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Öncelikle yapılanlar: 

1. STRATEJİK PLAN 

Daha önceki tecrübelerimizden de yola çıkarak bizi başarıya programlı bir 
çalışmanın ulaştırabileceğinin düşünerek, öncelikle çalışmalara Stratejik Plan 
hazırlama ile başladık. Bu süreçte önce ilçemizin ve ilçe örgütümüzün tarihi 
incelendi, mevzuat analizi yapılarak örgütün etkinlik alanı ve görevleri 
ortaya koyulmaya çalışıldı.  

Sonraki süreçte örgütün paydaşları tespit edilerek, iç paydaşlar ve dış 
paydaşlar olmak üzere gruplandırıldı. Tüm üyelere kısa mesaj (sms) 
gönderilerek görüş ve önerileri yazılı olarak talep edildi. Stratejik planlama 
çalışmaları kapsamında toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara eski il ve ilçe 
başkanları, eski gençlik ve kadın kolları başkanları, parti kanaat önderleri, 
eski belediye meclis üyeleri, yedek yönetim kurulu üyeleri, il yönetim kurulu 
üyeleri ve partili muhtarların önerileri alındı.  

Basın Yayın, Eğitim, Engelli, Emekli, Eylem-Etkinlik, Halkla İlişkiler, İnsan 
Hakları, Kentsel Dönüşüm ve Çevre, Sağlık Komisyonları ve Emek Bürosu 
kuruldu. Görev tanımları oluşturuldu ve hedef ve yol haritaları belirlendi. Bu 
hedefler doğrultusunda çalışmalara başlandı. 

2. EĞİTİM 

a) Parti İçi Eğitim; 
Hızlı değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, gelişmelere uyum 
sağlamak; gelişmelerden yararlanmak ve yeniliklere açık olabilmek için 
yaşam boyu eğitim zorunludur. Bu çerçevede partinin gelişmelere uyum 
sağlaması, yeniliklerden yararlanması, amaçlarına ulaşması için parti üyeleri 
eğitilmelidir. Bu amaçla parti içi eğitimlere devam edildi. Öbek Örgütlenme 
Sorumlularımıza Sokak Örgütlenmesi Eğitimi verildi.  
b) Eğitim Masası; 
Bilindiği gibi, AKP kendi iktidarını sürdürülebilir kılabilmek için 17 yıldır 
eğitim alanına yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli dini vakıf ve 
cemaatlerle yaptığı kimi protokollerin yanı sıra zorlayıcı uygulamalar ile 
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aralıksız müdahalelerde bulunmuştur. Bunun etkilerini ilçemizde de 
yaşadığımız bir gerçektir. İnsanlarımızın eğitimine saldırı birçok yolla ve 
devletin tüm olanaklarıyla gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle ilçe örgütümüz lâik, bilimsel ve parasız kamusal eğitim 
politikalarımızı kamuoyuyla buluşturmak için eğitim masasını oluşturmuştur. 
Genelde ülkenin özelde Karabağlar’ın eğitim sorunlarını belirleyen ve 
bunlara çözüm önerileri getiren eğitim masası parti politikalarına da katkı 
sağlamıştır. 

Eğitim alanının tüm bileşenlerini içinde toplayan eğitim masası, parti 
politikalarını eğitim alanının tüm bileşenlerinden aldığı katkıyla beslemiştir. 
Eğitim masası; Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğit Der,  Veli Der, Kent Konseyi, CHP 
İlce Eğitim Sekreterliği ve nihayet ilgili belediye meclis üyelerimizin 
katılımıyla oluşturulmuştur. 

Eğitim öğretim yılı açılış gününde Karabağlar’daki okulların durumları sayısal 
verilerle kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gerici vakıf ve cemaatlerin laik eğitimi 
tahrip etmesini önlemek amacıyla kamuoyu oluşturulmuş, CHP Karabağlar 
İlçe Başkanlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşmeler 
yapılmış, gerici vakıf faaliyetleri engellenmiştir. Hatip Okulları, vakıflar ve 
cemaatlerin çalışmalarına dair bilgilendirme sunumu yapılmıştır 

Karabağlardaki sıbyan mektepleri tespit edilmiş karşısında halkın talepleri 
doğrultusunda kreş önerisi geliştirilmiştir. Güncel bir Karabağlar eğitim 
haritası oluşturulmuş ve parti ile paylaşılmıştır. Belediye meclisi 
çalışmalarında eğitim masasının kimi önerileri gündemleştirilmiş olup ilgili 
süreç halen izlenmektedir.                                 

3. ÖRGÜTLENME 

Örgütlenmeyi tabana yaymak amacıyla, örgütlenmenin en temel taşlarından 

mahalle temsilcilerimiz ve mahalle çalışma gruplarımızın görev ve yetkilerini 

arttıracak yeni bir örgütlenme modeli oluşturuldu. Karabağlar yatay ve dikey 

mahallelerin bir araya getirerek 7 mahalleden oluşan 8 grup oluşturuldu. 
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Her bölgede 2 yönetim kurulu üyesi, 3 belediye meclis üyesi, gençlik ve 

kadın kolları yöneticisi görevlendirildi.  

Örgütlenme çalışmaları kapsamında mahallerimizde toplantılar 

gerçekleştirilerek mahalle çalışma grupları oluşturuldu. Yeni oluşturulan 

sisteme göre her bölgede bir dönem temsilcisi belirlemek üzere bölge 

toplantıları yapıldı. Bölge toplantılarında mahalle temsilcilerimizin çalışması 

için gerekli dokümanlar hazırlanarak kendilerine dağıtıldı. 

4. EYLEM VE ETKİNLİKLER 

Yerel düzeyde iletişimi sağlamak için Kaymakamlık, Belediye, İlçe Seçim 

Kurulu, diğer siyasi ilçe Başkanlıkları ziyaret edildi.  Mahallelerin sorunları en 

iyi bilen muhtarlardır diyerek, 58 mahalle muhtarıyla sürekli iletişim halinde 

olundu. İl ve İlçemizde Sivil Toplum Örgütleri, Odalar, Basın yayın kuruluşları 

ziyaret edildi. 

Karabağlar’daki vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olduk. 

Hastaları ziyaret ettik. Yurtaşlarımızın yeni doğan bebeklerini kutladık. 

Üyelerimizin düğün ve sünnet gibi mutlu günlerinde yanlarında olduk. 

Anneler Gününü, Babalar Gününde, Öğretmenler Gününde, Yaşlılar ve 

Sevgililer Günü gibi özel günlerde, Karabağlar İlçemizin farklı mahallelerinde 

eş zamanlı olarak, çiçeklerimizle vatandaşlarımızın bu özel günlerini kutladık.   

18 Mart Çanakkale Zaferi’nde yoğun katılımla İnönü Caddesi üzerinde “Zafer 

Yürüyüşü” gerçekleştirdik. 

Ülke gündemi yakından takip edildi. Kadın cinayetlerine karşı “Kadın Susar, 

Sen Susma” eylemleri gerçekleştirildi. Tekli eğitim hakkında bir basın 

açıklaması yapılarak, “tam gün eğitimin” talebi dile getirildi. Yaşanan terör 

olayları sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimiz için hayır yemeği 

dağıtıldı. 
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 MYK üyemiz Milletvekilimiz Gökçe Gökçe’nin konuşmacı olarak katıldığı 
“İnsan Hakları” paneli ve MYK üyemiz Milletvekilimiz Eğitim-Sen Kurucu 
Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Dokuz Eylül Ünv. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Kemal AÇIKGÖZ konuşmacı olarak katıldığı "Eğitim Sistemi ve 
Öğretmenlerimizin Sorunları" paneli gerçekleştirildi.  

Ramazan boyunca farklı mahallelerde durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın 

evine misafir olundu. Bayramlarda, üyelerimiz ve hayırseverlerden toplanan 

giysi ve ayakkabılar, ilçemizdeki ihtiyacı olan çocuklara hediye edildi.  

Örgütün bilgilendirilmesi ve geri bildirimlerin toplanması amacıyla, 04 

Ağustos 2018, 19 Temmuz 2019 tarihlerinde Bozyaka Kültür Merkezi’nde iki 

Danışma Kurulu gerçekleştirildi. Sonuçları raporlandı ve çıkan sonuçlar 

doğrultusunda çalışmalar düzenlendi. 

5. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASASI 

Karabağlar ilçemizin en önemli sorunlarından biri olarak gördüğü kentsel 

dönüşüm konusunun değerlendirilmesine yönelik olarak içinde belediye 

meclis üyelerinin de yer aldığı bir kentsel dönüşüm masası oluşturuldu. 

Kentsel dönüşüm masasında, ilk olarak o güne kadarki sürecin 

derinlemesine bir değerlendirmesini yapıldı. İlçemizde bulunan yaklaşık 700 

ha’lık kentsel dönüşüm alanlarında var olan sorunlar saptandı. Kentsel 

dönüşüm sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği çalışıldı, ilçe halkının 

sorunlarının çözümüne ve istemlerinin karşılanmasına yönelik olarak neler 

yapılabileceği tartışıldı, elde edilen sonuçlar hakkında ilgili kişiler ve çalışma 

grupları bilgilendirildi. 

Özellikle seçim dönemlerinde, kentsel dönüşüm bölgeleri, AKP İlçe 

Başkanlığı’nın aracılığıyla gelen milletvekilinden bakanına kadar yetkili 

kişilerin kentsel dönüşüm bölgelerinde vatandaşa birçok vaatte 

bulunmalarıyla çok hareketlendi. 
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Gerek ilçe örgütünün ve gerekse de konuyla ilgili belediye meclis 

üyelerimizin bölgede gerçekleştirdiği düzenli çalışmalar sonucu elde edilen 

veriler kentsel dönüşüm masası tarafından derlendi. Alınan geri dönüşlerle 

birlikte çalışmalar arttırıldı ve daha verimli hale geldi. Nitekim son yerel 

seçimde bu çalışmaların semeresi alındı ve AKP’nin tüm vaatlerine rağmen 

partimizin oylarında çok ciddi artışlar sağlanabildi. 

6. 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ 
SEÇİMLERİ 

Pazar yerleri ve metro girişlerinde ve ayrıca önemli günlerde çalışmalar 

yapılmasının etkin ve yaygın bir izlenimi sağlayacağı düşünülmüş ve program 

çalışmaları buna göre planlanmıştır.  

İki minibüs tipi ve 1 doblo araç sağlanmış, araçlardan her biri genel merkezin 

belirlediği şekilde Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İNCE görseli ile 

giydirilip ve 2 minibüs tipi araç ses düzeni ile donatılmıştır. Araçlar aynı anda 

hem propaganda ve hem de ulaşım hizmetleri içi kullanılmıştır. Her araçta 

bir gençlik kolu üyesi anons yapmak üzere, görev almıştır. 

Ayrıca, tüm diğer gereksinimlerin yanı sıra özellikle AKP İlçe Teşkilatı 

çalışmalarının izlenmesi, oylama günü ve öncesi veri girişinin sağlanması ve 

sosyal medya çalışmalarının yapılması amaçlarıyla bir bilişim ve iletişim 

grubu oluşturulmuştur.  

Daha önce tüm seçim çalışmalarından edindiğimiz deneyim sonrasında, 

iletişimin yaşamsal önemi olduğu tarafımızdan saptanmıştır. Bu doğrultuda 

ilçe sekreterliği tarafından 8 gruba ayrılan mahalle whatsapp grupları 

oluşturulmuş ve günlük takibi aksatmadan yapılmıştır.  

13 Seçim Bürosu açılarak, yapılacak çalışmalarda lojistik merkezi ve 

toplanma yeri olarak kullanılması sağlanmıştır.  
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Öncelikle her mahalle çalışma grubunun kendi mahalle çalışmalarını 

gerçekleştirmesi, ardından tamamlayan mahalle çalışma gruplarının diğer 

yetersiz çalışma gruplarına destek vermesi istendi. 

Seçim bürosu ağırlıklı ekipler ve kritik olarak belirlenen sokaklarda çalışmak 

üzere kadın kolları üyelerinden oluşan bir ekip oluşturuldu. 

24 Haziran 2018 Pazar tarihine kadar yapılacak tüm çalışmalar gün gün 

planlanmıştır. Her ne kadar program eldeki veriler doğrultusunda 

hazırlanmışsa da her günün bitiminde program üzerinde güncelleme 

yapılmıştır. Duyuruları whatsapp grupları aracılığıyla il, ilçe, mahalle çalışma 

gruplarına yapılmıştır. 

Yapılan program ve güncellemeler doğrultusunda, sokak çalışmaları, 

afişleme, spreyleme, pankartlama, ana arterlerde Belediye başkanı ve 

milletvekili adaylarının katılımıyla yürüyüşler, dernek ve esnaf ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. Milletvekili Adayları ziyaretleri İl Başkanlığı tarafından 

yapılan programa göre belirlenen Milletvekili Adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Günlük programların gerçekleştirilmesi için gerekli lojistik destek seçim 

büroları ve ilçe merkezi tarafından sağlanmıştır. Ulaşım programı belirlenen 

sorumlu tarafından gün gün takip edilmiştir. 

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtarlara yazdığı mektuplar ilçe 

yönetim kurulu üyelerine teslim edilmiş ve dağıtımı tam olarak sağlanmıştı. 

İlçe Binasında İlçe Sekreteri, Eğitim Sekreteri, Bilişim Sorumlusu’nun görevli 

olduğu bir merkez irtibat ağı oluşturuldu. İletişim ve şikayetler alınarak, anlık 

müdahaleler (engelli seçmen taşınması, seçmen sorgulama, müşahit eksiği 

ve tamamlanması, hukukçu yönlendirme)yapıldı. 

Kumanya dağılımı için ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinden 

görevlendirmeler yapıldı. Sorunsuz dağıtım gerçekleştirildi. 
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16 kişilik Avukat ekibi oluşturularak bölgelere paylaştırıldı, seçim günü çıkan 

sorunlara zamanında müdahaleler yapıldı. 

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda Milletvekili Seçiminde Partimiz %37,87 

oy oranıyla birinci olmuştur.  

7. 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ 

Biri merkez seçim bürosu olmak üzere toplam 19 seçim bürosu açılarak, 

yapılacak çalışmalarda lojistik merkezi ve toplanma yeri olarak kullanılması 

sağlanmıştır. Merkez seçim bürosunda kullanılmak üzere 2 giydirilmiş ve ses 

sistemi ile donatılmış minibüs tipi araç kiralanmıştır. Araçlar aynı anda hem 

propaganda ve hem de ulaşım hizmetleri içi kullanılmıştır. Her araçta bir 

gençlik kolu üyesi anons yapmak üzere, görev almıştır. Ayrıca bazı belediye 

meclis üyeleri kendi seçim bürolarında kullanmak üzere giydirilmiş araç ile 

propaganda ve çalışma ekibi taşınmasını sağlamışlardır.  

Logo,  broşür, afiş tasarımları  https://secim2019.chp.org.tr/ adresinde 

bulunan yerel seçim 2019 görsel iletişim kılavuzu dikkate alınarak 

profesyonel ekip tarafından hazırlanmıştır. Sloganımız “Bilgi ve 

Tecrübemizle, Karabağlar Sevdamız” olarak belirlenmiştir.  

İlçenin çeşitli yerlerine duvar giydirmeleri, ayaklı demonte yerleştirmeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

AKP Genel Politika Eleştirileri, Kaymakamlık binası önünde bulunan Emniyet 

Müdürlüğü çukuru konusu, 77 hektarlık hazine arazisi üzerinde yapılması 

planlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi konusu, Kentsel Dönüşüm konusu, 

Poligon Askeri Tesisinin rekreasyon alanı olarak tahsisi konusu ana seçim 

gündemi olarak belirlenmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır. 

Seçim bürolarında belediye meclis üyesi adayı ve ilçe yöneticileri bağlı 

bulunan mahalle çalışma gruplarıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
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Toplantılar sırasında çalışmalara katılacak gönüllüler belirlenerek çalışma 

ekipleri oluşturulmuştur. Çalışma ekipleri hazır olan bürolar merkez seçim 

bürosuna bildirilmiş ve Ar-Ge den sorumlu Bşk. Yard. tarafından Radikal 

Sevgi Kitabı ve yerel yönetimlerimizin hizmetlerinden yararlanarak 

hazırlanan bilgilendirme ve söylem birliği eğitimleri verilmiştir. Tüm ekipler 

çalışmalarına başlamadan önce bu eğitimi almışlardır. 

Ayrıca, tüm diğer gereksinimlerin yanı sıra özellikle AKP İlçe Teşkilatı 

çalışmalarının izlenmesi, oylama günü ve öncesi veri girişinin sağlanması ve 

sosyal medya çalışmalarının yapılması amaçlarıyla bir bilişim ve iletişim 

grubu oluşturulmuştur.  

Adayımız Muhittin Selvitopu’nun saha çalışmaları için gençlik kollarından 

seçilen broşür dağıtımı, takdim ve not almakta görevli gençlerden oluşan bir 

ekip kurulmuştur. Bu ekipten dönüşümlü olarak görev alan gençlere ek 

olarak 1 şoför, 1 fotoğrafçı ve video çekim ekibi çalışmalarında eşlik etmiştir. 

Adayımızla çalışmalara genellikle İlçe Başkanımız Ali İhsan Yıldız, bazı günler 

milletvekillerimiz, çalışılan bölgenin meclis üyesi adayları eşlik etmiştir. 

Adayımızın programı diğer çalışma programından ayrı olarak hazırlanmıştır. 

Çalışmalar STK’lar, sendikalar, odalar, tv-radyo ve internet kanalları, ev 

toplantıları, kahve toplantıları, açılışlar, pazaryeri ve esnaf ziyaretlerinden 

oluşmuştur.  

Seçim bürosu ekipleri merkez seçim bürosuyla koordineli bir halde çalışma 

programlarını oluşturdu. Seçim bürosu ekiplerinin yetersiz kaldığı ya da özel 

çalışma gerektiren mahallelerde çalışmak üzere, gençlik ve kadın merkez 

seçim bürosu ekipleri oluşturuldu.  

Her ekip kendi ekip başlarını belirledi. Ekipler mahallelerde kapı kapı 

dolaşarak yurttaşlara belediye başkan adaylarımızın projelerini anlatarak 

broşürünü bıraktı. Çalışmalar sırasında yurttaşları dinleyerek tespit edilen 

sorunları not aldı. Gün sonunda çalışılan sokaklar, tespit edilen sorunlar, 
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çalışma fotoğrafları ile raporlanarak Merkez Seçim Bürosuna iletildi. Merkez 

seçim bürosu yapılan çalışmaları haritaya işleyerek, programın akışını takip 

etti. Raporlarda yer alan veya seçim koordinasyon merkezine iletilen 

sorunlar, belediyede sorumlu birime hızlı bir şekilde aktarılarak giderildi. 

Giderilemeyecek durumda olanlar için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme 

yapıldı. 

Günlük programların gerçekleştirilmesi için gerekli lojistik destek seçim 

büroları ve merkez seçim bürosu tarafından sağlanmıştır. Ulaşım programı 

seçim koordinasyon merkezi tarafından gün gün takip edilmiştir. 

Genel merkez tarafından hazırlanan belediye başkan adayımız Muhittin 

Selvitopu’nun ilk defa oy kullanacak seçmene yazdığı mektuplar yine 

merkezde oluşturulan ekipler tarafından elden dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

İlçe Sekreteri, Bilişim Sorumlusunun, Seçim Kurulu Temsilcimizin görevli 

olduğu bir merkez irtibat ağı oluşturuldu. İletişim ve şikayetler alınarak, anlık 

müdahaleler (engelli seçmen taşınması, seçmen sorgulama, müşahit eksiği 

ve tamamlanması, hukukçu yönlendirme) yapıldı. 

Kumanya ve su dağılımı için ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinden 

görevlendirmeler yapıldı. Sorunsuz dağıtım gerçekleştirildi. 

Avukat ekibi oluşturularak bölgelere paylaştırıldı, seçim günü çıkan 

sorunlara zamanında müdahaleler yapıldı. 

Sandık görevlileri ile birebir irtibat kurmak üzere Bilişim Sorumlusu 

görevlendirildi. Mahalleler bilişim sorumlularına paylaştırılarak sandık 

görevlileri tek tek arandı. Whatsapp numaraları verilerek çok kısa sürede 

seçim sonuç tutanaklarının görüntülerinin toplanması sağlandı. Toplanan 

görsellerden bilişim sorumluları veri girişlerini gerçekleştirildi. 

Islak imzalı tutanakların toplanması için ekipler oluşturuldu. Ekipler ıslak 

imzalı tutanakları merkez seçim bürosuna teslimini gerçekleştirdi. 
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Karabağlar İlçemizin Belediye Başkanlığı Seçimlerinde 2019 ile 2014 oyları 

kıyaslandığında % 11,16 puanlık oy artışı dikkat çekmektedir. Nüfusu 100 

bini aşan yerleşim yerleri üzerinden yapılan analize göre, Adayımız Muhittin 

Selvitopu oyunu en çok arttıran belediye başkanları arasında yer alanmış, 

Türkiye çapında oyunu en çok artıran 5. Belediye Başkanı olmuştur. 

8. İLÇE BİNASI EDİNİLMESİ 

2015 yılında göreve geldiğimizde ilk hedefimiz, dar ve yetersiz olan 70 m² 

İlçe Başkanlık binamızı daha modern ve ferah bir mekana taşımaktı. Bu 

doğrultuda yapılan çalışmalar sonunda İlçe Başkanlık binamız 200 m²’ lik 

yeni yerine taşınmış, mobilya ve çalışma ekipmanlarının yenileri alınmış, İlçe 

güvenliğinin sağlanması için, dış ve iç mekanlara kamera ile izleme sistemi 

kurulmuştu. 

2017 yılında göreve geldiğimizde ise, bunu bir adım daha ileri taşımak için 

ilçe binası almayı hedefledik. Hedefimiz doğrultusunda kampanya 

çalışmalarına başlandı. İlçe dayanışma yemeği ile başlayan sürecin sonunda 

bu hedefimize de ulaştık. Örgütümüze, CHP kurumsal kimliğine yakışır, 

merkezi konumda bir ilçe binası kazandırdık. Tapuyu Genel Başkanımız Sayın 

Kemal Kılıçdaroğlu’na gururla teslim ettik. 

Son olarak; 

Sözlerimizi tutuk. Partimize, Karabağlar İlçe Örgütümüze yakışır bir mülk 

kazandırdık. Karabağlar’da muhalefet bloğu ile iyi diyaloglar geliştirdik. Yerel 

Seçimlerden zaferle çıktık. Hedeflerimizi tek tek gerçekleştirdik. 

Bu başarılarda emeği olan örgütümüze, komisyon başkanlarımıza, mahalle 

temsilcilerimize, çalışma gruplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, emek 

veren tüm yol arkadaşlarımıza, desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç 

biliriz.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   


