
1460 gün sonra vekaleti gururla iade ediyorum
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UMUT ORAN





Değerli yol arkadaşım;

12 Haziran 2011 seçimlerinde, 48 yaşında ilk kez 
milletvekili seçildim ve 4 yıl sonra 7 Haziran 2015 

seçimleriyle birlikte görevim sona erdi. 

Milletvekilliğim süresince her yıl yaptığım gibi, görev 
süremin sonunda da “hesap vermeyi” halka karşı 
bir borç kabul ediyorum. Çünkü, milletvekili olarak 

bize verilen yetkinin asıl sahibi sizsiniz. 

Bu emanetin hakkını verebilmek, böylece sizin 
gönlünüzde saygın bir yer edinebilmek, bir siyasetçi 
için bütün makamlardan daha değerli ve anlamlıdır.

Bir milletvekili için, halkın umutlarını boşa 
çıkarmadığından emin olmanın, vatandaşın kendisine 
duyduğu güveni görmenin verdiği gurur ve mutluluk 

eşsizdir, paha biçilmezdir. 
 

Bana bu duyguları yaşatan size,  partili yol 
arkadaşlarıma ve tüm seçmenlere çok teşekkür 

ediyorum. 

Sevgi, saygı ve dostlukla…
UMUT ORAN
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Milletvekilliği görevime 
başlamadan önce halkımıza 
verdiğim sözleri bir taahhütname 
olarak TBMM’deki ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Merkezindeki  
odamın kapısına astım; bu 
sözlerimi asla unutmadım. Bir 
örneğini www.umutoran.com 
adresinde de görebileceğiniz bu 
taahhütnamede verdiğim sözlerin 
tamamını yerine getirdim.

24. Yasama döneminde bir ilk olan 
bu uygulama ile cep telefonumu 
tüm vatandaşlarımıza açıkça 
duyurdum.

Aldığım ilk numaramı asla 
değiştirmeden 20 yıldır 
kullanıyorum. Cep telefonumdan 
arayanlara 7/24 ben yanıt verdim, 
bundan en kritik anlarda dahi ödün 
vermedim.  

Sosyal medya ve kişisel web 
sayfamdan hızlı ve etkin biçimde 
tüm çalışmalarımı paylaştım, 
Facebook üzerinden düzenli canlı 
toplantılar yaparak takipçilerimin 
sorularını her zaman yanıtladım. 
Türkiye’nin en rahat ulaşılan 
milletvekillerinden birisi olmaya 
çalıştım.

Madem ki sizlere milletvekilliğimin 
hesabını veriyorum, bugüne kadar 
duyurmadığım bir konuyu da 
açıklamak zorundayım. CHP 
yöneticisi olduğum dönemler de 
dahil olmak üzere partim için 
yaptığım tüm çalışmalarda her türlü 
masrafımı, ulaşım ve konaklama 
giderlerinin istisnasız tamamını 
kendim karşıladım, partime tek 
kuruş dahi harcatmadım.

Aynı durum TBMM AB Uyum 
Komisyonu Başkanvekilliği ve 
Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Başkanvekilliği görevim 
için yurt dışına gittiğim her resmi 
toplantı için de geçerli olmuştur. 
Bu konuda mevcut düzenin dışına 
çıkarak TBMM’nin ilgili harcırah 
personelini yorduğum için de 
kendilerinin beni bağışlamasını 
diliyorum.

TAAHHÜTNAMEYİ ASLA UNUTMADIM

PARTİME TEK KURUŞ HARCATMADIM
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TBMM web sayfası üzerinden 
görebileceğiniz üzere, 4 yıl 
içerisinde vatandaşlarımızdan gelen 
yoğun şikayetleri gidermek, kimi 
köklü sorunları ülke yararına çözmek 
amacıyla 31 yasa teklifi hazırlayarak 
TBMM’ye sundum. AKP, verdiğim 
yasa tekliflerinin bazılarını kısmen 
kabul ederken, muhtelif kanun 
tekliflerimi de sümen altı ederek, 
2015 genel seçimleri öncesinde 
kendi seçim vaadiymiş gibi kullanma 
yoluna gitti. Örneğin taksi 
araçlarının yenilenmesi halinde 
ÖTV alınmamasına dair yasa teklifini 
2012’de Meclis’e sundum. Yıllarca 
bu konuya sırtını dönen AKP,
7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde 
tam bir fikir hırsızlığı yaparak bu 
konuyu kendi seçim vaadi olarak 
gündeme getirdi.

Şehit yakınları ve gazilerimizin 
sorunlarıyla, muhtarlarımızın özlük 
hakları ve maaşlarıyla ilgili 
verdiğim birçok yasa teklifi de 
kısmen kabul edilirken, hayvan 
haklarının iyileştirilmesi için 
milletvekili arkadaşımla birlikte 
hazırladığım teklif de hükümet 
tarafından kısmen benimsenmesine 
karşın yasalaştırılamadı. 

Siyasi etik ve ahlak yasası 
çıkarılması için verdiğim yasa teklifi 
ise hükümetin köşe bucak kaçtığı 
konulardan birisi oldu! 

CHP’li arkadaşlarımla ortak 
hazırlayıp verdiğimiz yasa
tekliflerinin sayısı ise toplamda 
86’dır.

AKP, TEKLİFİMİ YILLAR SONRA SEÇİM VAADİ YAPTI
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Anayasa ve TBMM İç tüzüğünde 
yazmasa da, Meclis Başkanı 
Cemil Çiçek’in her zamanki 
dayatması ile son olarak
4 Nisan’da TBMM Genel Kurulu 
toplandığı için o tarihten sonra 
verilmiş olan hiçbir yasa teklifi ve 
soru önergesinin Meclis’te işleme 
sokulmaması da bu döneme özgü 
kural dışılıklardan birisi oldu. Sırf 
bu nedenle asgari ücretten gelir 
vergisi alınmaması için verdiğim 
yasa teklifi de TBMM sayfamda 
görünmemektedir. Benzeri 
biçimde TBMM sayfamda  
görünmeyen 14 ayrı önergeyle 
birlikte toplamda 4 yıl içerisinde 
1260 yazılı ve sözlü soru önergesi 
vererek CHP grubu içerisinde bu 
alanda en çok çalışan ilk 3 
milletvekilinden birisi oldum.  
İstanbul 3. Bölgenin tüm 

milletvekilleri içerisinde ise 
yasama faaliyetlerinde birinci 
olduğum, İstanbul 3. Bölge 
Milletvekilleri İzleme Komitesi   
tarafından tescillendi.

Ayamama Deresi taşkınının bir 
türlü önlenememesi ve Ankara 
Kumrular Sokaktaki terör saldırısı 
önerge verdiğim ilk konular oldu. 
Verdiğim son önerge ise 
Sirkeci-Halkalı tren hattının 
iptali nedeniyle bölgede yaşayan 
İstanbulluların çektiği çile oldu. 
“Adalet ve özgürlük”, “Ekonomi”, 
“Dış politika” “İnsan ve Toplum” 
(Kadın-Genç), Eğitim, 
“Çevre-Hayvan Hakları-Enerji”,  
“İstanbul” ve “CHP örgütü” ve 
“TBMM” başlıkları altında tüm 
çalışmalarımı www.umutoran.com 
adresinden inceleyebilirsiniz.

1460 GÜNDE 1260 ÖNERGE VERDİM
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İSTMİKOM-3 İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ         24. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN
EKİM-2011 ile NİSAN-2015 ARASI T.B.M.M.      FAALİYETLERİ (KAYNAKÇA: http://www.tbmm.gov.tr )

Millet Vekilinin
Adı-soyadı

1- Genel
kurul 

konuşma

2- Meclis 
araş-sor. 
önergesi

3- Yasa 
teklifi

4- Sözlü soru 
önergesi

22 1 8 2
  3

3 7 6
4 5 3

16 3 5
5 5
1 3 7

 57 18 25
7 4 10

111 11 28 5
 46 11 30 5

25 9 7
6 9 12

 ORDU BEL. BAŞK OLDU
9 8 14

 3 54 43 26
17- Umut Oran 35 122 116 13

163 250 63 35
58 93 43 2

 32 145 32 4
 2 50 13

 9 134 31
 183 595 78 10

 VEFAT ETTİ
 16 67 5

9 197 16
  192 171 36 12

2 2 1
TOPLAM 1016 1969 640 114

Millet Vekilinin
Adı-soyadı

1- Genel
kurul 

konuşma

2- Meclis 
araş-sor. 
önergesi

3- Yasa 
teklifi

4- Sözlü
önergesi

1- Ömer Dinçer 22 1 8
2- Abdülkadir Aksu 3
3- Ünal Kaçır 3 7 6
4- Hakan Şükür 4 5 3
5- Halide İncekara 16 3 5
6- Mustafa Şentop 5 5
7- Feyzullah Kıyıklık 1 3 7
8- Tülay Kaynarca 57 18 25
9- Nureddin Nebati 7 4 10
10- Mehmet D. Kubat 111 11 28
11- Bülent Turan 46 11 30
12- Mehmet Muş 25 9 7
13- Gülay Dalyan 6 9 12
14- Enver Yılmaz ORDU BEL. BAŞK OLDU
15- Harun Karaca 9 8 14
16-Erdoğan Toprak 3 54 43
17- Umut Oran 35 122 116
18- Süleyman Çelebi 163 250 63
19- Osman Oktay Ekşi 58 93 43
20-Binnaz Toprak 32 145 32
21- Sabahat Akkiray 2 50 13
22- Faik Tunay 9 134 31
23- Ali Özgündüz 183 595 78
24- F. Mevlut Aslanoğlu VEFAT ETTİ
25-Meral Akşener 16 67 5
26-Atilla Kaya 9 197 16
27- A. Levent Tüzel 192 171 36
28- İhsan Barutçu 2 2 1
TOPLAM 1016 1969 640 1
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İSTMİKOM-3 İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ         24. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN
EKİM-2011 ile NİSAN-2015 ARASI T.B.M.M.      FAALİYETLERİ (KAYNAKÇA: http://www.tbmm.gov.tr )

5- Yazılı 
soru 

önergesi

6- Genel 
görüşme 
önergesi

7- Gensoru 
önergesi TOPLAM Devam 

Durumu
Komisyon Görev 

alanı

33
3

16 San. Tic. E. Bil
17
24 AB uyum 
10 Anayasa 
11 Çevre

100 Kad.ve Er. Eşit
21
155
92 Adalet 
41
27 Çevre-Kamu 

32 Dış İşleri 
1 1 252

1219 1 1506 AB Uyum
5 5 629 Sağ. Aile Çal.
1 3 492 Dışişleri
2 6 254 Kad. Er. Eşit

1 116 Dilekçe
1 2 230
11 7 1131 Anayasa Kom

88 TBMM Baş.Ve
1 4 312 İnsan Hak İn.

3 904 Kamu İkt.
38 Plan ve Bütçe

2690 22 33 6484

soru 5- Yazılı 
soru 

önergesi

6- Genel 
görüşme 
önergesi

7- Gensoru 
önergesi TOPLAM Devam 

Durumu
Komisyon Görev 

alanı

33
3

16 San. Tic. E. Bil
5 17

24 AB uyum 
10 Anayasa 
11 Çevre

100 Kad.ve Er. Eşit
21
155
92 Adalet 
41
27 Çevre-Kamu 

1 32 Dış İşleri 
124 1 1 252

1219 1 1506 AB Uyum
108 5 5 629 Sağ. Aile Çal.
292 1 3 492 Dışişleri
33 2 6 254 Kad. Er. Eşit
50 1 116 Dilekçe
53 1 2 230

247 11 7 1131 Anayasa Kom

88 TBMM Baş.Ve
85 1 4 312 İnsan Hak İn.

490 3 904 Kamu İkt.
33 38 Plan ve Bütçe

2690 22 33 6484
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Milletvekili olarak çalışmalarımın gündelik yaşamınızı nasıl 
etkilediğini birkaç örnekle açıklamak isterim:

- 17 Aralık 2013 tarihli büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 
güne dair dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bağlantılı 
kişilerin telefon görüşmelerinin gerçek olduğunu yer, zaman, 
sinyal (HTS) bilgilerini açıklayarak kamuoyuna mal ettim.
 

ÜLKE GÜNDEMİNE DAMGA VURUP
YETİMİN HAKKINI KORUDUM
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- Yine 17 Aralık 2013 tarihindeki sivil uçuş kayıtlarının silindiği 
bilgisini duyururken, Başbakanlığa ait ANA uçağının Erdoğan ve 
ailesini bu tarihte gizemli bir yolculuğa götürüp götürmediğinin 
açıklanmasını istedim. Bu konuda verdiğim soru önergeleri Cemil 
Çiçek tarafından hukuksuz biçimde iade edilince konuyu Avrupa 
Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’na (GRECO) taşırken, 
idare mahkemesinde de iade işleminin iptali için dava açtım.

- Havuz medyasının kuruluşunu takip ederken kendilerini o 
kadar çok rahatsız ettim ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk 
kez bir milletvekilinin web sitesi sansürlenmek istendi. 
TBMM'ye sunduğum soru önergemi web sitemde 
yayınlamamı dahi sansürlemek istediler ancak gereken yanıtı 
aldılar ve bu konuda asla geri adım atmadım.

- Yine hükümetin dış ticaret açığını kapatmakla övünen İranlı 
malum şahsiyetin ilişkilerini kovalarken Atatürk Havalimanında 
bekleyen altın dolu uçağın içinde bulunan 292 kg altının 
buharlaştığını ortaya çıkardım.

- IŞİD’in Musul Konsolosluğumuzu basarak aylarca rehin 
aldığı vatandaşlarımızın durumuyla ilgili olarak kamuoyunun 
daha fazla bilgi sahibi olması için mücadele verdim.  
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- Hükümet politikaları nedeniyle yurt dışında itibarımızın da 
sıfırlandığını, Ziraat Bankası New York şubesine ABD Merkez 
Bankası’nın yaptığı baskını ortaya çıkardım.    
 
- Demokrasinin önündeki seçim barajı engeline işaret ettim, 
AKP döneminin röntgenini çektim.
  
- Van depreminden sonra da halkın yanındaydım, Soma ve 
Ermenek maden cinayetlerinden sonra da… 
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- Özel Yetkili Mahkemeler de hukuk dışı açılan Gezi 
davalarını, futbolla ilgili davaları yakından takip ettim.

- Hükümetin basın özgürlüğünü sınırlayan müdahalelerine karşı 
durdum, “Oda TV davası” gibi gazetecilere karşı yürütülen 
hukuksuzluklara karşı mücadele ettim.

- Partide dahi çekinceler varken Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM) 
zulmüne karşı çıktım, Balyoz davasındaki tutarsızlıkları birer 
birer ortaya koydum, 1500 tutarsız kanıt olduğunu 
kamuoyuna ve dünyaya anlattım.

- Kur tartışmalarının ülke dış borcunu sadece iki ayda 58 milyar 
TL artırdığını ortaya koydum.
   
- Yeni kimlik kartlarının pahalılığını gündeme getirdiğim, yeni 
ehliyetlerin yenilenme bedelinin 89 TL’den 15’er TL’ye 
düşürülmesini sağladığım için de mutluyum.

- Dünyada yarı yarıya düşen petrol fiyatlarının Türkiye’de neden 
düşmediğini sorguladım.

- Her hafta, vatandaşın sıcak sorunlarına ekonomiyle nasıl 
çözüm  bulunacağını anlatırken, HGS ve KGS gibi kısa 
sürede değişen uygulamalarla vatandaşın cebinin nasıl 
boşaltıldığını, işçinin, işsizin, memurun, esnafın, çiftçinin, 
emeklinin, engellinin, gençlerin ve kadınların yaşamının nasıl 
güçleştirildiğini gündeme getirdim.

- Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığının MİT’e 
devrini  ortaya çıkarırken, bu durumun Uludere’ye kadar giden bir 
ihmaller zincirine, birçok askerin şehit düşmesine ve 
yaralanmasına yol açtığına işaret ettim.
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- Sosyalist Enternasyonal’de (SE) de CHP’nin durumunu çok 
daha aktif konuma getirmek de övünç duyduğum 
konulardan birisidir. Ağustos 2012’de Etik Komite Üyesi 
olduğum Sosyalist Enternasyonal’in 2012 yılında Arap Baharı 
ve 2013 yılında İstanbul’da CHP ev sahipliğinde Konsey 
toplantısı yapmasını sağladık. Aralık 2014’te ise Cenevre’de 
BM merkezinde yapılan toplantıda Sosyalist Enternasyonal 
Başkan Yardımcısı seçilerek partimizi 160 ülke ve 
organizasyonun üyesi olduğu uluslararası örgütte başarıyla 
temsil ettim, ediyorum. 

SOCIALIST
INTERNATIONAL
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CHP’DE HER ANLAMDA DEMOKRASİYİ
EGEMEN KILMAK İÇİN ÇALIŞTIM
TBMM’deki yoğun çalışmalarım 
dışında CHP Genel Merkezindeki 
yöneticilik görevimde de 
partimizin tarihinde kilometre taşı 
sayılacak kimi önemli değişim 
çalışmalarına imza attım ve bunları 
da kısaca anımsatmak isterim.

CHP’de siyasi demokrasinin 
gelişmesi yolundaki tüzük 
değişikliklerine ve ön seçime 
sonuna kadar destek oldum.   

CHP’de kurumsal demokrasinin 
gelişmesi, parti yönetimindeki her 

birimin objektif başarı kriterleriyle 
değerlendirilmesi ve parti içinde 
ortak akla dayalı bir yönetim 
anlayışının hakim olabilmesi için 
mücadele ettim.

CHP’de mali demokrasinin 
hakim olabilmesi için, şeffaf bir 
mali yönetim yapısı içerisinde 
parti kaynaklarının örgütlerimize 
objektif ölçütlerle 
dağıtılabilmesine dayanan bir  
sistemi hayata geçirdim.  
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CHP’DE MALİ DEMOKRASİNİN
ALTYAPISINI KURDUM
34. Olağan Kurultay’da 786 delegemizin oyu ile en yüksek oyu 
alan 3. isim olarak Parti Meclisine seçilmemden sonra, İdari ve 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlendiğim Ağustos 2012 tarihinden görevi devrettiğim Mayıs 
2014’e kadar : 

- İdari ve Mali İşler Başkanlığım sırasında, parti tarihimizde ilk kez 
“Mali Demokrasi” adını verdiğimiz objektif ölçütlere dayanan, 
saydam ve hesap verebilir yeni bir mali sistem kuruldu. Tüzüğümüz 
uyarınca örgütlerimize ayrılması gereken yüzde 40 hazine 
yardımından hangi örgütümüzün ne kadar pay alacağı adil biçimde 
belirlendi. 81 il ve 919 ilçe örgütümüzün alacakları paylar temsil ve 
performans niteliklerini ölçen beş kritere göre dağıtıldı. Sene 
başında her örgütümüze yıl içinde ne kadar bütçe tahsis edileceğini 
bildirdiğimiz ve bu paraların 3 ayda bir doğrudan kendilerine 
ödenmesini sağlayan mali devrimi - benden sonra yine eskiye dönüş 
emareleri gösterseler de - yaptığım için de mutluyum.

- Sistemin daha güçlü şekilde uygulanması için örgütlerimizden 
gelen talepler doğrultusunda 2014 yılı başında örgütümüzün yıllık 
kiralarının tamamı Genel Merkez’den ödendi, Böylece, 
örgütlerimize güçlü bir destek verilerek, kira borcuna bağlı olarak 
zaman zaman yaşanan kimi sorunlar ortadan kaldırıldı.

- 22 aylık görev süremde bir diğer önemli adımı atarak, Genel 
Merkezimiz 2 kere bağımsız mali denetimden geçirildi ve 
hesaplarımız onaylandı. Yine bu dönemde parti hesaplarımız 3 ayda 
bir chp.org.tr üzerinden yayınlanarak halkımızın ve örgütümüzün 
denetimine açıldı.  
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- Sistem çerçevesinde örgütlerimizin altyapı ihtiyaçlarını 
güçlendirmek için de 23 gayrimenkul alımı yapıldı, 14 ilçe ve 9 
il başkanlığımızın kullanımına tahsis edildi. İl örgütlerimize 46, ilçe 
örgütlerimize ise 32 adet olmak üzere toplam 78 taşıt alınarak 
örgütlerimize verildi. 2014 yılı başında tüm örgütlerimizin 
ihtiyaçlarını gidermek için bilgisayar ve internet alt yapısı 
güçlendirildi, 354 adet bilgisayar alındı.  

- 22 aylık süre içerisinde kurumsal alanda da köklü değişiklikler 
yapıldı, yönetim standartları belirlenerek yaşama geçirildi, 
kurumsal bir dönüşüm başlatıldı. İş yeri güvenliği ve sağlığı 
alanında gereken adımlar atıldı. Yine bu dönemde kurumsal bir 
hukuk birimi kuruldu.

- Partimizin ilkeleri doğrultusunda Genel Merkezde yıllardır var 
olan taşeron işçiliğe de son verildi. Partimiz bünyesinde 
taşeron statüsünde hizmet vermekte olan 37 çalışanımız, 
sözleşmeli ve sendikalı personel olarak işe alındı. CHP’de 
taşeronu bitiren kişi olmanın benim için ayrı bir önem taşıdığını da 
vurgulamak isterim.

- Genel Merkez binamızın halka açık ve daha saydam bir hale 
gelmesi için çalışmalar başlatıldı, açık müze uygulamasına 
geçildi. Ayrıca engellilerin daha fazla faydalanabilmesi için, 
binamız kamu kurumlarına dahi örnek olacak seviyede engelsiz 
erişim standartlarına kavuşturuldu.



16

MUHALEFETİMDEN KORKTULAR YALANLARLA, 
İFTİRALARLA  SALDIRDILAR, 
KENDİ ÇAMURLARINDA BOĞULDULAR

SÖYLEYECEK SÖZÜM BİTMEDİ

Tüm bu sürecin sonunda ise 17 
Şubat 2015 tarihinde bir kısım 
havuz medyası (Akşam, Güneş, 
Star)  bana karşı bütünüyle 
uyduruk iddiaları ortaya atarak 
hem beni hem de CHP’yi 
yıpratmayı hedefledi. Ne var ki  
aklı başında hiç kimsenin 

inanmadığı bu şeref yoksunu, ağır 
ithamlar amacına ulaşamadı, 
bunları yazıp çizenler kamuoyu 
önünde gülünç duruma düştüler.  
Ancak onlara karşı mücadelem 
bitmiş değil, yaptıklarının hesabını 
yargı önünde mutlaka verecekler.

1460 gün süren milletvekilliğim 
boyunca 78 milyonun yaşamının 
iyileşmesi için, “ne ezilen ne ezen, 
insanca hakça bir düzen” ilkesiyle 
çalıştım. Gururla aldığım bu kutsal 
görevi tertemiz biçimde halkıma 
iade etmenin mutluluğu içindeyim.

Vekaleti teslim ettim, sine-i millete 
döndüm. Ama söyleyecek 
sözümüz alınacak yolumuz henüz 
bitmedi! Halkın desteğini yanımda 
gördükçe de bitmeyecek…



UMUT HER ZAMAN VAR

"Umutsuz durum yoktur;
umutsuz insanlar vardır.

Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim."
Mustafa Kemal Atatürk
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