’ yürüyüşleri Serik ilçemizde yapıldı.

Yürüyüşe CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
İl Yöneticileri, İl kadın Kolları Başkanı Nilüfer 

Deveci, Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur, Demre İlçe Başkanı 
Mustafa Caner, Manavgat ilçe Başkanı Aliye Çoşar, Gazipaşa 
İlçe Başkanı Ömer Güven, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet 
Kumbul, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Demiroğlu: herkes bir köşeden adaletin sağlanmasını bekliyor

Çınaraltı meydanından başlayan yürüyüş, öncesinde açıklama 
yapan Serik İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, “ adaleti tekrar 
inşa etmek için bu mücadeleye katkı koyan buraya gelen tüm 
yoldaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Adalet olmadan 
hiçbir şey olmaz adalet herkese ihtiyaç. Herkes bir köşeden 

adaletin sağlanmasını bekliyor. 69 yaşında Genel Başkanımız 
Ankara’dan İstanbul’a yürümeyi göze aldıysa gerçekten ülkede 
tuz kokmuştur. Onun için bu yürüyüşe sonuna kadar devam 
edeceğiz. İstanbul’a milyonlarla gideceğiz.

Erdem: sözün bittiği yerdeyiz

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, 2 Temmuz 1993 günü Sivas 
Madımak’ta katledilenleri anarak başladığı konuşmasında 
şunları söyledi.

“Bugün hiçbir gerekçe göstermeden uyguladığı OHAL süre-
cinde meclisi devre dışı bırakmış, (KHK) Kanun hükmünde 
kararnamelerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bu parti devleti 
KHK’lerle yüzlerce insanımızı işsiz bırakmış sadece düşünce-
lerinden ötürü hapishanelerde gazetecimiz, yazarımız, öğre-
tim üyemiz yine mağdur edilmiş öğretmenlerimiz, memurla-
rımızın hepsi ‘adalet’ diyor. Yani sözün bittiği yer bu anlamda 
Genel Başkanımın başlattığı adalet yürüyüşünü çok anlamlı 
ve onurlu buluyoruz. Bizlerde Antalya’da destek olma adına 
ilçelerde başlattığımız yürüyüşlere yüreğinde adalet duygusu 
olan herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum.” dedi.

CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Çoşar, Gazipaşa İlçemizden 
yola çıkan adalet kefesini Serik Çınaraltı meydanında İlçe 
Başkanı Osman Demiroğlu’na teslim ederek yürüyüşe geçildi.

GAZİPAŞA’DAN YOLA ÇIKAN 
ADALET KEFESİ SERİK’TE
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş-
lattığı ‘adalet yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla 
Kemer’de yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Can, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur, Kumluca 
İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, CHP’li meclis üyesi Semih 
Top, partililer ve vatandaşlar katıldı. Derviş Eroğlu Cadde-
si’nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. 
‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Hak, hukuk, adalet’, ‘Antalya 
burada, adalet nerede’ diye slogan atan katılımcılar, ellerinde 
Türk bayrağı ve ‘adalet’ yazılı dövizler taşıdı. CHP Kemer İlçe 
Başkanı Cesur ise elinde adalet simgesi olan terzi taşıdı.

Yürüyüş sırasında cadde tek taraflı trafiğe kapatılırken, Kemer 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Aşırı 
sıcak nedeniyle gruptan bazıları şapka ve şemsiyeyle yürüdü.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Başkan Cesur, CHP Milletve-
kili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan ‘adalet 
yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini 
söyledi.

Özgürlüğün ve demokrasinin temeli adalet anlayışının büyük 
yaralar aldığını, yargının siyasallaştığını iddia eden Erdem 
Cesur, Türkiye’de sadece adalet istediklerini kaydetti.
Başkan Cesur, düzenlene yürüyüşünün siyasi parti yürüyüşü 
olmadığına dikkati çekerek, “Bu yürüyüş, sağcı, solcu, devrim-
ci, muhafazakar olarak bütün kesimin yaptığı bir yürüyüştür. 
Adalet arayanların yürüyüşüdür. Yürüyüşün son günü 9 Tem-
muz’da İstanbul’da yapılacak mitinge herkesi davet ediyoruz” 
diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Erdem Cesur, konuşmasının ardından ‘ada-
let’ simgesi olarak terazi kefesini Kumluca İlçe Başkanı Kemal 
Bilal Öner’den teslim aldı.

KEMER’DE ‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve 22. Gününe giren 
Adalet Yürüyüşü’nün Antalya finali yapıldı. Antalya 
CHP örgütü, günlerdir Antalya’nın ilçelerinde baş-
lattığı yürüyüşün finalini Aydın Kanza Parkı’ndan 

Antalya Adliye Sarayı’na kadar yürüyerek tamamladı.
İlçelerdeki yürüyüşlerde taşınan terazi kefeleri final yürüyü-
şünde birleştirildi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan 
Aydın Kanza Parkında, Kemer’in Konyaaltı’na, Aksu’nun Mu-
ratpaşa’ya devrettiği adalet kefeleri bir araya getirilerek oluş-
turulan sembolik adalet terazisi yürüyüşle Antalya Adliyesine 
götürüldü.
Kefelerin devir tesliminde CHP Kepez İlçe Başkanı Garip Er-
doğan yürüyüş için gelenlere teşekkür ettikten sonra CHP Ge-
nel Başkanı ile yürüyen tüm yol arkadaşlarına selam gönderdi 
ve Maltepe mitinginde buluşma çağrısı yaptı.
Daha sonra söz alan CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kum-
bul, şunları söyledi; “15 Haziran günü “Bir dikta yönetimi ile 
karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemi-
yoruz. Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz.” diyen Genel 
Başkanımızın ardına yüz binler düştü.
Bu 22 günde Adalet Yürüyüşü “herkes için adalet” isteyenle-
rin yürüyüşü oldu. Yüzbinler adımlarını umuda, demokrasiye 
ve güzel yarınlara olan inançlarıyla attılar. Attığımız her adım 
ülkemizde adalete hasret kalmış, adalet bekleyen herkes için 
oldu!
Benim için bugün yaşamımda büyük anlamı olan günlerden 
biri. Bugün burada Aksu İlçe Başkanımızdan devraldığım bu 
kefe bir büyük iddianın sembolü. İddiamız gerçekten büyük: 
ülkemizde yok olan adaleti yeniden tesis edeceğiz. Adaletin te-
razisi şaşmış durumda. Şaşan bu teraziyi düzelteceğiz.
AKP tarafından ele geçirilen yargıyı, yeniden bağımsız kılaca-
ğız. Bu aldığım kefe bir sembol. Yüzyıllardan bu yana adalet 
arayan insanların sembolü. Taa eski Mısır’dan bu yana bütün 
zamanlarda, bütün uygarlıklarda adil bir düzen, adil bir yaşam 
arayanların sembolü. İşte o adil düzeni kurmak için çıktık yola.
Adalet Yürüyüşü yalnızca CHP’nin yürüyüşü değil. Adalet yü-
rüyüşü günden güne Türkiye’yi esir alan bu adaletsiz düzene 
dur demek isteyen herkesin yürüyüşü”
Aydın Kanza Parkından yürüyüşe başlayan partililer, Güllük 
Caddesi, TRT Caddesi, Meltem Mahallesi güzergahından ad-
liye önüne geldi. CHP’lilerin Aydın Kanza Parkı’ndan adliyeye 
kadar yaptıkları yürüyüş 4 kilometreyi buldu.

Adliye önüne kadar çeşitli sloganlar atan partililer, polisler eşli-
ğinde sakin bir şekilde yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Sıcak hava-
da adliye önüne kadar gelen yaklaşık 800 partili, adliye bahçe-
sine alınmadı. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, adliye 
önünde ‘Adalet Kefelerini’ birleştirdikten sonra basın açıklama-
sı yaptı. “Bu onurlu yürüyüş adalet isteyen ve arayan bütün du-
yarlı insanlarımızın yürüyüşüdür”
Adaletin insanlığın ortak değeri olduğunu ifade eden CHP An-
talya İl Başkanı Mustafa Erdem, “Hak ve hukukun birincil te-
meli olarak Genel Başkanımı Kemal Kılıçdaroğlu, çok anlamlı 
bir yürüyüş başlattı. Bu onurlu yürüyüş sadece parti yürüyüşü 
değil, adalet isteyen ve adalet arayan bütün duyarlı vicdanlı in-
sanlarımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş insancıl ve barışçıl bir 
yürüyüş olması açısından da çok kıymetlidir. Bu yürüyüş yeni 
bir uyanış, yeni bir diriliş yeni bir umuttur. İnanıyorum ki umut 
yeşerecek ve hep beraber güzel günler göreceğiz. Bu yürüyüş, 
Düşüncelerinden ötürü parmaklıklar ardına atılan yüzlerce ga-
zetecinin, Şehit verdiğimiz binlerce vatan evladının, geride ka-
lan şehit çocuklarının, Binlerce gazinin, terör kurbanı yüzlerce 
sivil vatandaşımızın yürüyüşüdür.
Bu yürüyüş haksız, hukuksuz gözaltına alınan, tutuklanan, gö-
zaltında hayatını kaybedenlerin, adaletsiz karar ve uygulama-
ları onuruna yediremeyip intihar edenlerin, geride gözü yaşlı 
bırakılan ailelerin yürüyüşüdür.
Bu yürüyüş parasızlıktan okuyamayan öğrencilerin, ataması 
yapılmayan öğretmenlerin, çalınan sınav soruları ile geleceği 
karartılan gençlerin, KHK’lerle kadrosu elinden alınan öğretim 
görevlisi, memur, asker, polis bütün kesimlerin, kadro için kan-
dırılan taşeron işçilerin, sorgusuz sualsiz haksız yere ihraç edi-
lerek işsiz bırakılan insanlarımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, 
Gezi de coplanan, gaz sıkılan, öldürülen gençlerin, Berkin’lerin 
Ali İsmail’lerin yürüyüşüdür.
Kumpaslarla iftira atılanların, tutuklananların, Türkan Say-
lan’ların yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, Ölüme terk edilen maden-
cinin, tekmelenen Soma’lının yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, Rant 
uğruna yağmalanan doğanın ve bu uğurda katledilen canları-
mızın yürüyüşüdür.
Ve Bu yürüyüş 16 Nisan da iradesi yok sayılan Hak Hukuk 
ADALET diyen Laik Cumhuriyet sevdalısı HALKIMIZIN yü-
rüyüşüdür” dedi.

Umut ve heyecanla adalet arayışlarını çeşitli etkinliklerle sür-
dürdüklerini dile getiren Erdem, “Aydın Kanza Parkı’nda nöbet 
tuttuk. Doğuda Gazipaşa ilçemizden, batıdan Kaş ilçemizden 
başlayarak ilçe merkezlerimizde adalet yürüyüşleri gerçekleş-
tirdik. Bugün de burada terazi kefelerini birleştirdik. Bugün 
burada tekrar söylüyoruz adalet istiyoruz” ifadelerini kaydetti.
Yürüyüşe katılan yaklaşık 1000 CHP’li basın açıklamasının ar-
dından olaysız bir şekilde dağıldı.

ADALET TERAZİSİ KEFELERİNİ ADLİYE ÖNÜNDE BİRLEŞTİRDİ
Tem
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 CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü 
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, yazılı 
açıklaması şu şekilde:

Saygı değer vatandaşlarım,
Hepimizin özlemi ve dileği demokratik bir ortam-
da özgür ve kardeşçe yaşamaktır.
Bunun sağlanması da ülkemizin askeri ve sivil 
darbelerden arındırılması ile mümkündür. Ülke-
mizde Demokrasimiz, Cumhuriyet tarihi boyun-
ca çeşitli dönemlerde gerçekleşen ya da gerçek-
leşmesi için çalışılan darbeler, darbe girişimleri 
sonucu ağır yara almıştır. Zarar görmüştür.

15 Temmuz darbe girişimi diğer darbeler gibi ta-
rihimize kara bir leke olarak yazılmıştır.

15 Temmuz’u diğer darbelerden farklı kılan sivil 
halkımızın canı pahasına Atatürkçü, Cumhuri-
yetçi, Demokrasiden yana olan güvenlik güçleri-
mizle birlikte darbe girişimine karşı koyması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kararlı duru-
şudur. Bu onurlu karşı koyuş darbecilerin hain 
emellerine ulaşmasını engellemiş ve sonuç ülke-
mizin anayasal ve demokratik kazanımı olmuş-
tur.

Bu hain darbe girişimi ile ilgili askeri ve siyasi asıl 
sorumluların ortaya çıkarılması, suçsuzların de-
ğil gerçek suçluların cezalandırılması milletimi-
zin ortak talebidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bu anlamda yapılacak her türlü çalışmaya 
destek olacağımızı, asıl suçluların bulunması ile 
ilgili mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha 
kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Cumhuriyetin kurucu partisi, Çok partili yaşa-
ma geçişin ve demokrasinin mimarı Cumhuriyet 
Halk Partisi bütün darbelerin karşısında oldu-
ğu gibi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti 
yıkmaya, Demokrasiyi ortadan kaldırmaya yö-
nelik bu hain saldırının da karşısındayız ve net 
bir dille bir kez daha lanetliyoruz.

Saygıdeğer vatandaşlarım,

Ülkemizde ayrışımın değil toplumsal barışın sağ-
lanması çok önemli ve bir o kadar da değerlidir.
Bunun yolu da Demokrasinin, can ve mal güven-
liğinin vazgeçilmez kuralı olan yargı bağımsızlı-
ğının ve tarafsızlığının sağlanması, hukuk düze-
ninin evrensel ilkeler uygulanarak yeniden tesis 
edilmesinden geçmektedir.

Bu duygularla, Başta Gazi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhu-
riyetimizin Kuruluşundan bu yana vatanımızın 
birliği ve bütünlüğü için görev yaparken teröre 
kurban verdiğimiz şehitlerimizi, 15 Temmuz ge-
cesi darbeye karşı mücadele ederken şehit edilen 
güvenlik güçlerimizi ve sivil yurttaşlarımızı rah-
metle anıyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin anı-
ları önünde saygıyla eğiliyorum.

ERDEM’DEN 15 TEMMUZ MESAJI
Te

m
m

uz
  2

01
7



13535.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

CHP Antalya İl Baş-
kanı Mustafa ERDEM 
Antalya Altın Portakal 
Film Festivali Hakkın-
da Yazılı Açıklamada 
Bulundu.

KORKU SİNEMANIN 
ECELİ OLDU

Antalya,  eksiklikleri öyle 
ya da böyle her yıl tartışıl-
masa da, ulusal sinemanın 
gelişmesinde 50 yılı aşkın 
bir süredir “lokomotif, des-
tek” gibi sözcüklerle açıkla-
namayacak bir şekilde yaşamsal öneme sahip olmuştur. 

Bugün Türk sinemasını uluslararası festivallerde temsil eden, 
ödüle uzanan birçok isim adından Altın Portakal çıkartılan 
Antalya Film Festivali’nden aldığı ödüllerle ismini duyurmuş,  
yeni filmi için bütçe imkânlarına sahip olmuştur.  

Ulusal sinema için yarım asrı aşkın bir süre yaşam suyu olan 
Antalya Film Festivali’nden ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma-
sı’ bölümünü boş küreselleşme söylemlerine sığınarak kaldır-
mak hem ulusal sinemayı kavrayamamaktır hem de dünyanın 
yerelden küresele dönüşümü anlamamaktır. 

Nereden bakarsanız bakın ‘akıl dışı’ olan bu uygulamayla An-
talya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,  sadece 
ulusal sinemaya değil Antalya’ya da büyük zarar vermiştir. 

Evet, Antalya, uluslararası alanda bir festivali hak etmektedir.  
Ancak, Türel’in tercih ettiği yöntem kendi ifade ettiği gibi asla 
ve asla bir ‘devrimcinin sahip olduğu’ cesaret değildir. 

Türel ve şürekasının Antalya’da, İstanbul’da şatafatlı toplantı-
larda Antalya Film Festivali için ‘vizyon’ diyerek, ‘Korkaklar 
devrimci olmuyor’ diyerek anlattıkları olsa olsa Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın “14 yıldır kesintisiz iktidarız ama 
sosyal ve kültürel iktidar olma konusunda sıkıntılar var” sözle-
rinin ardından yaşadığı korkunun yansımasıdır. 

Sayın Başkan, geçmiş yıllarda esirgenen Başbakanlık Tanıtma 
Fonu’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi destekleri, 
THY gibi sponsorluklarla milyonlarca lira harcayarak gerçek-
leştirdiği festivali ne yaparsa yapsın elinde tutamıyor. Ödül alan 
sanatçılar sahneye çıktığında,  toplumsal sorunlara değinen 

filmler, belgeseller, kısa filmler 
beyaz perdede belirlediğinde hep 
aynı korkuyu yaşıyor. Onun için 
ödül konuşmaları sırasında canlı 
yayınlarda ses kesiliyor,  bir ya-
nıyla festival heyecanını ayakta 
tutan belgesel ve kısa filmler kal-
dırılıyor. 

Her festival zamanı karnı ağrı-
yan, korkularının esiri olan Sayın 
Başkan, her yıl karşımıza sözde 
‘devrimci’ ama ancak korkakların 
yapacağı işlerle karşımıza çıkıyor. 

Antalya’nın uluslararası bir festi-
vali hak ettiği doğrudur. Ancak 
Antalya’yı uluslararası sinema 
endüstrisinin parçası yapacak yol 
ve yöntem bu değildir.

Sayın Başkan, bunun böyle ol-
mayacağını, söz konusu kararlar 
alınmadan önce sinema sektörüy-

le, oyuncu dernekleri, sendikalar, birlikler, senama yazarlarıyla 
tartışmış, konuşmuş olsa görebilecekti.  

Belki Sayın Başkan da bu gerçeği biliyor ama korkularının esiri 
olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bakın biz yaptık. Kültür 
alanında da iktidar olduk” diyebilmek için ulusal sinemaya iha-
net ediyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül gecesinde gönül 
rahatlığıyla ağırlamayabilmek için Antalya’ya ihanet ediyor. 

Sayın Başkan, Antalya’yı uluslararası sinema endüstrisinin 
merkezlerinden biri haline getirmenin yolu yarışmanın ulusal 
boyutunu kaldırmaktan değil daha güçlü kılmaktan geçmekte-
dir.   Yerli sinema aynı zamanda bir ülkenin dilidir. Millî olan 
her şeye karşı çıkmaktan vazgeçin.

Kaldırdığınız bu etkinlik Türk sinemasının yaşamasında ve 
gelişmesinde ulusal anlamda büyük değere sahiptir. Bu güne 
kadar başarı ile sürdürülen etkinliğin kaldırılması yönünde 
verdiğiniz kararınızdan vazgeçmeniz hem Antalya’mızın hem 
de Türk sinemasının yararına olacaktır.

Eleştirilerden korkmayın, sanatı politik oyunlara malzeme et-
meyin ve bu yanlıştan dönün.

                                                                                                                   
Mustafa ERDEM 
CHP Antalya İl Başkanı

KORKU SİNEMANIN ECELİ OLDU
Tem

m
uz 2017

Erdem: “Sayın Başkan, Antalya’yı uluslararası sinema endüstrisinin 
merkezlerinden biri haline getirmenin yolu yarışmanın ulusal boyutu-
nu kaldırmaktan değil daha güçlü kılmaktan geçmektedir.   Yerli sine-
ma aynı zamanda bir ülkenin dilidir. Millî olan her şeye karşı çıkmak-
tan vazgeçin.” dedi.
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CHP İl Başkanı Mustafa Erdem il Başkanlığı’n-
da İlçe Başkanları ve il yöneticileri ile birlikte 
basın açıklaması düzenledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Antalya’da yap-
tığı konuşmasına tepki gösteren Erdem, “Sayın genel 
başkanımıza da yönelik tehditleri kabul etmediğimizi 
ve kabul edemeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak is-
tiyoruz” Dedi.

AMAÇ TOPLUMA KORKU SALMAKTIR

Erdoğan rejimi her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif 
ederek siyaseti baskı altına alma çabasındadır. Geçmişte fethi 
ile iştirak halinde kumpas davalarını sözlerin her zaman iste-
diğin şekilde Yolları bugün ayrılmış Görürse de aynı yöntem-
le uygulamaya devam ettikleri yeni fantastik resimler içinde 
oldukları görülmektedir. Diyerek konuşmasına başlayan Er-
dem, “Ortada bir casusluk suçu yoktur. Anayasa mahkemesi 
de böyle söylemektedir. Buna rağmen Erdoğan’ın talimatıyla 
İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu haksız yere mahkûm 
edilmiş ve tutuklanmıştır. Kurgulanan kumpas üzerinden 
Enis Berberoğlu’nu rehin alan anlayış, şimdi de Genel Başka-
nımızı tehdit etmektedir. Amaç CHP Genel Başkanını tehdit 
ederek topluma korku salmaktır.” Diye konuştu.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem il Başkanlığı’nda 
basın açıklamasında şöyle konuştu.

“Toplum vicdanında meşruluğu tartışılan 16 Nisan referan-
dumu sonrası hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı aynı 

zamanda bir partinin genel başkanı da olabileceğinin yolu 
açılmış ve Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan Adalet ve 
Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmuştur.

Anayasanın halen yürürlükte olan ilgili maddesine göre 
tarafsızlık yemini ederek göreve başlayan sayın cumhurbaşka-
nı tarafsız sız olma bir yana hiçbir gerekçesi kalmadığı halde 
uygulanan OHAL süreci ile kendisine muhalif olan herkesi 
baskı altına almaktadır.

Son olarak Sayın genel başkanımıza da yönelik tehditleri 
kabul etmediğimizi ve kabul edemeyeceğimizi kamuoyu ile 
paylaşmak istiyoruz.

Erdoğan rejimi her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif 
ederek siyaseti baskı altına alma çabasındadır. Geçmişte fethi 
ile iştirak halinde kumpas davalarını sözlerin her zaman iste-
diğin şekilde Yolları bugün ayrılmış Görürse de aynı yöntemle 
uygulamaya devam ettikleri yeni fantastik resimler içinde 
oldukları görülmektedir.

Ortada bir casusluk suçu yoktur. Anayasa mahkemesi de 
böyle söylemektedir. Buna rağmen Erdoğan’ın talimatıyla 
İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu haksız yere mahkûm 
edilmiş ve tutuklanmıştır.  Önce Mahkeme başkanı ve heyet 
değiştirilmiş, mahkûmiyet kararı verilmiş daha sonrada bu 
kararı inceleyecek üst mahkemenin başkanı değiştirilmiştir. 
Bütün bu uygulamalar kumpas davalarının tipik özelliğidir. 
Kurgulanan kumpas üzerinden Enis Berberoğlu’nu rehin alan 
anlayış, şimdi de Genel Başkanımızı tehdit etmektedir. Amaç 
CHP Genel Başkanını tehdit ederek topluma korku salmaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı Tayyip Erdoğan 
tek senin boyun eğmeyeceğiz Adalet özgürlük ve demokrasi 
isteyen milyonların sesi ve umudu olan Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturamayacaksınız. Türkiye’ye 
giydirmek istediğiniz deli gömleğini yırtıp atacağız. Baskıcı 
ve zorba rejiminizi tanımıyoruz, tanımayacağız. Ayrışımın 
değil kardeşliğin, savaşın değil barışın öncülüğünü yapmaya, 
mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.”

ERDEM: BASKICI VE ZORBA REJİMİNİZİ TANIMIYORUZ
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇOŞKUSU

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu tören-
ler, daha sonra resmi kabul için Antalya Valiliği’nde devam etti. 
Protokolün valiliğe geçişinin ardından alanda yer alan CHP 
İl Başkanlığı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Atatürk 
Anıtı’na çelenklerini bıraktı.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla birlikte İzmir Mar-
şı’nı söyleyen grup adına CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, basın 
açıklaması yaptı.

Mustafa Erdem, milli birlik ve beraberliği yok eden, insanları 
ötekileştiren, ayrıştıran bir anlayışla karşı karşıya oldukla-

rını kaydederek, çelenk sunmalarına bile izin verilmediğini 
söyledi. Erdem, “Çelenk sunmamızı engelleyerek milletin milli 
bayramlara olan ilgisini azaltmak ve milli bayramlar unuttu-
rulmak isteniyor.

Ne yaparlarsa yapsınlar, bizlere milli bayramlarımızı ve Ata-
türk’ümüzü unutturamayacaklar. Biz Atatürkçüler Cumhuriye-
te sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin aydınlık gelece-
ğini güneşe korkarak bakanlar değil, güneşe korkusuz bakanlar 
kurtaracaktır” dedi.

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Antalya’da, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümü, yenilenen Cumhuriyet Mey-
danı’nda bir dizi etkinlikle kutlandı.

30 Ağustos 2017

A
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlik-
leri kapsamında Antalya’da Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda dü-
zenlediği çelenk sunma törenine CHP Antalya milletvekilleri 
Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mustafa Akaydın, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Mustafa 
Erdem, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı 
Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve parti-
liler katıldı.

Törende konuşan CHP İl Başkanı 
Mustafa Erdem, “Bugün Ülkemiz 
için iki önemli olayın yıldönü-
münü kutlamanın sevinci ve 
heyecanı içindeyiz. 9 Eylül 1922 
Atatürk’ün Modern Türkiye’yi 
kurarken iktisat kongresi dahil 
bir çok önemli mesajı verdiği 
İzmir’in emperyalist işgalden 
kurtuluşu. Bu tarih aynı zaman-
da emperyalizme karşı ulusal 

bağımsızlığımızı kazandığımız tarih imza Mustafa Kemal 
Atatürk.  

Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Mustafa 
Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin isimsiz kahra-
manlarına borçluyuz.

9 Eylül 1923 laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinin kurucu 
partisi, aydınlanma devriminin sönmeyen meşalesi kurucusu 
ve ebedi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Benim iki bü-

yük eserim var; Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet 
Halk Partisi’dir. Diyerek önemini vurguladığı partimizin 94. 
Kuruluş yıl dönümü. 

Cumhuriyet Halk Partisi; hakkı hukuku, adaleti yok edenlerin, 
demokrasiyi içine sindiremeyenlerin değil, laik cumhuriyeti 
sonuna kadar savunan, çağdaş hukuk sistemini kuran, adalet 
için mücadele verenlerin partisidir.
Bugün TC’den rahatsızlık duyanlar, Atatürk ilke ve devrimle-
rini Milli Eğitim müfredatından çıkaranlar, Türk parasından 
resmini silmeye kalkanlar her fırsatta partimizi hedef gös-
tererek, Cumhuriyet’ten ve Cumhuriyet’in kazanımlarından 
rahatsız olanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır.

CHP 94’üncü yılında da ilk günkü gibi halkın umudu olmaya 
devam etmektedir
Bizler İçeride ve dışarıda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere 
rağmen laiklikten, Atatürkçü düşünceden, hukukun üstünlü-
ğünden, demokrasiden, özgürlük ve bağımsızlık sevdamızdan 
ödün vermeden kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği yolda çağdaş uygarlık yolunda tam bağımsız ay-
dınlık bir Türkiye’yi inşa edene kadar çalışmaya bıkmadan, 
usanmadan ve asla yorulmadan devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 
partisi üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk 
Parti’mizin 94. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, partimizin ku-
rucusu, ilk Genel başkanımız Mustafa kemal Atatürk’ü ve bu 
güne kadar aramızdan ayrılan tüm partililerimizi sevgi, saygı 
ve özlemle anıyorum.” diye konuştu.

Kuruluş yıldönümü kapsamında akşam da Muratpaşa Beledi-
yesi Kültür Salonu’nda konferans düzenlenecek.

CHP’DE 94. YIL HEYECANI

9 Eylül 2017
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14 Eylül 2017

 

“Hiçbir tarihte Antalya Büyükşehir 
Belediyesi hiçbir şekilde finansal 
bir darboğaza girmemiştir. 
2017 yılı bütçe açığı şimdi-
den yüzde 50’den fazladır. 
Bu borçlanma çılgın 
olarak tabir edilebile-
cek bir borçlanmadır. 
Toplam 383 milyon 
TL borç alabilme 
talep edilmektedir. 
Bu miktar borçlan-
manın bugün ki 
faiz oranlarına göre 
yıllık maliyeti 65 
milyon TL civarın-
dadır. Büyükşehir 
Belediyesi gelirleri ile 
bu borcu ödeyebilmesi 
mümkün değildir.” Diye 
belirten Erdem, “Bu talep 
belediyeyi iflasa götürecek 
çılgın bir taleptir. Antalya 
bizim her şeyimiz. Sayın Türel’i 
buradan Antalya’yı sürüklemek istedi-
ği borç batağından dönmeye davet ediyo-
ruz. Bu finans yönetimindeki acz Antalyalılara büyük zarar 
verecektir.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in yaptığı açıklama 
şöyle;

“2017 yılı bütçesini Ağustos Ayı itibari ile denkleyemeyen 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel, 
yarın yapılacak olan meclis oturumunda 21. ve 21. madde-
lerde Antalya tarihinde bir ilke imza atmaya çalışıyor. Halka 
tahvil ihraç ederek uygun vadeli ve düşük faizli bir borçlanma 
yöntemini ne hikmetse hayata geçiremediği için şimdi de bu 
borçlanmayı kamu ve özel bankalardan sağlamak için güncel 
yüksek faiz ödemeyi de göze almış durumda. 200 Adet farklı 
boylarda otobüs ve iş makineleri alımı için İl Bank A.Ş’den 
borçlanamayınca, özel bankalardan borçlanabilmek için yetki 
istiyor. Ayrıca bu borçlanma için teminat göstermekte zor-

landığı için İller Bankası gelirlerinden yüzde 40 üzerinde bir 
kesinti yapılabilmesinin önünü açacak yetki talebinde bulu-
nuyor. Böylelikle zaten eski borçlanmalar nedeniyle teminat 
konusunda engelle karşılaşınca şimdi de belediyenin gelirle-
rinden kesinti yapılabilmesinin önünü açan bir yetki kararı 
istiyor.

Hiçbir tarihte Antalya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde 
finansal bir darboğaza girmemiştir. 2017 yılı bütçe açığı şimdi-
den yüzde 50’den fazladır. Bu borçlanma çılgın olarak tabir 

edilebilecek bir borçlanmadır. Toplam 383 milyon TL 
borç alabilme talep edilmektedir. Bu miktar borç-

lanmanın bugün ki faiz oranlarına göre yıllık 
maliyeti 65 milyon TL civarındadır. Bü-

yükşehir Belediyesi gelirleri ile bu borcu 
ödeyebilmesi mümkün değildir.

CHP olarak halka hizmet için 
yapılacak yatırımlara ve kaynak 
yaratmaya her zaman destek 
vermeye hazırız. Ancak bu 
çılgın talebi akla ve mantığa 
uygun görmüyoruz. Bu talep 
belediyeyi iflasa götürecek 
çılgın bir taleptir.

2017 Yılı için 2 milyar 260 
milyon liralık bütçe oluşturan 

ve 410 milyon lira borçlanmayı 
öngören Antalya Büyükşehir 

Belediyesi sade 7 ayda yaklaşık 
600 milyon borçlanma yetkisi 

almış. Daha sonra tahvil ihracından 
vazgeçmiş. Şimdi de sadece 1 devam 

toplantısında 400 milyona yakın borçlan-
ma yetkisi istemektedir.

Görüldüğü gibi Antalya ipotek edilerek yatırım yapıl-
maya çalışılmakta. Yapılamak istenen yatırımlar da maalesef 
kent gündemiyle yeterince paylaşılmadan, koruma-kullanma 
dengesi göz ardı edilerek yapılmaktadır.

Antalya bizim her şeyimiz. Sayın Türel’i buradan Antalya’yı 
sürüklemek istediği borç batağından dönmeye davet ediyo-
ruz. Bu finans yönetimindeki acz Antalyalılara büyük zarar 
verecektir.”

ERDEM: BU BİR ÇILGINLIK!
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Menderes Türel, yarın yapılacak olan meclis oturumunda ki 
borçlanma talebine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Eylül 2017
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İl Başkanı Erdem gazetecilerle birlikte Masa Dağı’ndaki bölgeye 
giderek incelemelerde bulundu.

ERDEM: BU SEVGİYİ ASLA YOK EDEMEYECEKSİNİZ

Olay yerinde açıklama yapan Erdem, “Geldikleri günden beri 
Atatürk adını taşıyan ne varsa yıkmak için çaba harcayanlar, 
Türk lirasından Atatürk’ün resmini çıkartanlar, stadyumlar-
dan adını kazıyanlar, milli eğitim müfredatından Atatürk ilke 

ve devrimlerini çıkartanlar, yani bu anlayış, özgür ve bağımsız 
bir Türkiye’de yaşıyorsak Atatürk ve arkadaşlarına, atalarımıza 
borçlu olduklarını unutup, İçlerindeki kin ve nefret duygularını 
bir türlü yıkamıyor, atamızın heykelini buraya ormanlık alana 
atma cesaretini gösteriyorlar.” Diyen Erdem, “Buradan Antal-
ya valimiz Sayın Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm yet-
kililere sesleniyorum. Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal 
bulunup gerekli ceza verilmelidir. Ve herkes çok iyi bilmelidir 
ki Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmenimiz, Başkomuta-
nımız, Tek ve ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
ona olan sevgi ve bağlılığımızı asla ve asla yok edemeyecekler-
dir.” dedi.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem olay yerinden telefonla Emni-
yet Müdürü Celal Uzunkaya’yı arayarak, bunu yapanların bu-
lunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istedi. Erdem, çalılık 
alana atılan Atatürk Heykelini olay yerine gelen Emniyet yetki-
lilerine teslim ederek alandan ayrıldı.

19 Eylül 2017

BU HAİNLERE GEREKLİ CEZA VERİLMELİ

Kepez ilçesi Göçerler mevkiindeki 
çalılık alanda yürüyüş yapan CHP 
delegesi Mustafa Çiftçi ile bölge-
deki bir sitenin bekçisi, yaklaşık 2 

metrelik fiberden yapılmış Atatürk hey-
kelinin çalılık alana atıldığını fark edince 
CHP İl Başkanı Mustafa Erdem’i bilgilen-
dirdiler. 

Ey
lü

l 2
01

7



14135.DÖNEM İL YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, İl Yönetici-
leri, CHP Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan, CHP 
Döşemealtı İlçe Başkanı Zekeriya Altun, CHP An-
talya Milletvekili Devrim Kök, Niyazi Nefi Kara, İl 
Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik 
Kolları Başkanı Musa Gül, Büyükşehir Meclis Üyesi 
Songül Başkaya ve partililerle birlikte Antalya Adli-
yesine gelerek suç duyurusunda bulundular.

Adliye çıkışında, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün 
olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Mus-
tafa Erdem, “bizlerde suç duyurusunda bulunduk. 
Suçlu ya da suçluların bulunup cezalandırılması ile 
ilgili talebimizi ilettik. Takipçisi olacağız” dedi.

CHP Antalya dün Kepez ilçesi Göçerler mevkiindeki yaklaşık 2 met-
relik Atatürk heykelini makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkın-
da suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

20 Eylül 2017

Eylül 2017
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İl Başkanı Erdem, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Kor-
kuteli ilçe başkanlıklarında devam eden parti içi seçimler nede-
niyle İlçe ziyaretlerinde;  İl Sekreteri Cengiz Gülebay, İl Başkan 
Yardımcısı Süleyman Sakin, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer 
Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül’de eşlik etti.

“BU DÖNEM İKTİDARA ÇOK YAKINIZ”

Kongre süreci içine girilen bu günlerde ilçe Başkanlıklarını zi-
yaret ederek ilçelerinin yerel ve genel sorunları dinlemek, görüş 
ve önerileri paylaşmak için partililerle bir araya gelen Erdem, 
ilçe toplantılarında; Bugünkü ziyaretimiz nezaket ziyareti. Siz-
lerin de bildiği gibi partimiz kongre sürecine girdi. Biz de tüm 
ilçe örgütlerimizi ziyaret ediyoruz. Sıkıntıları dinliyoruz. 16 Ni-
san referandumunda çok güzel bir süreç geçirdik. Antalya hayır 
dedi. Bu süreç devam etmeli. Kendimize yakın adaylar olsun 
demek yerine, bu partiye hizmet edecek, insanlar aday olsun 
demeliyiz. Birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Diyen Erdem; 
“Bu dönem CHP iktidara çok yakın, iktidar olmasının önünde 

hiçbir engel yok. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Cumhuri-
yet Halk Partisinden vatandaşlarımızın büyük beklentileri var. 
CHP’nin ülkemiz için bir umut olduğunu görüyoruz. Bizim bu 
milletin kötü gidişatına dur diyeceğine umudumuz var.” Dedi.

Erdem, “2019 seçimlerinin ülkemiz için çok önemli bir seçim 
olacağını hem yerelde, hem genelde 2019 seçimlerine çok iyi 
bir planlama yapmamız gerekiyor. 2019 planlarımıza şimdiden 
başlarsak insanlarımızın özlediği iktidarı yakalayacağımıza ina-
nıyorum. Herkesi kucaklayacak bir süreci yakalayacağız. Antal-
ya’da bütün belediyeleri almamız gerekiyor ve alacağımıza da 
inanıyorum.” Diye konuştu.

İl Başkanı Erdem; 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği refe-
randum sürecinde gösterdikleri çaba ve gayretlerinden dolayı, 
İlçe Başkanları ve ilçe yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

İL YÖNETİMİ BATI İLÇELERİNDE
CHP İl Antalya Başkanı Mustafa Erdem, 
İl yönetimi İle birlikte batı ilçelerini 
ziyaret etti. Erdem: “Bu dönem CHP 
iktidara çok yakın, iktidar olmasının 

önünde hiçbir engel yok. Bunu çok iyi değer-
lendirmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisinden va-
tandaşlarımızın büyük beklentileri var. CHP’nin 
ülkemiz için bir umut olduğunu görüyoruz. Bi-
zim bu milletin kötü gidişatına dur diyeceğine 
umudumuz var” dedi.

24 Eylül  2017
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27 Eylül 2017

İl Başkanı Erdem, Ata-
türk heykeline yapılan 
saldırının faillerinin 
hala bulunamamasına 
tepki gösterdi.

“BU ÇOK MASU-
MANE BİR DURUM 
DEĞİL”

Cumhurbaşkanı’na 
hakaret edilmesini 
tasvip etmediklerini 
belirten Başkan Mus-
tafa Erdem, “Her gün 
Cumhurbaşkanına ha-
karetten içeriye alınan 
insanlar varken bizim 

Kurucumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
kemal Atatürk’e yapılan bu hain saldırının aslında bu 
saldırının nerede yapıldığı, heykelin nerede olduğu bi-
lindiği halde, eğer onlar ise bu üç hainin gözaltına alınıp 
serbest bırakıldığını da basından öğreniyoruz.  Şimdi bu 
çok masumane kabul edilecek bir durum değil Atatürk 
hepimizin Türkiye’de özgür yaşayan, bağımsız yaşayan ve 
çocuklarının geleceğini cumhuriyete borçlu bütün insan-
larımızın ortak değeri. Bu ortak değer üzerinde bu güne 
kadar bu hainlerin, suçluların bulunamamış olması biraz 
bizlere manidar geliyor.” Dedi.

Bir tarafta bu heykelin nerede olduğu belli olduğu bir 
süreç. Bu heykelin olduğu depoda herhalde depo görev-
lisi var. Depoda tabela var. Bu 1- 2 kişinin yapabileceği 
bir olay olmadığını savunan Erdem; “ Depodan alınıp 
heykelin atıldığı yere kadar onlarca kamera da var. Ama 
bugüne kadar bu olayın aydınlatılmadığını biz manidar 
görüyoruz. Bütün yetkilileri bu hain saldırıyı yapanları 
çok acil bulunup cezalandırılmasıyla ilgili tekrar göreve 
davet ediyoruz.” Diye konuştu.

ATATÜRK ORTAK DEĞERİMİZ

Atatürk’e yapılacak saldırılarla ilgili yasaların çok açık 
olduğunu hatırlatan Mustafa Erdem, konuşmasını şöyle 
tamamladı: Bildiğiniz gibi Atatürk’le ilgili kanunlarımız-
da, yasalarımızda Atatürk’e yapılacak saldırılarla, suçlarla 
ilgili yasalar çok açık belli. Anayasal suç işleyen bu hain-
lerin bu ana kadar bulunamıyor olmasını doğru bulmadı-
ğımızı, bunun takipçisi olacağımızı, sonuna kadar da bu 
hainlerin cezalandırılması ile ilgili sürecin takipçisi olup 
bunun sorumluluğunu aldığımızı buradan bir kez daha 
beyan etmek istiyoruz. Dediğim gibi Atatürk hepimizin 
ortak değeri eğer, bu olaylar aydınlatılmaz, insanları bu 
saldırılara alıştırılması isteniyorsa maalesef her acıdan 
bizi karşılarında bulacaklardır. Atatürk’e yapılan saldı-
rıyla ilgili talebimizi buradan bir kez daha aktarıyoruz 
ve Sonuna kadar da; Atatürk’e de, Cumhuriyet’e de sahip 
çıkacağımızı da beyan ediyoruz.

ERDEM’DEN ATATÜRK HEYKELİ TEPKİSİ
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 
3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. CHP Antalya milletvekilleri Niyazi 
Nefi Kara, Mustafa Akaydın, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ile partili-
lerle Antalya Adliyesi’ne gelen Mustafa Erdem, adliye önünde açıklama yaptı. 

Eylül 2017
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Ankara’da İbni Sina Hastanesi yoğun 
bakım ünitesinde tedavi altına 
alınan Baykal’ın sağlık durumu hak-
kında bilgi veren İl Başkanı Erdem, 
önceki dönem Genel Başkanımız 
ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz 
Baykal’ın bugün Sabahın erken sa-
atlerinde solunum sıkıntısı, yüksek 
ateş ve çarpıntı şikayetleriyle önce 
bir özel hastaneye Ardından İbni 
Sina Hastanesi’ne götürüldüğünü 
ve burada yoğun bakım ünitesinde 
tedavi altına alındığını söyledi.

Antalya Milletvekilimiz Sayın Niyazi 
Nefi Kara ve önceki dönem Millet-
vekilimiz Sayın Osman Kaptan’dan 
da bilgi alan Erdem; Sayın Baykal’a 
damar tıkanıklığı teşhisi konduğu-
nu,beyne giden damarların açıldı-
ğını, sol kol ve sol bacakta kuvvet 
kaybı olduğunu bilinçinin açık 
olduğunu, şu anda yoğun bakım 
ünitesinde tedavisinin devam ettiği-
ni söyledi.

İl Başkanı Erdem, “önceki dönem 
Genel Başkanımız ve Antalya Mil-
letvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a 
ailesine ve partililerimize geçmiş ol-
sun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar 
diliyoruz.” dedi.

Ek
im

 2
01

7

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem önceki dönem Genel Başkanımız ve Antalya 
Milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’ın Ankara’daki evinde rahatsızlanarak hastane-
ye kaldırılmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

ERDEM’DEN BAYKAL’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

16 Ekim 2017
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İL BAŞKANI MUSTAFA ERDEM, 
GENEL BAŞKAN SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

16 Ekim 2017

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Genel 
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhu-
riyet Halk Partisi Genel Merkezinde ki makamında 
ziyaret etti.

İl Başkanı Erdem’in Yaklaşık 40 dakika süren ziya-
retinde, Antalya kent sorunları ve parti çalışmaları 
konuşuldu. İl Başkanı Erdem, Antalya gündemi 
ve İl Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İL BAŞKANI MUSTAFA ERDEM GENEL BAŞKAN SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Ekim
 2017
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Anıta Çelenk koyma törenine, CHP Antalya milletvekilleri 
Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök’ün yanı sıra, protokol üye-
leri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatan-
daşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının 
ardından İstiklal Marşı okundu. Resmi çelenk törenin sona 
ermesinin ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları 
da çelenklerini anıta bıraktı.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, anıta çelenk sunumundan 
sonra kısa bir basın açıklaması yaptı. Erdem, Atatürk’ün Türk 
milletine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i hediye 
ettiğini söyledi.

Başkan Erdem, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yıldö-
nümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Türkiye’de özgür 
ve bağımsız yaşıyorsak, ve milli birliğimizi hala sürdürebili-
yorsak, laiklik ilkesiyle dini siyasete alet edenlerle mücadele 
ediyorsak, halen hukuk, adalet ve özgürlük ve barış diyorsak 
bunu Atatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyet’e borçluyuz.

Cumhuriyet’in kazanımları yok edilmeye çalışılsa da özgür-
lüğümüzü ve bağımsızlığımızı, demokrasimizi Cumhuriyet’i-
mize borçluyuz. Cumhuriyet’i ilelebet koruyacağımıza and 
içiyoruz. Bu bizim için onur, bir mücadele, bir eylem birliği, 
bir sevdadır” dedi. Bu sevda hiçbir zaman bitmeyecektir.” 
Diye konuştu.

28  Ekim 2017

CUMHURİYETİMİZ 94 YAŞINDA
Antalya’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na resmi çelenk sunulmasıyla başladı.

Ek
im

 2
01

7
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Ekim 
Fener Alayı

Ekim
 2017
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CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı açıklama 
şöyle; 

“Sayın Menderes Türel bir gazetecinin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan istese istifa eder misiniz? Sorusuna ‘iması yeter’ 
diyerek bu söylemi ile büyük bir demokrasi ayıbı işlemiştir. 
Tüm varlığını millet iradesi ile açıklayan Türel’in Tek ada-
mın güvenlikli şemsiyesi altında kalabilmek için sergilediği 
tutum, söylediği sözler sadece kendisi için değil Antalya 
içinde çok acıdır.

Yani AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan otur-
duğu koltuktan şöyle işaret parmağını biraz kaldırsa, hafif-
çe kapıyı gösterse Sayın Türel Antalya Büyükşehir Belediye 
başkanlığından hemen ayrılacağını söylüyor.

Bu nasıl bir demokrasi anlayışı bu nasıl bir millet iradesine 
saygıdır. Sayın başkan, siz sadece AKP Genel Başkanı istedi 
diye orada değilsiniz. Sorumlu olduğunuz bir Antalya var. 
Antalya halkı var. 

Daha yeni Cumhuriyet Bayramı Kutlaması diyerek çay 
bahçesi açtınız. Söz verdikleriniz var. Yaptıklarınız, ya-
pamadıklarınız, bozduklarınız, düzeltemediklerimiz var. 
Antalya halkının oyu ile seçildiniz daha süreniz var. Niye 
bu korku?

O tehditleri şantajları, parmak sallamaları bizim belediye 
başkanlarımız her gün yaşıyor. Sayıştay, İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri… Biri geliyor biri gidiyor. Turizm fuarlarına 
çıkış izni verilmiyor. İçişleri Bakanı meclis kürsüsünden 
tehdit ediyor. Uydurma haberler yandaş medya tarafından 
suç isnadına dönüştürülüyor.

Bu koşullarda Başkanlarımız sorumlu oldukları, sorum-
luluğunu hissettikleri Antalya için Antalya halkı için 
çalışıyorlar, üretiyorlar. 80 milyon 1’den büyüktür Sayın 
Başkan. Yine bu arkadaş toplama çıkarmayı bilmez diye 
suçlamadan bir bilene sorabilirsiniz. Evet, 80 milyon 1 den 
büyüktür ve siz, size oy veren, vermeyen milyonları temsil 
ediyorsunuz. Onlara hizmet etmek için görev talep ettiniz. 

Demokrasiyi, Milli iradeyi yok saymayın. En azından 
Antalya halkının iradesine saygı gösterin. Göreve devam 
etmeniz her şeyden önce milli iradeye saygının gereğidir. 
Demokrasiye saygının gereğidir.

Eğer bu metal yorgunluğu bütün belediyelerinizde varsa 
doğru olan erken seçime gitmektir. Sandıkta gitmek emirle 
gitmekten çok daha değerlidir. Karar sizin.”

1 Kasım  2017

TÜREL DEMOKRASİ AYIBI İŞLEMEKTEDİR

İl Başkanı Erdem; “Sayın Menderes Türel bir gazetecinin Cumhur-
başkanı Erdoğan istese istifa eder misiniz? Sorusuna ‘iması yeter’ 
diyerek bu söylemi ile büyük bir demokrasi ayıbı işlemiştir. Tüm 
varlığını millet iradesi ile açıklayan Türel’in Tek adamın güvenlikli 
şemsiyesi altında kalabilmek için sergilediği tutum, söylediği sözler 
sadece kendisi için değil Antalya içinde çok acıdır.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel’in yaptığı açıklama üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Kasım
 2017
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CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, İl 
Yöneticileri, Konyaaltı İlçe Başkanı İlhan 
Buğdaycı, İl Kadın Kolları Başkanı Ni-
lüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı 
Musa Gül ve Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği lokalinde basın toplantısı 
düzenledi. 

Erdem sözlerine partisinin önceki 
dönem genel başkanı Deniz Baykal’ın 
sağlık durumunda iyi yönde geliş-
me olduğunu söyleyerek başladı. Bir 
haberde şehitler ile ilgili söyleminin 
çarpıtıldığına değinen 
Erdem, bu haber sonrası 
kendisine yönelik Ak 
Parti İl Başkanı Rıza 
Sümer’in sözlerine tepki 
gösterdi. Rıza Sümer’in 
şehit ailelerinden özür 
dilemesi için kendisine 
çağrı yaptığını aktaran 
Erdem, “Ben bugüne 
kadar bırakın CHP İl 
Başkanı olarak, meslek 
hayatımda, yaşamımda 
şehit ailesinin üzüleceği 
tek bir hareket edemem. 
Şehitler bizim onu-
rumuzdur. Vatan için 
bayrak için canını veren 
şehitler ile ilgili incitici söz söylemem 
mümkün değildir. Şehitlerimizden ve 
ailelerinden özür dilemesi gereken biri 
varsa bu biz değiliz. Bu ülkeyi 15 yıldır 
yöneten iktidar partisinin başkanı bu 
özrü söylemeli” diye konuştu.

Erdem, Türel’in Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın ima etmesi halinde istifa 
edebileceği söylemini eleştirdi. Türel’in 
açıklamasını son derece talihsiz buldu-
ğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:

“Sadece bir kişinin işareti ile gidilme-
mesi gerektiğini demokrasinin bütün 
işlerliğiyle harekete geçirilmesi gerekti-
ğini savunan ve onu savunarak belediye 
başkanı olan şahsın ‘iması bile yeter’ 
demesi demokrasiye, Antalya halkına 
bence saygısızlıktır. Oy versin, vermesin 
Antalya’nın hizmetine kendini adamış 
bir belediye başkanının, bir kişinin 
işareti ile görevi bırakacağını söyleyebil-
mesi aslında bizleri önümüzdeki süreçte 
de son derece düşündürücü bir noktaya 
getiriyor. Halka hizmet için seçilecek 

başkanın yarınla ilgili kendi öz düşünce-
siyle kararını veremeyecek insanlardan 
seçilmemesi gerektiğinin altını çizmek 
istiyorum.”

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘muhalefet 
de kendi belediye başkanlarıyla ilgili ge-
reğini yapsın’ söyleminde bulunduğunu 
belirten Erdem, “Sayıştay sopasını gös-
teriyor. Belediyelerin sorumluluğunda 
suç varsa zaten yasal olarak denetimler 
devam ediyor. Böyle bir korkunun önü-

müzdeki süreçte bırakın belediyelerde 
seçimi, artık beledileri de atama ile yapa-
cak konuma getireceğini düşünüyorum. 
Bakanlıklarda bile istifaların gündeme 
geleceği söyleniyor. Artık seçilmişlerin 
atanmışların hiç farkı yok. Artık bir kişi-
nin emri ile orayı bırakabilecek yapının 
gelenek haline gelebileceği, demokrasi-
nin, cumhuriyetin bütün kazanımlarının 
yok edilmeyle çalışıldığı süreç bir nevi 
uygulanır duruma geldi” diye konuştu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 
demokrasi ile yönetilen ve 
tek ayakta kalan Müslüman 
ülkenin Türkiye Cumhuriyeti 
olduğunu belirten Erdem, re-
jim değişikliğine destek olun-
maması gerektiğini vurguladı. 
Sayıştay denetimlerinin en 
yoğun yaşandığı illerden biri-
nin Antalya olduğunu aktaran 
Erdem, şunları söyledi:

“Sürekli Sayıştay denetimleri 
var zaten. Parti gözetmek-
sizin denetim yapıldığını 
düşünmüyorum. Sayıştay 
denetimini CHP belediye-
lerine gönderip, kendileri 

metal yorgunluğu gerekçesiyle 
görevden alıyorlar. Araştırmaya gerek 
yok onlar için. Belediye başkanını sadece 
yorgunluk diye görevden almadıysanız 
bunun gereğini yapmalısınız. Sayıştay 
denetimi yıllardır var. Yeni bir korku 
salmak belediyelerde hizmet noktasında 
engellemelere yol açıyor. Bu korku ile 
gerçek kaliteli hizmet verme çalışmaları 
engelleniyor.”dedi.

2 Kasım  2017

ERDEM: BAŞKANIN YARINLA İLGİLİ KARAR 
VEREMEYECEKLERDEN SEÇİLMEMESİ GEREKİYOR

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın ima etmesi halinde istifa edeceği söyle-
mi hakkında, “Halka hizmet için seçilecek başkanın yarınla 
ilgili kendi öz düşüncesiyle kararını veremeyecek insanlar-
dan seçilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum” dedi.

Kasım
 2017
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Erdem, “Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Tür-
kiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgür-
lüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza 
kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükselecektir. 
Bu inançla, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla selamlıyor ve 
sonsuza kadar emanetlerinin bekçisi olacağımıza söz veriyo-
ruz.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’in yaptığı açıklama-
sında şunları söyledi; 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz ve başta mazlum milletler 
olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü bedenen aramızdan ayrılışının 79. yılında saygı, rahmet ve 
giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz.

Atatürk’ün ilke ve devrimleri, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış, istikrar 
arayışlarına ışık tutmakta; daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak 
için mücadele eden bütün halklar, Atatürk’ün mücadelesinden ilham almaya 
devam etmektedir.

10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini 
geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Yolumuzu da, 
kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştı-
ğı bütün güçlükleri yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir. ‘Özgürlük 
ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk’ün fikir ve ideallerinin 
ışığında, onurlu bir gelecek, huzurlu bir toplum ve kimsesizlerin kimsesi olan 
bir Cumhuriyet hedefimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır.

Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, 
beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın 
kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükse-
lecektir.

Bu inançla, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla selamlıyor ve sonsuza kadar 
emanetlerinin bekçisi olacağımıza söz veriyoruz.

ERDEM: SONSUZA KADAR EMANETLERİNE 

SAHİP ÇIKACAĞIZ
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü bedenen aramızdan ayrılışının 79. Yılında yazılı bir açıklama yaptı.

9 Kasım  2017

Kasım
 2017
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Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa 
Akaydın, İl Yöneticileri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve yöneticileri, İlçe Başkanları 
Gençlik Ve Kadın Kolları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partililer ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

anıta çelenk sunumundan ardından, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem basın açıklama-
sı düzenledi. 
Basın açıklamasına 10 Kasım isimli şiirle başlayan Erdem, “bu gün huzurunda bir 
kez daha söz veriyoruz, ATAM, İçeride ve dışarıda emperyalist güçlerin ve onun iş-
birlikçilerinin henüz 15 yaşında emanet ettiğin Bu gün 94.yaşını kutladığımız kutsal 
emanetin olan Cumhuriyetimizi yıkma, yok etme çabalarına asla boyun eğmeyece-
ğiz. Kurduğun Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Açtığın yoldan, gösterdiğin ülküden 
ayrılmadan yürüyeceğimize ve emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza ant 
içeriz. “ dedi.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi.
“Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, Çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline 
getirilebileceğini Bütün dünya ya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran, 
verdiği mücadelelerle, yaptığı devrimlerle bütün mazlum milletlere umut olan, Öz-
gürlük ve Bağımsızlık mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhu-
riyet Halk Partimizin kurucusu Başkomutanımız, ilk Cumhurbaşkanımız, ilk Genel 
Başkanımız Her on kasımda yüreğimizde, gönlümüzde, beynimizde, benliğimizde 
giderek ölümsüzleşen, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü bedenen aramızdan ayrılışı-
nın 79.yılında saygı ve minnetle anıyoruz.

Ve bu gün huzurunda bir kez daha söz veriyoruz,

ATAM, İçerde ve dışarda emperyalist güçlerin ve onun işbirlikçilerinin henüz 15 ya-
şında emanet ettiğin Bu gün 94.yaşını kutladığımız kutsal emanetin olan Cumhuri-
yetimizi yıkma, yok etme çabalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Kurduğun Cumhuriyet 
ilelebet yaşayacaktır. Açtığın yoldan, gösterdiğin ülküden ayrılmadan yürüyeceğimi-
ze ve emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza ant içeriz. “ diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 
79’uncu yıl dönümünde Antalya’da da törenlerle anıldı. 

ERDEM: CUMHURİYETİMİZİ YIKMA, YOK ETME ÇABALARINA 

ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem’in 
okuduğu 10 Kasım şiiri

on Kasım
10 Kasım bir doğumdur
Her doğum başlangıçtır ölüme
Ölüm; 
sığdırılmışsa içine bir yaşam
yaşam adanmışsa yaşamlara
ve öldüğünde insan
selam duruyorsa hala
topuyla, 
tüfeğiyle 
ve elinde çiçeğiyle
gözyaşlarıyla 
damla damla
insanlar...

ve varsa hala ardından
ağlayan kadınlar
ve çocuklar
doğduklarında yokken bile sen
senin resminse yakalarındaki
cepheye giderken

ve anılıyorsan hala 
her 10 Kasım’da
senin adını taşıyorsa
sokaklar,okullar
akıyorsa 
damlalar gözpınarlarından
yığınların
ve hala adın yazılamıyorsa 
nüfus kütüklerinde
ve hala varsa öldürmek isteyenlerin
ölümün adı değildir
10 Kasım
olsa olsa bir merhabadır 
ölüme

10 Kasım  2017

Kasım
 2017



152

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

Kasım
 2017

İki gün önce yaşanan felaket sonra-
sı Kumluca, Finike, Demre ve Kaş 
ilçelerinde oluşan hortumda çok sayıda 
tarım alanı, sera ve yerleşim yeri zarar 
gördü. Ağaçlar devrildi, elektrik telle-
rinin kopması sonucu birçok bölgede 
elektrik kesintileri meydana geldi.  1’i 
kamyon 5 araç yan yattı. Yaşanan afet 
nedeniyle 28 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı.

İl Başkanı Erdem, Konyaaltı İlçe Başka-
nı İlhan Buğdaycı, İbradı İlçe Başkanı 
Sami Demircioğlu, Muratpaşa İlçe 

Başkanı Ahmet Kumbul, Kemer İlçe 
Başkanı Erdem Cesur, Kaş İlçe Başkanı 
Ulaş Akbaş, Milletvekillerimiz Mustafa 
Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim 
Kök, Bursa Milletvekilimiz Orhan 
Sarıbal, Konyaaltı Belediye Başkanı-
mız Muhittin Böcek, Kemer Belediye 
Başkanımız Mustafa Gül, Muratpaşa 
Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Gençlik 
Kolları Başkanı Musa Gül, İl Kadın 
Kolları Yöneticileri ile birlikte Kumluca, 
Finike ve Demre ilçelerini ziyaret etti.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ
Beraberindeki heyetle birlikte afet 
bölgesini ziyaret eden Erdem, doğal 
afetin geride bıraktığı yıkımın büyüklü-
ğünü yerinde gördüğünü söyledi. Zarar 
gören çiftçilerimizden bilgi alan Erdem, 
“Kumluca ilçemiz Türkiye’nin örtü altı 
sebze üretim merkezi olduğunu, Ma-
vikent Mahallesi’nde yaşanan bu afetin 
ciddi hasarlar bıraktığını, CHP heyeti 
olarak, zarar gören üreticilerimizin 
yaralarının kısa sürede sarılması için 

gereken katkıyı sunacaklarını belirtti.

Finike’nin Turunçova, Sahilkent, 
Yeşilyurt, Yuvalı ve Çavdır Yellice 
mevkiindeki tarım alanlarını, sera 
ve yerleşim yerlerini CHP heyeti ile 
ziyaret eden İl Başkanı Erdem; afetin 
bıraktığı izleri bu bölgemizde de 
görüyoruz diye belirtti. Finike Ziraat 
Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu’yla 
bir araya gelen CHP heyeti, afetin 
verdiği zarar hakkında bilgi aldılar. 
Yaklaşık 300 metre genişliğinde, 

10 kilometre uzunluğunda ilerleyen 
hortum nedeniyle bölgede çok sayıda 
tarım alanı, sera ve yerleşim yeri zarar 
gördüğünü belirten Erdem,  “bölgede 
ki tarım çiftçilerimizin yaralarının bir 
an önce sarılması gerektiğini bunun 
içinde ellerinden geleni yapmaya hazır 
olduklarını” söyledi.

İl Başkanı Erdem ve CHP Heyeti Son 
olarak Demre İlçesi’ni ziyaret ederek 
hortum da zarar gören ve seralarında 
kalan sebzeleri kurtarma telaşında olan 

çiftçileri ziyaret ettiler. Beraberindeki 
heyetle birlikte Demre’de İlçe Kayma-
kamı Murat Uz’u da ziyaret eden İl 
Başkanı Erdem, Demre bölgesinde afe-
tin verdiği zarar ve bu zarar sonrasında 
yapılacaklar hakkında bilgi aldı.

CHP AFET BÖLGESİNDE 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, beraberindeki heyetle birlikte Kumluca, Finike ve Demre’de 
geçtiğimiz akşam şiddetli yağmur sonrası oluşan hortum nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret 
ettiler.

16 Kasım  2017
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Toplantının ardından Erdal İnönü Parkında Türkiye Harp 
Malulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya 
Şubesi’ni ziyaret etmek için otelden çıkmaya hazırlanan CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, otel lobisine tekerlekli sandalyey-
le gelen 80 yaşındaki Zehra Yiğit ile sohbet etti.

Daha sonra otelde bir program için gelen öğrencilerle öz-
çekim yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi’ne yürüyerek 
geçti.

Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derne-
ği Antalya Şubesi’ne geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
30 dakikalık toplantının ardından park içerisinde muhtarlarla 
bir araya geldi. 

Kılıçdaroğlu, daha sonra toplu açılış ve temel atma töreni için 
Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent 
Parkı’na geçecek.

Kasım
 2017

25 Kasım  2017

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT YAKINLARI ve MUHTARLA BİR ARAYA GELDİ

Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere Antalya’ya 
gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ilk olarak konakladığı otelde basına kapalı 
olarak, turizmcilerle bir araya geldi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır’da terör örgütü 
DEAŞ’ın dün yaptığı saldırıda 305 kişinin yaşamını yitirdiği-
ni, terörden çok büyük acılar yaşamış, terörden sürekli şikayet 
eden ve mücadele eden bir ülkenin insanı olarak Mısırlılar’a 
başsağlığı dilediğini söyledi. “Terörle hep beraber, insan 
olarak mücadele etmek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle 
konuştu:

“Mısır’da yaşanan sıradan bir 
olay değil. İslamiyet’i kullana-
rak terör estirenler asla İsla-
miyet’e hizmet etmemişlerdir. 
Bir barış dili olan İslamiyet’in 
terörle yan yana gelmesi için 
özel çaba içinde olan kesimler 
var. Terörü gerçekleştirenlere, 
onlara ne İslam ne Müslüman 
hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tü-
müyle inançlarından soyutlan-
mış teröristlerdir. Bütün dünya 
şimdi bizi daha iyi anlıyor. 
Terörle yıllardan beri mücadele 
eden Türkiye’yi daha iyi anlar-
lar diye umuyorum.”

Partisinin belediye başkanları-
na seçildikleri andan itibaren 
herkesi kucaklamaları talimatı verdiğini, bir belediye başka-
nının bütün yurttaşlara eşit hizmet vermenin yolunu açması 
gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Harcama yapıyorlar, her 
hizmetin bedelini, kuruşunu halka açıklayacaksınız. Halka he-
sap vereceksiniz. Halktan hesap sormayı değil hesap vermeyi 
namuslu bir görev kabul ediyoruz” diye konuştu.

İSİM VERMEDEN AK PARTİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, “Bir parti var, onların beledi-
yecilik anlayışı ile bizimki çok farklı. Onlar kentlerine ihanet 
ederler ve sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente 
ihanet yoktur, kentliye hizmet etme vardır. Onlar nerede yeşil 

bir alan görseler gökdelen hesabı yapıyorlar. Biz ise okul ve 
park yapmalıyız. Onlar kentleri rantlara, biz insanlara teslim 
ediyoruz. Aramızda bu kadar derin fark var” dedi.

“TEK ADAM FRAGMANINI YAŞIYORUZ”

2019’da yapılması planlanan yerel seçim-
lerinde Antalya, Mersin, Adana, İstanbul, 
Ankara, Balıkesir, Denizli ve Bursa’yı ala-
caklarını da iddia eden Kemal Kılıçdaroğ-
lu, şöyle devam etti:“Bu ülkeye demokra-
siyi yeniden getirmek için uyumayacağız, 
çaba harcayacağız. Çocuk ve gençlerimiz 
için mücadele edeceğiz. 2019 yılına iyi bir 
hazırlık yapmalıyız. Önümüzde iki seçenek 
var; tek adam rejimi ve demokratik rejim. 
Biz demokratik sistemden yanayız. İnsan 
haklarından, kadın erkek eşitliğinden, 
herkesin özgürce yaşamasından yanayız. 
Bağımsız medya ve yargıdan yanayız. Biz 
demokrasiyi savunacağız. Bugün yaşadı-
ğımız olay tek adam rejiminin fragmanı. 
Sinemada fragman izlersiniz, hoşunuza 
giderse sonra o filme gidersiniz. Şu anda 
tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. 
Bir adam var, tepede oturuyor, her şeyin 
emrini veriyor. ‘Şunu içeri atın, şunu dö-

vün, şu medyayı yasaklayın’ diyor. Belediye başkanlarını istifa 
ettiriyor. Yapmazsa ailesini tehdit ediyor. 2019’da bu gerçek 
bir öyküye dönüşebilir. Annelerin sorumlulukları var. Her eve 
gireceksiniz, her anneye sevgiyle yaklaşacaksınız. O çocuklara 
güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Hep birlikte emek 
harcayacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının 
ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından tamamlanan park 
ve tesislerin toplu açılışını yaptı, bazı tesislerin de temelini 
attı. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden Al Yazma Grubu 
üyeleri de Kılıçdaroğlu’na al yazma hediye etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 
TEK ADAM FRAGMANINI YAŞIYORUZ

Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda toplanan vatandaşlara seslendi.

25 Kasım  2017
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın 
Kumluca ilçesinde önceki hafta şiddetli yağış, fırtına 
ve hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi’nde-
ki seralarda incelemelerde bulundu, vatandaşların 
sıkıntılarını dinledi. Çiftçilerle sohbet eden Kılıçda-
roğlu, sorunun çözümü, mağduriyetlerin giderilmesi 
için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Daha sonra Finike ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, hor-
tumdan evleri zarar gören aileleri ziyaret etti. Evinin 
camlarının kırılması sonucu yaralanan Şükrü Özer’e 
geçmiş olun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Turunço-
va bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklama-
da, yaşanan afetin büyük olduğunu, hem çiftçileri 
dinlediğini hem de evi tahrip olanlarla görüştüğünü 
belirtti. Hasarın boyutunun büyük olduğunu vur-
gulayan Kılıçdaroğlu, “Bu konuda bazı çalışmalar 
yapılmış. Ama beklenen destek henüz tam gerçekleş-
miş değil. Burada 3 ev ciddi hasar görmüş durumda. 
3 evin de onarımını biz yapacağız, belediyelerimiz 
bunu yapacaklar. Vatandaşlarımız kısa süre içinde 
evlerinde oturacaklar.” diye konuştu.

TARSİM ile sıkıntıların olduğunu dile getirildiğini 
belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“TARSİM’den büyük şikayet var. Özellikle çiftçiler 
tarım sigortası yapmak istediklerini, vergi ödedik-
lerini, arazilerin kendilerine ait olduğunu ama yasal 

engeller nedeniyle tarım sigortalarını da ödeyeme-
diklerini, dolayısıyla mağduriyetlerinin giderileme-
diğini ifade ettiler. Bu konuda da biz özel bir çalışma 
başlatacağız ve Tarım Bakanına aktaracağız. Sanırım 
Tarım Bakanı da TARSİM’den kaynaklanan bazı 
sorunlar olduğunu ifade etmişti. Önemli olan bu 
sorunu bir an önce çözmek. Zarar var, doğru, zara-
rın boyutları da bir hayli yüksek. Umarız kısa süre 
içinde bunlar telafi edilir.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kumluca’da çiftçi 
vatandaşların sorunlarını dinledi Finikeli afetzedeleri ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU, KUMLUCALI ve FİNİKELİ 
AFETZEDELERİ ZİYARET ETTİ

26 Kasım  2017
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CHP AKSU’DA YILDIZ GÜVEN TAZELEDİ

29 Kasım  2017
25 Kasım  2017

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Kongresinde 
mevcut Başkan Kenan Yıldız, 94 delegenin oyunu alarak 
yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Adaylardan Akif Cirit 
33 oy alırken 2 delege ise oy kullanmadı.

CHP Aksu İlçe Teşkilatı bugün Köseoğlu Bekir Ök düğün 
salonunda olağan kongreye gitti. Kongrede iki aday ya-
rıştı. 2,5 yıldır CHP Aksu İlçe Başkanlığını yapan Kenan 
Yıldız ile Akif Cirit başkanlık için yarıştı. Sabah saatlerde 
başlayan kongreye CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üye-
leri başta olmak üzere bir çok davetli katıldı.

Yıldız: “CHP’de kaybedenin olmaz”

Kongrenin sonucunda CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıl-
dız, 94 delegenin oyunu alarak güven tazeledi. Adaylarsan 
Sınıf Öğretmeni Akif Cirit ise 33 delegenin oyunu aldı. 2 
delege ise oy kullanmadı.

Kongrede konuşan Başkan Kenan Yıldız, CHP’de kaybe-
denin olmadığını vurgulayarak, CHP’yi Aksu’da birinci 
parti yapacaklarının sözünü verdi. Yıldız, “Bundan sonra 
herşey daha güzel olacak. Çiftçimizi, esnafımızı vatanda-
şımızı daha fazla savunacağız. Herşey Aksu için olacak” 
dedi.

İLÇE YÖNETİMİ

Abbas Can, Hamza Erdem, M.Umut Oruç, Soner  Erboğa, 
Günay Fırat, Ali Karaçalı, Şaban Güler, Ümmü Hani 
Kumbul, Mustafa Oruç, Murat Çoban,  Hüseyin Coşkun, 
Şerife Özenç, Hatice  Erdem’den oluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Finike İlçe Kongresi Fi-
nike Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirildi. 

Kongreye CHP Eski Milletvekili Gürkut Acar, Nail 
Kamacı, Milletvekili Adayları Aydın Özer, Nusret 
Bayar, Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, 
Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, Finike Esnaf 
Kefalet Kredi Koop Başkanı Cihangir Kolak, 70 
delege ve davetliler katıldı. 

Kongrede konuşan CHP Finike İlçe Başkanı Okan 
Tanır” Finike ve Komşu ilçelerimiz ne yazık ki bü-
yük bir afet geçirdi. Öncelikle afetten zarar gören 
çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. 2019 
seçimleri CHP olarak Türkiye’nin var olup olma-
yacağımız bir seçimdir. Ya var olacağız. Ya yok 
olacağız. CHP’nin % 25 oyu ile büyük bir partidir. 
İç çekişmelerimiz ile bir türlü oyumuzu arttıramı-
yoruz.

Divan Başkanlığına Nusret Bayar ve Katip Üyelik-
lerine Mustafa Köleoğlu getirildi. 

İLÇE YÖNETİMİ 

Hikmet Balaban, İsa Eser, Atilla Öztürk, Beyhan 
Önal, Ümit Özdemir, Nurettin Çelik, Ramazan 
Eken, Cemile Atıcı, Hilmi Demirok, Mustafa Kar, 
Mustafa Ökten ve Hıdır Arzuman seçildiler.

CHP FİNİKE’DE TANIR GÜVEN TAZELEDİ
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CHP Akseki ilçe kongre seçimleri tamamlandı. 
CHP Akseki İlçe Başkanı Selahattin Göğüş tek 
aday olarak girdikleri seçimde yeniden başkan 
seçildi.

Akseki İlçe Kongresi’nde 63 delegeden 41 dele-
ge oy kullandı. Tek aday olarak gidilen seçimde 
mevcut başkan Selahattin Göğüş yeniden başkan 
oldu. 

İLÇE YÖNETİMİ 

 “Ali Çelebi, Numan Necip Alpaslan, Mustafa 
Soylu, Mehmet Sayın Soyçopur, Hüseyin Öztaş, 
Mine Kaya, Murat Özkyanak, Majir Pişkin  İl 
Delege listesi: Selahattin Göğüş, Mustafa Soylu, 
Özdenere Nebioğlu, Doğan Erdem”

AKSEKİ’DE GÖĞÜŞ GÜVEN TAZELEDİ İBRADI DEMİRCİOĞLU İLE DEVAM

CHP İbradı ilçe kongre seçimleri tamamlandı. 

CHP İbradı İlçe Başkanı Sami Demircioğlu tek 
aday olarak girdikleri seçimde yeniden başkan 
seçildi.

İbradı İlçe Kongresi’nde 48 delegeden 32‘si 
sandığı gitti. Tek liste ile gidilen seçimde Sami 
Demircioğlu yeniden başkan seçildi. 

İLÇE YÖNETİMİ

Cemil Dülek, Orhan Kozanoğlu, Sakıp Üstün, 
Mustafa Özkan, Ali Soner Yörür, İbrahim Taş, 
Sadık Taner, Ömer Kocakulak, Serap Küçükkuru, 
Fatma Siyavişçioğlu, Mehmet Topçuoğlu.

30 Kasım  2017 30 Kasım  2017
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Cumhuriyet Halk Partisi Serik İlçe Olağan Kong-
resi yapıldı. 138 oy alan Akbullah Akbaba yeni 
ilçe başkanı oldu.

CHP Serik İlçe kongresine aday Abdullah Ak-
baba ve Faik Çıtak oldu. CHP Serik İlçe Olağan 
kongresi Gündoğdu düğün salonunda yapıldı.
CHP Serik İlçe kongresinde 281 delegeden 269 
delege oy kullandı.  İlçe Seçim Kurulu görevlile-
rin yaptığı sayımda Abdullah Akbaba’nın listesi 
138 oy, Faik Çıtak’ın listesi 128 oy aldı. Kullanılan 
3 oy geçersiz sayıldı. 

Serik İlçe Başkanlığını 138 oyla kazanan Akbaba 
başkanlık için yarıştığı partilisi Faik Çıtak’a sarı-
larak; “ Bu işte emeği geçen bütün arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkür ederim. Kazanan Cumhuriyet 
Halk Partisi olmuştur biz olduk bir olduk” dedi.

İLÇE YÖNETİMİ

1.Ali Çatal, 2.Mevlüt Çelik, 3. Cumali Duru, 
4. Ülker Ercan, 5. Yusuf Etli, 6. Gönül Gizli, 7. 
Tanju Güler, 8. Erdoğan Has, 9. Kadir İnce, 10. 
Erhan Kandemir, 11. Halil Koca, 12. Arife Özer, 
13. Nurcan Özkan, 14. Bayram Şen, 15. Ahmet 
Üreyen, 16. Şerife Yedek

SERİK’TE YENİ BAŞKAN AKBABA

A
ralık 2017

1 Aralık  2017

CHP Kumluca’da Kemal Bilal Öner Güven Tazeledi CHP 
Kumluca İlçe Örgütü’nün iki listeyle gidilen olağan kong-
resinde mevcut Başkan Kemal Bilal Öner geçerli sayılan 
150 oyun 97’sini alarak yeniden seçildi.

CHP Kumluca olağan kongresi Günay Sahil Tesislerinde 
yapıldı. Kongreye, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, İl 
Yöneticileri, Muratpaşa İlçe Başkanım Ahmet Kumbul, 
ilçe yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, 
önceki dönem milletvekili Tuncay Ercenk, Nail Kamacı, 
Gürkut Acar, Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Küçükka-
vukçu, Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan, Finike İlçe 
Başkanı Okan Tanır, ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 175 
oy kullanıldı. 175 oyun 150’si geçerli sayıldı. 150 oyun 
97’sini Kemal Bilal Öner alırken, 52’sinin Arif Kocacık 
aldı. Bir oyda geçersiz sayıldı.

İLÇE YÖNETİMİ

Uğur Duran,Ulaş Durdaş, Bayram Başar, Özgür Orman, 
Muhammet Arıcan, Fahrettin Karaöz, Ali Ertürk, İsmet 
Silahcılar, Ali Kalender, Mehmet Bayram, Semre İlter, 
Rabia Demir, Müşerref Uslu, Buket Yıldız’dan oluştu.

KUMLUCA’DA ÖNER GÜVEN TAZELEDİ

2 Aralık  2017
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KEMER’DE HÜSNÜ ÖNAL DÖNEMİ
A

ralık 2017

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemer İlçe Başkanlığına 
Hüsnü Ünal seçildi. CHP Kemer İlçe Kongresi Kemer Beledi-
yesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mevcut ilçe başkanı Erdem Cesur ile Hüsnü Ünal’ın aday 
olduğu kongreye 99 delegeden 97’si katıldı. Kongrede CHP 
Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 2019’da iktidara gelmek 
için parti içinde birlik olmaya davet etti.

İlçe Başkan Adayı Hüsnü Ünal konuşmasında kongre sonun-
da kazandığı taktirde genel merkezin belirleyeceği belediye 
başkan adayının sonuna kadar yanında olacağını kaydetti. 
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi ve oylama sonunda 
kullanılan 97 oyun 50’sini alan Hüsnü Ünal CHP Kemer İlçe 
Başkanı seçildi. Erdem Cesur 46 oy alırken 1 oy zarfı boş çıktı.

İLÇE  YÖNETİMİ

Hasan Ali Acar, Fidan Akpolat, Umut Can Aslan, Şükran 
Coşkun, Mehmet Çokseyrek, Nurten Durmuş, Kahraman 
Erol, Yılmaz Hamurcu, Durmuş Yalçın Kahraman, Mehmet 
Karamermer, Burhan Orman, Sakine Ova’dan oluştu.

3 Aralık  2017

CHP Demre ilçe kongresi sonucu mevcut Baş-
kan Mustafa Caner yeniden seçildi. 

CHP kongresi ilçe merkezindeki bir restoranda 
yapıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
divan başkanlığına CHP Demre Belediye Meclisi 
Üyesi Recep Avcı seçildi. Ardından gelir- gi-
der raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Ardından isteyenlere konuşma hakkı verildi. 
Verilen önergeyle CHP Demre ilçe başkanlığına 
mevcut Başkan Mustafa Caner ile Mehmet Öz-
demir aday olmak istediklerini açıkladı. Ancak 
Mehmet Özdemir yeterli imzayı sağlayamadığı 
için adaylığını geri çekti. Divan Başkanı Recep 
Avcı, Özdemir’e konuşma hakkı verdi. 

Ardından seçime geçildi. 72 delegeden 43’ü oy 
kullandı. 43 oydan 1’i geçersiz sayıldı. Mustafa 
Caner geçerli 42 oyun tamamını alarak ikinci 
kez ilçe başkanı seçildi.
İLÇE YÖNETİMİ
Gülsüm Cengiz, Okan Kadir Çakar, Bilal Çil, 
Mehmet Gökkaya, Nuri Kahya, Ahmet Keskin, 
İbrahim Küçükpınar, Mehmet Matar, Osman 
Can, Özkan Koray Soydan, Mehmet Ünlü ve 
Hatice Yıldırım seçildi. 

CHP DEMRE’DE CANER’LE DEVAM

4 Aralık  2017
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa ilçe 
kongresinde Ömer Güven, yeniden başkan seçil-
di.

CHP ilçe kongresi Belediye Kültür Merkezi’n-
de yapıldı. Kongreye, CHP İl Başkanı Mustafa 
Erdem, eski Antalya milletvekilleri Gürkut Acar, 
Nail Kamacı ve Osman Özcan, eski Belediye Baş-
kanı Cemburak Özgenç ile diğer siyasi partiler ve 
STK temsilcileriyle partililer katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti seçildi. 
Divan başkanlığını avukat Ertuğrul Yeşildal’ın 
yaptığı kongrede oylama sonucu seçimlerin blok 
listeyle yapılması kararlaştırıldı. CHP İlçe Baş-
kanı Ömer Güven tarafından yönetim kurulu 
çalışma ve hesap raporu okunarak ibrası yapıldı. 
Ardından konuşmak isteyenlere söz hakkı verildi. 
Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek lis-
teyle seçime katılan mevcut Başkan Ömer Güven, 
yeniden seçildi. 

İLÇE YÖNETİMİ

Safiye Bulut, Merve Çelik, Yusuf Çobanoğlu, Ze-
liha Deniz, Tuncay Gür, Naim Oğuz, Nebi Oğuz, 
Kasım Özgörü, Ergün Sönmez, Rahime Uğur, 
Bahaettin Uygun, Ali Üstün’den oluştu.

GAZİPAŞA’DA GÜVEN TAZELENDİ KORKUTELİ’DE ÇILDIR DÖNEMİ

5 Aralık  2017

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Korkuteli İlçe 
başkanlığına Yıldıray Çıldır seçildi.

CHP İlçe Kongresi Belediye Düğün Salonunda 
gerçekleştirildi. Korkuteli İlçe kongresine önceki 
dönem milletvekilleri Gürkut Acar, Nail Kamacı, 
Tuncay Ercenk, Hüseyin Ekmekcioğlu, CHP İl 
Başkanı Mustafa Erdem, İl Sekreteri Cengiz Gü-
lebay, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, 
il yöneticileri ve partililer katıldılar. Kongre saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, divan Üye-
lerinin seçilmesi ile başladı. Divan Başkanlığına 
eski il başkanı Cavit Arı, başkan Yardımcılığına 
Ahmet Daloğlu ve katip üyeliğe Emel Küçükka-
vukçu seçildi. Faaliyet raporlarının okunmasının 
ve konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek 
aday olması nedeniyle 144 delegeden 87 delege-
nin oyunu alan Yıldıray Çıldır, Korkuteli Cumhu-
riyet Halk Partisi ilçe başkanı oldu.

İLÇE YÖNETİMİ

Hüseyin Karadeli, İsmet Çelik, Muzaffer Ünlü, 
Ayşegül Pınar, Mehmet Serdar Sarı, İbrahim 
Üstem, Adil Ekmekcioğlu, İsa Gedik, Mustafa 
Orhan, Yusuf Tuğyan, Mehmet Delioğlu, Ali 
Aktaç, Halil Tokma

6 Aralık  2017
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CHP Elmalı İlçe Başkanlığı’na mevcut Başkan 
Şakir Aydın yeniden seçildi. Aydın, ilçe teşkilatı 
olarak partiyi daha güçlü hale getirebilmek için 
daha çok çalışacaklarını söyledi.

CHP Elmalı İlçe Başkanlığı’na mevcut Başkan 
Şakir Aydın yeniden seçildi. Aydın, ilçe teşkilatı 
olarak partiyi daha güçlü hale getirebilmek için 
daha çok çalışacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elmalı İlçe 
Kongresi saat 11.00’de Elmalı Esnaf Kredi Kefalet 
Kooperatifi Düğün Salonu’nda yapıldı. Mevcut 
Başkan Şakir Aydın’ın tek liste ve 47 oyla yeniden 
başkan seçildiği kongrede 10 il delegesi de be-
lirlendi. Aydın, ilçe teşkilatı olarak partiyi daha 
güçlü hale getirebilmek için daha çok çalışacakları 
sözünü verdi.

İLÇE YÖMETİMİ

Fatma Ayhan, Süleyman Can, Doğan Coşkuner, 
Ünal Demir, Erhan Durkan, Hüseyin Erdemci, 
İbrahim Gökkaya, Önder Karakaş, İsmet Öztürk, 
Hüseyin Aydın Taşkıran, Mehmet Tezcan ve Uğur 
Ulus.

ELMALI AYDIN’A EMANET

7 Aralık  2017

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 
Elmalı İlçe Kongresi çıkışında yaptığı yazılı 
açıklamasında ABD Başkanı Trump’ın Ku-
düs’ün İsrail’in Başkenti kabul Edilmesinin 
Ortadoğu’da yeni bir çatışmanın fitilini ateşle-
diğini söyledi.

Ayrıca AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Antlaşmasını 
tartışmaya açmasını sert bir dille kınadı.

“ Lozan’ın tartışılacak bir tek maddesi bile 
yoktur. Ama bu iktidarın artık varlığı tartışılır 
hale gelmiştir. AKP İktidarı ve Recep Tayyip 
Erdoğan; Türkiye’yi sınırlarıyla birlikte büyük 
bir badireye sokmaktadır. Türkiye’de Cumhu-
riyetin bütün kazanımlarını, taşını, toprağını, 
sattılar, sıra vatanı satmaya geldi. Ege deni-
zinde işgal edilen 18 Türk adasının hesabını 
soracağına, Yunanistan’da Lozan’ı tartışmaya 
açmak vatana ihanettir.” Dedi.

İL BAŞKANI MUSTAFA ERDEM: 
LOZAN’I TARTIŞMAYA AÇMAK 
VATANA İHANETTİR

7 Aralık  2017
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CHP Gündoğmuş İlçe Kongresi’nde mevcut Baş-
kan Şakir Özdemir yeniden başkan seçildi. 

Özdemir, önümüzdeki dönemde CHP’nin oyları-
nı artırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Tek liste ile gidilen Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Gündoğmuş İlçe Kongresi’nde mevcut 
Başkan Şakir Özdemir yeniden başkan seçildi. 

CHP ilçe binasında yapılan ve 37 delegenin oy 
kullandığı seçimde 5 il delegesi de belirlendi. Öz-
demir, yaptığı açıklamada kendisini tekrar bu gö-
rece layık olan delegelere teşekkür etti. Özdemir, 
önümüzdeki dönemde CHP’nin oylarını artırmak 
için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

İLÇE YÖNETİMİ

Meryem Ceylan, Eylem Yüksel, Makbule De-
ğirmenci, Fatma Demir, Kemal Çetin, Ramazan 
Kalaycı, Ayhan Yılmaz, Mustafa Çelik, Yılmaz 
Günay ve Ali Çetin.

GÜNDOĞMUŞ’TA ÖZDEMİR’LE DEVAM

7 Aralık  2017

8 Aralık  2017

CHP Kaş ilçe kongresinde mevcut Başkan Süley-
man Ulaş Akbaş, yeniden seçildi.

CHP ilçe kongresi Kaş Belediyesi Çerçiler Fevzi 
Gürsoy Düğün Salonu’nda yapıldı. 

Verilen önergeyle divan başkanlığına eski Kaş Be-
lediye Başkanı Musa Bilgiç seçildi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet ve mali rapor 
okunarak, oybirliğiyle kabul edildi. Konuşmaların 
ardından seçimlere geçildi. Seçimlere tek aday ola-
rak katılan mevcut Başkan Süleyman Ulaş Akbaş 
yeniden seçildi. Kongrede 188 delegenin 100’ü oy 
kullandı. Ulaş Akbaş, geçerli 98 oyun tamamını 
alarak ikinci kez başkan seçildi.

İLÇE YÖNETİMİ

Mehmet Alacaoğlu, Mehmet Vural Arıkan, Meh-
met Erbay, Barış Gacar, Serpil Gökçül, Musa 
Güvenç, Feride Kocabıyık, Sinan Örs, Özcan 
Sarıkaya, Çiğdem Sarısoy, Yasemin Sertel, Vehbi 
Toraman, Yusuf Ustali ve Necati Yılmaz seçildi.

KAŞ’TA AKBAŞ’LA DEVAM

A
ralık 2017
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CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının 4’üncü olağan kongre-
sinde, 245 delegenin oyunu alan Hasan Şahin, ilçe başkanı 
seçildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının 4’üncü olağan kongre-
si Çağlayan Spor Salonu’nda yapıldı. İki listenin yarıştığı 
kongrede, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara 
Divan Başkanlığı yaptı. Kongrenin açılış konuşmasını 
da yapan Kara, taraf olduğunu belirtti. Niyazi Nefi Kara, 
Cumhuriyetin değerlerine sahip olmak için taraf olduğunu 
söyledi. Artan emperyalist, işbirlikçi ve hainlerin Cumhu-
riyet ve değerlerine saldırılarının devam ettiğini belirten 
Niyazi Nefi Kara, “Biz yolsuzluğa karşı mücadele edenlerin 
tarafıyız” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından blok ve çarşaf liste oluşturulması konu-
sunda tartışmalar yaşandı. Blok listeyi isteyen Hasan Şahin 
ile çarşaf listede ısrar eden Avukat Mustafa Altan Kızıl-
tan’ın delegeleri zaman zaman birlerinin üzerine yürüdü. 
Divan Başkanı Niyazi Nefi Kara, delege kartlarını toplaya-
rak oylama yaptı. Yapılan oylamada çarşaf liste isteyenlerin 
sayısı 88 çıkarken, blok listeyle seçime gidilmesini isteyen-
lerin sayısı 196 olarak belirlendi.

Blok listeyle girilen seçimin sonunda 245 oy alan Hasan 
Şahin, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday 
Mustafa Altan Kızıltan ise 153 oy aldı.

MURATPAŞA’DA HASAN ŞAHİN DÖNEMİ

CHP Alanya İlçe Başkanlığı, Alanya Kültür Mer-
kezi’nde (AKM) Olağan Genel Kurulu’nu gerçek-
leştirdi.

İlçe Kongresinde mevcut Başkan Ali Takavut ve 
Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullan-
ma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mev-
cut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya’nın 
başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP’de 
365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203’ünün 
oyunu alan Başkan Takavüt, 162’sini de Mehmet 
Can Karagöz aldı.

İŞTE TAKAVUT’UN LİSTESİ

Ali Takavüt Mustafa Kaptanoğlu Ufuk Aras sol-
maz Harun Seki  Perihan Tığlı Mehmet Okyanus 
Betül Durnaoğulları Nazmi Zavlak Süleyman 
Küçüktürk Murat Can Sefa Çorbacı Filiz Şahin 
Berkin civelek Memnune Hacıkadiroğlu Gargı 
Mehmet Can Baysal Barış Arslan Hüseyin Kaya

TAKAVUT YENİDEN BAŞKAN

9 Aralık  2017

A
ralık 2017
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CHP Konyaaltı ilçe Kongresi, Konyaaltı Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Emrah Kıvanç Mısırlıoğlu ile Onur Duruk’un 
yarıştığı seçimde 2 aday da 192 oy aldı.
Konyaaltı’nda yeni başkan çekilen kura ile Onur 
Duruk oldu.

CHP Manavgat ilçe kongresinde mevcut başkan 
Aliye Coşar, yeniden seçildi.

CHP Manavgat ilçe başkanlığının olağan genel 
kurulu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. 

Mevcut başkan Aliye Coşar’ın tek listeyle gir-
diği genel kurulda Divan başkanlığına Mustafa 
Ünal’ın getirildiği genel kurul, saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve İlçe 
Başkanı Aliye Coşar’ın konuşmasıyla başladı. İlçe 
Başkanı Aliye Coşar, partisinin eski Genel Baş-
kanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Genel kurulda Manavgat 
Belediye Başkanı Şükrü Sözen de söz alarak yap-
tıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda konuşan İl Başkanı Mustafa 
Erdem de Deniz Baykal’a geçmiş olsun mesajı-
nı gönderirken, dün İçişleri Bakanlığı kararıyla 
partisinin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez-
di’nin görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Toplam 
418 delegeden 295’inin oy kullandığı seçimde 
geçerli 277 oyun tamamını alan tek aday Aliye 
Coşar, yeniden başkan seçildi. Seçimde 18 oy da 
geçersiz sayıldı.

MANAVGAT’TA COŞAR İLE DEVAM

9 Aralık  2017

9 Aralık  2017

KONYAALTI BAŞKANI 
KURA İLE BERLİRLENDİ
YENİ BAŞKAN 
ONUR DURUK OLDU

A
ralık 2017
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CHP Kepez Olağan İlçe Kongresinde Servet Yıldız, Deniz 
Demiröz ve İbrahim ibiş Karataş’ın yarıştığı Kepez ilçe kong-
resi Sine Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.
CHP Kepez İlçe başkanlığı için; Yıldız, Deniz Demiröz ve İb-
rahim Karataş başkanlık için yarıştı. İlçe seçimlerinde Servet 
Yıldız 246 oy alarak başkan seçilirken. Deniz Demiröz 127. 
İbrahim ibiş Karataş ise 6 oy aldı.

Servet Yıldız yaptığı ilk açıklamada “Bu seçimin kaybedeni 
kazananı yok. Demokrasinin gereği olarak seçimlerimizi 
gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışıdır. İlk yerel seçimlerde 
Kepez’i almak için rakibim Deniz Demiröz ile birlikte bera-
ber çalışacağız” dedi.

İLÇE YÖNETİMİ

Akif Akkaya,Gülsüm Aktaş. Ali İhsan Altınbilek, Veysel Ay-
çın, Mithat Boydak. Şerafettin Coşkun, Ayşe Çankaya, Şenay 
Çelebi, Mehmet Çelik, Hüseyin Çınar, Zeki Doğan, Fatma 
Erol, Gül seren Hüseyinoğlu, Necdet Karakaya, Eser Kayhan, 
Ayşegül Küçükkara, Sıdıka Metelik, Reyhan Onan. Mehmet 
Hakan Saatçıoğlu, Hüseyin Sarı su, Emin Sönmez, Mehmet 
Şahın, Ahmet Tural, Cafer Turgay, Kazım Uğurel, Haşan 
Ünsal, Süleyman Yıldız’dan oluştu.

KEPEZ’DE SERVET YILDIZ DÖNEMİ

9 Aralık  2017

ZEKERİYE ALTUN GÜVEN TAZELEDİ

CHP 4. Döşemealtı Olağan Kongresi için Döşemealtı Beledi-
yesi Kültür Merkezinde yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP İl 
Başkanı Mustafa Erdem, İl Sekreteri Cengiz Gülebay, İl Başkan 
Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Antalya 
Milletvekilimiz Niyazi Nefi Kara, Döşemealtı Belediye Başkanı 
Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, 
Muratpaşaş İlçe Başkanı Hasan Şahin, Korkuteli İlçe Başkanı 
Yıldıray Çıldır, Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız,Önceki Dö-
nem Antalya Milletvekilleri Gürkut Acar, Tuncay Ercenk, Nail 
Kamacı, Önceki dönem İl Başkanları Cavit Arı, Ömer Melli ile 
birlikte partililer katıldı.

Mevcut İlçe Başkanı Zekeriya Altun’un tek liste ile katıldığı 
kongrenin Divan Başkanlığını Çetin Soysal’ın yaptı.

Zekeriya Altun’un tek listeyle katıldığı Döşemaltı’nda ise yeni 
yönetim şu isimlerden oluştu:

Hanife Aldemir, Murat Çelik, Reşit Doğan, Ramazan Dönmez, 
Özgür Gökoğlu, Mehmet Kaya, Servet Manav, Seyfi Silme, 
Semra Terzi, Abdi Yar Aşçı, Selçuk Yaşar, İsmail Yetim, Osman 
Yıldız.

A
ralık 2017



166

35.DÖNEM İL YÖNETİMİ FALİYET RAPORU

CHP Antalya Batı Akdeniz Spor Kurulu 
bölge toplantısı için Antalya’ya gelen 
Cumhuriyet Halk Partisi Tanıtım ve 
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurta-
ran, İl başkanlığını ziyaret etti.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’i 
İl Başkanlığı’nda ziyaret eden Cankurta-
ran, gündeme dair açıklamalar yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Tanıtım ve 
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Yasemin Öney 
Cankurtaran’a CHP Antalya İl Sekreteri 
Cengiz Gülebay, İl Başkan Yardımcıları, 
CHP Antalya Batı Akdeniz Spor Kurulu 
Antalya Sorumlusu Erhan Üstündağ, 
Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, 
Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, 
Döşemealtı İlçe Başkanı Zekeriya Altun, 
İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, İl 
Kadın Kolları yöneticileri ve partililer 
eşlik etti.
Cankurtaran, üçüncü çeyrekteki büyüme 
rakamı, gündemdeki torba yasa ile 

ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Vatandaşın evindeki durumun 
dışarıdan göründüğü gibi olmadığını 
söyleyen Cankurtaran, enflasyonun yüz-
de 13, işsizliğin yüzde 11- 12, cari açığın 
40 milyar dolara dayandığını dile getirdi.

 CHP’li Cankurtaran, şöyle dedi:
“2016’nın üçüncü çeyreğindeki büyüme, 
nasıl oluyorsa bu şartlar altında geçen 
seneye göre, yüzde 11.1 artmış. Vatandaş 
da soruyor, ‘Enflasyon yükseldi, işsizlik 
yükseldi, benim alım gücüm düştü? Bu 
büyüme, bir sene öncenin ortalamasına 
göre, nasıl yüzde 11.1 yukarıda?’ diye. 
Arkadaşlar, bu çok net görünüyor ki 
bu gerçek bir büyüme değil; hormonlu, 
şişirilmiş bir büyüme.”

‘MADEM BOLLUK İÇİNDEYİZ VA-
TANDAŞI KİM DÖVÜYOR?’

Büyüme rakamının bu kadar yüksel-
mesinin aklına bir fıkrayı getirdiğini 

söyleyen Cankurtaran, “Şimdi boksör 
sürekli dayak yiyor, yumruğu alıyor, 
ringin kenarında bekleyen antrenör de 
‘Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun’ 
diyor. Sonunda ağzı, burnu kan içinde 
kalan boksör, ‘Ya ben iyiyim de beni kim 
dövüyor?’ diyor. Şimdi hesap, o hesap. 
Vatandaşın alım gücü bu kadar düştü; 
ama hükümete baktığımızda Türkiye’de 
ekonomi harikalar yaratıyor. İyi de 
madem bu kadar bolluk içindeyiz ‘Bu 
vatandaşı kim dövüyor?’ sormak lazım” 
diye konuştu. 

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN LİRA TEKLİFİ

Hükümete asgari ücretin 2 bin liraya 
çıkarılmasını teklif eden CHP’li Cankur-
taran, “Madem ekonomimiz aldı başını 
gidiyor, söyleyip duruyoruz. Bakın, bu 
enflasyon, bu pahalılık, arka arkasına ge-
len zam, bu asgari ücretle bu iş götürül-
mez. 1402 liralık asgari ücret, artık eridi 
gitti. CHP olarak teklif getirdik. Gelin, 
hep birlikte asgari ücreti en az 2 bin lira 

CANKURTARAN: MADEM BOLLUK İÇİNDEYİZ 
ASGARİ ÜCRETİ 2 BİN LİRA YAPALIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, üçüncü çeyrekte yüzde 
11.1 olarak açıklanan büyüme rakamının ‘Hormonlu ve şişirilmiş’ olduğunu savuna-
rak, “Madem bolluk içindeyiz buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. 
Vatandaşın durumu vahim” dedi.

A
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yapalım. Yapalım ki emeklinin, işçinin, 
memurun, bütün çalışanların biraz yüzü 
gülsün. Kaldı ki artık 2 bin lira bile artık 
kurtarmıyor. Madem bolluk içindeyiz 
buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin 
lira yapalım. Vatandaşın durumu vahim” 
dedi.

‘TORBA KANUNLA VATANDAŞIN 
CEBİNDEN 28 MİLYAR LİRA ÇIKA-
CAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın açıkladığı 124 maddelik torba 
kanun tasarısını hatırlatan Cankurtaran, 
“Bütün vergilere, bütün cezalara, bütün 
harçlara gözümüz aydın, zam geliyor. ‘Ek 
vergi düzenlemesi’ denilen yeni torba ya-
sayla vatandaşın cebinden 28 milyar lira 

daha çıkacak arkadaşlar. Kimin cebinden 
çıkacak? Sizin, bizim. ‘Bunlar torba yasa’ 
diyerek, vatandaşın başına da torbayı 
geçirdi. Artık vatandaş, nefes alamaz 
hale geldi. Torbayı kafaya geçirdiler. Biz 
nefes alamayacağız, cebimizde kalan son 
kuruşlar da yeni torba kanunla uçup, 
gidecek. Çok büyük bir yük geliyor yıl-
başından sonra; ama baktığınızda harika 
durumdayız” diye konuştu. 

ERZURUMLU TEYO’ BENZETMESİ

Hükümete yönelik ‘Erzurumlu Teyo’ 
tiplemesi benzetmesinde bulunan CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, 
şunları söyledi:

“Bekir Bozdağ, TBMM açıklamasın-

da dedi ki ‘Tarafsız bir Cumhurbaş-
kanı’mız var bizim’. Allah Allah, bir 
yandan bakıyoruz Binali Yıldırım diyor 
ki ‘Trump, Cumhurbaşkanı’nı aramaya 
cesaret edemedi’. Bir yandan nohut, kuru 
fasulye, buğdayda ithalat yapıyoruz. 
Hatta ithalatımız, ihracatımızı yakala-
mış durumda; ama kalkıyor, diyorlar ki 
‘Tarımda Avrupa birincisiyiz’. Ya gerçek-
ten ‘Erzurumlu Teyo emmi’yi geçtiniz 
palavra atmakta. Onun palavraları, hiç 
değilse şakaydı, zararsızdı; ama iktidarın, 
bu hükümetin palavraları, resmen halkın 
zekasıyla dalga geçmek.”

A
ralık 2017
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İl Başkanı Erdem: Amacın; “Boğaçayı çevresinde 
imar rantı yaratmak mı? Yoksa Antalya’ya hizmet 
etmek mi? Antalya’da cazibe merkezi kıtlığı mı var? 
Amacın Antalya’ya hizmet etmekse; kentin çok 
ciddi sorunları var, onları çöz.” Dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı 
yazılı açıklamasında şunları söyledi; 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel 
Boğaçayı’nda ‘Çılgın’ proje uygulamak istiyor Bu 
projesi gerçekten ‘Çılgın’;

- Kentimizin içme suyunun karşılandığı böl-
gedeki yeraltı sularını tuzlandıracak kadar ‘Çılgın’,
- Yeşil Konyaaltı’nı çoraklaştıracak kadar 
‘Çılgın’,
- Boğaçayı’nın getirdiği kum, çakıltaşı ve 
alüvyonlarla oluşan Antalya’nın dünyadaki alameti-
farikalarından olan Konyaaltı sahilini yok ettirecek 
kadar ‘Çılgın’,
- Konyaaltı’ndaki doğal dengeyi bozacak, 
tehlikeye atacak kadar ‘Çılgın’.

Sayın Türel, Antalya’nın bütün sorunlarını çözdün 
de şimdi; 100 yıllardır akan Boğaçayı’na mı gö-
zünü diktin? Amacın; Boğaçayı çevresinde imar 
rantı yaratmak mı? Kum ve çakıl ocağı oluşmasını 

sağlamak mı? Yoksa Antalya’ya hizmet etmek mi? 
Antalya’da cazibe merkezi kıtlığı mı var?
Amacın Antalya’ya hizmet etmekse; kentin çok 
ciddi sorunları var, onları çöz.

Sayın Türel; Hadi; Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Boğaçayı Kuyularının olduğu 
bölgeyi ‘mutlak koruma alanı’ ilan eden Bakanlar 
Kurulu Kararı’nı anlamadın, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yanı sıra Başkanlığını yaptığın Antalya Su 
ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) 
Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nden 
de mi bihabersin?  Başkanlığını yaptığın ASAT’ın 
Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nde 
Boğaçayı Mutlak Koruma Alanı’dır diyor bunu da 
mı bilmiyorsun? 

Sayın Türel; ‘Çılgın’ projenle; Boğaçayı’nı, kazıp 
deniz seviyesinden aşağı çekeceksin, deniz suyunun 
içeri alınmasını ve yeraltı içme sularının tuzlanma-
sını sağlayacaksın. Çekilen Yeraltı sularının yerini 
tuzlu deniz suyu doldurunca Konyaaltı’nı çoraklaş-
tıracaksın. Boğaçayı; kum ve çakıl taşıyamayacağı 
için sahilin çekilmesine neden olacaksın. Antal-
ya’nın yeraltı sularını, sahilini yok edecek, kurak-
laştıracak ‘Çılgınlıklardan uzak dur aklını başına al. 

A
ralık 2017

TÜREL’İN ÇILGINLIKLARI BİTMİYOR
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e yüklenerek; 
Boğaçayı projesinin yeraltı sularını tuzlandıracak 

kadar, Yeşil Konyaaltı’nı çoraklaştıracak kadar, Dünyaca ünlü 
Konyaaltı sahilini yok ettirecek kadar, doğal dengeyi bozacak, 
tehlikeye atacak kadar tehlikeli ve Çılgın bir proje olduğunu 
söyledi.

22  Aralık  2017
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26  Aralık  2017

İl Başkanı Erdem; “Yine bir gece 
yarısı KHK’sı ile Türkiye demokra-
sisine bir darbe daha vurulmuştur. 
Türkiye 17 aydır bir darbe bildirisi 

olan OHAL KHK’larıyla yönetilmektedir. 
AKP iktidarı Türkiye’yi darbeyle yönetmeye 
alışmıştır. 17 aydan bu yana OHAL ile ilgisi 
olmayan KHK’larla siyasal, hukuksal yaşam 
işlemez hale getirilmiştir. AKP’nin niyeti 
gelecek sandığa kadar Türkiye’yi OHAL 
şartlarında yaşatmak” istiyorlar dedi.

Çok açık söylüyoruz,

BU HUKUK DEVLETİNİN İDAMIDIR

KHK’nın 121. Maddesi çok tehlikeli sonuçlar do-
ğurabilecek ve cezasızlık hükmü içeren bir madde 
olduğunu belirten Erdem; “Bu maddede ‘Resmi 
bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın 15 
Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 
ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki 
eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edilen 
kişi hakkında, ceza verilmez’ denmektedir. Çok 
açık söylüyoruz, BU HUKUK DEVLETİNİN İDA-
MIDIR. Bu madde ile birileri, ‘ben terörle mücade-
le ediyorum’ diyerek suç işlerse buna ceza verilme-
yecektir. Bu ancak ve ancak militarist devletlerde 
olur, faşist devletlerde olur, paramiliter güçler 
kurarak toplumu korkutmak isteyen diktatörlük-
lerde olur. Bu madde iktidar eli ile sivil silahlı çete 
kurma maddesidir. AKP, Türkiye’yi bir ateşin içine 
atma peşindedir. Bizler, iktidarı derhal bu tehlikeli 
uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.” Dedi.

MUSTAFA ERDEM: BU HUKUK DEVLETİNİN İDAMIDIR. 
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, son çıkatılan KHK ile ilgili açıklama yaptı.
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Taşeron işçilere kadro düzenlemesi

EKSİKTİR, GEDİKTİR VE ANAYASAYA AYKIRIDIR

Anayasal olarak OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar yalnız-
ca ve yalnızca OHAL’le ilgili olmak zorundadır. Ama son çı-
karılan KHK ile bir başka hukuksuzluğa daha imza atılmıştır. 
Milyonların yıllardır umutla beklediği, taşeron işçilere kadro 
konusu bir KHK ile çıkarılmıştır. Kamuda çalışan taşeron 
işçilere kadro verilmesinde, CHP’nin yıllardan bu yana sür-
dürdüğü mücadelenin büyük etkisi olduğunu söyleyen Erdem; 
“Ancak bu düzenleme eksiktir, gediktir ve Anayasaya aykırı 
şekilde düzenlenmiştir. İşçiye müjde gibi sunulan ama aslında 
işçileri bölen, ayrıştıran ve haksızlık yaratan bu düzenlemedir. 
OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar, sadece OHAL süresi 
içinde geçerlidir. Ancak taşeron işçilerle ilgili konu sürekli-
dir. OHAL sona erdiğinde, taşeron işçilere verilecek kadro 
Anayasal olarak hükümsüz kalacaktır. Bu düzenlemenin tüm 
uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması, işçilerin hak ara-
masının önüne geçmek içindir. Çünkü Anayasa Mahkemesi 
garabet bir kararla, KHK’ları incelemeyeceğini ilan etmiştir. 
Eğer bu düzenleme Meclis’te yapılsaydı, kadro alamayan ya 
da haksızlığa uğrayan emekçiler mahkemeler yoluyla hakla-
rını arayabileceklerdi. Ama AKP bir oldu bitti ile milyonların 
umudu ile oynamıştır. Bu düzenleme yapılırken, ne işçiler, ne 
konfederasyonlar, ne sendikalar, ne de taşeron işçi dernekleri 
dinlenmemiştir. Sorunun doğrudan tarafları dikkate alınma-
mış, kapının arkasında bırakılmışlardır. Milyonları ilgilendi-
ren hayati bir mesele, bakanlıkların kapalı kapıları ardında 
yazılmış ve dayatılmıştır. Bu düzenlemede işçilerin talepleri 
karşılanmamıştır. Bu nedenle eksiktir ve gediktir.” Dedi.

Kadro alacağını düşüneneler

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE YIKILACAKLAR

İl Başkanı Erdem son olarak; “CHP olarak bizim ve sendika-
ların ortak talebi AYRIMSIZ ŞARTSIZ KADRO verilmesiydi. 
Ancak bu talep karşılanmadığı gibi, işçiler arasında ayrım 
yapılmıştır. Bazı kurumlardaki taşeron işçilere kadro hakkı 
verilirken bazılarına verilmemiştir. 26 özel bütçeli kuruluş ve 
26 Kamu İktisadi Teşebbüsü dışarıda bırakılmıştır. Bu ayrımın 
mantıklı hiçbir izahı yoktur. İhale yöntemleri ve personel 
giderlerine göre bir ayrımcılık daha yapılmıştır. Birçok işçi 
bugün kadro alacağını düşünürken, yarın gerçeği öğrenecek, 
umutları yıkılacaktır.  

Kadroya alınacak işçilere sınav ve güvenlik soruşturması 
yapılacaktır. AKP döneminde sınav demenin, torpil demek 
olduğu, mülakatlarda listelerin AKP İl Başkanlıklarında ha-
zırlandığı herkesin malumudur. Ankara’da dayısı olmayanlar, 
mezhebine göre, memleketine göre, siyasi görüşüne göre bu 
sınavlarda eleneceklerdir. Kadroya geçmek için başvuran işçi-
lerden, hak kazandığı alacaklardan feragat etmesi istenecektir. 
Örneğin geçmişe yönelik 10 yıllık alacağını mahkeme yoluyla 
kazanan bir işçiye ya vazgeçersin ya da sana kadro yok dene-
cektir. Bunun adı emekçiye şantajdır. Kadroya alınacak işçilere 
yönelik ayrımcılık sürecek. İşçiler alındıkları kurumdaki toplu 
sözleşmeden yararlanamayacaklar. Aynı işi yapanlar arasında 
ücret ve hak farkları olacak.  Bu durum işçiler arasında büyük 
yarılmalara, sosyal çatışmalara zemin hazırlayacak. Yerel 
yönetimlerde çalışan yüz binlerce taşeron işçisi kadro kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Yalnızca bir şirketten başka bir şirkete 
geçeceklerdir. Bu ayrım, ne ahlakidir ne de vicdanidir.

ERDEM: TAŞERON İŞÇİYE AYRIMSIZ 
ŞARTSIZ KADRO VERİLMELİDİR

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Taşeron işçilerin bir kısmına 
KHK yoluyla kadro verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

22  Aralık  2017
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YENİ İLÇE BAŞKANLARIMIZ

OKAN TANIR 
 FİNİKE İLÇE BAŞKANI

KENAN YILDIZ 
AKSU İLÇE BAŞKANI

ABDULLAH AKBABA
 İLÇE BAŞKANI

SAMİ DEMİRCİOĞLU
İBRADI İLÇE BAŞKANI

ONUR DURUK
KONYAALTI İLÇE BAŞKANI

SERVET YILDIZ 
KEPEZ İLÇE BAŞKANI

SELAHATTİN GÖĞÜŞ
AKSEKİ İLÇE BAŞKANI

ŞAKİR ÖZDEMİR 
GÜNDOĞMUŞ İLÇE BAŞKANI

ALİ TAKAVUT
ALANYA İLÇE BAŞKANI

ŞAKİR AYDIN
ELMALI İLÇE BAŞKANI

ÖMER GÜVEN
GAZİPAŞA İLÇE BAŞKANI

ULAŞ AKBAŞ 
KAŞ İLÇE BAŞKANI

YILDIRAY ÇILDIR
KORKUTELİ İLÇE BAŞKANI

ALİYE ÇOŞAR 
MANAVGAT İLÇE BAŞKANI

KEMAL BİLAL ÖNER  
KUMLUCA İLÇE BAŞKANI

HÜSNÜ ÜNAL
KEMER İLÇE BAŞKANI

HASAN ŞAHİN
MURATPAŞA İLÇE BAŞKANI

ZEKERİYA ALTUN 
DÖŞEMEALTI  İLÇE BAŞKANI

MUSTAFA CANER
DEMRE İLÇE BAŞKANI

Yeni dönemde tüm İlçe Başkanlarımıza ve Yönetim Kuruluna 
başarılar dileiz.

CHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞI

A
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36. CHP ANTALYA İL KONGRE DELEGELERİ 
SERİK İL DELEGELERİ 

1. ABDULLAH AKBABA
2. ADNAN ŞİMŞEK 
3. AHMET BÜLÜÇ
4. ALİ CİVCİR
5. ALİ EROL
6. ALİ KUŞ
7. ALİ PIRTIK
8. BAYRAM KUMBUL
9. BEKİR KARAOSMAOĞLU 
10. CEZMİ ALDEMİR 
11. HALİL KUŞ
12. HÜLYA YEDEK 
13. HÜSEYİN BULUT
14. İLHAN ÜSTÜN 
15. MEHMET ALİ KARAÇAN
16. MEHMET CANSIZ
17. MUSTAFA ÇETİN 
18. MUSTAFA KURT 
19. RECEP GÖDE 
20. SİNAN KUŞ
21. SÜLEYMAN DEMİR
22. ŞAFAK TOKER
23. FAHRİ ŞEREF ÇİMEN
24. ÜMMÜHAN ÇIRPICI
25. YUSUF GİZLİ 
26. YUSUF DİNÇ
27. YUSUF ZEYBEK 
28. ZEKERİYA BULUT

KAŞ İL DELEGELERİ

1. SÜLEYMAN ULAŞ AKBAŞ
2. HALİL ARIKAN
3. İDRİS ÇELİK
4. ERKAN DEMİRCİ
5. HASAN GÖKKAYA
6. ABDULLAH GÜLTEKİN
7. KADRİYE HACIMUSAOĞLU
8. MEHMET NAZİF KARACAN
9. ÖMER SAİM KARAKURT
10. MEHMET KARATEPE 
11. ALİ ÖZDEMİR
12. SÜLEYMAN ÖZER
13. DURMUŞ UÇAR
14. MUSTAFA ÜLKER
15. GÜRKAN YALÇIN
16. MEHMET ZORLU

KORKUTELİ İL DELEGELERİ

1. YILDIRAY ÇILDIR
2. HÜSEYİN KARADELİ
3. SÜLEYMAN YÜKSEL
4. NADİR KORKUT
5. AHMET DALOĞLU
6. MEHMET KÜÇÜKKAVUKÇU
7. HATİCE DEMİR
8. MUSTAFA KELEŞOĞLU
9. MEHMET SERDAR SARI
10. İSMET ÇELİK
11. ALİ AKTAÇ

AKSEKİ İL DELEGELERİ

1. SELAHATTİN GÖĞÜŞ 
2. TAHİR ERDEM
3. MUSTAFA SOYLU
4. ÖZDENER NEBİOĞLU
5. DOĞAN ERDEN

AKSU İL DELEGELERİ

1. KENAN YILDIZ
2. MEHMET TOPDEMİR
3. YUSUF  KUMBUL
4. BARIŞ KONYAR
5. ALİ BİNGÖL
6. BÜLENT ŞAHİN 
7. SELAHATTİN ÖZ
8. MEHMET ÇELİK
9. MEHMET ERDEM
10. İBRAHİM COŞKUN 
11. YAKUP ERDEM
12. İBRAHİM ERBUĞA

DEMRE İL DELEGELERİ

1. RECEP AVCI 
2. NUSRET BAYAR 
3. SELÇUK ÇETİN
4. ALİ ERDOĞAN 
5. ABDULLAH GÜMRÜ 
6. ALİ RIZA YATKIN

DÖŞEMEALTI İL DELEGELERİ

1. GÜRKUT ACAR
2. SEMA ALIN 
3. BURHAN EMİN BİÇER
4. PAMUK DEĞİRMENCİ
5. ÖMER DERELİ 
6. TURGAY GENÇ
7. İBRAHİM KARA
8. ÖNDER KURNAZ
9. NAFİYE ÖZDEMİR
10. MÜJDE ÇINAR TEMİZSOY
11. ARZU YILDIRIM
12. ZAFER YÖRÜK
13. SAMİ ALTUN

ELMALI İL DELEGELERİ 

1. MEHMET ATEŞ 
2. HASAN AYAR
3. HASAN AYDIN
4. ŞAKİR  AYDIN
5. FATMA AYHAN
6. ÖNDER KARAKAŞ
7. SELAMİ ÖZEL
8. İSMET ÖZTÜRK
9. MEHMET TEZCAN
10. MEHMET TUFAN

FİNİKE İL DELEGELERİ

1. OKAN TANIR
2. MUAMMER ORUÇ
3. MUSTAFA GEYİKÇİ
4. ABDULLAH ÖZYAY
5. İBRAHİM KULA
6. HATİCE ÇAYDAŞI 
7. İSMAİL AYDINTAŞ
8. HÜSEYİN ILGAZ 
9. ALİ FAHRETTİN ÇAYLAYAN 
10. EKREM AYYILDIZ 
11. HURİYE GİRGİN 
12. ARİF  GÖNEN 
13. KADİR CILBIZ 

GAZİPAŞA İL DELEGELERİ

1. ÖMER GÜVEN
2. KEMAL ÖZBUDAK
3. HÜSEYİN DURUSOY
4. MURAT YALÇIN
5. YAVUZ DEMİR
6. TURAN GÜLCAN
7. SÜLEYMAN TUNCER
8. FİKRİ ÖZGÜN
9. RAZİYE  YILDIRIM
10. FUAT SERDAR YAMAN
11. HÜRİYE TUNÇ
12. NİHAT ÇELENOĞLU
13. PAKİZE GÖRGÜLÜER
14. ZEYNEP YILMAZ

KEMER İL DELEGELERİ 

1. UMUT CAN ASLAN 
2. CENGİZ CANTÜRK 
3. TARIK ATALAY 
4. ŞÜKRAN ÇOŞKUN
5. ZÜLFİ DAĞ 
6. MUSTAFA İŞLEKER 
7. ZEKİYE KOZAN 
8. SAKİNE OVA
9. EFLATUN  SARIKOÇ 
10. SABAHATTİN G. TONGUÇ

GÜNDOĞMUŞ İL DELEGELERİ

1. ŞAKİR ÖZDEMİR
2. MERYEM SÖZEN
3. ASIM DENİZ AKINCI
4. RASIK BENLİOĞLU
5. ALİ ERTÜRK 

İBRADI İL DELEGELERİ

1. SAMİ DEMİRCİOĞLU 
2. SERKAN KÜÇÜKKURU
3. MEHMET YÖRÜKOĞLU
4. ZEHRA İLDAŞ
5. ENGİN DÜLEK
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68. ALİ ÇAVUŞ GÖZEKCİ 
69. ALİ ASKER GÜLER
70. GÜRSEL GÜLER 
71. GÖNÜL GÜNDOĞDU 
72. İBRAHİM GÜNEY
73. NURGÜL ÇİMEN
74. FULYA HASRET GÜNGÖR
75. ÖZGÜR GÜNGÜR 
76. VİLDAN GÜZEL
77. BUDAK AŞKIN ĞAĞA
78. TURAN HAKAN
79. FATMA HAKİKAT
80. ÖMER HAYTA
81. ADİL İLGİN
82. MEHRİBANİŞİ
83. DÖNDÜ EMİNE İŞLEK 
84. OĞUZ KAÇAR
85. ALİ RIZA KAHRİMAN 
86. HASAN KAHRAMAN 
87. KEMAL KAHRAMAN 
88. ALİ İHSAN KAPÇAK
89. MUSTAFA KARADEDE
90. SALMAN KARAYAPI
91. NERİMAN KAYA
92. MURAT KAYA
93. SEMİH KAYNAK 
94. CANAN KELEŞ
95. HALİL KESKİN 
96. HAYDAR KEŞKİL
97. ÇAĞIM KINIK
98. AYDIN KIRMIZIGÜL 
99. HASAN KİRAZ
100. MAKSUT KOÇ
101. MATOŞ KONCA
102. ULVİYE KORKUTELMALIOĞLU
103. MEHMET KORU
104. SÜLEYMAN M.KOVACIOĞLU
105. AYŞE KOYUNBAKAN
106. SEBAHATTİN KOZAK
107. BEKİR KUMBUL 
108. FATMA KUMBUL 
109. AHMET KUMBUL 
110. MUSTAFA KURT 
111. NESRİN KUŞ
112. ABİT KÜÇÜKARSLAN
113. ÖMER MELLİ 
114. ALİ CAN MENEKŞE
115. YUSUF MEŞE 
116. NAİLE MEŞE GEDİKOĞLU
117. NURİYE MOL
118. ÖZKAN MUTLU
119. KALENDER NERGİZ 
120. NURHAYAT NEŞELİ
121. MEHMET OKTAY 
122. MUSTAFA ORUÇ
123. MUSTAFA ÖNSAY
124. MEHMET ÖZBEY
125. İBRAHİM ÖZDEMİR
126. HAYDAR ÖZDEMİR
127. İHSAN ÖZDEN
128. ZEKİ ÖZER
129. YÜKSEL ÖZGÜR
130. DURSUN ÖZORMAN 
131. HÜSEYİN ÖZTAŞ
132. AHMET ÖZTÜRK
133. BÜLENT PEHLİVAN
134. DİLA PIRTI
135. YILDIZ SARAÇ
136. HÜSEYİN SARI

KUMLUCA İL DELEGELERİ

1. İSMAİL ACAR
2. SEYFİ ARIKAN
3. TURHAN ATALAY
4. MUSTAFA ÇETİNKAYA
5. UĞUR DURAN
6. ULAŞ DURDAŞ 
7. ORHAN ENGİN
8. AHMET ERDOĞAN
9. MEHMET NURİ İLTER
10. FAHRETTİN KARAÖZ
11. EYÜP ORMAN
12. KEMAL BİLAL ÖNER
13. RAMAZAN SAVRAN
14. MUSTAFA TAŞGIN
15. RAMAZAN ULUŞAR
16. NADİR ULUŞAR

MANAVGAT İL DELEGELERİ 

1. NECDET ACAR
2. MEHMET AKARSU
3. RAŞİT AKDENİZ
4. OKAN ALTINTAŞ
5. OYKUN BAŞAR
6. ASIM BOZKURT 
7. OSMAN BULUT 
8. İBRAHİM CANSIZ
9. ALİYE COŞAR
10. NACİYE COŞAR
11. BİLGE COŞKUN
12. M.ZEKİ COŞKUN
13. M.BURAK ÇEKER
14. A.TUNGA NURİ ÇİMEN
15. NACİ DOĞAN
16. ÜMMÜ DOĞAN
17. ATİLA DURAN
18. ERCAN DURAN
19. YENEL DURAN
20. Z.İZZET ERDİL
21. NEŞE GÖKKOCA 
22. DİLBER GÖZÜBÜYÜK
23. FERİT GÜNDÜZ
24. MUSTAFA GÜNER
25. MAKBULE GÜNEYLİOĞLU
26. MEHMET İYİOL
27. MUSTAFA KEÇER 
28. M.GÖKHAN KÜÇÜKKURT 
29. DİLEK MANAV
30. SEMRA ÖZ
31. ÖZLEM ÖZDEN
32. AHMET ÖZEN 
33. NEZİH ÖZGENÇ
34. TANSEV PİLAVCI
35. MUSTAFASALCAN 
36. HATİCE SARAÇOĞLU 
37. AHMET SARI 
38. AYŞE NUR SARIKAYA 
39. M.ALİ SIRCAN 
40. ABDURRAHMAN SÖZEN 
41. ŞÜKRÜ SÖZEN 
42. EMİNE ŞAHİN
43. MUSTAFA ŞAHİN 
44. SELÇUK ŞAHİN
45. ZELİHA ŞEKERLİSOY 
46. SEFA ŞENOL 
47. ABBAS TARAKÇI

MURATPAŞA İL DELEGELERİ

1. ADNAN ACAR 
2. HAVVA AKBULUT 
3. MEHMET ALİ AKHAN
4. MUSTAFA AKMANOĞLU
5. EVRİM AKTAŞLI 
6. GÖNÜL ALPAN
7. TACİM ALPASLAN 
8. HASAN  ALTINER
9. İBRAHİM ALTINTAŞ 
10. YENER ALTINTAŞ 
11. MERCAN ALTUN 
12. ALİ KEMAL ARAN 
13. ABDÜLHALİM ARAS
14. YADİKAR ARAT 
15. ŞEYHO  ARIK
16. MEHMET ARSLAN 
17. ZARİFE ASLANER
18. NECATİ ATAŞ 
19. İBRAHİM ATEŞ 
20. DURMUŞ ATICI 
21. ORHAN AYGÜNEŞ
22. MENEKŞE BALIKCI
23. ADEM BAYKARA
24. SEDEF BOZ
25. SELAHATTİN BÖCE
26. İLKAY BUDAK
27. ÖZGÜR TAYLANT BUDAK
28. DİLEK BULUT
29. ŞERİFE CİNKILIÇ
30. OMCA COŞARCAN KAYA 
31. GÜLSÜM ÇAKMAK
32. HAKAN ÇAKMAK 
33. GÖKSEL ÇATALTEPE
34. MAHMUTÇELİK
35. GÜLHAN ÇELİKER 
36. MUSTAFA ÇETİN 
37. SERPİL ÇOLAKOĞLU
38. DİLEK ÇOŞKUN
39. İSMAİL DELER
40. KAZİM DEMİR
41. BEKİR DEMİR
42. SEVGİ DEMİRCİ 
43. SARP YOLDAŞ DEMİREL 
44. SİBEL DERELİ 
45. NEVİN SEVİNÇ DEVECİ 
46. NEVİN DEVRİM 
47. ALİ RIZA DİKMEN 
48. ÖMER DİNÇ 
49. SEVGİ DOĞAN 
50. AYŞE MİNEDOĞRUER
51. DENİZ EFE 
52. ÖKKEŞ ERAN 
53. YUSUF EMRAH ERDOĞDU 
54. MURTAZA ERGEN 
55. NESRİN ERKE
56. MÜGE EROĞLU
57. ZEKİ ERTUĞ 
58. ABDURRAHMAN ESER
59. HASAN EYİLER
60. İSMET FENERCİOĞLU
61. VELİ FİDAN
62. ALPAY GEDİK
63. NİYAZİ GENÇAY
64. GÜLSEREN GENÇKAL
65. SİBEL GEZEN
66. MEHTAP GÖKÇE
67. MUSTAFA GORGÜLÜGİL
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23. HAYDAR DERE 
24. ONUR DERİN 
25. AHMET DOĞAN 
26. AFET DOĞAN 
27. AYTEN DURSUN 
28. HANİFE DURUK 
29. HÜSEYİN EKİCİ 
30. GARİP ERDOĞAN 
31. MURAT EREKİN 
32. FATMA ERKOÇ 
33. ZEKİYE GENÇ 
34. NİLÜFER GÖKSOY
35. SÜLEYMAN GÖLLÜ
36. ÜMİT GÜLÇELİK
37. KEZİBAN GÜLMEZ
38. HASAN GÜNDÜZ 
39. NADİYE GÜNDÜZ 
40. MUSA HAN
41. SADIK İMDAT 
42. HASAN HÜSEYİN İNCESU 
43. FAİK KANDİŞ 
44. HÜSEYİN KAPLAN
45. MUSTAFA KARACA
46. MUZAFFER KAYSERİ
47. METİN KIRÇAR
48. OSMAN KOÇOĞLU 
49. PERİHAN KAPLAN 
50. FERHAT KOPTUR
51. KEMAL KORKMAZ
52. ETEM KORKUT 
53. AHMET KOZAK 
54. YADİGAR KÜÇÜK 
55. EMİN KÜÇÜKKARA
56. TUĞÇE MAKTAV
57. HAYDAR MERAL 
58. HAVVANA  ÖZDEMİR 
59. ALİ MURAT ÖZEL 
60. AYŞE ÖZKAYNAK 
61. AYŞE ÖZTUNÇ
62. SONGÜL PAKSOY 
63. HALİL PAYAM 
64. CEMALETTİN PELEN 
65. AHMET SARI 
66. MEHMET SARIARSLAN
67. MİRAY SARISU 
68. ÖMER SEMİZ
69. GÜLBAHAR SERT
70. ŞEREFATTİN ŞAHİN
71. ZAFER ŞENER
72. RAMAZAN ŞENGÜN
73. İMAM ŞİMŞEK
74. ADEM TAS
75. ANIL TAŞ
76. HÜSEYİN TATAR
77. İLKNUR TEZCAN KURAN
78. FETHİ TOLUK
79. ZEYNEL TOPRAK
80. ERKAN TOSUN 
81. ÖMER ALİ TURAN
82. GÜLÇİN TEZEL
83. SONER ÜNVER
84. SEVİM YAKICI
85. NEŞE YALÇINKAYA
86. MUSTAFA YAMAN
87. ERDOĞAN YARBAŞ 
88. FATMA YAZICIOĞLU
89. SERVET YILDIZ
90. YILMAZ YILDIZ
91. HAKAN İBRAHİM YILDIZ 

137. M.MUAMMER SAYGILI
138. SELAHATTİN SERTKAYA
139. NURCAY ŞÖHRETLİ
140. AHMET MAHİR ŞAHBAZ
141. AHMET ŞAHİN
142. SEZER ŞAHİN
143. SEYYAT ŞAHİN
144. SALİHA ŞİMŞEK
145. SÜLEYMAN TAŞ
146. MEHMEH SALİH TAŞCIOĞLU
147. ELİF TAT
148. HÜLYA TAYDAŞ
149. SERKAN TEMENNİ
150. MUSTAFA TEOMAN
151. ÖMER TESLİMOĞLU
152. SEVGİ TOKMAK
153. PELİN TULUK
154. GÜLSEREN TÜMSEKOĞLU 
155. HALİL UYGAN 
156. HACI UYSAL 
157. EMRAH UYSAL 
158. ÜMİT UYSAL 
159. AHMET ÖZER ÜLKEN 
160. İSMAİL ÜSTÜN 
161. SÜLEYMAN YAMURÇA
162. VEDAT VAPA 
163. SELDA YAPA GÖKTAŞ
164. ESİN YAŞAR 
165. ZEKİ YAŞAR 
166. HARİS YAŞATÜRK 
167. ŞEFİK YERİŞ 
168. ERTAN YEŞİLOVA 
169. ALİ EKREM YILDIRIM 
170. HASAN HÜSEYİN YILDIZ
171. LEVENT YILMAZ
172. NURAN YILMAZ
173. NURAY YILMAZ
174. KİBAR YUVANÇ
175. DURİYE YÜKSEL
176. ALİ ZEYBEK 
177. AYSEL PENEZ
178. ARİFE PINAR

KEPEZ İL DELEGELERİ 

1. SULTAN ADİMAN
2. ALİ AĞGÜL
3. İSMAİL AKKAŞ
4. AHMET AKKAŞ
5. NURETTİN  AKSÜNGER 
6. SAVAŞ AKYÜZ
7. İSMAİL ARSLAN
8. GÜRKAN ARSLAN
9. MUSTAFA ATEŞ
10. UTKU BASIN 
11. ALİYE BEKMEZ 
12. NERŞEN CALLAK
13. DERYA ERDOĞAN CENİK 
14. AYŞE CİNGİZ
15. HASAN ÇAĞLAR 
16. İBRAHİM ÇAKMAK 
17. IRMAK ÇIRAKMAN
18. ÇİŞEM BURÇİN ÇOBAN 
19. SOYDAN ÇOBAN 
20. MEHMET ÇULLUOĞLU
21. HATUN DEMİR
22. BATTAL DEMİR

92. SEMRA YILMAZ
93. DERYA YILMAZ
94. HASAN YİĞİTSOY
95. ŞENOL YORULMAZ
96. COŞKUN YÜCE
97. CELAL YÜCEL
98. KADİR ZEYBEK 
99. AHMET BURAK ZOR 

ALANYA İL DELEGELERİ

1. DURAN GÜVEN
2. HASAN GÜLER
3. ALİ ÜNAL
4. MEHMET ÜNAL
5. KUDDUSİ İMAMOĞLU
6. ŞERAFETTİN KABA
7. ABDULLAH ZAFER
8. RECAİ ATAMAN
9. İSMET AVCI
10. BİLAL BAŞPINAR
11. İLKER ÇİFÇİ
12. HİLMİ DEMİRER
13. ALİ GÖÇMEN
14. ALİ İLTER
15. HALİM KARAİSMAİL
16. ŞERİF KAYA
17. HALİS ÖGMEN
18. ALİ SÖNMEZ
19. ALİ İHSAN ŞENEL
20. BAŞAK ŞENTÜRK
21. MUSTAFA TUNÇ
22. ALİ AVŞAROĞLU
23. HASAN ASLAN
24. ALİ UÇAN
25. SERVET YAMAN
26. AHMET YAZAR
27. RAUF SADULLAHOĞLU
28. MEHMET KUTLU
29. NECATİ KURT
30. DURALİ ÇELİK
31. MEVLÜT KOCAGÖZ
32. MUSTAFA ŞENGÖZ
33. KADI MUSTAFA AFYONCU
34. EROL DARI
35. AHMET DEDEOĞLU
36. HASAN YALÇIN
37. ALAADDİN ZAFER
38. ALİ DEDEEFENDİOĞLU
39. MEHMET AĞAOĞLU
40. MÜMTAZ SOYSAL ALYILDIZ
41. GÜLŞEN ANTEPLİ
42. YUSUF KENAN ARIKAN
43. TAHİR BİRER
44. RAMAZAN BURHAN
45. LEVENT ÇELİK
46. HÜSEYİN DARI
47. MEHMET DEMİRTAŞLI
48. NEDİM GÜRKAN
49. ALİ HANCI
50. GÜLSÜM M.KARPUZCU
51. AYTEN KILINÇ
52. AYDIN ÖZBAŞ
53. HAYDAR UYAR
54. SEMRA UYSAL
55. MEHMET ŞEREF YILMAZ
56. SEZAİ YÜREKLİ
57. VEHBİ BALIKTAY
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58. AHMET ÇOLAK
59. ERGÜL DEMİRAL
60. MEHMET SAİP ERGÜN
61. KEMAL KOLDAKOÇ
62. MEHMET KURAL
63. NURHAN ÖZCAN
64. OSMAN ÖZCAN
65. ÖMÜR TAKAVUT
66. KEMAL ZAVLAK
67. MEHMET GÖRGÜLÜ
68. ALİ YÖNTEM
69. AHMET HAMDİ AŞIK
70. ORHAN ÇAVUŞ
71. BAYRAM ÇİNAR
72. SEFA ÇORBACI
73. MEHMET GÜLDAL
74. TEVFİK M.HACIKADİROĞLU
75. KAMİL USLU
76. CENGİZ AYDOĞAN
77. ALİ BAŞBUNAR
78. HAKKI TAŞAR
79. MUSTAFA UĞUZ
80. TEKİN UYGUR
81. AYŞE KÜÇÜKTÜRK

KONYAALTI İL DELEGELERİ 

1. ALİ EKBER AKBAŞ
2. MUSTAFA AKBULUT
3. DİLEK AKKAYA
4. HÜSEYİN AKYILDIZ
5. MUSTAFA ALÇIN
6. HAYDAR ALTUN
7. BÜLENT ATAŞ
8. ETHEM AY
9. ŞABAN AYDINOĞLU
10. MUHARREM BAL
11. ÖZLEM BAYRAKTAR
12. KEZBAN CANKURT
13. SULTAN ÇELİK
14. RAMAZAN ÇIKMAN
15. KAMİL DALKILINÇ
16. KADİR DEMİR
17. ŞAHNUR DEMİRCAN
18. ERGİN ER
19. TUNCAY ERCENK
20. HANIM ERDOĞAN
21. NURAY ERSOY
22. NECMİYE GENÇTÜRK
23. CEM GÖK
24. DEMET GÜNDÜZ
25. ZEKİ GÜNEL
26. ERKAN HELVACIOĞLU
27. CEMAL KARA
28. HIDIR KAYA (ŞAH İSMAİL OĞLU)

29. ASEF KIYIKÇI
30. HACER KESKİN
31. KALİ KILIÇÖTE
32. VELİ KOÇ
33. NECATİ KÖK
34. YÜMLÜ KUTLU
35. AYLA KÜSKEN
36. E.KIVANÇ MISIRLIOĞLU
37. HAYRETTİN  ÖNAL
38. ALİ ÖZGÜN
39. NURİ ÖZKUL
40. YUSUF ÖZTOP
41. MUSTAFA SAVURDAN
42. CAFER SIĞIRTMAÇ
43. ZEYNEP ŞAHİN
44. FATMA ŞIK
45. FİLİZ TIRAŞ
46. SULTAN TOPAKTAŞ
47. SEMA YAZAR
48. ULAŞ YENER
49. ALİ YEŞİL
50. NALAN GÜZEL YILDIRIM
51. ABDULVAHAP YILMAZ
52. ALİ ABBAS YILMAZ
53. BEKTAŞ YILMAZ
54. FATMAGÜL YILMAZ
55. ÜMRAN YILMAZ
56. LEVENT YİĞİTER
57. ZEYNAL YÜCEL
58. HALİL ZENGİN
59. FATMA ZOR
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1.  MUSTAFA ERDEM            İL BAŞKANI
2.  CENGİZ GÜLEBAY  İL SEKRETERİ 
3.  RAFET ÇİLOĞLU   İL SAYMANI
4.  MUSTAFA KÖLEOĞLU  İL BİLİŞİM SORUMLUSU 
5.  MUSTAFA GENCER  İL EĞİTİM SEKRETERİ
6.  ERCAN AKBULUT  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
7.  İSMAİL CEM ALDUT  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
8.  TAMER ARI   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
9.  BERFU KERMEN AŞÇI  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
10.  KADİR ÇETİNKAYA  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
11.  SAVAŞ ÇIRAKMAN  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
12.  ŞENER CANİK   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
13.  İ.DOĞUKAN DEMİRKAYA      İL BAŞKAN YARDIMCISI 
14.  ERSAN DERELİ   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
15.  KIVANÇ IŞIK   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
16.  MİTHAT ARAS    İL BAŞKAN YARDIMCISI 
17.  YAĞMUR AKSÜNGER   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
18.  ALİ GEYİKÇİ   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
19.  SELDA KOÇ   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
20.  HATİCE AYHAN SAĞ  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
21.  SERCAN KARACAN  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
22.  MUSTAFA KOZAK  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
23.  GÜL GÜLTEKİN   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
24.  SÜLEYMAN SAKİN  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
25.  TURİYE DOĞAN   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
26.  ERDEM UĞUR   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
27.  TUĞÇE ŞİMŞİR   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
28.  MÜŞERREF ARPAK  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
29.  ENDER ARIHAN   İL BAŞKAN YARDIMCISI 
30.  RAMAZAN BOZKURT  İL BAŞKAN YARDIMCISI 
31.  TAHİR GÖRKEM DUMAN  İL BAŞKAN YARDIMCISI

32.  ÖMER ÜNAL    İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 
33.  TURAY SABUR     İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
34.  LEYLA GÖLLÜ    İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
35.  GÖNÜL YAŞA    İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
36.  MUSTAFA KUMBUL  İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
37.  İZZETTİN ATEŞ    İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
38.  MUZAFFER AYHAN  İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
39.  SEYHAN GÖKERTİ   İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
40.  HÜSEYİN KAVAK   İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 

41.  NİYAZİ NEFİ KARA  ANTALYA MİLLETVEKİLİ
42.  DENİZ BAYKAL    ANTALYA MİLLETVEKİLİ
43.  ÇETİN OSMAN BUDAK  ANTALYA MİLLETVEKİLİ
44.  DEVRİM KÖK    ANTALYA MİLLETVEKİLİ
45.  MUSTAFA AKAYDIN  ANTALYA MİLLETVEKİLİ

İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

İL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİMİZ

ANTALYA MİLLETVEKİLLERİMİZ
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Yenikapı’da, halen Büyükşehir Belediye Başkanlığının olduğu binada 1935 
Yılında zamanın Valisi Saip Bey madalya alan sporçularla birlikte bu  pozu 
verirler... Vali Saip Örge Bey, 4 Aralık 1934 -2 Aralık 1938 yılları arasında 
Antalyada valilik yapmıştır.  Kapının girişindeki sol kolonda “CHP İL YÖNETİM 
KURULU ANTALYA” yazısını okumak mümkün… CHP Antalya İl binamız ise 
1956 yılının sonuna kadar burada hizmet vermiştir.

Yukarıda görülen fotograftaki binanın 
yapılmadan önce  Yener Sineması vardı.  
Ondan önce de CHP il binası olarak kullanılan 
eski iki katlı  bina  mevcuttu.

KAZIM ÖZALP CADDESİ 
NO:72  DE BULUNAN  BİNA 

1946 -1955 YILLARINDA 
CHP İL BİNASI OLARAK 

KULLANILDI.

1979 yılının Haziran ayında 
alınan  12 Eylül 1980 tarihine 
kadar 15 aylık bir zaman dilimi 
içerisinde  şimdi mevcut binamı-
zın yerinde olan bina da hizmet 
verilmiştir.

1992 yılında CHP yeniden 
açılınca  eski il binası yerine  
mevcut kullanılan bina yapıldı. 

Anafartalar Caddesi 
Memurevleri 213. Sokak’ta 
faaliyetini sürdürmektedir.

1927-1946

1946-1955 1979 -1980

Resmi bayram töreninde, 
bir okulun trampet takımı 
geçiyor. Köşede görülen 
bina o tarihteki şifa yurdu 
iki katlı bina ise daha sonra 
CHP Antalya İl binası olarak 
kullanılmıştır.                                                                                                         

bu alan yukarıda ki 
görüntünün bugün kü  halidir. 
Arkada görülen Mevlithane ve                                                                                                                                        
Cumhuriyet alanına dahil 
edilen ve park yapılan alan

1975-1979

HAZIRLAYAN: Osman YILDIZ 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  
ANTALYA’DA 

CHP İL BİNALARI

1993-2017

1973 Yılında, Mülk sahibi Sadri Tunca 
olan,  Hükümet Caddesindeki  No:36 
daki işhanının  zemin katında  adeta 
bir ofis niteliğinde  bir  mekana ta-
şındık. Burada  iki yıl kaldıktan sonra 
(1973-1975) Cumhuriyet Caddesi 
üzerindeki  il binamıza taşındık.

1973-1975

1955-1957

Kazım Özalp Caddesi, No:12’de Kale kapısına 20 metre mesafedeki  
fotoğrafta görülen üç katlı binanın 2. katı eski CHP  il binası olarak 
kullanıldı.

KALEKAPISINDA BULUNAN DÖNERCİ-
LER  ÇARŞISI  ARKA TARAFINDAKİ                                                                           
2. İNÖNÜ CADDESİ No:43 (Şemsiyeli 
Sokak)

1957-1973

A
ralık 2017
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