
AB sürecinde ilerleme raporları büyük bir öneme sahip. 
12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan ilerleme raporuna 
göre Türkiye bir kere daha “ilerleme”di. İlerleme 
raporunda da sorun alanı olarak ortaya konulan 
hususlarda hükümeti uyarmıştık ancak hükümet bu 
kaygıları önemsemedi. CHP ne dedi, AKP ne yaptı ve 
Türkiye neden “İlerleme”di?

İLERLEMEDİK ÇÜNKÜ
Basılmamış Kitaba el konuldu, Basın 

Özgürlüğü Ortadan Kaldırıldı
CHP NE DEDİ? “Dünyada herhalde basılmamış kitabı 
imha eden tek ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti. 
İleri demokrasinin örneği.  Eğer yargıyı siz siyasete, 
özgürlüklere baskının bir aracı olarak kullanırsanız bu 
olacaktır.”

(CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, 
24.03.2011)

AKP NE DEDİ? “Bu basılmamış kitapla ilgili, tutuklanan 
medya mensuplarının belge ve bilgiler ve ardından 
neyin geldiğini gösteriyor.  Bomba yapmak suçtur, ama 
bombanın hazırlanmasında kullanılan malzemeleri 
yapmak da suçtur.”

(AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 
13.04.2011)

AB İlerleme Raporu: Henüz basımı yapılmamış bir 
kitaba el konulması Türkiye’de basın özgürlüğü ve 
davanın meşruluğu hakkında endişe ve şüphelere 
neden olmuştur.

Yargılama öncesi tutukluluk süreleri endişe 
verici boyutlara ulaştı

CHP NE DEDİ?  Arama, gözaltına alma ve tutuklamalarda 
keyfi uygulamaları önleyeceğiz. Tutukluluğun bir 
cezalandırma yolu olarak kullanılmasına son verecek, 
tutukluluk uygulamalarını evrensel normlara uygun 
hale getireceğiz.

(CHP Seçim Beyannamesi, 2011)

AKP NE DEDİ? Hükümet bu konuda ciddi herhangi bir 
girişimde bulunmadı.

AB İlerleme Raporu: Tutuklanmalar ve iddianamelerin 
hazırlanıp sunulması arasında geçen süre, delillere 
erişimin kısıtlanması ve soruşturma emirlerinin 
gizliliği, sanıkların adli güvencelerine ilişkin şüpheler 
doğurmuştur. Yargılama öncesi tutukluluk süreleri 
endişe verici boyuttadır.

İnsan Hakları İhlalleri devam etti. 
AİHM’e 24,5 milyar Avroluk Tazminat 

Ödendi. Kadınlar ve Engellilere yönelik 
düzenlemeler yapılmadı.

CHP NE DEDİ?  “Kişi özgürlüğü ve güvenliği ile 
bireylerin özel yaşamlarına saygı hakları bakımından 
mevcut durumu iç karartıcıdır. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) de tespit ettiği üzere Türkiye’de 
tutuklama kararları sistematik şekilde insan haklarını 
ihlal etmektedir. Kadınlar şiddet, eğitim ve işgücü 
dışında bırakılma, siyasette yeterli temsil edilmeme 
gibi birçok sorunla karşı karşıyadır.  CHP, engelli 
yurttaşlarımızın fırsatlarını geliştirmekte ve toplumsal 
yaşamın her alanına erişimini artırmakta kararlıdır.”

(CHP Seçim Beyannamesi, 2011)

AKP NE DEDİ? Bu alanlarda bir gelişme sağlayamadı.

AB İlerleme Raporu: Raporlama süresinde Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini belirleyen 

418 karar almıştır. Türkiye 2010 yılında toplam 24,5 
milyar avro tazminat ödemekle yükümlü olmuştur. 
Başvuruların büyük çoğunluğu adil yargılanma 
ve mülkiyet haklarının korunması konusundadır. 
Siyasete katılmak isteyen kadınlara yeterli destek 
verilmemektedir. Kadınlar çoğunlukla kötü 
şartlarda sosyal güvenceleri olmadan ya da ücretsiz 
olarak çalıştırılmaktadır. Engellilerin sosyal ve fiziki 
şartları yeterli değildir. Engelli kişiler eğitime, sağlık 
hizmetlerine, sosyal ve kamu hizmetlerine erişimde 
sıkıntılar yaşamaktadır.

Parlamenter dokunulmazlığının kapsamı 
düzenlenmedi

CHP NE DEDİ?  “Siyasetin,  dolayısıyla da  
demokrasinin, itibarının zedelenmesine yol açan, 
siyasilerin toplumsal meşruiyetine darbe vuran 
yolsuzlukların engellenmesini demokrasinin 
korunması için önemli bir görev olarak göreceğiz. 
Dokunulmazlığın, adi suçlara karşı koruyucu 
kalkan olmasına son vereceğiz. Milletvekili 
dokunulmazlıklarını, kürsü dokunulmazlığı ile 
sınırlandıracağız.”

(CHP Seçim Beyannamesi, 2011)

AKP NE DEDİ? “Milletvekili dokunulmazlığını 
tümüyle kaldırdığınız zaman bu ülkede siyaset 
yozlaşır, milletvekilinin özgüven içinde çalışma imkanı 
olamaz. Bir başbakan bile her an bir savcının, bir 
yargıcın yargılamasına açık, Demokles’in kılıcı her an 
boynunda sallanacak gibi hisseder”

(AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 
11.09.2010)

AB İlerleme Raporu: Parlamenterlerin 
dokunulmazlığının kapsamının yolsuzluklarla ilgili 
incelemelerin yapılmasını engelleyecek kadar 
geniş oluşuyla ilgili endişeler mevcuttur. İfade 
özgürlüğü konusunun yanlış ve zaman zaman da 
noksan yorumlanması da endişe vericidir.



KHK’lar ile bağımsız kurumların 
özerkliğine gölge düşürüldü

CHP NE DEDİ? “KHK istemek, parlamentoyu 
tasfiye anlayışının sonucudur, muhalefete tahammül 
edememenin sonucudur. Bu anlayışı kabul etmiyoruz.”

(CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, 
29.03.2011)

AKP NE DEDİ? “İvedi olarak yapılması gereken bazı 
düzenlemelerin kanun hükmünde kararnameler 
çıkarılması yoluyla gerçekleştirilmesinde zorunluluk 
bulunmaktadır.”

(Hükümete KHK yetkisi veren kanun tasarısının 
gerekçesi, 28.03.2011)

AB İlerleme Raporu: KHKlar, son dönemde 
AB müktesebatı ve uluslararası standartlara 
uygun kurulmuş bağımsız kurumların faaliyet ve 
işlemlerini, konuyla ilgili bakanlıklar tarafından 
kontrol edebilir konuma getirmiştir. Bu değişiklik 
rekabet, enerji ve bilgi toplumuyla ilgili bu 
kurumların bağımsızlıklarına gölge düşürmüştür.

Yargıya müdahale yapıldı. Denizfeneri 
davasında savcının görevden alınması 

soru işareti yarattı
CHP NE DEDİ?  “Başbakan ve Adalet Bakanı neden 
bu davaya burunlarını soktuklarını açıklamalı. Bu yüz 
kızartıcı suçu işleyenlerle nasıl kader ortaklığınız var ki 
örtbas ediyorsunuz?

Başbakanın ahbaplarına dokunulamıyorsa ne 
hukuktan ne de yargı bağımsızlığından bahsedilemez.”

(CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, 
27.08.2011)

AKP NE DEDİ? “Mahkemenin el konulmasını reddettiği 
karar uygulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır? Kanun 
ihlal edildi, el konulma kararı alındı. Sürece ilişkin 
suçlamalar dezenformasyon. Siz mahkeme kararını 
ters çevirip uyguluyorsunuz. Böylesi bir iddia var. 
Savcılar yasaya, mahkeme kararına uymasa da izin 
vermeyecek misiniz? Müfettişler inceledikten sonra 
savcılardan savunma istediler. Savcılar değiştirilmiştir, 
başsavcının tasarrufundadır.”

(Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, 06.09.2011)

AB İlerleme Raporu: Deniz Feneri davasıyla ilgili 
olarak RTÜK Eski Başkanı da dâhil olmak üzere dört 
üst düzey görevli gözaltına alınmıştır. İddianame 
mahkemeye sunulmamıştır. Soruşturmayı yürüten 
savcı ekibinin görevden alınması soru işaretlerine 
neden olmuştur.

Güvenlik güçleri orantısız şiddet 
uygulamaktadır

CHP NE DEDİ?  “Öğrencilere polis biber gazı, cop 
ve tekmelerle saldırıyor. Eksik olan tank, top ve tüfek. 
Onlar da olsa zaten tam savaş ilan edilecek. O genç 
kızın polis copları altında tekme, tokat dövülmesini ve 
onun fotoğraflarını acaba Recep Bey dünyaya nasıl 
anlatacak?”

(CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, 
07.12.2010)

AKP NE DEDİ? Bu konuda herhangi bir girişimde 
bulunmadı.

AB İlerleme Raporu: Güvenlik güçlerinin orantısız 
güç kullanma eylemleri devam etmektedir. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komitesi raporunda özellikle 
tutuklamalar sırasında aşırı güç kullanıldığına dair 
inandırıcı bulgular tespit edilmiştir.
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