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GİRİŞ

“Kapitalizm, Ataerki, Faşizm Öldürür: Yaşamak İçin Diren, Örgütlen, İnşa 
Et” şiarıyla 4-5 Ocak 2020’de Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 10. Olağan Genel 
Kurulumuzdan bugüne Merkez Yürütme Kurulumuz, Alan Meclisleri/Komis-
yonlarımız ile İl/İlçe Meclislerimizin yürüttüğü faaliyetlere dair hazırlanan özet 
raporlar ekte sunulmuştur.

10. Dönem içerisinde yedi Genel Meclis toplantısı gerçekleştirilmiş ve top-
lantılar öncesi Yürütme Kurulları, Alan Meclisleri ve Komisyonları ile İl Meclis-
lerinin hazırladığı ayrıntılı raporlar hem Genel Meclis ile hem de tüm Halkların 
Demokratik Kongresi örgütlülüğü ile paylaşılmıştır.

Çalışma raporunda;
1- 11. Genel Kurul Perspektifi 
2- Yürütme Kurulu Çalışmaları
	 l	Genel Meclis dönemleri esas alınarak yapılan çalışmalar
 l		HDK’nin güçlendirilmesi ve örgütlülüğünün geliştirilmesi çalışmaları
 l		Ekonomik krizin dönemsel olarak artan etkileri ve krize ilişkin çalış-

malar
 l	HDP’nin hem konferans ve genel kongresinin örgütlenme çalışmala-

rına katkı hem de kongre partisi fikriyatını güçlendirmeye katkı amaçlı 
çalışmalar

 l	Mültecilerin sınır dışı edilme girişimleri karşısındaki mücadele ve da-
yanışma çalışmaları

 l	Ekolojik yıkım ve talan politikalarına karşı sürdürülen çalışmalar
 l	Artan kadın cinayetleri ve kadını görmeyen sistem politikalarına karşı 

çalışmalar
 l	Geniş demokratik bir ittifakın kurulmasına yönelik çalışmalar
 l	Tecrit ve açlık grevleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar
 l	Yapılan basın açıklamaları
 l	Yürütme Kurulu adına katılım gösterilen eylem ve etkinlikler 
3- Genel Meclis Toplantıları
4- Alan Meclisleri/Komisyonları Faaliyet Raporları 
5- İl/İlçe Meclislerinin Kısa Faaliyet Raporları
6- Örgütsel Değerlendirme
7- Ek:



10. Dönem Genel Meclis Sonuç Bildirgeleri başlıklarında, dönem boyunca 
yapılan faaliyetlerin önemli görülen kısımları bölümler halinde sunul- makta-
dır.

Dönem boyunca yedi kez Genel Meclis toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yü-
rütme Kurulumuz 15 günde bir olmak üzere düzenli periyotlarla toplantıları-
nı aksatmadan yürütmüştür. Yürütme Kurulu üyelerinin acil durumlarda bir 
araya gelmeleri ve Genel Meclis ve kongreden alınan kararlar ışığında Yürütme 
Kurulunun yaptığı planlamaların koordine edilmesi için Eş Sözcülerimizin de 
içinde yer aldığı İstanbul merkezli bir koordinasyon oluşturularak faaliyetler 
aksatılmadan yürütülmeye çalışılmıştır.

Bu dönem içerisinde, Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu tutuklanmış, HDK’lilerin 
evlerine ve HDK Genel Merkezi’ne polis baskını gerçekleştirilmiş, çok sayıda 
HDK’li hakkında soruşturmalar açılmış, gözaltılar yaşanmıştır. HDK, ezilenle-
rin mücadele okulu olma niteliğiyle, devletin artan baskı ve şiddet politikala-
rı karşısında da örgütlülüğünü güçlendirmeye ve yeni yaşamı inşa perspektifi 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye kesintisizce devam etmiştir.

Yerel genel kurullarımızı tamamladık. “Her Yerde, Hep Beraber! Direnelim, 
Örgütlenelim, Meclisleşelim! Yeni Yaşam Kazanacak!” şiarı ile gerçekleştireceği-
miz 11. Genel Kurulumuzun HDK’nin yola çıkarken önüne koyduğu amaçların 
güçlü bir biçimde hayat bulmasını mümkün kılacak umudu, yenilenmeyi, di-
renci ve canlılığı yaratacağına inanıyoruz.

Yeni yaşamın inşası, toplumsallaşması ve örgütlenmesi yolunda; tüm ezilen-
lerin özgürleşme mücadeleleriyle iç içe büyüyen Kongremizin gelecek dönemi 
daha güçlü, daha örgütlü, daha direngen karşılaması için 11. Genel Kurulumuz 
önemli bir basamak olacak; yeni yaşam direncimiz, coşkumuz, emeğimizle ku-
rulacak.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
11. DÖNEM GENEL KURUL PERSPEKTİF METNİ

HDK, 11. Genel Kuruluna olağanüstü koşullar altında hazırlanıyor.
Genel Kurul tarihini değiştirmemizi, hazırlık sürecini alışılmış toplantı ve 

iletişim biçimlerimizin dışında yollar arayarak yürütmemizi gerektiren pande-
mi, olağanüstülüğün tek nedeni değil. 

HDK’nin kuruluş koşullarına da damgasını vuran dünya ve bölge gerçekleri 
bugün insanlığın geleceğine ilişkin bir yol ayrımını çok daha yüksek sesle haber 
veriyor. 

Tarihte devrimler; halkın açlık, kıtlık ve hastalıklardan muzdarip olarak da-
yanılmaz bir noktada artık yeter dediği, toplumsal eşitsizliklerin derinleşerek 
arttığı dönemlerde, savaşların, iktisadi krizlerin ve salgın hastalıkların eşiğinde 
gerçekleşmiştir. Binlerce yıllık sınıflı toplumların günümüzdeki sahnesi kapita-
list dünya; iktidar kavgaları, savaşlar, çoklu krizler, ırkçılık ve ekolojik yıkımla 
kendini gösteriyor. Öte yandan sermaye egemenliğinin karşısında halkların öz-
gürlük ve demokrasi mücadeleleri, emek, kadın ve gençlik hareketleri ve toplu-
mun tüm diğer kesimleri dayanışarak, kapitalist üretim ve devlet zoruna karşı 
her geçen gün yeni direniş cepheleri açıyor. İnsanlar arasında derin çelişkiler 
yaratan kapitalist sistemin, insan varoluşunu da doğayla karşı karşıya getirme-
sinin sonucu olarak ortaya çıkan korona salgını, kapitalizmin tüm çelişkilerini 
derinleştiriyor ve daha da görünür kılıyor. Yoksulluk, toplumsal cinsiyet, göç-
menlik ve çalışma koşulları, sağlıklı olma ve sağlığa erişim olanakları enfeksiyo-
na duyarlı kesimleri belirleyen fay hatları olarak belirgin hale gelmiştir. Bugüne 
değin biriken enerji salgınla birlikte her an bir kırılmaya da neden olabilecek 
potansiyelin sinyallerini her zamankinden daha fazla vermektedir.

Kapitalizm felaketler yaratıyor
Sermayenin ucuz işgücü arayışının yanı sıra, doğaya ve insana zarar veren 

üretim faaliyetlerinin çevre ülkelerde yoğunlaşması ve getirdiği ekolojik yıkım-
dan kaynaklanan pandemiler, kapitalizmin krizinin bir görünümüdür. Ulus-
lararası sözleşmelerle bütün ülkelere dayatılan neoliberal politikalar sağlığı, 
eğitimi piyasalaştırdı; milyonlarca insan sağlıklı yaşam güvencesinden yoksun 
bırakıldı; tarımsal destekler kesilerek sadece belli ülkelerde endüstriyel zehirli 
tarıma geçilmesi desteklendi. Buna bağlı olarak bütün dünyada kırlar boşaltılıp 
nüfus megakentlerde toplanarak kentler inşaat şantiyesine çevrildi. Megakentle-
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rin tüketim ihtiyaçları olan hammaddelerin sağlanabilmesi için de ormanlar, va-
diler, yaban hayatı tarumar edildi. Küreselleşme, yerkürenin sınırsızca tarumar 
edilmesini ifrata vardırdı. Pandeminin yayıldığı Çin’in gelişkin ticaret ağlarına 
sahip kalabalık nüfuslu Wuhan kentine konuşlanmış kan emici yüzlerce ulus-
lararası şirketin varlığı, kentteki yoksulluk ve eşitsizlikler, fabrikalardaki emek 
sömürüsü, küresel kapitalizmi ve küresel ölçekte yarattığı sağlık krizini tüm 
boyutları ile görünür kıldı. Kapitalizm geldiği aşamada felaketler çağını açtı ve 
SARS, MERS, Ebola, Covid-19, iklim krizi, ormansızlaştırma, toprak kaybı, gıda 
ve su krizi, kuraklık gibi felaketlerle ekosistemlerin tahribatının boyutu gezege-
ni geri dönüşsüz bir noktaya sürüklüyor. 

Kısa zamanda dünyayı saran Covid-19, kapitalizmin hemen şimdi bütün 
canlılarla birlikte insanlığın varlığı için ekolojik tehditler yarattığı ve acil olarak 
harekete geçilmesi gerektiği tartışmasını alevlendirdi. Pandeminin yarattığı ola-
ğanüstü hal, bütün insanlığa “quo vadis?” sorusunu sordurduysa da, BM çatısı 
altında toplanan kapitalist devletlerin karşı karşıya kaldığımız ekolojik örselen-
me ve iklim krizi karşısında iklim adaleti temelinde acil planlarının olmadığı 
tüm çıplaklığıyla açığa çıktı. Emperyalist kapitalist devletler hâlâ karbon ticare-
ti, denizlerdeki ve kutup bölgelerindeki fosil yakıt rezervleri için rekabet etmek-
tedirler. Kendi ülkelerinde “yeşil dönüşüm!” programları açıklayanlar Güney 
Amerika’da, Afrika’da, Ortadoğu ve Asya’da ormanları, su havzalarını, tarım 
alanlarını yok eden, denizleri ve okyanusları kirleten katbekat zararlı endüst-
rileri geliştirmeye, desteklemeye devam ediyorlar. Ekolojik örselenme ve iklim 
krizi her yerde toplumsal adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri derinleştiriyor. Milyar-
larca insan temiz, güvenilir ve kaliteli su ve gıdaya erişemiyor. Bu yüzden mil-
yonlarca insan iklim mültecisi olmak zorunda kalıyor. Toplumsal hiyerarşinin 
en altında olan yoksul kadınlar, çocuklar, yaşlılar daha fazla ölümle yüz yüze 
geliyor. Her yıl birçok canlı türü yok oluyor, biyoçeşitlilik tükeniyor. Okyanus-
larda 7. kıta diye adlandırılacak kadar devasa çöp kıtaları oluşuyor, sermayenin 
ürettiği endüstriyel ve radyoaktif atıklar Türkiye’de olduğu gibi gezegenin her 
yerinde zehir saçıyor. Pandemiyle derinleşen yıkımın yeni kârlılık ve tahakküm 
fırsatlarına dönüştürülmesine karşı iklim krizi ve ekolojik yıkımı durdurmayı 
hedefleyen iklim adaleti talebi yakıcılık kazanıyor. Fosil kapitalizmin yarattığı 
tahribata karşı mücadele, küresel ısınma sürecini ve genel olarak kapitalist eko-
lojik tahribatı durdurmayı, onu tersine çevirmeyi, ekolojik ve demokratik bir 
yeni düzeni hedeflemelidir. İklim adaleti ve küresel adalet için mücadele yön-
temlerinin geliştirilmesi önümüzdeki dönem daha da öncelikli hale gelmiştir.

Ulus-devletlerin kriz karşısında çaresizliği: daha fazla kontrol, daha fazla 
denetim

Kapitalizmin ve ulus devletlerin karakteri pandeminin nedenleri kadar so-
nuçlarına bakarak da görülebilir. Kapitalist emperyalist ülke yönetimlerinin 
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çoğu pandemi karşısında önce kayıtsız kaldı. Üretim ve dolaşımın devamı uğ-
runa “sürü bağışıklığı”nı tercih ederek önlem almaktan kaçındılar ancak artan 
ölümler karşısında yaşanan trajedi ile telaşa kapıldılar. Her ülke kendi başı-
nın çaresine bakma yoluna gitti, Avrupa’nın birçok “gelişmiş” ülkesinde artan 
ölümlerle ikiyüzlü bir çaresizlik yaşandı. İlaçları, devasa hastaneleri ve sağlık 
profesyonelleri ile kapitalist tıp sürece cevap olamazken, salgına karşı önlem 
adı altında egemen iktidar anlayışının yeniden inşasına zemin olacak şekilde 
kapatmaya, denetim ve gözetim aygıtlarının daha da geliştirilerek işletilmesine 
başvuruldu ve bu yaklaşım devam ediyor. Toplumun bir kesimi kapitalizmin 
üretim hizmetlerine koşulurken diğer bir kısmı da evde bırakılarak disipline 
edilmeye çalışılıyor.

Diğer taraftan toplum sağlığını önceleyen bir bakış açısıyla hareket eden ve 
önlemlerini alan ülkelerin süreci görece daha başarılı yönetebildiği görülüyor. 
Çin gibi ülkeler bunu daha otoriter bir biçimde gerçekleştirirken, Küba gibi, 
Suriye savaşının ve yıkımlarının etkisi altında sağlık ihtiyaç malzemeleri ve sağ-
lık iş gücü yetmezliklerine rağmen salgını sınırlandırmayı başaran Rojava gibi 
ilham verici demokratik ve sosyalist örnekler de görmek mümkün. 

Türkiye’deyse pandemi süreci kapitalizmin belirlediği bütün boyutlarına 
ek olarak ulus devletin özgünlükleri ve faşizmin kurumsallaşması konjonktü-
rüyle etkileşim içinde yaşanıyor. Başlangıçta toplumdan gizlenmeye çalışılan 
korona vakaları, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanı üzerine açıklanmak 
zorunda kalındı. Vaka tespiti ve karantina önlemleri ağırdan alınırken, sömür-
geci ve yayılmacı operasyonların hızını kesmemek, yönetme aczini gizlemek ve 
sermayenin farklı kesimlerinin desteğini kaybetmemek için hiçbir şey yokmuş 
gibi yol almaya devam edildi. Kitlesel gözaltı ve tutuklamalar, askeri macera-
lar, Ayasofya’nın açılışı gibi rıza üretme gösterilerinde yok sayılan salgın ko-
şulları, toplumsal muhalefetin eylemlerini ve ifade kanallarını engellemek ve 
sınırlamak için kullanıldı. Bu koşullarda Avrupa Birliği’ne şantaj amacıyla rehin 
tutulan göçmenlerin toplu halde Trakya sınırına yönlendirildiği bir süreç ya-
şandı. Yerel yönetimlerin sorumluluklarının ve örgütlü toplumsal dayanışma-
ya ihtiyacın arttığı bir dönemde Kürdistan’da darbe-kayyım politikası, seçilmiş 
belediye yöneticilerinin ve toplumsal örgütlenmelerin hedef alındığı hukuksuz 
yargı operasyonları eşliğinde sürdürüldü. Siyasi rant uğruna yardımların tek 
elden (iç içe geçen mülki idare ve AKP örgütü eliyle) dağıtılması dayatılırken, 
Batı kentlerinde de dayanışma ağları ve platformların, muhalif siyasi partilerin 
ve belediyelerin çalışmaları engellendi. AKP-MHP iktidarı salgın koşullarını da 
kendi ömrünü uzatma manevraları için değerlendirdi.

Bir yıllık pandemi sürecinde Türkiye ve Kürdistan coğrafyası enerji ve ma-
den şirketleri tarafından yağmalanmaya devam edildi. Pandemi karşısında aciz 
durumda kalan benzerleri gibi AKP-MHP yönetimince de getirilen “sosyal me-
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safe”, “kapanma”, “sokağa çıkma yasağı” tedbirleri yaşamı daha fazla denetim 
altına alma, giderek toplum olma vasfını yok etme amacıyla kullanılırken, aynı 
tedbirler şirketler için geçerli olmadı. Dersim’de, Van’da, Artvin’de, Bursa’da, 
Ordu’da, Çanakkale’de, Konya’da, Aydın’da, Muğla’da, kısacası her yerde halk 
evlere hapsedilirken şirketlere tam serbestlik sağlandı. Anadolu’nun her yerinde 
ciddi kuraklık alametlerinin görülmeye başlamasına, başta büyük kentlerde su 
ve gıda krizi gerçeğinin daha fazla duyumsanmasına rağmen 2008’den beri için-
de debelendiği ekonomik krizden çıkışın tek yolunu emeğin ve doğanın daha 
fazla sömürülmesinde gören iktidar termik santralleri arttırmayı, başta siyanür-
lü altın madenciliği olmak üzere her türlü madenciliği yüzde yüz büyütmeyi, 
milli park alanlarındaki ormanların bile sanayi için kesilmesini, Kanal İstanbul 
Projesi ve Yenişehir gibi rant ve yıkım projelerini sürdürmeyi esas almaktadır. 

Emperyalizmden medet ummuyoruz, çözüm halkların elindedir
2008’den beri kriz içinde debelenen emperyalist dünya sisteminin birinci 

merkezi ABD’deki seçimleri Demokrat Parti’nin kazanması ile Biden yönetimi-
nin uluslararası alanda ABD hegemonyasının gerilemesini durdurması ve em-
peryalist sistemde siyasi, ekonomik, ideolojik yeniden yapılanma beklentileri 
dört koldan pompalanmaya başlandı. Demokrasi ve insan hakları söyleminin 
yeniden dolaşıma sokulması ile, Trump’ın kişiliği ile özdeşleştirilen “sağ popü-
list” hatta faşizan siyaset ortamından ziyadesiyle istifade ederek dizginsiz bir 
saldırganlığa yönelen -Brezilya’da Bolsonaro, Hindistan’da Mondi, Türkiye’de 
Erdoğan gibi- hükümetlerin keyfiliğinin sınırlanacağı yorumları yüksek sesle 
dillendiriliyor. Ancak halkların hakları ve talepleri değil emperyalist çıkarlar 
temelinde belirlenecek olan ABD politikalarının, halk desteğini kaybettikçe sal-
dırganlaşan ama aynı zamanda yönetemez hale geldikçe bağımlılığı artan ve 
böylece yönetilmesi kolaylaşan bölge egemenlerinden vazgeçeceğine bel bağla-
namaz. 

ABD’deki yönetim değişikliğinin asıl önemi, eski ve yeni yönetimlerin poli-
tikaları arasındaki farktan çok ABD’de ve dünyada şekillenmeye başlayan geniş 
bir antifaşist toplumsal güçler koalisyonunun dikkate alınmak zorunda oldu-
ğunu ve egemenler açısından faşizmle yönetme seçeneğinin bedelinin yüksek 
olacağını gösteren hareketliliğini de içeren bir güç dengesini yansıtmasıdır. 
Dünyaya olduğu gibi ABD’ye de saraylarından bakanlar yeni yönetimle ilişkile-
rini düzenleme seferberliğine girerken demokrasi ve özgürlük güçleri açısından 
bakıldığında görülmesi ve ilişkiye geçilmesi gereken, ezilenlerin devlet sınırları-
na sığmayan ortaklaşmasını mayalayan dinamiklerdir.

ABD’de siyahlara yönelik ırkçı polis terörünün ve cezasızlığının tetiklediği 
“Nefes alamıyorum” ayaklanması, ABD’ye özgü görünen bir olayla patlak ver-
diği ve merkezinde ABD’li siyah yoksullar yer aldığı halde, faşizmin düşman 
kataloğu kadar geniş bir ittifaka zemin oluşturdu. Eylemler Kuzey Amerika ve 
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Avrupa’ya da sıçrayarak ve neredeyse güncel faşist dalganın yayılma alanıyla 
örtüşen uluslararası yankılar uyandırdı. Filistin’de, Kürdistan’da, genel olarak 
sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı mücadeleler arasında sahiplenildi, bu mücadele-
ler de ABD’deki hareketin kimi kanatlarının ilgi alanına girdi. Hareketin dili ve 
talepleri de barındırdığı ve temasta olduğu çeşitliliği yansıttı. Pandemi koşulları 
ve korunma önlemleriyle muhalif güçlerin sokağa çıkıp çıkmaması arasındaki 
ilişkinin tek yönlü ve sabit olmadığını da gösteren ayaklanmanın öncelikli gün-
demi, simgeleşen sloganı dışında korona olmadı. Virüsün ve bulaşma riskinin 
inkârı ayaklanmanın değil karşısındaki beyaz üstünlükçü cephenin ideolojik 
malzemelerinden olsa da, kitleselleşme ve polisle çatışma koşullarında önlemle-
ri sürdürmek pratik olarak olanaksızlaştı. Ayrıca pandemiden en çok etkilenen 
siyah yoksullar için bile ırkçılık, pandemiden daha öldürücüydü.

Halkların alternatifi: daha fazla Rojava
Kapitalizmin ve ulus devletlerin kuşatmasına direnen Rojava devrimi, tüm 

tehdit ve zorluklar karşısında sosyalizmde ısrar eden Küba ve görece küçük öl-
çeklerdeki özyönetim deneylerinin yanı sıra kapitalist dünyanın neredeyse bü-
tününde protesto hareketleri yeniden yükselişe geçiyor. Pandemi protestoları 
engelleyemiyor, yerine göre başlı başına bir protesto alanı oluşturuyor, yerine 
göre protesto biçimlerinin değişmesine, korunma önlemlerinin gösteri öğeleri-
ne dönüşmesine ya da sanal ortamın daha etkin ve çeşitli biçimlerde kullanıl-
masına neden oluyor, yerine göre de öteden beri süren çelişkilerin gölgesinde 
kalıyor. 

Sömürgeciliğin haritasındaki adıyla “Ortadoğu’nun” güncel gerçekliğinde 
bölge dışı büyük güçler ve bölgenin ulus-devletlerinin çatışma ve uzlaşmala-
rı büyük ve belirleyici bir yer tutuyor. Önceki yüzyılda sömürgeci/emperyalist 
güçlerin çizdiği esasen yeni-sömürgeci ilişkilerin sürdürülmesindeki rolleri te-
melinde şekillenen bölge devletleri, rıza üretimi ve meşruluk kaynağı olarak 
yurttaşlarının demokratik katılım ve denetiminden çok soya, mezhebe, etnik 
kimliğe dayalı ulus tanımlarına başvuruyor. Sömürgeciliğe karşı direniş, bağım-
sızlık mücadeleleri, süregiden uluslararası eşitsizlikler kurucu ulusal anlatılar-
da yer bulsa da gerçek küresel büyük güçlere genellikle sadece retorik düze-
yinde meydan okuyan komşu ulus-devletlerin zihin haritaları, birbirlerini ya 
da tekçi ulus tanımlarıyla, baskı ve ayrımcılık pratikleriyle yaratılan iç ötekileri 
küresel egemenlerle özdeşleştirerek düşmanlaştırıyor. Emperyalizmin ve yerel 
egemenlerin “Ortadoğu”sunda zorbalık rejimleri, açık ve gizli işgaller, eski ve 
yeni sömürgecilik, çekişip barışan ulus-devletler eliyle ezilenleri ezilenlerle sa-
vaştırarak sürdürülebiliyor. 

Önceki yüzyıldan devralınan sömürge sorunlarından birini oluşturan Kür-
distan’da kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesini var olan ulus devletle-
re bir yenisinin eklenmesinde değil ulus devlet yapısını aşma hedefiyle bütün 
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bölgenin demokratikleştirilmesinde gören Kürt Özgürlük Hareketi’nin yaklaşı-
mı, bölgede ezilenlerin karşı karşıya getirilmesi çemberini kırmaya yönelik en 
güçlü arayışlar arasında yer alıyor.

2010’ların başında Arap coğrafyasında gelişen, ancak devrimlerin çalınma-
sıyla sonuçlanan toplumsal başkaldırı dalgası, çok kısa ömürlü olduğu Suri-
ye’de yerini mezhepçi parçalanma ve emperyalist vekâlet savaşına bıraktıktan 
sonra, Batı Kürdistan’ı (Rojava) içeren kuzey ve doğu bölgelerinde Kürt Öz-
gürlük Hareketi’nin yol göstericiliğiyle yaşama geçirilen özyönetim, Suriye’nin 
başka her yerinde çatışmaya sürüklenen halkları demokratik, ekolojik, kadın 
özgürlükçü bir yaşam kuruculuğunda bir araya getirdi. Bütün dünyanın sem-
patisine, enternasyonal desteğine ve dayanışmasına mazhar olan Rojava’da ye-
şeren değerlerde her bakımdan kendi karşıtını gören AKP yönetimi, “Düştü dü-
şecek” dediği Kobanê’de Türkiye solundan ve bütün dünyadan gönüllülerin de 
katıldığı halkların özsavunmasıyla IŞİD saldırısı boşa çıkarıldıktan sonra, ABD, 
Rusya ve Suriye yönetiminin yol vermesiyle doğrudan askeri tehdit, müdahale 
ve işgallere başvurdu. Devletin her Kürt kazanımını tehdit sayma yönelimiyle 
bütünleşen AKP politikası sürerken Kuzey ve Doğu Suriye halklarını AKP’nin 
vekili konumundaki cihatçı çeteler ve TSK ile kendi güçleri arasında tercih yap-
maya zorlayan Suriye yönetimi de bölgeyi askeri denetimi altına alarak özerk 
yönetime son verme düşüncesinden vazgeçmiyor. 

Emperyalist ve bölgesel işgalcilerin devre dışı bırakılması, halkların kimlik 
ve siyasal özgürlük talepleriyle Suriye’nin bütününün demokratikleşmesi mü-
cadelesinin birleşmesine, Rojava programının Suriye’nin bütününde toplumsal 
mücadelelerle sahiplenilmesine bağlı. Bu tutumun Kürdistan’ın her parçasında 
ve Kürtlerle bir arada yaşayan halklarda gelişmesiyle, Kürt ulusal birliği arayışı 
ve her coğrafyada ortak vatan/demokratik cumhuriyet yönelimi birbirinin en-
geli değil güvencesi olacaktır. 

Bildik devlet kodlarını da zorlayan askeri maceracılık ve yağmacı yayılma-
cılıkla Türk ulus devletinin geleneksel güvencelerini kırılganlaştırarak yarattığı 
tehlikeyi, ulus-devletin ideolojik etki alanındaki tüm güçleri tehdide karşı kendi 
arkasına dizilmeye zorlamak için kullanan Saray rejimi aynı politikayla devlet 
kanatlarını da etkileyen geniş bir hoşnutsuzluğa ebelik ediyor. Bu hoşnutsuzluk 
savaşa, yoksulluğa, tek adam rejimine itirazlara dönüşebilirse, çoklu kuşatma 
altındaki Rojava devrimine yönelik en güçlü askeri saldırıyla birlikte Suriye 
halkları arasında güvensizlik yaratarak Rojava’yı yalnızlaştırma taktiği de cep-
hanelikten yoksun kalacaktır.  

Faşizmin zaferine izin vermeyeceğiz: tecridi kıracağız, özgürlüğü kuraca-
ğız

AKP-MHP iktidarı eliyle sermayedarların yönetiminde bir şirkete dönüşen 
devlet, halka daha büyük eşitsizlikler, daha çok yoksulluk ve işsizlik olarak dön-
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dü. İktidar demokrasi güçlerinin karşısında bilindik kodlarına sarılarak ideolo-
jik hegemonyasını daha fazla totaliterleşme yoluyla tahkime, itiraz yükseldikçe 
de yaşamlarımızı antidemokratik uygulamalara ve de cezaya maruz kılarak di-
sipline etmeye çalışıyor. Yaşamımızın her alanına müdahale ediyor, toplumu 
kutuplaştırılıyor ve kendinden olmayan herkesi “terörist” ilan ederek sindirme-
ye çalışıyor.

Öncelikle Kürt halkının özgürlük mücadelesini, demokrasi ve eşitlik için di-
renişini düşmanlaştırmaya yönelik terörle mücadele söylemi gitgide siyasal ve 
toplumsal muhalefetin daha geniş kesimlerini düşman hukuku uygulamasının 
potansiyel hedefine dönüştürüyor. Hukuka aykırı karar ve işlemlerden, Demir-
taş ve Kavala örneklerindeki gibi açıkça hukukun bağlayıcılığını tanımama eşi-
ğine geçilirken, tutsaklara yönelik işkence ve baskı standart uygulamalar haline 
geliyor

Sayın Abdullah Öcalan’ın 1999’da uluslararası komployla Türkiye’ye tes-
lim edilmesi ile amaçlananın aksine Kürt sorunu daha da büyümüş bölgesel 
ve uluslararası bir karakter kazanmıştır. Sayın Öcalan’ın ortaya çıkardığı güçlü 
çözümlemeleri bölge halkları için umut ışığı olurken komplo boşa çıkmış ve 
halkların çatışması üzerinden çıkar emelleri olanların planları suya düşmüştür. 
Aynı zamanda İmralı’da ülke hukukunda bile yeri olmayan süreğen bir tecrit 
uygulamasının oluşturduğu istisna, Kürt halkının yaşamında hep karşılaştığı 
ama yazılı yasada olmayan ikili hukuku da resmileştirmiştir. Barıştan anlaşılan 
boyun eğdirmek, yani çatışmanın başlangıcına dönmek, demokrasiden anlaşı-
lansa apartheid değilse, barış ve demokrasi tesisi tecridi sonlandırmadan ger-
çekleşemez. 

27 Kasım’dan beri yüzü aşkın cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan’a uygula-
nan mutlak tecridin son bulması talebiyle devam eden süresiz dönüşümlü aç-
lık grevleri tecride karşı mücadelenin vazgeçilmez ve ertelenmez olduğunu bir 
kez daha gösteriyor. Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesi ile tecride karşı 
mücadelenin iç içeliğini gören bir politik hat, Kürt sorununun doğru zeminde 
tartışılmasına, Türkiye demokrasi güçlerinin daha cesur adımlar atmasına alan 
açacağı gibi, Kürtlerin ve bölge halklarının özgürlük, demokrasi ve barış mü-
cadelesine de ivme kazandıracaktır. Açlık grevindeki tutsakların talebinin, en 
geniş kesimlerin talepleriyle birleştirileceği bir demokrasi programının parçası 
olarak kavranması için HDK’nin seferber edebileceği olanakları var. Eğer dene-
yimleri önyargıların karşısına çıkarabilirsek, tecridin hukuka aykırı olduğunu 
da, neye hizmet ettiğini de gösterebiliriz: Sayın Öcalan ne zaman topluma sesini 
duyurma olanağı bulduysa bu olanağı barış seçeneği için kullandı. Buna karşı-
lık AKP’den önce de sürekli denenen “askeri çözüm” bugün tek adam yönetimi-
nin başlıca dayanağı. Ama bu açık gerçeklik dillerde tekrarlandığında değil an-
cak somut mücadelelerde yan yana gelindiğinde zihinlerde açıklık kazanabilir. 
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Özgürlük mücadelemizin kutup yıldızları: kadınlar ve gençler
Patriyarkal kapitalizmin tüm saldırıları karşısında yeni direniş odakları ya-

ratabilen kadınlar ve mücadeleleri sistemin değişebileceğini ve yeni yaşamın 
inşasının imkânlarını çok güçlü bir şekilde işaret etmiştir. Kadınlara dönük tüm 
saldırılarda sistemin yaşadığı krizlerin izlerini görmekle birlikte, toplumun di-
renişinde de kadınların mücadelesinin izlerini görebilmekteyiz.

Erkek ve devlet şiddetinin artması, pandemi ile birlikte kadınların emek 
yükünün (evden çalışma, bakım emeği, esnek çalışma vb.) ve sömürüsünün 
artması, kadın yoksulluğunun derinleşmesi, kadın ve LGBTİ+ karşıtlığının yük-
selmesi, nefret söylemlerinin ve cinayetlerinin artması, pandemi bahanesiyle ev-
lerin en güvenilir mekân olarak ilan edilip rıza üretilmeye çalışılması patriarkal 
kapitalizmin en görünen krizleridir. Erkek şiddeti ve cinayetler karşısında uygu-
lanan cezasızlık politikaları, ücretli ve görünmeyen kadın emeği sömürüsünde 
toplumsal cinsiyet kodlarının devreye konulması, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
sayılı yasanın yok sayılması, kadın kazanımlarının kayyım politikaları ile gasp 
edilmesi veya din ve toplum karşıtı yaftasıyla “makbul kadın” tanımlanmasının 
yapılması ise erkek devletin kendi sisteminin krizini aşmaya dönük çabalarıdır.

Tüm yasaklara ve saldırılara rağmen sokağa çıkan, sözünü ve eylemini kuran 
kadınlar sistem karşıtı mücadelede önemli bir alan ve kazanım yaratmışlardır. 
Ortak mücadelenin de somut hayat bulduğu kadın direnişleri, varlık mücade-
lesinden eşit ve özgür yaşamın inşasına kadar özsavunmasını gerçekleştirmeye 
devam edecektir. 

H	H	H

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Erdoğan tarafından doğrudan atama ya-
pılmasının uyandırdığı protesto dalgası toplumsal muhalefete genç bir nefes 
kattı. 

AKP çıkar şebekesine bağlılığıyla tanınan, üniversite bünyesine yabancı bir 
kişinin rektörlüğe atanmasıyla Boğaziçi Üniversitesi saray yönetiminin tüm 
toplumsal alanları eksiksiz denetimi altına alma ya da imha etme politikasıyla 
doğrudan karşı karşıya kaldı. Kürdistan’da gasp edilen yerel yönetimlerle duy-
gu ortaklığı kuran “kayyım rektör” sloganının bütün farklılıklarıyla üniversite 
bileşenlerince benimsenmesi, karşılaşılan saldırının “saray” tarafından yerleşti-
rilmek istenen siyasal sistemle ona karşı çıkanlar arasında bir karşı karşıya geli-
şin konusuna dönüştürülmeden püskürtülemeyeceğinin farkında olunduğunu 
gösteriyor. 

İktidar da aynı farkındalıkla kampüs içinde ve dışında başvurduğu farklı 
yöntemlerle saldırganlık dozunu artırarak direnişi bastırmaya ama aynı zaman-
da karalamaya, toplumla bağlarını koparmaya çalışıyor. Direniş ve dayanışma 
öznelerini yalnızlaştırmak ya da ayrıştırmak üzere ön sıralardaki öğrencilerin 
siyasal kimliklerini, direnişin Kürdistan kentleriyle kurduğu ortaklığı, LGBTİ+ 
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görünürlüğünü hedef gösteriyor. 
Seçim dışında genel bir boy ölçüşmeden kaçınan siyasetçiler öğrencileri ev-

lerine dönmeye ya da okulda kalmaya çağırsa da talebin ve direnişin haklılığı 
üniversite çevreleriyle de, devrimci sosyalist güçlerle de sınırlı olmayan geniş 
kesimlerce benimseniyor. Kayyım atanan kentlerle, işçi direnişleriyle, yaşam 
alanı savunmalarıyla, kadın ve LGBTİ+ mücadelesiyle bağ kuran mesajlar diğer 
direnişlerin öznelerinden de karşılık görüyor. Tek adamın kararının direnişle 
geri aldırıldığı bir örnek oluşmasını göze alamayan iktidar, Kürdistan dışında 
ilk defa her güne meşru olmadığının ilanıyla başlanan tekil ama geniş toplum-
sal kesişimleri olan bir mevziyle karşı karşıya kalıyor. 

Sürmekte olan Boğaziçi direnişi, toplumsal muhalefet için talebinin gerçek-
leşmesiyle ölçülemeyecek kazanım ve olanaklar barındırıyor.

Kapitalizm aşılacak: demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum
İktisadi kriz ve COVİD-19 salgınıyla birlikte günlük yaşam mücadelesi içeri-

sinde üzerindeki hegemonik baskıyı çok defa deneyimleyen, sürekli bir rıza ve 
kabule zorlanan toplum, bir kolektif karşı duruşu da artık içten içe geliştiriyor. 
Mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığı açıktır. İktidar ülkeyi yönetememekte, 
başarısızlığı gizlenemez hale gelirken rıza üretme yeteneğinin de sonuna dayan-
dığını itiraf etmektedir. 

Toplumsal varoluşa iyiden iyiye yerleşen memnuniyetsizliğin, yerini bir ça-
resizlik duygusuna, kanıksamaya ya da kötünün iyisine razı olma eğilimine 
bırakmaması, hoşnutsuzların yeni bir yaşamın gerçek olanaklarını keşfederek 
mücadele öznelerine dönüşmesinden geçiyor. 

H	H	H

İster süreğenleşen ekonomik durgunluğa, ulusal ve uluslararası düzeyde 
eski hegemonya ilişkileri çözülürken yenilerinin geliştirilememesine, halklar 
için cendere olan ulus devletin sermaye için de ayakbağı olarak görüldüğü hal-
de daha küçük ya da daha büyük ölçeklerde tekrarlanmasını aşan bir model 
yaratılamamasına, yeryüzünü yaşanabilir bir gezegen olmaktan çıkarma eşiğine 
gelen iklim krizine; ister tüm kıtalarda yükselen ve git gide birbirinden daha çok 
etkilenen halk hareketlerine, öfkeli başkaldırılara ve cesaretli deneylere bakıl-
sın, bir çıkış yolu varsa kapitalizm içinde bulunamayacağı görülecektir.

Çoklu kriz halinin yarattığı çöküş ve oluşan gerilim, toplumun en geniş ke-
simleri açısından kolektivizmi, toplumsallaşmayı ve demokratik toplumu ifade 
eden bir yeni için güçlü bir uyaran olmaktadır. İçinde bulunduğumuz girdaptan 
çıkış ancak toplumun demokratik olarak üretim ve tüketim kararlarını birlikte 
aldığı ve özgür iradesiyle yaşamını kurguladığı bir özyönetimle mümkün.

H	H	H

Çoğulcu, farklılıkları tanıyan, kolektif sorumluluk anlayışında, ekolojik, öz-
gür, eşit, komünalist bir “yeni yaşam” artık bir vaat ya da öğreti değil, bugünü 
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yaşanmaz kılan koşulların dayattığı zaruri bir arayıştır. Faşizm ve otoriterleşme-
nin karşısında demokrasinin, sermayenin karşısında emeğin, sömürgeciliğin 
karşısında ezilen halkların ve patriyarka karşısında LGBTİ+ ve kadın özgürlük 
mücadelesinin kazanımlar elde etmesi için fırsatlar sunan süreğen toplumsal 
devrim alanı tüm dünya açısından eşzamanlı olarak açığa çıkmaktadır.

Bütün dünyada patriyarkal kapitalizmin gücü merkezileştirmesine, savaş, 
yoksullaştırma, doğa talanı, denetim ve gözetleme politikalarına tepkiler büyü-
yor. Farklı talepleri, hedefleri olan hareketler kendilerine geleneksel partilerin, 
yerleşik siyasal sistemlerin sunduğu temsil kanallarının dışında yollar açıyor, 
eşitlikçi ve çoğulcu örgütsel biçimler geliştiriyor, birbirlerinin önceliklerini an-
lama, deneyimlerinden öğrenme eğilimi gösteriyor.

Kapitalizmin ve ulus devletlerin kuşatmasına direnen Rojava devrimi, tüm 
tehdit ve zorluklar karşısında sosyalizmde ısrar eden Küba, Latin Amerika’da 
Zapatistalar ve Topraksızlar, Hindistan’da Naksalitler gibi kalıcılaşan özyöne-
tim deneylerinin yanı sıra kapitalist dünyanın neredeyse bütününde protesto 
hareketleri yeniden yükselişe geçiyor. Pandemi protestoları engelleyemiyor; ye-
rine göre başlı başına bir protesto alanı oluşturuyor, yerine göre protesto biçim-
lerinin değişmesini, korunma önlemlerinin gösteri öğelerine dönüşmesini ya 
da sanal ortamın daha etkin ve çeşitli biçimlerde kullanılmasını sağlıyor, yerine 
göre de öteden beri süren çelişkilerin gölgesinde kalıyor. 

Her ülkede ve bütün dünyada kapitalizmin insanlığı getirdiği yok oluş eşi-
ğinden dönülmesi, sömürgeci savaşların önlenmesi, faşizmin yükselişinin dur-
durulması, kadın ve LGBTİ+ kırımına karşı koyulması ve patriyarkanın geri-
letilmesi, farklılıklarını koruyan hareketlerin etkileşim düzeyinin, ortak eylem 
yeteneğinin yükseltilmesinden geçiyor. 

Yaşamımızın her alanında kuşatmasıyla, nüfuzuyla karşılaştığımız kapitaliz-
mi tarihin müzesine kaldırmak ancak uzun süreli, kesintisiz ve ertelenmez bir 
mücadeleyle; toplumsal örgütlenmenin her düzeyinde tüm zor ve rıza üretme 
araçlarının etkisini kırarak, sermayenin ve devletin belirlemediği yeni bir yaşa-
mın ilişkilerini her düzeyde geliştirerek gerçekleşecek.

Devletin gasp ettiği toplumun kolektif bilincini ve toplumsal politik alanı ye-
niden kazanmak, demokratik toplumu inşa etmek ve savunmak için meclisler, 
kooperatifler, dayanışma ağları, kolektif öz örgütlenmeler ile katılım, üretim ve 
karar organları oluşturmak mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Bu bağlamda pan-
demi mücadelesi de ‘Yeni Yaşam’ mücadelesinin bir parçası olmalıdır.

HDK’yi güçlendirelim, toplumu örgütleyelim!
HDK, Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle Türkiye ezilenlerinin ve işçi sı-

nıfının taleplerini ve daha önce bir araya gelmeyi başaramamış toplumsal ve po-
litik örgütleri; biçimde temsili demokrasiyi aşan, içeriği kapitalizme son verme 
ufkuyla sermaye egemenliğinin sınırlanması boyutunu taşıyan bir demokrasi 
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programında buluşturma girişimi olarak, bütün dünyada burjuva siyasi sistem-
leri kadar direnişin bildik birçok örgütsel biçimlerinin de krizde olduğu, örgüt-
sel yapılarla toplumsal dinamiklerin bağının koptuğu bir dönemde doğdu. Yeni 
örgütsel biçim arayışlarının bir bölümünden yararlanabildi, bir bölümünün ön 
habercisi oldu. Siyasal yapıların toplumsal dinamiklerden kopukluğu, toplum-
sal hareketlerin bütünsel siyasal hedeflere yönelmemesi karşısında üstlendiği 
işlevi “toplumsal olanın siyasallaşması, siyasal olanın toplumsallaşması” olarak 
tanımladı. HDK’yi anlatacak tek bir sözcük aranırsa bu “Meclis”tir.  10. Genel 
Kurul perspektif metninde söylediğimiz gibi, “Meclisleşmeler içinde ve mec-
lisler arasında, ağında birleşmek... Meclisler kurmak, her yerde teşvik etmek, 
dâhil olmak, var olan meclis ve benzeri kolektiflerle en yaygın ilişkiler içinde 
bulunmak...”

HDK toplumun ıstıraplarının ortaklaştığını ve ürettiği değerler ile kapita-
lizm ve ulus devletle olan derin çelişkisini görmektedir. Toplumsal ortak bir 
mücadele arayışı bu karşıtlık ekseninde HDK fikriyatında alan bulabilmektedir. 
Farklı kimliklerle ortaya çıkan bu deneyimlerden bir hareket birliğinin ortaya 
çıkması için iç içeliğinin ve etkileşim düzeyinin artması, tanıma, anlamlandır-
ma ve paylaşımın çoğaltılması gerekmektedir. HDK’nin kongre örgütlenmesi ve 
meclisleri bunun için eşit ve demokratik olanaklar sunmaktadır. Aynı zamanda 
küresel sermayenin ihtiyaç duyduğu emek gücünü kendisine göre daha stabil 
ve örgütlü olmayan toplumsallık üzerinden sağlama kolaylığı ile hareket ettiği 
düşünüldüğünde ulus devletin örgütsüz toplumu sömürüye açık özneler olarak 
organize bir biçimde kapitalizmin hizmetine amade kıldığı da açıktır. HDK’nin 
burada güçlü bir itiraz noktası olması ve emek mücadelesin ortak bilincinde 
bu itirazın büyütülmesinin olanaklarına, umut ve kararlılığına sahip olması da 
gerekmektedir. Bunu da ancak çeşitli mücadele alanlarında kolektif eylemin bir 
parçası veya yaratıcısı olarak iç içe bir deneyimi süreklileştirerek gerçekleştire-
bilir. O yüzden devamlı bir eylemlilik hali söz konusu olmak zorundadır. 

Bugün, verili siyaset alanının daha da daraldığı koşullarda, köklerini top-
lumun dokusunda kâh sessizce süren, kâh -uygun kanallar buldukça- hareket-
lenen ve sesini yükselten direnişte bulan bir siyasetin dayanağını oluşturacak 
yeni bir siyasal alanın varlık kazanması daha büyük ve belirgin bir gerekliliğe 
dönüşüyor. HDK’nin varlık sebebi bu gerekliliğe işaret etmek, böyle bir siyasal 
alanın oluşumuna ve güçlenmesine, siyasal faaliyetin bu alanda temellenmesine 
aracı olmak. Var olduğu haliyle HDK’nin bu öz görevi yerine getiremediğini, 
buna uygun pratiğe, örgütsel reflekslere ve işleyişe sahip olmadığını saptayarak 
9. Dönemde “HDK’nin Güçlendirilmesi” adı altında açtığımız ve 10. dönemimi-
ze bir yeniden yapılanma görevi yükleyen tartışma, sonuçlanmış ve kapanmış 
değil. Ancak tüm demokrasi güçleriyle birlikte iktidar blokunun içerde ve dışar-
da savaş, baskı ve imha politikalarına karşı koyarak geçirdiğimiz 10. döneme 
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tüm toplumsal pratikleri sarsarken örgütlü politik faaliyetin rutinlerini de eski 
biçimiyle sürdürülemez hale getiren pandemi ve onun getirdiği yeni görevler 
damgasını vurdu. Süreklileşen OHAL rejimine pandeminin yol açtığı ve süreci 
karşılamak bakımından bizden daha hazırlıklı ve olanaklı olan iktidar tarafın-
dan araçsallaştırılan olağanüstü durumun eklenmesiyle, toplumsal muhalefetin 
büyük bölümü gibi HDK’nin de var olan yapısı ve kaynaklarıyla durumun da-
yatmalarına karşılık vermeye odaklanması, güçlendirme/yapılanma tartışma-
sında bir parantez oluşturdu. Genel Kurul’a ve gene zorlu geçeceği belli olan 
11. döneme kesintiye uğrayan tartışmadan devralınmış ara sonuçların yanı sıra 
uzun bir pratik parantezinin biriktirdiği deneyimler, dersler ve yeni sorularla 
hazırlanıyoruz. HDK’nin kuruluş dönemiyle bugünü arasındaki farkın neden-
leri, HDP’nin kuruluşu sonrasındaki gelişmeler, bileşenlerin yaklaşımının et-
kileri, her birimizin yaptığı yanlışlar gibi konulardaki saptamaları sözümüzü 
sakınmadan dile getirsek de çözümlemeyi çözümleme için değil çözüm için ya-
pıyorsak geçmişimizden ve kendimizden çok, olanakları ve zorluklarıyla yeni 
koşullara odaklanmak daha geniş yol aldıracaktır. 

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
MERKEZİ GENEL KURUL HAZIRLIK KOMİSYONU
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

4-5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul sonrası, yürütme ku-
rulu ilk toplantısını, 10. Dönem 1. Genel Meclis toplantısından hemen önce, 7 
Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir. İlk genel meclis öncesi iç hazırlıklarını 
tamamlamak ve merkezî çalışma ve planlamalarla birlikte, meclis ve komisyon-
lara dair bilgi aktarımını gerçekleştirmek üzere alınan bu ilk yürütme kurulu 
toplantısını yeni belirlenen yürütme ile 9. dönem yürütme kurulunda yer almış 
arkadaşların ortak yapması kararlaştırılmıştır.

Dönem olarak;
l Önceki dönemlerde de yoğunlukla devam eden HDK’nin güçlendirilmesi 

ve örgütlülüğünün geliştirilmesi tartışmaları, 
l	HDP’nin hem konferans ve genel kongresinin örgütlenme çalışmalarına 

katkı hem de kongre partisi fikriyatını güçlendirmeye katkı amaçlı çalış-
malar,

l	Ekonomik krizin dönemsel olarak artan etkileri ve krize karşı kampanya,
l	İşgal ve savaş politikalarında ısrar, İdlip ve Rojava savaşı üzerinden Tür-

kiye’nin yeniden mülteci kozunu şantaj aracı olarak devreye sokması ve 
mültecilerin sınır dışı edilme girişimleri karşısındaki mücadele ve daya-
nışma çalışmaları,

l	Hasankeyf’in sular altında bırakılması, kanal İstanbul projesi gibi ekolojik 
yıkım ve talan politikalarına karşı mücadele,

l	Artan kadın cinayetleri ve kadını görmeyen sistem politikalarına karşı mü-
cadele ve 8 Mart haftası etkinliklerinin örgütlenmesi

l	İmralı adasında çıkan yangın ile İmralı cezaevi sistemi ve tecrit politikala-
rının yeniden gündemleşmesi, hapishanelerdeki hak ihlalleri, ceza infaz 
yasasının eşitlikçi bir şekilde çıkması için yürütülen mücadele,

l	 Yerel demokrasinin güçlendirilmesi kapsamında tartışmalar, geniş de-
mokratik bir ittifakın kurulmasına yönelik tartışmalar ve çalışmalar,

Güncel-konjonktürel gelişmelere paralel planlamaların oluşturulup uygu-
lanması, örgütlenme ihtiyacını karşılayacak çalışmaların planlanması, gerçek-
leştirilen (ve ya devam etmekte olan) demokratik eylemsellikler ve etkinliklere 
katılımların sağlanması, anma-kutlama içerikli yıldönümü gündemlerine dö-
nük basın metinlerinin hazırlanması gibi belli başlı ele alınabilecek faaliyetler 
yürütme kurulu tarafından yürütülmüştür.
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10. DÖNEM 2. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

Bu dönemde HDK yürütme kurulu güncellenen alan ve komisyonların ör-
gütlenme ve faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan tartışmaları ve planlamaları 
gündemine almıştır. Belirlenen çerçevede oluşumunu tamamlayan 10. Dönem 
Yürütme Kurulu, Mart ayının sonuna kadar toplantılarını rutin periyod olarak 
kararlaştırılan 2 (iki) haftada 1 (bir) şeklinde alırken, Covid-19 salgını nedeniy-
le yapılan durum değerlendirmesi kapsamında toplantı periyodunu haftada 1 
(bir) olarak sıklaştırmıştır. Bu bağlamda alınan tedbir gereği toplantıların mer-
kez büroda yapılması durumu salgın koşulları gözetilerek askıya alınmış, top-
lantılar 27 Mart tarihinden itibaren online olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. 

11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanı ve ülkemizde de 
ilk Covid-19 vakasının duyurulması üzerine konuyu gündemine alan yürütme 
kurulumuz salgının kapitalizmin bir krizi olarak deşifre edilmesi gerekliliği 
üzerine tartışma yürütmüş,

16 Mart tarihinde ‘’İhtiyacımız Panik Değil Toplumsal Öz Örgütlenme ve 
Dayanışma’’ başlığıyla bir metin basınla paylaşılmıştır. Metinde, kapitalizmin 
genişleme eğilimi, savaşlar, göçler ve ormansızlaşma, yabani hayata müdahale 
ve sonuç olarak insan yaşamının ve ekolojik dengenin bozulması tüm canlıların 
yaşamını etkilemekte ve de toplumsal sağlığın bozulmasına neden olmaktadır 
eleştirisi dile getirilmiştir. Demokratik bir toplum, ekolojik bir yaşam ve öz 
örgütlenme ile yeni bir yaşamın mümkün olduğu tespiti yapıldı.

Koronavirüs pandemi sürecinde dayanışma ağları ve kardeş aile kampanya-
sının örgütlenmesi çalışmaları Yürütme Kurulumuz ve HDK örgütlülüğümüzün 
bütününde öne çıkan başlıklar olmuştur. 
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10. DÖNEM 3. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

10. Dönem 2. Genel Meclis toplantısında açığa çıkan perspektiften de aldığı 
güç ve doğrultuyla yeni 1 (bir) aylık döneme giren yürütme kurulu, bir yandan 
geçmişten bugüne devam eden mücadele başlıkları, diğer yandan da pandemi 
başta olmak üzere konjonktürel gündemler ekseninde belirlediği mücadele hat-
tıyla çalışmalarına devam etmiştir.  

İçinde bulunulan koşullar nedeniyle, pandemi gerçekliğini de gözeterek gö-
rev ve sorumluluk alanı belirleyen meclisimizin, bu yönlü kararlaşmasını uy-
gulamak, pratikleşme hususunda etkin yol ve yöntemler geliştirmek, bu kap-
samda güncele cevap olurken örgütlü yapısını da programatik ilkeler temeline 
oturtarak yapısal konsolidasyonu sağlamak gibi sorumlulukları bulunan yü-
rütme kurulu geride kalan 1 aylık dönemde de sistematik toplantılarını almış, 
planlamalar oluşturarak sürece cevap olmaya çalışmıştır. Bu bağlamda belli bir 
tempo açığa çıkarılmış olsa da, sonuç alıcılık boyutuyla yetersiz kalınan husus-
ların bulunduğu da belirtilmelidir. 

Pandemi sürecinde “Evde kal” çağrılarını farklı taleplerle birlikte işleme ve 
bu gerekliliği görerek söz kurma noktasında bir hassasiyet olsa da, bu söylemin 
etkin, yaratıcı yöntemlerle sonuç alıcı bir politikaya dönüştürülemediği belirtil-
mek durumundadır. Özellikle de AKP-MHP iktidarının geniş bir alan bulması 
ve krizin zirve yaptığı koşullarda kendini adeta yeniden üretir hale gelmesinde, 
böyle bir politika oluşturma hususunda yaşanan yetersizlik etkili olmuştur. Sis-
temi teşhir etme boyutuyla birlikte, alışıldık mücadele tarz ve yöntemlerine al-
ternatif üretme boyutunda açığa çıkan yetersizlik, bu dönemin güçlü bir şekilde 
değerlendirilememesinde esas nedenlerden olmaktadır. 

Toplantıları başta olmak üzere birçok çalışmasını internet-sosyal medya ka-
nalıyla almak durumunda kalan yürütme kurulu için bu durum belli ölçüde 
bir kısıtlama getirmiştir şüphesiz. Ama temel sorunun, her döneme ve koşula 
cevap olacak yetkin, canlı ve ağırlık teşkil edecek, her döneme rengini verip, 
toplumu da ülke gündeminin belirlenmesinde özne durumuna getirecek den-
li donanımlı, iç sorunlarını aşmış bir örgütselliğin oturtulmamış olmasından 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu anlamda örgütlenme sorunlarını aşma temelli 
çalışmalarla, güncel konulara cevap olma perspektifli daha spesifik çalışmaları 
eşgüdüme kavuşturma sorununun bu dönem de, HDK’nin sahip olduğu potan-
siyeli aktifleştirmesinde belirleyici olduğu belirtilmek durumundadır. Yürütme 
kurulu, meclisimizin aldığı kararları uygulamakla sorumlu bir organ olarak bu 
yönlü eleştirilerin de birinci dereceden muhatabı olmaktadır.
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10. DÖNEM 4. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

3. Genel Meclis’de karar alındığı üzere kriz gündemli merkezi bir örgütlen-
me hamlesi çalışmasına başlandı. Yürütme kurulu, örgütlenme komisyonu ve 
genel meclisten olmak üzere 11 kişilik bir kriz komisyonu oluşturuldu. Bu dö-
nemde daha çok kriz gündeminin kendi iç örgütlerimizde tartışılmasının plan-
lanması ve bu planlamaları gerçekleştirmesi çalışmasını yürüttü. Bu süreçte 
yürütme toplantılarımızı normal rutini olan 15 günde bir ve yüz yüze yapma 
kararı aldı. Pandemi döneminde yürütme kurulunun her hafta toplanmasından 
dolayı yürütme koordinasyonu fiilen işlevsizleşmişti. Yürütme kurulu toplantı 
periyodiği normal düzenine döndüğünden Yürütme Kurulu koordinasyonu da 
aktifleşerek haftada bir toplantı düzenini gerçekleştirmektedir. 

Bu dönemde partimiz HDP’nin “Demokratik mücadele hamlesi” çalışma-
ları çerçevesinde görüş ve önerilerimizi hazırlayıp sunmak üzere yürütme ku-
rulundan bir komisyon oluşturulmuş ve komisyonumuzun yürüttüğü çalışma 
HDP’ye sunulmuştur. Genel Meclis toplantımızda kararlaştırılan 9. Dönem’de 
başlatmış olduğumuz Kriz kampanyasının güncellenmesi ve tekrardan başlatıl-
ması için hazırlıkların ve Demokrasi İttifak konusunun planlanması için komis-
yon kurulmuştur. Hrant Dink Vakfına yönelik tehditlere karşı Vakfın ve Ermeni 
Halkının yanında ve dayanışma içinde olmak amacıyla Halklar ve İnançlar mec-
lisimiz ile birlikte ziyaret gerçekleştirilmiş ve kamuoyuna dönük basın metni 
hazırlanıp yayınlanmıştır.

Ekoloji Meclisi’nin önerisi doğrultusunda; Örgütlenme Komisyonu, Eğitim 
Komisyonu, Yürütme Kurulu ve Ekoloji Meclisi üyelerinden oluşacak güçlendi-
rilmiş bir gezici komisyonla, belirlenen illerde İl Ekoloji Komisyonları’nın ku-
rulması için örgütlenme faaliyeti gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış, bu yıl ger-
çekleştirilecek sempozyumun ve Gönen seminerinin gerçekleştirme şeklinin ve 
içeriğinin planlanması tartışmalarını sürdürmektedir. 

HDK Okulları komisyonu toplantısını yapıp yol haritasını belirlemiştir. 
HDP’nin iki koldan başlattığı “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”ne her iki 
kola da Eşsözcülük düzeyinde katılım sağlandı. 
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10. DÖNEM 5. VE 6. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

Pandemiden dolayı her hafta ve çevrimiçi yapılan toplantılarımız güncelle-
nerek 2 haftada bir yüz yüze olan rutin çalışma biçimine geçildi. 

Bu dönem HDK alan meclislerinin güçlendirilmesi yönünde tartışmalar ve 
faaliyetlerin yanısıra, çoklu kriz hamlesinin yerellerdeki ve alan meclislerinden 
doğru yürütülen tartışmalar ile katkı alması yönünde çalışmalar yürütüldü.

21 Haziran 2020 tarihinde Çoklu Kriz dönemsel örgütlenme hamlesi gün-
demli alan meclislerinin kendi iç tartışmalarını ve düzenledikleri raporları sun-
mak ve değerlendirmek üzere Alan Meclisleri ortak toplantısı gerçekleştirilmiş-
tir.

MMŞP Meclisi ile 5 Temmuz tarihinde yürütme kurulu olarak ortak bir top-
lantı gerçekleştirilmiş, örgütlenme sorunları üzerine tartışma yürütülmüştür. 
HDK Okullarının 5 Temmuz Pazar günü yapmayı planladığı toplantıya yürüt-
meden doğru katılım sağlanarak 10 Temmuz tarihinde HDK Gençlik Meclisi 
ve HDK bileşenlerinin gençlik yapıları ile ortak toplantı gerçekleştirildi. 24-26 
Temmuz Kazdağları direnişinin 1. yılı vesilesiyle Kazdağları’nda yapılacak et-
kinliklere yürütmeden doğru katılım sağlandı.

Eylül ayının ilk haftasında iktidarın bileşen örgütlerimiz ve demokratik, sos-
yalist örgütlere karşı yaptığı siyasi soykırım operasyonlarının bir yenisi ile karşı 
karşıya kalınmış, HDK eşsözcümüz Sedat Şenoğlu’nun da aralarında olduğu 
birçok kişi hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Bu duruma karşı itirazın yük-
seltilerek demokratik muhalefetin dayanışma ve mücadele birlikteliği, eylem ve 
etkinlikleri ile cevap olunmaya çalışılmıştır.
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10. DÖNEM 7. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORU

Çoklu kriz eksenli dönemsel örgütlenme hamlesi eylem ve etkinlikleri çer-
çevesinde planlamalar yapılmış ve faaliyetler yürütülmüştür.

- 31 Ekim 2020 Cumartesi günü HDK Genel Merkezinde Yürütme Kurulu 
üyelerimiz, bileşen kurumlarımızın eşbaşkan/başkan ve yöneticileri, HDP eş-
başkanları ve MYK’si katılımı ile birlikte HDK merkezi toplantı salonunda yapı-
lan basın toplantısı ile örgütlenme hamlesinin startı verildi. Basın açıklamasın-
da çoklu kriz örgütlenme hamlesinin eylem etkinlik programı yanında, ülkede 
yaşanan krizlere ilişkin değerlendirmeler yapılarak, yeni yaşamın inşası ile çıkış 
programımız aktarıldı.

Merkezi kriz komisyonumuzun hazırladığı broşür esas alınarak il/ilçe mec-
lislerimizde, yerellerdeki alan komisyonlarımızda çoklu kriz hamlemizi bilince 
çıkarma, yerelde neler yapılması gerektiğine dair tartışmalar yürütme amaçlı 
toplantılar gerçekleştirildi. HDK bütünlüğü içinde organize edilen faaliyetlerin 
örgütlenmesi yanında bu toplantılarda her yerel çoklu kriz başlıklarından birini 
önceleyerek yerel tartışmalarını yürütecek. Bu süreçte ihtiyaç duyulan illere 
merkez yürütme kurulu ve merkez örgütlenme kurulundan arkadaşlar ka-
tılım gösterdiler ve eşsözcülerimiz ve Yürütme Kurulu üyelerimiz yerellerde 
yapılan basın toplantılarına katılım sağladılar.

Bu dönem aynı zamanda Halkların Demokratik Kongresi üyelerimize ve bi-
leşen örgütlerimize dönük yoğun baskı ve saldırıların, gözaltı ve tutuklamaların 
artarak devam ettiği bir dönem olmuş, kongre binamız kapısı kırılarak basılmış 
bilgisayar ve dosyalarımıza el konulmuş ve tüm eşyalar dağıtılmıştır. HDK’ye 
dönük bu faşist ve otoriter rejim siyasetine karşı, bileşen örgütlerimiz ve demok-
rasi mücadelesi yürüten örgütlerin dayanışma, eylem ve etkinlikleri ile cevap 
olunmuş, yapılan bu hukuksuzluklara itirazın ve protestoların yükseltildiği  ve 
ortaklaştırıldığı  bir dönem olmuştur.

Pandemiden dolayı yüz yüze yapılmak istenen il ve HDK genel kurullarının 
hazırlık süreçleri bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Sokağa çıkma yasakları tarih 
belirleme ve hazırlık çalışmaları açısından sorun olmuş, sık sık tarih değiştir-
mek zorunda kalınmış, bu da çalışmalarda motivasyonu etkilemiştir.
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Bileşen katılımı da esas alınmaya çalışılarak genel kurul komisyonu olu-
şumu için çalışmalar başlatılmış, kongre hazırlık çalışmalarının yürütücülüğü 
oluşturulan Genel Kurul Hazırlık Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

2021 Newroz startı ve çalışmalarının HDK öncülüğünde yapılması kararı 
doğrultusunda planlamalar yapılmış, 13 Mart 2021 tarihinde Türkiye ve Kür-
distan’da eş zamanlı olarak basın açıklaması yapılarak Newroz startı verilmiştir. 

   HDK il kongrelerine eşsözcülerimiz ve Yürütme Kurulu üyelerimiz katılım 
sağlamışlar, İstanbul il kongremizde Genel Merkez Konferans salonunda ‘’Ka-
pitalizme Karşı Kentlerimizde Meclislerle Yeni Yaşama’’ şiarıyla gerçekleşmiş ve 
eşsözcülerimiz ve yürütme olarak tam katılım sağlanmıştır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
YÜRÜTME KURULU ADINA KATILIM GÖSTERİLEN

EYLEM/ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR

5 Ocak 2020 – HDK 10. Genel Kurulu gerçekleşti. İdil Uğurlu ve Sedat Şe-
noğlu’nun Eş Sözcülükleri ilan edildi. 

12 Ocak 2020 – Kanal İstanbul Projesi’ne karşı Ya Kanal Ya İstanbul Platfor-
mu’nun Küçükçekmece - Avcılar arasında gerçekleştirdiği insan zinciri eylemi-
ne Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu’nun yanı sıra Yürütme Kurulu 
üyelerimiz ile İstanbul İl Eş Sözcülerimiz de katıldı. 

16 Ocak 2020 –HDP’nin 23 Şubat’ta yapılacak kongresi öncesi Beyoğlu’n-
da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. HDP’nin Genel Merkez Kongresi’ne 
dönük olarak düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, 
Sezai Temelli; DTK Eş başkanı Berdan Öztürk, Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve 
Sedat Şenoğlu’nun yanı sıra bileşen Eş Sözcüleri ile eş başkanları da katıldı. 

19 Ocak 2020 –Hrant Dink’in 13. ölüm yıldönümü için Agos Gazetesi önün-
de düzenlenen anma programına Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu, Yürütme Kurulu 
üyelerimiz ve İstanbul İl Eş Sözcümüz Gurbet Aydoğan da katıldı. 

22 Ocak 2020 –İstanbul Meclisimiz, Yürütme Kurulu üyelerimizin de katılı-
mıyla, açlık grevi eylemini ölüm orucu eylemine dönüştüren Grup Yorum üyesi 
Helin Bölek’i direniş evinde ziyaret etti.  
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24 Ocak 2020 – HDP’nin kongre öncesi “Daha güçlü HDP daha güçlü müca-
dele!” şiarıyla Ankara’da düzenlediği 3. Olağan Büyük Konferansı’na Eş Sözcü-
lerimiz Sedat Şenoğlu, İdil Uğurlu ve Yürütme Kurulu üyelerimiz katıldı.

26 Ocak 2020 – HDK 10. Dönem 1. İstanbul İl Meclisi Toplantısı HDK Genel 
Merkezi’nde gerçekleşti. Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin Jeofizik Mühendisi Sa-
vaş Karabulut’un sunumuyla başlayan toplantıya İstanbul’da bulunan Yürütme 
Kurulu üyeleri de katıldı. 

9 Şubat 2020 – 10. Dönem 1. Genel Meclis Toplantısı HDK Genel Merkezi’n-
de Eş Sözcülerimizin açılış konuşmasıyla başladı.

15 Şubat 2020 –Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu, HDP Eş Ge-
nel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile birlikte ölüm orucu eylemini 
sürdüren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i ziyaret etti. 

29 Şubat 2020 – Türkiye’nin, İdlib’e dönük askeri girişimlerine dair Yürüt-
me Kurulu imzasıyla basın metni yayınlandı.

5 Mart 2020 – İdlib’de 33 TSK askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Tür-
kiye’den Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin pazarlık konusu yapılmasına 
ilişkin Yürütme Kurulu, “Mülteciler bir siyasi pazarlık aracı olmaktan çıkarılma-
lıdır!” başlığıyla bir metin kaleme aldı.

11 Mart 2020 – 2020 Newroz’unun startını vermek için Amed’de gerçekleş-
tirilen basın toplantısına Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu katıldı. 

16 Mart 2020 – Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ar-
dından Yürütme Kurulu, “İhtiyacımız Panik Değil Toplumsal Öz Örgütlenme ve 
Dayanışma” başlığıyla bir açıklama kaleme aldı. 

20 Mart 2020 – Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan “Halkların Newrozu 
Kutlu Olsun” başlıklı açıklama kamuoyuyla paylaşıldı. 
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30 Mart 2020 – Kızıldere Katliamı’nın yıldönümü için Yürütme Kurulu tara-
fından “Kızıldere Ruhunun Ayak İzlerini Takip Ediyoruz” başlıklı bir açıklama 
yayımlandı. 

30 Mart 2020 – Pandemi koşullarının yaygın hale gelmesiyle birlikte ortaya 
çıkan toplumsal sorunlara dair Yürütme Kurulu imzasıyla, “Salgına Karşı Top-
lumu Savunalım: Her Yerde Halk Dayanışma Ağları!” metni yayımlandı.

27 Nisan 2020 – Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir Cuma hutbesi sıra-
sında evlenmeden aynı evde yaşamaya yönelik yorumları ve LGBTİ+’ları hedef 
alan sözleri üzerine Yürütme Kurulu tarafından, “Diyanet Nefreti Büyütüyor” 
başlıklı açıklama yapıldı. 

28 Nisan 2020 – Eş Sözcümüz İdil Uğurlu, İstanbul Meclisimiz ile birlikte, 
Bahçelievler Polen Tekstil önünde, pandemi sürecinde güvencesiz çalışmak zo-
runda bırakılan emekçileri gündemine alan 1 Mayıs buluşmasına katıldı.

30 Nisan 2020 – 1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenleri anmak için kadın 
örgütlerinin Kazancı Yokuşu’nda düzenlediği basın açıklamasına HDK İstanbul 
Kadın Meclisi ie birlikte Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da katıldı.

7 Mayıs 2020 – İnfaz düzenlemesine ve cezaevlerindeki pandemi tehdidine 
dair Yürütme Kurulu tarafından, “Türkiye’de Mahpuslar Covid 19 ve Eşitsiz İn-
faz Yasası’nın Tehdidi Altında” başlıklı bir metin yayımlandı. Hazırlanan metin 
Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca çevirileriyle paylaşıldı.

21 Mayıs 2020 – Siyasi tutsakların pandemi döneminde cezaevlerinde tutul-
malarını protesto etmek için TUAY-DER ve TJA çağrısıyla HDP Fatih İlçe Örgütü 
önünde düzenlenen basın açıklamasına Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da katıldı.

21 Mayıs 2020 – Garzan Mezarlığı’ndaki cenazelerin getirildiği İstanbul 
Kilyos Mezarlığı’nda HDP İl Örgütü ve AN YAKAYDER tarafından düzenlenen 
açıklamaya katılan Eş Sözcümüz İdil Uğurlu, cenazelerin iade edilmesi gerektiği 
yönündeki görüşlerini basınla paylaştı. 
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22 Mayıs 2020 – Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu, İstanbul 
Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin, kayyım darbelerine karşı Beşiktaş Barba-
ros Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasına katıldı. 

30 Mayıs 2020 – Hrant Dink Vakfı’na dönük tehditlere dair, “Hepimiz Hala 
Hrant’ız, Hala Ermeniyiz!” başlıklı açıklama Yürütme Kurulu imzasıyla yayım-
landı.

31 Mayıs 2020 – Gezi İsyanı’nın yıl dönümü üzerine “Gezi Direnişi 7 Yaşın-
da” başlıklı açıklama Yürütme Kurulu tarafından kaleme alındı. 

1 Haziran 2020 – “Hayat Ancak Gezi’ye Sığar” şiarıyla düzenlenen Gezi 
Direnişi’nin 7. yıl dönümüne Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu da 
katıldı. 

5 Haziran 2020 – Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin dü-
şürülmesi üzerine HDP İstanbul İl Örgütü önünde yapılan basın açıklamasında 
Eş Sözcülerimiz Sedat Şenoğlu ve İdil Uğurlu da yer aldı. 

8 Haziran 2020 – Mustafa Koçak’ın ölüm orucunda yaşamını yitirmesi üze-
rine Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu, İstanbul İl Eş Sözcümüz Gurbet Aydoğan ile 
birlikte Mustafa Koçak’ın ailesini ziyaret etti. 

10 Haziran 2020 – TUAY-DER yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması üze-
rine İstanbul MATUHAY-DER’de yapılan açıklamaya İstanbul Meclisimiz ile bir-
likte Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da katıldı. 

11 Haziran 2020 – Demokratik Mücadele Programı gündemiyle kongremize 
ziyarette bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Yürütme Kurulu 
üyelerimiz ve Eş Sözcülerimiz bir araya geldi. Yapılan toplantıya aynı zamanda 
HDP bileşeni olan kurumlarımızın Eş Sözcüleri ve eş başkanları da katıldı. Top-
lantının ardından Genel Merkezimizin önünde basın açıklaması düzenlendi.

13 Haziran 2020 – Kadın cinayetlerine dair İstanbul’da Şişhane’den baş-
layarak Kadıköy’de devam eden kadın eylemine Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da 
katıldı. 

15 Haziran 2020 – Demokratik Mücadele Programı çerçevesindeki yürüyü-
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şe Hakkari’de start verildi. Hakkari kolunda Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu da yer 
aldı. 

15 Haziran 2020 – Demokratik Mücadele Programı kapsamında başlatılan 
Darbelere Karşı Demokrasi yürüyüşünün Hakkari ile eşzamanlı olarak Edir-
ne’de de startı verildi. Yürüyüşün Edirne kolunda Eş Sözcümüz İdil Uğurlu yer 
aldı. 

15 Haziran 2020 -  Darbelere Karşı Demokrasi yürüyüşünün Edirne kolu Eş 
Sözcümüz İdil Uğurlu’nun da katılımıyla Edirne Cezaevi önünde basın açıkla-
ması düzenledi. 

16 Haziran 2020 – Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun da aralarında yer aldı-
ğı heyet demokrasi yürüyüşü kapsamında Van’da KESK Şubeler Platformu’nu 
ziyaret etti.

16 Haziran 2020 – Demokratik Mücadele Programı gündemiyle İstanbul 
Esenyurt’ta gerçekleştirilen buluşmada Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da yer aldı. 

17 Haziran 2020 – Demokrasi yürüyüşü için İstanbul Kadıköy’de yapılan 
açıklamaya Eş Sözcümüz İdil Uğurlu katılarak konuşma yaptı. 

18 Haziran 2020 – Deniz Gezmiş’in ağabeyi Hamdi Gezmiş için düzenlenen 
cenaze törenine Yürütme Kurulu üyelerimiz ve Eş Sözcümüz İdil Uğurlu katıldı.

18 Haziran 2020 – Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu, DTK’li ve HDP’li yöneti-
cilerle birlikte Bingöl’de yaşanan depremde yıkıma uğrayan köy ve mezraları 
ziyaret etti. 

18 Haziran 2020 – Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’nün 4. gününde Be-
şiktaş Abbasağa Parkı’nda düzenlenen buluşmaya Yürütme Kurulu üyelerimiz 
ve Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da katıldı. 

19 Haziran 2020 – Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü kapsamında Kandı-
ra’daki kadın tutsaklar için yapılan basın açıklamasına ve kadın konvoyuna Eş 
Sözcümüz İdil Uğurlu da katıldı
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20 Haziran 2020 – Edirne ve Hakkari’den yola çıkan yürüyüş kolları De-
mokrasi Yürüyüşü’nün finalini Ankara’da gerçekleştirdi. Final buluşmasında Eş 
Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu da yer aldı. 

26 Haziran 2020 – DTK’ye yapılan operasyona dair Yürütme Kurulumuz, 
“DTK’ye Yönelik Saldırı, İktidarın Ömrünü Uzatma Çabasıdır. Amacına Ulaşa-
mayacaktır!” başlıklı bir açıklama yayımladı. 

30 Haziran 2020 – DAD’ın İstanbul Eyüp’te, Sivas Katliamı’nın yıldönümü 
için hazırladığı anma programına Eş Sözcümüz İdil Uğurlu katıldı.

1 Temmuz 2020 – Tecride dair TUAY-DER öncülüğünde yapılmak istenen 
basın açıklaması polis tarafından engellendi. İstanbul Aksaray’da düzenlenmek 
istenen açıklamanın engellenmesi üzerine Eş Sözcümüz İdil Uğurlu kısa bir ko-
nuşma yaparak yapılan engellemeyi kamuoyuna teşhir etti. 

5 Temmuz 2020 – Tecride ve zindanlardaki hukuksuzluğa dair HDP İstan-
bul İl Örgütü önünde yapılan açıklamaya Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat 
Şenoğlu katıldı. 

10 Temmuz 2020 – Suruç Katliamı’nın yıldönümüne yaklaşırken gençlik ör-
gütlerinin Agos Gazetesi önünde, “Hrant İçin Adalet, Suruç İçin Adalet!” sloga-
nıyla düzenlediği açıklamaya Eş Sözcümüz İdil Uğurlu, HDP Milletvekili Hüda 
Kaya ile birlikte katıldı. 

17 Temmuz 2020 – HDP’nin çağrısıyla gerçekleşen İstanbul Demokrasi 
Buluşmaları kapsamında Saraçhane Parkı’nda bir araya gelindi. Buluşmaya Eş 
Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu katıldı. Eş Sözcümüz İdil Uğurlu ko-
nuşma yaptı. 

18 Temmuz 2020 – “Halkların Özgürlüğü, İnançların Eşitliği İçin Buluşuyo-
ruz” şiarıyla, Demokrasi Buluşmaları kapsamında Antakya’da gerçekleştirilen 
buluşmada Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da yer aldı. 

20 Temmuz 2020 – Suruç Katliamı’nın 5. yılında düzenlenen mezar başı an-
malarına Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu da katıldı. Ece Dinç için Karacaahmet Me-
zarlığı’nda düzenlenen anmada Eş Sözcümüz kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
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20 Temmuz 2020 – Demokrasi Buluşmaları kapsamında Ankara’da gerçek-
leştirilen “Adalet Buluşması”na Eş Sözcümüz İdil Uğurlu katılarak konuşma 
gerçekleştirdi. 

20 Temmuz 2020 – Mezar başı anmalarının ardından Kadıköy’de yapılan 
Suruç Anması’na Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyelerimiz 
katıldı. 

23 Temmuz 2020 – Eş Sözcümüz İdil Uğurlu, İstanbul Kadın Meclisi ile bir-
likte İstanbul Sözleşmesi için hazırlanan bildirilerin dağıtımına katıldı. 

24 Temmuz 2020 – Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu, Yürütme 
Kurulu üyelerimizle birlikte, HDP’nin çağrısıyla gerçekleşen İstanbul’daki eko-
loji buluşmasına katıldı. 

25 Temmuz 2020 – HDK İstanbul Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi Paneli 
gerçekleştirdi. Panelde Eş Sözcümüz İdil Uğurlu da konuşma yaptı. 

27 Temmuz 2020 – Demokratik Mücadele Programı’nın ikinci aşamasının 
finali İzmir’de gerçekleşti. Final buluşmasına HDK İzmir Meclisi, HDK Muğla 
Meclisi ve Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu İle Sedat Şenoğlu katıldı. 

7 Ağustos 2020  - Gadir Hum Bayramı’na dair basın açıklaması
8 Ağustos 2020 - Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu siyasal gün-

dem değerlendirmesi üzerine basına röportaj verdi
9 Ağustos 2020  - İdil Uğurlu Medya Haber’e katıldı: İmralı Tecridi  
11 Ağustos 2020 - 10. dönem 5. genel meclis sonuç bildirgesi yayınlandı
14 Ağustos 2020 - Şengal katliamının 13. yıldönümü basın açıklaması
17 Ağustos 2020 - Ümraniye Halk Toplantısına katılım sağlandı
18 Ağustos 2020  - Bağcılar’da  Halk Toplantısına katılım sağlandı
19 Ağustos 2020 - HDP’nin  Demokratik Mücadele Programı’nın 3. aşaması-

nın start programına katılım sağlandı
20 Ağustos 2020  - “Antep Düğün Katliamı’nda Dava Bitti, Fakat Adalet Sağ-

lanmadı!” başlıklı basın açıklaması
21 Ağustos 2020  - İzmir’de  Halk Toplantısına katılım sağlandı
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22 Ağustos 2020  - İHD İzmir Şubesi’nin kayıplara dönük olarak gerçekleş-
tirdiği basın açıklamasına katılım sağlandı

22 Ağustos 2020  - Demokratik Mücadele Programı’nın üçüncü aşaması 
kapsamında İzmir’de bileşenlerimiz ve STK’larla bir araya gelindi

23 Ağustos 2020  - İzmir AN-YAKAYDER’in  1. Olağan Kongresi’ne katılım 
sağlandı

24 Ağustos 2020  - HDK İzmir İl Meclisi Toplantısına katılım sağlandı
24 Ağustos 2020  - HDK Aydın İl Meclisi Toplantısına katılım sağlandı
25 Ağustos 2020 - Mersin’de sivil toplum kuruluşlarının kadın yapıları ile 

bir araya gelindi
25 Ağustos 2020  - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte Mersin 

halk toplantısına katılım sağlandı
25 Ağustos 2020 - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte Mersin 

KESK Şubeler Platformu ziyaret edildi.
25 Ağustos 2020  - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte Mersin 

Barosu ve Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile bir araya gelindi.
25 Ağustos 2020 - HDK Denizli İl Meclisi Toplantısına katılım sağlandı
25 Ağustos 2020  - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte bileşenle-

rimiz ve demokratik kurumlarla toplantı gerçekleştirildi.
26 Ağustos 2020 - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte DİSK Ge-

nel-İş ve Türk-İş sendikalarına ziyarette bulunuldu
26 Ağustos 2020 - HDK Muğla Marmaris Meclisi Toplantısına katılım sağ-

landı
26 Ağustos 2020 - DTK, DBP ve HDP’den oluşan heyet ile birlikte halk top-

lantısında bir araya gelindi.
27 Ağustos 2020 - HDK Muğla Bodrum Meclisi Toplantısına katılım sağlandı
28 Ağustos 2020 - “Adil Yargılanma” talebiyle ölüm orucunun 238. gününde 

yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik’in cenazesine katılım sağlandı
29 Ağustos 2020 - Yitirdiğimiz Vedat Türkali için basın açıklaması yayın-

landı
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1 Eylül 2020 - 1  Eylül Dünya Barış Günü açıklaması yayınlandı
1 Eylül 2020  - Ekolojik barış için ekoloji meclisi basın açıklaması yayınladı
1 Eylül 2020 - Yas-ı Muharrem oruçlarına dair basın açıklaması yayınlandı
1 Eylül 2020 - Medya Haber programına katılım sağlandı
1 Eylül 2020 - 1 eylül dünya barış günü kapsamında İstanbul Kadıköy’de 

eyleme katılım sağlandı
1 Eylül 2020 - 1 Eylül dünya barış günü kapsamında Adana da düzenlenen  

eyleme katılım sağlandı
4 Eylül 2020 - İstanbul Barış Anneleri İnisiyatifi’nin düzenlediği basın açık-

lamasına katılım sağlandı
6 Eylül 2020 - 6-7 Eylül Pogromu basın açıklaması yayınlandı
8 Eylül 2020  - Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun gözaltına alınmasına dair 

basın açıklaması yapıldı
8 Eylül 2020  - Sedat Şenoğlu’nun da aralarında bulunduğu ESP’li 14 kişinin 

gözaltına alınması sonrasında ESP’ye dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. 
8 Eylül 2020   - Sedat Şenoğlu ve gözaltına alınan ESP’liler için Kadıköy’de 

düzenlediğimiz basın açıklamasında katılım sağlandı
11 Eylül 2020  - Sedat Şenoğlu ve gözaltındaki ESP’liler için çağlayan adliye-

si önünde basın açıklaması yapıldı
12 Eylül 2020  - 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde basın açıklaması yayın-

landı
12 Eylül 2020 - Tüm Demokrasi Güçlerini Birlikte Mücadele Etmeye Çağırı-

yoruz basın açıklaması yayınlandı
12 Eylül 2020  - Eş Sözcümüz idil uğurlu Can Tv’de Söz Kadınların progra-

mına katılım sağladı
13 Eylül 2020  - HDK Ekoloji Meclisimiz ve HDP Ekoloji Komisyonu Şır-

nak’ta günlerdir devam eden yangınların çıkarıldığı alanları gezerek gözlemde 
bulundu.

15 Eylül 2020  - Sedat Şenoğlu’nun tutuklanmasına ve bileşenimiz ESP’yi 
hedef alan siyasi soykırım operasyonuna dair basın toplantısı gerçekleştirildi
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16 Eylül 2020  - Eş Sözcümüz İdil Uğurlu Medya Haber TV’de, Haftanın 
Politiği programına katıldı

16 Eylül 2020  - HDK İstanbul il meclisi ve HDK Emek Meclisi ile birlikte 
Cargill işçilerine ziyarette bulunuldu.

17 Eylül 2020  - HDK Göç ve Mülteciler Meclisi’nin de bileşeni olduğu Ulus-
larötesi Göçmen Koordinasyonun ortak açıklaması yayınlandı

19 Eylül 2020  - Mezopotamya Ajansı’nın 3. yaş kutlamalarına katılım sağ-
landı

20 Eylül 2020  - Musa Anter’in ölüm yılı vesilesiyle basın açıklaması yayın-
landı

20 Eylül 2020  - TJA’nın #EmAzadiyaXweDiparêzin “Kendimizi Savunuyo-
ruz” kampanyasının İstanbul’daki startına katılım sağlandı

21 Eylül 2020  - HDP’nin başlattığı Demokratik Mücadele Programı sonu-
cunda ilan edilen Barışa Çağrı Deklarasyonu’nu sahipleniyoruz basın açıklama-
sı düzenlendi

25 Eylül 2020  - HDP’Yİ SUSTURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ basın açıkla-
ması yayınlandı

25 Eylül 2020  - Kobanê Direnişi gündemiyle HDP’ye yapılan gözaltı operas-
yonunu protesto etmek için basın açıklamasına katılım sağlandı

27 Eylül 2020  - Mezopotamya Kültür Merkezi’nin yeni yerinde gerçekleştir-
diği 29. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılım sağlandı

28 Eylül 2020  - Beyza Üstün ve bütün gözaltılar serbest bırakılsın basın 
açıklamasına katılım sağlandı

1 Ekim 2020 - 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protestolar gerekçe gös-
terilerek HDP’yi hedef alan siyasi kırım operasyonuna karşı basın açıklamasına 
katılım sağlandı

1 Ekim 2020 - Kadınlar Birlikte Güçlü’nün İstanbul Sözleşmesi hakkında 
basın açıklamasına katılım sağlandı

1 Ekim 2020 - İdil Uğurlu  Medya Haber’de Gündemprogramına konuk oldu
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2 Ekim 2020 - İstanbul il Meclisi  Kadıköy’de gerçekleştirdiği basın açıkla-
masına katılım sağladı

5 Ekim 2020 - 10. dönem 6. genel meclis sonuç bildirgesi yayınlandı
7 Ekim 2020 - 6-8 Ekim Serhildanı’nın 6. yılı vesilesiyle basın açıklaması 

yayınlandı
8 Ekim 2020 - Ekoloji Meclisi’nin el kitapçığı yayınlandı
9 Ekim 2020 - Uluslararası Komplo’nun yıldönümü basın açıklamasına ka-

tılım sağlandı
10 Ekim 2020 - Mehmed Uzun’un aramızdan ayrılışının 13. ölüm yıl dönü-

mü basın açıklaması yayınlandı
10 Ekim 2020 - 10 Ekim Katliamı’nın 5 yıl basın açıklaması yayınlandı
10 Ekim 2020  - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 10 

Ekim Ankara Katliamı anmasına katılım sağlandı
11 Ekim 2020 - İdil Uğurlu, 9 Ekim uluslararası komplosunu Mezopotamya 

Ajansı’na değerlendirdi.
12 Ekim 2020  - İdil Uğurlu ve bileşen temsilcilerimizden oluşan heyet, he-

likopterden atılan Osman Şiban’ı ziyaret edip ardından da yaşamını yitiren Ser-
vet Turgut’un taziyesine katıldı

13 Ekim 2020 - İdil Uğurlu ve İstanbul Kadın Meclisimiz, Kadın Zamanı 
Derneğini ziyaret etti.

18 Ekim 2020  - Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü’nde, Birlikte Yaşa-
mak İstiyoruz İnisiyatifi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme katılım sağlandı

18 Ekim 2020 - HDP’nin 8. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılım sağlandı
19 Ekim 2020 - Halklar ve İnançlar Meclisi’nin çağrısıyla ırkçı, ayrımcı poli-

tikalara karşı basın açıklaması yapıldı 
 HDK Kadın meclisleri olarak 2 haftada 1 yeni yaşam gazetesinde “Ka-

dınların Sözü” köşesine yazılarımız yayınlanmaktadır.
23 Ekim 2020  - “Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının gaspına izin verme-

yeceğiz!” basın açıklaması yapıldı
31 Ekim 2020 - Kapitalizmin Krizine Karşı Halkların Ortak Mücadelesi 

Hamlesi’nin startı verildi
1 Kasım 2020  - 1 Kasım Dünya Kobanî Günü basın açıklaması yayınlandı
1 Kasım 2020  - 1 Kasım Dünya Kobanî Günü’nde Kadıköy’deki açıklamaya 

katılım sağlandı
4 Kasım 2020 - İdil Uğurlu, HDP heyeti ile birlikte İzmir depremin yaşandığı 

bölgede basın açıklaması gerçekleştirdi ve ziyaretler gerçekleştirdi.
6 Kasım 2020 - Federe Kürdistan Bölgesi’nde Kürt güçleri arasında yaşanan 

gerginliğe ilişkin İstanbul barış anneleri İnisiyatifi’nin düzenlediği basın açıkla-
masına katılım sağlandı. 

13 Kasım 2020  - Kapitalizmin krizine karşı halkların ortak mücadelesi” 
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hamlesine dair  Mezopotamya Ajansı’na röportaj verildi.
14-15-16- Kasım 2020 - Göç ve Mülteciler Meclisimizin de yer aldığı Van 

Mülteci Dayanışma Ağı, yürüttüğü çalışma kapsamında Van’da çeşitli kurum ve 
siyasi partilere ziyarette bulundu

14 Kasım 2020 - “Dersim Katliamı” başlığıyla çevrimiçi panel gerçekleştiril-
di.

15 Kasım 2020 - Gençlik örgütlerinin bir araya gelişiyle oluşan Birleşik 
Gençlik Meclisleri’nin ilanına katılım sağlandı

15 Kasım 2020  - Seyîd Rıza ve yoldaşlarının idam edilişlerinin 83. yıl dönü-
münde Demokratik Alevi Dernekleri’nin düzenlediği anmaya katılım sağlandı

15 Kasım 2020  - Seyîd Rıza ve arkadaşlarının idam edilerek katledilişlerinin 
83. yılında Taksim Tünel Meydanı’ndaki basın açıklamasına katılım sağlandı

22 Kasım 2020   - Kadın Meclisi “Erkek devlet şiddetini teşhir ediyor, kadın 
dayanışması ile yaşıyoruz” basın  açıklaması gerçekleştirdi. 

25 Kasım 2020  - 25 kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkin-
liklerine katılım sağlandı

26 Kasım 2020 - İstanbul’da gece yarısı gerçekleştirilen operasyonlar kapsa-
mında, aralarında HDK’li arkadaşlarımızın da bulunduğu  bir çok kişi gözaltına 
alındı. Ve genel merkez binamız basıldı

26 Kasım 2020  - Gece yarısı HDK, HDP ve TUHAY-DER’li yönetici ve çalı-
şanlarının gözaltına alınmasına ilişkin HDK Genel Merkezi’nde basın açıklama-
sı yapıldı

7 Aralık 2020 - idil Uğurlu, Mezopotamya Ajansı’na gündeme dair röportaj 
verdi

8 Aralık 2020 - 10. dönem 7. genel meclis sonuç bildirgesi yayınlandı
8 Aralık 2020  - Emek Meclisimiz “Sermayeye Değil Emekçiye Bütçe şiarıyla 

Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirdi. 
11 Aralık 2020   - İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla, 

pandemi koşullarındaki hak ihlallerine dikkat çekmek için Kadıköy’de gerçek-
leştirdiği basın açıklamasına katılım sağlandı

21 Aralık 2020   - Maraş Katliamı’nın yıldönümüne ilişkin basın açıklaması 
yayınlandı

22 Aralık 2020 - DBP Eş Genel Başkanı Salih Aydeniz ve PM üyeleri kongre-
mize dayanışma ziyaretinde bulundu

23 Aralık 2020 - Maraş Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Demokratik Alevi 
Dernekleri’nin düzenlediği anmaya katılım sağlandı

23 Aralık 2020 - İdil Uğurlu Medya Haber Politik Gündem’de konuk oldu
29 Aralık 2020 - Mezopotamya Ajansı’na 2020’de yaşanan gelişmeler ile 

yeni yılın mücadele iklimine dair değerlendirmeler yapıldı
29 Aralık 2020 - Roboski Katliamı’nın 9 yılında İstanbul’da düzenlenen an-
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maya katılım sağlandı
11 Ocak 2021 - İdil Uğurlu Medya Haber TV’de Objektif programına konuk 

oldu
13 Ocak 2021 – DİB, Sedat Şenoğlu’na Dayanışma Mektubu yayınlandı
14 Ocak 2021 - ESP ve Kaldıraç Dergisi’ne yapılan gözaltı operasyonu için 

basın açıklamasına katılım sağlandı
22 Ocak 2021 - ESP ve Kaldıraç Dergisi’ni hedef alan operasyonun üzerine 

dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi
25 Ocak 2021 - “Sedat Şenoğlu ve tüm siyasi tutsaklar için özgürlük talebiyle 

bir aradayız” basın açıklaması yapıldı
26 Ocak 2021 - Sedat Şenoğlu’nun duruşması öncesi basın açıklaması ger-

çekleştirildi
26 Ocak 2021 - Kaçırılan Gökhan Güneş’in bırakılması üzerine avukatların 

adliye önünde yaptığı açıklamaya katılım sağlandı
26 Ocak 2021 - Eş Sözcümüz  Sedat Şenoğlu tahliye edildi
 Boğaziçi Üniversitesi Direnişinin tüm etkinliklerine Yürütme Kurulu 

üyeleri ve İstanbul İl Meclisi katılım göstermiştir. 
27 Ocak 2021 - HDP İstanbul İl Eş başkanları  HDP MYK üyesi ve  İstanbul 

İl Yöneticileri tahliye olan Eş Sözcümüzü ziyarette bulundu
29 Ocak 2021 - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tahliye olan Eş Sözcü-

müzü ziyarette bulundu
2 Şubat 2021 - Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve Marmara Tutuklu ve 

Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) tahliye olan Eş Söz-
cümüzü ziyarette bulundu

3 Şubat 2021  - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, HDP eski Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmayışını protes-
to etmek için Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılım 
sağlandı

3 Şubat 2021  - Eşini kaybeden HDP eski Milletvekili Halil Aksoy’a ziyarette 
bulunarak geçmiş olsun dilekleri ve başsağlığı dilekleri iletildi.

4 Şubat 2021 - “Toplumsal Sağlık ve Barış İçin Tecrit Sonlandırılsın, Cezaev-
leri Boşaltılsın!” basın açıklaması yayınlandı

4 Şubat 2021  - DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır 
ile HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir  tahliye olan Eş Sözcümüzü ziyarette 
bulundu

5 Şubat 2021  - Eş Sözcülerimiz, Kaçırılan Gökhan Güneş’i ve ailesine daya-
nışma ziyaretinde bulundu

5 Şubat 2021  - Bileşenimiz İsçi Sözü Gazetesi,  tahliye olan Eş Sözcümüzü 
ziyarette bulundu

5 Şubat 2021  - özgür basın emekçileri  tahliye olan Eş Sözcümüz’ü ziyarette 
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bulundu
8 Şubat 2021  - HDP’nin sürdürdüğü demokratik mücadele programının 

yeni aşaması olan Herkes İçin Adalet kampanyasına katılım sağlandı
10 Şubat 2021  - Yürütme Kurulu üyemiz ve Ekoloji Meclisi üyesi Cemil 

Aksu, Karadeniz’de birçok yaylanın, yayla statüsünden çıkarılması ve Fırtına 
Deresi yatağının yapılaşmaya açılması kararını Mezopotamya Ajansı’na değer-
lendirdi.

12 Şubat 2021  - LGBTİ+’lara dönük işkence ve nefret suçlarına karşı HDK 
LGBTİ+ Meclis Girişimi’nin İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın toplan-
tısına katılım sağlandı.

15 Şubat 2021 - 15 Şubat Komplosu’nun 22. yılında “Tecride Son! Yaşam 
İçin Adalet” diyerek basın açıklamasına katılım sağlandı

21 Şubat 2021  -  Halklar ve İnançlar Meclisi, Dünya Anadili hakkında basın 
metni yayınlandı 

24 Şubat 2021 - Kültür ve Sanat komisyonu ve Gençlik Meclisi’nin kültürel 
asimilasyon ve sansür politikalarına ilişkin yapmak istediği engellendi, basın 
metni paylaşıldı.

2 Mart 2021 - 8 Mart’a giderken “Erkek devlet şiddetini teşhir ediyor, kadın 
dayanışmasını büyütüyoruz” şiarıyla merkezi kadın meclisi basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 

3 Mart 2021 - Patronların pandemi fırsatçılığına, ücretsiz izin dayatmasına, 
Kod 29 uygulamasına karşı mücadeleyi yükseltmek için HDK İstanbul Emek 
Meclisinin çağrısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi

4 Mart 2021 - 11. Dönem HDK Aydın İl Meclisi il kongresini gerçekleştirdi, 
Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu katılım sağladı

6 Mart 2021 - Eş Sözcümüz İdil Uğurlu Medya Haber TV’de, Kadın Özgür-
lük Mücadelesi gündemiyle hazırlanan programa katıldı

6 Mart 2021 - Merkezi Kadın Meclisleri İstanbul’da düzenlenen 8 Mart Mi-
tingine katılım sağladı

8 Mart 2021 - Merkezi Kadın Meclisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesile-
siyle basın açıklaması yayınladı

11 Mart 2021 -  Yürütme Kurulu Mart ayı katliamlarına ilişkin basın açıkla-
ması yayınladı

11 Mart 2021 - Eşsözcümüz İdil Uğurlu, Koçgiri Katliamı’nın 100. yılında 
Demokratik Alevi Dernekleri’nin düzenlediği anma etkinliğine katılım sağladı

12 Mart 2021 - Gazi Katliamı’nın 26. Yıldönümünde Gazi Mahallesi’nde ger-
çekleşen anma programına   Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu katılım sağladı

12 Mart 2021 – Yürütme Kurulunun, “HDP kapatılsın” tartışmalarına dair 
“HDP Halktır; HDP Halkın Cesaret Kaynağıdır!” basın açıklaması yayınladı
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13 Mart 2021 – HDK öncülüğünde bileşenlerimiz ve dost kurumlarla bir-
likte “Newroz Ateşiyle Direnelim, Özgürleşelim!” şiarıyla İstanbul’da 2021 yılı 
Newrozunun startını verildi

15 Mart 2021 - Eş Sözcümüz İdil Uğurlu, Medya Haber TV’de Objektif prog-
ramına katılım sağladı

18 Mart 2021 - Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu Mezopotamya Ajansı’na röportaj 
verdi

20 Mart 2021 - Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu ve yürütme kurulu üyelerimiz  
“İstanbul Newroz mitingine  katılım sağladı

20 Mart 2021 - Eş Sözcümüz İdil Uğurlu  Mezopotamya Ajansı’na  röportaj 
verdi

5 Nisan 2021 - HDP Kadın Meclisi’nin başlattığı, “Kadın Yoksulluğuna Ha-
yır” kampanyasına Eş Sözcümüz İdil Uğurlu katılım sağladı

9 Nisan 2021 - HDK İzmir İl Meclisinin  11. Dönem İl Kongresine Eş Sözcü-
müz İdil Uğurlu katılım sağladı

9 Nisan 2021 - HDK Mersin  İl Meclisinin  11. Dönem İl Kongresine Eş Söz-
cümüz Sedat Şenoğlu  katılım sağladı
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM KADIN MECLİSLERİ  

MERKEZİ KADIN KOORDİNASYONU

Meclisimiz, 4 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşen konferans ile yeni 
dönem mücadele hattını yakın ve uzak hedefleri bağlamında hayata geçirmek 
üzere çalışmalarına başlamıştır. Ancak,  Aralık 2020’de haberdar olduğumuz 
Covid 19 salgını kısa sürede bizlerin de hayatının bir parçası olmuş, hem zo-
runlu hem de keyfi (iktidar kaynaklı) kısıtlamalarla yeni bir yaşam biçimini da-
yatmıştır.

İktisadi, siyasi, toplumsal ve ekolojik olarak tarif edeceğimiz çoklu sistem 
krizi, pandemi ile birlikte kapital izmin sürdürülemezliğini yeniden ve daha 
güçlü işaret etmiştir. Sistemin tariflediğimiz kadın karşıtI politikaları yine salgın 
döneminde daha da derinleşmiş, gerçekleşen kapsamlı saldırılar ve güçlendi-
rilen denetim mekanizmaları, sistemin kendi krizini aşabilmenin aracı haline 
getirilmiştir.

“Hayat Eve Sığar” söylemi ile yürütülen salgınla mücadele, bir anlamda top-
lumla, muhalif kesimlerle ve özelde de kadınlarla mücadeleye dönüşmüştür. 
Yaklaşık iki yıldır hepimizin hayatlarında ciddi etkiler bırakan ve gelecek açı-
sındanda belirleyici rolü olan pandemi süreci Saray iktidarı tarafından kendi 
sistemlerini/faşizmi kurumsallaştırmanın olanaklarını açığa çıkaran bir sürece 
dönüştürülmüştür. 

Kadınlara yönelen baskı, şiddet ve sömürü politikaları ile toplumu yeniden 
dizayn etmenin çabası içinde olan AKP/MHP iktidar bloğu, şiddetle mücadele-
de en önemli kazanım olan İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi ve 6284 sayılı 
yasayı uygulamamayı, aile odaklı kadın söylemi ile meşrulaştırmaya çalışmak-
tadır. Şiddetin kaynağını cinsiyet eşitsizliği olarak tarif eden Sözleşme, bu ne-
denle LGBTİ+’ları, çocukları ve göçmen kadınları da şiddete karşı korumakta-
dır. Neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetleri, LGBTİ+ lara karşı işlenen nef-
ret cinayetleri/saldırılar, emek sömürüsü ile derinleşen kadın yoksulluğu, artan 
bakım emeği, cezasızlık politikaları ile desteklenen erkek şiddeti, gasp edilmeye 
çalışılan nafaka hakkı, çocuk istismarını evlilik yoluyla aklama girişimleri, ka-
dın mücadelesi yürüten kadın arkadaşlarımıza dönük gözaltı ve tutuklamalar,  
kayyumlar ile gasp edilen eş başkanlık ve kadın kurumları, Kürdistan’da Gülis-
tan Doku ve İpek Er şahsında yine yeniden teşhir olan erkek devlet şiddeti, bu 
sistemin bu iktidarın cinsiyetçi kodlarının tezahürüdür. Sistemin katmerleşen 
gasp ile inşa ettiği kadın karşıtlığı, kadınların sistem karşıtlığı ve mücadelele-
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rinden bağımsız ele alınamaz. Tüm bu saldırılarla hedeflenen makbul kadın/
kutsal aile  yaratımı, tüm yasaklara rağmen sokakları terk etmeyen, sözünü ve 
eylemini kuran kadınların mücadelesinin gölgesinde kalmıştır. Toplumsal mü-
cadele açısından da ciddi direnç alanları yaratan kadınlar, yeni dönemin ve yeni 
yaşamın sözünü ve örgütünü kurmaya devam etmiştir.

Tüm bu tespitler ışığında HDK Kadın Meclisleri, kadınlara dönük her türlü 
hukuksuzluğun ve saldırının karşısında durarak, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü 
mücadelesini yaygınlaştırmayı ve güçlendirmeyi hedeflemiştir. Kadın dayanış-
masının gücüne olan inançla, ortak kadın mücadelesini büyüten ve kazanımla-
rını sahiplenen bir perspektifle de çalışmalarını yürütmüştür.  

ÖRGÜTSEL DURUM
Çalışmalara başladığımız sürecin hemen akabinde açığa çıkan pandemi do-

layısıyla çalışmalar büyük oranda online gerçekleşmiştir. Kadın Genel Meclisi 
toplantılarımız ilki hariç online gerçekleştirilmiş, yine Merkezi Kadın Koordi-
nasyonumuz iki haftada bir, koşulları gözeterek bazen yüz yüze bazen de online 
toplanmaya devam etmiştir. 

İlk Kadın Genel Meclisinde oluşturulan Merkezi Kadın Koordinasyonumuz 
hem yerellerden kadın arkadaşların katılımı ve hem de bileşenlerden kadın ar-
kadaşların katılım oranı açısından oldukça zayıf kalmıştır. Koordinasyon 3 bi-
rey arkadaş, SYKP ve DBP bileşeninden katılan arkadaşlarla oluşturulmuş ve bu 
süre zarfında da eksik katılımlarını tamamlayamamıştır. Merkezde oluşan bu 
toplam, yerellerde de hem nicel açıdan hem de bileşen katılımındaki çoğulculuk 
açısından aynı zayıflığı taşımaya devam etmiştir. Merkezi Kadın Koordinasyo-
numuzun bu süre zarfında yerellerle eş güdümlü ve birbirini besleyen ilişkiyi 
istenilen düzeyde kuramamış, rutin/zorunlu bilgi akışı üzerinden ilişkiler yürü-
tülmüştür. HDK’nin esas çalışma alanı ve perspektifi olan yereller ve yerel çalış-
malar ne yazık ki öngörülen ve ihtiyaç duyulan düzeyde hayat bulamamıştır. Bu 
dönem açısından pandemi sürecinin yarattığı kısıtlılıklar olmakla birlikte, uzun 
süredir tartıştığımız yerellerden uzaklaşma, yerelin akışına seyirci kalma ve 
kendini yerel çalışma esaslı konumlandırmada zaafiyetler yaşanmaktadır. Tüm 
toplumsal mücadelelerde olduğu gibi kadın mücadelesi de yerel merkezlidir ve 
yerelden katılımlarla büyür. Yeni dönem açısından yerel odaklı örgütlenme ve 
faaliyet yürütme konusunda daha güçlü bir çaba içerisinde olmak hedeflenme-
lidir.

Yerellerde Kadın Meclislerimiz olması gereken düzeyde olmasa da İstanbul, 
Ankara ve Muğla’da düzenli kadın gündemleriyle bir araya gelebilen ve hem 
kadın örgütleri ile ortak gündemi hem de kendi özgün gündemini işletebilen 
bir meclis girişimi/koordinasyon kurulabilmiştir.  Antakya ve Mersin açısından 
da bir koordinasyon potansiyeli olmakla birlikte gerektiği ölçüde hayata geçi-
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rilememiştir. Diğer örgütlü olduğumuz 13 yerelde kadın delegelerimiz örgütlü 
bir kadın yapısını  ve faaliyetini açığa çıkaramamıştır. Kadın çalışmaları ağırlıklı 
olarak yerelde kurulmuş olan kadın platformları ile ortaklaşılarak yürütülmüş 
ve yürütülmektedir. Yerellerin birçoğunda görev alan kadın arkadaşların ikili ve 
hatta üçlü görev alma (HDK, HDP, bileşen yapısı, sendika vb.)  zorunlulukları 
örgütsel zayıflığı etkileyen bir faktör olarak değerlendirilebilir. Yine yerellerde 
yürütülen karma çalışmaların ciddi oranda kadın arkadaşların emeği ile yürü-
düğünü belirtmek gerekir. Kadın gündemlerine dönük bir yabancılık olmamak-
la birlikte karma çalışmaların birçok yerelde öncelik olması kadın meclisimizin 
gündemine alması gereken bir başlık olarak önümüzde duruyor. Kadınların 
mücadelesinin ve direnişlerinin bu kadar hayat bulduğu, yükseldiği ve kendini 
büyüttüğü bir dönemde hepimizin sorumluluğunun  katbekat arttığının bilin-
cindeyiz. Bu bilinçle yeni yaşamın kuruculuğuna öncülük etmeye hazır olan 
kadınların/bizlerin direnişi sözü ve eylemi ile ulaşmadık yer bırakmamalıdır. 
Hepimize kolaylıklar.

l	Kadın mücadelesinin kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı ya-
sanın uygulanmasına dönük İktidarın yürüttüğü karşıt politikayı deşifre 
etmek ve tüm kadınları bu sürecin inşasında aktif kılmak için merkezi 
kadın koordinasyonu olarak iki ayrı el bildirisi hazırlanmıştır. Örgütlü 
olduğumuz tüm illerde (Samsun ve Eskişehir hariç) bildiri dağıtımı ve 
bazı yerellerde bu gündemli kadın buluşmaları gerçekleştirilmiştir.

l	16.04.2020 tarihinde HDK kadın meclisleri pandemi sürecinde yaşanan 
ve en fazla kadınları etkileyen baskı, sömürü ve şiddet sarmalında kadın-
ların yükselen sözünün ve mücadelesinin daha görünür olması amacıy-
la online programlar yapma kararı almıştır.  “Kadınların Sözü” ismiyle 
gerçekleştirilen programlarda güncel ve tarihsel olarak kadın gündemleri 
her kesimden kadınların katılımıyla işlenmeye çalışılmıştır. Nisan/Eylül 
2020 tarihleri arasında gerçekleşen programlar meclisimizin kendi kısıt-
lılıklarından dolayı süreklileştirilememiştir. 

l	26 Nisan 2020 tarihinde HDK-HDP Merkezi Kadın Koordinasyonları bir-
likte ilk toplantısını almış, yeni dönem HDK-HDP ilişkileri, örgütleme 
perspektifi ve ortaklaşma imkanları tartışılmıştır. Bu bağlamda üç haf-
tada bir ortak toplantılar düzenleme ve gündeme dair konularda süreci 
ortaklaştırma ve çalışmaları görünür kılma iradesi ortaya çıkmıştır. HDP 
Kadın Meclisinden iki kadın arkadaş bu kararlaşmaların devamlılığı doğ-
rultusunda HDK kadın koordinasyonuna dahil olmuştur. Pandemi sü-
recinin yarattığı kısıtlılıklar ve özgün gündemlerin yoğunluğu nedeniyle 
bir araya gelme ve ortaklaşmada istenilen devamlılık sağlanamamıştır.
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l	HDK/HDP kadın koordinasyonları ortak toplantısında, kadın gündemle-
rine dair erkeklerin söz kurma cesareti ve kurdukları sözlerin içeriğinin 
kadın gerçekliğine ve mücadelelerine yansımaları bir sorun olarak ele 
alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda bir mücadele yöntemi ola-
rak ulaşabildiğimiz basın yayın organlarında kadın gündemleri ile ilgili 
güncel ve tarihsel içerikli yazılar yazmayı ve bunu istikrarlı bir şekilde 
yürütmeyi karar altına almış ve hayata geçirmiştir.

l	13.05.2020 tarihinde HDK Merkezi Kadın Koordinasyonunun çağrısıyla 
İnfaz Yasasında yapılan ve erkek failleri aklayan düzenleme ile ilgili ba-
sın toplantısı gerçekleştirilmiştir. 25.05.2020 tarihinde evlilikle istismarı 
aklamayı hedefleyen infaz düzenlemesi ile ilgili olarak bir basın metni 
hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

l	Kadına dönük şiddet, infaz ve istismar yasalarına karşı sosyal medya çalış-
maları ve kampanyalar düzenlenmiş, basın açıklamaları yapılmıştır.

l	Pandemi koşullarında artan baskı, denetim, yoksulluk, şiddet, iş yükü ile 
hayatları kuşatılan kadınlarla birlikte mücadele etmek ve dayanışmayı 
güçlendirmek amaçlı bir kampanya hedeflenmiştir.  14.05.2020 tarihin-
de startı verilen “Kadın Dayanışması Her Yerde” kampanyası, ekonomik, 
sağlık, psikolojik ve hukuki alanda destek sunmak üzere kendini yapı-
landırmayı hedeflemiştir. Ancak kampanya; olanaklarını oluşturmadaki 
yetersizlikler, yapılabilirliğine dönük kaygılı tutumlar ve ortaklaşmada 
yaşanan zayıflıklar nedeniyle hedefine ulaşan bir çalışma olamamıştır.  
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen birkaç başvuru ile sınırlı kalmıştır.

l	02.05.2020 “Sistem Krizi İçinde Kadınlar ve Mücadeleleri” patriarkal kapi-
talizmin yaşadığı ve Covid 19’un ihbar ettiği sistem krizi çok yönlü olarak 
yaşanmakla birlikte bunu aşmaya dönük sistemin arayışları da ciddi bir 
müdahale biçimleri açığa çıkarmıştır. Çoklu sistem krizi olarak tarifle-
diğimiz bu sürecin kadınlara ve mücadelelerine nasıl yansıdığını ve bu 
süreçte nasıl bir mücadele biçiminin örgütlenmesi gerektiğini konuşmak 
ve tartışmak üzere Merkezi Kadın Koordinasyonu tarafından bir metin 
hazırlanmış ve yerellere gönderilmiştir. HDK Merkezi Kadın Koordinas-
yonu 14 Haziran 2020 tarihinde bu gündemle yerellerden 21 kadın ar-
kadaşımızın katılımı ile toplantısını yapmıştır. Merkezi yürütülecek olan 
“Kriz” başlıklı tek gündemli toplantıda meclise önceden iletilen metin ve 
perspektif açıcı sorular doğrultusunda iki saatlik bir fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. Toplantıya Aydın, Muğla, İstanbul, Hatay, Adana, Denizli 
illerinden katılım sağlanarak il bilgileri aktarıldı. 

l	2020 ve 2021 yılları saray iktidarının tüm yasakları ve kadını hedef alan 
tüm saldırılarına karşı kadınların direnişinin, yükselen mücadelesinin 
yılları olmuştur. HDK Kadın Meclisleri bu her iki tespit ışığında, tarihsel 
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ve güncel kadın gündemlerini birlikte konuştuğumuz ve ortak sonuç-
lar/önerilerle ayrılacağımız bir Kadın Konferansını örgütlemeyi hedef-
lemiştir.  Kadın Konferans hazırlık çalışmaları kapsamında daha geniş 
kadın çevreleri ve birliktelikleri ile oluşturulan Konferans Komisyonu 
“Erkek-Devlet Şiddeti, Kriz ve Kadınların Mücadele Yöntemlerini Konu-
şuyoruz” başlığında ortaklaşmış, salgının yarattığı kısıtlılıklar yüzünden 
konferans tarihi değişmiş ve hedeflenenden ileri bir tarihe ertelenmiştir. 
Bu ertelemenin yaratacağı rehaveti azaltmak ve konferansın verimliliği-
ni arttırmak adına hem merkezi düzeyde hem de yerellerde konferansı 
besleyecek daha içe dönük bir dizi online atölye yapılmasına karar ver-
ilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda gerçekleşen atölyeler;
1)  24 Ekim 2020 tarihinde bağımsız feminist Semiha Arı’nın sunumuyla 

“AKP’nin Kadın Emeği ve İstihdamına Dönük Politikaları” başlığında ger-
çekleşmiştir.

2) 21 Kasım 2020 tarihinde bağımsız feminist avukat Meriç Eyüboğlu sunu-
muyla “Kadın Cinayetleri Politiktir” başlığında gerçekleşmiştir.

3) 12 Aralık 2020 tarihinde “Kadın Cinayetleri Politiktir” başlığıyla Adalet 
Kaya’nın sunumu ile gerçekleşmiştir.

4) 9 Ocak 2021 tarihinde “ Pandemide Kadınlar” başlığında forum niteliğin-
de bir atölye gerçekleşmiştir.

5) 06.02.2021 “ Erkek Egemenliği, Heteroseksizm ve Devlet Kıskacında Be-
den Politikaları” başlığında Aylime Aslı Demir sunumu ile gerçekleşmiş-
tir.

6) 28.04.2021 “Ekoloji ve Kadın Mücadelesi” başlığında Melda Yaman sunu-
mu ile gerçekleşmiştir.

7) 02.05.2021 Hülya Osmanağaoğlu’nun sunumuyla, “Tarihsel Olarak Sınıf 
Mücadelesi Feminist Hareket İlişkisi” başlığında gerçekleşmiştir.

25 Kasım Hazırlıkları kapsamında Kadın meclisimiz “Erkek Devlet Şiddetini 
Teşhir Ediyor, Kadın Dayanışması ile Yaşıyoruz” şiarını belirlemiş ve bu 
minvalde yerellerle paylaşılması için bir yönerge/perspektif metni, basın 
açıklaması metni ve el bildirileri hazırlanmıştır.

22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde 25 
Kasım’a güçlü bir çağrı yaptığımız HDP ve bileşen Kadın temsilcilerinin 
de söz kurduğu geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalışmaları kapsamında oluşturulan 8 Mart 
platformuna dahil olunmuş, Merkezi Kadın Koordinasyonu tarafından 
“Erkek Devlet Şiddetini Teşhir Ediyor Kadın Dayanışmasını Büyütüyo-
ruz” şiarı ile bir metin hazırlanarak yerellere gönderilmiştir. Yine aynı 
kapsamda kendi sözümüzü kurmak ve 8 Mart’a güçlü katılım çağrısı yap-
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mak üzere 2 Mart tarihinde planladığımız basın açıklaması kamu güven-
liği gerekçesiyle yasaklanmış, çağrımızı aynı tarihte genel merkezimizde 
yaptığımız basın toplantısı ile gerçekleşmiştir.

l	Uluslararası kadın dayanışması/ağı uzun bir süredir hedeflediğimiz an-
cak hep ötelenen bir başlık olmuştur. Bu dönem, kendi iç dinamikleri 
itibariyle de böyle bir ağın kadın mücadelesini güçlendireceğini güçlü 
bir biçimde işaret etmiştir. Bu bağlamda kadın koordinasyonumuzdan 
arkadaşlarımız ve KHK ile ihraç bir kadın arkadaşımızın çabaları ile bu 
çalışmanın ilk adımları atılmış ve somut olarak bir kadın hareketi ile yarı 
resmi ilişki kurulmuştur. Bu konuda hala bir fizibilite çalışması yürütüle-
rek çalışmanın genişletilmesi hedeflenmektedir.

l	Bu süre zarfında yaşanan kadınlara dönük tüm hukuksuzluklar, gözaltılar, 
tutuklamalar, kadına yönelik şiddet ve cinayetler, kayyum uygulamaları, 
infaz yasası düzenlemesi, İstanbul sözleşmesi vb. kadın gündemleri ile 
ilgili olarak gerçekleşen etkinliklere katılım sağlanmıştır. Yine Kadınlar 
Birlikte Güçlü, İstanbul Sözleşmesini Uygula ve EAST (Ulus Ötesi Hayati 
Özerk Mücadeleler) platformları HDK Kadın Meclislerinin takip ettiği ve 
çalışmalarına dahil olduğu yapılardır. 

İSTANBUL KADIN MECLİSİ 
l	HDK İstanbul Kadın Meclisi 4 Ocak 10. Genel Kadın Kurulu sonrasın-

dan pandeminin yoğunlaşmaya başladığı 14 Mart’a kadar örgün çalış-
malarına, eylem ve etkinliklere aralıksız devam etmiş, ancak bu tarihten 
itibaren eve kapanışların etkisiyle çalışma ve etkinliklerin kapsamı ağır-
lıklı olarak sosyal medya ve internet ortamında yürütülmüştür. Pandemi 
koşullarının görece el verdiği ve yerellerdeki örgütlülüğümüz oranında 
hem dahil olduğumuz platformlarla, hem de parti ve bileşen yapıları-
mızla ortak çalışmalar yürüttüğümüz gibi kendi özgün planlamalarımızı 
da büyük çoğunlukla hayata geçirmiş bulunmaktayız. Nicel olarak bir 
il kadın meclisini tanımlamış olsak da örgütsel nitelik açısından isteni-
len hedefe ulaşılamamıştır. Örgütsel olarak yerellerin (bölge düzeyinde) 
kadın koordinasyonlarının kurulaması, kadın delegasyonun kadın çalış-
malarına katılımındaki yetersizlikler ve pandeminin yarattığı kısıtlılıklar 
bu anlamda etkili olan faktörlerdir. Merkezi kadın koordinasyonunun 
ağırlıklı İstanbul’da olmasından kaynaklı çalışmalar çoğunlukla ortak 
yürütülmüştür. 

Bu kapsamda: 
l Genel olarak dahil olduğumuz tüm kadın kurum ve platformlarının ba-

sın ve sosyal medya çalışmalarına, kadına yönelik baskı, şiddet, infaz ve 
istismar yasaları, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları, 25 Kasım, 14 Şubat, 
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8 Mart gündemi, kadın mücadelesi yürüten kurum ve kişilere yönelik 
gözaltı ve tutuklamalara karşı düzenlenen basın açıklamalarına, kadın 
gündemine dair pek çok örgün eylem ve etkinliklerine güçlü destekler 
sunulmuştur.

l İstanbul Kadın Meclisi diğer kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüttüğü 
gibi kendi özgün faaliyetlerini de sürdürmüştür. Bu çerçevede:

l HDK Merkezi Kadın Koordinasyonu; İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa 
ve nafaka hakkı konularında kadınları bilgilendirmek üzere bölgelerde 
panel, forum, kadın buluşmaları, ev ve işyeri ziyaretleri, sokak ve stand 
çalışmaları şeklinde oluşturulacak etkinliklerle dağıtılması planlanan bir 
broşür hazırlamıştır. Bu planlamaya İstanbul Kadın Meclisimiz de dahil 
olurken, 8 Mart etkinlikleriyle daha da genişleyen bu çalışmalar, Mart ayı 
ortaları itibariyle pandemi koşullarının ağırlaşması ve eve kapanışların 
etksiyle kısmen kesintiye uğrasa da tüm bir döneme yayılarak büyük ço-
ğunlukla hayata geçirilmiştir. 

l 8 Mart haftasına giderken 3 bölgede birden hem HDK özgünlüğünde hem 
de HDP, TJA ve bazı kadın örgütleriyle ortaklaşa düzenlenecek planlama-
lar alınmış, büyük çoğunlukla hayata geçirilmiştir. 8 Mart şiarımız “Ka-
dınlar direniyor, yeni yaşamı örgütlüyor” olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede; 
1) 7 Mart’ta Dudullu Çam Konfeksiyonda kadın tekstil işçilerine yönelik 

8 Mart kadın tarihi bilgilendirmesi, form tiyatro, İstanbul Sözleşmesi, 
6284 sayılı yasa ve nafaka hakkı konularındaki bildiri ve broşür dağıtımı 
ve Koma Jinen Def erbane grubu katılımıyla halaylar eşliğinde bir kadın 
etkinliği düzenlendi.

2) 2. Bölgede bizim de bileşeni olduğumuz Sultangazi Kadın Dayanışma-
sı, 450 Kadının katılımıyla gerçekleşen Kadın Şölenini Anatolia Düğün 
Salonunda 26 Şubat’ta almış, ürettikleri çantaların satışlarından gecenin 
dayanışması için gelir elde edilmiştir.

3) 3. Bölgede HDK, HDP ve TJA Kadın Meclislerinin ortaklaşa düzenlediği 
Kadın Şöleni 7 Mart Cumartesi günü Avcılar’da gerçekleştirilmiştir. Yine 
bu meclislerle ortaklaştırılarak 5 Mart perşembe günü Küçükçekmece’de 
HDP İlçede Kadın kahvaltısı sonrası tekstil atölyelerine karanfilli ziyaret-
ler gerçekleştirilmiştir.

l LGBTİ+ Komisyonumuz HDK ve HDP ile birlikte Bakırköy’de bir kahvaltı 
organizasyonuyla bölgedeki kadınlarla buluşma gerçekleştirmiştir. Ayrı-
ca Bakırköy HDP, HDK ve LGBTİ+ Komisyonumuz ortaklaşarak  bölge-
deki LGBTİ+’lar için ihtiyaç dahilinde şiddet, taciz, dayanışma ve destek 
kriz masası oluşturmuşlardır.

l	Bölgelerde HDK ve HDP ortak kriz koordinasyonlarına, kardeş aile kam-
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panyasına ve kimi yerellerde oluşturulan dayanışma ağlarına İstanbul 
Kadın Meclisi olarak katılım sağlanmış bu süreçte dayanışmayı büyüt-
mek hedeflenmiştir. 

l	İstanbul Kadın Meclisi 2 Mayıs 2020 günü online olarak toplanmış, Mer-
kezi Kadın Meclisinin aldığı Kadın Dayanışma Masası kampanyasının İs-
tanbul ayağı İstanbul Kadın Meclis’imize sunularak tartışılmış ve projeye 
dair somut planlamalar yapılmıştır. 

l	Kampanyanın organizasyonu için bölge Eş Sözcüleri, görsel hazırlama, 
basın, sosyal medya ve genel iletişimi sağlayacak arkadaşlardan oluşan 
bir koordinasyon kurulmuştur. Kampanyaya dair afiş ve görseller hazır-
lanmış, 14 Mayıs perşembe günü basın ve sosyal medyada paylaşılarak 
kampanyanın startı verilmiştir. Takip eden günlerde basına kampanyayı 
tanıtıcı röportajlar verilmiştir ve Kadınların Sözü programında gündem-
leştirilmiştir. Ancak kampanyanın yeterince görünür olmaması, geniş 
kitlelere yayılamaması sonucu başvuruların az olması, kimi gelen baş-
vurularda ise istenen düzeyde güç getirememiş ve bu alanlarda örgütlü 
olamama halimiz genel olarak kampanyanın başarısını ve sürekliliğini 
etkileyen faktörler olmuştur. 

l	Cezaevlerindeki tutsak kadınlara yönelik hak ihlalleri, gayri-insani koşu-
lar, ailelerin durumları vb. sorunların gündeme getirilmesi kapsamında 
öncelikle TUAYDER, TUADFED gibi kurumlardan kadınlarla iletişim ku-
rulmuş, cezaevlerine ses vermek amacıyla buradaki kadın arkadaşlarımı-
za 3 bölgede birden eş zamanlı olarak kartlar gönderilmiştir.

l	 İstanbul Kadın Meclisi,  30 Mayıs 2020  Cumartesi günü online olarak 
toplanmış, genel olarak yerellerde Kadın örgütlülüğümüzü yükseltmek  
ve dayanışma masası kampanyamızın büyütülmesine dair öneriler doğ-
rultusunda bir dizi somut planlamalar ve ziyaretleri karar altına almıştır. 
Pandemi koşulları ve örgütsüzlüğümüz neticesi ziyaretler sadece 3. ve 1. 
bölge ile sınırlı kalmıştır. Daha sonrasında bölgelerde alınan dar toplan-
tılarla 3 bölgede koordinasyonlar oluşturulsa da planlama sonuç alıcı ve 
kalıcı bir boyuta evrilememiştir.

l	İstanbul Kadın Meclisi 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü yüz yüze toplan-
mış, genel olarak yerellerde kadın örgütlülüğünü büyütmek adına bölge 
ziyaretleri ve İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve Nafaka Hakkı ko-
nularında HDK Merkezi Kadın Meclisinin hazırlamış olduğu broşürler 3 
bölgede kadınlarla birlikte düzenlenecek panel, forum, ev, iş yeri ziyaret-
leri, pazar ve stant çalışması gibi etkinliklerle dağıtılması konularında bir 
dizi somut planlamalar kararlaştırmıştır. 

l	Bu çerçevede; 2. ve 3. bölgelerde kadın toplantıları alınmış, bölge ziyaret-
leri yapılmıştır.
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2. Bölgede kadın muhtarlar dahil bir dizi ziyaretler gerçekleştirilirken; Be-
yoğlu’nda ev ve iş yeri ziyaretleri, pazar, park ve sokak çalışmaları yü-
rütülmüştür. Şişli Feriköy organik pazarında, İstiklal ve Cihangir’deki 
kafelerde, Pangaltı’ndaki kadın eyleminde bildiri dağıtımı gerçekleştiril-
miştir.

3. Bölgede Yeşilköy pazarında; 1. Bölgede atölye, ev, muhtar ziyaretleri, Kadı-
köy Salı pazarı, Kadıköy üretici pazarı ve Ataşehir 1 Mayıs pazarında yü-
rütülen yoğun çalışmalarla broşürlerimizin dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

l	2. Bölgede yapılan bir dizi ziyaretler sonucu 25 Temmuz Cumartesi günü 
ise Eyüp-Alibeyköy ÇEDF’de Feminist Aktivist Hülya Osmanağaoğlu ve 
Avukat Özge Akyüz’ün katılımıyla “İstanbul Sözleşmesi” konulu kahval-
tılı bir panel etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

lİlk olarak HDK İstanbul Kadın Meclisi’nin başlattığı İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 sayılı yasa ile ilgili bu çalışmalar KBG’ye ( Kadınlar Birlikte Güç-
lü) de önerilmiş, 5 Ağustos itibari ile oradan çıkan planlamalara ve sokak 
eylemlerine bazı yerellerde örgütlenmesine bizzat dahil olunarak güçlü 
destekler sunulmuştur.

l	23 Temmuzda HDK-HDP Kadın Meclisleri Pangaltı meydanında “Pınar 
Gültekin ve Katledilen Tüm Kadınlar için Sokaktayız” başlıklı ortak bir 
eylem düzenlerken, burada da broşürlerimiz dağıtılmıştır. Fatih Daya-
nışması yine Pınar Gültekin şahsında kadın cinayetlerine karşı 24 Tem-
muz’da Kocamustafapaşa sokaklarında bir yürüyüş eylemi gerçekleştir-
miştir. 

l İstanbul Kadın Meclisi son dönemlerde yapılan haksız tutuklamalara karşı 
gözaltındaki yoldaşlarımızla dayanışmak için KBG’ye gündem önerisin-
de bulunmuş, buradan alınan ortak karar ile 28 Eylül Pazar günü geniş 
katılımlı bir imza kampanyası başlamıştır.

l25 Kasım platform toplantıları düzenli şekilde takip edilirken, bu günde-
me dair Merkezi Kadının yönerge ve perspektifi doğrultusunda İstanbul 
Kadın meclisimiz de bölgelerde kendi özgün planlamalarını çıkarmıştır. 
Bu doğrultuda 25 Kasıma güçlü bir çağrı yapabilmek adına HDK Kadın 
Meclisimizin hazırladığı bildirileri İstanbul;

1. Bölgede: 17 Kasım Salı günü Kadıköy Salı pazarında,
2. Bölgede: 19 Kasım Perşembe günü Cihangir-Beyoğlu’nda dağıtılarak, hem 

25 Kasıma hem de 22 Kasım pazar günü Kadıköy Süreyya operası önün-
deki basın açıklamamıza çağrımız yapılmıştır.

l	21 Kasım Cumartesi günü bileşeni olduğumuz Sultangazi Kadın Dayanış-
ması, Sultangazi sokaklarında tüm baskılara rağmen 25 Kasım gündemli 
yürüyüşünü gerçekleştirilmiştir. 

l 23 Kasım Pazartesi günü ise 25 Kasım platformu dahiliyetinde Kadıköy 
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sokaklarımda sesli bildiri dağıtım eylemi gerçekleştirilmiştir.
l* 25 Kasım çarşamba günü ise Kadıköy Beşiktaş iskelesi önünde 25 Kasım 

platformu dahiliyeti ile gerçekleştirdiğimiz Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Günü etkinliğinde hem düzenleyici hem de yürütücü komisyon-
larda görev alarak güçlü bir katılım sağlanmıştır. 

l 6 Mart Cumartesi günü Platform dahiliyetinde Kadıköy’de yapılan kadın 
mitingine, 8 Mart Pazartesi günü ise Feminist gece yürüyüşüne güçlü bir 
katılım sağlanmıştır.

l “Erkek-Devlet Şiddeti, Kriz ve Kadınların Mücadele Yöntemlerini Konu-
şuyoruz” başlığında bir Kadın Konferansı düzenlemeyi planlayan HDK 
Kadın Meclislerinin yerellerde bu konferansı besleyecek online çalıştay 
ve atölye çalışmalarına İstanbul Kadın Meclisi de katılım sağlamıştır. 

l 20 Mart gecesi İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesiyle İstanbul Sözleşme-
sini Uygula Kampanya grubu dahiliyetinde çalışmalar yeniden hız ka-
zanmıştır.  

MUĞLA KADIN MECLİSİ 
10. Dönemde kadın meclisimiz toplamda dokuz toplantı gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantılar ve bileşeni olduğumuz kadın platformları ile yapılan plan-
lamalar ve alınan kararlar sonucunda;

l* 8 Mart 2020 etkinlikleri kapsamında 29 Şubat Cumartesi günü Muğla 
Merkezde, 3-4 Mart’ta Datça’da Evin Kışanak’ın kolaylaştırıcılığıyla barış 
atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Atölyenin içeriği gündelik yaşamı kuran 
iktidar ilişkilerine yakından bakmak, birlikte eşit bir yaşamın inşası, şah-
si/topluluk pozisyonları ve sorumlulukları keşfetme, toplumsal hafızaya 
dair düşünüp konuşma, fikirlerimizi konumlandırma fırsatı sunan akti-
vitelerden ve etkinliklerden oluşuyordu. 

l Yine 8 Mart 2020 etkinlikleri kapsamında kadın cezaevlerindeki kadın-
ların sorunlarını tanımlamak ve çözümleri doğrultusunda bir inisiyatif 
kurmak amacıyla Eren Keskin, Meral Camcı, Evin Jiyan Kışanak, Hicran 
Ürün ve Mine Akarsu’nun katılımıyla Bodrum Trafo Kültür ve Sanat Mer-
kezinde HAPİSTE KADIN PANELİ gerçekleştirildi. Panele farklı kesim-
lerden sayıca yüksek katılımın olması, önerilerle katkı sağlaması açısın-
dan olumluydu. Panel sonrası hapisteki kadınlarla dayanışmak için bir 
inisiyatif kurmak için iletişim listesi oluşturuldu ancak pandeminin de 
etkisiyle çalışmalar devam ettirilemedi.

l 20 Mayıs’ta Kadınlar Birlikte Güçlü’nün cinsel istismar yasasına karşı or-
tak basın açıklaması eylemine Bodrum ve Muğla merkezde aktif katılım 
sağladık. Muğla’da katledilen Zeynep Şenpınar için çağrı yaparak 27 Ma-
yıs tarihinde Muğla ve Bodrum’da diğer kadın örgütleri ile birlikte eş za-
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manlı basın açıklaması gerçekleştirdik, yerel bir TV kanalının hazırladığı 
yayına Muğla’da bulunan kadın örgütleriyle birlikte, HDP-HDK kadın 
meclisleri adına katılım sağladık.

l 26 Haziran’da HDP’nin “Kadın Mücadelesi Her Yerde” kampanyası kapsa-
mında rehin alınan siyasetçiler ve Eşbaşkanlık sistemine yapılan saldırı-
lara karşı yapılan basın açıklamasına katıldık. 

l 27 Haziran’da Merkezi Kadın Koordinasyonunun ve İzmir Kadın Mecli-
sinden arkadaşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Çoklu Kriz 
hamlesi kadın perspektifi ve yerel olanaklar üzerinden toplantı gerçek-
leştirildi. 

l 18 Temmuz’da HDP Kadın Meclisinin Şırnak ve Batman’da devletin kolluk 
güçlerinin yaptığı çocuk istismarlarını protesto etmek için düzenlediği 
basın açıklamasına katılım sağladık. 

l 21 Temmuz’da, öldürülen Pınar Gültekin için Muğla merkezde, Gökova’da 
ve Bodrum’da HDK kadın meclisinin diğer kadın gruplarına yaptığı çağ-
rıyla basın açıklaması gerçekleştirdik. 

l 04 Eylül’de İstanbul sözleşmesi kapsamında; Kaos GL ve HDK Genel 
Meclis üyesi Av. Mahmut Şeren ve Remzi Altunpolat’ın sunumuyla LG-
BTİ+’ların Hak Mücadelesi ve Hukuk başlıklı çevrimiçi bir söyleşi dü-
zenledik. Söyleşiye LGBTİ+ çalışması yürüttüğümüz Aydın ilinden arka-
daşlarımız da katılım sağladı. Aydın HDK LGBTİ+ yerel meclisi ile Aydın 
pratiği üzerinden görüş alışverişi yaparak Muğla’da LGBTİ+ hareketine 
alan açma çalışmalarını başlattık. Aydın’daki arkadaşlarımızın da deste-
ğiyle wattsapp üzerinden henüz oluşum aşamasında olan Muğla LGBTİ+ 
inisiyatifiyle 6 Eylül’de bir toplantı gerçekleştirdik.

l 22 Ekim’de TJA dönem sözcüsü Ayşe Gökkan’ın Eşitlik İçin Bodrum Ka-
dın Platformu’nda yer alan kadınlarla yapılan “Em Xwe Diparêzin” kam-
panyasının da tanıtıldığı toplantıya katıldık. Ayrıca aynı platformun için-
de yer aldığımız için, her hafta yapılan toplantılarına katılım sağladık. 

l 7 Kasım’ da Muğla’da HDK, HDP, TJA Ege bölgesi Kadın Meclisleri olarak 
25 Kasım Kadına Yönelik Erkek Şiddetine Karşı Mücadele gününün star-
tını vermek üzere eylem gerçekleştirdik. 25 Kasım’a yönelik Bodrum ve 
Muğla merkezdeki kadın platformlarının toplantılarında HDK temsiliye-
tiyle yer aldık, 25 Kasım’da yerellerde gerçekleştirilen eylem ve etkinlik-
lere katılım sağladık.

l Genel Kadın konferansımız öncesinde “Erkek-Devlet Şiddeti, Kriz ve Ka-
dınların Mücadele Yöntemlerini Konuşuyoruz” başlığında bölgesel ola-
rak yerellere önerilen planlama çerçevesinde kadın meclisimizin düzen-
lediği Fatmagül Berktay ve Nazan Üstündağ’ın sunumuyla “Erkekliğin 
Kurgulanışı ve Toplumsal İnşası “atölyesini online olarak gerçekleştirdik.



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

52

l 8 Mart 2021 etkinlikleri kapsamında 5 Mart’ta “Gözaltı ve işkencelerde 
çıplak arama uygulamasını konuşuyoruz” başlığında Fatma Bostan Ün-
sal, Ayşe Düzkan ve Zeynep Üren’in katılımıyla online toplantı gerçek-
leştirdik. Yine 8 Mart eylem ve etkinlikleri kapsamında Muğla, Bodrum, 
Gökova kadın örgütleri ve gruplarıyla birlikte koordinasyonlarda görev 
aldık, sokak etkinliklerine katıldık. 

l 10 Mart’ta, kadın meclisimiz İkizköy’deki ekolojik tahribata karşı yaşam 
alanlarını korumak için en önde mücadele eden kadınlarla buluştu. Ter-
mik santrallere kömür sağlamak için ormanları, zeytinlikleri ve tarım ara-
zileri yok edilen, maden ocakları açmak için evleri ve toprakları istimlak 
edilen İkizköylü kadınlar mücadele deneyimlerini aktardılar.

HATAY KADIN KOORDİNASYONU
l	Yereldeki kadın faaliyetlerine HDK olarak aktif katılım gösterilmektedir. 

Kadınlar üzerinde var olan devlet baskılarına karşı yapılan çalışmalara 
HDK adına katılım sağlanmaktadır.Kadın emeği ve örgütlenmede kadın-
ların önündeki tüm engellerin kaldırılması için cinsiyetçilikle mücadele 
önde olmak üzere yereldeki kadın meclisi ile ortak faaliyet göstermekte-
yiz. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü ve Antakya Kadın Dayanışması içeri-
sinde aktif yer alınmaktadır.

l	Mecliste geçirilmeye çalışılan yasayla ilgili “Çocuk istismarının affı olmaz” 
şiarı ile yapılan sokak eylemine ve basın açıklamasına katkıda bulunul-
du.

l	Rosa Kadın Derneği ve TJA’ya yönelik saldırılarla ilgili yapılan eylem ve 
etkinliklere katılım sağlandı.

l	Gezi haftasında ilimizde bulunan Gezi anneleri ile iletişime geçildi, mezar 
anmalarına katılım sağlandı.

l	Hatay Ziraat Odası’nın belirlediği 52 liralık işçi yövmiyesi ile ilgili olarak 
mevsimlik tarım işçisi kadınlarla görüşülmeye çalışıldı.

l	 Telabyat’ta IŞİD tarafından döşenen bombayla şehit düşen Halil Aksa-
kal’ın Şehadetinin beşinci yıl anmasına katılım sağlandı. Ev ziyareti ger-
çekleştirilerek HDK kadın komisyonu olarak annesi ile bir araya gelindi.

l	Mecliste dokunulmazlıkları kaldırılarak vekilliği düşürülen üç milletvekili 
için yapılan eylem ve etkinliklere katılım sağlandı.

l	HDK Hatay Delegesi kadın arkadaşlar ile bir araya gelindi. Daha sonra 
merkezi yürütmede yer alan kadın arkadaşlarımız ile online toplantı alın-
dı.

l	“Kadın mücadelesi her yerde “ şiarıyla meclis gündemine getirilen infaz 
yasası, çocuk gelinler ve Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada ger-
çekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili HDP Hatay Kadın Meclisi’nin düzenle-
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diği basın açıklamasına katılım sağlandı.
l	Yerelimizde aile içinde cinsel istismara maruz kalan ve ortak arkadaşlar 

yardımı ile bize ulaşan bir kadın arkadaşa hukuki ve psikolog yardımın-
da bulunuldu.

l	Hatay Meclisi üyemiz Nur Elçik , HDK göç ve mülteciler meclisi ile ortak 
çalışma kapsamında “Türkiye’deki Suriyeli kadınların mültecilik deneyi-
mi “ konulu canlı yayın programına katılım gösterdi.

BALIKESİR KADIN KOORDİNASYONU
l HDK Merkezi Kadın Koordinasyonu tarafından hazırlanan İstanbul Söz-

leşmesi ve 6284 sayılı yasa ile ilgili bilgilendirici bildirilerin dağıtımı ve 
sınırlı da olsa mahalle çalışmaları yapılmıştır.

l Artan kadın cinayetleri ile mücadele kapsamında yerelde yer alan kadın 
örgütleri ve platformları ile ortak etkinlikler düzenlenmiş, açıklamalar 
yapılmıştır.

l 7 Aralık’ta Burhaniye ilçemizde HDK/HDP ortak kadın toplantısı yapılmış 
ve pandemi döneminin ilçedeki/kadınlar üzerindeki etkisi tartışılmış ve 
bu çalışma bağlamında bir komisyon kurulmuştur.

ANKARA KADIN MECLİSİ
l Kadın meclisi üyeleri ve HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun 

katılımı ile 7 Mart 2020 tarihinde kahvaltılı buluşma gerçekleştirildi.
l 22 Haziran 2020 tarihinde HDP Kadın Meclisi’nin “Kadın Mücadelesi Her 

Yerde” kampanyası kapsamında Batıkent’te kurulan “Mor Kürsü” etkin-
liğine katılım gösterildi.

l 29 Temmuz’da HDK Ankara Kadın Meclisi, HDP Kadın Meclisiyle birlikte 
HDK’nin İstanbul Sözleşmesiyle ilgili broşürlerini Batıkent meydanda ve 
halk pazarında dağıtımını yaptı.

l HDK Kadın Meclislerinin “ERKEK VE DEVLET ŞİDDETİNİ TEŞHİR EDİ-
YOR, KADIN DAYANIŞMASI İLE YAŞIYORUZ” şiarıyla düzenleyeceği ça-
lıştaya katkı sunmak üzere yerelde çalıştay örgütlemek için oluşturulan 
komisyon 4 Ekim Pazar günü ilk toplantısını gerçekleştirdi ve bu tarihten 
itibaren çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdü. 20 Kasım 2020 tarihin-
de Melda Yaman’ın konuşmacı olduğu Pandemide Kadın Emeği: Ola-
naklar ve Sınırlılıklar başlıklı ilk online atölye gerçekleştirildi. 35 kişinin 
katıldığı panelde kadınların pandemi döneminde yaşadığı dezavantajlar, 
mücadele olanakları, kadın deneyimleri ve dayanışma ekonomileri üze-
rine tartışmalar yapıldı.

l HDK/HDP  Kadın Meclisleri olarak  ortak atölyeler gerçekleştirildi.
a) 17 Ocak 2021: Züleyha Gülüm’ün katılımıyla Toplumsal Cinsiyete Giriş 
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ve Temel Kavramlar.
b) 24 Ocak 2021 : Hülya Osmanağaoğlu’nun katılımıyla Feminist Mücadele 

Tarihi
c) 31 Ocak 2021: Ayşe Gökkan’nın katılımıyla Kürt Kadın Hareketi
d) 7 Şubat 2021: Nejla Akgökçe’nin katılımıyla Kadın Emeği
e) 14 Şubat 2021: Ayten Alkan’nın katılımı ile Mekânın Cinsiyeti
f) 24 Şubat 2021: Remzi Altunpolat’ın katılımıyla Heteroseksizm ve LGBTİ+
*HDK İl Kadın Meclisi 10. dönem başında belirli bir durgunluk yaşamasına 

rağmen yıl boyunca düzenlediği atölyelerden edindiği deneyim ile birçok 
başlıkta tartışma yürütülebileceğini saptadı. Bunlardan ilki Pandemide 
Kadın Emeği: Olanaklar ve Sınırlılıklar atölyesinde ortaya çıkan genel 
tartışma gereksinimi “Kooperatifler” üzerine oldu. “Müşterekler” üzerine 
bir okuma atölyesi yapıldı. Kadın Meclisimizin önerileri doğrultusunda 
yeni başlıklarla atölyeleri devam ettirmeyi hedeflemektedir.

l	Ayrıca HDK Ankara Kadın Meclisi, HDP’nin 25 Kasım kampanyasına ve 
Ankara Kadın Platformunun 25 Kasım etkinliklerine katılım sağladı.

AYDIN KADIN KOORDİNASYONU
l 10.06.2020 tarihinde Çocuk İstismarına Yönelik meclisten geçen yasa 

tasarısına karşı bileşeni olduğumuz Aydın Kadın Dayanışma Platformu-
nun Aydın Kent Meydanında yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

l 18.06.2020 tarihinde Aydın yerelinde öldürülen Merve Kotan’ın karar du-
ruşmasına katıldık. Sonrasında onaylanan infaz yasasına yönelik Aydın 
Kent Meydanında bileşeni olduğumuz Aydın Kadın Dayanışma Platfor-
mu (dönem sözcülüğünü HDK’den Eşsözümüz yürütmektedir) basın 
açıklaması yaptık.

l 19.06.2020 tarihinde Aydın Kadın dayanışma Platformunun taleplerinin 
yer aldığı mektuba imzacı olduk ve mağdur ailelerin yazdığı mektuplarla 
birlikte TBMM başkanlığına ve AÇSHB’ye fax çektik.

l	21.06.2020 tarihinde Change.org üzerinden Çocuk İstismarı Yasa Tasarı-
sına yönelik sosyal medyada Aydın Kadın Dayanışma Platformu olarak 
başlatılan imza kampanyasının bileşenleri arasında yer aldık.

l	22-28 Haziran tarihleri arasında Aydın yerelinde HDK bileşeni olan Renkli 
Güvercin LGBTİQ+ ile birlikte Onur Haftası etkinliklerine aktif olarak 
katıldık.

ADANA KADIN KOORDİNASYONU 
l Merkezi Kadın Koordinasyonunun hazırladığı İstanbul Sözleşmesi ve 

6284 sayılı yasayı anlatan bildiriler mahalle ve sokaklarda dağıtıldı.
l ‘Korona döneminde artan kadın şiddet’ konulu tartışmalar yürütülerek 
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bir rapor hazırlandı ve yerel kadın platformlarıyla paylaşıldı. Ayrıca sos-
yal medyada konuyla alakalı yapılan çeşitli etkinliklere destek ve katılım 
sağlandı.

l	 Milletvekillerimizin tutuklanmaları ve kadına yönelik şiddetle ilgili yapı-
lan basın açıklamasına katılım sağlandı.

l ‘Kadın Mücadelesi Her Yerde’ başlığı altında Mersin HDK, HDP Kadın 
meclisi ve diğer kadın örgütleriyle ortak basın açıklaması ve oturma ey-
lemi gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE KADIN KOORDİNASYONU
Sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan, içinde HDK olarak bizim 

de yer aldığımız “Çanakkale Kadın Platformu” olarak çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. 

l	Platform olarak, “25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mü-
cadele günü” nedeniyle  Mümtaz Pirinççiler parkında toplanıldı, hedef-
lediğimiz yürüyüş engellendiği için toplanılan alanda basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

l 8 Mart etkinliklerini bir haftaya yayarak uyguladık. Öncesinde cuma paza-
rında ve İskele Meydanında stant açarak kadınlar davet edildi.

l	8 Mart’ta uzun zaman sonra ilk kez, polisin ortada görünmediği, olaysız 
kutlanan katılımı yüksek bir açıklama gerçekleştirildi.

l İstanbul Sözleşmesinin iptal edildiği ertesi gün,  21 Martta Çanakkale Ka-
dın Platformu ve kadın dayanışması ile birlikte hemen toparlanarak, çok 
sayıda kadının katılımıyla ilk basın açıklaması yapıldı.

l	İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi olarak 16 Nisan da Cumhuriyet Meydanın-
da, “Adımlarımız Katillerin Peşinde” diyerek basın açıklaması gerçekleş-
tirildi.

l	“İstanbul Sözleşmesi İnsiyatifi” WhatsApp grubu kurarak buradan çalış-
malar ortak planlandı.

l	Sonrasında iki hafta boyunca her gün stand açılarak, İstanbul Sözleşme-
si hakkında broşür dağıtıldı ve uygulanması için imza toplandı. Düzenli 
olarak yapılan basın açıklamalara pandemi kısıtlamaları sebebiyle ara 
verildi.

SAMSUN KADIN KOORDİNASYONU
Samsun’da kadın çalışmaları yerelin özgün koşulları dolayısıyla HDK/HDP 

ortak zemininde yürütülmektedir. 
l	26 mart tarihinde merkezi katılım ile kadın toplantımızı gerçekleştirdik. 

Geride bıraktığımız süre içerisinde eksikliklerimizin değerlendirildiği ve 
planlamamalarımızın yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.
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l	Bileşenlerimizin kadın kurumları ile ön görüşmeler yaparak eksiklerimiz 
ve  HDP/HDK kadın meclisini yeniden güçlendirmek üzerine değerlen-
dirmelerde bulunduk. Nisan ayının ilk haftası toplantımızı gerçekleştir-
dik. Yerelimiz kadın meclisi açısından önemli olan bu toplantıda aylık 
toplantılar ve eğitim çalışması periyoda bağlanmıştır. Bu zaman zarfında 
kadın çalışmaları Samsun Kadın Dayanışması ile birlikte yürütüldü.

l	Temmuz 2020’de Sakarya’da saldırıya uğrayan mevsimlik Kürt tarım işçisi 
ve aynı günlerde şiddete uğrayan kadınlar için basın açıklaması gerçek-
leştirildi.

l 4 Haziran 2020’de çocuk istismarını aklayan İnfaz Düzenlemesi ile ilgili 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

l	21 Temmuz 2020’de katledilen Pınar Gültekin için basın açıklaması ger-
çekleştirildi. 

l 5 Ağustos 2020’de İstanbul Sözleşmesi ne yönelik saldırılara ilişkin basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

l	25 Kasım 2020’de yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
l 31 Aralıkta 2020’de artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek üzere katle-

dilen (Aylin, Selda, Vesile, Betül…)  kadınlar için basın açıklaması gerçek-
leştirildi.

l 5 Ocak 2021’de  Gülistan Doku için basın açıklaması gerçekleştirildi.
l 31 Ocak’ta  Katledilen Arzu Aygün için basın açıklaması yapılmış ve ertesi 

gün cenazesine katılım sağlandı.
l  8 Mart hazırlıkları kapsamında, önceden yerelimizde hazırladığımız mek-

tuplarımızı kız kardeşlerimize ulaştırdık. Oldukça yaygın bir çalışma 
gerçekleştirildi. İki hafta süresince her gün pazar yerleri, çat kapılarla 
çalışma gerçekleştirildi. 8 Mart programında ise çok kitlesel bir yürüyüş 
ile açıklama gerçekleştirildi.

l 14 Şubat 2021’e evli olduğu erkek tarafından katledilen Mihrican Ekmenci 
için, 15 Şubat tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.  8 Mart çalış-
maları kapsamında, Mihrican’ın pazar yerindeki tezgahı ziyaret edilerek 
hem 8 Mart’a çağrı hem de Mihrican’ın katledilişini teşhir eden ajitasyon 
çalışmaları gerçekleştirildi. (Mihrican’ın semt pazarında tezgahı vardı ve 
oradaki kadın esnaflar anısını yaşatmak adına bir süre tezgahını açık tut-
tular). Başta Mihrican Ekmenci olmak üzere katledilen kadınların mah-
keme süreçleri de takip edilmektedir.

l 20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesinin iptaline dönük saldırılar karşı-
sında kitlesel yürüyüş ve basın ve açıklaması gerçekleştirildi. Takiben 9 
Nisan ve 27 Mart 2021 tarihlerinde de aynı içerikle basın açıklamaları 
gerçekleştirildi.
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DENİZLİ KADIN KOORDİNASYONU
l 8 Temmuz 2020’de Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Mor Zincir et-

kinliğine katılım sağlandı.
l 20 Mart 2021’de Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu öncülüğün-

de düzenlenen “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz” şiarıyla basın 
açıklaması ve alan etkinliğine katılım sağlandı.

l	23 Mart 2021’de Kadınlar Birlikte Güçlü’nün yaptığı ‘Kadın Cinayetlerine 
Karşı İsyandayız’ konulu basın açıklamasına katılım sağlandı.

İZMİR KADIN KOORDİNASYONU
Dönem başından itibaren, yürütmede yer alan iki kadın delege üzerinden ça-

lışma yapan İzmir HDK Kadın Komisyonu, 2021 yılı başına kadar sınırlı koşul-
larına rağmen yereldeki çalışmaların planlanması ve örgütlenmesinde emeğini 
ortaya koymuştur. Komisyonumuz 2021 yılı başından itibaren güçlendirilmiş 
ve aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 11. Dönem delegesi olarak belirlenen ka-
dın arkadaşlarımızla aynı zamanda İl Kadın Meclisimizin girişimini de yapmış 
bulunmaktayız.

Eş zamanlı olarak LGBTİ+ meclis girişimi hedefiyle iki arkadaşımız LGBTİ+ 
kotasından delege oldu. Biri yürütmede diğeri Genel Mecliste görev aldı. 

Kurulduğu andan beri bileşeni olduğumuz ve örgütlenmesinde yer aldığı-
mız İzmir Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü eylem ve etkinliklerine, 
pratik çalışmalarına daha güçlü katılım sağlanmaya başlandı.

Merkezi olarak kararlaştırılan çoklu kriz hamlesine yönelik çalışmalar plan-
landı ve saha çalışmalarında daha nicelikli ve aktif olarak yer alındı.

Emek ve Demokrasi güçleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, ekoloji 
birlikleri ve mücadele platformları tarafından gerçekleştirilen eylem etkinlik ve 
açıklamalara öncekinden daha güçlü bir kadın katılımı sağlamış olduk.

FAALİYETLERİMİZ
l	1 Ekim 2020 - İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz kampanya gru-

bunun Alsancak Kıbrıs Şehitleri caddesinde gerçekleştirdiği eyleme ka-
tıldık.

l	25 Kasım 2020 - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü etkinliklerine katıldık. 

l	28 Aralık 2020 - KBG olarak, Çıplak Arama İşkencedir İnsan Hakları İh-
lalidir eylemindeydik.

l	30 Aralık 2020 - İzmir Kampanya Grubu’nun Aylin Sözer, Selda Taş, Be-
tül Tuğluk, Vesile Sönmez nezdinde yaptığı İstanbul Sözleşmesi Yaşatır 
eylemine katıldık.

l	5 Ocak 2021 - Gülistan Doku’nun akıbetini sormak için Adalet Komisyon-
larının gerçekleştirdikleri eyleme katılım sağladık.
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l	4 Şubat 2021 - Gözaltına alınan aktivistler nedeniyle LGBTİ+ Hakları ve 
İstanbul Sözleşmesi konulu eyleme katıldık.

l	24 Şubat 2021 - KBG olarak örgütlediğimiz çıplak arama ile ilgili eyleme 
katılım sağlandı.

l	5 Mart 2021 - KBG olarak “Ayağa Kalk” dans performansımızı, KHK’lerle 
işten atılan KESK’li arkadaşlarımızın 163. hafta oturma eyleminde sergi-
ledik.

l	8 Mart 2021 - Gün boyu yapılan kadın etkinlilerine ve İKP olarak örgüt-
lediğimiz, Alsancak ÖSYM önünden başlayıp Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi Önünde son bulan Kadın yürüyüşüne katılım sağladık. KBG “Ayağa 
Kalk” dans performansımızı sergiledik.

l	15 Mart 2021 -İ zmir’de katledilen trans arkadaşımız Miraş Güneş özelin-
de trans cinayetlerini protesto etme amaçlı bileşeni olduğumuz Kadınlar 
Birlikte Güçlü koordinasyonu dahilinde Bornova metro önünde bir ey-
lem örgütledik ve katılım sağladık.

l	16 Mart 2021 - HDK-HDP Kadın Meclisleri yaptığı basın toplantısıyla İz-
mir’de Newroz startını verdi.

l	Kızıl Okyanus LGBTİ+ İzmir’in İHD İzmir Şubesindeki nefret söylemleri 
ve trans cinayetlerine yönelik basın toplantısına katılım sağlandı.

l	20 Mart 2021  -İzmir Gündoğdu Meydanında “Newroz Ateşiyle Direnelim 
Özgürleşelim” şiarıyla gerçekleştirilen Newroz Mitinginde görev ve so-
rumluluklar alındı.

l	Kadınları ve LGBTİ+’ları şiddet taciz ve tecavüzden koruma taahhüdü içe-
ren ve imza koyan devletlere yükümlülük yükleyen İstanbul Sözleşmesi-
nin feshinin resmi gazetede yayımlanması üzerine “İstanbul Sözleşme-
sinden Vazgeçmiyoruz/İzmir Kampanya Grubu” koordinasyonunda yer 
alarak eylem etkinlik örgütlemelerine dahil olundu. İlk eylemimiz geniş 
kadın ve LGBTİ+ katılımıyla Alsancak Türkan Saylan önünde gerçekleş-
tirildi.

l	22 Mart 2021 -Çiğli Kadın Platformu ve Bornova Kadın Platformunun 
İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz konulu eylemlerine katılım sağ-
landı.

l	*24 Mart 2021 -Buca Kadın Platformunun İstanbul Sözleşmesine dair ey-
leminin örgütlenmesinde yer alan yeni delegelerimizden bir kadın arka-
daşımız basın metnini de okudu.

l		27 Mart 2021 -Konak vapur iskelesi önünde İzmir Kampanya Grubu da-
hilinde İstanbul Sözleşmesinin feshini tanımadığımızı ifade eden eyleme 
katılım sağlandı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM ÖRGÜTLENME KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

10 Dönem örgütlenme komisyonumuz 1. Genel Meclis toplantısında komis-
yona isim yazdıran Genel Meclis üyeleri, 1. Yürütme Kurulu toplantısında belir-
lenen isimler ve 9. Dönem örgütlenme komisyonunda görev yapan arkadaşlar-
dan oluşmuştur. 10. Dönem merkez örgütlenme komisyonu;

Adana’dan Uğur Bayrak, Mersin’den Selahattin Güvenç, Ankara’dan Sıd-
dık Akın, Fatma Kılıçarslan ve Fatma Koçyiğit; İstanbul’dan Serdar Eren, Yasin 
Yalçın, Harun Turgan, Hüseyin Ergün, Salih Keleş, Emel Temel, Ayhan Ergenç, 
Ramzan Yurttapan, Cemil Aksu, Zeki Tombak, Seher Beytaş, Ensari Taşkaya, 
Atilla Özdoğan; Giresun’dan Bekir Yılmaz; İzmir’den Ayşe Yılmaz, Emin Orhan, 
Temur Taşdemir; Muğla’dan Emine Dayıoğlu, Belgin Koç; Samsun’dan Arslan 
Sağlam  ve Eğitim Komisyonu adına da Ceyhun Akın’dan oluşmuştur. 

Komisyon üyelerimizden bazıları süreç içerisinde çalışmalara hiç katılma-
mış, bazıları da süreç içerisinde çalışmalardan düşmüştür. Emel Temel arka-
daşımızın çalışma alanı değiştiğinden yerine Esma Güler arkadaş çalışmalara 
devam etmiştir. Eş Sözcülerimiz İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu örgütlenme ko-
misyonumuzun doğal üyeleri olarak bütün toplantılara katılım göstermişlerdir. 
Eş Sözcülerimiz ile birlikte 28-29 kişilik komisyonumuzdan toplantılara ve ça-
lışmalara düzenli olarak 14-16 arası kişi sürekli katılım göstermişlerdir. 

Başlangıçta ayda bir olan toplantı periyotlarımız, pandemi ile birlikte online 
olarak daha sık hale gelmiştir. Özellikle sonbaharla birlikte genel kurul hazırlık 
süreçlerinin sürekli takip edilmesi ve bilgilerin eşitlenmesi, çalışmaların daha 
iyi planlanması amacıyla on beş günde bir disiplinli bir şekilde düzenli olarak 
yapılmıştır.

Örgütlenme komisyonu faaliyet raporumuz Genel Meclis’ler arası dönemsel 
faaliyetler olarak aşağıda aktarılmıştır.
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10. DÖNEM GENEL KURULUNDAN 2. GENEL MECLİS’E 
KADAR FAALİYETLER

05 Ocak 2020 - 15 Nisan 2020

5 Ocak 2020 tarihinde yapılan 10. Olağan genel kurulumuz sonrası 
28.02.2020 tarihinde yapılan 1. Merkez örgütlenme komisyonu toplantısına 
kadar 9. dönem merkez örgütlenme komisyonumuz görevine devam etmiş ve 
rutin faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu süreçte İstanbul 1. ve 3. Bölge eğitimleri ile 
Antalya eğitimlerinin planlanmasına katkı sunulmuştur. Yine bu dönem içeri-
sinde Çukurova olmak üzere sorumlu komisyon üyelerimiz il gezilerini devam 
ettirmişlerdir. 

10. dönem örgütlenme komisyonumuz ilk toplantısını 28.02.2020 tarihinde 
gerçekleştirmiş ve dönemsel çalışma programını çıkarmıştır. Buna göre;

ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE TOPLANTI PERİYOTLARI:
- Örgütlenme komisyonunun çalışmalarını planlama, raporlama ve koordine 

etmek üzere Salih Keleş, Emel Temel ve Sıddık Akın’dan oluşan koordinasyon/
sekretarya kurulmuştur.

- Örgütlenme alanımız 8 örgütlenme bölgesine (Ege, Akdeniz, Çukurova, 
İç Anadolu, Trakya ve Marmara, İstanbul, Karadeniz) bölünerek komisyon 
üyelerinin sorumluluk alanları belirlenmiştir.  Buna göre;

Marmara Bölgesi: Emel Temel, Salih Keleş, Zeki Tombak 
İstanbul Bölgesi: Marmara bölgesinde İstanbul’un büyüklüğü ve potansiyeli 

göz önüne alınarak İstanbul’da ikamet edip de Yürütme Kurulu’nda ve örgüt-
lenme komisyonunda yer alanlardan Serdar Eren, Seher Beytaş Yasin Yalçın, 
Hüseyin Ergün, Ayhan Ergenç, Ramazan Yurttapan, Cemil Aksu, Ensari Taşka-
ya, Atilla Özdoğan görev alacaklardır. 

Trakya Bölgesi: Zeki Tombak, Salih keleş
Ege Bölgesi: Uğur Bayrak, Ayşe Yılmaz, Emin Orhan, Temur Taşdemir, Emi-

ne Dayıoğlu, Belgin Koç, Sıddık Akın
Akdeniz Bölgesi: Harun Turgan, Emel Temel
Çukurova Bölgesi: Selahattin Güvenç, Sıddık Akın, Uğur Bayrak 
İç Anadolu Bölgesi: Fatma Kılıçaslan, Fatma Koçyiğit, Sıddık Akın
Karadeniz Bölgesi: Zeki Tombak, Bekir Yılmaz, Arslan Sağlam
- Örgütlenme komisyonu toplantıları ayda bir kez Yürütme Kurulu toplan-
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tılarının olduğu günün 4-5 saat öncesinde yapılacaktır. Acil durumlarda örgüt-
lenme koordinasyonu bir araya gelecektir.  

Sorumluluk alanları belli zamanlarda ihtiyaca göre değişim göstermiştir. 
Yine bölge sorumluları bölgeler arası destek amacıyla kolektif hareket etmiştir.

10. Dönem Hedefler ve Perspektifimiz:
1- HDK’nin örgütsel çalışmada ve gelişimde yukarıdan aşağıya doğru mer-

kezi etkinlik ve planlamalarının bir süre daha öncelik kazanmak zorunluluğu 
vardır. Buradan hareketle merkezi örgütlenme komisyonunun yerellere gidiş sü-
rekliliğini koruması ve hatta yoğunlaştırmasında yarar vardır. Bu ziyaret plan-
lamalarına yerel meclislerden doğru önerilerek seçilen PM üyeleri dahil edilme-
lidir.

2- Her ilde merkezde var olan alan meclislerinin izdüşümleri olarak il mec-
lislerine bağlı meclisleşme hedefiyle çalışacak komisyonlar kurulmalıdır. İller-
deki komisyonları temsilen bir kişinin merkezi meclislere de çalışmaların ortak-
laştırılması ve koordinasyon için katılmalıdır. 

3- HDK eğitimlerinin süreklileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının açığa çıkan 
yararları bakımından da merkezi planlamalar ve çabalar yerele yönelik önce-
liklerimiz arasında olmaya devam etmelidir. Örgütlenme ve eğitim çalışmaları 
paralel yürümelidir. 

4- HDK’nin örgütsel gelişimi bakımından tutulacak ana halkanın “hedef-
li çalışma”ya yönelim olduğu görülmelidir. Hedef belirsizliği ve somutluktan 
yoksunluk olarak yansıyan, dolayısıyla kendiliğenci, sürüklenici, sonuç odaklı 
olmayan tarzdan vazgeçilmelidir. HDK’nin özgünlüğünün yaşamsallaştırılması, 
ilgi ve çekim gücü yaratabilmesi, görünürlüğü, tanınırlığı bakımından bu yö-
nelim elzemdir. Hem merkezi hem de yerel planlamalar ve çalışmalar bu görüş 
açısından gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir.

HDK örgütlülüğünün hiç olmadığı iller açısından da 7 örgütlenme bölgesin-
de en az 7 ilde HDK meclisini örgütleme 10. Dönemin hedefidir. Diğer illerde de 
meclis girişimlerimizin oluşturulması için yoğun çaba harcanmalıdır.

HDK örgütlülüğünün güçlü olduğu illerde örnek çalışmalar açığa çıkarma 
çabası devam etmelidir. Örgütlülüğün zayıf olduğu illerde ise il örgütlenme ko-
misyonu oluşturarak merkezden desteklenmelidir.

5-  HDK’nin Türkiye bütünlüğünde görünürlüğünün arttırılması ve örgüt-
lenmesine katkı sunmak için dönemsel örgütlenme ve mücadele hamlelerine 
ihtiyaç vardır. Yereller sorun alanları üzerinden örgütlenme faaliyetlerini sürekli 
yürütürken, ülkede gündem olan konularda da tüm illeri kapsayan faaliyetleri 
örgütlemede etkin olmalıdır. Bu kapsamda,

Geçen dönem başlatılan KRİZ eksenli kampanya yerellerde ve merkezi ola-
rak da devam ettirilmelidir. Buna ek olarak savaş karşıtlığı ve barış talebi ile 
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adalet eksenli yeni örgütlenme hamleleri hayata geçirilebilir. Buna dair yereller-
de yapılacak il gezilerinde açığa çıkacak önermeler örgütlenme komisyonu, Yü-
rütme Kurulu ve Genel Meclis toplantılarında tartışılıp bütünlüklü programlar 
çıkarılacaktır.

6- HDP ile HDK’nin örgütlendirilmesi için daha kurumsal bir ilişki ve yön-
tem oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda;

- HDP MYK’ya HDK Yürütme Kurulu’ndan görevlendirilmeler, aynı şekilde 
HDP MYK’dan HDK Yürütme Kurulu’nu takip etmek üzere ikişer kişilik görev-
lendirmeler yapılmalıdır. Yerellerden de karşılıklı olarak görevlendirmeler ya-
pılmalıdır.

- HDP PM ve HDK Genel Meclis arasındaki ilişkiyi sağlama, birbirini takip 
etme, çalışmaların ortaklaştırılmasına katkı amaçlı 5’er kişi görevlendirilebilir. 

- HDK’nin örgütlü illerde HDP MYK ve HDK Yürütme Kurulu’ndan birer ki-
şinin katılımı ile ortak yerellerde toplantılar hızlıca planlanmalıdır. Bu toplantı-
lara o ildeki HDK il ve ilçe meclisleri ile HDP il ilçe yöneticileri ve varsa mahalle 
komisyonlarındaki kişiler katılmalıdır. Toplantıda da HDK-HDP ilişkileri, HDP 
örgütlenme konferansı kararları ve HDK meclislerinin neden güçlendirilmesi 
gerektiğine dair bilgilendirmeler ve süreç değerlendirmesi başlığında tartışma-
lar ve o ilde HDK ve HDP’nin güçlendirilmesine yönelik tartışmalar yapılmalı-
dır. Merkezden doğru yerele böylesi bir gidiş yereldeki HDP ve HDK yöneticile-
rinin kolektif çalışmasına katkı sunacaktır.

- HDK Örgütlenme komisyonu HDP örgütlenme komisyonu ile toplantı al-
malı ve HDP’nin örgütlü olduğu ama HDK örgütlülüğünün olmadığı yerlere 
birlikte il gezileri düzenlemelidir. Ortak örgütlenme koordinasyonu oluşturma-
lıdır. 

- Bunların dışında HDK yürütme koordinasyonumuz ile HDP MYK’sının ko-
ordinasyonu düzenli periyotlarla bir arya gelmelidir. Yukarıdaki başlıklara dair 
çalışmaları HDK koordinasyonumuz başlatmalıdır.

7- HDK alan meclisleri belirli periyotlarla bir araya gelmeli. Çeşitli başlıklara 
dair HDK görüşü oluşturmak ve genel meclise sunulmak üzere tartışma baş-
lıklarında raporlar sunmalıdır. 9. Dönemde “kriz” başlığında böyle bir çalışma 
gerçekleşmişti. Bu dönemin temel başlıkları Yürütme Kurulu ve Genel Meclis 
toplantılarında netleştirilecektir. 

8- Demokrasi güçlerinin bir kazanımı olan Demokrasiye Çağrı grubu ben-
zeri oluşumlar oluşturulmalı ve canlandırmalı; sürece katkı koyabilmesi için 
doğru konumlanmasını sağlayacak yönde çalışmalıyız. Bu tür oluşumların ülke 
genelinde yerellerde güç birliklerini örmeli, halkın ihtiyaç, sorun ve ortak tutum 
alışları üzerinden öz örgütlerini yaratmasına ve bu yolla siyasetin öznesi olma-
sına katkı koymalıdır.

Yerel demokrasinin inşası için 31 Mart Yerel seçimler öncesi ortaya konul-
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muş Yerel Demokrasi Sözleşmelerinin gereğini yapmak, halk meclisleri yoluyla 
yerel yönetimlere katılımı ve denetlemeyi sağlamak üzere harekete geçmelidir. 
Birçok ilde seçimden sonra bu oluşumun bir araya gelmesi sonlandı. Etkimiz 
olan tüm illerde Kent Sözleşmelerine imza atan tüm kurumları bir araya getirme 
çabamız devam etmelidir. 

9- 10. Dönem açısından da demokrasi ittifakının genişletilmesi ve işlevsel 
kılınması bütünlüklü yönelimimiz olmak zorundadır. Bunun için demokrasi 
ittifakını siyasi parti ittifakından çıkarmak gerekiyor. Yerellerde ve genelde en 
geniş toplumsal ittifak hedefiyle faaliyet yürütülmelidir. Bu ittifakın program ve 
taleplerini belirleme, ittifaka muhteva kazandırma ve halkı bu talepler etrafında 
yerelde örgütleme günün görevidir. Burada temel yaklaşım, tek adam rejimi ön-
cesine dönmek değil; yeniyi inşa etmektir. 

PLANLAMA:
Yukarıda ifade dilen başlıklara ilişkin dönemsel bazı planlamalar aşağıdaki 

yapılmıştır. 
1- İl gezileri: HDK örgütlülüğümüzün olduğu tüm illere 2020 MART ayı içe-

risinde aşağıdaki gündemle il gezileri yapılacaktır. İl gezilerinin takvimini böl-
gelerden sorumlu olan komisyon üyeleri planlayacaktır. 

İl gezileri gündemi:  
Süreç değerlendirmesi
Merkezi çalışmalar ve HDK örgütlülüğü hakkında bilgilendirme
Örgütlenme komisyonunun dönemsel hedefleri ve perspektifi 
Yerellerdeki örgütsel durum hakkında yerellerden bilgilendirme, yerel ve ge-

nel faaliyetlere dair önermeler,
Planlama (Bu başlıkta il meclisinden yapılan önerilerle her il için en hızlı 

şekilde HDK’yi büyütecek sorun alanı üzerinden örgütlenme hedefi açığa çıka-
rılabilir. Her il için yoğunlaşacağı temel bir konu belirlenip çalışma yöntemine 
yönelik program tartışması yapılabilir),

İl toplantılarına HDK meclisleri, HDP il İlçe örgütleri, bileşen kurumların 
yöneticileri davet edilmelidir. Yine il yürütmelerimiz toplantı öncesi HDK bile-
şeni tüm kurumlar başta olmak üzere ittifak güçlerimize dair ziyaretleri plan-
layabilir.

İl toplantılarında açığa çıkan örgütsel veriler, genel çalışmalara dair öneriler 
raporlaştırılarak Yürütme Kurulu ve Genel Meclis ile de paylaşılacaktır. 

2- İl gezilerine acil bir durum olmadığı müddetçe bölge komisyonlarından 
en az iki kişi ile birlikte gidilecektir. Örgütsüz olduğumuz illere giderken yakın 
illerdeki il kongrelerinden genel kurula önerilerek seçilen Genel Meclis üyele-
rinden destek istenecektir.  

3- HDK- HDP ilişkilerinin kurumsallaşması için belirlenen başlıklardaki 



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

64

çalışmayı başlatmak üzere en kısa süre içerisinde koordinasyonumuzun HDP 
koordinasyonu ile görüşme yapması.

4- Tüm yerellerde önceki dönemde başlatılan KRİZ örgütlenme hamlesinin 
devam ettirilmesi. Yine yerel demokrasinin güçlendirilmesi kapsamında yerel 
seçim öncesi başlatılan yerel demokrasi buluşmaları, kent sözleşmeleri gibi ça-
lışmaların devam ettirilerek yerellerde en güçlü demokrasi ittifaklarının kurul-
maya çalışması için yürütülecek çalışmaların merkezi olarak desteklenmesi. 

5- Hedefler ve perspektif kısmında ifade edilen önermelere dair planlama 
il gezilerinden çıkacak veriler ve Yürütme Kurulu’nun da yapacağı çalışmalar 
sonrası Nisan ayından itibaren yeni program oluşturulmaya çalışılacaktır. 

10. Dönem 1. Örgütlenme komisyonu toplantısı planlamalarına uygun ola-
rak hedeflenen il gezileri ve birçok çalışma korona virüs pandemisinin ülkemiz-
de de yayılması üzerine yarım kalmıştır. Yapılan il gezileri planlamasında; 9-12 
Mart 2020 tarihileri arasında İzmir, Aydın, Denizli, Muğla (Milas ve Bodrum), 
yine dönemlerde Çukurova’da Adana’ya il gezisi gerçekleşmiştir. 

Dönem içerisinde HDP kongresi öncesi yapılan konferanslara katılım sağ-
lanmış ve HDP Olağan kongresine kitlesel katılımın sağlanması için örgütlü 
olduğumuz illerle temas kurulmuştur. HDP merkezi kongre komisyonu ve Tür-
kiye ayağında kurulan 5 alt bölge örgütlenme komisyonlarında örgütlenme ko-
misyonumuzdan arkadaşlar yer alarak çalışmalara katkı sunmuşlardır.

İstanbul 2. Bölge eğitim planlaması için çalışma yürütülmüştür. HDK Mer-
kez Ekoloji Meclisinin genişlemesi ve ilk toplantısına katılım için iller ile temas 
kurulmuş ve isimler ekoloji meclisine bildirilmiştir.

Pandemi sürecinde yapılması gerekenlere dair oluşturulan perspektif doğ-
rultusunda tüm illerde HDK-HDP ortak koordinasyonlarının oluşturulması için 
temaslar devam etmiş, kardeş aile kampanyasına HDK örgütlülüğümüzün bü-
tünlüklü olarak destek vermesi için çaba harcanmıştır. Yine var olan dayanışma 
ağları içinde yer alma, HDK-HDP çeperini de aşan ağların kurulması için çalış-
ma yürütülmesi için iller ile sürekli temasta bulunulmuştur.

Korona virüs salgını ile seyahatlerin kısıtlanması, toplantı, miting vb. ça-
lışmaların iptal edilmesi nedeni ile örgütlenme komisyonumuz toplantılarını 
internet üzerinden gerçekleştirmeye çalışmış, 4 Nisan ve 11 Nisan 2020 tarih-
lerinde iki toplantı daha gerçekleştirmiştir. Toplantı raporları Yürütme Kurulu 
ve Genel Meclis ile paylaşılmış, komisyon üyeleri sorumluluk alanındaki illerle 
günlük ve haftalık olarak internet, telefon vb. şekilde iletişimleri devam ettir-
miştir. 

Pandemi ile birlikte yapılması gerekenlere dair perspektif oluşturulmasında 
çaba harcanmış ve Yürütme Kurulu’nda onay gören perspektif ve yapılması ge-
reken çalışmalar yönerge halinde örgütlülüğümüzle paylaşılmış ve çalışmalar 
devam etmektedir. Gönderilen yönerge aşağıdaki gibidir.
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20 Mart 2020 tarihli pandemi sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin yö-
nerge:

2019 yılı Aralık ayı sonlarında Çin’de ortaya çıkan Corona Virüs tüm dün-
yayı etkisi altına almaya devam ediyor. Küresel hale gelen bu pandemi ülkemizi 
de yaygın bir şekilde etki altına almaya başladı. 28 Mart itibari ile dünyada Co-
vid-19 pandemisinde hasta sayısı  664.924, ölüm sayısı ise 30.848’ ulaşmıştır. 
Türkiye’de de hasta sayımız 7.402’ye, ölü sayımız ise 108’e ulaşmıştır. 

Bu pandemi ile mücadele etmenin en etkin yolunun insanların birbiri ile 
fiziksel temasını azaltarak ve hijyen kurallarına uyarak bulaşmanın önüne geç-
mektir. Bunun için de dünyada insanların evde kalması için çeşitli önlemler 
alınmaktadır. Bu kapsamda Türkiye açısından da benzer önlemler uygulanma-
ya çalışılmakta ve her kesimden doğru insanların evde kalması için çağrılar ya-
pılmaktadır. Bu çağrıları bizler de yapmaktayız. 

Elbette bizler bu çağrıları yaparken; işine gitmek zorunda kalan milyonların 
varlığından, bir gün dahi çalışmaz ise evine ekmek götüremeyecek durumda 
olan insanları, 120 bin kişi kapasiteli cezaevlerine doldurulan 300 bin tutuklu 
ve hükümlüyü, yerinden yurdundan savaş, açlık gibi nedenlerle göçertilen ve 
ülkemizde yaşama mücadelesi veren milyonlarca mülteciyi, sağlık güvencesi ol-
mayan yüz binlerce vatandaşı, bizlerin sağlığı için ekipman eksikliği nedeniyle 
yeterince korunmadan çalışmak zorunda kalan sağlık emekçilerinin durumunu 
görmek zorundayız. Bunca olumsuzluk, eksiklik, işsizlik ve yoksulluğa karşın 
hükümetin tüm imkânları halkın sağlığı için seferber etmesi gerekirken, işveren-
leri kurtarmak için yatırım programları açıklıyor. Suriye’de, Rojava’da, Libya’da 
savaşa devam ediyor. Bahar operasyonları adı altında 10 binlerce asker bölgede 
operasyonlara devam ediyor.  Salda gölüne millet bahçesi, kanal İstanbul ihalesi 
ve ekolojinin tahribatı tüm hızıyla devam ediyor. Hükümet pandemi nedeni ile 
eve kapanmak zorunda olan milyonların muhalefetinden kurtulduğunu sana-
rak rant politikalarına devam ediyor. 

Ayrıca, “Evde kal” çağrıları yaptığımız bu dönemde kadınlar için en güvence-
siz ortamların evler olduğu, kadını aile içerisinde gören çocuk, ev, koca bakımı 
ile sınırlı bir yaklaşımı ön gören zihniyetleri ve ev içi emeğin değersizleştirilmesi, 
kadın yoksulluğunu artırma çabaları korona salgını döneminde daha da arttı.

Korona salgını döneminde kadına yönelik şiddet, kadın katliamları, işçi 
kadınlara ücretsiz izin, infaz yasasında kadına yönelik işlenen suçlara indirim 
uygulaması da kadına yöneltilen şiddetin devamı olarak bu dönemde de sür-
mektedir. 

Tüm bunları gören yerden toplum olarak sağlığımızla ilgili tedbirleri almak 
ve sağlığımızı, doğamızı korumak, geleceğimize dair öz savunmamızı örgütle-
me görevi ile karşı karşıyayız. Böylesi kaos dönemlerinde toplumda açığa çıkan 
itirazları örgütleme ve yeni yaşamın kurulmasını örgütleme olanaklarımız da 



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

66

açığa çıkmaktadır. 

Bu bağlamda HDK örgütlerimizin olduğu her yerde;
- Toplumsal dayanışma ağlarının örülmesi için çalışma yürütmek ve var olan 

çalışmaların içine yeni yaşam fikriyatı ile güçlü katılım sağlamak zorundayız.
- Tüm yerellerimizde HDP ve bileşenlerimizi de dahil ederek, emek demok-

rasi güçlerinin katılımı ile geniş kriz koordinasyonları oluşturmalıyız. Var olan 
kriz koordinasyonları içinde yer almalı ve güçlendirmeliyiz. 

- İleri yaşta olan yalnız yaşayanlarla ve yoksul kesimlerle dayanışma ilişkileri 
ve ağları oluşturmaya çalışmalıyız. Unutmayalım ki yeterli ve dengeli beslenme 
bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve hastalığın hafif atlatılmasına katkı sun-
maktadır. Dışarı çıkamadığı için çalışamayan ve evine yeterli gıdayı götüreme-
yen insanlar için hastalık kapma riski çok daha yüksektir. Bu nedenle gıdaya 
erişim sorunu yaşayanlara yönelik pandemi bitinceye kadar dayanışma ağları, 
kardeş aile kampanyaları vb gibi yerel çeşitlilikleri açığa çıkararak organizas-
yonlar yapılmalıdır.

- “Evde kal” çağrılarının yapıldığı bu dönemde kadınlar için en güvence-
siz ortamların evler olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evde kalmanın kadına 
şiddet olarak yansıdığı bu salgın döneminde kadınların, kadın şiddetine karşı 
mücadele için birbirleri ile temas kurmasını sağlayacak, zor anlarında destek 
olunabilecek dayanışma ağlarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Yerellerde kadın 
meclislerimiz ve komisyonlarımız başta olmak üzere tüm örgütlülüğümüz bu 
hassasiyetle çalışmalara yaklaşmalıdır.

- Cezaevlerinde bulunan tutsak ve hükümlüler için gündeme gelen infaz ya-
sasındaki değişikliğin “infazda adalet ve eşitlik” sağlanmasına yönelik yürütü-
len çabaların içinde aktif tutum almalıyız.

- HDK sağlık meclisi üyelerimiz, yerellerdeki sağlık komisyonu üyelerimiz ve 
il/ilçe yürütmelerimiz; yerellerde Tabip Odaları ve SES başta olmak üzere sağlık 
alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte sağlığa dair koordinas-
yonların oluşumuna destek vermeli, halkın sağlıklı bilgiye ulaşması ve sağlığını 
korumak için tedbirlerle ilgili bilgi paylaşımı çalışmaları içinde yer almalıyız. 
Sağlık alanında yerellerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi için kamuoyu oluş-
turma çalışmaları yürütmeliyiz. 

- Bu dönemde hükümetin vazgeçmediği savaş ve baskı politikaları başta ol-
mak üzere emekçileri, işçileri, işsizleri ve yoksul halkı görmeyen rant amaçlı 
ekonomik politikalarını, çevre politikalarını yerellerden doğru deşifre edecek 
mekanizmalar oluşturmalıyız. 

- Yerellerde yürütülen çalışmalar hakkında merkezin ve bütünlüklü olarak 
tüm HDK örgütlülüğünün haberdar olması, birbirlerinin deneyimlerinden ya-
rarlanabilmesi için yapılan eylem ve etkinliklere dair kısa bilgilendirme notları 
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ve görseller aynı gün merkezle paylaşılmalıdır.
- Pandemi nedeni ile il gezileri ve kitlesel toplantılar yapma olanağı olma-

dığından yereller her haftanın ilk pazartesi günü saat 17.00’ye kadar faaliyet 
raporlarını genel merkeze göndermelidir. 

İşimizin zor olduğunu fakat bir o kadar da yeni yaşam perspektifinin ya-
şamsallaşacağı olanakların olduğu bir dönemdeyiz. Her zaman ve her koşulda 
yeni yaşamı inşa etme görev ve sorumluluklarınızı yerine getirme yaratıcılığını 
göstereceğinize olan inancımızla...

Çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

9. Dönem sonu ve 10. Dönem başı itibari ile örgütlülük durumumuz şu 
şekildedir.

HDK il meclislerinin olduğu iller;
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Aydın, Çanakkale, 

Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Muğla,  Bursa, Hatay
HDK il Meclis girişiminin olduğu iller;
Eskişehir ilimiz 8. Dönemim sonunda örgütlenmesine rağmen halen bir 

meclis kurulmasında eksiklikler yaşanmaktadır. Osmaniye, Tekirdağ, Giresun 
illerinde 9. Dönem sonu ve 10. Dönem başlarında yürütülen örgütlenme çalış-
maları sayesinde istenilen düzeyde il meclislerine kavuşamamış olsa bile ciddi 
bir ilerleme kaydedilerek HDK örgütlülüğünün varlığı bu illerde hissedilir bo-
yuta ulaşmıştır.

Karadeniz örgütlenme komisyonumuz bu süreçte Samsun üzerinden Ordu, 
Giresun üzerinden de Zonguldak illerinde HDK örgütlülüğü oluşturmaya yö-
nelik çabaları sonuç vermeye başlamıştır. Bu dönemde Yalova ve Sivas illeri ile 
temas kurulmuş, pandemi sonrası buraların da örgütlenmesine çaba gösterile-
cektir.



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

68

2. VE 3. GENEL MECLİS ARASI FAALİYETLER
15 Nisan 2020 - 15 Mayıs 2020

15 Nisan 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arası örgütlenme komisyonumuzun 
temel gündemlerini;

Yerellerde yürüyen dayanışma ağları;
Kardeş aile kampanyasının güçlendirilmesi; 
Pandemi süreci ve sonrasında HDK örgütlenme olanaklarının açığa çıkarıl-

ma tartışmaları oluşturmuştur. 
Bu dönem merkez örgütlenme komisyonu 15 günde bir toplantılarını online 

olarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. Her ne kadar il gezileri programı pandemi 
nedeni ile askıya alınmış olsa bile 28.02.2020 tarihinde yapılan birinci örgüt-
lenme toplantısında belirlenen bölge esaslı çalışma ve yapılan görevlendirmeler 
ile belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülmeye çalışılmıştır. Yine 
20 Mart 2020 tarihli pandemi sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin alan mec-
lisleri ve illere gönderilen yönerge doğrultusunda faaliyetlere devam edilmiştir.

2. genel meclis toplantısı öncesi 11.04.2020 tarihinde ve genel meclis sonra-
sı 02.05.2020 tarihinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. (Yereller ile paylaşılma-
yan son toplantı notları bilgi amaçlı ekte sunulmuştur). Bir sonraki toplantıda 
21.05.2020 tarihinde yapılması planlanmıştır. 

Bu dönem toplantılar öncesi illerden ve bölgeden sorumlu arkadaşlar tara-
fından sorumluluk bölgeleri ile düzenli görüşmeler yapılmış ve illerde süren 
faaliyetlere ilişkin toplantılarda ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan 
bilgilendirmeler ve eksik görülen ya da geliştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin 
açığa çıkan önermeler düzenli olarak yereller ile paylaşılmıştır. 

Dönemsel olarak yürütülen kardeş aile kampanyasının HDP ile ortak yürü-
tülmesi ve geliştirilmesine ilişkin yoğun çaba harcanmıştır. Ayrıca dayanışma 
ağlarının genişletilmesi var olan dayanışma ağları içine dahil olma ve HDK pers-
pektifi ile çalışmalar yürütülmesi için iller ile sürekli temasta olunmuştur. 

Bu dönemde Ege Bölgesi HDP MYK ve PM toplantısına örgütlenme komis-
yonumuzdan arkadaşlar katılım göstermiş ve yaşanan sorunlara çözüm için ça-
lışma yürütülmüştür. 

Yerellerde pandemi sürecinde yapılan faaliyetlerin düzenli olarak genel mer-
keze bildirilmesi için çaba harcanmıştır.

02 Mayıs toplantısında alınan karar gereği HDK örgütlülüğü için yeni bir 
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perspektif metninin Yürütme Kurulu ve Örgütlenme Komisyonu tarafından 
oluşturulması için toplantıda süreç değerlendirilmesi, HDK örgütlenmesi ve 
demokrasinin geliştirilmesi konusunda yapılan tartışmalara dair ayrıntılı bir 
metin HDK Yürütme Kurulu ile paylaşılmıştır.

Genel Meclis toplantılarına yerellerden faaliyet raporlarının zamanında ulaş-
tırılması için sürekli temas kurmaya çalışılmıştır.

HDK tarafından pandemi sürecinde başlatılan “HDK’nin sözü” canlı yayın-
ları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Eğitim ihtiyacının karşılanması için tüm yereller ile görüşülmüş ve program 
çıkarmaları istenmiştir.

Bu dönemde pandemi nedeniyle yasaklı dönemde örgütlenme olanakları ve 
dayanışma ağları ile ilgili 02.05.2020 tarihli toplantıda ayrıntılı değerlendirme 
yapılmış ve raporlaştırılan aşağıdaki değerlendirme Genel Meclis ile paylaşıl-
mıştır.

DAYANIŞMA AĞLARI, PANDEMİ SÜRECİNDE/SONRASINDA 
ÖRGÜTLENME OLANAKLARI ÜZERİNE TARTIŞMA:
Mevcut durumda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gerek salgın sürecin-

de ve gerekse salgın sonrası için toplumsal örgütlenme için yeni imkânlar orta-
ya çıkmıştır. Bu süreç hem Türkiye’deki halklar açısından ve hem de toplumsal 
muhalefet açısından yeni imkâ’nlar ve tercihler yaratıyor. Bu başlıkta yürütülen 
tartışmalarda aşağıdaki görüşler ve yaklaşımlar öne çıkmıştır.

Salgının nedeni kapitalizmin dayattığı yaşam biçimidir. Salgının toplumsal 
nedenleri var. 21. yüzyıldaki köleliği deşifre etmeden Covid 19’u siyasallaştırma 
kolay değil. Bu yaşam koşullarını deşifre etmeliyiz. Bu süreçte AKP’nin bilerek 
yarattığı ve sürdürmekte olduğu kitlesel yoksulluk yapısal hale getirildi. Salgın-
dan etkilenen gruplar hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılıyor. Biz şiddetli 
etkilenen kesimlerle ilişki kurmalıyız. Bu krizden en şiddetli etkilenenler işsiz 
kalanlardır. HDK’nin önceliği İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde özel-
likle bu kesimlere eğilmek. Bu kesimler pazarcılar, kafelerde çalışanlar, esnaf, 
gündelik çalışanlar, inşaat işçileri, tarım işçileri ve hepsi işsiz. Bu dönemde on-
larla nasıl dayanışma kuracağımızın araçlarını aramamız lazım.

Pandemiden sonra yaşam bugüne geldiği şekliyle devam ederse hastalık 
yapan etkenlerle daha çok karşılaşacağız ve yeni salgınlar yakındır. Kahrolsun 
kapitalizm demek tek başına yeterli değildir. İnsanların hayatına değen yerden 
sistemi deşifre etmek gerek. Bu süreçte sistemin alternatifini önermekten çeki-
nirsek yol alamayız. Belirlemelerimizi hem dünya hem ekonomi hem de top-
lumsal boyutta inceltmek zorundayız. “Fabrikalar durmak zorunda” demeliyiz. 
Güncel ihtiyaçlara takılmamak, mücadeleyi uzun soluklu kurmak zorundayız.

AKP-MHP hükümeti içerde ve dışarda savaş ve operasyonlarına devam eder-
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ken kayyım atamaları ile belediyelerin faaliyetlerini engellemekte ve otoritesini 
tahkim etmenin yollarını aramakta, ülkede uzun süredir uygulanan OHAL süre-
cini pandemi sürecinde de devam ettirmektedir. Olağanüstü durumlar olağan-
laştırılmakta ve pandemi süreci fırsata dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Buna 
izin vermeyecek bir mücadele hattı oturtmamız gerekmektedir. Demokrasi ve 
barış güçleri ile birlikte yeni bir toplumsal sözleşmeyi ifade edecek demokratik 
anayasa eksenli çalışmaları şimdiden başlatmak zorundayız. Bu süreçte barış 
taleplerini yüksek sesle dile getirmek zorundayız.

Dayanışma ağları meselesi pandemi öncesinde de hep gündemimizde oldu. 
Bu ağlar pandemi süreci ile sınırlı kalmamalı. Pandemi sonrası da devam etmeli. 
Toplumsal örgütlenmeyi sadece maddi ihtiyaçları karşılama temelinde ele alma-
mak lazım. Politik faaliyetler bağlamında da örgütlenmeyi esas almalıyız. Mec-
lislerimizi ağlar eliyle ya da ağlar içinde kurmaya çalışmak yerine meclislerimizi 
ağlar içinde aktif hale getirmek yaklaşımı içinde olmalıyız. Kamulaştırmanın 
karşısına toplumsallaştırmayı koymamalıyız. Kamulaştırma bir tedbirdir. İlerici 
ve gerici kamulaştırma örnekleri de var dünyada. Bu konuya dair HDK fikriyatı-
nı oluşturmalıyız. Bunun için emek meclislerimiz ve ilgili organlarda derinlikli 
tartışmalar yürütmeliyiz. Bu dönemde sağlık hizmetlerinin metalaştırılması ve 
sonuçları üzerinden karşı duruş geliştirilebilir.

Dayanışma ağlarını sadece bir yardım formuna dönüştürmekten çıkarmak 
lazım. Muhaliflerin birbirinden haberdar olması ve birlikte örgütlenmelerinin 
bir aracına da dönüştürmek lazım. Politik anlamda da dayanışmak gerekiyor.

Kardeş aile kampanyası güncel ihtiyaçtan doğan pratik bir çalışma. Bu çalış-
mayı en etkin şekilde yapmalıyız. Fakat asıl olarak dayanışma ağlarının gelişti-
rilmesine, kolektif çalışma yürütmesine, çalışmaları ortaklaştırmaya yönelik bir 
çabanın sahibi olmalıyız.

Sistem kısa bir sürede olağan yaşam şekline toplumu döndürmek için çalış-
ma içinde. Bu konuda çok planlı ve programlı bir çalışma yürütüyor. Her gün 
yeni hamleler geliştiriyor. Bu işten bir başarı öyküsü çıkararak krizle birlikte 
toplumda sönümlenen etkisini yeniden kazanmaya çalışıyor. Biz buna karşı 
güçlü hamleler geliştiremedik. Sermaye lehine yapılan düzenlemelere karşı biz 
kapitalizm için üretmiyoruz diyebilirdik. 3. Yolun imkan ve olanakları vardı, 
yeterince kullanamadık. Kapitalizmi ve ülke ölçekli politikalarını yerelden doğ-
ru teşhir etmek lazım. İstanbul’da yapıldığı gibi küçük küçük bostanlar ekerek, 
tanıdığımız insanların ekmediği arazilerini ekerek kolektif dayanışmayı bura-
larda da yaygınlaştırmak lazım.

Normalleşmeden bahsediliyor. Ama varlık fonunun 100 milyar borcu var. 
Ekonomik kriz var. Sokakta açlıktan bayılan insanlar var. İntiharlar var. Bu sü-
reçte baskı artabilir. Ya da değişim olacaktır. Değişimi ancak örgütlü mücadele 
zorlayabilir. Geniş kesimlerle ittifak yapmanın yollarını aramalıyız.
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Bizlere içeride kalın deniliyor. Bizler de içerde kalın diyoruz. Ama bizler içe-
ride kalın derken aynı zamanda çalışmak zorunda kalan tüm kesimlerin ihtiyaç-
larının kamu bütçesinden karşılanması talebini de daha yüksek sesle dile ge-
tirmeliyiz. Evde kal çağrılarımız da örgütlenme çalışmalarımızın önünde engel 
olmamalı. Dayanışma ağları içinde toplumla buluşma olanaklarını daha etkili 
kullanmalıyız. Sistem tüm kurumları ile dışarda. Bizler de fiziksel mesafeleri-
mizi koruyarak sağlığımızı önceleyerek sosyal mesafeleri kaldıracak çalışmalar 
içinde yer almalıyız.
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3. GENEL MECLİS VE 4. GENEL MECLİS ARASI
15 Mayıs 2020 – 25 Haziran 2020

15 Mayıs 2020 tarihleri arası örgütlenme komisyonumuzun temel gündem-
lerini;

Yerellerde yürüyen dayanışma ağları,
Kardeş aile kampanyasının güçlendirilmesi,
HDP’li vekillerin milletvekilliklerinin düşürülmesi ve HDP’nin demokrasi 

yürüyüşü,
Pandemi süreci ve sonrasında HDK örgütlenme olanaklarının açığa çıkarıl-

ma tartışmaları oluşturmuştur. 
Bu dönem merkez örgütlenme komisyonu 15 günde bir toplantılarını onli-

ne olarak gerçekleştirmiştir. 21.05.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde iki toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda alınan kararlar ve çalışmalar aşağıdaki gibi 
olmuştur.

Bu dönem toplantılar öncesi illerden ve bölgeden sorumlu arkadaşlar tara-
fından sorumluluk bölgeleri ile düzenli görüşmeler yapılmış ve illerde süren 
faaliyetlere ilişkin toplantılarda ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan 
bilgilendirmeler ve eksik görülen ya da geliştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin 
açığa çıkan önermeler düzenli olarak yereller ile paylaşılmıştır. 

Dönemsel olarak yürütülen kardeş aile kampanyasının HDP ile ortak yü-
rütülmesi ve geliştirilmesine ilişkin yoğun çaba harcanmıştır. Ayrıca dayanış-
ma ağlarının genişletilmesi, var olan dayanışma ağları içine dahil olma ve HDK 
perspektifi ile çalışmalar yürütülmesi için iller ile sürekli temasta olunmuştur. 

Yerellerde pandemi sürecinde yapılan faaliyetlerin düzenli olarak genel mer-
keze bildirilmesi için çaba harcanmıştır. 

Genel Meclis toplantılarına yerellerden faaliyet raporlarının zamanında ulaş-
tırılması için sürekli temas kurmaya çalışılmıştır.

Her ilde, Mersin’de yapıldığı gibi geri dönüşüm işçilerinin durumunu gün-
demleştirmek. Bunun için de yereldeki HDK sağlık ve emek komisyonlarımız/
meclislerimiz başta olmak üzere yerelde sağlık alanında örgütlü emek meslek 
örgütleri, belediyeler gibi yapılarla da ortaklaşmaya çalışmaları için il örgütleri-
mizle temas kurulmuş ve çalışma yürütülmesi istenmiştir.

Genel Meclis kararımız olan bilginin toplumsallaşması çalışması kapsamın-
da pandemi döneminde nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin toplumsal bil-
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gilendirmeler için sağlık meclisimiz ve yerel sağlık komisyonlarımız ile ortak 
çalışmalar yürütülmesine dair yerel meclislerimizin Yürütme Kurulları ile gö-
rüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Her il meclisimizden Adalet Komisyonu’nda yer alacak arkadaş belirlemesi 
talep edilmiştir.

Kriz gündemli; Alan Meclisleri/komisyonları ve Yürütme Kurulu ortak top-
lantısının 4. Genel Meclis’e bir hafta kalacak şekilde tamamlanması ve açığa 
çıkan sonuçların Genel Meclis ile paylaşılarak Kriz eksenli örgütlenme ve müca-
dele hamlesinin startının verilmesine yönelik çalışmalar yapılmış, örgütlenme 
komisyonu adına merkezi kriz komisyonunda yer alınmıştır. 

Milas’ta madde bağımlılığı ile geliştirilmeye çalışan ve gençliği hedef alan 
erozyona karşı daha önce Mersin ve Adana deneyimleri raporlaştırılarak HDK 
Muğla İl Meclisi’ne gönderilmesi sağlanmıştır.

İl Meclislerinin genel meclis toplantısı öncesi Kriz Kampanyası gündemli 
toplantı alması kararlaştırılmış, gerekli yazışmalar ve bilgilendirmeler yapılmış-
tır.

HDP’nin başlattığı demokrasi hamlesi çerçevesinde, partinin bölge örgüt-
leriyle ortak çalışmalara dahil olunması kararlaştırıldı. Edirne ve Hakkari’den 
Ankara’ya başlatılacak demokrasi yürüyüşüne tüm HDK örgütlülüğünün güç 
vermesi için Yürütme Kurulu tarafından yazılı bilgilendirme göndermesi isten-
miş ve yerel örgütlerimizle çalışmanın güçlendirilmesine katkı sunulması için 
gerekli paylaşımlar yapılmıştır.

10. Genel kurulda yapılan değişikliklerle güncellenmiş tüzük ve programın 
basılarak yerellere gönderilmesi, yerellerde etkinliklerde kullanılmak üzere 
HDK genel merkezi tarafından bayrak, flama, kırlangıç yaptırılması Yürütme 
Kurulu’na önerilmiştir. 
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4. GENEL MECLİS VE 5. GENEL MECLİS ARASI DÖNEM 
25 Haziran 2020 – 5 Ağustos 2020

25 Haziran -7 Ağustos (4. ve 5. Genel Meclis arası) örgütlenme komisyonu-
muzun temel gündemini;

Yerellerde kriz örgütlenme hamlesi kapsamında yerel öncelikleri açığa çıkar-
ma temelli il gezileri

HDP’nin başlattığı demokrasi hamlesinin ikinci ayağının güçlendirme çalış-
maları oluşturmuştur. 

Merkez örgütlenme komisyonumuz 15 günde bir yaptığı rutin toplantılar 
kapsamında bu dönemde 2 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Örgütlenme komisyonumuzun bu dönemde yaptığı faaliyetlerden bazıları aşa-
ğıdaki gibidir. 

8 Temmuz’da Adana’da HDK-HDP ortak katılımlı toplantı alındı. Toplan-
tı, siyasi partinin başlattığı eylem hamlesiyle ilgili bir toplantı olmakla birlikte 
Kongre’nin bölge sorumluları da davet edildi. Kongre ve partinin örgütlenme 
sorunlarının tartışıldığı toplantı, iki yapı arasındaki koordinasyonun oturtul-
ması açısından önemli bir imkân sağladı.

Çukurova bölgesinde Adana, Hatay ve Mersin’de il gezileri yapılarak toplan-
tılar alındı. 

Yürütülen çalışmalar ile Mersin’de 26 Temmuz’da Türkmen Yörüklerin yaşa-
dığı Kızılakaya köyünde yapılan toplantıda Kızılkaya Yeni Dünya Deneği HDK 
yerel bileşeni oldu. Bu toplantıya merkezi örgütlenme komisyonumuzdan arka-
daş ile Osmaniye ve Mersin il meclisinden arkadaşlar katıldı.

Hatay’da 18 Temmuz’da bileşen kurumlarla bir araya gelindi. Kurumlar 
HDK temsilcilerini belirledi. Hatay meclisinin çatısı yeniden oluşturuldu. Ör-
gütlenme kapsamımda yapılan çalışmalar ile İskenderun ilçesinde 4-5 arkadaş 
ile bir araya gelindi. Çalışma yapma kararı alındı. İletişim için bir arkadaş so-
rumluluk aldı.

Adana’da 5-6 arkadaştan oluşan bir örgütleme komisyonu var. Komisyonda, 
farklı çevreler (sosyal demokratlar vs.) üzerinde de etki açığa çıkarabilecek ar-
kadaşlar bulunuyor. Kongre-Parti uyumu noktasında geçmişte yaşanan sorun-
ların belli ölçüde çözüm yoluna girdiği görülüyor. 

Osmaniye ilinde Ağustos ayı içerisinde geniş katılımlı bir toplantı yapılması 
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planlandı. Kadirli ve Düziçi’de arkadaşlarımız var. Düziçi ziyaret edildi. Kadir-
li’ye de gidilecek. Temmuz-Ağustos gibi bir gevşeme bekleniyor. Eylül ayında 
çalışmalara ağırlık verilecek. Osmaniye’nin özgünlüğü olarak değerlendirilmesi 
gereken hususlardan biri de burada kongrenin, partiden daha yoğun ilgi ve ta-
lep görüyor olması. 

Ankara meclisince Kriz Kampanyası çalışmaları çerçevesinde bir komisyon 
oluşturuldu. Şu an 2 arkadaş var komisyonda. Komisyonu genişletmeye dönük 
görüşmeler devam ediyor.

Eskişehir’de ilde delege bulunmadığından (mevsimsel nedenlerin de etkisiy-
le) yerelde sistemli bir çalışma yürütülemiyor. Eskişehir’e yapılacak ziyaret de 
bu nedenle bayram sonrasına ertelendi.

Ayrıca İç Anadolu’da Niğde ve Sivas illerine yönelik örgütleme çalışmaları 
kapsamında Ağustos ayı içerisinde temaslar geliştirilecek. İl gezileri planlandı.

Ege Bölgesinde il gezilerinin ilk turu 7 Temmuz’da başlayıp 14 Temmuz’da 
bitti. 4 il ve 2 ilçe ziyaret edildi. Bölge illerinin çoğunda Eş Sözcülük sorunu ve 
örgütsel sorunlar yaşanıyor. Örgütsel sorunlara rağmen bölge illerinde aktif bir 
çalışma yürüyor. Bu dönemde Aydın’da LGBTİ+ HDK Meclisi kuruldu. 

27 Temmuz’da İzmir’de yapılan “Demokrasi buluşmalarının” ikinci ayağının 
finalinde Ege Bölgesi örgütlenme komisyonu olarak 22 Temmuz’dan itibaren 
İzmir il yürütmemiz ile birlikte partimiz HDP’nin final etkinliğinin koordinas-
yonunda yer aldık ve mahallelerde düzenlemiş oldukları bütün halk buluşma-
larına kurum ziyaretlerine katılım sağlandı. Ayrıca 27 Temmuz’da ise Eş Genel 
Sözcülerimiz ve Ege Bölgesindeki tüm il meclislerimizle ile birlikte final etkinli-
ğine katılım sağladık. 

Karadeniz Bölgesindeki il gezileri ağırlıklı olarak ağustos ayına planlandı. 
Çanakkale’de 25 Temmuz’da Kazdağları etkinliği sonrası yapılacak toplantı 
şehre girişlerin yasaklanması ve müdahale nedeniyle gerçekleştirilemedi. Diğer 
illere dair yapılan ilk tur gezilerin planlanma tarihleri; Samsun 8 Temmuz, Ba-
lıkesir 4 Ağustos, Kocaeli 6 Ağustos, Bursa 7 Ağustos, Zonguldak 23 Ağustos 
(Yalova Bursa’ya katılacak).

Tekirdağ’da 5 Ağustosta toplamaya çalışılacak. 
Akdeniz bölgesinde örgütlü olduğumuz tek il olan Antalya Meclisi ile ağus-

tos ayı için planlama çıkarılmaya çalışılacak. 
Dönem içerisinde yapılan il gezileri ve illerden sorumlu merkezi örgütlenme 

komisyonu üyelerinin yaptığı bilgilendirmeler üzerine 19.07.2020 tarihinde yapı-
lan toplantıda ayrıntılı bilgilendirmeler ve tartışmalar yürütülmüştür. Bu toplan-
tıda tartışma kısmında öne çıkan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir.

Tartışma ağırlıklı olarak illerin örgütsel durumu ve ziyaret edilen illerde kriz 
kampanyası ekseninde yürütülen tartışmaların sonuçları üzerinden gerçekleşti. 
Ortaklaşan temel görüş tüm iller açısından merkezi olarak yapılacak çalışmaya 
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yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlamaya yönelik somut öneriler açığa çık-
madığıdır. Diğer öne çıkan başlıklar da şöyle oldu;

İllerde yürütülen tartışmalarda yerellerin çoklu kriz olarak ifade ettiğimiz 
sistemsel krizin yerellerde hangi başlıklarının öne çıkması gerektiği noktasında 
ciddi tartışmalar ve arayışlar içinde olduğu görüldü. Ege açısından ekoloji ve 
madde bağımlılığı, Çukurova açısından göç-mültecilik ve ayrımcılık vb. gibi. 

İllere gitmenin faydalı olduğu ama sorun çözmede ve örgütlenme açısından 
yeterince verimli olmadığı görülüyor. Bu nedenle sorun çözme amaçlı gitmek 
gerektiği, günübirlik gidişler yerine daha yoğun emek ve tartışma ile günleri 
aşan buluşmaların planlanması gerektiği açığa çıktı. 

İllere gidişler ile mutlaka motivasyon yaratılmalı yerellerde. İşlemeyen yü-
rütmeler varsa güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. İl meclislerinin 
ve komisyonlarının aktifleştirilmesine yönelik uğraş olmalı. Hantallaşan arka-
daşlar varsa gerekirse geri çekilmelidir. HDK’ye katılım önünde engeller varsa 
aşılmalıdır. Birçok ilde yaşanan eşsözcülük sorununun çözümüne yönelik çaba-
lar harcanmalı. Yerellerdeki bileşen yapılarla mutlaka temas kurularak sürece 
daha fazla güç vermeleri yönünde motive edilmeli. 

Yerellere giderken eşit temsiliyete dikkat edilmeli. Ziyaret planları mutlaka 
kadın arkadaşlara göre yapılmalıdır.

Çoklu krizi anlatmada yetersiz kalıyoruz. Örgütlerimizde de kongre ve parti 
ayırımı yapmada bu ayrıma uygun çalışmada zihni yetersizlikler var. Bunlar eği-
tim dahil ve yoğun tartışmalar ile aşılmalıdır. Bu tartışma ve eğitimlere HDK ve 
HDP kadroları birlikte katılmalıdır. Çoklu kriz kampanyamızın bir an önce bir 
takvimi ve yeterli sayıda materyali oluşturulmalıdır. HDK ve HDP yöneticileri 
birlikte il gezileri yapabilmelidir. Çoğunlukla HDP kendi çalışmalarını güçlen-
dirmek için merkezi olarak yapılan çalışmalara eşsözcülerimizi davet etmekte-
dirler. Bundan sonra HDK de merkezi ve yerellerde yapacağı önemli toplantı ve 
etkinliklerde HDP eşbaşkanlarını çağırabilmelidir. 

Büyük oranda sorunun kaynağı örgütlenme komisyonumuzdadır. Bu dö-
nem kalabalık bir örgütlenme komisyonumuz var ve her bölge için çalışma yü-
rütecek yeterli sayıda görevlendirmeler ilk toplantıda yapılmıştı. Fakat örgütlen-
me komisyonumuzun yarısı bile sahaya gitmemektedir. Ayrıca toplantılara dahi 
birçok arkadaş katılmamaktadır. 

Oluşturulan merkezi kriz komisyonu pratik örgütlenme ve mücadele prog-
ramı çıkarmakta geç kalmaktadır. Çoklu kriz örgütlenme hamlesi; alan mec-
lislerinin iç toplantılarında, alan meclisleri ve Yürütme Kurulu’nun ortak top-
lantısında, il meclisleri toplantısında tartışıldı. Buralardan açığa çıkan sonuçlar 
üzerinden bir çerçeve metin çıkarılarak Genel Meclis’e sunuldu ve orada tar-
tışıldı. Ayrıca bileşen toplantısı aynı konuda yapıldı. Eşbaşkanlar kurulunda 
tartışıldı. Örgütsel mekanizmalar içinde yeterince tartışılan ve olgunluğa erişen 
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görüşler üzerinde merkez kriz komisyonumuz ve Yürütme Kurulu’muz hızlıca 
bir planlama çıkarmalı ve materyaller ile destekleyerek kampanyanın startını 
vermelidir. 

Yereller kendisi açısından en önemli gördüğü kriz başlığında yereldeki tüm 
dinamikleri ve toplumsal kesimleri içine dahil ederek kendi programını oluş-
turmalıdır. Yapılan il gezilerinde bu yönlü bir çaba da görünmektedir. Merkez 
olarak da tüm Türkiye toplumunu ilgilendiren çoklu kriz başlıklarından her 
biri için öne çıkaracağı bir veya en fazla iki maddeyi geçmeyecek temel başlıklar 
belirleyerek start vermelidir. Bu çalışma yeni yaşamın inşası kadar herkesi ilgi-
lendirecek birkaç başlıkta hak talep eden ve sonuç alıncaya kadar devam edecek 
bir hata kavuşturulmalıdır. 

Ekonomik kriz açısından doğal gaz ve elektriğin yoksullara ihtiyaç kadar 
(belirli bir meblağ) ücretsiz verilmesi ve fiyatlarının yarıya indirilmesi gibi...

Siyasal açıdan demokratik anayasa ya da ifade ve örgütlenme özgürlüğünün 
önündeki engellerin kaldırılması için kitlesel alan eylemleri vb. gibi başlıklar 
tartışılarak ağustos ayı sonuna kadar çoklu kriz kampanyamızın programı ve 
materyalleri hazırlanmalıdır. Bazı çalışmalar da HDK bileşenleri ve HDP dışın-
daki diğer emek ve demokrasi güçleri ile de ortak faaliyet örgütlemeye yönelik 
perspektifimiz de olmalıdır.

Bu dönemde yapılan il gezileri ve örgütsel durum değerlendirmelerimiz sonrası 
aşağıda yazılı kararlar ve öneriler açığa çıkmıştır. 

l 1. tur il gezilerinin Ağustos ortasına kadar tamamlanması. 1. tur bittikten 
sonra yapılacak il gezilerinin günleri aşan, çözüm odaklı ve yerellerde somut 
planlamaları açığa çıkaracak bir tarz esas alınması 

l Acil durumlar dışında hiçbir ile tek gidilmemesi. Kadın erkek eşitliğine 
dikkat edilerek planlama yapılması. Örgütlenme komisyonundaki kadın arka-
daşların eksikliği nedeniyle Yürütme Kurulu’ndan ya da gidilecek illere yakın 
Genel Meclis üyesi kadın arkadaşlar veya alan meclislerinden kadın arkadaşla-
rın desteğinin alınarak gidilmesi

l HDP ve HDK kadrolarına ortak eğitimler için merkezi eğitim komisyonu-
muzun HDP eğitim komisyonu ile görüşerek program çıkarmaya çalışması

l HDP ile ortak komisyonda görev alan arkadaşlarımızın HDK-HDP Yürüt-
me Kurulu ve MYK üyelerinin HDK’nin örgütlü olduğu illere en azından bir 
seferlik ortak il gezilerini birlikte yapmaya yönelik planlama için çaba harca-
masına

l Yapılan il gezilerine dair raporların düzenli olarak yazılması örgütlenme 
ve Yürütme Kurulu ile paylaşılması, bu süreçte wattsapp sayfamızın iletişim ve 
bilgilendirme için daha etkin olarak kullanılması

l Bir sonraki toplantının Ağustos ayının son haftasında genel merkezde 
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yüz yüze ve tam gün olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Yürütme Kurulu’ndan 
doğru örgütlenme komisyonunda yer alan arkadaşların genel gündem ve kriz 
komisyonu çalışmalarını da göz önüne alarak toplantı tarihi belirleyeceklerdir. 
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5.GENEL MECLİS VE 6. GENEL MECLİS ARASI
5 Ağustos 2020 – 30 Eylül 2020

6-7 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 10. Dönem 5. Genel Meclis’ten, 3-4 Ekim 
2020 tarihinde yapılacak 6. Genel Meclis arası örgütlenme komisyonumuz 30 
Ağustos 2020 tarihinde pandemi sürecindeki ilk yüz yüze toplantısını İstan-
bul’daki genel merkez binasında gerçekleştirmiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde ise 
online bir toplantı gerçekleştirmiştir. 

Bu dönemde örgütlenme komisyonumuzun temel gündemlerini;
l İl gezileri (kriz örgütlenme hamlesi ve örgütsel sorunları aşma),
l DTK’ya yönelik operasyonlara karşı DTK’nın Türkiye metropollerinde (İz-

mir, İstanbul, Mersin) kurumlar ve halka buluşmasına yönelik faaliyet,
l Eşsözcümüzün gözaltına alınıp tutuklanması, bileşenlerimiz ve patimiz 

HDP’ye yönelik baskılar
Dönem içerisinde örgütlenme komisyonumuzun yaptığı bazı faaliyetler aşağı-

daki gibidir.
Ege ve Çukurova bölgelerinde  2. tur il gezileri gerçekleştirildi.
Sivas’ta HDK çalışmasında yer alacak arkadaşlar ile görüşme yapıldı. Yerelde 

yapılacak görüşmeler sonrası toplantı planlanacak. 
İzmir, İstanbul, Mersin illerinde DTK ve DBP eş başkanlarının da içinde yer 

aldığı heyetin katıldığı DKÖ, STK ve halk buluşmaları gerçekleştirildi. Bu çalış-
malara Eş Sözcülerimiz ve Yürütme Kurulu üyelerimiz de katılım gösterdiler. 

20 Eylül’de Osmaniye’de yapılması planlanan ve Çukurova bölge illerinde-
ki aktivistlerin katılacağı eğitim toplantısı pandeminin artması nedeniyle iptal 
edildi. Her il için ayrı ayrı eğitim planlaması yapılması kararı alındı.

Dönem içerisinde HDP’nin demokrasi hamlesine örgütlü olduğumuz tüm 
illerde katılım sağlanması için çaba harcandı. Yine 1 Eylül ile birlikte HDP’nin 
açıkladığı barış deklarasyonunun karşılık bulması ve geniş çevrelere aktarılma-
sı için çaba içinde olundu.

Eşsözcümüz Şedat Şenoğlu ve bileşenimiz ESP yönetici ve üyelerine yönelik 
gözaltı ve operasyonun kınanması açısından gözaltıların olduğu ilk gün tüm 
illerde HDP ile ortak basın açıklamaları gerçekleştirildi. Tutuklanma kararı çık-
tıktan sonra da yerellerde bileşenlerimiz, emek demokrasi güçleri ve HDP’nin 
de desteği alınarak açıklamalar örgütlenmeye çalışıldı. 
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30 Ağustos ve 20 Eylül’de toplantılarını gerçekleştiren örgütlenme komisyonu-
muz; kriz örgütlenme hamlesine yaklaşımımız, örgütsel sorunlarımız, eşsözcümü-
zün tutuklanması ve önümüzdeki dönem mücadele hattımıza dair geniş tartışma-
lar yürütmüştür. Bu toplantılarda ortaklaştığı başlıklar aşağıdaki gibidir. 

30 Ağustos 2020 toplantısı
Merkezi kriz komisyonunun çalışmaları aktarıldıktan sonra tartışmaya ge-

çildi. Örgütlenme hamlesinin takvimi, planlaması, merkezi ve yerele yönelik ça-
lışmalarda örgütlenme komisyonun etkin rol alması gerektiği ifade edildi.

Kriz örgütlenme hamlesinin amacı ve pratik çalışmalarına dair aşağıdaki öne-
ri başlıkları ifade edildi.

Kendi örgütsel krizimizi de aşmanın zemini olabilmelidir. Örgütlenmeye ve 
genişlemeye hizmet edecek bir tarzla örgütlenme hamlesi ele alınmalıdır. 

Aralık ayında yapılacak HDK olağan olağan genel kurulu ve il genel kurul-
larının örgütlenmesine katkı sunacak bir tarzda örgütlenme hamlesi çalışmala-
rı yürütülmelidir. Hamle startı ile birlikte örgütlenme komisyonu üyelerimizin 
daha fazla yerellere gitmesi, yapısal sorunların çözümüne yönelik caba içinde 
olunması, yürütümeler ve meclislerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, ye-
rellerde merkezi alan komisyonları/meclislerinin izdüşümlerinin il meclislerine 
bağlı olarak örgütlenmesine katkı sunacak çalışmalar kriz örgütlenme hamlesi 
ile iç içe planlanmalıdır.

Kriz örgütlenme hamlesi ile esas olarak yerellerden başlayarak yeni yaşamın 
inşası esas alınmalıdır. Ancak inşa çalışmaları yanında sistemi deşifre etme ve 
sıkıştırmaya yönelik pratik eylemsel faaliyetler tüm HDK örgütlülüğünce ger-
çekleştirecek bir hat esas alınmalıdır. 

Örgütlenme hamlesini HDP’nin de porgramını gören ve birbirini çelmeyen; 
aksine güçlendiren, besleyen bir faaliyet olarak değerlendirmeliyiz. Bu nedenle 
bu süreç içerisinde HDP ile daha sık diyalog kurulmalıdır.

Bileşenler ile yerellerde ve genelde hamle süresince daha sık temas kurulma-
lı ve sürece bütünlüklü dahil olmaları için çaba harcamalıyız. 

Programın siyasi söyleminde daha çok demokrasi başlığı, yerel demokra-
sinin güçlendirilmesi olarak öne çıkarılabilir. Yerel seçimler öncesi başlatılan 
yerel demokrasi çalışmaları içinde yer alan tüm yapı ve kurumlarla ve daha da 
geniş çevreleri katmaya çalışarak yerellerde birleşik güç birlikleri oluşturmaya 
çalışmalıyız. Toplumsal birlik ve demokratik birlik tartışmaları hamle kapsa-
mında yerellerde yapılabilir. 

20 Eylül 2020 toplantısı
Çoklu kriz örgütlenme hamlesi tartışma bölümünde bir önceki toplantıda 

aynı başlığa dair yürütülen kapsamlı tartışmaların bir özeti aktarıldı. Önceki 
toplantı raporunda ifade edilen tüm görüşler yeniden teyit edilerek il gezileri 
kapsamında görülen sıkıntılar ve pandemi sürecinin geldiği aşama nedeniyle 
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ne yapılacağı üzerinde tartışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Kriz Örgütlenme 
Hamlesi Kapsamında Yapılacaklar ve Örgütlenme Sorunlarımız başlığında aşa-
ğıdaki tartışmalar öne çıktı.

Yapılan il gezilerinin yerellerle bağ kurmasının olumlu etkileri ve yerele di-
namizm kazandırdığı ancak günü birlik gidişlerin sorunları çözmediği aktarıl-
dı. Bu nedenle günü birlik gidişler yerine yerelde daha uzun süre kalacak ve 
yerelle birlikte sorunları belirleyecek, birlikte çözümüne dair çaba harcanacak 
bir tarz esas alınmalıdır. Kalabalık yerel toplantılar yerine gerekirse birer ikişer 
kişi ile iknaya esas çalışmalar yürütülmelidir. Birçok ilde eşsözcü eksiğimiz bu-
lunmakta. Yine yürütmelerde ciddi zayıflama görünmektedir, bunlara yönelik 
olarak örgütü güçlendirmeyi amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Aralık ayında yapı-
lacak genel kurula güçlü bir hazırlıkla gidilmesi gerekmektedir. Kriz örgütlen-
me hamlemiz daha önce de ifade edildiği gibi kendi örgütsel krizimizi de aşma-
ya yönelik fırsat olarak değerlendirilmelidir. Hamle sürecinde merkezi olarak 
yapılacak planlama ve konu başlıklarına dair her yerelin bütünlüklü çalışmalar 
yanında kendine özgü bir başlığı öne çıkararak özel bir planlama ve çalışma 
içine girmesi yararlı olacaktır.

Pandemide artan vaka sayıları rutin çalışmalarımızı yapmayı zorlaştırıyor. 
Kısa vadede bu koşulların değişmeyeceği net olarak görülmektedir. Bu nedenle 
yeni koşullara göre kendimizi örgütlememiz gerekiyor. Sistem pandemiyi fır-
sata çevirerek toplumsal muhalefetin sesini kısmaya çalışıyor. Yaratılan algı ile 
tümüyle izolasyon yaratılmaya çalışılıyor. Oysaki sistem tüm kurumları ile es-
kisinden daha fazla baskı unsuru olmaya devam ediyor. Mevcut pandeminin de 
kapitalist sistemin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve mevcut sistem sürdüğü 
sürece pandemilerin olacağı ve buna karşı da yeni yaşamın gerekliliği noktasın-
da kendimizi ikna ederek örgütlenmeye yaklaşmalıyız. Bu nedenle il yürütmele-
rimiz/meclislerimiz sağlık komisyonlarımız ile pandemi sürecine dair tartışma-
lar yürütmelidir. Pandeminin yayılmasında sistemin rolü, sermayeyi esas alan 
politikalar, halkın kaderine terk edilmesine yönelik politikalar, bilgilerin halk-
tan saklanması vb. gibi başlıklarda neler yapılacağının tartışılarak planlamaya 
kavuşturulması güncel bir görev olarak da önümüzde durmaktadır. 

Kısa vadede pandeminin sona ermeyeceği görülmüştür. Bu nedenle her tür-
lü koşula göre örgütlenme arayışlarımızı sürekli güncellemeliyiz. Bu dönemde 
geniş meclis toplantıları yerine mahalle, semt, ilçe odaklı toplantılar ile bir araya 
gelmeler yaşanabilir. İl Yürütme Kurulumuz, yerelde örgütlü alan meclislerimiz 
ve komisyonlarımız ile ayrı ayrı düzenli buluşmalar gerçekleştirebilir. Hedefli 
çalışmaya odaklanmak zorundayız. Güncel pratik faaliyetler büyük zamanımızı 
alıyor. Hedefli çalışmalar yürütülmediğinde de sonuç alıcı HDK fikriyatını ve 
örgütlülüğünü açığa çıkaracak bir sonuç elde edemiyoruz. Birçok ilde ekoloji 
mücadelesi, emek mücadelesi, sağlık hakkı mücadelesi vb. içinde arkadaşları-
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mız yer alıyorlar. Fakat yürütülen çalışmalar HDK örgütlenmesine yeterli katkı 
sunmuyor. Bu nedenle öncelikle yerellerde kendi alan komisyon ve meclisleri-
mizi kurmaya çalışmak ve bunlar üzerinden örgütlü bir şekilde diğer kurum, 
yapı ve toplum katmaları ile birlikte hareket etmek daha faydalı olacaktır.
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6. GENEL MECLİS VE 7. GENEL MECLİS ARASI
30 Eylül 2020-30 Kasım 2020

3-4 Ekim 2020 tarihinde yapılan 10. Dönem 6. Genel Meclis’ten bu yana 
örgütlenme komisyonumuz 14 Ekim 2020, 01 Kasım 2020 ve 15 Kasım 2020 
tarihlerinde online olarak 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Genel Meclis öncesi son 
toplantısını da 4 Aralık 2020 tarihinde yapmayı planlamıştır. 

Geçen Genel Meclis’ten bu yana örgütlenme komisyonumuzun temel gün-
demlerini;

- Çoklu Kriz örgütlenme hamlesinin hazırlıkları ve illerde hamleyi bilin-
ce çıkarma faaliyetleri

- 11. Genel Kurul Hazırlıkları ve örgütsel sorunları aşmaya yönelik faa-
liyetler

- Baskılar, HDK’ye yönelik operasyon ve buna karşı mücadele oluştur-
muştur.

Dönem içerisinde örgütlenme komisyonumuzun yaptığı bazı faaliyetler aşağı-
daki gibidir.

31 Ekim tarihinde HDK genel merkezinde yürütme kurulu üyelerimiz, bile-
şen yapılarımızın temsilcileri, HDP eş başkanının katılımı ile “çoklu kriz örgüt-
lenme hamlesi” programımızın startı basın toplantısı ile verildi.

Dönem içerisinde çoklu kriz hamlemizin bildirisi ve broşürü çıkarılmış ve 
illere ulaştırılmıştır. Bu dönemde Çukurova, Ege ve Akdeniz illerine çoklu kriz 
hamlesinin örgütlenmesi ve örgütsel sorunlarımızın aşılması için geziler dü-
zenlenmiştir. İç Anadolu’da Eskişehir için planlanma yapılmış, Sivas için süreç 
olgunlaşması ve gerekli görüşmeler için ertelenmiştir. Karadeniz ve Marmara il-
lerine yönelik çalışmalarda eksiklik yaşanmıştır. İstanbul’da 3 bölgede de çalış-
malar yürütülmüştür. Ayrıca HDP tarafından yapılan eğitimlerde tüm ilçelerde 
HDK başlığı işlenmiştir. Yine İstanbul İl örgütüne HDK başlığında özel olarak 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme çalışmaları kapsamında Çukurova illeri-
nin ihtiyacı olan yürütme kurulu üyelerine yönelik daha önce topluca yapılması 
planlanan ve pandemi nedeni ile ertelenen eğitimler il il ayrı olarak gerçekleş-
tirilmiştir. 

Gidilen bütün illerde 11. Olağan genel kurulun güçlü geçmesi için çalışma 
yürütülmüştür. Var olan örgütsel sorunların aşılması, boşalan yürütme kurulu 
üyelikleri ve meclis yapılarının güçlendirilmesi için çalışma yürütülmüştür.
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İllerde yürütülen çalışmalar sonrası bazı illerimizde kriz örgütlenme hamle-
sinin startı basın toplantıları ya da açık hava toplantıları ile verilmiştir. Birçok 
illerde kriz örgütlenme hamlesinin daha güçlü geçmesi için bileşenlerimiz, par-
timiz ve emek demokrasi güçleri ziyaret edilmiştir. Hamleye yönelik genelge 
aşağıda sunulmuştur. 

Eşsözcümüz Şedat Şenoğlu ile dayanışma amaçlı önceki dönemde alınan 
kart gönderme ve basın açıklamalarını yapmayan illerin bazıları bu dönemde 
gerçekleştirmiştir. 

26 Kasım 2020 tarihinde HDK Genel Merkezi kapısı kırılarak basılmış ve 
bina içindeki eşyalar dağıtılarak bilgisayar ve belgelerimize el konulmuştur. 
Bu operasyon kapsamında HDK Halklar ve İnançlar meclisimiz üyesi Çiğdem 
Kılınçgün Uçar, ekoloji meclisimizden Didem Nur Acabey ve Genel Merkez 
Emekçimiz ve Basın yayın komisyonu üyemiz Mızgin Aksu ile birlikte bir çok 
demokratik kurum temsilcisi gözaltına alınmıştır. Buna yönelik genel merkez 
önünde yapılan kitlesel açıklama sonrası örgütlü olduğumuz illerde de protesto 
açıklaması yapılması için genelge gönderilmiş ve çalışma yürütülmüştür. Birçok 
il yürütmemiz basın toplantıları ile sürece tepki göstermişlerdir. Bazı yerellerde 
sosyal medya çalışmaları ile tepki gösterilmiştir. Yine son olarak 30 Kasım 2020 
tarihinde merkezi olarak basın komisyonunun düzenlediği sosyal medya etkin-
liğine illerin destek sunması için çalışılmıştır.

15.11.2020 tarihinde yapılan komisyon toplantımızda yapılan il gezileri sonra-
sı örgütsel durumumuza yönelik raporlaştırılan görüşler aşağıdaki gibidir.

DEĞERLENDİRMELER:
Pandemiye rağmen İstanbul, Çukurova ve Ege bölgelerinde yürütülen çalış-

maların çok motive edici önemli ilerlemeler kaydedildiği değerlendirildi. 
Karadeniz Bölgesinde birçok ilde örgütsel eksikliklerin bulunduğu, bunu 

gidermeye yönelik bir çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Bölgeden sorumlu 
arkadaşın yine Giresun’dan örgütlenme komisyonunda olan arkadaşların yaş 
sorunları nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunmakta. Bu nedenle daha kolektif bir 
çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Örgütlenme çalışmalarında (Ege hariç) il gezilerinde kadın arkadaşların ka-
tılımın eksik olduğu, kadın koordinasyonunun süreci tartışacağı ve bir planla-
ma çıkarmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bursa ve Kocaeli’nde özgün çalışmaya ihtiyaç olduğu ve buradaki kadın po-
tansiyelinin açığa çıkarılması gerektiği ifade edildi. 

Antalya ile uzun zamandır temas kurmada yaşanan sıkıntı HDP bölge örgüt-
lenme komisyonu ile birlikte giderilmeye çalışılacaktır.

Sonuç olarak; 
Karadeniz ve Marmara illeri ile Akdeniz’e yönelik daha kolektif planlı bir 



85

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

çalışmaya ihtiyaç olduğu,
Diğer illerde gelişen olumlu çalışmaların motivasyonunun genel kurullara 

ve diğer illere de yansıması için çalışma yürütülmesi gerektiği konusu değer-
lendirildi.

Çoklu kriz hamlemize ilişkin perspektif ve mücadele programı hazırlanmış ve 
HDK örgütlülüğümüz, bileşenlerimiz ve partimizle 28 Ekim 2020 tarihinde genel-
ge olarak paylaşılmıştır. Birkaç ayı kapsayacak bir planlama yapılmış 11. Olağan 
Genel Kurul’da ve sonrasında yapılacak Genel Meclislerde açığa çıkacak perspek-
tiflerle birlikte program daha zengin ve güçlü bir hale getirilecektir. Yakın tarih 
için gönderilen genelge aşağıdaki gibidir.

HDK Genel Meclis Üyelerine, İl Yürütmelerine, Alan Meclisleri ve Komis-
yonlarına,

Bileşen Kurum ve Yapılarımıza, HDP Genel Merkezi’ne,

Bilindiği gibi 9. Dönemde örgütlenme hamlemizi yine kriz eksenli olarak ta-
riflemiş ve mücadele hattımızı buna göre belirlemiştik. 9. Dönemde HDK örgüt-
lülüğü olarak yaptığımız yoğun tartışmalar ve tespitler sonucunda ekonomik 
kriz yanında yaşanan siyasal ve ekolojik krize de vurgu yapmış, uzun vadede 
bütünlüklü olarak sisteme alternatif yeni yaşamı inşa etme hedef olarak konul-
muştu. Ancak 9. Dönemde yerel seçimlerin de gündemde olması nedeniyle top-
lum nezdinde daha çok yolsuzluk, talan ve rant ekonomisinin görünür olmaya 
başlamasının bir sonucu olarak ekonomik kriz daha fazla ön plana çıkmaktaydı. 

10. Dönemde yaptığımız tartışmalarda çoklu kriz olarak tariflediğimiz 
sistemsel (ekonomik, siyasal, ekolojik vb.) bir kriz yaşandığı, bu krize karşı 
HDK’nin yerine getirmesi gereken misyon ve örgütlenmenin nasıl olması ge-
rektiğine yönelik yoğun bir mesai harcandı. Bu kapsamda il meclislerimiz, alan 
meclislerimiz, Yürütme Kurulu’muz, Merkezi Örgütlenme Komisyonumuz ve 
Genel Meclis’lerimizde Nisan ayından beri yürütülen tartışmalar ile yaklaşımı-
mızı ifade eden bir broşür hazırlandı. Yine yürütülen tartışmalar ekseninde ör-
gütlenme komisyonumuz bir program çıkardı. Broşür ve program ektedir.

Çoklu kriz örgütlenme hamlemizde yönelimimiz aşağıdaki gibi olacaktır.
Kendi örgütsel krizimizi de aşmanın zemini olabilmelidir. Örgütlenmeye ve 

genişlemeye hizmet edecek bir tarzla örgütlenme hamlesi ele alınmalıdır. 
30-31 Ocak 2021 günlerinde yapılacak HDK olağan genel kurulu ve il genel 

kurullarının örgütlenmesine katkı sunacak bir tarzda örgütlenme hamlesi ça-
lışmaları yürütülmelidir. Hamle startı ile birlikte örgütlenme komisyonu üyele-
rimizin daha fazla yerellere gitmesi, yapısal sorunların çözümüne yönelik çaba 
içinde olunması, yürütmeler ve meclislerin güçlendirilmesine yönelik çalışma-
lar, yerellerde merkezi alan komisyonları/meclislerinin izdüşümlerinin il mec-
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lislerine bağlı olarak örgütlenmesine katkı sunacak çalışmalar kriz örgütlenme 
hamlesi ile iç içe planlanmalıdır.

Kriz örgütlenme hamlesi ile esas olarak yerellerden başlayarak yeni yaşamın 
inşası esas alınmalıdır. Ancak inşa çalışmaları yanında sistemi deşifre etme ve 
sıkıştırmaya yönelik pratik eylemsel faaliyetler tüm HDK örgütlülüğünce ger-
çekleştirecek bir hat esas alınmalıdır.

Örgütlenme hamlesini HDP’nin de programını gören ve birbirini çelmeyen, 
aksine güçlendiren, besleyen bir faaliyet olarak değerlendirmeliyiz. Bu nedenle 
bu süreç içerisinde yerellerde ve genelde HDP ile daha sık diyalog kurulmalıdır.

Bileşenler ile yerellerde ve genelde hamle süresince daha sık temas kurulma-
lı ve sürece bütünlüklü dahil olmaları için çaba harcamalıyız.

Programın siyasi söyleminde daha çok eşitlik, barış, demokrasi ve adalet 
başlığı ile yerel demokrasinin güçlendirilmesi öne çıkarılabilir. Yerel seçimler 
öncesi başlatılan yerel demokrasi buluşmaları içinde yer alan ve kent sözleş-
mesi metni etrafında bir araya gelen tüm yapı ve kurumları ve daha da geniş 
çevreleri katmaya yönelik bir tarz hamlemizin toplumsallaşmasına daha fazla 
olanak sağlayabilir. 

Hamle sürecinde merkezi olarak yapılacak planlama ve konu başlıklarına 
dair her yerelin bütünlüklü çalışmalar yanında kendine özgü bir başlığı öne 
çıkararak özel bir planlama ve çalışma içine girmesi yararlı olacaktır.

Pandemide artan vaka sayıları rutin çalışmalarımızı yapmayı zorlaştırıyor. 
Kısa vadede bu koşulların değişmeyeceği net olarak görülmektedir. Bu nedenle 
yeni koşullara göre kendimizi örgütlememiz gerekiyor. Sistem pandemiyi fır-
sata çevirerek toplumsal muhalefetin sesini kısmaya çalışıyor. Yaratılan algı ile 
tümüyle izolasyon yaratılmaya çalışılıyor. Oysaki sistem tüm kurumları ile es-
kisinden daha fazla baskı unsuru olmaya devam ediyor. Mevcut pandeminin de 
kapitalist sistemin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve mevcut sistem sürdüğü 
sürece pandemilerin olacağı ve buna karşı da yeni yaşamın gerekliliği noktasın-
da kendimizi ikna ederek örgütlenmeye yaklaşmalıyız. Bu dönemde gerekirse 
geniş meclis toplantıları yerine mahalle, semt, ilçe odaklı toplantılar ile bir araya 
gelmeler yaşanabilir. İl Yürütme Kurullarımız yerelde örgütlü alan meclisleri-
miz ve komisyonlarımız ile ayrı ayrı düzenli buluşmalar gerçekleştirebilir. He-
defli çalışmaya odaklanmak zorundayız. Güncel pratik faaliyetler çok zamanı-
mızı alıyor. Hedefli çalışmalar yürütülmediğinde de sonuç alıcı HDK fikriyatını 
ve örgütlülüğünü açığa çıkaracak bir sonuç elde edemiyoruz. Birçok ilde ekoloji 
mücadelesi, emek mücadelesi, sağlık hakkı mücadelesi vb. içinde arkadaşları-
mız yer alıyorlar. Fakat yürütülen çalışmalar HDK örgütlenmesine yeterli katkı 
sunmuyor. Bu nedenle öncelikle yerellerde kendi alan komisyon ve meclisleri-
mizi inşa etmeye çalışmak ve bunlar üzerinden örgütlü bir şekilde diğer kurum, 
yapı ve toplum katmanları ile birlikte hareket etmek daha faydalı olacaktır.
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Yürüteceğimiz sistemsel (çoklu) kriz karşıtı faaliyetlerin temel hedefinde; 
toplumsal örgütlenme ile alternatif “yeni yaşam”ın, kapitalist sistemin dayattığı 
sömürü ilişkilerine dayalı yaşama karşın inşasını gerçekleştirme yatmaktadır. 
Özlemini duyduğumuz, kapitalist üretim-tüketim ilişkilerini aşan, insan, doğa 
ve toplumu merkezine alan kadın özgürlükçü yaşamı inşa edinceye kadar yü-
rüteceğimiz her faaliyet aynı zamanda zihniyet dönüşümü, sürekli veya anda 
devrim hedefiyle, devrimci toplumsal dönüşüm perspektifiyle olmalıdır.

Yürüteceğimiz faaliyetlerde toplumun en geniş kesimlerine ulaşmak ve onla-
rı talebin sahibi yapmak kritik önemdedir. Bu nedenle toplumun büyük çoğun-
luğunu ilgilendiren temel talepler öne çıkarılarak kısa ve orta vadede kazanımla 
sonuçlanmasını sağlayacak bir mücadele hattına ihtiyaç vardır. Uzun vadede 
ise kapitalizme alternatif ekonomik sistemin inşası ile halkların, inançların, 
kültürlerin demokratik, eşit ve özgür ilişkiler içinde bir arada yaşayacağı siya-
sal bir yapının oluşması ve halklarımızın kurtuluşunun böylesi bir sistemde 
olabileceğine dair umudu büyütmek için meclisler eliyle özgün örgütlenmeler 
arttırılmalıdır. 

Yapılacak çalışmalara katkı sunması için HDK perspektifini ifade eden bir 
broşür hazırlanmıştır. Yine yukarıda çeşitli toplumsal kesimlerin sorunlarını ve 
taleplerini net olarak ifade edecek tarzda broşürün özüne uygun her kesime 
ulaştırılacak bildiriler hazırlanabilir. Yerellerin ihtiyaçları doğrultusunda yerel 
talepler eklenerek de materyaller daha işlevli hale getirilebilir. Ayrıca yereller 
kendi ihtiyaçlarına göre sticker, bildiri, afiş vb. hazırlayabilirler.

Örgütlenme hamlesinin startı için HDK merkezinden taslak basın açıkla-
ması metni hazırlanarak yerellerle paylaşılacaktır. Yereller, bu metne ilde yaşa-
nan sorunları da ekleyerek basın açıklaması  geliştireceklerdir. Aşağıda yazılı 
program çerçevesinde merkez ve örgütlü olduğumuz tüm yerellerde örgütlenme 
hamlesinin startı verilecektir.

Ayrıca her yerel, örgütlenme hamlesini güçlendirmek için merkezi olarak 
planlanan faaliyetlerin yanında yerelde neler yapılacağını tartışıp uygun planla-
malarını pratikleştirmeye çalışmalıdır. 

Örgütlenme hamlemiz 11. Genel Kurul kararları doğrultusunda da güçlendi-
rilerek uzun erimli bir hat olarak devam ettirilecektir. 

Yerel örgütlerimiz başta olmak üzere alan meclislerimiz bileşenlerimiz ve 
partimiz HDP, tüm yerel örgütlerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak örgütlen-
me hamlesine güçlü katılması programın başarılı uygulanması için hayati önem 
taşımaktadır.

Bu kapsamda tüm örgütlülüğümüze ve yapılarımıza başarılar diliyoruz.



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

88

ÇOKLU KRİZ EKSENLİ DÖNEMSEL ÖRGÜTLENME 
HAMLESİ EYLEM-ETKİNLİK PROGRAMI:
- 31 Ekim 2020 Cumartesi: HDK Genel Merkezinde Yürütme Kurulu üye-

lerimiz, bileşen kurumlarımızın eşbaşkan/başkan ve yöneticileri, HDP eşbaş-
kanları ve MYK’si ile birlikte saat 12.00’de toplantı salonunda basın toplantısı 
ile örgütlenme hamlesinin startı verilecektir. Basın açıklamasında çoklu kriz ör-
gütlenme hamlesinin eylem etkinlik programı yanında, Ülkede yaşanan krizlere 
ilişkin değerlendirmemiz, yeni yaşamın inşası ile çıkış programımız aktarıla-
caktır.

- 1 Kasım- 30 Kasım 2020 Arası:
Bir aylık sürenin ilk 10 günlük kısmı boyunca merkezi kriz komisyonumu-

zun hazırladığı broşür esas alınarak il/ilçe meclislerimizde, yerellerdeki alan 
komisyonlarımızda çoklu kriz hamlemizi bilince çıkarma, yerelde neler yapıl-
ması gerektiğine dair tartışmalar yürütme amaçlı toplantılar gerçekleştirilecek-
tir. HDK bütünlüğü içinde organize edilecek faaliyetlerin örgütlenmesi yanında 
bu toplantılarda her yerel çoklu kriz başlıklarından birini önceleyecek bir belir-
leme yapmalıdır. Bu süreçte ihtiyaç duyulan illere merkez yürütme kurulu ve 
merkez örgütlenme kurulundan arkadaşlar katılım göstereceklerdir.

Yerellerdeki yürütmelerimiz bileşenlerimizle, yerelde bulunan emek demok-
rasi güçleri, yöre dernekleri, toplumun çeşitli katmanları ile görüşmeler yapa-
rak kriz broşürümüzü verme ve ortak neler yapılabileceğini tartışarak ortak 
faaliyetin programını oluşturmaya çalışacaklardır. Yerellerde yayın yapan basın 
kuruluşlarının yerel halk ve yapılar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Bu nedenle 
yereller o ilde bulunan ulusal basın temsilcilerinden ziyade yerel ölçekte çıkarı-
lan ve yayın yapan gazete, TV, radyo gibi kuruluşları ziyaret edilmelidir.

İl/ilçe yöneticilerimizin yapacakları tartışmalar sonrası yereli de ilgilendi-
recek konular katılarak merkezi olarak yapılan basın açıklaması esas alınarak 
10-15 Kasım tarihleri arası basın toplantısı ile genel ve yerele dair çoklu kriz 
örgütlenme hamlesinin startı verilmelidir.

Yerellerin talep etmesi ve planlamaya dâhil etmesi halinde eşsözcülerimiz ve 
Yürütme Kurulu üyelerimiz yerellerde yapılan basın toplantılarına katılım sağ-
layacaklardır.

Kasım ayının 2. yarısından itibaren illerde paneller, seminerler, halk toplan-
tıları, küçük atölyeler, bildiri dağıtma vb. organize edilecektir. Bu bildiriler ana 
broşürümüz eksen alınarak hazırlanacaktır. Ekonomik, ekolojik, siyasal, sağlık, 
eğitim vb. alanlarda yaşanan krizler ve çözüme dair görüşlerimizi ifade eden 
kısa ve öz şekilde yazılmış, okunmayı teşvik edecek tarzda olmalıdır. Her baş-
lığa dair ayrı ayrı bildiriler ya da el ilanları yerel meclislerimizce hazırlanabilir. 

1-30 Aralık Arası:
Çoklu kriz hamlemiz kapsamında özellikle pandeminin devam edecek olma-
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sından kaynaklı sağlık ve eğitim alanı öne çıkarılmalıdır. Sağlık, eğitim vb. gibi 
alanlarda yaşanan sorunların teşhir edilmesi ve mücadele hattı belirlemek için 
emek ve sağlık meclislerimiz/komisyonlarımız sorumluluk alarak çalışma yü-
rütmelidir. Bu alanlarda örgütlü emek ve meslek örgütleri ve toplum kesimleri 
ile de ortaklaşarak etkinlikler örgütlenmelidir.

Mahallelerde, sokakta, işliklerde ve ekonomik krizden kaynaklı yaşanan so-
runlar dile getirerek sorunu yaşayanların dâhil olduğu örgütlenmeler yaratılma-
ya çalışılacaktır. Bu çalışmaya özellikle yereldeki emek ve meslek örgütleri dahil 
edilmeye, ortaklaşmaya çalışılmalıdır. Alternatif dayanışma ağları, kooperatifler 
vb. konularda çalışmalar yürütülmelidir. Bu çalışmayı yerellerde emek komisyo-
nu/meclisimiz yürütecektir. Emek komisyonlarımızın olmadığı yerde bu çalış-
ma öncelikli olarak komisyon oluşturmamıza olanak sağlamalıdır. 

Yine ekolojik alana dair yaşanan yıkım politikalarını dile getirmek ve yerel-
deki ekoloji hareketleri ile ortak hareket etmeyi esas alacak çalışmalar yapıl-
malıdır. Yerel meclislerimizde ekolojik sorunlara yönelik çalışma yürüten çok 
sayıda arkadaş bulunmaktadır. Yerel komisyon ve meclisimizin olmadığı yerde 
öncelikle HDK il ekoloji komisyonu/meclisi oluşturulması esas alınmalıdır.

Siyasal alana ilişkin bu dönemde özellikle toplumsal muhalefetin tüm ke-
simlerine yönelik baskıları öne çıkaracak tarzda geniş kesimleri içine dahil et-
meyi esas alan demokrasi ve adalet taleplerini ortak bir şekilde dile getirmek, 
eylemini gerçekleştirmek ve yerel demokrasinin geliştirilmesi ve fikrinin yaygın-
laştırılmasını esas alacak bir çerçevede yereldeki tüm emek demokrasi güçlerini 
bir program etrafında bir araya getirecek çalışmayı birebir il yürütme kurulu 
üyelerimiz yürütmelidir. 

Yukarıda yazılı benzer çalışmaları bileşenlerimiz ve HDP başta olmak üzere; 
emek demokrasi güçleri, inanç kesimleri, çeşitli toplumsal kesimlerle ortaklaş-
tırmak ve merkezi olarak da birleşik mücadele hattı oluşturmak için Yürütme 
Kurulu çalışma yürütecektir. 

1-30 Ocak 2021 Arası: 
Çoklu kriz başlıklarından yerellerimizin kendi ili ve bölgesi için önceledi-

ği başlıkta yürüttüğü çalışmayı görünür kılmaya başlayacak basın toplantıları, 
kent meydanlarında ya da sorunun yaşandığı alanlarda basın açıklamaları or-
ganize etmelidir. 

Bu ay içerisinde genel merkez özellikle siyasal kriz başlığında, merkezi alan 
meclis ve komisyonlarımızda kendi alanlarına dair yürüttükleri çalışmaları gö-
rünür kılmaya yönelik basın toplantıları ve açıklamalar yapacaktır. 

Ocak ayı içerisinde Yürütme Kurulu’muz ile alan meclisleri/komisyonları-
mız bütün yapı, kurum, toplumsal kesimler ile ortaklaştığı 2021 Haziran sonu-
na kadar yürüteceği programı, eylem-etkinlikleri ve mücadele yönelimlerini 
ifade edeceği programı kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bazı başlıklara ilişkin ça-
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lışmalar sadece HDK ve bileşenleri ile partisi HDP’nin çalışması olabilecekken 
bir kısmı da en geniş kesimleri içine alacak tarzda örgütlenmeye çalışılacaktır. 

Kapitalizm doğası gereği krizler rejimidir. Her kriz aynı zamanda kapitalist 
sistemin kendini yeniden örgütlemesi ve geliştirmesinin zemini haline getirmek-
tedir. Temel kurtuluş kapitalizmden ve onun yarattığı ekonomik, siyasal model-
den tümüyle kopuştur. Bu nedenle yönümüz ve temel stratejik hedefimiz HDK’nin 
“yeni yaşam” diye ifade ettiği sistemin inşasıdır.

Üreten, paylaşan, doğayla uyumlu yaşamı güçlendiren Yeni Yaşam ısrarı-
mız, savaş ve krizlerden beslenen finans kapital sistemine karşı direncimiz-
dir. Bugün doğa can çekişmektedir. Paylaşarak korumayan bir insanlık ken-
disiyle birlikte doğal canlılığı yok etme eşiğindedir. Yeni Yaşam direncimiz 
tüm canlılığın çığlığıdır. Ekonomi nüfusun hareketidir. Bu hareket paylaşım-
cı olursa yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılar. Kamu için ekonomi temel 
stratejimizidir. Ekonomi için kamu ise savaşlar ve krizler sistemidir. Birlikte 
beslendikleri savaşı vermeyeceğiz. Besleneceğimiz barışı inşa edeceğiz.
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7. GENEL MECLİS  VE 11. GENEL KURUL ARASI
30 Kasım 2020 – 5 Nisan 2021

Örgütlenme komisyonumuz bu dönemde genel kurul hazırlıkları ve çoklu 
kriz örgütlenme kapsamında çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde 15 gün-
de bir düzenli toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda; 04.12.2020, 
20.12.2020, 03.01.2021, 17.01.2021, 31.01.2021, 14.02.2021, 14.03.2021 ve 
28.03.2021 tarihlerinde 9 toplantı gerçekleştirmiştir.  

Bu dönemde örgütlenme komisyonumuzun temel gündemlerini;
Çoklu kriz hamlesi kapsamındaki genelge ve eylem etkinlik programımız 

esas alınarak çalışmalar ve her ilin genel hamle dışında çoklu kriz kapsamında 
illerinde yaşayan sorun alanlarından birini belirleyerek çalıştaylar, sempozyum-
lar vb. düzenlemesi,

İllerde genel kurul hazırlıklarının gerçekleştirilmesi ve HDK’nin güçlendiril-
mesi çalışmalarına katkı,

İl genel kurul süreçleri öncesi tüm yerellerde eğitim komisyonu ile birlikte 
genel kurul hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla il yürütmeleri, HDP kadroları 
ve aktivistlere yönelik eğitimlerin planlanması,

8 Mart, Newroz gibi özel günlerde HDK’nin yerellerde aktif katılımı ile görü-
nürlüğünü arttırmaya yönelik faaliyetler,

HDP ile birlikte bütçe döneminde asgari ücret konusunda ve emekçilerin ya-
şadığı sıkıntılara yönelik eylem etkinlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar,

Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu başta olmak üzere HDK ve bileşenleri ile par-
timiz HDP kadrolarına yönelik tutuklama ve baskılar ile HDP’nin kapatılması 
faaliyetlerine karşı demokrasi ittifakı geliştirilmesine yerellerden katkı ile eylem 
etkinliklerin örgütlenmesine yönelik çalışmalar oluşturmuştur.

Bu dönemde HDK örgütlülüğünün olduğu illerin büyük çoğunluğuna pan-
demi koşullarına rağmen geziler düzenlenmiş ve genel kurul hazırlıklarına kat-
kı sunulmuştur. Yine tüm illere yönelik (toplanma koşulları olmayan 2-3 il dı-
şında) bütün illere yönelik planlanan eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesine 
katkı sunulmuştur. 

Yine Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun mahkemesi öncesi basın açıklamaları, 
sosyal medya etkinlikleri gerçekleştirilmiş, mahkeme öncesi basın toplantısı ve 
adliye önünde kitlesel açıklamalar yapılmıştır. 

Bu dönem batıda Newrozlar HDK öncülüğünde kutlanmıştır. Bu kapsamda 
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illerde yapılan Newroz’ların büyük çoğunluğunda HDK adına Yürütme Kurulu 
ve Örgütlenme komisyonlarımızdan konuşmacılar belirlenmiştir.

Boğaziçi eylemleri, derneklere kayyum yasası, parti kapatma girişimleri ve 
milletvekillerine yönelik fezlekeler başta olmak üzere demokratik alana yönelik 
yapılan müdahalelere karşı yerellerden doğru en geniş kesimlerin bir araya geti-
rilmesine yönelik il Yürütme Kurullarımızla çalışma içinde olunmuştur.

Tecrit ve cezaevlerindeki açlık grevlerinin kamuoyunda gündemleştirilmesi 
ve tutsakların taleplerinin karşılanması için merkezin yaptığı çalışmalara para-
lel yerellerde çalışma yürütülmesi için il meclislerimizle temaslar ve çalışmalar 
yürütülmüştür. 

Dönem içerisinde genel kurul tarihleri için yerellere genel kurul perspektifi 
ve takvimi için yazılar gönderilmiştir. Pandemi koşullarının yarattığı sınırlık-
lara rağmen genel kurulların gerçekleştirilmesi için İl Yürütme Kurullarımızla 
yoğun bir çalışma takvimi yürütülmüştür. Bazıları online, bazıları yarı online 
yarı yüz yüze, bazıları da tümüyle yüz yüze olmak üzere il genel kurullarımız 
tamamlanmıştır.

Pandemi koşulları, çoklu krizler ve yaşanan baskı ortamında birçok örgütsel 
yapı ve kurumda ciddi anlamda daralmalar yaşanmıştır. HDK örgütlülüğümü-
zün birçok ilde yaş ortalaması ileri olmasına rağmen örgütlenme komisyonu-
muz ve yerel meclislerimizin kolektif çalışmaları ve çabaları ile çok ciddi bir 
daralma yaşanmadan dönem tamamlanmıştır. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM EMEK MECLİSİ FAALİYET RAPORU

1- Genel Emek Meclisi
Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan pandemi bir bütün olarak hem emek 

alanını, hem Genel Emek Meclisi, hem de il meclislerinin çalışmalarını etkiledi.
Çoğunlukla hizmet sektöründe yer alan işyerlerinin kapatılması binlerce 

çalışanın işsiz kalmasına yol açtı. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği olarak 
başlayan süreç hemen ardından ücretsiz izin dayatmasına dönüştü. Evden ve 
online çalışma biçimleri yaygınlaştı, iş yükünü arttırdı. Pandemi, iş güvencesi-
nin ve gelir güvencesinin ortadan kalkmasına bahane olarak kullanıldı. 

Normalleşme adı altında turizm öncelikli olmak üzere işletmelerin açılması, 
çalışma saatlerinin azaltılmaması, toplu taşımadaki yoğunluk, Covid-19 tespit 
edilen işçilerin varlığına rağmen üretime ara verilmemesi gibi uygulamalar ile 
çalışanlar Covid-19 karşısında korumasız bırakıldı. İş ve gelir güvencesinin 
olmamasına can güvenliğinin olmaması da eklendi. Geldiğimiz aşamada pan-
deminin sınıfsal eşitsizlikleri derinleştirdiğine daha fazla vurgu yapılıyor. Co-
vid-19 kaynaklı ölümler de iş cinayetleri olarak sınıfın tarihinde yerini alıyor.

Pandemi öncesinde 2 aylık periyotlarla, meclis olarak faaliyetini yürüten 
illerden ve meclis olmasa da emek çalışması yürüten illerden üyeler ile İstan-
bul’da toplantılarımızı gerçekleştiriyorduk. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Antalya, Mersin ve bölge illerinden temsilciler katılım sağlıyordu. Pandemi sü-
recinde, getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüzyüze toplantılarımıza ara vermek 
zorunda kaldık ve yaklaşık 3 aylık aralıklarla online toplantılar gerçekleştirdik. 

2- İstanbul Emek Meclisi
Pandemi süresince, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve hafta içi akşam kı-

sıtlamaları nedeniyle yüz yüze toplantılara ara verdiğimiz dönemler oldu. Bu sü-
reçte 2 haftalık aralıklarla periyodik toplantılarımıza online olarak devam ettik. 

1 Mayıs 2020 öncesinde, İstanbul 1 Mayıs Platformu’nun kararlaştırdığı, 
çeşitli bölgelerde yapılan basın açıklamalarına ve etkinliklere katılım sağladık. 
Bu çerçevede Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi’nde Polen Tekstil önünde yapılan 
açıklamanın organizasyonunu üstlendik ve gerçekleştirdik.

Yine 30 Nisan 2020’de Kazancı yokuşunda, Şişhane’de ve Kadıköy iskelede, 
1977, 1989 ve 1996 şehitlerini anmak için yapılan etkinliklere katıldık.

Pandemiyle birlikte kurulan Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu’nun bile-
şeni olarak toplantılarını takip ettik; basın açıklaması, bildiri dağıtımı gibi et-
kinliklere katıldık.
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Emekliler ve Yaşlılar Meclisi ile iletişim ve işbirliği halinde olduk. 
Yaz döneminde, İstanbul Emek Meclisi’nin yeniden yapılandırılması ve güç-

lendirilmesi için bileşenlerimizle görüşmeler yapmak üzere bir komisyon kur-
duk. Komisyonumuz bileşenlerimizle görüşmeler yaptı. Ancak bu görüşmeler 
amaçladığımız sonucu vermedi. Meclisimize düzenli katılım, yerel meclislerin 
kurulması, pratik çalışmaların birlikte planlanması başta olmak üzere emek ala-
nındaki örgütümüzün güçlendirilmesi için bir geri dönüş elde edemedik.

Ekim ayı itibariyle, gerek örgütlenme, gerekse Kriz Hamlesi çalışmalarını 
yerellere taşıyabilmek için bölgelerde meclislere evrilecek bir planlamayı gün-
deme aldık. Avcılar, Bağcılar, Ataşehir ve Tuzla’da meclis girişimleri için toplan-
tılar planladık. Toplantıları bileşenlerimize duyurduk, mümkün olan yerlerde 
bileşenlerimizin yerel temsilcilerine ulaştık. Kasım ayında bu toplantıların tümü 
gerçekleşti. Bağcılar ve Ataşehir’de amaçladığımıza yakın toplantılar yapabilmiş 
olmakla birlikte, Avcılar ve Tuzla’da yeterli ön çalışma yapılamadığından top-
lantılarımıza istenen şekilde gerçekleşmedi ve Meclis üyelerimiz dışında katılım 
sağlanmadı. Bu toplantıların ardından, yeniden saat kısıtlamaları ve hafta sonu 
yasakları getirildi. Bu kısıtlamalar, yerel çalışmaların ve pratik faaliyetlerin plan-
lanmasını sekteye uğrattı. 

Ekim ayında Kadıköy’de, TBMM’de görüşülen, kıdem tazminatını ve esnek 
çalışma adı altında kazanılmış hakları gasp edecek yasa tasarısına karşı bir basın 
açıklaması gerçekleştirdik. 

Aralık ayında Kadıköy’de, “sermayeye değil emekçiye bütçe, herkese insanca 
yaşanabilir ücret” talepleriyle bütçe ve asgari ücret konularında bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdik.

Şubat ayında işten çıkarma yasağına rağmen çeşitli gerekçelerle işten çıkartı-
lan ve direnişte olan Sinbo ve SML etiket işçilerini ziyaret ettik.

Mart ayında yine Kadıköy’de, patronların pandemi fırsatçılığına, ücretsiz izin 
saldırısına ve Kod 29 oyunlarıyla işten atmalara karşı bir basın açıklaması ger-
çekleştirdik.

Mart ayında cumartesi yasağının kalkmasıyla birlikte Bağcılar, Ataşehir ve 
Tuzla’da yerel çalışmaların planlanmasını yeniden gündeme aldık. Fakat Nisan 
ayı itibariyle hem hafta sonu yasağı hem de akşam kısıtlaması (bu kez 19.00 
olarak) yeniden getirildi ve planlamaları aksattı.

1 Mayıs gündemiyle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Platform’un belirle-
yeceği takvime uyup çalışmalara katılacağız. Yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir 
yerelde yapılacak etkinliği Meclis olarak üstelenip gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

3- İzmir Emek Komisyonu
Her hafta çarşamba günleri İzmir Karşıyaka İskele (hergele) meydanında 

KESK tarafından yapılan KHK ile işinden çıkarılmış kamu emekçilerinin oturma 
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eylemine düzenli bir şekilde katılım sağladık.
11 Ocak 2020’de İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Halk için büt-

çe” şiarıyla yapılan bölge mitingine kitlesel katılım sağladık. 16 Ocak’ta Karşı-
yaka İzban durağı ve 25 Ocak’ta Karabağlar Sanayi bölgesinde krizle ilgili daha 
önce hazırlanan HDK bildirilerinin dağıtımını yaptık. Şubat ayı içinde başlayan 
KESK’e bağlı işkolu sendikalarının şube kongrelerine katılım sağlayarak bu 
kongre delegasyonlarına HDK olarak görüş ve düşüncelerimizi paylaştık.

Kardeş aile kampanyası çerçevesinde 12 Nisan tarihi itibariyle ihtiyaçlarının 
karşılanması talebinde bulunan yaklaşık 90 aile vardı. Bu kampanya çerçevesin-
de ihtiyaçları karşılamak için kampanyaya destek sunmak isteyen 60 dolayında 
da gönüllümüz mevcuttu. 13 Mayıs tarihi itibariyle ise ihtiyaçlarının karşılan-
masını talebinde bulunan aile sayısı 2 bin 850’ye yükseldi. Gönüllü sayısı ise 
580 dolayındaydı. Fakat gönüllülerimizin bir kısmı birden fazla aileye yardım 
sunabilmek istediğinden hemen hemen başat bir durum söz konusu oldu. 

Yardım kampanyasına katılacak gönüllüler üzerinden üç aylık bir planlama 
yapıldı; ancak sürecin uzama ihtimali göz ününde bulundurularak yardım gö-
nüllülerimiz daha uzun süreli bir kampanya yönünde de motive edildi. Belediye 
ve yerel yönetimler aracı kılınmak suretiyle destek sunulan aile sayısı 2 bin 100, 
dayanışma gönüllüleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı 750, HDK Emek 
Komisyonu ve bileşenleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı ise 130 oldu.

1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de yapılan eylem ve etkinlikleri plan-
lama ve gerçekleştirme faaliyetlerine katılım sağladık.

14 Temmuz’da İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Güvencesizliğe, 
geleceksizliğe, yoksullaşmaya karşı ek zam istiyoruz” talebiyle yapılan basın 
açıklamasına katıldık. 20 Temmuz’da KHK ile ihraç edilenlerin işlemleri için 
kurulan OHAL inceleme komisyonunun göreve başlamasının 3. yılı nedeniyle 
İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Demokrasi mi? OHAL mi? Komisyon 
lağvedilsin, işimizi geri istiyoruz” şiarıyla yapılan basın açıklamasına katıldık.

6 Ekim’de İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Halktan, emekten yana 
bir bütçe, insanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli çalışma istiyoruz!” konulu 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağ-
ladık.

21 Ekim’de İçişleri Bakanlığı soruşturması ve İzmir Valiliği’nin onayı ile İz-
mir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan 17 işçinin iş akitlerinin 
feshedilerek işlerine son verilmesi nedeniyle DİSK tarafından yapılan basın açık-
lamasına katılım sağladık. 27 Ekim’de güvenlik soruşturmaları gerekçe göste-
rilerek işten atılan belediye işçileri ile ilgili DİSK Bölge Temsilciliği tarafından 
yapılan basın açıklamasına katıldık.

4 Aralık’ta HDK ve HDP Emek Komisyonları olarak asgari ücret yaklaşımımı-
zı ifade eden ortak basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması Gaziemir Serbest 
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Bölge önünde yapıldı. 9 Aralık’ta TTB, SES ve Dev Sağlık İş ile diğer sağlık çalı-
şanları bileşenleri tarafından pandemi sürecinden sağlık emekçilerinin yaşadığı 
sorunlar üzerine yapılan basın açıklamasına katılım sağladık. 12 Aralık’ta sen-
dikal faaliyet yürüttükleri için sözleşmeleri feshedilerek işten atılan PTT Kargo 
işçilerinin Göztepe PTT önünde yaptıkları oturma eylemine destek amaçlı daya-
nışma ziyaretinde bulunduk.

11 Ocak 2021’de İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından kamu emekçileri-
ne yönelik uygulanan baskı ve sürgünler nedeniyle yapılan basın açıklamasına 
katıldık.

15 Şubat’ta KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesi tarafından sürgün ve sendika üze-
rindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklamasına katıl-
dık. 19 Şubat’ta güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek Kod 29 uygulan-
mak suretiyle işten çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirket çalışanlarının 
İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları oturma eylemine dayanışma zi-
yaretinde bulunduk ve konu ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi işçilerle paylaştık. 

25 Şubat’ta pandemi sürecinde uzun zaman kapalı tutulan kahvehane, lo-
kanta, kafe, bar vb. işletmelerin derneklerinin Türkiye çapında eş zamanlı yap-
tıkları “Hesabı biz ödemeyeceğiz” konulu basın açıklamalarının İzmir ayağında 
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki basın açıklamasına katılım 
sağladık.

1-5 Mart tarihleri arasında HDP İş, Aş Buluşmaları adıyla yerelde yapılan ça-
lışmalara dahil olduk. Bu buluşmalar kapsamında gerçekleştirilen sendika, eko-
loji ve dernek buluşmalarına katıldık.

3 Mart’ta HDK Emek Komisyonu olarak Konak İlçesi Çimentepe Mahalle-
si’nde, pandemi döneminde işçilerin hukuksuz bir şekilde işten çıkarılması ve 
kıdem tazminatı hakkının gaspına dönüşen Kod 29 uygulaması ve güvenlik so-
ruşturmaları gerekçe gösterilerek ağırlıklı olarak belediyelerde yaşanan işçi kıyı-
mına yönelik basın açıklaması gerçekleştirdik. Yine 3 Mart’ta TMMOB İzmir İKK 
tarafından iş cinayetleri ve işçi katliamlarına yönelik İzmir Mimarlar Odası’nda 
yapmış olduğu basın toplantısına katıldık.

15 Mart’ta KESK Şubeler Platformu tarafından Alsancak Gar önünde gerçek-
leştirilen bordro yakma eylemine ve KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesi tarafından 
sürgün ve sendika üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı ba-
sın açıklamasına katıldık. 25 Mart’ta KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından 
İstanbul’dan KESK ve bağlı sendikaları tarafından başlatılan “İşimizi Geri Alaca-
ğız” konulu yürüyüş ve KHK’li ihraçlar ile ilgili İzmir Kemeraltı girişinde yapılan 
basın açıklamasına katılım sağladık. 

29 Mart’ta KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesi tarafından sürgün ve sendika üze-
rindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklamasına katıl-
dık.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM GENEL SAĞLIK MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HDK Sağlık Meclisi 10. Dönemde bir önceki dönemden planlanan çalışma-
ları tamamlamaya ve yeni planlamalar doğrultusunda faaliyetler yürütmüştür.

HDK sağlık meclisimiz özgün çalışması dışında eş zamanlı olarak DTK 
Sağlık Meclisi ile Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulları’nın genel ve yerel faali-
yetlerine katkı vermekte ve katkı almaktadır. Bununla birlikte henüz çalışmanın 
yerel ayaklarının oturtulmasında sorunlar bulunuyor. HDK Sağlık Meclisimiz 
HDK örgütlülüğünü tam olarak sağlayamamakla birlikte olduğu yerellerde il 
meclislerine bağlı sağlık komisyonları ve meclislerini örgütlemeye çalışmıştır. 
Yerellerde İzmir, Aydın, Ankara, Antalya, Samsun çalışmalar yürütülmüş ve 
bu dönem içerisinde Muğla’da HDK il meclisine bağlı 4 kişilik sağlık komis-
yonu kurulmuştur. Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege bölge meclisleri ku-
rulmuş süreklilik sağlanamamakla birlikte bazı toplantılar alınabilmiştir.

HDK Genel Sağlık Meclisi pandemi koşulları gözetilerek online olarak top-
lantılarını düzenli olarak ortalama 2-3 aylık periyotlarda alabilmiştir.

l Yerellerde HDK ve DTK Sağlık Meclisleri ile Ata Soyer SPO’nun bugüne 
kadar biriktirdiklerinin aktarılması ve yerellerde sağlık meclislerinin inşa 
olanaklarını açığa çıkarmak için yerellerde buluşmalar gerçekleştirmek 
için Ata Soyer SPO buluşmaları adıyla 2020 Şubat ayı içinde 9 ilde ye-
rel buluşmalar gerçekleştirdi. 8 Şubat 2020 tarihinde Batman ve Şır-
nak, 9 Şubat 2020 tarihinde Amed, Mardin ve İstanbul, 22 Şubat 2020 
tarihinde Van ve Urfa, 23 Şubat 2020 tarihinde ise Hakkari ve Adıya-
man’da gerçekleştirilen buluşmalarda;

l	Çarpıtılmış Sağlık ve Doğal Sağlık, Kadın Sağlık Hareketi, Yerel Demok-
rasi ve Sağlık başlıklarında aktarımlar ve tartışmalar yapılmıştır. Aynı 
zaman kent sağlık haritaları başlığında ise genel bir giriş yapılmış, son-
raki buluşmalar için ön hazırlık temelinde tartışmalar yürütülmüştür. 
Toplamda 250 civarında katılım ile buluşmalarda bir araya gelinmiştir. 
Çukurova, Ege ve Marmara buluşmaları için planlamalar yapılmış, ancak 
pandemi nedeni ile gerçekleştirilememiştir.

l	 Mart ayı ilk haftasından itibaren HDK Sağlık Meclisi bileşeni Ata Soyer 
Sağlık ve Politika Okulu olarak haftada 2 gün Skype üzerinden toplan-
tıları devam etmekte. Okul öğrencileri “Corona Günlükleri” adı altın-
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da, yaşanılan süreci çeşitli boyutları ile ele alan, kaynak başvuru özelliği 
taşıyan bir bilgi havuzu niteliğinde çalışma başlatmışlardı. Bu çalışma 
Günlükler olarak her gün http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/ web site-
si üzerinden paylaşıma sunulmaya devam ediyor.

l	HDK Sağlık Meclisi adına Twitter hesabı açılarak çalışmalarımız ve öne 
çıkan konular sosyal medya üzerinden paylaşılmakta.

l	16 Mart tarihinde HDK MYK’nın aldığı karar ile Sağlık Meclisimizin kat-
kılarıyla “İhtiyacımız Panik Değil Toplumsal Öz Örgütlenme ve Daya-
nışma” başlığıyla bir metin basınla paylaşıldı. Kapitalizmin genişleme 
eğilimi, savaşlar, göçler ve ormansızlaşma, yabani hayata müdahale ve 
sonuç olarak insan yaşamının ve ekolojik dengenin bozulması tüm can-
lıların yaşamını etkilemekte ve de toplumsal sağlığının bozulmasına ne-
den olmaktadır eleştirisi dile getirildi. Demokratik bir toplum, ekolojik 
bir yaşam ve öz örgütlenme ile yeni bir yaşamın mümkün olduğu tes-
piti yapıldı.

l	Sağlık Meclisi üyeleri olarak skype, telefon ve Instagram üzerinden canlı 
yayın bağlantıları ile katılımlar yapılıp pandeminin nedenleri ve boyutu, 
toplum sağlığı ve salgın kontrolü açısından alınması gereken önlemler 
konusunda değerlendirmeler ve öneriler kamuoyu ile paylaşıldı.

l	HDK-HDP-DTK-DBP’nin ortak Merkezi Kriz Koordinasyonuna Sağlık 
Meclisi adına Yürütme Kurulu üyemiz Heval Bozdağ katıldı. Alınan top-
lantı kararları günlük olarak HDK yürütme ile paylaşıldı.

l	HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonuna katılım sağlandı, yapı-
lan çalışmalara katkı sunuldu. HDK ve HDK Sağlık Meclisi “Pandemi, 
dünyada salgın durumu ve siyaseti, Türkiye’de ve Kürdistan’da salgını 
değerlendirme” gündemleriyle toplandı. Pandemi süresince 2 haftalık 
periyotlarla HDK Genel Sağlık meclisinin toplanması, bölge toplantıları 
yapılması ve yerellerde örgütlenme planlandı. 2. toplantıya Akdeniz, Ege, 
Marmara ve İç Anadolu HDK Bölge Sağlık Meclisleri toplantıları yapıla-
rak gidildi. Muğla ve Denizli’de Covid-19 gündemli il meclisi ile toplantı 
yapıldı. Her bölgenin il komisyonları oluşturması, yerel faaliyetlerini di-
ğer alan meclisleri ile ortaklaştırmaları ve meclislerini genişletmesi ka-
rarları alındı.

l	30 Nisan 2020 tarihinde “İktidar Açıkça Sürü Bağışıklık Stratejisi Uy-
guluyor!” başlıklı basın metni HDK Sağlık Meclisi adına yayınlanarak 
kamuoyu ile paylaşıldı.

l	2 Mayıs 2020 tarihinde “Pandemide Halk Sağlığı” gündemli HDK’nin 
Sözü canlı yayınına HDK Sağlık Meclisin’den doğru katılım sağlandı.

l	10-05-2020 tarihinde 10. Dönem 2. Genel Sağlık Meclisi toplantısı; 1. top-
lantıda alınan kararların bilgilendirmesi ve dünyada, Türkiye’de ve Kür-
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distan’da pandeminin geldiği aşama gündemleriyle yapıldı. Türkiye’de 
pandemi sürecinde alınan önlemlerin gevşetilmesi konusu ele alındı.  

l	02-04-2020 tarihinde HDK Sağlık Meclisi bir perspektif sunumu olarak; 
“Pandemi, Kapitalizm ve Ulus Devlet Ürünüdür!” başlıklı metni kamu-
oyu ile paylaştı.

l	 İllerde Kriz Koordinasyonu ve Dayanışma Ağları içerisinde çalışmalara 
destek sunulmaya çalışıldı.

l	10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısında alınan Alan meclis/komisyon-
ların ortak gündemle iç toplantılarını yapma kararı doğrultusunda Ege 
Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi Sağlık Meclisleri HDK’nin 
pandemi süreci ve sonrası için örgütlenme olanakları, Kriz Örgütlenme 
Hamlesi (siyasal, ekolojik, ekonomi ve sağlık) başlıkları üzerinden iç 
tartışmalarını yürütmüştür.     

l	21 Haziran 2020 tarihinde Alan meclisi ortak toplantısında sağlık meclisi 
olarak Bölge Sağlık Meclislerinin temsili de gözetilerek 9 arkadaşla ka-
tılım sağlandı. Bölge toplantılarında alınan kararlar raporlaştırılarak 
somut öneriler olarak HDK Alan Meclisleri ortak toplantısında sunul-
du. 

l	 Karadeniz’de örgütlenme çalışmaları kapsamında Bölge Sağlık Meclisi 
oluşumu için ilk toplantı 27 Haziran’da gerçekleştirildi.

l	Cezaevlerinde yaşanan sağlık ihlallerini daha yakından takip etmek ve ça-
lışmalara katkı sunmak amacıyla İHD, TİHV, SES İstanbul Şubeleri ve 
İstanbul Tabip Odası, ÖHD ‘Hapiste Sağlık’ grubu olarak kurulan ceza-
evi izleme komisyonuna HDK Sağlık Meclisi olarak katılım sağlanmıştır.

l	Eylül ayı içerisinde demokratik kurumlar ve toplumsal kesimlerin stan-
dart bir bilgi sahibi olması ve yerel özgünlükleri doğrultusunda tartışma 
yürütmeleri için toplumla bilgi paylaşımı ve amatör bir sağlık çalışması 
planlanmıştı. Bu çalışmanın ön hazırlıkları için sunum hazırlama ve faali-
yet programını düzenlemek üzere bir Covid çalışma grubu oluşturuldu. 
Bu çalışma doğrultusunda Covid-19 Hastalığı ve Pandemi üzerine, “Sağ-
lık bilgisi ve toplumsal korunma” içerikli sunum hazırlandı. Eş zamanlı 
olarak DTK Sağlık Meclisi ve her yerel kendi programını çıkararak çalış-
malarına başladı.

l	28 Kasım tarihinde Covid buluşmaları dahilinde Karadeniz Bölge Meclisi 
ile Karadeniz bölge buluşması gerçekleştirildi.

l	20 Kasım tarihinde Komün Tv’de arkadaşlarımızın katılımıyla Pandemi 
ve Sağlık tartışmasının yürütüldüğü programa konuk olundu.

l	HDK yürütme kurulunun daha önceleri düzenli olarak gerçekleştirdiği 
eğitim sunum talebi üzerine Pandemi Ekonomi Politiği üzerine bir su-
num gerçekleştirildi.
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l	Mersin, Samsun ve Ege bölge meclisi ile Covid toplum buluşmaları ger-
çekleştirildi. Samsun’da Amazon Kadın ve Yaşam Derneği ile buluşuldu. 
Yine  DTK sağlık meclisi yüzyüze Covid buluşmaları gerçekleştirdi. 

l	4 şubat 2021 tarihinde  “Toplumsal Sağlık ve Barış için Tecrit Sonlandı-
rılsı” başlıklı basın metni HDK sağlık meclisi adına yayınlanarak basınla 
paylaşıldı.

l	6 Şubat 2021 tarihinde Pandemi nedenselliği ve Salgın Yönetimi tartış-
masını yürüttüğümüz Covid-19 Toplum Buluşmaları-İstanbul sunumu 
online olarak gerçekleştirildi.

l	Yaz aylarında pandemi koşulları izin verdiği ölçüde yüzyüze yapılmak üze-
re “Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor” sempozyum kararı alındı. Emek 
meclisi, Kadın meclisi ve Ekoloji Meclisi ile ortaklaşacağımız 3 ana otu-
rum şeklinde planlanan sempozyumda her oturum sonrasında belirlen-
miş bazı başlıklarda yerellerden doğru poster sunumları olacak.

l 10-04-2021 tarihinde 65 arkadaşımızın katılımı ile HDK Sağlık Meclisi 
Genel Kurulu yapıldı. Pandemiler yeni yaşama çağırıyor sempozyum 
hazırlık tartışmalarının yanı sıra bazı poster sunumları gerçekleştiril-
di. 

HDK sağlık meclisi olarak 11.dönemde daha çok yerel ve diğer alan mec-
lisleri ortak çalışmaları yanı sıra  HDK yerel ve genel  çalışmalarına da katkı 
sunulması ve  alınması hedeflendi. 
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l		8 Mayıs 2020- Ölüm orucu eyleminde hayatını kaybeden İbrahim Gökçek 
için sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	8 Mayıs 2020- İbrahim Gökçek’in cenazesine polis saldırısı konusunda 
sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l		8 Mayıs 2020- Alman faşizmine karşı zafer günü konusunda sosyal med-
ya paylaşımı yapıldı.

l	9 Mayıs 2020- Surp  Asdvadzadzin Kilisesine saldırı konusunda sosyal 
medya paylaşımı yapıldı.

l	11 Mayıs 2020- Meclisimiz üyeleri, mezarlıklara yönelik saldırıları Mezo-
potamya Ajansı için değerlendirdi.

l	12 Mayıs 2020- İbrahim Gökçek’in cenaze törenine yönelik saldırı sonra-
sında Gazi Cemevine düzenlenen dayanışma ziyaretine Meclisimiz üye-
leri de katıldı. 

l	15 Mayıs 2020- Kürt Dil Bayramı konusunda sosyal medya paylaşımı ya-
pıldı. 

l	15 Mayıs 2020- Filistinlilerin Nakba felaketi konusunda sosyal medya 
paylaşımı yapıldı.

l	15 Mayıs 2020- Süryaniler için başağın ve buğdayın bereklendiği gün olan 
Meryem Ana Başak Bayramı konusunda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	15 Mayıs 2020- İron Dili ve Literatürü Günü konusunda sosyal medya 
paylaşımı yapıldı.

l	19 Mayıs 2020 101. yılında Pontus soykırımı konusunda sosyal medya 
paylaşımı yapıldı.

l	19 Mayıs 2020- Meclisimiz üyesi Yaşar Güven, 156. Yılında Çerkes Sürgü-
nü ve Soykırımı konusunda Meclislerin Sözü programının konuğu oldu.

l	19 Mayıs 2020- Kadir Gecesi konusunda sosyal medya paylaşımı yapıldı.
l	21 Mayıs 2020- Çerkes Sürgünü konusunda basın açıklamamız yayım-

landı.
l	24 Mayıs 2020- Ramazan Bayramı konusunda sosyal medya paylaşımı 

yapıldı.
l	25 Mayıs 2020- 7 Kasım Lazca Anadil Günü olarak ilan edilecek olmasına 

dair sosyal medya paylaşımı yapıldı.
l	28 Mayıs 2020 #AllWomenProtestViolence hashtag’ine destek tweetleri atıldı.
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l	28 Mayıs 2020- Mezarlıklara saldırılarla ilgili #MezarlaKavgaOlmaz hash-
tag’ine destek tweetleri atıldı.

l	29 Mayıs 2020- Musevilerin, Tevrat’ın tenzil edildiği gün olduğuna inandı-
ğı Şavuot Bayramı konusunda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	29 Mayıs 2020- Çorum Katliamı konusunda açıklamamız yayımlandı. 
l	31 Mayıs 2020- Gezi ayaklanmasının yıldönümünde #GeziDayanışmadır 

hashtag’ine destek tweetleri atıldı.
l	6 Haziran 2020- #MilletvekillerimizeÖzgürlük hashtag’ine destek tweetleri 

atıldı.
l	15 Haziran 2020- Seyfo Katliamı konusunda açıklamamız yayımlandı.
l	18 Haziran 2020- Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ne katıldık, bu ko-

nuda sosyal medya paylaşımları yapıldı.
l	20 Haziran 2020- Dünya Mülteciler Günü konusunda sosyal medya pay-

laşımı yapıldı.
l	25 Haziran 2020- Kâzım Koyuncu’nun ölüm yıldönümünde sosyal medya 

paylaşımı yapıldı.
l	26 Haziran 2020- DTK binasına yönelik polis saldırısı konusunda sosyal 

medya paylaşımı yapıldı.
l	2 Temmuz 2020- Sivas katliamının yıldönümünde basın açıklamamız ya-

yımlandı.
l	10 Temmuz 2020- Ayasofya’nın bir camiye dönüştürülmesi konusunda 

sosyal medya paylaşımı yapıldı.
l	11 Temmuz 2020- Srebrenica katliamının yıldönümde açıklamamız ya-

yımlandı.
l	13 Temmuz 2020- Zilan katliamının yıldönümde açıklamamız yayımlan-

dı.
l	2 Ağustos 2020- 2 Ağustos, Roman Soykırımı Porrajmos konusunda sos-

yal medya paylaşımı yapıldı.
l	6 Ağustos 2020- Ğadir Hum bayramı konusunda basın açıklamamız ya-

yımlandı.
l	1 Eylül 2020- Muharrem Orucu konusuda basın açıklamamız yayımlandı.
l	6 Eylül 2020- Rum pogromu konusunda açıklamamız yayımlandı.
l	2 Ekim 2020- Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi Üyesi Şeyh Xirto Hacı’nın vefa-

tının ardından sosyal medya paylaşımı yapıldı.
l	8 Ekim 2020- Anadili Ubıhçanın yaşaması için ömrü boyunca çalışan ve 

mücadele veren Tevfik Esenç’in ölüm yıldönümünde sosyal medya pay-
laşımı yapıldı.

l	15 Ekim 2020- IŞİD’in Şengal saldırılarından kaçan Êzidiler için yardım 
kampanyaları düzenleyen Şêx Paşa’nın öldürülmesi konusunda sosyal 
medya paylaşımı yapıldı.
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l	17 Ekim 2020- Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü’nde Süreyya Ope-
rası önünde yapılan açıklamaya katıldık.

l	19 Ekim 2020- “Irkçılık İnsanlık Suçudur” şiarıyla basın açıklaması dü-
zenledik. 

l	29 Ekim 2020- Fransa Nice ve Avignon’da kiliselerde işlenen nefret cina-
yetleri konusunda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	13 Kasım 2020- Sinemaya götürülen yüzlerce Kürt çocuğun Amûdê Sine-
ması’nda katledilmesinin yıldönümünde sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	14 Kasım 2020- Dersim Tertelesinin yıldönümünde çevrimiçi panel ya-
pıldı.

l	26 Kasım 2020- HDK bürosuna polis saldırısına yönelik basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

27 Kasım 2020- HDK’ye yönelik gayri meşru polis operasyonunda gözaltına 
alınan üyelerimize yönelik sosyal medya paylaşımı yapıldı.

l	13 Aralık 2020- Musevilerin Hanuka Bayramı konusunda sosyal medya 
paylaşımı yapıldı.

l	18 Aralık 2020- Şeyh Bedrettin ve yoldaşları konusunda sosyal medya 
paylaşımı yapıldı.

l	19 Aralık 2020- Maraş katliamının yıldönümünde basın açıklaması ya-
yımladık.

l	24 Aralık 2020- Gağan bayramını sosyal medya paylaşımıyla kutladık.
l	25 Aralık 2020- Noel Bayramını sosyal medya paylaşımıyla kutladık.
l	28 Aralık 2020- Roboski katliamının 9. yılında sosyal medya paylaşımı 

yapıldı.
l	6 Ocak 2021- Ermenilerin Noel bayramını sosyal medya paylaşımıyla kut-

ladık.
l	19 Ocak 2021- Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde sosyal medya paylaşı-

mı yapıldı.
l	26 Ocak 2021- HDK Eşsözcüsü Sedat Şenoğlu’nun tahliyesine yönelik sos-

yal medya paylaşımı yapıldı.
l	27 Ocak 2021- Holokost Kurbanlarını Anma Gününde sosyal medya pay-

laşımı yapıldı.
l	11 Şubat 2021- Hızır Orucu konusunda sosyal medya paylaşımı yapıldı.
l	21 Şubat 2021- Dünya Anadili Günü konusunda sosyal medya paylaşımı 

yapıldı ve basın açıklamamız yayımlandı.
l	23 Şubat 2021- Meclisimiz üyesi Februniye Akyol Akay, Meclislerin Sözü 

programına katıldı.
l	14 Mart 2021- Çerkes Dili ve Yazım Günü konusunda sosyal medya pay-

laşımı yapıldı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM EMEKLİLER VE YAŞLILAR MECLİSİ 

FAALİYET RAPORU

Örgütsel durum
HDK 10. Genel Kurulu sonrasında farklı emekli sendikalarında örgütlü ve 

etkin olan HDK bileşenleri ve bireyler arasından HDK Emekliler ve Yaşlılar 
Meclisi ile ilişki kuranlarda artış oldu. Meclis WhatsApp grubunun 55 üyesi 
var. Ancak Meclis’in örgütlenmesine yönelik sorumluluk alanların sayısı sınırlı. 
Emekliler ve yaşlılarla ilgili konular başta olmak üzere haber ve medya içeriği 
paylaşımları bir canlılık olduğunu göstermekle birlikte WhatsApp grubu HDK 
organlarından gelen haberlerin iletilmesi ve Genel Meclis’teki arkadaşlarımızın 
duyuru ve çağrıları dışında örgütlenme açısından işlevsel olarak kullanılamıyor.

Genel Meclis öncesinde tüm illerden emekli ve yaşlıların toplanması pratiği-
ni sürdürme olanağı, yüz yüze toplantıların askıya alınmasıyla ortadan kalktı. 
Ne var ki sanal ortamda toplanma olanağı da değerlendirilemedi. İstanbul dı-
şında kalan illerdeki emekli ve yaşlı arkadaşlar (çeşitli emekli örgütlerinde etkin 
olarak çalışanlar dâhil) yüz yüze ya da sanal ortamda yerel Emekliler ve Yaşlılar 
meclislerini son aylara kadar oluşturmadı.  

Uzun süre İstanbul dışında İl Emekli ve Yaşlılar Meclisi yoktu. 2020 güz 
aylarında Antalya’da meclis oluşturuldu, ancak pandemi koşulları nedeniyle 
çalışmaları düzenlilik kazanamadı. Genel Kurul sürecinde Mersin, Çanakkale, 
Aydın’dan yeni üyeler Emekli ve Yaşlılar Meclisi’ne katıldı ve il düzeyinde mec-
lisleşme girişimleri başladı.

İlk il meclisinin kurulduğu İstanbul’da dönüşümlü olarak şehrin iki yaka-
sında yapılan haftalık toplantılar koronavirüs nedeniyle yüz yüze buluşmalar-
dan kaçınılması üzerine birkaç haftalık bir aradan sonra sanal ortamda sürdü-
rüldü. Sanal ortam toplantıları da uzun bir kesintiye uğradıktan sonra 27 Kasım 
tarihinde yeniden başladı. Ancak il WhatsApp grubunun 21 üyesi varken top-
lantılara katılım 5-6 kişi düzeyinde kalıyor. Karar takibi yapılamıyor ve toplantı 
gündemleri birbirini tekrarlıyor.

HDK Emekli ve Yaşlılar Meclisi’nin işlerlik kazanması illerde düzenli top-
lanan ve kendi çalışmaları olan Emekli ve Yaşlılar Meclislerinin kurulmasına 
bağlıdır.

Meclisimizin etkinliğinin iki eksende gelişeceği öngörülebilir. Bunlardan 
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biri emekli ve yaşlıların sendikal örgütleri arasında eylem birliği ve eşgüdüm 
sağlanmasına katkıdır. Bütünsel bir bakış geliştirme çabası gösteren ve farklı 
oluşumlardan üyeleri bir araya getiren HDK Emekliler ve Yaşlılar Meclisi, ken-
dini sendikaların yerine koymaksızın ve belli bir sendikanın destekçisi olmak-
sızın sendikal örgütlenme ve birlik sorunlarının tartışılacağı zeminlerin geliş-
tirilmesinde rol oynamalıdır. İkinci olarak, HDK Emekli ve Yaşlılar Meclisi’nin 
sendikaların çoğundan farklı olarak yaşlılık ve yaşlı haklarını toplumsal cinsi-
yet sistemiyle de ilişkisi içinde odağına alması, yaşam alanlarının dönüştürül-
mesiyle ilgili bir dizi görev tanımlanmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda var olan 
sendikal örgütlenmelerin çoğunlukla ilgisi dışında kalan toplumsal çelişkilere 
ve buradan türeyen ittifak olanaklarına odaklanan bir yaklaşım gerektiriyor. 
Pandemiyle birlikte yaşlılara yönelik ayrımcılığın yeni bir düzeye sıçramasıysa, 
bu genel yaklaşım içinde güncel bir mücadele hattı oluşturuyor.  

Eylem ve etkinlikler
HDK Emekli ve Yaşlılar Meclisi olarak 10. Dönemde düzenleyici ya da katı-

lımcı olduğumuz etkinlikler arasında şunlar yer almaktadır:
l	12 Ocak 2020’de Demokratik Emekliler Sendika Girişimi’nin (DEMSEN-G) 

düzenlediği kahvaltıya katılarak HDK Emekliler ve Yaşlılar Meclisi’nin 
çalışmaları ve emekli örgütlenmesine bakışı konusunda bilgi verildi.

l	17 Ocak 2020’de, emekli ve yaşlıların örgütlenme sorunlarına ilişkin bir 
tartışma programını birlikte oluşturmak üzere var olan emekli sendika-
larının ilişki kurabildiğimiz üye ve yöneticilerinin çağrılı olduğu bir top-
lantı yapıldı. Emekli sendikalarından toplantıya katılan olmazken, Top-
lumcu Emekliler Meclisi’nin -ikisi Yürütme Kurulu’ndan olmak üzere- 6 
üyesinin ve bir bağımsız bireyin gözlemci olarak katılması, toplantıyı 
planlanandan farklı olarak iki meclis arasında görüşmeye dönüştürdü. 
Toplantı sonucunda, Toplumcu Emekliler Meclisi HDK içinde yer alma-
makla birlikte, iki meclis arasındaki ilişkinin alanın tüm özneleriyle iliş-
kilenme arayışını koruyarak ve tartışmanın yanı sıra eylem ve örgütlen-
me girişimlerinin de koordinasyonunu hedefleyerek geliştirilmesi ama-
cıyla benzer buluşmaların daha geniş katılımla sürdürülmesi gerektiği 
dile getirildi. 

l	14-16 Şubat tarihlerinde toplanan DİSK 16. Genel Kurulu’nu ve öncesin-
deki Uluslararası Sendikal Konferans’ı izledik ve bir mesaj gönderdik.

l	Hem iç eğitim hem de Meclis’in tanıtılması amacıyla düzenlenmesi karar-
laştırılan söyleşilerin ilki 1 Şubat 2020’de Turgut Bayır’ın “Yaşlanma, Yaş-
lılık ve Yaşlılık Bilimi (Gerontoloji)”, ikincisi 26 Şubat 2020’de Mukaddes 
Erdoğdu’nun toplumsal cinsiyet konulu sunumlarıyla gerçekleştirildi. 
Söyleşiler pandemi koşulları nedeniyle daha sonra sürdürülemedi.

l	2020 Mart ayından itibaren korona salgını ve derinleştirdiği ekonomik 
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kriz koşullarında temel ihtiyaçların karşılanması için kolektif çözümler 
getiren ve özyönetim tohumları barındıran dayanışma ağlarında üyeleri-
miz emekli ve yaşlıların deneyim ve ihtiyaçlarına görünürlük kazandırıl-
ması hedefini de gözeterek etkin olarak yer aldı. 

l	Yaşlı ölümlerinin kanıksanmasına karşı HDK Emekliler ve Yaşlılar Mec-
lisi’nin görüşünü anlatan bir video HDK İstanbul Meclisi’nin desteğiyle 
hazırlanarak HDK’nin sosyal medya twitter hesabında yayınlandı. Bu ya-
yınların süreklileştirilmesi kararı gerçekleştirilemedi.

l	HDK Emekliler ve Yaşlılar Meclisi olarak emekli maaşları ve banka pro-
mosyonları konusunda Emekli-Sen, Tüm Emekli-Sen ve DEM-Sen Girişi-
mi’nin basın açıklamalarına ve Tüm Emekli-Sen’in imza kampanyasına 
destek verdik.

l	Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri dayanışma amacıyla ziyaret edildi, 
Ebru Timtik’in direnişi sırasında hastane önündeki nöbetlere ve basın 
açıklamalarına katılındı.

l	1 Mayıs 2020 öncesinde “Bizler, Emekliler ve Yaşlılar da 1 Mayıs’lardayız” 
başlıklı bildiri hazırlanarak HDK’nin internet sayfasında yayınlandı.

l	 Haziran 2020: Bileşeni olduğumuz Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platfor-
mu’nun İstanbul’un üç bölgesinde eşzamanlı olarak düzenlediği işçi fo-
rumlarına mesaj gönderildi, Abbasağa forumuna Turgut Bayır katıldı ve 
söz aldı.

l	Temmuz 2020: 1 Mayıs Mahallesi Suruç Platformu’nun düzenlediği basın 
açıklamasına katılındı, ertesi gün de Ihlamurkuyu mezarlığındaki Suruç 
ve 10 Ekim Ankara şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

l	Ağustos 2020: Kurban Bayramı’nda Ümraniye ilçesinde YAKAYDER ve şe-
hit ailelerinin ev ziyaretine katıldık. 

l	Eylül 2020: 1 Mayıs mahalle meclisinin kuruluş festivali hazırlıklarına ka-
tıldık. 

l	Söğütlüçeşme tren istasyonuna AVM yapımı projesine karşı oluşturulan 
inisiyatifte yer aldık.

l	Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kapatma kararına karşı direnişin sürdüğü 
Emekli Öğretmenler Derneği’ne ait Kızıltoprak Öğretmen Evi’ni ziyaret 
ederek dayanışmamızı dile getirdik.

l	28 Aralık’ta Remzi Altunpolat’ın kuşak ilişkileri konulu bir sunum yap-
tığı HDK Genel Meclis üyelerine yönelik çevrimiçi eğitim toplantısına 
Emekli ve Yaşlılar Meclisi üyeleri de katıldı. Meclisimiz içinde de yaşlılar 
ve emeklilerle ilgili benzer etkinliklerin yerellerden başlayarak yüz yüze, 
çevrimiçi ya da ikisini birleştiren buluşma biçimleriyle süreklileştirilmesi 
kararlaştırıldı.

l	Emekli sendikalarının kapatılmasına karşı Kadıköy’de yapılan basın açık-
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lamasından sonra sendika ve emekli örgütleri temsilcileri HDK Emekli ve 
Yaşlılar Meclisi’nin önerisiyle bir araya geldi ve oluşturulan koordinas-
yonda Meclisimizden arkadaşlar da etkin olarak yer aldı. 

l	HDK Emek Meclisi ve HDK Emekli ve Yaşlılar Meclisi adına HDP İl Örgü-
tü Emek Komisyonu ile ilçe örgütlerinin desteğiyle ilçe ve mahallelerde 
HDK emekli meclislerinin oluşturulması konusunda görüşüldü.

l	Yaşlı hakları ve pandemide yaşanan sorunlarla ilgili ortak çalışmalar yap-
ma önerisiyle İnsan Hakları Derneği ziyaret edildi.

l	 Sağlık Meclisi ile ortak gündemler ve Sağlık Meclisi’nin düzenleyeceği 
“Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor” sempozyum hazırlık çalışmaları ko-
nusunda ortak toplantı yapılması kararlaştırıldı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HDK 10. Faaliyet Döneminde pandeminin yarattığı olağanüstü durumlar di-
ğer alanlarda olduğu gibi ekoloji alanındaki faaliyetlerimizi de büyük oranda 
etkiledi. İktidarın pandemiyi “sosyal mesafe” yaratma siyasetine dönüştürerek 
yürürlüğe soktuğu 65 yaş kısıtlamaları, “eve kapatma”, şehirlerarası seyahat 
kısıtlamaları ve ayrıca herkese ücretsiz sağlık güvencesinin temin edilmemesi-
nin yarattığı güvencesizlik koşullarında bireylerin kendi kendilerine karantina 
ve “sosyal mesafelenme” uygulamaları ile bu yeni durumda kolektif faaliyetler 
büyük oranda sosyal medya ortamları kullanılarak gerçekleştirilmek zorunda 
kalındı.

Pandemi, iktidar tarafından muhalefeti “eve kapatma”, şirketlere de halk 
barikatlarının kaldırıldığı özgürce talan etme koşulları yaratma için kullanıldı. 
Özellikle madencilik sektöründe, hemen hemen her ilde yüzlerce maden saha-
sının ihale edilmesi, daha önceden halk tepkisiyle engellenen bazı projelerin 
mahkeme kararlarına rağmen fiilen başlatılması, İstanbul’daki rant kanalı pro-
jesi kapsamında bazı ihalelerin yapılması gibi saldırılar devam ederken Bursa 
Kirazlıyayla’da, Çanakkale Kazdağları’nda olduğu gibi direnen köylülere ve çev-
re aktivistlerine pandemi gerekçesiyle davaların açılması, gözaltı ve para cezala-
rının verilmesi gibi uygulamalara başvuruldu.

Bununla beraber, pandemi koşullarının yarattığı yeni durumda da ekoloji 
mücadelesi hem fiili olarak hem de sosyal medyada panel, toplantı, eğitim çalış-
maları, dijital basın açıklamaları, grevler şeklinde sürdürüldü. 

HDK Ekoloji Meclisi olarak bu dönemde özellikle İstanbul, İzmir, Muğla, 
Mersin, Samsun, Çanakkale, Ankara ve Bursa gibi illerde süren bütün ekoloji 
mücadelelerinde yer aldık. Aynı zamanda kendi iç örgütlülüğümüzü sağlamak, 
çevre ve ekoloji mücadelesinde yer alan HDK’lilerin ve HDP’lilerin Kongre an-
layışımız gereğince HDK Ekoloji Meclisleri’nde örgütlenmeleri için çalışmalar 
yapıldı. Bu amaçla, Ekoloji Meclisi El Kitabı hazırlanarak yayınlandı. El Kitabı 
ile meclis anlayışı, işleyişi ve görevlerine dair kolektif bir anlayış oluşturmaya 
çalıştık. Ayrıca bir eğitim materyali olarak da değerlendirilmesi amaçlandı.

İllerde HDK Ekoloji Meclislerinin kurulması çalışması bakımından İstan-
bul’da iktidarın rant kanalı “Kanal İstanbul Projesi”nin açıklanmasından sonra 
HDP İstanbul il örgütü ile birlikte kurulan koordinasyonumuz genişletilerek 
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İstanbul HDK Ekoloji Meclisi Girişimi oluşturuldu. Gerek koordinasyon olarak 
gerekse Girişim olarak İstanbul’daki bütün ekolojik gündemlerde aktif olarak 
yer aldık, kurucu ve geliştirici rol oynadık. 

HDK Ekoloji Meclisi olarak, Eylül 2020’de, diğer ekoloji örgütleri ile birlikte, 
Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğal gaz rezervleri üzerine gerçekleştiri-
len rekabete karşı “Kazma Bırak” sloganıyla başlatılan kampanyanın çağrıcıla-
rından olduk. Kazma Bırak Kampanyası kapsamında çok dilli (Türkçe, Kürtçe, 
Arapça, Farsça, Yunanca, İngilizce, Fransızca, Almanca) bir site kurularak ya-
yınladığımız deklarasyon örgütlerin ve bireylerin imzasına açıldı. Böylece Eylül 
ayının sonunda www.kazmabirak.org web sitesi kurularak online bir imza kam-
panyası başlatıldı.

25 Eylül 2020’de gerçekleşen Küresel İklim Grevi sırasında Kazma Bırak 
Kampanyası’nın aktivistleri Dokuz8Haber’de yayımlanan programla kampan-
yanın başlatıldığını duyurdu (https://www.kazmabirak.org/makale/17).

Doğu Akdeniz meselesi kampanyaya Yunanistan ve Kıbrıs’tan katılımı hızla 
artırdı. Şu an çoğunluğu Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye’den olmak üzere 60’dan 
fazla kurum/inisiyatif kampanyayı destekliyor. (Kampanyaya şu ana kadar ka-
tılan birey ve kurumlar için: https://www.kazmabirak.org/imzalar).

Kampanyamız sırasında oluşan karşılıklı ilişki ağı sayesinde 30 Ekim günü 
İzmir’i vuran ve Ege’nin iki yakasından da hissedilen deprem dolayısıyla Ege’nin 
iki yakasındaki hükümetlerin gerekli tedbirleri almamasını protesto eden ortak 
bir deklarasyon oluşturuldu ve kamuoyuyla paylaşıldı. (https://www.kazmabi-
rak.org/makale/22).

8 Kasım günü yapılan ortak toplantıyla kampanyanın uluslararası koordi-
nasyonu oluşturuldu. Uluslararası koordinasyon düzenli iletişim halinde yapı-
lacak ortak işleri örgütlüyor.

26 Ocak 2021’de Yunanistan ve Türkiye arasında 1996’da çıkan “Kardak 
Krizi”nin yıl dönümünde hem iklim krizini hem de bölgede savaş tehditlerini 
artıran Akdeniz’deki fosil yakıt arama çalışmalarına karşı uluslararası bir basın 
toplantısı düzenlenerek kampanyanın ülkeler arasında daha etkin duyurusu-
nun yapılması sağlandı. (https://www.kazmabirak.org/makale/34).

Kazma Bırak Kampanyası Ekoloji Birliği ve diğer gençlik örgütlerine çağrı 
yaparak Küresel İklim Grevi’ne belli illerde sokak eylemleri ile katılınması için 
çalışmalar yürüttük. 19 Mart’taki bu küresel gündemde bir kez daha fosil yakıt-
ların yeraltında bırakılması talebi yükseltildi. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta 
ortak slogan ve pankartlarla çeşitli kentlerde sokağa çıkılarak basın açıklamala-
rı gerçekleştirildi. Sosyal medyada dövizlerle, fotoğraf ve videolarla görünürlük 
sağlanarak iklim grevi daha geniş kitlelere duyuruldu.

Türkiye’de iklim grevi kapsamındaki basın açıklamaları kampanya bileşeni 
ekoloji örgütleri ve Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi’nin ortaklığında düzenlendi. 
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İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Denizli, Çanakkale, Söke, Akçakoca, Diyarba-
kır, Bursa, Fatsa ve Trabzon’da ortak basın açıklaması, döviz-pankart tutarak 
bir süre nöbet tutma, kampanyanın el ilanlarının dağıtılması gibi biçimlerde 
eylemler gerçekleştirildi. Eylemlerde Türkiye koordinasyonunun ortak açıkla-
ması okundu.

Yunanistan’daki Kazma Bırak kampanyacıları ise Atina’da Sintagma, Pet-
rupoli, Oros Aigaleo; Girit’te Psilo Kastelli, Keri Korusu, İraklio, Vulismeno Alo-
ni; Selanik’te Beyaz Kule ve Saranta Ekklisies’te; Volos, Korfu, Preveza’da ve Hi-
os’un (Sakız Adası) Vrontados ve Volissos kentlerinde iklim grevine katıldılar.

19 Mart günü Türkiye’deki çeşitli demokratik kitle örgütlerinin, farklı alan-
lardaki güncel mücadele örgütlerinin konuşmacı olarak çağrıldığı, herkesin 
katılımına açık çevrimiçi ortak forumla sona erdi. 2 saatlik forumda 90’ın üze-
rinde katılımcı iklim krizine karşı nasıl bir mücadele, nasıl bir yan yana geliş 
gerektiği sorularının yanıtlarını aradılar.

AB’nin yürüttüğü fosil gaz çalışmalarına karşı mücadele eden yerel aktivist 
ağlarının oluşturduğu Gastivist Ağı’yla birlikte İsrail’den Avrupa’ya uzanan 
EastMed boru hattına karşı mücadelelerin önümüzdeki dönemde ortaklaştırı-
lıp büyütülmesi tartışılıyor. Ayrıca, Türkiye’de özellikle fosil yakıt sektöründeki 
emekçilerin örgütleri ile ortak çalışmalar planlanıyor.

HDP’nin gerçekleştirdiği Demokrasi Buluşmaları’nın ekoloji ayağında 24 
Temmuz tarihinde İstanbul’da ekoloji örgütleriyle açık hava etkinliği örgütlen-
di.

HDK Ekoloji Meclisi olarak “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun Teklifi”ne karşı “Yaşam Hakkı Torba-
ya Sığmaz” sloganıyla 31 Ekim ve 17 Kasım tarihlerinde birçok ilde ortak basın 
açıklamalarının örgütlenmesini sağladık.

Ekim ayında HDP eski milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik tutuklama 
saldırına karşı, bu saldırı kapsamında tutuklanan, ekoloji mücadelemizin her 
bir karışında büyük emeği olan Beyza Üstün yoldaşımız şahsında ekoloji ör-
gütlerinin de karşı çıkışını ve dayanışmasını örgütlemek için İstanbul’da ortak 
basın açıklamaları ve sosyal medya eylemlerinin örgütlenmesi yapıldı. 

Ekolojik sorunların ve mücadelelerin daha görünür kılınması ve geniş kit-
lelere aktarılabilmesi için Medya TV’de ekoloji programı yapılmaya başlandı. 
Haftalık olarak yapılması planlanan ekoloji programı gerek pandemi yasakları 
ve gerekse teknik aksaklıklar/eksiklikler nedeniyle kesintiye uğrasa da sürdü-
rülmektedir.

Diğer illerdeki HDK Ekoloji Meclislerimiz ise şu faaliyetleri gerçekleştirmiş-
tir.
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HDK ANKARA EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU:
“Savaşın Ekoloji Üzerindeki Etkileri” konusunda bir panel düzenlendi. Pane-

le Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu, ÖHD Ankara Şubesi ve HDP Milletvekili Murat 
Çepni konuşmacı olarak katıldı. Meclis üyelerimizin sunumu, sendika temsilci-
lerinin ve yerel halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden HDK tüzük ve program eğitimi gerçekleştirildi.
İmrahor Vadisi’ne yapılmak istenen Kanal’a dair Mimarlar Odası ve Şehir 

Plancıları Odası ile birlikte incelemelerde bulunup açıklama gerçekleştirildi.
HDK Ankara Ekoloji Meclisi olarak Şehir Plancıları odası ile birlikte Ankara/

Mamak’ta bulunan eski kömür deposuna yapılacak olan spor salonu ve konut 
projesine dair incelemelerde bulunup mahalle muhtarı ile görüşme sağladı.

HDK Ankara Ekoloji Meclisi olarak Şehir Plancıları Odası ile birlikte Kıbrıs-
köy’de bulunan taş ocağının çevreye verdiği zarar yerinde incelendi. Oraya ya-
pılmak istenen piknik alanının yol açacağı olumsuzluklara dair incelemelerde 
bulunuldu.

HDK Ankara Ekoloji Meclisi öncülüğünde Covid-19 salgınının yoğun geçtiği 
süreçte kardeş köy kampanyası düzenlendi.  Mezopotamya Ekoloji Hareketi ile 
koordine olarak yürütülen çalışmada 100 hanenin yaşadığı köye hijyen malze-
meleri ve tıbbi malzeme yollandı. 

HDK Ankara Ekoloji Meclisi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi öncülüğünde 
Cudi-Gabar-Besta bölgelerinde aylarca söndürülmeyen yangınlarına ses çıkart-
mak için sosyal medyada çalışma yürütüldü. Cudi-Gabar-Besta bölgelerinde 
yerinde gözlem yapmak için heyet oluşturuldu. Oluşturulan heyet 2 gün yerin-
de gözlem ve incelemelerde bulundu. Halkla buluşmalar ve kurum ziyaretleri 
gerçekleştirildi. Ziyaret ve incelemeler sonrası yoğun katılımlı basın açıklaması 
yapıldı.

HDK Ankara Ekoloji Meclisi olarak kongresini tamamlamış olan Tarım Or-
kam-Sen’e ziyaret gerçekleştirildi.
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HDK İZMİR EKOLOJİ KOMİSYONU FAALİYET RAPORU:
Ekoloji Komisyonumuz altı arkadaşımızın katılımı ile pandemi koşullarının 

kısıtlılık şartlarında aşağıda yazılı faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir.      

l	Ekoloji Komisyonumuz İzmir’de ve Ege Bölgesinde yürütülen ekoloji plat-
formları, mücadele birlikleri ve dernekler ile ortak çalışmalar yürüterek, 
ortak etkinlik ve mücadele programlarına 10. Dönem boyunca katılım 
sağladı.

l	İzmir Kültür Park Platformu, İzmir’e Sahip Çık Platformu ve EGEÇEP Plat-
formlarının çalışmalarına ekoloji komisyonumuz aktif bir şekilde katıl-
makta ve ekolojiye dair düşünce ve politikalarımız bu platformlarla pay-
laşılmakta ve ortak çalışmalar yürütülmektedir.

l	22 Mayıs 2020’de Kazdağları yaşam savunucularına verilen para cezasını 
protesto etmek amacı ile Konak Meydanı Sümerbank önünde yapılan or-
tak basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	1-5 Haziran 2020 “Dünya Çevre Haftası” nedeniyle 2 Haziran’da Ekolo-
ji Komisyonumuzun öncülüğünde EGEÇEP ve diğer ekoloji örgütleri ile 
ortak olarak Gaziemir Kurşun Fabrikası alanında radyasyonun ekolojiye 
ve halk sağlığına verdiği zarar ve etkilerine konulu basın açıklaması ger-
çekleştirildi.

l	3 Haziran 2020 Efemçukuru’nda yapılan altın maden işletmeciliğine yöne-
lik Konak Sümerbank önünde ÇED raporu ve altın işletmeciliğinin yük-
sek oranlı siyanür kullanımının doğaya, suya, çevreye ve halk sağlığına 
etkileri konulu basın açıklamasına katılım sağlandı. 

l	Çevre haftası boyunca tutulan ekoloji nöbetlerine ekoloji komisyonumuz 
etkin bir şekilde katılmış olup, 5 Haziran 2020 tarihinde iktidarın imar 
ve rant uğruna ekolojik yıkıma ve doğa talanına karşı “Ekolojik yıkıma 
karşı direniş var!” şiarı ile Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklaması ve etkinliğe katılım sağlanmıştır.

l	Ekoloji komisyonu olarak yürütmesinde bulunduğumuz Kültürpark Plat-
formu, 1 Haziran tarihinden itibaren toplantılarını yüz yüze yapmaya 
başladı ve çevre haftası nedeniyle yapılan açıklama ve etkinliklere aktif 
bir şekilde katılım sağladı.

l	16 Ağustos 2020 tarihinde Çeşme Urla yarımadasında yanan ormanlık 
alanda RES çalışmaları yapılması nedeniyle Germiyan köylüleri tarafın-
dan gösterilen direniş ve yapılan basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.

l	16 Ekim tarihinde, İzmir’in Efemçukuru bölgesinde İzmir 6. İdare Mah-
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kemesi tarafından Efemçukuru Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin 
“ÇED olumlu” kararının iptali için açılan dava sonucunda yapılan bilirki-
şi keşfine ve konuya dair basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	30 Ekim 2020 tarihinde İzmir, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana ge-
len 6,9 şiddetindeki deprem sonucunda Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 
meydana gelen yıkımlar ve hasarlı binalar nedeniyle evlerinde kalama-
yan ve çadırlarda yaşamak durumunda kalan yurttaşların zorunlu ihti-
yaçlarını karşılamak üzere siyasi partimiz tarafından kurulan kriz ma-
sası ve bileşenlerimiz tarafından kurulan dayanışma stantları arasında 
koordinasyonun sağlanması ve kriz yönetimi çalışmaları HDP ile ortak 
ve eşgüdümlü bir şekilde yapıldı.

l	İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tarafından Kültürpark’ın 
İzmir’deki tüm kesimler ile görüşülerek ortak akılla koruma amaçlı imar 
planı yapıldığının kamuoyuna açıklanması ve bu açıklamaya Kültürpark 
Platformu başta olmak üzere TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası, Mi-
marlar Odası ve Peyzaj Mühendisleri Odası’nın itirazı üzerine, HDK Eko-
loji Komisyonumuz Kültürpark’ta yüz yıla yakındır oluşan ekosistemin 
korunmasından yana, betonlaşmaya karşı olan yaklaşımını 8 Ocak’tan 
başlayarak Ocak ayı boyunca ulusal ve yerel basın kuruluşları ile paylaşa-
rak kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Duvar gazetesinde söyleşiye, İz TV’de 
canlı yayına katılım sağlandı. 

l	27 Ocak 2021 tarihinde bileşenimiz Yeşil Sol Parti tarafından Gaziemir 
Kurşun Fabrikası alanında “İzmir’in Çernobil’i” başlığı ile yapılan basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

l	1-5 Mart 2021 tarihleri arasında HDP İş, Aş Buluşmaları adıyla yerelde 
yapılan çalışmalar kapsamında planlamalara dahil olunarak, bu buluş-
malar kapsamında gerçekleştirilen sendika, ekoloji ve dernek buluşma-
larının organizasyonuna destek sağlandı.

l	7 Şubat 2021 tarihinde HDK Ekoloji Komisyonumuzun hazırlayıp sunu-
munu yaptığı “HDK Ekoloji Anlayış ve Mücadelesi” konulu e-panel Skype 
üzerinden online olarak yapıldı.

l	4 Mart 2020 tarihinde Kültürpark Platformunun “Koruma Amaçlı İmar 
Planı”nın gerçek bir koruma planı olmadığı, şeffaf olmayan bir şekilde 
hazırlanmış olduğu ve Kültürpark’ın betonlaşmasına sebep olacağı ger-
çeğinden hareketle, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuru-
lu Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini vermek amacıyla düzenlediği basın 
açıklaması ve dilekçe verme etkinliğine katılım sağlandı.

l	13 Mart 2021 tarihinde “Dünya Su ve Nehirler İçin Eylem Günü”ne yöne-
lik EGEÇEP, Artvinliler Derneği ve İzmir Dersim Dernekleri’nin düzenle-
miş olduğu basın açıklamasına HDK İzmir olarak katılım sağlandı.
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l	17 Mart 2021 tarihinde 19 Mart “Küresel İklim Grevi” ile ilgili olarak De-
mokrasi Platformu’nun en çok kirliliğin yaşandığı yer olan Aliağa ilçe-
sinde, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasına HDK 
olarak katılım sağlandı.

l	19 Mart tarihinde İzmir’de ekolojik faaliyet yürüten platform ve mücadele 
birlikleri tarafından İzmir Gündoğdu Meydanında gerçekleştirilen “Küre-
sel İklim Grevi” kapsamında “İklimi Değil Sistemi Değiştir, İklim Krizini 
Durdur” konulu basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.

l	19 Mart tarihinde İzmir Ekoloji Birliği ve Gençlik Meclisi’nin iklim krizine 
dair “boş vaat değil çözüm istiyoruz” konulu basın açıklamasına katılım 
sağlandı.

l	22 Mart tarihinde “Dünya Su Günü” nedeniyle İzmir ekoloji platform ve 
dernekleri tarafından Türkan Saylan Kültür merkezi önünde düzenlenen 
etkinlik ve basın açıklamasına katılım sağlandı.
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MUĞLA EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Dört HDK’li arkadaşın girişimiyle Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum 
meclisi oluşturuldu. HDK Muğla ekolojiden bir arkadaşımız MUÇEP Bodrum 
meclisinde Eş Sözcü olarak görev aldı.

Turgutreis’te TUR-DAY derneğinin Turgutreis Sahil Güvenlik limanı projesi 
ile ilgili sunumuna katıldık. HDK’li arkadaşlarımız konuya ilişkin görüş ve öne-
rilerini sundular.

25 Ocak’ta Muğla merkezde Ekoloji Birliği toplantısına katıldık. Genel eko-
lojik sorunlar, mücadelenin örgütlenme ve politik meseleleri tartışıldı. İkinci 
gün Yatağan termik santralı önünde temsili kapatma eylemi ve basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

22-23 Şubat’ta MUÇEP Genel Meclisi Bodrum’da toplandı. Bileşen temsil-
cileri, Belediye Başkanı ve yardımcıları ve konukların katıldığı toplantıda Bod-
rum’un sorunları tartışıldı. Toplantının ikinci günü yarımadanın sulak alanları, 
sorunlu kıyıları için gezi düzenlendi. Gezi sonunda Turgutreis halk plajında 
yapımı devam eden sahil güvenlik limanı önünde halkın da katılımıyla protesto 
gösterisi düzenlendi.

26 Şubat’ta Güllük Körfezi halkı ile toplantı alınarak MUÇEP’in kuruluş ve 
ilkeleri konusunda bilgi verilerek, ekolojik mücadelenin MUÇEP çatısı altında 
yürütülmesinin önemi anlatıldı, oybirliğiyle MUÇEP Güllük Körfezi meclisi ku-
ruldu.

Küdür yarımadasında çevre ve deniz temizliği etkinliğine katıldık.
Yeniköy-Kemerköy termik santralına karşı İkizköy halkıyla dayanışma ve 

mücadele konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Köylülerce toplanan 300 
imzalı dilekçe orman kesimine karşı Orman Bölge Müdürlüğü’ne verildi.

4 Nisan’da Çıtlık mahallesinde bulunan 30 hektarlık orman alanında başla-
yan ağaç kesimi MUÇEP ve halkın katılımıyla engellendi.

Pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Milas MUÇEP meclisini oluş-
turduk. HDK’li bir arkadaşımız yürütme kurulunda görev aldı. 

MUÇEP 19. Genel Meclis buluşmasının Milas’ta yapılması kararlaştırıldı. 5 
Temmuz’da MUÇEP Genel meclis çalışmalarına Milletvekilimiz Serpil Kemal-
bay davet edildi. Önce Güllük Körfezi, sonra Karacahisar ve İkizköy ziyaret 
edildi. Gerek Güllük Körfezi’nin gerekse termik santral ve madenlerin Milas’ta 
yaptığı tahribatlar vekilimizin de konular hakkında konuşmaları ve sunumlarla 
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anlatıldı. Gezi, basın açıklamasıyla son buldu.
Karacahisar ve İkizköy ziyaretleri
Toplantı sonrası Serpil Kemalbay, TBMM Başkanlığına termik santralın ve 

madenlerin insan yaşamı ve doğa tahribatında yaratmış olduğu olumsuz etkile-
rin azaltılması ve çözüm bulunmasına yönelik araştırma önergesi verdi.

Muğla sahil ve kıyılarının işletmesi MUÇEV’e (Muğla Çevre Vakfı) devredil-
di. MUÇEV Muğla’da, Akbük’te basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Kazdağları direnişine çeşitli video çekimleri ve basın açıķlamalarıyla destek 
olundu.

Bodrum Güvercinlik’te RES ile ilgili ÇED toplantısı yaptırılmadı.
Datça Alavara ve orman kesimleriyle ilgili olarak imza kampanyaları düzen-

lendi.
Akyaka maden iskelesi mevkiinde kıyı kanununa aykırı olarak inşa edilen 

iskele ve platformlarla ilgili şikâyette bulunuldu.
10 Eylül’de MUÇEP Bodrum meclisi toplandı. Bodrum’un imara ve yerleşi-

me açılan yeni alanlar, yeni çevre yolu projesi ile ilgili olarak stratejik planların 
oluşturulması, mücadelenin bu doğrultuda sürdürülmesi, belediye, kent konse-
yi, TMMOB, baro ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon oluşturup mücade-
lenin yaygınlaştırılması ve büyütülmesi kararlaştırıldı.

12 Eylül’de Milas MUÇEP Meclisi toplandı. İkizköy’ün su sorunu, kömür 
taşıma bandı, termik santralın zararları, Güllük Körfezi maden yükleme limanı, 
balık çiftlikleri, Beçin’de orman katliamı, MUÇEV konuları konuşuldu, çalışma 
grubunda görev alacak arkadaşlar belirlendi.

16 Eylül’de Milas MUÇEP, İkizköy çevre komitesi, Tema katılımıyla İkiz-
köy’ün su sorunu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

10 Ekim’de Bodrum Ortakent’te özelleştirme ve yeni imar alanlarını protesto 
için geniş katılımlı basın açıklaması düzenlendi.

17 Ekim’de HDK sinema TV ekibiyle Yatağan termik santralının ve kömür 
madeninin çevrede yapmış olduğu ekolojik tahribatı yerinde incelemek üzere 
Turgut köyüne gidildi. Madenin yanı başında bulunan zeytin ağaçlarının altın-
da (ki termiğin oluşturduğu asit yağmurları nedeniyle tek bir zeytin yoktu) rö-
portajlar yapıldı, cehennem çukurunun filmi çekildi. Ardından Lagina ve Stra-
tonikeia antik kentinde santral ve madenin yaptığı doğal ve arkeolojik tahribat 
yerinde tespit edildi.

Daha sonra Yeniköy-Kemerköy termik santralının ve kömür madeninin yap-
mış olduğu tahribatı görmek üzere İkizköy’e gidildi. Madenin toprağından ko-
parmak istediği ancak başaramadığı, direnişe önderlik eden İkizköy’ün direnen 
kadınlarıyla röportajlar yapıldı, maden alanının videosu çekildi.

18 Ekim’de Pedasa antik kentinde Bodrum meclisi olağanüstü toplantısına 
katıldık. Ekolojik saldırılara karşı “BODRUM SAVUNMASI” adı altında tüm ya-



117

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

rımadayı kucaklayacak bir oluşumu gerçekleştirme kararı alındı.
31 Ekim’de maden ve enerji şirketlerine imtiyaz sağlayacak torba yasaya 

karşı “Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz” şiarıyla birçok il ve ilçede gerçekleştirilen 
basın açıklamalarına katıldık.

Yine 31 Ekim’de Gökova meclisinin çağrısıyla birçok siyasi parti, meslek 
odası, STK’nın katıldığı toplantıda Akyaka İmar Planı Revizyonu değerlendiril-
di. 2000 ıslak imzalı itiraz dilekçesi bakanlığa teslim edildi.

27 Kasım’da Akyaka İmar Planı Revizyonu için açılan yürütmeyi durdurma 
talepli davaya başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun bütün ke-
simlerine müdahil olma çağrısı yapmak için gerçekleştirilen basın açıklamasına 
katıldık.

Pandeminin 2. pik yapması sonucu yasaklar nedeniyle çalışmalarımız ağır-
lıklı olarak sosyal medya ve zoom üzerinden yapılmaya başlandı.

21 Şubat’ta HDK Ekoloji Meclisi ve il meclisinden yoldaşların katılımıyla 
HDK ekoloji fikriyatı ve örgütlenmesi üzerine zoom toplantısı gerçekleştirildi. 
Yerel meclislerin kurulması ve yerellerin güçlendirilmesi kararı alındı.

Bölgemiz ekolojik yıkımın en ağır yaşandığı, talan ve rantın ayyuka çıktığı 
bir yer, önümüzdeki dönemde 21 Şubat’ta yerelimizi konuştuğumuz toplantıda 
da açığa çıktığı gibi öncelikle kendi ekoloji meclisimizi güçlendirip, MUÇEP, 
Bodrum Savunması gibi içinde aktif olarak yer aldığımız platformlarda sözümü-
zü daha görünür kılmalıyız.

Ekolojik mücadele ve toplumsal alan içerisinde yer alan HDP ekoloji komis-
yonundaki yoldaşlarımız meclis tarzı örgütlenmeyi temel alarak HDK içerisinde 
ekoloji mücadelesi veren yoldaşlarımızla HDK Ekoloji meclislerini oluşturmak 
üzere ortaklaşmalıdır. 
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HDK MERSİN EKOLOJİ MECLİSİ RAPORU

HDK Mersin Meclisi bünyesinde beş kişilik, geçici ekoloji meclisi oluşturul-
muştur. Geçici meclis Mersin Ekoloji Meclisi’ni 2021 yılı başlarında tamamla-
mayı öngörmüştü. Ancak pandemi koşulları nedeniyle meclis oluşumunu HDK 
Mersin İl Kongresi sonuna erteleme zorunluluğu doğmuştur.

Geçici meclisimiz; HDK yürütmesiyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını yü-
rütmeye çalışmıştır. Tüm yürütme kurulu toplantılarında yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgilendirmeler yapılmış olup, yapılacak çalışmalar ve bu konuda yürüt-
me kuruluna öneriler sunulmuştur. 

HDP Ekoloji Meclisi olarak daha önce yürütme kuruluna ve merkezi ekoloji 
meclisine sunduğumuz genel raporda belirtiğimiz gibi, Mersin’de çok yönlü ve 
çok boyutlu ekolojik tahribat alabildiğine yürütülmektedir. Bunlara karşın Mer-
sin’deki diğer çevre örgütleriyle dayanışma içerisinde çalışmalar yürütülmüş-
tür. Gün geçtikçe kurumlarda ve halkta çevresel sorunlara karşı duyarlılığın ge-
lişmesi sevindiricidir. Bu duyarlılığın gelişmesinde meclisimizin ciddi katkıları 
olduğunu söyleyebiliriz.

Son üç ayda yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz;
1- Mersin Limanı Genişletme Projesi: Mersin Limanı yabancı bir şirkete 36 

yıllığına verilmiştir. Bu şirketin merkezi hükümet üzerindeki baskıları sonucu, 
kent merkezindeki tüm sahili kapsayacak şekilde, Bakanlık tarafından imar de-
ğişikliği yapılarak uygulamaya konulmuştur. Kapatılan alan içerisinde Mersin 
için önemli bir alan olan Atatürk Parkı da bulunmaktadır. Konunun Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne taşınarak mecliste karşı olunduğu yönünde karar alınmıştır.

Bu ve diğer çevresel sorunlara karşı, ekoloji meclisimizin de içinde aktif 
olarak yer aldığı MERSİN ÇEVRE PLATFORMU oluşturuldu. Konu, yürütmeyi 
durdurma talebiyle yargıya taşındı. Atatürk Parkı’nda geniş katılımlı basın açık-
laması yapıldı.

2- Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel endüstri bölgesi ilan edilen Ka-
raduvar sahilinde yapılmak istenilen polipropilen fabrikasının yapımı için, ku-
rumların ortak kararıyla yargıya yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma 
kararı alındı.

3- Kentin en verimli tarım ve narenciye alanı olan Davultepe’de yapılmak 
istenen organize sanayi sitesine karşı oradaki yerel halk ile iletişime geçerek, 
ortak toplantılar yaparak, ortak eylemlilikler gerçekleştirerek geri adım atma-
ları sağlandı.
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4- Tarım ve orman alanlarının yok edilmesinin, kıyıların tahrip edilmesinin 
önlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla birçok mahalle muhtarlı-
ğına ziyaretlerde bulunduk.

Diğer çevreci örgütlerle ilişkilerimiz iyidir. Ortak çalışmalar yürütmekteyiz. 
Kendi kimliğimizle eylem ve etkinlik gerçekleştiremedik. Mersin’de HDP Ekolo-
ji Komisyonu çalışma yürütmektedir. Bir türlü HDP komisyonu ile ortaklaşmayı 
sağlayamadık. 

5- HDP Genel Merkezinin Aş ve İş Programı kapsamındaki ziyaretlerinde, 
Parti’nin merkezi ekoloji komisyonunun yaptığı toplantıya katılarak, Mersin’in 
ekolojik sorunları ve çözüm yollarını öneren bir rapor sunduk, raporla ilgili 
değerlendirmelerde bulunduk. 

DENİZLİ EKOLOJİ KOMİSYONU RAPORU
Denizli’de bir HDK Ekoloji Meclisimiz bulunmamaktadır. HDK’liler olarak 

faaliyetlerimizi Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ) platformuna dahil olarak ger-
çekleştirmekteyiz. 

BMİ çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: 
Menderes ovasının verimli topraklarının tam ortasından geçecek ve ovayı 

bir hançer gibi kesecek olan Aydın-Denizli otoyol projesine karşı “Sadece 25 
dakikalık bir kısaltma için ovayı ikiye bölmenize izin vermeyeceğiz” sloganıyla 
25 Mart’ta Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) ve Denizli- BMİ eşzamanlı olarak 
basın açıklaması yapıldı. 

Tavas ilçesindeki Termik Enerji Santrali (TES) projesi iptal ettirildi. Yine bu 
ilçedeki Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesinin ÇED raporu iptal ettirildi. 
Aynı şirketin açık kömür ocağı işletmek için aldığı ÇED onayının iptali için de 
dava açıldı. 

Dalaman Çayı’nın kirletilmesi ile ilgili bir komisyon kurularak inceleme ça-
lışması başlatıldı. 

Salda Gölü, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne göl korunabildi ne de mil-
let bahçesi yapımının talanı engellendi. Durum böyle olunca bu Mart ayının 
ortasında “Salda Gölü Koruma Derneği” tüm yaşam savunucularına çağrıda 
bulunarak ‘’Salda Gölü UNESCO Dünya mirası sayılsın” adlı bir kampanya baş-
lattı. Kısa sürede destek çığ gibi büyüdü. BMİ de bu kampanyada imzacı olarak 
yerini aldı.

6-13 Şubat 2021 günlerinde Denizli, Aydın ve Muğla illerindeki yaşam savu-
nucularının ve duyarlı insanların katılımıyla bir Ekoloji Çalıştayı düzenlendi. 
3,5 saat süren online toplantıda önce B. Menderes nehrinin çıkışından deni-
ze dökülünceye kadar nerelerde nasıl kirletildiği konuşuldu. Ardından Aydın 
bölgesindeki JES’lerin çevreye ve halk sağlığına verdiği zararlar enine boyuna 
konuşuldu. Son olarak da ekofeminizm konusu ele alındı. 
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ÇANAKKALE EKOLOJİ RAPORU
Çanakkale’de HDK Ekoloji Meclisimiz yok. Çalışmalarımızı HDP ile ortakla-

şarak yürütmekteyiz.
Çanakkale yerelinde Kazdağları’nda 300 bin deniyor ama çok daha fazla 

ağaç kesimi ve Kazdağları’nın tamamına yakın birçok bölgesinin talan edilme-
siyle karşı karşıyayız bilindiği gibi. Ekolojik mücadelemiz Kazdağları mücade-
lesi olarak sürmekte genellikle.

Kent Konseyi, İDA Çevre Derneği ve Çanakkale Belediyesi’nin desteği ile 
bizim de içinde yer alarak başlattığımız mücadele, ilerleyen zamanlarda bele-
diyenin geri çekilmesiyle birlikte, Kent Konseyi ve İDA Çevre Derneği de alan-
dan çekilince, çevre mücadelesi veren gerek yerelden gerek diğer illerden ge-
len çevre dostu aktivistlerle Kirazlı nöbet alanında nöbete aktif olarak katıldık. 
2020 Ekim ayının sonlarında jandarma baskınıyla gözaltına alınıp alandan çı-
kartılıncaya kadar. Pandemi sürecinin başlamasıyla, izole bir şekilde alandan 
hiç ayrılmadan ve dışarıdan kimseyi de almayarak aylarca sürdürülen nöbet 
eyleminin merkezle olan bağlantılarını, ihtiyaçlarını karşılamakta destek ver-
dik, yanlarında olduk. Nöbetin birinci yılı nedeniyle il merkezinde düzenlenen 
basın açıklaması etkinliğinde polisin saldırısı ve gözaltılar yaşandı. Gözaltına 
alınan arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde bırakıldılar. 

Nöbet eylemine yönelik baskılarına karşı Çanakkale Adliyesi önünde yapı-
lan basın açıklamasına katılarak destek verdik, suç duyurunda bulunduk. İl 
merkezinde her cumartesi gerçekleşen Kazdağları İçin El Ele eylemine katılındı. 
Sosyal medya üzerinden düzenlenen etkinliklere katkı sunduk.

Çanakkale’deki ekoloji mücadelesinin kalıcı bir zemine oturtulabilmesi için 
demokratik kitle örgütleri ile 2 kez yüz yüze, bir kez İnternet üzerinden toplan-
tılar yapıldı. 6 kişilik planlama, yürütme ekibi kuruldu. Ekibin içinde HDK’dan 
Turgut Haskan yer aldı. Yapılan çalışmalar, toplantılar sonunda, 9 Şubat 2021 
de Kazdağları Ekoloji Platformu’nun (KEP) kuruluşu sosyal medya üzerinden 
deklare edildi. KEP’in 60 kadar sivil toplum ve bireysel katılımcısı bulunmakta. 
Kendi içinde çalışma grupları oluşturuldu.

12 Mart 2021 de KEP olarak Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü önünde 
basın açıklaması yaparak, “Kirazlı’nın acilen rehabilite edilmesini” talep eden 
dilekçelerimizi verdik. 

19 Mart’ta İklim Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi Çanakkale Çalışma Grubu ile 
birlikte “Küresel İklim Krizi” ile ilgili basın açıklamamızı yaptık. 

15 günde bir ve gerek duyulduğunda, yapılan KEP’in toplantılarına katılarak 
Kazdağları’ndaki  mücadeleyi sürdürmekteyiz.

Bunun yanı sıra diğer tüm ekoloji hareketlerinin içinde olmaya özen çalışı-
yoruz
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

Örgütsel Durum
HDK Kültür Sanat Komisyonu, 10. Genel Kurul’un ardından yapılan ilk Ge-

nel Meclis toplantısında farklı yerellerden komisyon faaliyetlerine destek suna-
bilecek isimleri bünyesine katmıştır. Bu yöntemle ilerleyen süreçlerde HDK’nin 
örgütlü olduğu illerde, potansiyeli ölçüsünde, yerel Kültür Sanat Komisyonları 
oluşturmayı amaçlamıştır. Fakat farklı illerden merkezi komisyona katılanlar 
arasında yeterli koordinasyon sağlanamamıştır. Bu durumu aşmak amacıyla ya-
pılan toplantı çağrılarına katılım İstanbul ile sınırlı kalmıştır. 

Komisyon faaliyetlerine katılımın İstanbul ile sınırlı kalması üzerine, İstan-
bul düzeyinde kültür ve sanat çalışmalarını güçlendirmek amacıyla İstanbul 
Kültür Sanat Komisyonu faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Geldiğimiz son nok-
tada HDK İstanbul Kültür Sanat Komisyonu; Gölge Kültür Sanat Merkezi, BEK-
SAV, MKM ve HDP İstanbul Kültür Sanat Komisyonu’nun yanı sıra doğrudan 
HDK çalışması içerisinde yer alan arkadaşlarımızın da katılımıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Komisyon faaliyetleri pandemi sürecinin hemen öncesinde 
planlamalarla hız kazanmış ancak pandemi başlangıcıyla birlikte bir süre ça-
lışma yürütülememiştir. Çalışmaların sürdürülmesi için yapılan hazırlıkların 
sonuç vermesiyle birlikte 2021’in Ocak ayından bu yana düzenli olarak plan-
lamalar yerine getirilmektedir. Komisyonun genişletilmesi çerçevesinde HDK 
bünyesinde yer alan bileşenlerimizin kültür sanat kurumlarıyla görüşmeler ya-
pılmaktadır. Komisyonumuz aynı zamanda yeni dönemde HDK yapımızın bu-
lunduğu illerdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin koordineli olarak yürütülmesi 
ve örgütlenmesi hedefini önüne koymaktadır.

Faaliyetler
l	Pandemiden hemen önce planlanan sinema etkinliklerinin ilki HDK Genel 

Merkezi’nde, “Tepecik Hayal Okulu” belgesel film gösterimiyle başlatıl-
mıştır. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Güliz Sağlam’ın katıldığı 
bir söyleşi düzenlenmiş, söyleşi Mezopotamya Sinema Kolektifi tarafın-
dan video kaydına alınmıştır.

l	2020 yılı Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle ara vermek zorunda 
kaldığımız yüz yüze etkinliklerimizin online olarak sürdürülmesi kara-
rıyla yeni bir başlık etrafında program oluşturulmasına karar verilmiş, 
BarışSanat Buluşmaları başlığı belirlenmiştir. 

l	Bir yılın tamamını kapsayacak olan BarışSanat Buluşmaları Sinema, Tiyat-
ro, Müzik ve Edebiyat buluşmaları biçiminde 3’er aylık bölümlere ayrıl-
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mıştır. Ocak, Şubat, Mart ayları sinema buluşmaları için tasarlanmış ve 
bu tasarı çerçevesinde 5 online buluşma gerçekleştirilmiştir. 

  1-Dialogue in a basket / Varduhi Balyan (Film Gösterimi/Söyleşi)
  2-Türkiye Sinemasında Mekan / Zeynep Tül Akbal Süalp (Söyleşi)
  3-Belgesel Sinema ve Gerçeklik İlişkisi / Ümit Kıvanç (Söyleşi)
  4-Kısa Film Çekmek / Aram Dildar (Söyleşi)
  5-Ufka Bakma Durağı / Çiğdem Mazlum - Zeynep Ünal - Bediz Yılmaz 

Bayraktar (Film Gösterimi/Söyleşi)
l	Dünya Tiyatro Günü olan 27 Mart tarihinde yaptığımız deklarasyonla bir-

likte Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tiyatro buluşmaları için planlama 
çıkarılmıştır. Bu planlama çerçevesinde ilk tiyatro buluşması açık alanda 
yapılmak üzere karar alınmıştır. Ancak İstanbul’da haftasonları için ge-
tirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belirlenen tarihte ilk tiyatro 
buluşmamız online olarak revize edilmiştir. “Pandemide Tiyatro” başlı-
ğıyla yapılan online buluşmaya Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden Gi-
zem Duman Şeşen, Yavuz Akkuzu ve Fatih Taşdemir konuşmacı olarak 
katılmıştır.

l	TJN, Tiyatro İmge ve Gölge Tiyatro Topluluğu’nun, tiyatro buluşmaları 
boyunca komisyon çalışmalarına dahiliyetiyle planlamalar devam ettiril-
mektedir. 

*Komisyonumuzun hedefi imkânların uygun olduğu ölçüde mekânsal bir 
araya gelişlerle buluşmalarını gerçekleştirmektir. Ancak pandeminin ya-
rattığı kısıtlamalar göz önünde bulundurularak buna uygun bir yöntemle 
online ve fiziksel buluşmalar biçiminde her iki yöntem de değerlendiri-
lecektir. 

l	Tiyatro buluşmalarının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında mü-
zik birimlerinin bir program oluşturması hedeflenmektedir. Ekim, Ka-
sım, Aralık aylarının ise edebiyat buluşmalarına ayrılacağı bir çalışmayı 
komisyon olarak sürdürmekteyiz. 

l	HDP İstanbul Kültür Sanat Komisyonu’nun önerisiyle “Kültürel Asimilas-
yona ve Sansüre Karşı Sokaktayız!” şiarıyla 24 Şubat tarihinde, Avcılar 
ilçesinde bir sokak etkinliği tasarlanmıştır. HDK İstanbul Kültür Sanat 
Komisyonu, HDP İstanbul Kültür Sanat Komisyonu, HDK İstanbul Genç-
lik Meclisi, HDP İstanbul Gençlik Meclisi imzasıyla gerçekleştirmek is-
tediğimiz etkinlik polis engeli nedeniyle hayata geçirilememiştir. Etkin-
lik,engellemeyi teşhir eden kısa bir demeçle sonlandırılmıştır. 

l	Orta vadeli planlamalarımız devam ederken özel gündemlere dair yazılı 
açıklamalar basınla paylaşılmaktadır. Aynı zamanda HDK Kültür Sanat 
ismiyle bir YouTube kanalı oluşturulmuş ve video olarak kayıt altına alı-
nan programlarımız paylaşılmaya başlanmıştır.   
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM BASIN YAYIN KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

HDK Basın Yayın Komisyonu merkezi faaliyetlerini HDK Genel Merkezi’nin 
ihtiyaç ve işleyişinin gerektirdiklerinin yanı sıra özgün çalışmalarıyla sürdür-
mektedir. 2020 yılının Ocak ve Mart ayları arasında geçen sürede sosyal medya 
çalışmaları, gündem takibi ve güncel çalışmalar yerine getirilmekteyken pan-
deminin başlamasıyla beraber dijital alanda yoğunlaşan çalışmaların sonucu 
olarak komisyon faaliyetlerinin düzenli takibi için merkezi komisyon üç kişiden 
oluşmak üzere sadeleştirilmiştir. Merkezi komisyonun genişletilmesi için çalış-
malar yürütülmüş ancak yalnızca dönemsel katkı sunabilecek ilişkiler geliştiri-
lebilmiştir.

Yerellerde basın komisyonlarının oluşturulması için bir çalışma yürütülmesi 
hedeflenmiştir. Ancak pandemi süreci başlangıcında Ankara Meclisi, İstanbul 
Meclisi ve Gençlik Meclisi basın komisyonlarıyla sınırlı kalmıştır. Bu komisyon-
lardan faaliyetini sürdürebilen, HDK Ankara Basın Komisyonu’dur.

Kurumsal sosyal medya hesabı kullanan alan meclisleri, komisyonlar ve ye-
rel meclisler için dijital ortamda kurulan irtibat grubu varlığını sürdürmektedir. 
Bu grup aracılığıyla sosyal medya çalışmalarına birden fazla kurumsal hesap 
ile katkı sağlanmaktadır. Yeni dönemde merkezi basın komisyonunun var olan 
çalışmalarını sürdürecek ve çalışmaları geliştirecek biçimde çaba sarfedilmekte-
dir. Basın çalışmalarının tüm yerellerde koordineli olarak yürütülmesi komisyo-
numuz açısından güncelliğini kaybetmeyen bir hedeftir.

Faaliyetler
l	Eşsözcülerimizin planlamaları komisyonumuz tarafından düzenli olarak 

takip edilmektedir. Komisyonumuzun doğrudan yer alabildiği koşullar-
da eşsözcülerimize eşlik edilerek sosyal medya ve web sayfamız için oluş-
turulan içerikler paylaşılmaktadır.

l	Yürütme Kurulumuzun, alan meclislerimizin, komisyonlarımızın; basın 
toplantısı, basın açıklaması, basın metni vb. planlamaları komisyonu-
muz tarafından basınla paylaşılmaktadır. 

l	 Pandemi döneminde dijital platformlarda yürütülen çalışmalar yoğun-
laşmıştır. HDK çalışmalarını ve fikriyatını toplumla sıkça paylaşabilmek 
adına HDK’nin Sözü, Meclislerin Sözü ve Kadınların Sözü olmak üzere 
üç ayrı canlı yayın yapabilecek alt yapı sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda 
kısmi olarak kısıtlamaların azaltılması üzerine sokak faaliyetlerinin art-
masıyla birlikte Meclislerin Sözü ve Kadınların Sözü programlarıyla canlı 
yayınlara devam edilmiştir. 

l	Kadınların Sözü canlı yayını Kadın Meclisi’nin basılı yayına dönük bir 
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çalışma yürütmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç dahilinde yeniden başla-
tılmak üzere durdurulmuştur. Meclislerin Sözü canlı yayınları periyodik 
olarak yapılmaya devam etmiştir. Yeni dönem için yapılacak içerik tartış-
maları yeterli düzeye eriştiğinde Meclislerin Sözü canlı yayını için yeni 
bir format oluşturulacaktır.

l	Adalet Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Adalet Kürsüsü canlı yayını 
sonlandırılana kadar gerekli teknik destek sağlanmıştır. Göç ve Mülte-
ciler Meclisimizin yakın döneme kadar sürdürdüğü Sınırsız Sürgünsüz 
adlı canlı yayınlar için de gerekli teknik destekte bulunulmuştur. 

l	Son dönemlerde sesli dijital içeriklerin toplumun önemli bir kesimi ta-
rafından takip edildiğinin tespitiyle birlikte yapılan sosyal medya canlı 
yayınları aynı zamanda podcast yayınlarına da dönüştürülerek sesli arşiv 
yayınlar olarak paylaşılmıştır.

l	Online toplantıların sıklaşması üzerine bu toplantılar için gereken online 
alt yapıyı sağlayacak programlar edinilmiştir. Daha çok genel merkez ve 
alan meclisleri düzeyinde yapılan online planlamalar için ihtiyaç dahilin-
de teknik destek sunulmaktadır.

l	Üç ayda bir tüm genel meclis üyeleri, delegeler, bileşenler ve basın ile 
paylaşılmak üzere HDK Bülteni hazırlanmıştır. Dijital olarak yapılan bu 
çalışma önemli bir aksaklıkla karşılaşılmadığı taktirde üç ayda bir hazır-
lanmaktadır.  

l	Önceki dönemlerde sürdürülen ortak çalışmaların bazıları pandemi baş-
langıcıyla birlikte yeniden aktif hale getirilmiştir. Siyasi partimiz HDP’nin 
ve HDK bileşenlerinin genel merkez düzeyindeki basın komisyonlarının 
bir arada olduğu bir dijital grup oluşturularak basın ve sosyal medya 
alanında çalışması yapılacak gündemler ortaklaştırılmıştır. Bu koordineli 
çalışma devam etmektedir.

l	Ortak toplumsal gündemlere ilişkin yapılan sosyal medya çalışmalarının 
tamamına destek verilmiş, HDK’nin tüm kurumsal hesaplarını bir araya 
getirdiğimiz dijital gruplarda da çalışmalar ortaklaştırılmıştır. 

l	Sosyal medya çalışmalarının sıklaşması, kurumsal sosyal medya hesap-
larımızın işlevinin daha da artması, yerellerimizde ve alan meclislerimiz 
ile komisyonlarımızda basın çalışmalarının düzenli hale getirilmesi için 
açığa çıkan ihtiyaçla bir yönerge kaleme alınmıştır.

l	HDK gündemlerine ve genel gündemlere ilişkin tüm sosyal medya çalış-
maları ve basın faaliyetleri bu yönergeye uyumlu bir biçimde sürdürül-
mektedir. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
ADALET KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

Komisyon misyonu, HDK programında yer alan “adalet” eksenli yaklaşımlar 
ile belirlenirken komisyonun adalet mücadelesi hususunda Kongreye de yön-
lendirici bir yerde durması esas alınmıştır.

Nisan-Haziran ayları arasında adalet mücadelelerinin öznelerini ve temsilci-
lerini konuk alarak “Adalet Kürsüsü” isimli 7 ayrı canlı program gerçekleştiril-
miştir. Adalet talebini dile getiren kurum ve kişilerin sosyal medya kampanya-
larına katılınmış, tahrip edilen mezarlıklara dair bir sosyal medya kampanyası 
organize edilmiştir. Pandemi sürecinin elverdiği ölçüde toplumsal davalara, an-
malara ve dayanışma etkinliklerine komisyon üyeleri katılım sağlanmıştır.

Sosyal medya ve canlı yayınlar ile adalet mücadelesini sürdüren birçok kişi, 
grup ve kurum ile ilişkiye geçilmiştir. Komisyonun çalışmalarının ilk aşaması 
olarak amaçlanan tanınırlık pratiğin elverdiği sürece ortaya çıkmıştır. 

Komisyon çalışmaları, eylül ayında komisyon içi sorunlar ve planlama eksik-
likleri sebebiyle durmuştur.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM ADANA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

l	Ocak 2020 tarihinde yeni dönem meclis, yürütme ve Eş Sözcülük oluş-
turuldu.

l	HDK il meclisi olarak; emek meclisi, kültür meclisi, hak ve inançlar 
meclisi, basın-yayın meclisi, kadın meclisi ve gençlik meclislerinin gi-
rişim gurupları oluşturuldu.

l	4-12 Ocak 2020 tarihleri arasında ilimizde yapılan kitap fuarına katılım 
sağlandı.

l	8-9 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılan merkezi kadın ve Genel 
Meclis toplantısına katılım sağlandı.

l	Partimiz HDP’nin 23 Şubat’ta yapılan kurultay öncesi ilimizde yapılan 
toplantılara destek ve katılım sağlandı.

l	Emek meclisi girişim çalışmaları kapsamında KESK’e bağlı sendikalar 
ziyaret edildi.

l	İlimizde korona virüsü nedeniyle oluşturulan kriz masasında yer alındı.
l	10 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılan HDP Kadın buluşmasına ka-

tılım sağlandı.
l	Twitterda çeşitli konularda yapılan tağlara destek verildi.
l	İnfaz yasasına dönük genel merkezin isteği doğrultusunda Eş Sözcümü-

zün hazırladığı video; genel merkezle paylaşıldı.
l	‘Korona virüs döneminde kadına şiddet’ konulu rapor hazırlanıp; kadın 

platformlarıyla paylaşıldı. Ayrıca sosyal medyada konuyla alakalı yapı-
lan çeşitli etkinliklere destek ve katılım sağlandı.

l	‘Kardeş aile’ kampanyası kapsamında oluşturulan komisyonda yer alı-
nıp; yapılan çalışmalara destek sağlandı.

l	1 Mayıs işçi bayramı kapsamında; her kurumdan bir kişinin katılımıyla 
Uğur Mumcu Meydanında yapılan basın açıklamasına katılım sağlan-
dı.

l	‘Demokrasi Yürüyüşü’ hakkında HDP milletvekillerimiz ve il eş başkan-
larımızla birlikte ilimiz yerel basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
ziyaret edildi. Yapılan tüm engellemelere rağmen Hakkari’den gelen 
‘Demokrasi Yürüyüşü’ heyeti karşılanıp; HDK ve HDP Bileşenleri ile 
birlikte, HDP il binası önünde selamlama yapıldı.

l	Kobane’de yaşamını yitiren üç kadın siyasetçi için yapılan basın açıkla-
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masına destek ve katılım sağlandı.
l	Milletvekillerimizin tutuklanmaları ve kadına karşı şiddetle alakalı ya-

pılan basın açıklamasına katılım sağlanıp; basına röportaj verildi.
l	Baro gündemiyle toplanan avukatlara destek ve katılım sağlanıp; Adana 

Baro’su ziyaret edildi.
l	‘Kadın Mücadelesi Her Yerde’ başlığı altında Mersin HDK, HDP Kadın 

Meclisi ve diğer kadın örgütleriyle ortak basın açıklaması ve oturma 
eylemi yapıldı.

l	HDK Kadın meclisi olarak ‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ broşürleri mahalle 
ve sokaklarda dağıtıldı.

l	Ankara kadın buluşmasına katılım sağlandı.
l	Suruç katliamına yönelik yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.
l	27 Agustos tarihinde HDK Eş Genel Sözcümüz İdil Uğurlu ve genel mer-

kez yöneticilerinin katılımıyla il meclisimiz ile örgütlenme toplantısı 
yapıldı.

l	1 Eylül ‘DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’ etkinlik çalışmaları kapsamında mecli-
simiz aktif çalışıp; HDK Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun katılımıyla 
etkinlik yapılmıştır.

l	HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın yazdığı kitabın imza 
etkinliğine destek ve katılım sağlandı.

l	Meclisimize yansıyan taziye, düğün ve benzeri konularda temsiliyet dü-
zeyinde katılım sağlanıyor.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM ANKARA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

15 Aralık 2019 tarihinde genel kurulunu yapan Ankara İl Meclisimiz; kapita-
lizmin yaşamış olduğu çoklu krize karşı bu krizi derinleştirmek ve yeni yaşamı 
inşa için “HDK Zamanı” şiarı ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Genel Kurulda seçilen Ankara İl yürütmesi 26 Aralık 2019 tarihinde yaptı-
ğı yürütme toplantısı ile çalışma esasları belirlenmiş ve görev dağılımı yapmış, 
genel kurulda önerilen önergeler ve HDK’nin ana programını da gözeterek 2 
Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan il meclisi toplantısına sunulmak üzere bir 
dönem programı taslağı hazırlamayı hedef olarak önüne koymuştur. İl meclisi 
önce yerel meclislerle (Batıkent-Mamak-Eryaman) toplantı yapmayı planlamış; 
20 Ocak 2020 Batıkent ve 1 Şubat 2020 tarihinde ise Mamak mahalle meclisi 
ile toplantı yapmıştır. Ancak Eryaman Mahalle meclisi ile toplantıyı gerçekleş-
tirememiştir. Program taslağı mahalle meclislerinin önerileri ile revize edilerek 
meclise sunulmuştur. 

2 Şubat 2020 tarihinde yapılan 1. Meclis toplantına 40’ı aşan bir katılım ile 
gerçekleşmiş; siyasal süreç ve önümüzdeki dönem programı üzerinde yapılan 
tartışmalar sonucunda dönem programı netleştirilmiştir.

HDK ANKARA İL PROGRAMI 
HDK yeni yaşamın örgütlendiği zemin olarak bir taraftan yeni yaşama dair 

söylemini güçlü bir şekilde üretmeyi ve geliştirmeyi, diğer taraftan sorunlar 
etrafında yerelden başlayarak meclisleri örgütleyerek demokratik toplumu 
ve onun yaşam formunu üretmeyi hedeflemektedir. Söylemi ile kapitalizmin 
ideolojik hegemonyasına karşı demokrasinin/sosyalizmin fikri hegemonya-
sını kurarken meclislerle kapitalist dayatmalara karşı yeni yaşamı örgütle-
yecektir.

HDK il programının bu genel çerçeveyi esas alan bir tarzda oluşturulması 
gerekir. Bu kapsamda il programı üç temel başlıkta oluşur:

1- Genel Meclisin kararlaştırdığı programın hayata geçirilmesi
2- İl düzeyinde hazırlanacak program
3- Mahalle meclislerimiz ve alan meclislerimizin programı
H	Genel Meclisin belirlediği programı hayata geçirmek konusunda yoğun-
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ca bir emek harcanması önemlidir. Genel meclisin kararlaşmalarına 
yerel çalışmalarımız ile katılacağız.

H	Önümüzdeki dönem Ankara il programı şu temel başlıklarda oluşacak-
tır.

l	Geçmiş dönemde kurumsallık için önemli çalışmalar yürütüldü. Bu kap-
samda bunu daha da geliştirmek konusunda ısrar edilecektir. Bu kap-
samda; yürütme işleyişi ve çalışmaları daha disiplinli yürütülecektir. Yü-
rütme toplantıları ayda bir kez genel meclis üyelerinin katılımı ile geniş-
letilmiş olarak yapılacaktır. HDP İl ile kurumsal ilişkiler Kongre ve onun 
partisi anlayışı çerçevesinde yürütülecektir. Alan meclisleri ve mahalle 
meclisleri ile ilişkiler sürdürülecek ve çalışmalarına aktif katılım sağla-
nacaktır.

l	Yürütme toplantıları farklı meclislerin bulunduğu yerellerde yapılacaktır.
l	Yürütme ve meclislerin katılımı ile eğitim çalışmaları yürütülecektir. Aynı 

zamanda bu eğitimler yaygınlaştırılacaktır.
l	Kentin dinamikleri ile buluşmak için, farklı kesimlerine açık “Kentimizi 

Konuşuyoruz” başlığında öncesinde atölyelerle başlayan iki günlük (Ha-
ziran ayının ikinci yarısı) çalıştay/sempozyum yapılacaktır. Çalıştaya si-
yasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri, eko-
loji hareketleri, yöre dernekleri, halklar ve inanç kesimlerinin katılımı 
hedeflenecektir. Çalıştayda kent mimarisi, ekoloji, gıda güvenliği, ulaşım 
hakkı, barınma hakkı, emek sömürüsü, erkek egemen zihniyet başlıkla-
rında kentin durumu ortaya koyulacak, sorun başlıkları tespit edilerek 
bu başlıklarda çalışmalar yürütülecektir. Mahalle ve semtlerde yapılacak 
atölyelerle çalışmalar güçlendirilecektir.

l	Belirlenen sorun başlıklarında mücadele ortaklıkları ve zemini yaratarak 
yeni örgütlenme alanları kurulmasını sağlamayı hedefleyeceğiz.

l	Kentimizi konuşurken aynı zamanda yerel demokrasi tartışmaları yürüte-
rek yeni demokratik mevziler oluşturmayı hedefleyeceğiz.

l	HDK 8. Genel kurulunda belirlenen, örgütlenme için öncelikli alan meclis-
leri olan emek, ekoloji ve halklar ve inançlar meclis çalışmalarına ağırlık 
verilecektir.

l	Mahalle meclisleri için yeni bölgeler belirlenecektir.(Dikmen-Sincan)
l	Kentin siyasal, sosyal ve ekonomik alanına ilişkin söz üretmek ve sözünü 

söylemek için toplantılar, forumlar, paneller düzenlenecektir.
l	Kadın meclisi çalışmalarının yaygınlaştırılması ile kent ve genel kadın 

gündemlerine müdahil olunacak, aynı zamanda kadın özgürlük mücade-
lesinin yerel düzeyde ivmelenmesine zemin olunmaya çalışılacaktır.

l	ODTÜ’deki dinamik değerlendirilecek, başlatılacak gençlik etkinlikleri ile 
gençliğin HDK ile buluşması sağlanarak sürekliliği olan bir gençlik mec-
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lisinin kurulması hedeflenecektir.
l	Örgütlenme komisyonu kurularak komisyon çalışmaları yürütmeden en 

az bir kişinin katılımı ile yerel meclis örgütlenmeleri için yerel çalışmala-
ra yoğunlaşacaktır.

l	Kriz zemin alınarak kent çapında demokratik kurumlarla ortak çalışmalar 
yürütülecektir.

l	Yeni bir yaşam ve dayanışma ekonomileri tartışmaları ve kooperatif tartış-
maları yürütülerek farklı deneyimlerinden çıkarılacak derslerle bu konu-
da çalışmalar yürütülecektir.

l	Kent konseyi çalışmaları takip edilerek buradaki çalışmalara katılınmaya 
çalışılacaktır.

l	Mahalle meclisleri ve alan meclisleri programları; Mahalle meclislerinin 
çalışmalarına katılım dışında onların önerileri ve programlarının geliş-
tirilmesine katkı verilecektir. Alan meclislerinin çalışmalarının yürütül-
mesi ve her alanın kendi programını oluşturmak için çalışmalar yürütü-
lecektir. Bu kapsamda;

l	Ekoloji komisyonunun kurulması ve komisyonun yürüteceği tartışmalar 
ile bir taraftan HDK ekoloji meclisinin programına katılım sağlanırken 
aynı zaman ekoloji başlığında belirlenen konularda çalışmalar yürütüle-
cektir. Ekoloji politik çerçevesinde yürütülen tartışmaların Ankara yere-
linde ortaklaştırılması hedeflenecektir.

l	Daha önce mevcut olan Emek Komisyonu yeniden toparlanacak, yerel 
gündemleri dışında HDK Emek Meclisinin belirlediği tekstil ve inşaat 
alanına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Özellikle Mamak meclisimizce 
daha önce yürütülen inşaat işçileri, kağıt işçileri ve temizlikçi işçi kadın 
çalışmaları alanında biriktirilenler zemin alınarak bu emek çalışmalarına 
yoğunlaşılacaktır. HDP ile ortak sendika, oda ve dernek yönetimlerinde 
bulunan HDK’li yönetici ve HDP il ve ilçede bulunan demokratik kitle ör-
gütlerinde sorumlu yöneticiler ile toplantı yapılarak emek çalışmalarına 
yoğunluk verilecektir. Mültecilik ve emek başlığında çalışmalar yürütüle-
cektir. Tarım işçileri ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

l	 Son dönemlerde çalışmaları hızlanan HDK Halklar ve İnançlar Meclis 
çalışmalarının yerel çalışmalarını yürütecek komisyon kurulacak, fark-
lı halklar ve inançlar ile ilişkiler geliştirilecek, yapılacak etkinlikler ile 
ilişkiler artırılarak HDK zemininde buluşmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu 
kapsamda yöre dernekleri ile ilişkiler geliştirilecektir.

l	HDK Düzleminde bulunan Aziz Yural Sağlık ve Politika Okulu ile sağlık 
alanına ilişkin çalışmalar yürütülecek ve yerel sağlık komisyonunun 
oluşması ile kentteki sağlık sorunları ve sağlık politikaları konusunda 
yaklaşımların toplumsallaşması çalışması yürütülecektir.
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l	Meclis tarafında belirlenen program doğrultusunda çalışmalar yürütülme-
ye çalışıldı. Ancak 11 Mart 2020 tarihinde başlayan pandemi ile çalışma-
lar sekteye uğradı. Buna rağmen eksik de olsa bir faaliyet yürütülmeye 
çalışıldı. 

l	Belirlenen program ve genel karar çerçevesinde yapılan çalışmaları değer-
lendirmeye çalışacağız, arkasından da bu dönemde yapılan faaliyetleri 
başlıklar ve kısa açıklamalarla toparlamaya çalışacağız.

l	HDK Ankara İl meclisinin oluşturduğu program;
l	HDK genel kararlaşmaları çerçevesinde yapılan çalışmalar;
l	Demokrasi mücadelesinin güncel ihtiyaçları üzerinde yapılan çalışmaları 

değerlendirmek, faaliyetlerin değerlendirilmesi açısında daha sahici ola-
caktır.

HDK Ankara İl Meclisinin Dönemsel Programı Çerçevesinde Yapılan Faa-
liyetlerin Değerlendirilmesi

Ankara il meclisinin dönemsel programı temel bazı başlıklardan oluşmakta-
dır. Bu başlıklar altında yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı ve niye yamadı-
ğımızı içsel ve dışsal nedenleri ile özeleştirilsel bir şekilde yazmaya çalışacağız.

HDK Ankara il programında öne çıkan başlıklar;
H	Kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaların yapılması; bu konuda geçmiş dö-

nemde yapılan çalışmalar önemli olanaklar sunmuştu. Bunu geliştirme 
konusunda yoğunca caba harcandı. Kurumsallaşma başlığında öncelikle 
il yürütmesinin düzenli periyotlarda toplantısını yapmaya çalıştı. Birkaç 
arkadaşın dışında yürütme toplantılarına düzenli katılım sağlandı. Genç-
lik meclisinde yürütmeye önerilen arkadaşların katılımı sağlanamadı. 
Meclis tarafından alınan kararların planlaması yapılmaya çalışıldı. Yapı-
lan planlamalar hayata geçirilmeye çalışıldı.  

Meclis toplantıları düzenli yapılmaya çalışıldı. Pandemiden kaynaklı bazı 
meclis toplantıları sanal ortamda yapıldı. Yüz yüze toplantıların yapılması ko-
nusunda tartışmalar yürütüldü. Üç meclis toplantısı mahallelerde yüz yüze ya-
pılmaya çalışıldı. İletişim ağımızda çok sayıda meclis üyemiz olmasına rağmen 
meclis toplantılarının katılımı düşük olmuştur. Katılımı artırmak için pandemi 
boyunca Kongre delegesi olan arkadaşlar telefonla aranmasına rağmen katılım 
bir türlü artırılamamıştır. 

Kurumsallaşma konusundaki başlıklardan biri bileşenler ve HDP ile ilişkiler 
olmuştur. Üç kez bileşen toplantısı planladık ancak bileşenlerin katılımı çok 
sınırlı olmuştur. Bileşenlerin HDK gündemi olmadığı görülmüştür. 

HDP il yönetimi olarak bir eş güdüm sağlanmış, Eş Sözcüler ve eş başkanla-
rın zaman zaman ortak toplantılar yapması sağlanmasına rağmen, HDK il yü-
rütme ve HDP il yönetiminin ortak toplantısı planlanmasına rağmen her defa-
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sında farklı gerekçelerle ertelenmiştir. 
l	Yerel meclislerle ortak toplantıların yapılması; bu kapsamda iki toplantı 

yapılmış, yerel meclislerin katılımı istenilen düzeyde olmamıştır.
l	Eğitim çalışmaların yapılması; sınırlı sayıda eğitim çalışması yapılmıştır.
l	Kendimizi konuşuyoruz programının yürütülmesi için bir komisyon oluş-

turulmuş, komisyon bir çalışma programı çıkarmış; 28 Şubat ve 12 Mart 
2020 tarihlerinde iki toplantı yapmış ancak pandemi ile birlikte bu çalış-
ma da sürdürülememiştir. En son 5 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplan-
tıda Saraçhane Mahallesi gündem yapılmıştır.

l	Ankara’da bulunan diğer demokrasi güçleri ile sorunlar etrafından ortak 
çalışmaların yürütülmesi; bu kapsamda demokrasi güçleri ile görüşmeler 
yapılmış, ancak pandemi ile birlikte yaşanan kapanmadan kaynaklı ola-
rak ortak çalışmalar istenilen düzeyde yürütülememiştir. 

l	Alan meclislerinin örgütlenmesi; alan meclislerimiz olarak ekoloji ve emek 
meclisimiz, daha doğru komisyonlarımız vardı. Programda halklar ve 
inançlar meclisimizin örgütlenmesi önerilmişti. Ekoloji komisyonumuz 
dönemin başında birkaç önemli çalışma yapmasına rağmen daha sonra 
başlayan iç tartışmalardan kaynaklı olarak dağıldı. Emek komisyonu bir 
iki toplantı yapmasına rağmen bir türlü çalışma programı çıkaramadı. 
Genel emek meclisi çalışmalarının da durması ile birlikte yerel komis-
yonumuz toplanamadı. Ancak çoklu kriz çalışmalarına katkı sunmaya 
çalıştı. Halklar ve inançlar komisyonumuz kuruldu. Genişlemek için 
bir çalışma yürüttü. Ancak çalışma sürdürülemedi. 21 Şubat Anadil ça-
lışmaları bu komisyonumuz tarafında yürütülmesi gerekirken, 2020 yılı 
programı il yürütmesi tarafından, 2021 yılı programı ise ağırlıklı HDP il 
yönetiminin katkıları ile yapılabildi.

l	Var olan mahalle meclislerine güç katmak, yeni mahalle meclislerinin ör-
gütlenmesi; Batıkent, Mamak ve Eryaman meclislerimizle yapılan ortak 
toplantılarla güç sunulmaya çalışıldı, il çalışmaları için bu meclislerden 
güç alındı. Sincan için bir çalışma yürütüldü, ancak bir sonuç alınamadı. 
Dikmen mahallesi için yapılan çalışmalar bir aşamaya geldi, bundan son-
ra sürekli ve ısrarlı çalışma yürütülürse sonuç alınabilir. Seyranbağları 
için iki toplantı yapıldı. Ancak bir çalışma yöntemi belirlendi. Burada yü-
rütülecek ısrarlı bir çalışma ile sonuç alınabilir. HDP ile Hüseyingazi’de 
yürütülen bir çalışma sonucunda dernek açıldı. Bir potansiyel  var olma-
sına rağmen belirli bir program çerçevesinde çalışmalar yürütülmediği 
taktirde bu potansiyel ortaya çıkarılmayabilir. Diğer yerel, alan ve kadın 
meclisinin vereceği destek ile iyi bir sonuç elde edilebilir.

l	Kadın ve gençlik meclislerinin örgütlülüğünün yaygınlaştırılması; kadın 
meclis çalışması belirli bir durgunluk yaşamasına rağmen pandemiyi 
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olanağa dönüştürerek yapılan çalışmalar sonucu görünürlüğü sağlanır-
ken, aynı zamanda genişleme de sağladı. Ortaya çıkan güç ile genel kadın 
meclisine ve HDP kadın meclisine de katkı sunmuştur. 

l	Gençlik meclisimiz daha çok da ODTÜ meclisi ile sınırlı idi. “Bu meclisi-
miz zemin alınarak bir gençlik meclisi kurulabilir mi” diye çaba ortaya 
konuldu. HDP ile bu konuda bir tartışma yürütüldü, yaşanan tutuklama-
lar ve pandemiden kaynaklı olarak okulların uzaktan eğitim yapmasın-
dan dolayı gençlik meclisimiz örgütlenemedi. Ancak ODTÜ meclisimizin 
çabası ile bazı etkinlikler yaptılar. Gençlik meclisi ile il yürütme arasında 
da istenilen bir koordinasyon sağlanamadı.

l	Kriz/çoklu kriz çalışmalarının yürütülmesi; 2019 yılında başlatılan çoklu 
kriz kampanyası genel olarak çoklu kriz yerine sadece ekonomik kriz ile 
sınırlandıran bir yaklaşımdan kaynaklı bir türlü kampanya başlatılama-
dı. Bileşenlerle yapılan toplantılar sonucunda bir komisyon kurulması 
ile bir çalışma başlatıldı. Tüm emek ve demokrasi güçleri ile görüşmeler 
yapılmasına rağmen çok sınırlı bir kesimle ortak bir çalışma yürütüldü. 
Yaklaşımın bir türlü ortaklaştırılmamışından kaynaklı olarak çalışma is-
tenilen çerçevede sürdürülemedi.

l	 Kente ilişkin söz üretmek için panel/forum vb. çalışmalar yürütmeyi 
amaçlamamıza rağmen bu konuda bir çalışma programı çıkarılamadı.

l	Basın komisyonunun güçlendirilmesi için bir çalışma yürütüldü. Ancak 
komisyon yürütmenin dışına taşırılamadı. Buna rağmen sosyal medya 
mecrası düzenli kullanılmaya çalışıldı. 
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BU DÖNEMDE YAPILAN BAZI FAALİYETLER

l	26 Şubat 2020 tarihinde Tayip Temel ve Fatma Gök’ün konuşmacı olarak 
katıldığı Anadili Paneli gerçekleştirildi. 

l	Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu’nun 1 Mart 2020 tarihinde yaptığı “Ye-
rel Buluşmalar” etkinliğine katılım gösterildi. 

l	Sosyal medya üzerinde buluşmalar yapıldı. 1 Nisan 2020 tarihinde Eş Söz-
cümüz Sedat Şenoğlu ile “salgın ve gündeme dair değerlendirmeler” üze-
rine bir yayın yapıldı. 8 Nisan 2020 tarihinde  HDK-Yürütme Kurulu ve 
Sağlık Meclisi Üyesi Heval Bozdağ ile “salgın, sağlık ve gündem” başlıklı 
bir program yapıldı.

l	Ekoloji Komisyonumuzca düzenlenen “Savaşın Ekoloji Üzerindeki Etkile-
ri” panelimize Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu,  HDP Milletvekili Murat Çep-
ni ve  ÖHD’den Hülya Yıldırım sunum yaptılar.

l	Mayıs 2020’de zoom üzerinde Ekoloji komisyonumuz ile sağlık komisyo-
numuz  pandemi gündemli ortak toplantı yaptı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI:
l	6 Haziran ve 13 Haziran 2020 tarihlerinde iki oturum olarak “HDK Nedir 

ve HDK Örgütlenmesi” konulu 20 kişinin katılımı ile eğitim yapıldı.
l	13 Şubat 2021 tarihinde “HDK Genel Kurula Hazırlık” başlığında eğitim 

yapıldı.
l	20 Şubat 2021 tarihinde Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu’nun öğrencile-

rinin katılımı ile “pandemi “ başlıklı bir buluşma gerçekleşti.
l Çoklu Kriz: 1 Aralık 2020 tarihinde başlayarak çoklu krize ilişkin farklı 

kurumların katılımı ile toplantılar gerçekleştirildi. 12 Ocak 2020 tarihin-
de deklarasyon yayınlandı. 

l	İnşaat işçileri dernekleşmesi için 19 şubat 2020 toplantısı yapıldı.
l	 Van’da bulunan göçmenlerin yaşanan sorunlarının yerinde tespiti için 

Göçmenler Meclisimizin hazırladığı rapor Ankara’da yapılan açıklama 
ile kamuoyu ile paylaşıldı.

l	HDK Merkez bürosunun basılması ve Eş Sözcümüzün Sedat Şenoğlu’nun 
bulunduğu gözaltılara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

l	Eylül ayında HDP tarafında başlatılan adalet yürüyüşünün karşılaması 
için demokratik kurumlar ve siyasi partiler ziyaret edildi.

l	Pandemi döneminde yaşanan kapanmadan kaynaklı olarak iletişimi ko-
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parmamak için var olan kongre delegeleri yürütme arasında paylaşılarak 
on beş günde bir arandı.

l	Mahalle meclislerimizle ortak toplantılar yapıldı. Havaların sıcak olduğu 
günlerde parklarda buluşmalar sağlandı. 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde 
Batıkent-Mamak-Eryaman-Dikmen toplantıları yapıldı. İkinci toplantı 
24-25 ekim 2020  tarihlerinde ve üçüncü toplantı ise  14-15 Mart 2021 
tarihlerinde yapıldı. 

l	Saraçoğlu mahallesinde HDK’nin tutumunun netleştirilmesi için 8 Aralık 
2020 tarihinde  HDK’nin tüm bileşenlerinin katılımı ile bir toplantı dü-
zenlendi. Belirlenen tutum 18 Şubat 2020 tarihinde kamuoyu ile payla-
şıldı.

l	22 şubat 2021 tarihinde Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Dil Bilimci 
Yazar Mevlüt Aykoç Akademisyen Erdoğan Boz, Ermenice Dil Eğitmeni 
Sevan Değirmenciyan ve Araştırmacı Yazar Bereket Kar katılımı ile 21 
Şubat Dünya Anadili Günü Paneli düzenlendi.

MAMAK MECLİS ÇALIŞMALARI
l	Ege mahallesinde bulunan Eski çöplüğün ranta çevrilmesine karşı Mamak 

platformuyla ortak basın açıklaması yapıldı.
l	 “Kıdem Tazminatıma Dokunma” başlığıyla basın toplantısı düzenlendi. 

Hazırlanan afiş ve bildiriler dağıtıldı.
l	2 Temmuz için hazırlanan afiş asıldı. Basın açıklaması  yapıldı.
l	Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’na destek amaçlı mektup eylemi gerçekleşti-

rildi.
l	1 Mayıs için hazırlanan bildiriler yapılan basın açıklaması ile dağıtıldı. 
l	Tecrite ilişkin afişleme yapıldı.
l	4 eylül 2020  tarihinde mahalle temsilcilerinin katılımı ile “HDK nedir?” 

başlıklı eğitim çalışması yapıldı. 

BATIKENT MECLİSİ 
l	22 Ocak “Nazım Hikmet Şiirine Aşk Desteği” başlıklı çalışma, müzik din-

letisi gerçekleştirildi. 26 Ocak tarihinde geleneksel ay sonu kahvaltısı dü-
zenlendi ve deprem üzerine söyleşi yapıldı.

l	4 Ocak tarihinde dernekte film gösterimi etkinliği yapıldı. Batıkent Daya-
nışma Platformu tarafından gerçekleştirilen “Artık Yeter” başlığı ile “Hal-
kı soyup imtiyazlı şirketleri, gerici vakıfları büyütmenize izin vermeyece-
ğiz” konulu basın açıklaması Gimsa önünde gerçekleştirildi. 

l	Batıkent Dayanışma Platformu olarak, Batıkent’te İnan Avşar isimli ma-
tematik öğretmeni bir gencin intiharı üzerine “Artık Yeter Gençlerimiz 
Ölüyor” başlıklı basın açıklaması Gimsa Önünde gerçekleştirildi.
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KADIN MECLİSİ ÇALIŞMALARI
l	Kadın meclisi üyeleri ile …. tarihinde kahvaltılı buluşma gerçekleştirildi.
l	Kadın Konferansı için yerel çalıştaylar toplantısı 4 Ekim  2020 tarihinde 

yapıldı.
l	20 Kasım 2020 tarihinde Melda Yaman’ın konuşmacı olduğu Pandemide 

Kadın Emeği: Olanaklar ve Sınırlılıklar başlıklı bir online panel gerçek-
leştirildi.

l	HDP Kadın meclisi ile ortak 17 Ocak 2021 tarihinde başlayan 6 atöyle 
yapıldı.

l	29 Temmuz’da HDK Ankara Kadın Meclisi olarak HDP Kadın Meclisiyle 
birlikte HDK’nin İstanbul Sözleşmesiyle ilgili broşürlerini Batıkent mey-
danda ve halk pazarında dağıtıldı. 

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMALARI
l	Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yapıldı (karma), ararenkfanzin kadın 

yayını internet sitesi kurulmasına öncülük yapıldı (kadın)
l	Havin ile Boğaziçi eylemleri ve LGBTİ+ temalı etkinlik düzenlendi (karma)
l	ODTÜ cinsel tacizi önleme birimi (citob) üzerinden 25 Kasım’da tanıtım 

yapıldı (kadın) 
l	Citob üzerinden ODTÜ kadın dayanışması ile birlikte birleşik bir kampan-

ya başlatıldı (kadın)
l	HDK Gençlik için Ankara’da genişletilmiş bileşenleri içeren grup kuruldu 

(karma)
l	ODTÜ dayanışma ağı kurulmasında aktif rol alındı (karma)
l	ODTÜ Meclisimizce sosyal medya üzerinde Milletvekili Murat Çepni ile 

ODTÜ Kavaklık Direnişi üzerine forum yapıldı.

ÖNERİLER :
l	Mahalle toplantılarının periyodik olarak sürdürülmesi, 
l	Gençlik meclisi örgütlenmesi için şu anda HDK çalışmalarında bulunan 

gençlerle yapılacak çalışmalarla  gençlik buluşmaları yapılması,
l	Halklar ve inançlar meclis çalışmasının sürdürülmesi, 
l	Kentimizi konuşuyoruz programının sürdürülmesi,
l	Yürütme toplantıları düzenli olarak  raporlaştırılmalıdır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM AYDIN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU 

Mayıs-Haziran aylarında HDP İl örgütünün yürüttüğü kardeş aile kampan-
yasında birlikte çalışmaya devam edildi. Bu 2 aylık süreçte 1 defa toplantı ya-
pılabildi. Ancak HDK’de yer alanlar bireysel olarak da olsa iletişim halindeydi. 
HDK Yürütmesinde korona günlükleri okumaları yapıldı. 22 bileşenden oluşan 
Aydın kadın dayanışma platformunun dönem sözcülüğünü SES kadın sekreteri 
olan Hale Dalkıran yürütmektedir. Bu arkadaşımız aynı zamanda yeni bir eşsöz-
cü belirlenene kadar HDK eşsözcüsü olarak da temsiliyeti sürdürmekte ve HDK 
perspektifiyle platform etkinliklerinde çalışma yürütmektedir.

l	20.05.2020 tarihinde Ek Ödeme Adaletsizliğine yönelik Aydın Kent Mey-
danında SES’in yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	29.05.2020 tarihinde Batman ilinde haksız yere sürgün edilen 3 Sosyal 
Hizmet Çalışanı için SES’in yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	04.06.2020 tarihinde Aydın Kent Garı önünde TCDD’de yapılan sürgün-
lere yönelik Aydın KESK Platformu olarak yapılan basın açıklamasına 
destek verildi.

l	07.06.2020 tarihinde Ege HDK Sağlık Koordinasyonu Toplantısı yapıldı.
l	08.06.2020 tarihinde İzmir’de yapılan HDP-HDK Toplantısına katılım sağ-

landı.
l	 10.06.2020 tarihinde Çocuk İstismarına Yönelik meclisten geçen yasa 

tasarısına karşı bileşeni olduğumuz Aydın Kadın Dayanışma Platformu-
nun Aydın Kent Meydanında yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	11.06.2020 tarihinde Denizli, Aydın ve genel merkezden katılımın sağlan-
dığı HDK Kadın Meclisi bölge toplantısı online olarak yapıldı.

l	13.06.2020 tarihinde HDK Genel Sağlık Meclisi toplantısı yapıldı.
l	14.06.2020 tarihinde Genel HDK Kadın Meclisi toplantısına katılım sağ-

landı.
l	15.06.2020 tarihinde HDP’nin başlattığı Demokrasi Yürüyüşünün sokak-

ta pankart açarak start verildiği eyleme katılım sağlandı.
l	16.06.2020 tarihinde 15-16 Haziran Direnişini anmak için bileşeni oldu-

ğumuz Aydın Emek ve Demokrasi Platformunun basın açıklanmasına 
destek verildi.

l	18.06.2020 tarihinde Aydın yerelinde öldürülen Merve Kotan’ın karar du-
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ruşmasına katıldık. Sonrasında onaylanan infaz yasasına yönelik Aydın 
Kent Meydanında bileşeni olduğumuz Aydın Kadın Dayanışma Platfor-
mu dönem sözcüsü olarak basın açıklaması yaptık.

l	19.06.2020 tarihinde Aydın Kadın Dayanışma Platformunun taleplerinin 
yer aldığı mektuba imzacı olduk ve mağdur ailelerin yazdığı mektuplarla 
birlikte TBMM başkanlığına ve AÇSHB’ye fax çektik.

l	21.06.2020 tarihinde Change.org üzerinden Çocuk İstismarı Yasa Tasarı-
sına yönelik sosyal medyada Aydın Kadın Dayanışma Platformu olarak 
başlatılan imza kampanyasının bileşenleri arasında yer aldık.

l	22.06.2020 tarihinde Baro’ya yönelik yapılması planlanan şeçim değişik-
liğini eleştiren ve yerelden Ankaraya başlatılan Adalet Yürüyüşüne Aydın 
HDK olarak destek verdik. Aydın Adliyesi önünde bu hukuksuzluğu pro-
testo etmek için yapılan oturma eylemine katıldık.

l	22-28 Haziran tarihleri arasında Aydın yerelinde HDK bileşeni olan Renkli 
Güvercin LGBTİQ+ ile birlikte Onur Haftası etkinliklerine aktif olarak 
katıldık
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM BALIKESİR İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

 
l	29 Ocak’ta “il genel kurulu hazırlıkları” gündemi ile il yürütmesi toplantısı 

yapıldı. Bu toplantıda, tüm bileşenlerle yardımlaşarak;
 1- Yapılacak eğitim çalışmasına yoğun katılım sağlanması ve
 2- Genişletilmiş il toplantısı yapılmasına karar verildi.
l	12 Şubat’ta genel merkezin öncülüğü ile “HDK nedir, düşünceleri ve amaç-

ları” konusunda yapılan eğitim çalışmasına 35 arkadaş katıldı.
l	13 Şubat’ta il yürütme, bileşenler ve mevcut delegelerin katılımı ile geniş-

letilmiş toplantı yapıldı.
l	Bu toplantıda, İl meclisinin 14 Şubat’ta toplantıya çağrılması ve ana gün-

dem olarak “İl Genel Kurul Komisyonu ve Mutabakat Komisyonu seçimi” 
şeklinde oluşturulmasına karar verildi.

l	14 Şubat’ta HDK İl Meclisimiz “il Genel Kurulunun hazırlıkları ve komis-
yonların seçilmesi” gündemi ile toplandı. Bu toplantıda aşağıdaki karar-
lar alındı.

  1- 12 üyeden oluşan İl Genel Kurul Komisyonu kuruldu.
  2- 5 üyeden oluşan Mutabakat Komisyonu kuruldu.
  3- 24 Şubat’ta Edremit Körfezindeki 4 ilçe ve çevresindeki yerleşim bi-

rimleri ile ortak halk toplantısı yapılmasına,
  4- 26 Şubat’ta Balıkesir Merkez ve çevresindeki ilçelerin katılımı ile 

halk toplantısı yapılmasına,
  5- 27 Şubat’ta Marmara Denizine bakan ilçenin ve çevresinin katılımı 

ile halk toplantısı yapılmasına,
  6- Yine 27 Şubat akşamı İl Meclisi toplantısına karar verildi.
l	Kararlaştırıldığı gibi 24 Şubat’ta Edremit Körfezi ilçeleri, 26 Şubat’ta Balı-

kesir merkez ve çevre ilçeleri ve 27 Şubat’ta da Marmara Denizine bakan 
ilçelerle toplantılar yapıldı, bu toplantılarda görev almaya gönüllü arka-
daşların listeleri yapıldı.

l	27 Şubat günü akşamı İl Meclisi toplandı. Bu toplantıda, İl Genel Kurulu-
na sunulmak üzere;

1- Bileşenlerin, Kadın Meclisinin ve gençliğin önerileri de dikkate alınarak, 
11 üyeden oluşan İl Yürütmesi ve içinden 2 Eş Sözcü, tüm katılımcıların 
mutabakatıyla belirlendi.

2- Yine aynı mutabakatla 19 Genel Kurul Delegesi belirlendi.
3- Genel Meclise önerilecek biri kadın ve biri erkek olmak üzere iki arkada-

şın belirlenmesi de aynı yöntemle yapıldı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM BURSA İL MECLİSİ YILLIK FAALİYET RAPORU

2020 yılında düzenli aralıklarla toplantılarını yaptı. Bursa’da yapılan etkin-
liklerine katıldı. Merkezi düzeyde yapılan etkinliklere temsili düzeyde katılım 
sağlandı. Bursa il meclisi olarak özgün yapılan faaliyeti yoktur. 

Yıl sonuna doğru yeniden organize olmak amacıyla toplantılar yapıldı. 
Genel kurul öncesi toplantılar yapıldı. Eğitim amaçlı toplantıya katılım sağ-

lanarak HDK’nin önemi yeniden vurgulandı. 
Genel kurulda seçilen arkadaşlar il meclisini toplayarak görev paylaşımı ya-

pıldı. 
Emek meclisi, ekoloji meclisi, kadın meclisi ve gençlik meclisinde görev alan 

arkadaşlar belirlenerek yeni dönem faaliyetlerine daha organize olarak faaliyet-
lerin startlarını verdik. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM ÇANAKKALE İL  MECLİSİ FAALİYET RAPORU

2020 Mart ayında ortaya çıkan pandemi sürecinde HDP, HDK olarak kriz 
masası oluşturuldu. Öncelikle 65 yaş üstü kişilerle iletişime geçilerek ihtiyaçları 
belirlendi. Durumu uygun olanlardan bağış toplanarak, belirlenen ihtiyaçlara 
göre paketler hazırlandı ve ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Sosyal medya üzerinden iletişim ağları kuruldu.
2019 yaz aylarında, Kazdağıları’ndaki ağaç katliamı ortaya çıktıktan sonra 

başlayan direnişin içinde yer almaktayız. Bu direnişin organize edilip başlatıl-
masına katkı sunduk. Kazdağları Balaban bölgesinde kalan, Kazdağıları savu-
nucuları olarak bölgede nöbet tutan arkadaşlara, Eylül ayında jandarma tarafın-
dan alandan çıkarılıncaya kadar, hem erzak katkısında bulunarak, hem de sık 
sık ziyaret ederek her konuda destek olundu. Merkeze geldiklerinde evlerimiz-
de konuk ettik.

KESK tarafından organize edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı, fiziksel mesafeye dik-
kat edilerek siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile basın 
açıklaması yapılarak kutlandı. Ülke genelinde olduğu gibi, gün boyunca bal-
konlara, camlara pankart ve dövizler asıldı. Akşam ise her mahallede olmasa 
da, yer yer balkon ve teraslarda 1 Mayıs marşı söylenmiş olduğunu sosyal med-
yadan takip ettik.

2020 Mayıs ayında Ramazan ayı nedeniyle verilen fitre ve zekalar ile gıda 
maddelerinden oluşan koliler hazırlandı ve ihtiyaç sahiplerine iletildi.

HDK olarak demokratik anayasa, demokratik toplum ve özgürlükler için. 
Çanakkale demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak adına CHP, DİSK Emekl 
Sen, İHD, Halkevleri gibi demokrasi güçleri ile görüşmeler yapıldı.

Kazdağları’nda alanda nöbette kalan arkadaşlara jandarmanın sürekli bas-
kısı nedeniyle yapılan basın açıklamasına destek verildi. Direnişin 1. yılı nede-
niyle yapılacak faaliyetlerin hazırlık aşamasında katkı sunduk. Basın açıklaması 
için toplandığımızda polisin sert müdahalesi ile karşılaştık, gözaltılar oldu. Ser-
best bırakılıncaya kadar bekleyip aldık.

Ekim ayı sonunda Jandarma tarafından alandan gözaltılar uygulayarak nö-
bet alanından çıkartıldılar. Alan dağıldı. Arkadaşların bir kısmı merkezde, bir 
kısmı Bayramiç ilçesi ve köylerde kalmaya devam etmekteler.

Ekoloji mücadelesinin kalıcı bir zemine oturtulabilmesi için demokratik 
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kitle örgütleri ile iki kez yüz yüze, bir kez İnternet üzerinden toplantı yapıldı. 
HDK’dan bir arkadaşımızın da içinde olduğu 6 kişilik planlama, yürütme ekibi 
kuruldu.

Gelinen süreçte “Kazdağları Ekoloji Platformu” oluştu. Oluşumunda çağrıcı 
kurulda yer aldık. 2 aylık çalışma sürecinde olgunlaşarak, 67 kurumsal, 20 civa-
rı bireysel katılımcı ile kuruldu. KEP (Kazdağları Ekoloji Platformu) 6 aylık bir 
süreç için yürütme belirlendi. Çalışma grupları belirlendi. 15 günde bir Zoom 
üzerinden toplantılar devam etmekte.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edildiğinin ertesi günw, sivil toplum örgütleri 
ve bireysel olarak güçlü bir katılımla yaptık ‘İstanbul Sözleşmesinden Vazgeç-
miyoruz’ diyerek ilk basın açıklamamızı yaptık. Sözleşmenin uygulanması tale-
biyle iki hafta her gün stant açarak imza topladık. Ve Sözleşmenin ne olduğunu 
anlatan broşürler dağıttık. Hava koşulları ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle 
ara verdik. Her cuma basın açıklaması yaparak devam ediyoruz. Pandemi ko-
şullarına göre, sözleşmenin iptali iptal edilinceye kadar sürecek direniş ve mü-
cadelemiz stant ve çeşitli etkinliklerle sürüyor.

27.03.2021 tarihinde zoom üzerinden HDK Genel kurulunu yaptık.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM DENİZLİ İL MECLİSİ FAİLİYET RAPORU

l	8 Mart 2020 Dünya Emekçi kadınlar günü: 78’lilerin organize ettiği orga-
nizasyona Celal can ve Azat Arkadaş katıldı. Hazal Restoran’da yapılan 
kahvaltıda Mehmet Zencir’e plaket verildi. TMMOB Eski binada Kadir 
Akın’ın sunumu ile “Paramaz” belgesel film gösterimi yapıldı. Candoğan 
Parkından Çınar Meydanına kadın yürüyüşü yapıldı ve sesiz tiyatro et-
kinliği gerçekleştirildi

l	15 Mart Pazar Esnaf Sarayında HDP il kongresi yapıldı. Pandemi dolayı-
sıyla sadece üye arkadaşlar davet edildi. Kongrede eş başkanlığa Hande 
Özkan ve Cevat Barin seçildi.

l	21 Mart 2020 den itibaren pandemi sebebiyle iletişim ve çalışmalar sos-
yal medya üzerinden yürütülmeye başladı. Kardeş aile kampanyası Hacı 
Zeynel, Cevat Barin ve Hande Özkan üzerinden başlatıldı 

l	15 Nisan 2020 9 maddelik, 4 aylık faaliyet raporu HDK genel merkezine 
mail atıldı.

l	19 Nisan 2020 JİTSİ üzerinden genel yürütme ile canlı görüşme yapıldı. 
Teknik sorunlardan dolayı çok sağlıklı yapılamadı.

l	23 Nisan 2020 saat 20.00’da SKYPE üzerinden Hande Özkan, Şerife Yıldı-
rım, Ahmet Kaya, Aydın Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu bir top-
lantı yapıldı. Kardeş aile projesi ve 1 Mayıs programı ile ilgili görüşüldü. 
Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 201 ihtiyaç sahibi aile belirlendi, 
65 destekçi ile 19 kardeş aile oluştu, 97 aileye gıda yardımı yapıldı. Mer-
kezefendi belediyesi ile birlikte 194 aileye gıda yardımı yapıldı. Saray-
köy’de İsmail Başkan’ın desteği ile 60 aileye gıda yardımı yapıldı. Şerife 
Yıldırım’ın içinde bulunduğu Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu 
çocuklar için oyuncak ve kadın pedi için çalışma yaptı. Milletvekillerin-
den her aileye 200 veya 300 TL olucak şekilde 3000 TL nakdi yardım sağ-
landı. Pamukkale ilçesinde yeni bir market görüşmesi yapılması gerekli 
görüldü. Aynı tarihte Demokrasiye Çağrı Grubu Nebi Ebci, Deniz İpek, 
Mustafa Çallıca ile görüşülerek SKYPE üzerinden toplantıya davet edildi.

l	29 Nisan 2020’de SKYPE üzerinden kriz masası ve PM’den arkadaşlarla 
toplantı yapıldı.

l	30 Nisan’da Çınar Meydanında sembolik 1 Mayıs basın açıklamasına ka-
tıldık.
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l	1 Mayıs 2020’de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı balkonlardan 1 Ma-
yıs marşları ile kutlama yapıldı. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım-
lar yapıldı. 

l	9 Mayıs 2020’de Denizli HDK olarak SKYPE üzerinden ilk toplantı yapıl-
dı. Toplantıda; korona sürecinde Denizli HDK, Avdan’a yapılacak termik 
santral, Demokrasiye Çağrı Grubu ile yapılacak toplantılar güncelleştiril-
di. Kardeş aile projesi ile ilgili Merkezefendi’de Şirin Marketle anlaşma 
yapıldı 

l	10 Mayıs 2020’de Kardeş Aile gündemi ile il kriz masası toplantısı yapıldı.
l	14 Mayıs 2020 Demokrasi çağrı gurubunun toplantısına katılım sağlandı.
l	15 Mayıs 2020 İl kriz masa SYKPE değerlendirme toplantısı yapıldı.
l	17 Mayıs 2020’de HDK genel Yürütme toplantısı  (10. Kongre 3. Genel 

meclis toplantısı)  geniş katılımlı genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
l	5 Haziran 2020’de 2 HDP ve CHP Milletvekillerin tutuklanmasını protesto 

etmek için Merkezefendi  ilçe binasında basın açıklaması yapıldı.
l	10-15 Haziran 2020’de sendika, dernek ve kitle örgütlerine ziyaretler ger-

çekleştirildi.
l	11 Haziran 2020’de KESK il binasında Demokrasiye Çağrı Grubu ile top-

lantı yapıldı.
l	20 Haziran 2020’de Ankara darbeye karşı adalet yürüyüşü basın açıklama-

sına katılım sağlandı.
l	28 Haziran 2020’de 10. Dönem 4 Genel Meclis toplantısı JİTSİ üzerinden 

yapıldı.
l	30 Haziran 2020 HDP il binasında İl kriz koordinasyon genel toplantısı 

yapıldı. Yeni dönem planlamaları, Demokrasiye Çağrı Grubunun güçlen-
dirilmesi, ekoloji çalışmalar ve kıdem tazminatı konuları ele alındı.

l	02 Temmuz 2020’de Candoğan parkında Alevi Derneği öncülüğünde Si-
vas katliamının 27. Yıl anması düzenlendi.

l	7 Temmuz 2020 KESK binasında Demokrasiye Çağrı Grubunun toplantı-
sına katılım sağlandı.

l	8 Temmuz 2020’de Kadınlar Birlikte Güçlü’nün Mor Zincir etkinliğine ka-
tılım sağlandı.

l	9 Temmuz 2020’de Candoğan parkında DİSK’in öncülüğünde stant, bildi-
ri dağıtımı ve basın açıklaması kitlesel katılımla gerçekleşti.

l	10 Temmuz 2020’de HDK genel merkezden Uğur Bayrak katılımı ile top-
lantı yapıldı. Genel değerlendirme, görev dağılımı ve planlaması ile çoklu 
kriz konuları görüşüldü.

l	26 Temmuz 2020’de Demokrasi Şöleni teması ile İzmir’e gidildi, kurulan 
serbest kürsüye katılım sağlandı.

l	31 Temmuz 2020’de yapılması planlanan “Ekolojik yıkıma, doğa tahribatı-
na dur de” temalı basın açıklaması valiliğin kararı ile iptal edildi.
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l	9 Ağutos 2020’de 10. Dönem 5 . Genel meclis toplantısı yapıldı.
l	11 Ağustos 2020’de baskınlar ve ev aramaları yapıldı. Gözaltına alındık.
l	25 Ağustos 2020’de HDK Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu ve Uğur Bayrak 

katılımı ile meclislerimizin özelikle Ekoloji ve Emek Meclisine önem ve-
rilmeli vurgusu yapıldı.

l	1 Eylül 2020’de Dünya barış gününde KESK’in eylemine katılım sağlandı.
l	4 Eylül 2020’de HDP il binasında HDK Eş Sözcümüz ve ESP’li 17 arkada-

şın tutuklanması ile ilgi basın açıklaması yapıldı.
l	12 Eylül 2020’de protesto amaçlı 78’liler girişimin koordine ettiği basın 

açıklamasına katılım sağlandı.
l	27 Eylül 2020’de HDP’ye yapılan siyasi linç girişimleri için basın açıkla-

ması yapıldı.
l	4 Ekim 2020de HDK 10 dönem 6 Meclis toplantısı online olarak yapıldı.
l	8 Ekim 2020’de TİP ziyareti gerçekleştirildi.
l	10 Ekim 2020’de KESK‘in Ankara Gar katliamını anma etkinliğine katılım 

sağlandı.
l	12 Ekim 2020’de yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundu.
l	20 Ekim 2020’de “Pandeminin ekonomi politiği“ konulu zoom konferan-

sına katılım sağlandı.
l	8 Ocak 2021de HDK il yürütme toplantısı çoklu kiriz, il kongresi, HDK 

genel merkez kongresi gündemi ile zoom üzerinden toplantı yapıldı.
l	15 Ocak 2021’de Kongre Komisyonu ile bir araya gelindi.
l	30 Ocok 2021’de Denizli Ekoloji Meclisi ile zoom üzerinden bir toplantı 

yapıldı.
l	2 Şubat 2021’de Boğaziçi üniversitesi öğrencilerine dayanışma etkinliğine 

destek verildi.
l	20 Şubat 2021’de HDP seçim komisyonu toplantısı yapıldı.
l	7 Şubat 2021’de HDK Genel Merkez üyelerinin katılımı ile “HDK fikriyatı 

“ konulu onlay toplantı yapıldı.
l	11 Mart 2021’de HDK Denizli kongresi yapıldı. Eş Sözcülüğe Ayşe Kaya 

ve Musa Aydın seçildi. Genel meclis üyeliğine Gülten Gökçen ve Şenol 
Akyol seçildi. 16 kişilik il meclisi oluşturuldu.

l	20 Mart 2021’de Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu öncülüğün-
de düzenlenen “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz”  şiarıyla basın 
açıklaması ve alan etkinliğine katıldık.

l	21 Mart 2021’de Newroz yaklaşık 1000 kişilik kitle ile kutlama yapıldı. 
Milletvekili Murat Çepni ve Uğur Bayrak, sanatçı Koma Jinawaz kutla-
maya katıldı.

l	23 Mart 2021’de Kadınlar Güçlünün yaptığı kadın cinayetlerine karşı is-
yandayız konulu basın açıklamasına katılım sağlandı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. DÖNEM GİRESUN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HDK Genel kurul sonrası HDK/HDP çalışmalarının ortak yürütmesi Espiye, 
Görele, Bulancak, Tirebolu, Doğankent’ten oluşturuldu.

Şubat 2020’de emekliler ve kadın sorununa ilişkin basın açıklaması yapıldı. 
Espiye ilçemizde HES ve siyanürlü altın arama ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
ve madem sahanında basın açıklaması hayata geçirildi.

Çanakçı ilçemizde HES ilgili toplantı yapıldı.
Nisan 2020’de HDK merkezi Ekoloji Komisyonuna Ordu Ekoloji Derneğin-

den Ertuğrul ve Sinop’tan Zeki arkadaşların katılımı sağlandı. Zonguldak’la 
ilişki kuruldu, pandemi engeli nedeni ile hayata geçirilemedi. Pandemide etki-
lenen kardeş aile dayanışması hayata geçirildi.

Mayıs 2020’de pandemi koşulları ile 1 Mayıs’ın il merkezinde kutlanması 
hayata geçirilememesi üzerine Espiye ilçemiz  Emekli Sen üzerinden alanda ba-
sın açıklaması hayata geçirildi. Katılım sayısının sınırlı olmasına rağmen Eylül 
1980 den sonra yapılan bu etkinliği çok sayıda kişi izledi.

Kardeş aile kampanyasının 2. etabı hayata geçirildi.
Haziran 2020 Çanakçı ilçemizde yapılmak istenen 5. HES için Ordu Ekoloji 

Derneği ile ilçe belediyesi ziyareti gerçekleştirildi.
Temmuz 2020’ Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde yapılmak istenen kıyı kafes 

balıkçılığı ile ilgili ÇED bilgilendirme toplantısına Ordu Ekoloji Derneği ile ka-
tilim sağlandı ve toplantı yapılmadığı tutanağı tutularak tebliğ edildi. Yine Ça-
vuşlu beldesindeki çöp sorunuyla ilgili sorun yerel muhtarlarla yerinde tespit 
edilerek basına aktarıldı.

Eylül 2020’de Eynesil ilçemizde yapılmak istenen kıyı kafes balıkçılığı ile 
ilgili ÇED toplantısına katılım sağlandı, jandarmanın yapmaya çalıştığı provo-
kasyon girişimi toplantıya katılan halkın bizlere sahip çıkmasıyla boşa düşü-
rüldü.

HDK Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun gözaltına alınmasını kınayan basın 
açıklaması yapıldı. HDP ye yapılan saldırılara karsı dayanışma için HDP genel 
merkezi Karadeniz olarak  ziyaret edildi.

Ekim 2020’de Ünye ilçesi Üçpınarlar köyündeki maden arama faaliyetine 
karsı başlatılan eyleme katkı sunularak dayanışma gösterildi.

Ocak 2021 ilimiz Keşap ilçesi Yolağzı beldesinde yapılmak istenen kıyı kafes 
balıkçılığına karşı köy muhtarları ve halkla toplantı yapıldı.

HDK genel kurulu için üç kişilik delege belirlemesi yapıldı. Kadın yoldaşı-
mız olmadığı için kabul edilmeyeceği değerlendirildi.

Mart 2021’de Newroz’la ilgili basın açıklaması yapıldı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM HATAY İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HDK - HDP kriz koordinasyonu var. HDK aktif olarak yer alıyor. Kardeş 
aile çalışmaları devam ediyor.550 aileye belediye üzerinden gıda dağıtıldı. 
Bu çalışmada HDK olarak da yer aldık. Yine HDK Emek Meclisi de belirledi-
ği 18 aileye ayrıca destek verdi. Bazı ailelere de nakit desteğinde bulunuldu. 
Hatay’da DKÖ’ler, KESK ve HDP ile ortak örülen dayanışma ağları içerisinde 
aktif yer alınmaktadır.

1 Mayıs’ta alanda yapılan eylem ve etkinliğe aktif katılım sağlandı, il Eş 
Sözcümüz tarafından HDK merkez tarafından hazırlanan 1 Mayıs açıklaması 
okundu. 1 Mayıs balkon eylemlerine HDK bileşenleri olarak bulunduğumuz 
mahallelerde aktif katılım sağlandı.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Hatay’da yürüttüğümüz faaliyetler şunlardır:
l	Mecliste geçirilmeye çalışılan Yasayla ilgili “çocuk istismarının affı olmaz” 

şiarı ile yapılan sokak eylemine ve basın açıklamasına katkıda bulunul-
du.

l	Rosa kadın derneği ve TJA’ya yönelik saldırılarla ilgili yapılan eylem ve 
etkinliklere katılım sağlandı.

l	Gezi haftasında ilimizde bulunan Gezi anneleri ile iletişime geçildi, mezar 
anmalarına katılım sağlandı.

l	Hatay ziraat Odası’nın belirlediği 52 liralık işçi yövmiyesi ile ilgili olarak 
mevsimlik tarım işçisi kadınlarla görüşülmeye çalışıldı.  Bu konu ile ilgi-
li genişletilmiş HDK Kadın  Meclisi ile yapılan toplantıda ayrıntılı bilgi 
verildi.

l	Telabyat’ta  IŞİD tarafından döşenen bombayla şehit düşen Halil Aksa-
kal’ın şehadetinin beşinci yıl anmasına katılım sağlandı.

l	Mecliste dokunulmazlıkları kaldırılarak vekilliği düşürülen üç milletvekili 
için yapılan eylem ve etkinliklere katılım sağlandı.

l	HDP’nin demokrasi yürüyüşü kapsamında yapılan yerel çalışmalarla ilgi-
li HDP Hatay il yönetimi ile iletişim halinde olundu, destek sunulmaya 
çalışıldı.

l	HDK Hatay Delegesi kadın arkadaşlar ile bir araya gelindi. Daha sonra 
Merkezi Yürütme’de yer alan kadın arkadaşlarımız ile online toplantı 
alındı.
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l	“Kadın mücadelesi her yerde “ şiarıyla meclis gündemine getirilen infaz 
yasası, çocuk gelinler ve Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada ger-
çekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili HDP Hatay kadın Meclisi’nin düzenle-
diği basın açıklamasına katılım sağlandı.

l	Yerelimizde aile içinde cinsel istismara maruz kalan ve ortak arkadaşlar 
yardımı ile bize ulaşan  bir kadın arkadaşa hukuki ve psikolog yardımın-
da bulunuldu.

l	Hatay’da Halklar ve İnançlar Meclisi çalışması yürütmek için Halklar ve 
İnançlar Meclisimize öneri olarak sunulması.

HDK Hatay İl meclisi 4 kadın 7 karma toplamda 11 arkadaştan oluşmak-
tadır. İlk zamanlarda kadın sayısı 6 dır. Ancak bir kadın arkadaşın yurt 
dışına gitmiş olması, bir kadın arkadaşın da HDK’den çekilmesi sebebi 
ile kadın arkadaş sayısı 4’e gerilemiştir.

Kadın çalışması: Yereldeki kadın faaliyetlerine HDK olarak aktif katılım 
gösterilmektedir. Kadınlar üzerinde var olan devlet baskılarına karşı yapılan 
çalışmalara HDK adına katılım sağlanmaktadır. Kadın emeği ve örgütlenmede 
kadınların önündeki tüm engellerin kaldırılması için cinsiyetçilikle mücadele 
başta olmak üzere yereldeki kadın meclisi ile ortak faaliyet göstermekteyiz.

Emek çalışması: Yerelde yeni yapılanan bir HDK çalışmamız olduğu için 
teorik bunalımdan çıkıp pratikte bir ivme yakalamayı, yerelde HDK’yi tanıtmayı 
hedefleyerek önüne bir forum çalışması koydu. Gündem baz alınarak ekono-
mik kriz başlıklı bir forum düşünüldü. Forumumuzu HDP Milletvekili Musa 
Piroğlu ve SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur’unda katılımıyla Defne Kültür 
evinde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Formumuzun soru ce-
vap kısmında halk HDK’den beklentilerini dile getirdi ve Emek Meclisimiz bu 
beklentilerden esinlenerek bir yol haritası çıkardı.

l	1 Mayıs’ta HDK korteji HDP ile beraber kendi pankartı ile yürüdü. 1 Ma-
yıs’ta HDP gençlik adına hazırlanan pankarttan dolayı içlerinde HDK Eş 
Sözcüsü ve HDK delegesi bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

l	11 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen HDK gençlik toplantısına bir kadın 
arkadaşımız katılım sağladı.

l	10 Mayıs’ta HDP ve HDK genel merkezlerinden iki arkadaşın katılımıyla 
HDK eğitim çalışması yapıldı. İlimizden doğru HDK adına iki kadın arka-
daş, HDP Çukurova örgütlenme toplantısına katılım sağladı.

l	5-7 Ekim tarihlerinde Gönen’de yapılmış olan eğitim çalışmasına bir arka-
daşımız katılım sağladı.

l	9 Kasım tarihinde eş sözümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit, ilimize gelerek eko-
nomik kriz gündemi çalışmada bulundu.

l	HDK’nin örgütsel gelişimi bakımından tutulacak ana halkanın “hedefli 
çalışmaya yönelim” olduğunun önemi, son genişletilmiş örgütlenme top-
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lantısında da belirtilmiştir. Bu bağlamda hedef oluşturabilmek amacıyla 
toplantılar alınmaya çalışılmış ancak bu konuda herhangi bir ilerleme 
kaydedilmiştir. Delege yapımız, görev ve sorumluluklar çerçevesinde 
aktif bir konumlanmaya kavuşturulamamıştır. Bu konuda yaşadığımız 
sorunlar giderek birikmekte, ağırlaşmakta, toplantılara katılım disiplini 
zayıflığı, görev talep etmeme ve görev kabul etmeme ve almama pasifliği 
gerçeğimizin bir parçasıdır.

l	Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda bölge ve merkez yürütme kurul-
larının örgütümüzün üzerinde uyarıcı ve yönlendirici olabilmesi önem-
lidir.

l	Bizler Hatay’da genel kongremize yönelik olarak çalışma başlattık . Mev-
cut delegelerimiz içinde bir revizyona giderek yeni isimler HDK’ye kattık. 
Önümüzdeki süreçte kongre hazırlık komisyonu oluşturup il kongresi-
ne, devamında genel kurula hazırlıklarımızı tamamlayacağız.

l	Yerelimizde yeniden yapılanma sürecini tamamladığımızda özellikle eko-
loji ve halklar-inançlar komisyonu ile ilgili çalışmalara ağırlık verme yö-
nünde tartışmalarımız devam etmektedir.

l	HDK içerisinde yer alan sendika temsilcisi arkadaşlar ile “İlçelerde tarım 
işçileri ile bir araya gelme” çalışması üzerine değerlendirmelerimiz de-
vam etmektedir.

l	Geçtiğimiz ay içerisinde HDK olarak yerelde orman yangınları, 25 Kasım, 
özellikle Defne ilçesinde bulunan yerel insiyatiflerin eylem-etkinlik ve 
toplantılarına aktif katılım sağlandı.

l	Değişik zamanlarda Adana’da gerçekleştirilen hdk- hdp ortak bölge top-
lantılarına katılım sağlandı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM İSTANBUL İL MECLİSİ  FAALİYET RAPORU

İstanbul meclisimiz 10. Genel kurulumuzun ardından il yürütmesini oluş-
turmuş ve bölgelerimiz Eş Sözcülerini belirlemiştir. Her hafta düzenli toplantı-
larını yapmış ve planlamalar çıkarmıştır.

Covid-19 pandemisi ile gelişen koşullar altında İl Meclisimiz çalışma biçi-
mini konjonktürel özgünlükleri gözeterek yeniden biçimlendirmiştir. Haftalık 
il yürütme toplantılarımız ve il meclisi toplantılarımız, fiziksel katılım sağlaya-
mayan arkadaşların koşullarının da gözetilmesiyle, online bağlantı kurularak 
gerçekleştirilmiştir.

10. Dönem, toplumsal mücadelenin dünya ölçeğinde ivme kazandığı bir ta-
rihsel dönemde, örgütlenme, direniş ve inşa sorunlarını ele alırken toplumsal 
mücadelenin küresel bütünlüğünü görüp, bu kavrayışla adım atılması ihtiyacı, 
görev ve sorumluluklara da böyle bir kapsayıcılıkla yaklaşılması gerekliliği te-
mel gündemimiz olmuştur. Pandemi gerçekliğinin getirdiği görev ve sorumlu-
lukların farkında olarak, pandeminin iktidar için bir fırsata dönüşmesine izin 
vermemek kadar, örgütlülük çeperini genişletip, örgütsel niteliği yukarı çıkara-
cak politikalarla sonuç alıcı bir mücadele zemininin örülmesi hedef olarak vur-
gulanmış, bölgelerimizde açığa çıkan inşa sorunları, inşaya katılım düzeyimiz 
temel örgütsel gündemlerimiz olmuştur.

Kongre sisteminin İstanbul ölçeğinde inşasının, parti ve kongre çalışmaları 
arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması ve parti-kongre ilişkilerine 
doğrultu kazandırılması doğrultusunda gelişim sağlayacağı tespitinden hare-
ketle; il meclisimiz parti il yönetimiyle dönemin başından itibaren ilişki geliştir-
meye, kurulan ve devam edegelen ilişki düzeyinin de örgütlenme sorunlarına 
cevap olacak niteliğe çekilmesine dönük arayış içerisinde olmuştur.

Bu kapsamda, konjonktürel gündemler ekseninde gelişen fiili ortaklaşma 
durumlarıyla sınırlı kalmadan, toplumsal örgütlülüğün sistemli ve her koşulda 
kendini koruyup gelişimini sürdürecek bir canlılıkla yürütülmesi amacıyla il 
düzeyinde kongre-parti koordinasyonunu sağlamaya dönük girişimler örgüt-
lenmiştir.

Periyodik olarak ayda bir alınan eşsözcüler toplantısıyla, il eşsözcü ve eşbaş-
kanlarıyla birlikte 3 bölgenin kongre ve parti eşsözcülerinin katılımıyla aylık 
örgütlenme perspektifi oluşturmaya dönük çaba içerisinde olunmuştur. Kongre 
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ve parti arasındaki koordinasyonu sağlamaya dönük tüm bu girişimler -aşılma-
sı gereken eksikler halen varolmakla beraber-, geçmiş dönemlerle kıyaslandı-
ğında, temel politikalara dönük görüş ve söylem düzeyinde ortaklaşmanın ve 
özgün gündemlere dönük iki yapı arasında birbirinden haberdar olma durumu-
nun gelişmesi açısından olumlu bir düzeyin gelişmesini sağlamıştır.

İl meclisimiz bu dönemde pandemi başta olmak üzere farklı gerekçelerle 
oluşturulan yerel ve il geneli faaliyet yürüten ortak mücadele zeminlerine katı-
lım çabası içerisinde olmuştur. Emek Barış ve Demokrasi Bloğu’nun tüm toplan-
tı ve etkinliklerine katılım sağlamakla birlikte, bloğun ön açıcılık sağlayabileceği 
konular ve gündemler ekseninde de bloğu harekete geçirmeye dönük girişim-
leri kendi cephesinden geliştirmeyi esas almıştır. Yine pandemi sürecinde, ye-
rellerde örgütlenen dayanışma ağlarına katılım da hassasiyetle takip edilen bir 
gündem olmuştur. Yerellerde farklı birçok kişi ve kurum tarafından oluşturulan 
dayanışma ağlarındaki faaliyet ve katılımın tarzını belirli bir çizgiye oturtmak ve 
bir tanım geliştirmek amacıyla HDK bileşenleriyle dayanışma ağları gündemli 
iki kez toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, bir yandan, her biri kongremiz 
açısından doğal bir çalışma ve örgütlenme sahası olarak anlam bulan geniş ka-
tılımlı ve dayanışma nitelikli oluşumlara dahiliyet sağlarken, diğer yandan da 
özgün olarak örgütlenmesi gereken HDK süreçlerinin de gözetilmesi gerekliliği 
üzerine ortak bir perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır.

Aynı bağlam içerisinde HDK’nin örgütlenme alanını ve politika üretme hu-
susunda ufkunu geliştirecek şekilde, kendiliğinden gelişen (doğrudan ilgili ye-
relin kendi dinamikleriyle açığa çıkardığı) mücadele alanlarıyla temas kurul-
muş, dağınık halde yerel ölçeklerde gelişen mücadele odaklarının bütünlüklü 
ve birbirinden güç alan bir toplumsal muhalefetin kapsamına dahil edilmesi 
için gerekli ilk girişimler gerçekleştirilmiştir. Somut olarak, sistemin rantçı bir 
yaklaşımla yürütmeye çalıştığı kentsel dönüşüm projesine karşı Güngören il-
çesine bağlı Tozkoparan semtinde gelişen halk direnişi ve direnişin özneleriy-
le ekoloji ve MMŞP meclislerimizle birlikte il meclisi olarak ilişki geliştirilmiş, 
direnişin devam ettiği esnada semt ziyaret edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde 
kayyum rektöre karşı geliştirilen direnişin özneleriyle (Boğaziçi Dayanışması) 
ilişkilenme süreci geliştirilmiş, Boğaziçi Dayanışmasından doğru öğrenci tem-
silcileriyle il yürütmesi arasında bir toplantı alınmıştır.

Alan meclislerinin il ölçeğinde örgütlenmesi süreçlerine il yürütmesinde fa-
aliyet yürüten arkadaşlar üzerinden katılım sağlanmış, hem sürecin takibi hem 
de gerekli güç ve desteğin sunulması bakımından çaba içerisinde olunmuştur.

Kuruluş ilkelerinin benimsenmesi ve bu çerçevede örgütlenme çalışmaların-
daki dahiliyet ve verimin yükseltilmesi için eğitim çalışmaları planlanmış, parti 
ile beraber yürütülen ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen oryantasyon eğitimlerin-
den alınan sonuçların analizine dayalı olarak “HDK fikriyatı ve kongre-meclis 
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örgütlenmesi” konusu üzerine tüm ilçelerde, mahalle örgütlülüklerinin olduğu 
yerellerde ise ilçeyle sınırlı bırakmadan mahalle yerelinde de alınan eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde parti il yönetimiyle de aynı konu üzerine eği-
tim planlanmıştır. Stratejik inşa perspektifiyle alınan bu eğitimler devam etmek-
tedir. Bununla beraber parti il eğitim komisyonu ile ortak eğitim planlamaları 
oluşturulup, eğitimci ve katılımcı düzeyinde çalışmalar yürütülmüştür.

Genel Meclis’imizde karar altına alınan çoklu kriz örgütlenme hamlesinin İs-
tanbul özgününde hayata geçirilmesi için bu dönem içerisinde gerçekleştirdiği-
miz il meclisi toplantılarımızda özgün bir konu olarak işlenmiş il yürütme kuru-
lu, mevcut örgütlülük durumunu da değerlendirerek, mecliste alınan kararların 
uygulanmasına dönük koşulları oluşturmaya çalışmıştır. Belirlenen gündemle-
rin bazılarında belli bir uygulama düzeyi yakalanırken, bazılarında ise mevcut 
yetersizlikler ve çözüm açığa çıkarmakta yaşanan eksiklikler nedeniyle sonuç 
alıcı bir pratikleşme durumu gelişmemiştir. Bu kapsamda yerellerde yürütülen 
çalışma devam etmektedir.

İstanbul meclisimiz bu dönem bir mücadele alanı olarak ortaya çıkan Kanal 
İstanbul’a karşı mücadelede “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu”na etkin bir 
dahiliyet sağlayarak hem merkezi koordinasyonda hem de yerellerde iz düşüm-
leri de çalışma yürütmüş koordinasyonda yer alan HDK ve HDP bileşenlerinin 
yer aldığı bir koordinasyon oluşturmuş ve İstanbul Ekoloji Meclis girişimi çalış-
malarını başlatmıştır. Yine Ya Kanal Ya İstanbul koordinasyonlarının çalışma-
ları kapsamında yerellerde koordinasyonlarda çalışma yürütülmüş, dönemsel 
olarak Kanal İstanbul ve İstanbul depreminin yaratacağı toplumsal sorunların 
karşısında inşa perspektifini hayata geçirme, bu temelde birleşik mücadeleyi 
örmeyi önemli bir toplumsal sorumluluk olarak görmüştür.

Kanal İstanbul özgünlüğünde yürütülen çalışmalar dönem boyunca sadece 
kanal İstanbul özgünlüğünde kalmayarak kent mücadelesi başlığında yereller-
de çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 

1.Bölge
Geçtiğimiz dönem boyunca 1. Bölge koordinasyon toplantıları düzenli ger-

çekleştirilmiş olup il Meclis’lerimizde alınan kararlarla ilgili planlamalar çı-
karmaya dönük çalışmalar yürütmüştür. Pandemi sürecinin etkisiyle yaşanan 
genel dağınıklık bölgemizde yürütülen inşa çalışmalarında da etkili olmuştur. 

10. Dönem Kongre’den sonra birinci bölge koordinasyonu olarak Meclis 
girişiminin inşası için Ataşehir, Kartal ve Tuzla pilot ilçeler olarak seçilmiş ve 
çalışmalar yürütülmüştür. Genel Meclis’imizde karar altına aldığımız kriz örgüt-
lenme hamlesi çerçevesinde 1. Bölgenin ağırlıklı emek mücadelesi kapsamında 
örgütleme çalışmalarının yapılması planlanmış ve bu bağlamda İstanbul Emek 
Meclisi ile ortak çalışma yürütülmesi kararı alınmıştır. Ataşehir ve Tuzla ilçele-
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rinde yerel emek Meclis’lerinin inşası için çalışmalar planlanmış fakat sürekli-
leştirlememiştir. 

Pandemi süreci ile beraber bölgemizde oluşturulan kriz koordinasyon çalış-
malarına dahiliyet sağlanmış, kardeş aile kampanyası faaliyeti yürütülmüştür.  
Bölgemizde yer alan örgütlü olduğumuz ilçelerde oluşturulan dayanışma ağ-
larına özellikle Ataşehir, Kadıköy ve Çekmeköy ilçelerinde öncülük düzeyinde 
aktif katılım sağlanmıştır.

Salgın sürecinin hemen başında Ataşehir HDK’nin öncülük ettiği ve 1 Mayıs 
Mahalle Meclisi ve birçok farklı örgütlü bireylerle bir araya gelinerek Ataşehir 
Dayanışma ağı oluşturulmuş ve salgının en yoğun olduğu sürecin sonuna kadar 
oldukça işlevsel olarak faaliyetlerine devam etmiş, ihtiyaç sahibi ailelerle daya-
nışma içinde olmuştur.

Ataşehir HDK olarak Kardeş Aile kampanyası kapsamında 4 aile ile dayanış-
ma sağlanmıştır.

Ataşehir 1 Mayıs Mahalle Meclisi ise 2 yıldır faaliyetlerine devam etmekte 
olup, bu dönem mahallenin ulaşım problemi kısmen çözüme kavuşturulduğu 
gibi, imar değişikliği ve Deniz Gezmiş parkının isminin geri alınması gibi sorun-
larda mahallede oldukça etkin çalışmalar yürütülmüş ve halen devam etmekte-
dir. Ayrıca Ataşehir dayanışma ağı bünyesinde üretilen siperlikler Ataşehirdeki 
sağlık ocaklarına ve Darülaceze’ye dağıtılmıştır.

Kartal ilçe meclisinin inşası kapsamında il yürütmemizin de dahiliyetiyle 
HDP ilçe yönetimi ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda ilçede bu-
lunan mahalle komisyonları ve ilçe yönetimi ile HDK eğitimleri yapılmıştır.

Tuzla ilçemizde meclis inşa etme komisyonu kuruldu, çalışmalar başlatıldı. 
Tuzla delegasyondan arkadaşımızın tutuklanması ve yaşanılan hukuki sorunla-
rından dolayı çalışmalar aksadı.

Beykoz, Maltepe, Pendik ve Çekmeköy ilçelerimizde de Meclis inşa çalışma-
ları devam etmektedir.

Bölgelerimizde yapılan ortak açıklama eylem vb. çalışmalara aktif katılım 
sağlanmıştır.

Ataşehir mahalle meclislerinde bizlerin de yer aldığı birçok basın açıklaması 
ve mahalle pazarında bildiri dağıtımı ve stant açma çalışmaları yapılmıştır.

1. Bölge Kordinasyonu olarak düzenli şekilde Gençlik Meclislerimizde top-
lantılar ve çalışmalara dahiliyet sağlamıştır.

HDK Merkezi Eğitim Komisyonunun etkinlikleri kapsamında ilki Bölge De-
legasyonunun katıldığı, ardından 5 ilçemizde (Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Üskü-
dar ve Tuzla) eğitim çalışmaları hayata geçirilmiştir.

2. Bölge
2. Bölge bu dönemin başında koordinasyon toplantılarını düzenli gerçekleş-
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tirmiş olsa da pandemi süreciyle beraber koordinasyon toplantılarını süreklileş-
tirememiş ve çalışmalar ilçe düzeyinde yürütülmüştür. Kağıthane, Eyüp ilçele-
rinde oluşturulan dayanışma ağlarında aktif çalışma yürütülmüştür.

Fatih ilçemizde bulunan Yeni Yaşam Derneğinde yürüttüğümüz çalışmalar 
pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar sebebi ile süreklileştirilemedi. 

Fatih Dayanışması üzerinden online eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrenci-
lere bilgisayar desteği sağlamak için ‘Eğitim Dayanışması’ başlatıldı. Dayanış-
maya katılmak isteyenlere ulaşabilmek için sosyal medyadan duyuru gerçek-
leştirildi.

Pandemi süreci ile beraber örgütsel dağınıklık yaşayan 2. Bölge koordinas-
yonunun toparlanması için ilçe ziyaretleri gerçekleştirildi. 3 ilçe dışında bütün 
ilçelerde HDK eğitimleri planlandı ve hayata geçirildi. Koordinasyon oluşturma 
ve inşaa çalışmaları hala devam etmektedir.

3.bölge
Bölgemiz dönem boyunca koordinasyon toplantılarını düzenli gerçekleş-

tirmiştir. Pandemi sürecinde oluşturulan kriz koordinasyonlarına aktif katı-
lım sağlanmış. Kardeş aile kampanyası çalışması yürütülmüştür. İlçelerimizde 
oluşturulan dayanışma ağları, kent konseyleri ve Ya Kanal Ya İstanbul koordi-
nasyonlarına katılım sağlanmış, etkili çalışma yürütülmüştür. İnşa çalışmaları 
ve kriz örgütlenme hamlesi kapsamında meclisimiz bölgemizde yaşanan temel 
sorunun kentsel dönüşüm, deprem vb. gibi sorunların tespiti ile özgün çalış-
malar yürütmeyi önüne hedef olarak koymuş fakat hem pandemi koşullarının 
getirdiği dağınıklık hem de yaş ortalamasının kısıtlamalardan etkilenmesinin 
getirdiği sonuçlardan bu çalışmayı süreklileştirememiştir. 3. Bölgede kooperatif 
çalışmalarının örgütlenmesi için özgün eğitim çalışmaları yapılmış,, kooperatif 
deneyimleri ile ilgili toplantılar düzenlenmiştir. 

HDK fikriyatının toplumsallaşması için ilçelerde yürütülen eğitim çalışmala-
rının örgütlenmesinde planlamalar yapılmış. Avcılar, Silivri ve Esenyurt ilçele-
rinde hayata geçirilmiştir.
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HALKALRIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM İZMİR İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi 1 Aralık 2019 tarihinde 10. Dönem kongre-
sini yaparak yeni yürütme kurulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kongreden hemen sonra Yürütme kurulu görevine başlamış ve her hafta top-
lantılarını yaptı ve bu toplantılara dair değerlendirme ve planlamalarını hayata 
geçirmeye çalıştı.

Kongreden sonra ilk Meclis toplantımız 15/12/2019 tarihinde yapıldı, bu 
toplantımızda siyasal sütrece ilişkin değerlendirmeler yapılarak akabinde yeni 
dönem planlandı, aşağıda yazılı komisyonlarımız oluşturuldu ve her ay meclis 
toplantılarımız gerçekleştiridi.

1- Örgütlenme Komisyonu
2- Emek Komisyonu
3- Halklar ve İnançlar Komisyonu
4- Kadın Komisyonu
5- Ekoloji Komisyonu
6- Mali Komisyon
1- İzmir ilinde bulunan demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 

ile ortak faaliyet ve çalışmalarımız devam etmektedir.
2- Daha önce oluşturulan platformlara yeni yürütme kurulunda görev alan 

arkadaşlar dahil olmuş ve çalışmalarını sürdürmektedirler.
4- Ekoloji Komisyonumuz İzmir’de ve Türkiye’de yürütülen ekoloji mücade-

lesi ile ilgili İzmir ilinde ve Ege bölgesinde bulunan ekoloji platformları, 
mücadele birlikleri ve dernekler ile ortak çalışmalar yürüterek, ortak et-
kinlik ve mücadele programlarına 10. Dönem boyunca katılım sağladı.

5- Kadın Komisyonumuz Ege Bölgesinde ve İzmir yerelinde var olan kadın 
mücadele platformları ile ortak çalışmalar yürüterek kadın mücadelesi-
nin planlama ve mücadele gerçekleştirme etkinliklerinin her aşamasında 
yer aldı.

6- Her hafta Çarşamba günleri İzmir Karşıyaka İskele (Hergele) meydanında 
KESK tarafından yapılan KHK ile işinden çıkarılmış kamu emekçilerinin 
oturma eylemine düzenli bir şekilde katılım sağlandı.

7- Her hafta Cumartesi günü İzmir Konak Meydanında İHD ve TİHV tarafın-
dan hasta tutsaklar, faili meçhuller ve gözaltında kaybolanlar ile ilgili ya-
pılan basın açıklaması ve oturma eylemlerine düzenli bir şekilde katılım 



Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

156

sağlandı. (Pandemi nedeniyle Eylül 2020 tarihinden itibaren etkinlikler 
online olarak yapılmıştır.) 

8-HDP’nin Aralık ve Ocak aylarında yapılan il ve bölge konferanslarına ka-
tılım sağlanarak HDK olarak görüş ve önerilerimizi konferans delegeleri 
ile paylaştık.

9- 20 Aralık’ta Maraş, Bahçelievler katliamlarında yaşamını yitirenleri an-
mak için İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde Emek 
Barış ve Demokrasi platformu ile ortak çalışmalar yürütülerek bu katli-
amların anması için yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

10- 28 Aralık Roboski Katliamı yıldönümü nedeniyle bir anma etkinliği İzmir 
Emek Barış ve Demokrasi Platformu ile ortak anma etkinliği planlanarak 
İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma etkinliği ve 
basın açıklaması yapıldı.

11- İzmir Kültür Park Platformu, İzmir’e Sahip Çık Platformu ve Egeçep Plat-
formlarının çalışmalarına ekoloji komisyonumuz aktif bir şekilde katılım 
sağlamakta ve ekolojiye dair düşünce ve politikalarımız bu platformlar 
ile paylaşılmakta ve ortak çalışmalar yürütülmektedir.

12- 5 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da yapılan HDK 10. Olağan Genel Ku-
ruluna delege ve meclisimiz katılım sağladı ve görüş ve düşüncelerimiz 
kongre delegasyonu ile paylaşıldı.

13- 11 Ocak 2020 tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Halk 
için bütçe” şiarıyla yapılan bölge mitingine kitlesel katılım sağlandı.

14-16 Ocak 2020 tarihinde Karşıyaka İzban durağı ve 25 Ocak 2020 tarihin-
de Karabağlar Sanayi bölgesinde Krizle ilgili daha önce hazırlanan HDK 
bildirilerinin dağıtımı yapıldı

15- Elazığ’da yaşanan Deprem felaketi nedeniyle HDK ve HDP tarafından 28 
Ocak 2020 tarihinde İzmir Konak Eski Sümerbank Önünde “Kanala de-
ğil, depreme bütçe” konulu basın açıklaması yapılması planlanmış ancak 
valilik ve kolluk kuvveti tarafından açıklama yapılması engellenmiştir. Bu 
engellemeyi protesto amaçlı Sümerbank önünden HDP il Binasına kadar 
kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi.

16- 6 Şubat 2020 tarihinde ESP tarafından İzmir Kemeraltı Nazım Hikmet 
Kültür Merkezinde düzenlenen ekoloji konulu panele katılım sağlandı.

17- 15 Şubat 2020 tarihinde HDP il binasında Tecrit konulu düzenlenen pa-
nele katılım sağlandı, panelin moderatörlüğünü (kolaylaştırıcı) HDK il 
Eş Sözcümüz yaptı.

18- 23 Şubat 2020 tarihinde Ankara Arena’da yapılan HDP 10. Olağan Genel 
Kongresine katılım sağlandı.

19- Şubat ayı içinde başlayan KESK’e bağlı işkolu sendikalarının şube kong-
relerine katılım sağlanarak bu kongre delegasyonlarına HDK olarak gö-
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rüş ve düşüncelerimizi paylaştık.
20- İdlib meselesi üzerinden yaşanan uluslararası anlaşmazlıklar ve çatışma-

lı ortam nedeniyle Türkiye’nin Edirne Kırkağaç sınırını tek taraflı geçiş-
lere açması nedeniyle İzmir Halkların Köprüsü Derneği Tarafından 6-7-8 
Mart tarihlerinde dayanışma amaçlı yapacağı ziyaret öncesinde kendileri 
ile görüşerek HDK İzmir olarak düşüncelerimizi paylaştık ve dayanışma 
amaçlı ayni yardımda bulunduk.

21- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmir’de eylem ve etkinliklerin 
ortak planlaması yapılarak katılım sağlandı.

22- HDK merkezi örgütlenme komisyonun ilimizi ziyaret etmesi nedeniyle 
9 Mart 2020 tarihinde HDP il Binasında olağanüstü bir meclis toplantısı 
gerçekleştirilerek yeni dönemin örgütlenme çalışmaları ve planlama tar-
tışmaları yürütüldü.

23- 10/11 Mart tarihlerinde merkezi komisyon ile birlikte HDK bileşenleri 
ve İzmir’deki demokratik kitle örgütleri ziyaret edilerek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

24- Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede bü-
tün dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınacak 
önlemler kapsamında HDK ve HDP tarafından gönderilen genelgeler de 
dikkate alınarak yerelin koşullarına göre önlemler alındı, bu kapsamda 
il düzeyinde kriz masası ve koordinasyonlar oluşturuldu, faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

25- HDK-HDP tarafından başlatılan Kardeş Aile kampanyası çerçevesinde il 
düzeyinde HDP ile ortak çalışmalar yürütülerek ihtiyaç sahipleri ve daya-
nışma gösterecek kimseler tespit edilerek ilçeler bazında bu kampanyala-
rın etkin bir şekilde sürdürülmesine gayret edilmektedir.

26 Kardeş Aile kampanyasını il düzeyinde örgütlemek, planlamak ve orga-
nize etmek üzere bir koordinasyon oluşturulmuştur. Bu koordinasyonda 
HDK, HDP, SES, TİHV, İHD, TUAYDER ve YAKAYDER yer almakta, ku-
rumlarla eş güdümlü olarak çalışmalar yürütülmektedir.

27- Kardeş Aile kampanyası çerçevesinde 12 Nisan tarihi itibariyle ihtiyaç-
larını karşılanmasını talebinde bulunan yaklaşık 90 aile bulunmaktadır. 
Bu kampanya çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak için kampanyaya des-
tek sunmak isteyen 60 dolayında da gönüllümüz bulunmaktadır. Fakat 
gönüllülerimizin bir kısmı birden fazla aileye yardım sunabilmek istedi-
ğinden dolayı şu anda hemen hemen başat bir durum söz konusudur. 
Yardım kampanyasına katılacak gönüllülerimiz üzerinden üç aylık bir 
planlama yapılmaktadır; ancak sürecin uzama ihtimali göz ününde bu-
lundurularak yardım gönüllülerimiz daha uzun süreli bir kampanya yö-
nünde de motive edilmektedir.
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28- Kardeş Aile kampanyası çerçevesinde 13 Mayıs tarihi itibariyle ihtiyaç-
larının karşılanması talebinde bulunan yaklaşık 2850 aile bulunmakta-
dır. Bu kampanya çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak için kampanyaya 
destek sunmak isteyen 580 dolayında da gönüllümüz bulunmaktadır. 
Fakat gönüllülerimizin bir kısmı birden fazla aileye yardım sunabilmek 
istediğinden dolayı şu anda hemen hemen başat bir durum söz konusu-
dur. Yardım kampanyasına katılacak gönüllülerimiz üzerinden üç aylık 
bir planlama yapılmaktadır; ancak sürecin uzama ihtimali göz ününde 
bulundurularak yardım gönüllülerimiz daha uzun süreli bir kampanya 
yönünde de motive edilmektedir. 

Belediye ve yerel yönetimler aracı kılınmak suretiyle destek sunulan aile sa-
yısı: 2100 

Dayanışma gönüllüleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı: 750 
HDK emek komisyonu ve bileşenleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı: 

130 
29- 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de yapılan eylem ve etkinlikleri 

planlama ve gerçekleştirme faaliyetlerine katılım sağlandı.
30- 6 Mayıs’ta emek ve demokrasi güçleri tarafından gerçekleştirilen Deniz-

lerin anması etkinliğine katılım sağlandı.
31- 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Nedeniyle İzmir HDK olarak iki telepanel 

planlayarak Dr. Erdal Sipan ile 14 Mayıs’ta panel ve söyleşi gerçekleş-
tirildi. 16 Mayıs’ta ise Osman Özçelik ile bir söyleşi gerçekleştirilmesi 
planlandı.

32- 12 Mayıs’ta hemşireler haftası nedeniyle Sağlık HDK komisyonumuz, 
SES ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Romanlardan temin edilen 
çiçekler İzmir’de bulunan sağlık kurumlarında çalışan sağlık emekçisi 
hemşire ve ebelere dağıtımı yapıldı.

33- 18 Mayıs Kaypakkaya ve 4’ler anması, kayıplar haftası ile Nurhak direni-
şi için ise planlama ve faaliyetlerimiz sürdürüldü.

34- Kardeş Aile kampanyası çerçevesinde 15 Haziran tarihi itibariyle ihtiyaç-
larının karşılanması talebinde bulunan 3400 aileye destek sunulmuştur. 
Bu kampanya çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak için kampanyaya des-
tek sunan dayanışma gönüllüsü sayımız 820’dir. Dayanışma gönüllüleri-
nin bir kısmı birden fazla aileye destek sunduğundan doğrudan yardım 
alan aile sayısı 905’tir. Kampanya üç ay üzerinden planlandığından kam-
panya çerçevesindeki kardeş aile çalışması 15 Haziran itibariyle tamam-
lanmıştır.  

Kardeş aile kampanyasına başvuran aile sayısı 3400
Belediye ve yerel yönetimler aracı kılınmak suretiyle destek sunulan aile sa-

yısı:  2470
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Dayanışma gönüllüleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı: 930
HDK emek komisyonu ve bileşenleri aracılığı ile destek sunulan aile sayısı: 

140
35- 15 Mayıs 2020 tarihinde Çeşme Kültür ve Turizm Koruma Bölgesi adı 

altında tarım ve orman alanlarının kamulaştırılmak yolu ile imara açıl-
masına dair projeye karşı kent konseyleri tarafından başlatılan imza 
kampanyasına imzacı kurum olarak katılım sağladık.

36- 16 Mayıs 2020 tarihinde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle İzmir HDK 
olarak eşsözcümüzün moderatörlüğünde Siyasetçi Yazar Osman Özçelik 
ile Kürt dili üzerine Twitter üzerinden Kürtçe bir canlı yayın programı 
gerçekleştirdik.

37- 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir Kadın Platformu tarafından ‘‘Kadınlar 
Birlikte Güçlü ve “istismarı aklatmayacağız” konulu Karşıyaka İskelede 
yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

38- 18 Mayıs 2020’de Kaypakkaya ve Dörtler için yapılan basın açıklaması 
ve anma etkinliklerine katılım sağlandı.

39- 22 Mayıs 2020 HDP İzmir il örgütü tarafından yapılan “Kayyum darbe-
dir” konulu basın açıklamasına katılım sağlandı.

40- 22 Mayıs 2020’de Kazdağları’nda yaşam alanlarını koruyanlara verilen 
para cezasını protesto etmek amacı ile Konak Meydanı Sümerbank önün-
de yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

41- 27 Mayıs 2020’de İzmir HDK İl Yürütmesi, Ekoloji, Kadın, Emek komis-
yonlarımız ile Sağlık Meclisimiz ortak bir toplantı gerçekleştirerek pan-
demi dönemindeki ekonomik-sağlık politikaları ve bu sağlık politikala-
rına HDK’nin yaklaşımı, alternatif ekonomi-sağlık politikaları ve siyasal 
iktidarın pandemi dönemine fırsatçı yaklaşımları genel süreç değerlen-
dirmeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

42- 28 Mayıs 2020’de Kayıplar haftası nedeniyle İzmir İHD tarafından Ko-
nak Sümerbank önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı

43- 1 Haziran 2020’de Gezinin yıldönümü nedeniyle Gündoğdu Meydanın-
da yapılan basın açıklaması ve Gezi kayıplarının anması etkinliklerine 
katılım sağladık.

44- 1-5 Haziran Dünya Çevre (ekoloji) haftası nedeniyle 2 Haziran’da Ekolo-
ji Komisyonumuzun öncülüğünde EGEÇEP ve diğer ekoloji örgütleri ile 
ortak olarak Gaziemir Kurşun Fabrikası alanında Radyasyonun ekolojiye 
ve halk sağlığına verdiği zarar ve etkilerine konulu basın açıklamasına 
katılım sağlandı.

45- 3 Haziran 2020’de Efem Çukurunda yapılan maden işletmeciliğine yöne-
lik Konak Sümerbank önünde ÇED raporu ve altın işletmeciliğinin yük-
sek oranlı siyanür kullanımının doğaya, suya, çevreye ve halk sağlığına 
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etkileri konulu basın açıklamasına katılım sağlandı. 
46- Çevre haftası boyunca tutulan ekoloji nöbetlerine ekoloji komisyonumuz 

etkin bir şekilde katılmış olup, 5 Haziran 2020 tarihinde İktidarın imar 
ve rant uğruna ekolojik yıkıma ve doğa talanına karşı “Ekolojik yıkıma 
karşı direniş var şiarı” ile Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklaması ve etkinliğe katılım sağlandı.

47- Ekoloji komisyonu olarak yürütmesinde bulunduğumuz Kültürpark 
Platformu 1 Haziran tarihinden itibaren toplantılarını yüz yüze yapmaya 
başlamış ve çevre haftası nedeniyle yapılan açıklama ve etkinliklere aktif 
bir şekilde katılım sağlamıştır.

48- 5 Haziran 2020 İktidar tarafından Anayasaya aykırı ve hukuksuz bir şe-
kilde dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleri Leyla Güven ve 
Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için Konak Sü-
merbank önünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

49- 7-14 Haziran’da HDP’nin Edirne ve Hakkari’den 15 Mayıs İtibari ile baş-
latacağı “Darbelere Karşı Demokrasi Yürüyüşü”nün daha güçlü geçmesi 
ve kamuoyu oluşturmak maksadı ile bir hafta boyunca İzmir yerelinde 
yapılan görüşme, toplantı, kurum ve STK ziyaretleri ile açıklamalar HDK-
HDP tarafından ortak planlamalar ile gerçekleştirildi.

50- HDP tarafından HDK, DTK, bileşen partileri ve dost kurumların görü-
şü alındıktan sonra hazırlanan üç aylık mücadele programının ilk ayağı 
olan Edirne, Hakkari yürüyüş kollarının İzmir ayağında yapılan faaliyet 
ve planlamalar tamamlandıktan sonra 14 Haziran’da HDP il binası önün-
de yapılan basın açıklaması ile bölge illeri ile birlikte Edirne’ye hareket 
edildi, yürüyüş koluna HDK İzmir Eş Sözcülük düzeyinde katılım sağ-
ladı. Yürüyüş koluna İzmir’den 7, Ege bölgeden 22 kişi katılım sağladı.

51- 15 Haziran 2020 tarihinde Silivri’de Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’dan 
gelen gruplar Edirne’ye hareket etmek buluşma noktasında toplandıktan 
sonra polis müdahalesi ile grup dağıtılmaya çalışılsa da grubun kararlı 
duruşu ve direnişi sonucu polis baskısı ve saldırısı başarılı olamadı Uzun 
süreli bir arbedenin ardından yapılan basın açıklaması ile grup Edirne 
Cezaevine doğru hareket etti.

52- 15 Haziran 2020 tarihinde bütün engellemelere rağmen Edirne yürüyüş 
kolu Edirne Cezaevi önünde toplanarak HDK Eş Genel Sözcümüz İdil 
Uğurlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapılan açık-
lamaların ardından İstanbul’a dönüş yaptı.

53- 16, 17, 18 ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul; Esenyurt, Kadıköy 
ve Beşiktaş ilçelerinde yapılan etkinlik ve açıklamalar ile hem yürüyüş 
kolunun amacı hem de ülkenin içerisinde geçtiği siyasi kriz ve sürece 
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ilişkin değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşıldı.
54- 19 Haziran 2020 tarihinde Ankara’ya hareket eden yürüyüş kolu İkinci 

(FSM) köprü üzerinde tutuklu kadınları selamlamak için Kadınlar tara-
fından hazırlanan mor balonlara gökyüzüne bırakıp kısa bir açıklama 
yaptıktan sonra Kandıra cezaevine doğru hareket edildi.

55- 19 Haziran 2020 tarihinde bütün engellemelere rağmen yürüyüş kolun-
da bulunan milletvekilleri ve kadınlar Kandıra cezaevi önüne giderek 
rehine olarak tutulan tutuklu kadınlara yönelik yapılan basın açıklaması-
nın ardından yürüyüş kolu Ankara’ya hareket etti.

56- 20 Haziran 2020 tarihinde Edirne, Hakkari yürüyüş kolları ile Ankara’ya 
gelen gruplar Meclis önünde bulunan parkta bir araya gelerek HDK Eş 
Genel sözcüleri ve HDP Eş Genel Başkanları tarafından yürüyüş kolunun 
amacı ve ülkenin içinden geçtiği siyasi atmosfer ve krize dair değerlendir-
melerini kamuoyu ile paylaştıktan sonra yürüyüş programı sonlandırıldı 
ve katılım sağlayan gruplar yerellerine doğru hareket etti.

57- Çoklu baro yasasına karşı İzmir Barosu tarafından ortaya konulan ey-
lem, etkinlik, yürüyüş ve açıklamalara katılım sağlandı.

58- Her Hafta cumartesi günleri İHD tarafından gözaltındaki kayıpların ve 
hasta tutsakların akibetine yönelik basın açıklamaları ve oturma eylem-
lerine katılım sağlandı.

59- 26 Haziran 2020 tarihinde TTB ve SES öncülüğünde iş güvencesi bulun-
mayan sağlık çalışanları ve pratisyen hekimlerin çalışma koşullarına ve 
pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kaderine terk edilmesine yöne-
lik DEÜ kampüsünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

60- 29 Haziran 2020 tarihinde DİSK tarafından Konak Sümerbank önünde 
kıdem tazminatına yönelik yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

61- 2 Temmuz 2020 tarihinde İzmir Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu 
tarafından Sivas (Madımak) katliamının yıldönümü nedeniyle yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

62- 10 Temmuz 2020 tarihinde 10 Ekim gar katliamında yaşamını yitiren 
Mesut Mak için istinaf mahkemesinin öngördüğü tazminata tepki amaçlı 
üyesi olduğu Tarım Orkam Sen İzmir Şubesi ve Mesut Mak’ın eşi tarafın-
dan yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

63- 11 Temmuz 2020 tarihinde HDK bölge örgütlenme çalışmaları kapsamın-
da ilimizi ziyaret eden HDK Merkezi Örgütlenme komisyonundan Uğur 
ve Emine arkadaşlarımızın katılımı ile HDK-HDP, bileşen partilerimiz ve 
bireyler ile örgütleneme çalışmaları ve önümüzdeki sürecin planlaması-
na dair HDP İl binasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik.

64- 12 Temmuz 2020 tarihinde HDK Merkezi Örgütlenme Komisyonumu-
zun bölge örgütlenme faaliyetleri kapsamında Merkezi Örgütlenme Ko-
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misyonumuzun da katılımı ile İzmir KESK Şubeler Platformunu ziyaret 
ederek çoklu kriz kampanyamıza ilişkin bilgilendirme de bulunarak, 
önümüzdeki mücadele ve örgütlenme dönemine ilişkin olarak karşılık 
görüş alışverişi ve önermelerde bulunduk.

65- 12 Temmuz 2020 tarihinde Suruç katliamında yaşamını yitirenler için 
SGDF öncülüğünde İzmir Gençlik örgütleri tarafından “Suruç için adalet, 
herkes için adalet” şiarıyla gerçekleştirilen adalet zinciri eylemine katılım 
sağlandı.

66- 13 Temmuz 2020 tarihinde HDK Merkezi Örgütlenme Komisyonumu-
zun bölge örgütlenme faaliyetleri kapsamında Merkezi Örgütlenme Ko-
misyonumuzun da katılımı ile DİSK Bölge Temsilciliği ve TÜM-TİS İzmir 
Şubesini ziyaret ederek çoklu kriz kampanyamıza ilişkin bilgilendirmede 
bulunarak önümüzdeki mücadele ve örgütlenme dönemine ilişkin olarak 
karşılık görüş alışverişi ve önermelerde bulunduk.

67- 14 Temmuz 2020 tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından 
“güvencesizliğe, geleceksizliğe, yoksullaşmaya karşı ek zam istiyoruz” ta-
lebiyle yapılan basın açıklamasIna katılım sağlandı.

68- İzmir Kadın Platformu tarafından İstanbul Sözleşmesine ilişkin siyasal 
iktidarın ve medyasının sözleşmeden çekilme hamlelerine ve kadın kat-
liamları, taciz, tecavüz ve çocuk istismarına yönelik haziran ve temmuz 
ayları boyunca yapılan etkinlik ve açıklamalara katılım sağlandı.

69- Suruç Katliamının 5. yılı nedeniyle 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri 
arasında HDK, ESP, SGDF ve SKM girişimleri sonucu planlanan 1 aylık 
eylem ve mücadele takvimi kapsamında eylem etkinlikler planlanarak 
hayata geçirildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde ise “Suruç için adalet herkes 
için adalet” şiarıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

70- 20 Temmuz 2020 tarihinde KHK ile ihraç edilenlerin işlemleri için ku-
rulan OHAL inceleme komisyonun göreve başlamasının 3. yılı nedeniyle 
İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Demokrasi mi? OHAL mi?; 
komisyon lağvedilsin, işimizi geri istiyoruz” şiarıyla yapılan basın açıkla-
masına katılım sağlandı

71- HDP’nin Temmuz ayı mücadele programı çerçevesinde daha öce 26 Tem-
muz olarak planlanan ve daha sonra 27 Temmuz tarihine ertelenen Tem-
muz ayının finalini İzmir’de “demokrasi kürsüsü” adıyla yapacağı etkin-
lik hazırlık koordinasyonuna Merkezi Örgütlenme Komisyonunda Uğur 
arkadaşımızın da katılımı (23-28 Temmuz 2020) ile İzmir’de bulunan 
demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar, dernekler ziyaret edilerek 
etkinliğin amacı anlatıldı ve kurumların katılımı sağlanmaya çalışıldı.

72- 27 Temmuz 2020 Tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı Demokrasi Par-
kında HDP’nin Temmuz ayı mücadele programının finali “demokrasi 
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kürsüsü” adıyla Eş Genel Sözcülerimizin katılımı ve Eş genel Sözcümüz 
İdil Uğurlu’nun açıklamaları ile Temmuz ayı mücadele programı tamam-
landı.

73- 16 Ağustos tarihinde Çeşme Urla yarımadasında yanan ormanlık alanda 
RES çalışmaları yapılması nedeniyle Germiyan köylüleri tarafından gös-
terilen direniş ve yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

74- DTK’nin önerisi ve HDK-HDP’nin planlamaları doğrultusunda DTK ve 
DBP’ye yönelik baskıları ve verilen mücadeleyi doğrudan ilimizdeki halk-
lar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi çevreler ile paylaşmak üzere 21-22 
Ağustos tarihlerinde ilimizi ziyaret edecek olan DTK heyetinin görüşme 
ve toplantılarını organize etmek üzere 17-18-19 ve 20 Ağustos tarihlerin-
de planlama ve örgütleme faaliyetleri yürütüldü.

75- 21 Ağustos tarihinde ilimizi ziyaret eden DTK Eş Başkanı Leyla Güven, 
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Beraberlerindeki heyet ile HDK 
öncülüğünde KESK, TTB ve TMMOB ziyaret edilerek baskı ve yönelimler 
aktarıldı ve saldırılara yönelik ortak tutum alınması yönünde değerlen-
dirmeler yapıldı.

76- 22 Ağustos tarihinde HDK planlaması ve Genel Eş Sözcümüz Sedat Şe-
noğlu’nun da katılımı ile ilimizi ziyaret eden DTK heyetinin katılımı ile 
İzmir’de faaliyet yürüten sol ve sosyalist partiler ve dergi çevreleri ile or-
tak bir toplantı yapılarak DTK ve DBP üzerindeki baskılar aktarıldı ve bu 
baskılara yönelik gelişmeler ile mücadele yöntemleri tartışıldı.

77- 22 Ağustos Tarihinde İzmir İHD tarafından hasta tutsaklar ve gözaltında 
kaybedilenler ile ilgili yapılan basın açıklaması ve oturma eylemine Eş 
Genel Sözcümüz ile HDK merkez heyeti ve Yürütme Kurulumuz katılım 
sağladı.

78- 22 Ağustos tarihinde Bayraklı ilçesindeki bir açık hava düğün salonun-
da yapılan geniş katılımlı halk toplantısında Eş Genel Sözcümüz Sedat 
Şenoğlu, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin 
Bayındır siyasal iktidarın saldırı politikalarını ve verilen mücadeleler ile 
son siyasal gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundular

79- 23 Ağustos tarihinde Genel Eş Sözcümüz ve DTK heyeti ile beraber 1. 
olağan kongresini gerçekleştiren AN-YAKAYDER’in (Anadolu Yakınlarını 
Kaybedenler Derneği) kongresine katılım sağlandı, HDK adına Harun ar-
kadaşımız tarafından sunum yapıldı.

80- 23 Ağustos tarihinde İlimizi ziyaret eden Eş Genel Sözcümüz Sedat Şe-
noğlu ve beraberindeki heyetin katılımı ile Meclis toplantımızı gerçek-
leştirerek son siyasal gelişmeler ile bilgilendirme ve planlamalar yapıldı.

81- 25 Ağustos tarihinde İEDG (İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri) tarafın-
dan 1 Eylül gündemli yapılan online toplantıya katılım sağlanarak 1 Ey-
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lül gündemine ilişkin HDK İzmir olarak görüş öneri ve düşüncelerimizi 
paylaştık.

82- 27 Ağustos tarihinde Halkların Köprüsü Derneği tarafından yapılan top-
lantıya HDK İzmir adına Utku arkadaşımız katılım sağladı.

83- 1 Eylül dünya Barış günü nedeniyle İEDG tarafından Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

84- 8 Eylül tarihinde 7 Eylül günü başlayan operasyonlar ile Eş Genel Söz-
cümüz Sedat Şenoğlu’nun da  aralarında bulunduğu  17 ESP’li arkadaşı-
mızın gözaltına alınması nedeniyle ESP ve HDP ile Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde ortak açıklama yapılması kararımız üzerine İzmir emni-
yeti tarafından belirtilen alanda açıklama yapılmasına izin verilmeyeceği 
uyarısı üzerine yapılan durum değerlendirmesinde, ESP’li arkadaşların 
önerisi ile ESP İzmir ESP il binası önünde açıklama yapılması kararı alın-
mış, ancak basın açıklamasının yapılmasına 1 saat kala il binası arama 
bahanesiyle basılmış ve İzmir İl Eş Sözcümüzün de aralarında bulundu-
ğu yaklaşık 15 kişilik grup adeta rehin alınarak arama ve tutanak baha-
nesi ile basın açıklamamız engellenmeye çalışılmıştır. Basın açıklaması 
için belirlenen saat geçtikten sonra arama ve tutanak işlemleri emniyet 
tarafından tamamlandıktan sonra emniyetin bu engelleyici tutumu ve gö-
zaltına alınan arkadaşlarımız ile ilgili durum basın aracılığı ile kamuoyu 
ile paylaşılmış ve emniyetin bu tutumu ile ilgili suç duyurusunda bulu-
nulmuştur.

85- 8 Eylül tarihinde TİHV ve İHD İzmir şubesi tarafından İnsan hakları söz-
leşmesinin kabulünün yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına 
katılım sağlandı

86- 12 Eylül tarihinde 78’liler derneği tatarından 12 darbesinin yıldönümü 
nedeniyle Konak Sümerbank Önünde yapılan basın açıklamasına katılım 
sağlandı

87- 12 Eylül tarihinde 7 Eylül Günü gözaltına alınıp 11 Eylül günü araların-
da Eş Genel Sözcümüzün de bulunduğu 17 ESP’li arkadaşımızın tutuk-
lanmalarını protesto amaçlı HDP İl Binasında ESP ve HDP ile ortak basın 
toplantısı gerçekleştirdik.

88- 19 Eylül tarihinde Van’da kolluk kuvvetleri tarafından helikopterden atı-
larak ağır yaralanan yurttaşlar ile ilgili olarak HDP il binasında yapılan 
basın toplantısına katılım sağlandı 

89- Pandemi koşulları nedeniyle Mart ayından beri ara verilen KHK ile ihraç 
edilen kamu emekçilerinin işlerine geri dönmesi talebiyle her çarşamba 
günü Karşıyaka İskele Meydanında KESK tarafından yapılan oturma ey-
lemi ve basın açıklamasının 23 Eylül tarihinde tekrar başlaması ile yapı-
lan basın açıklaması ve oturma eylemine katılım sağlandı.
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90- 25 Eylül Tarihinde Kobane protestoları gerekçe gösterilerek araların se-
çilmiş belediye eş başkanları ve önceki dönem parlamenterlerin de yer 
aldığı HDP MKYK üyelerine yönelik siyasi soykırım operasyonları ile gö-
zaltına almalara yönelik Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde durumu 
protesto eden basın açıklamasına katılım sağlandı.

91- 27 Eylül tarihinde HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı tutuklu Fi-
gen Yüksekdağ’ın “Yıkılacak Duvarlar” adlı şiir kitabı ile ilgili düzenle-
nen imza gününe katılım sağladı.

92- 27 Eylül tarihinde HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve İzmir 
Milletvekillerinin katılımı ile Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde siya-
si soykırım operasyonlarını protesto amaçlı gerçekleştirilen basın açıkla-
masına katılım sağlandı.

93- 28 Eylül tarihinde siyasi soykırım operasyonları ile yapılan gözaltılara 
ilişkin HDP tarafından Karşıyaka İskelede yapılan basın açıklamasına 
katılım sağlandı.

94- 28 Eylül tarihinde İEDG tarafından siyasi soykırım operasyonlarını pro-
testo amaçlı Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

95- 29 Eylül tarihinde siyasi soykırım operasyonları ile yapılan gözaltılara 
ilişkin HDP tarafından Bornova Cumhuriyet Meydanında yapılan basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

96- 30 Eylül tarihinde siyasi soykırım operasyonları ile yapılan gözaltılara 
ilişkin HDP tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

97- 2 Ekim tarihinde, Van’ın Çatak İlçesinde Askerler tarafından gözaltına 
alınan ve kendisine yapılan işkence sonrası helikopterden atılan Servet 
Turgut’un yaşamını yitirmesi nedeniyle TİHV, İHD, ÖHD ve ÇHD tarafın-
dan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına 
katılım sağlandı.

98- 2 Ekim tarihinde siyasi soykırım operasyonları ile gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanan siyasetçilere ilişkin HDP tarafından Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

99- 2 Ekim tarihinde, siyasi soykırım operasyonları çerçevesinde siyasi par-
timiz HDP’ye yönelik yapılan gözaltı tutuklama ve baskılara yönelik HDP 
İzmir il örgütü tarafından Türken Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

100- 6 Ekim tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından “Halktan, 
emekten yana bir bütçe, insanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli ça-
lışma istiyoruz!” konulu Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.
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101- 7 Ekim tarihinde, HDP PM üyesi Helin Yılmaz ve ESP Genel Başkanı 
Şahin Tümüklü’nün de aralarından bulunduğu birçok kişinin siyasi 
soykırım operasyonları ile gözaltına alınması nedeniyle bileşenimiz ESP 
tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde yapılan basın açıkla-
masına katılım sağlandı.

102- 10 Ekim tarihinde, Ankara Gar Katliamında yaşamını yitirenlerin yıl-
dönümünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan basın 
açıklaması, anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretlerine katılım sağlandı.

103- 10 Ekim tarihinde, HDP il binasında Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaç-
maz ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol’un katılımı ile 
gerçekleşen “Uluslararası Komplunun Yıldönümünde Tecrit ve Çözüm-
süzlük” konulu panele katılım sağlandı.

104- 14 Ekim tarihinde Silivri Cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Sözcümüz 
Sedat Şenoğlu ile dayanışmak amacı ile Karşıyaka Çarşı postanesi önün-
de HDK İl Meclisi olarak basın açıklaması yaparak hazırladığımız m ve 
kartları kendisine gönderdik.

105- 16 Ekim tarihinde, İzmir’in Efem Çukuru bölgesinde İzmir 6. İdare 
Mahkemesi tarafından efem Çukuru Altın Madeni Kapasite Artışı proje-
sinin “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan dava sonucunda yapılan 
bilirkişi keşfine ve konuya dair basın açıklamasına katılım sağlandı.

106- 17 Ekim tarihinde siyasi partimiz HDP tarafından kuruluşunun 8. yılı 
nedeniyle İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe 
katılım sağlanarak 8. kuruluş yılı vesilesiyle HDK olarak duygu ve dü-
şüncelerimizi katılımcılar ile paylaştık.

107- 21 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı soruşturması ve İzmir Valiliğinin 
onay yazıları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalı-
şan 17 işçinin iş akitlerinin feshedilerek işlerine son verilmesi nedeniyle 
DİSK tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

108- 22 Ekim tarihinde İzmir Karşıyaka İlçesinde İl binasını açarak faaliyet 
göstermeye başlayan TÖP ziyaret edilerek birlikte mücadele etme karar-
lığımız iletildi.

109- 22 Ekim tarihinde siyasi partimiz HDP Buca ilçe örgütü tarafından gece 
yarısı parti bayraklarının indirilerek yerine Türk bayrağının asılmasın-
dan dolayı yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

110- 23 Ekim tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışırken 
güvenlik soruşturması nedeniyle işlerine son verilen işçiler için İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan basın açıklamasına ka-
tılım sağlandı.

111- 27 Ekim tarihinde güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek işten 
atılan belediye işçileri ile ilgili DİSK Bölge Temsilciliği tarafından yapılan 
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basın açıklamasına katılım sağlandı.
112- 30 Ekim tarihinde İzmir, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 

6,9 şiddetindeki deprem nedeniyle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde mey-
dana gelen yıkımlar ve hasarlı binalar nedeniyle evlerinde kalamayan ve 
çadırlarda yaşamak durumunda kalan yurttaşların zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere siyasi partimiz tarafından kurulan kriz masası ve bile-
şenlerimiz tarafından kurulan dayanışma stantları arasında koordinas-
yonun sağlanması ve kriz yönetimi çalışmaları, siyasi partimiz ile ortak 
ve eşgüdümlü bir şekilde yapıldı.

113-3 Kasım tarihinde, 30 Ekim’de yaşanan deprem nedeniyle ilimizi ziyaret 
eden Eş Sözcümüz İdil Uğurlu ve Yürütme Kurulu Üyemiz Harun Özgür 
ile birlikte heyetimiz İzmir’de yıkılan binaların enkaz alanlarını dolaşa-
rak gözlemlerde bulundu, siyasi partimiz HDP ve bileşenlerimizin daya-
nışma stantlarını ve kriz masasını ziyaret etti, evi ağır hasar gören HDK 
aktivisti ve Halklar İnançlar Komisyonu üyesi Zeynep Tozduman’ı kaldı-
ğı çadırda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, TMMOB ve TBB 
tarafından kurulan kriz masaları ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri 
iletilerek gelişmeler hakkında bilgi alındı, depremde oğlunu yitiren SES 
Üyesi Fatma Tür arkadaşımıza taziye ziyaretinde bulunuldu.

114- 4 Kasım tarihinde Eş Genel Sözcümüz İdil Uğurlu, Yürütme Kurulu 
Üyesi Harun Özgür, HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay ve HDP Genel Baş-
kan Yardımcısı Tuncer Bakırhan’ın katlımı ile oluşan HDK-HDP ortak 
heyeti depremde yıkılan ve hasar gören alanları gezerek gözlemlerde bu-
lundu, çadır ziyaretleri gerçekleştirerek eksikleri tespit etme çalışmaları 
yürüttü, dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi ve dayanışma stantlarınıı 
ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunuldu, İzmir Barosu ziyaret edile-
rek büroları hasar görmüş avukatlara ve İzmir barosuna geçmiş olsun 
dilekleri iletildi.

115- 4 Kasım tarihinde HDK-HDP ortak basın açıklaması düzenleyerek Eş 
Genel Sözcümüz İdil Uğurlu ve Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından 
deprem izlenimleri ve gözlemleri basın aracılığı ile kamuoyu ile payla-
şıldı.

116- İzmir Depremi döneminde bileşenimiz Halkların Köprüsü Derneği ile 
birlikte mülteci aileler ile dayanışma çalışmalarına katılım sağlandı. Ay-
rıca; her pazartesi online olarak gerçekleşen toplantılarına katılım sağ-
landı.

117- 4-5-6 Kasım tarihlerinde bileşenlerimiz ziyaret edilerek çoklu kriz ham-
lemiz ve kongre çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak sürecin 
örgütlenmesine etkin katılımları talep edildi.

118- 7 Kasım tarihinde Kongremizin 31 Ekim’de kamuoyuna açıkladığı “çok-
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lu kriz hamlesi” mücadele programı ve kongreler sürecini tartışmak ve 
planlamak üzere bu gündemler ile il meclisi toplantımız yapıldı.

119- 8-9-10 Kasım tarihlerinde polis tarafından dayanışma çadırları ve alan-
larına yönelik gerçekleştirilen saldırılar ile ilgili dayanışma ziyaretleri 
gerçekleştirilerek bu saldırılara karşı birlikte mücadele etme ve dayanış-
ma kararlılığımız, saldırıya uğrayan bileşen ve dost parti ve kurumlara 
iletildi.

120- 11 Kasım tarihinde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsan-
cak Mimarlar Odasında yapılan İzmir depremi ve izlenimleri ile yaşanan 
saldırılar karşısında alınacak ortak tutuma ilişkin basın toplantısına ka-
tılım sağlandı.

121- 14 Kasım tarihinde HDK olarak HDP, bileşenlerimiz, bireyler ve il mec-
lisimizi toplayarak çoklu kriz hamlemiz ve kongre sürecinin bilgilendir-
me ve planlamasını yaptık, kriz ve kongre çalışmalarını örgütleyecek ko-
misyonun oluşumu konusunda bir ön hazırlık yapıldı, eksik olan bileşen 
ve birey katılımı konusunda en kısa sürede bileşenlerin ve bireylerin ka-
tılımı için isim önerileri beklendi.

122- 15 Kasım tarihinde, Dersim direniş önderi Seyit Rıza idam yöntemi ile 
katledilişinin 83. yılında DAD öncülüğünde İzmir’de alevi dernek ve ku-
rumları tarafından Karşıyaka İskelede düzenlenen basın açıklaması ve 
anma etkinliğine katılım sağlandı.

123- 20 Kasım tarihinde yapılan siyasi soykırım operasyonları ile gözaltına 
alınan siyasetçi, hukukçu ve insan hakları savunucularına yönelik TİHV, 
İHD, ÖHD ve ÇHD tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağ-
landı.

124- 20 Kasım tarihinde “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” nede-
niyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına 
katılım sağlandı.

125- 20 Kasım tarihinde yapılan siyasi soykırım operasyonları ile gözaltına 
alınan siyasetçi, hukukçu ve insan hakları savunucularına yönelik siyasi 
partimiz HDP tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

126- 21 Kasım tarihinde HDK’nin Çoklu kriz Hamlesi ve HDP’nin Faşizme 
Karşı Kesintisiz Demokratik Eylem Hamlesi konularının tartışılıp plan-
lama ve örgütlenme çalışmalarının tartışıldığı ortak bölge toplantısı ger-
çekleştirildi.

127- 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü vesi-
lesi ile 7 Kasım’da startı verilen ve 25 Kasım’a kadar devam eden İzmir 
Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü’nün öncülündeki eylem et-
kinlik ve açıklamalara katılım sağlandı, eylem etkinlik planlama ve top-
lantılarına katılım sağlandı.
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128- 27 Kasım tarihinde, 26 Kasım gece yarısı siyasi soykırım operasyon-
ları ille HDK Genel Merkezinin kapılarının kırılarak içerideki bilişim ve 
dokümanlar ile materyallerine el konulması, HDK, HDP ve TUAYDER 
yönetici, aktivist ve çalışanlarının gözaltına alınmasına yönelik HDP il 
Binsında Basın açıklaması gerçekleştirdik.

129- 28 Kasım tarihinde İzmir Yaşam Alanları Güç Birliği tarafından planla-
nana ekoloji, kent yaşamı, deprem rant politikalarının tartışıldığı toplan-
tıya katılım sağlanarak HDK’nin söz konusu konulara ilişkin düşünceleri 
Eş Sözcümüz tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.

130- 30 Kasım tarihinde, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesi Dört 
Ayaklı Minare Yanında açıklama yaparken hunharca katledilen Avukat, 
Yaşam Savunucusu, Barış İnsanı Av. Tahir Elçi için İzmir İHD, ÖHD ve 
ÇHD tarafından düzenlenen ortak basın açıklaması ve anma etkinliğine 
katılım sağlandı.

131- 4 Aralık tarihinde Emek Komisyonumuz, HDP Emek Komisyonu ile 
ortak yapılan asgari ücret çalışmaları kapsamında asgari ücret yaklaşı-
mımızı ifade eden basın açıklaması Gaziemir Serbest Bölge önünde ya-
pıldı. Basın açıklaması metnini HDK Emek Komisyonundan Utku Tutar 
arkadaşımız okudu.

132- 9 aralık tarihinde TTB, SES ve Dev Sağlık İş ile diğer sağlık çalışanları 
bileşenleri tarafından Pandemi sürecinden sağlık emekçilerinin yaşadığı 
sorunlar üzerine yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

133- 12 Aralık tarihinde Sendikal faaliyet yürüttükleri için sözleşmeleri fes-
hedilerek işten atılan PTT Kargo işçilerinin Göztepe PTT önünde yap-
tıkları oturma eylemine destek amaçlı dayanışma ziyaretinde bulunuldu.

134- 12 Aralık tarihinde HDK ve HDP tarafından ortak olarak organize edi-
len “Türkiye’de tarım işçiliği ve tarihsel süreç” konulu online foruma ka-
tılım sağlandı.

135- 13-20 Aralık tarihleri arasında HDK Çoklu Kriz Hamlesi kapsamında 
İzmir’de yapacağımız çalışmalarda kullanılmak üzere hazırladığımız el 
bildiri taslak metni meclisimiz ve bileşenlerimiz ile paylaşılarak görüş ve 
önerileri alındı.

136- 17 Aralık tarihinde Emek Komisyonumuz HDP Emek Komisyonu ile 
ortak yapılan asgari ücret çalışmaları kapsamında asgari ücret yaklaşımı-
mızı ifade eden basın açıklaması Çiğli Ata Sanayi önünde yapıldı. Basın 
açıklaması metnini HDK Emek Komisyonundan Utku Tutar arkadaşımız 
okudu.

137- 18 Aralık tarihinde İzmir KESK Şubeler platformu tarafından 2021 yılı 
bütçesine ilişkin olarak “Halktan, Emekten Yana Bir Bütçe, İnsanca Ya-
şamaya Yetecek Bir Ücret ve Güvenceli Çalışma İstiyoruz” konulu basın 
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açıklamasına katılım sağlandı.
138- 22 Aralık tarihinde DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tutuklanması ne-

deniyle HDK ve HDP tarafından ortak basın açıklaması Türkan Saylan 
Kültür Merkezi önünde yapıldı.

139- 22 Aralık tarihinde Maraş Katliamının yıldönümü nedeniyle İzmir’deki 
Alevi örgütleri tarafından ortak olarak yapılan basın açıklamasına katı-
lım sağlandı.

140- 28 Aralık tarihinde cezaevlerinde tecridin kırılması için yapılan ve ce-
zaevlerinde işkence ve kötü muamelenin sona erdirilmesi talebiyle baş-
latılan açlık grevleri ile ilgili ortak tutum almak ve toplumsal duyarlılık 
sağlamak amacı ile TUAYDER İzmir ile ortak toplantı yapılarak karşılıklı 
durum değerlendirmeleri yapıldı.

141- 28 Aralık tarihinde İzmir Emek ve Demokrasi güçleri tarafından yapılan 
Roboski Katliamının anmasına katılım sağlandı.

142- 6 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyım rektöre 
karşı yapılan protesto eylemlerinde kolluğun üniversite kapısına kelep-
çe vurması, protestoculara karşı şiddet kullanması ve yapılan gözaltılar 
ile ilgili olarak İEDG tarafından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

143- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tarafından İzmir Bas-
mane bölgesinde yer alan Kültürpark fuar alanının İzmir’deki tüm kesim-
ler ile görüşülerek yeniden bu alana dair planlamaların yapıldığını kamu-
oyuna açıklaması ve bu açıklamaya hem ekoloji mücadelesi yürüten plat-
form ve kesimler ile TMMOB ve TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odasının 
açıklamaları üzerine HDK Ekoloji Komisyonumuz Kültürpark’ta yüzyıla 
yakındır oluşan eko sistemin korunması gerektiğine dair yaklaşımını 8 
Ocak’tan başlayarak Ocak ayı boyunca ulusal ve yerel basın kuruluşları 
ile paylaşarak kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

144- 9 Ocak tarihinde HDP Kadın Meclisi tarafından organize edilen Kadın 
Özgürlük Mücadelesi Yürüten Kadınların katledilmesinin yıldönümün-
de yapılan anma etkinliğine ve basın açıklamasına katılım sağlandı.

145- 11 Ocak tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından kamu 
emekçilerine yönelik uygulanan baskı ve sürgünler nedeniyle yapılan ba-
sın açıklamasına katılım sağlandı.

146- 11 Ocak tarihinde Ege Üniversitesi önünde İzmir Üniversite Dayanış-
ması tarafından “Kayyum Rektör Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürle-
şecek” konulu basın açıklamasına katılım sağlandı.

147- 14 Ocak tarihinde bileşenimiz Halkların Köprüsü derneği ile hazırlanan 
kolileri Torbalı ilçesinde bulunan çocuk ve kadın sığınmacılara dağıtımı 
yapıldı, dağıtıma Utku arkadaşımız eşlik etti.
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148- 14 Ocak tarihinde ESP ve Kaldıraç merkezli yapılan operasyon ve gö-
zaltılara ilişkin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

149- 15 Ocak tarihinde HDP tarafından tecrit ve cezaevi koşulları ile ilgili 
yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

150- 18 Ocak tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından kamu 
emekçilerine yönelik uygulanan baskı ve sürgünler nedeniyle yapılan ba-
sın açıklamasına katılım sağlandı.

151- 19 Ocak tarihinde Hrant Dink’in katledilişinin yıldönümü nedeniyle 
İEDG tarafından yapılan anma etkinliğine ve basın açıklamasına katılım 
sağlandı.

152- 22 Ocak tarihinde İstanbul ve İzmir’de Kolluk güçleri tarafından ka-
çırılan ESP üyelerine ilişkin ESP İzmir İl Örgütü tarafından Karşıyaka 
İskelede yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

153- 25 Ocak tarihinde İzmir KESK Şubeler Platformu tarafından kamu 
emekçilerine yönelik uygulanan baskı ve sürgünler nedeniyle Alsancak 
Gar önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

154- 26 Ocak tarihinde HDK Sağlık Meclisi ve Halkların Köprüsü Derneği ile 
beraber Basmane’de Afrikalı mültecilere sağlık taraması yapıldı.

155- 27 Ocak tarihinde bileşenimiz Yeşil Sol Parti tarafından Gaziemir Kur-
şun Fabrikası alanında “İzmir’in Çernobili” başlığı ile yapılan basın açık-
lamasına katılım sağlandı.

156- 31 Ocak tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

157- 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyım rektör ne-
deniyle protesto eylemlerine katılanların gözaltına alınması nedeniyle 
İEDG ve Üniversite Dayanışması tarafından yapılan ortak basın açıkla-
masına katılım sağlandı.

158- 1-5 Şubat tarihleri arasında HDP İş, Aş Buluşmaları adıyla yerelinde 
yapılan çalışmalar kapsamında yapılan planlamalara dahil olunuldu, bu 
buluşmalar kapsamında gerçekleştirilen sendika, ekoloji  ve dernek bu-
luşmalarına katılım sağlandı.

159- 3 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyım rektör nede-
niyle protesto eylemlerine katılanların gözaltına alınıp tutuklanmaların 
yaşanması nedeniyle İEDG ve Üniversite Dayanışması tarafından yapılan 
ortak basın açıklamasına katılım sağlandı. Basın açıklaması Öncesinde 
ve yapıldığı sırada uygulanan polis şiddeti ve orantısız güç kullanılması 
ve gözaltına alınan 59 arkadaşın emniyet ve hastane süreçleri de tarafı-
mızdan takip edilmiştir.
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160- 5 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyım rektör nede-
niyle protesto eylemlerine katılanların gözaltına alınması ve tutuklama-
ların yapılması nedeniyle İzmir Üniversite Dayanışması tarafından yapıl-
ması planlanan basın açıklamasına katılım sağlamak üzere açıklamanın 
yapılacağı alana gidirldi, kolluğun basın açıklamasına izin vermeyip 
şiddet kullanarak 29 kişiyi gözaltına alması nedeniyle bunların gözaltı, 
hastane ve savcılık süreçleri takip edildi.

161- 7 Şubat tarihinde HDK Ekoloji Komisyonumuzun hazırlayıp sunumu-
nu yaptığı “HDK Ekoloji Anlayışı ve Mücadelesi” konulu e panel SKYPE 
üzerinden online olarak yapıldı.

162- 8 Şubat tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

163- 15 Şubat tarihinde bileşenimiz ESP tarafından yapılan “son zamanlarda 
kolluk eliyle yapılan ajanlaştırma, baskı altına alma ve özel yönelimlere” 
ilişkin basın açıklamasına katılım sağlandı.

164- 15 Şubat tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

165- 19 Şubat tarihinde güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek Kod-29 
uygulanmak suretiyle işten çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirket 
çalışanlarının İzmir Büyükşehir belediyesi önünde başlattıkları oturma 
eylemine dayanışma ziyaretinde bulunuldu ve konu ile ilgili görüş ve dü-
şüncelerimiz işçiler ile paylaşıldı. 

166- 19 Şubat tarihinde HDK Çoklu Kriz Hamlesi kapsamında İzmir İl mec-
lisi olarak İzmir yereline ilişkin hazırladığımız el bildirileri ile Genel Mer-
kezimiz tarafından hazırlanan el broşürlerinin dağıtımını Menemen ilçe-
sinin Asarlık semtinde gerçekleştirdik.

167- 22 Şubat tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

168- 25 Şubat tarihinde pandemi sürecinde uzun zaman kapalı tutulan ve 
işletilmelerine izin verilmeyen kahvehane, lokanta, kafe, bar vb. işletme-
lerin derneklerinin Türkiye çapında “Hesabı biz ödemeyeceğiz” konulu 
eş zamanlı yapılan basın açıklamalarının İzmir ayağında Alsancak Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına katılım 
sağlandı.

169- 25 Şubat tarihinde HDK Çoklu Kriz Hamlesi kapsamında İzmir İl mec-
lisi olarak İzmir yereline ilişkin hazırladığımız el bildirileri ile Genel Mer-
kezimiz tarafından hazırlanan el broşürlerinin dağıtımını Bayraklı ilçesi-
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nin Yamanlar Mahallesi pazar yerinde gerçekleştirdik.
170- 26 Şubat tarihinde HDK örgütlenme ve kongre faaliyetlerine hazırlık 

amacıyla Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan online eğitim progra-
mını gerçekleştirdik.

171- 1 Mart tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesi tarafından sürgün ve 
sendika üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

172- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 1 Mart tarihinden iti-
baren İzmir Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun 
startını verdiği 8 Mart etkinlik planlama ve etkinliklerin gerçekleştirilme-
si aşamalarına Kadın Komisyonumuz etkin bir şekilde katılım sağladı.

173- 3 Mart tarihinde TMMOB İzmir İKK tarafından iş cinayetleri ve işçi kat-
liamlarına yönelik İzmir Mimarlar Odasında yapmış olduğu basın top-
lantısına katılım sağlandı.

174- 3 Mart tarihinde pandemi döneminde işçilerin hukuksuz bir şekilde iş-
ten çıkarılması ve kıdem tazminatı hakkının gasbına dönüşen Kod-29 uy-
gulaması ve güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek ağırlıklı olarak 
belediyelerde yaşanan işçi kıyımına yönelik basın açıklaması, HDK Emek 
Komisyonu tarafından Konak İlçesi Çimentepe Mahallesinde yapıldı. Ba-
sın Açıklamasını Emek Komisyonundan Aylin Aker arkadaşımız okudu.

175- 3 Mart tarihinde HDK Çoklu Kriz Hamlesi kapsamında İzmir İl meclisi 
olarak İzmir yereline ilişkin hazırladığımız el bildirileri ile Genel Merke-
zimiz tarafından hazırlanan el broşürlerinin dağıtımını Konak ilçesinin 
Çimentepe Mahallesinde gerçekleştirdik.

176- 4 Mart tarihinde kongresini yapan Aydın HDK İl Meclisimizin Kongre-
sine katılım sağlandı.

177- 4 Mart tarihinde Kültürpark Platformunun “Kültürpark için Koruma 
Amaçlı İmar Planı”na itiraz etmek için, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkla-
rını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini vermek amacıyla 
düzenlediği basın açıklaması ve dilekçe verme etkinliğine katılım sağlan-
dı.

178- 8 Mart tarihinde gün boyu yapılan kadın etkinlileri ve akşam Alsancak 
ÖSYM önünden başlayıp Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde son bu-
lan kadın yürüyüşü ve ardından yapılan basın açıklamasına kadın ko-
misyonumuz katılım sağladı.

179- 11 Mart tarihinde Koçgiri Katliamının 100. Yılı nedeniyle bileşenimiz 
DAD tarafından yapılan basın açıklaması ve anma etkinliğine katılım sağ-
landı.

180- 12 Mart tarihinde İl Meclisimiz tarafından planlaması yapılan “12 Mart 
Darbesinden Günümüze 68 Gerçeği ve Adalet Arayışı” konulu canlı yayın 
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programı 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın Katılımı ve Yürütme 
Kurulu Üyemiz Ayşe Yılmaz arkadaşımızın kolaylaştırıcılığı ile gerçekleş-
tirildi.

181- 13 Mart tarihinde HDK Çoklu Kriz Hamlesi kapsamında İzmir İl meclisi 
olarak İzmir yereline ilişkin hazırladığımız el bildirileri ile Genel Merke-
zimiz tarafından hazırlanan el broşürlerinin dağıtımını Karabağlar ilçesi-
nin Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdik.

182- 13 Mart tarihinde “Dünya Su ve Nehirler İçin Eylem Günü”ne yönelik 
Egeçep, Artvinliler Derneği ve İzmir Dersim Dernekleri’nin düzenlemiş 
olduğu basın açıklamasına HDK İzmir olarak katılım sağladı. 

183- 15 Mart tarihinde KESK Şubeler Platformu tarafından Alsancak Gar 
Önünde gerçekleştirilen bordro yakma eylemine ve KESK’e bağlı BTS İz-
mir Şubesinin sürgün ve sendika üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak 
Gar önünde yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

184- 15 Mart tarihinde HDK İzmir Sağlık Meclisimizin “Pandemide mülteci-
ler ve ayrımcılık” konulu online panele katılım sağlandı.

185- 16 Mart tarihinde HDK ve HDP tarafından oluşturulan Newroz Tertip 
Komitesi tarafından HDP il binasında ortak basın toplantısı düzenlene-
rek 20 Mart Cumartesi günü saat 13.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek 
Newroz etkinliklerine davet ve çağrı yapıldı.

186- 16 Mart tarihinde artan nefret söylemleri ve trans cinayetleri için, İzmir 
HDK, 20 Kasım Platformu, Kızıl Okyanus LGBTİ+, TİP olarak İHD’de 
ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

187- 17 Mart tarihinde 19 Mart küresel iklim grevi ile ilgili Aliağa Demokrasi 
Platformu’nun Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yapılan basın açıklaması-
na HDK olarak katılım sağladık.

188- 17 Mart tarihinde son günlerde İmralı Cezaevinde neler oluyor gibi pay-
laşımlar nedeniyle kamuoyunu rahatsız eden gelişmeler nedeniyle Ege 
TUAYDER tarafından düzenlenen “tecrit ve zindanlardaki açlık grevleri” 
konulu basın toplantısına katılım sağlandı.

189- 18 Mart tarihinde dokunulmazlığı hukuksuz bir şekilde kaldırılan HDP 
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Yargıtay Başsavcısının Anayasa 
Mahkemesine HDP ile iligli açmış olduğu kapatma davası ile ilgili İEDG 
tarafından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın 
açıklamasına katılım sağlandı. 

190- 19 Mart tarihinde İzmir’de ekolojik faaliyet yürüten platform ve müca-
dele birlikleri tarafından İzmir Gündoğdu Meydanında gerçekleştirilen 
“iklim krizini durdur” konulu basın açıklamasına katılım sağlandı.

191- 19 Mart tarihinde sağlık işkolunda yaşanan sorunlar ve işten çıkarmala-
ra ilişkin TTB ve SES öncülüğünde diğer sağlık örgütlerinin İzmir Keme-
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raltı girişinde yaptıkları ortak basın açıklamasına katılım sağlandı.
192- 19 Mart tarihinde İzmir Ekoloji Birliği ve Gençlik Meclisinin “boş vaat 

değil çözüm istiyoruz” konulu iklim krizine dair basın açıklamasına ka-
tılım sağlandı.

193- 20 Mart tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanında “Newroz Ateşiyle Dire-
nelim, Özgürleşelim” şiarıyla gerçekleştirilen Newroz Mitingine katılım 
sağlandı.  HDK adına İzmir İl Eş Sözcümüz son sürece dair değerlendir-
melerimizi içeren Kürtçe konuşması ile kitleye hitap etti.

194- 22 Mart tarihinde İzmir Sokak Sanatları ve İEDG’nin “İzmir ezgilerine, 
seslerine sahip çıkıyor” konulu Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

195- 22 Mart tarihinde “Dünya Su Günü” nedeniyle İzmir ekoloji platform ve 
dernekleri tarafından İzmir Gündoğdu Meydanında düzenlenen etkinlik 
ve basın açıklamasına katılım sağlandı.

196- 22 Mart tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

197- 24 Mart tarihinde İzmir Eğitim Sen Şubelerinin “Eğitimde risk artıyor, 
tedbirler alınsın, aşı yapılsın” konulu İzmir Kemeraltı girişinde basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

198- 25 Mart tarihinde KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından İstan-
bul’dan KESK ve bağlı sendikaları tarafından başlatılan “İşimizi Geri Ala-
cağız” Konulu Yürüyüş ve KHK’li ihraçlar ile ilgili İzmir Kemeraltı girişin-
de yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

199- 29 Mart tarihinde KESK’e bağlı BTS İzmir Şubesinin sürgün ve sendika 
üzerindeki baskılara ilişkin Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklama-
sına katılım sağlandı.
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HALKALRIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM MERSİN İL MECLİSİ FALİYET  RAPORU

HDK Mersin Genel Kurulunda seçilen 11 Yürütme Kurulu üyesi arkadaşın 
yeni dönemde meclisimizin aktif hale getirilmesi alan meclisleri ve komisyonlar 
üzerinde nasıl etkin bir çalışma yürütüleceği tartışması yapıldı. İlk meclis top-
lantısında alan meclisleri ve komisyonlar konusu HDK fikriyatı çerçevesinde 
tartışma yürütüldü ve sonraki meclis toplantısında somut görevlendirmelerin 
yapılması kararlaştırıldı.

HDK Mersin Yürütmesi 15 günde bir periyodik toplantısını yüz yüze ya da  
çevrim içi yöntemi ile yaptı. Meclis toplantısını Nisan 2020’den itibaren panda-
mı nedeni ile yüz yüze yapamadı.

7 Mart tarihinde Göç ve Mülteci Meclis girişimi, Mersin Gazeteciler Cemi-
yetinde “İnsan hayatı pazarlık konusu yapılamaz. Sınırları açın” başlıklı basın 
toplantısı yaptı.

Mart 2020’de ilk olarak HDK-HDP ortak toplantısı yapıldı. Ortak toplantıla-
rın, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yapılmaya devam edileceğini kararlaştırıla-
rak görevlendirme yapıldı.

Covid-19 salgını koşullarında HDK olarak örgütsel ilişkinin ve diyalogun ge-
rilememesi için her hafta bir arkadaşın toplumun güncel  sorunları ile ilgili bir 
yazı kaleme alması ve Meclis iletişim sayfalarımızda Meclis üyesi arkadaşlarla 
paylaşılması uygun görüldü. Şimdiye kadar yeni İnfaz Yasası ile ilgili bir arka-
daşımız tarafında yazı yazıldı ve Meclis üyesi arkadaşlarla paylaşıldı. Bu çalışma 
devam edilecektir.

Covid-19 salgını ile birlikte HDP Mersin’de kriz masası oluşturdu. İlk aş-
mada HDK Yürütmesinden iki arkadaş görev alsa da HDK açısından yeterli 
değildir. Daha sonra HDP-HDK ortak  Kardeş Aile kampanyasına il koordinas-
yondan bir arkadaş, Yenişehir ilçesinden 3, Toroslar ilçesinden 2, Akdeniz ve 
Mezitli ilçelerinde birer Yürütme Kurulu üyesi arkadaşımız aktif katılım sağladı.

Covid-19 salgınında olumsuz etkilenen Mersin halklarına daha geniş bir da-
yanışma ağı oluşturmak üzere HDK olarak başta Emek ve Demokrasi Platformu 
olmak üzere demokratik çevrelerle diyalog kurularak geniş tabanlı bir halkla 
dayanışma koordinasyonu oluşturulmaya çalışıldı. HDP-HDK Kardeş Aile ça-
lışmalarında 5000’den fazla aileye gıda dağıtımı şeklinde dayanışma sağlandı.

6 Mayıs tarihinde Mersin 68’ler Ormanında Deniz Gezmiş ve arkadaşları-
nın idam edilişi yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe HDK olarak “Mayıs Ayı 
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Devrim Şehitleri onurumuzdur” pankartı ile katılım sağlandı ve HDK adına bir 
konuşma yapıldı.

Mayıs Ayı içinde Şehit olan devrimci önderlerin mücadelesini anlatan 3 ayrı 
kısa video, sosyal medyada kullanmak özere hazırlandı ve yayınlandı.

Göç ve Mülteci Meclis girişimimiz tarafından başlatılan ve önemli bir so-
run olan çöplere atılan maske ve eldivenleri toplayan çoğunluğu mülteci olan 
kişilerin nasıl bir risk ile karşı karşıya olduğu ve mulaşmanın bir aracı haline 
geldiklerini konu eden bir dizi çalışma yapıldı. Mersin Tabip Odası, SES Mersin 
Şubesi ve Çukurova Göç Der ile 15 Mayıs’ta ortak basın toplantısı yapıldı.

18 Mayıs tarihinde HDK ve HDP ile birlikte Mayıs ayı Devrim Şehitleri için 
bir anma toplantısı yapıldı.

Göç ve Mülteci Meclis girişimimiz öncülüğünde SES ve Tabip Odası ile bir-
likte başlattığımız çöpten atık toplama sorunu üzerine Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi, Mezitli ve Tarsus belediyeleri ile görüşmeler  olumlu sonuçlar verdi. 
Ayrıca Tarsus bölgesinde dört ayrı yerde çadırda yaşayan tarım işçileri ve sı-
ğınmacılara altyapı (çamaşırhane, bulaşıkhane, tuvaletler) yapılmaya başlandı.

Ekoloji Meclis girişimi tarafında yazılan Mersin Ekoloji raporunda yer alan 
Akdeniz ilçesi Karaduvar  Mahallesinde ilan edilen Sanayi Bölgesi kararına kar-
şı, halkının talebi özerinde HDK-HDP olarak içinde yer aldığımız Kararduvar 
Ekoloji Platformu kuruldu, ilk eylemini 5 Haziran 2020 de gerçekleştirdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformunda çoklu kriz gündemi oluşturma 
önerimiz kabul gördü. HDK’nin de içinde bulunduğu 7 kurumu temsilen Kriz 
Masası oluşturuldu.

8 Temmuz 2020 tarihinde Adana’da  yapılan Çukurova HDP ve HDK ortak 
toplantısına katılım sağlandı. Ortak toplantı, Çukurova bölgesinde sorunların 
görülmesi, çözüm önerilerinin gelişmesi ve HDP-HDK ilişkisi açısında çok ya-
rarlı oldu.

18 Temmuz 2020’de HDP tarafından yapılan “Halklar ve inançlar Hatay’da 
buluşuyor” etkiniğinde örgütlemeden sorumlu bir arkadaş yer aldı.

26 Temmuz tarihide HDK Meclisimizden 25 arkadaşla Mersin Toros dağları 
zirvesinde  bulunan Tahtacı Yürük Türkmen köyü olan Kızılkaya Köyü  Yeni  
Dünya Derneği’nin  daveti  üzerinde ziyaret gerçekleştirdik. Gün boyu süren 
ortak sosyal etkinliklerle birlikte HDK Mersin Meclisi ile Kızılkaya Yeni Dünya 
Derneği Meclisi (15 kişi) üyelerin ortak toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Kı-
zılkaya Yeni Dünya Derneği, HDK bileşeni olma konusunda davet ve önerimizi 
onur duyarak kabul etti.

HDK Mersin Göç ve Mülteci Meclis Girişimi tarafından Kardeş Aile kapsa-
mında dayanışma içinde olduğu 4 Kobaneli aileden ikisinin kendi ana toprakla-
rına geri dönüşünde destek olduk.

25 ağustos 2020 tarihinde hdk ve hdp ile birlikte “Hep birlikte savaşa kar-
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şı barış, tecrite karşı özgürlük” şiarıyla “Mersin demokratik toplum örgütleri 
ile buluşuyoruz” yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. HDK Eş Sözcümüz ile 
birlikte DTK, DBP eş başkanları birer sonum yaptılar. Toplantıya 50 kurumu 
temsilen 75 kişi katıldı.

26 Ağustos 2020 tarihinde aynı heyetin katılımı ile halk toplantısı gerçekleş-
ti, yaklaşık 450 kişi katıldı.

25 Eylül 2020 tarihinde HDP’ye yönelik haksız ve hukuksuz siyasi soykırım 
operasyonu yapılması özerine Mersin’de kamuoyu oluşturmak, karşı duruşu 
gerçekleştirmek için yapılan çalışmalara katılım sağlandı. Mersin Emek ve De-
mokrasi Platformu üzerinde basın açıklamaları yapıldı.

12 Ekim 2020 tarihinde Eş Sözcümüz başkanlığında 5 kişilik HDK Heye-
ti Van’da işkence edilerek ve helikopterden atılarak ölen Servet Turgut ve ağır 
yaralanan Osman Şiban’ın Mersin’de ikamet eden ailelerini ziyaret etti. Aynı 
günün akşamında Eş Sözcümüz İdil Uğurlu ve Yürütme Kurulu Üyesi Harun 
Özgür Turgan’ın katılımı ile HDK Mersin İrtibat Borusunda İl Yürütme kurulu 
üyeleri ve alan meclis girişim guruplarından 15 arkadaşın katılımı ile bir top-
lantı yapıldı.

17 Ekim 2020’de, tutuklanarak Silivri Cezaevinde hukuksuz bir şekilde tut-
sak edilen Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’na Mersin Meclisimiz adına Merkez PTT 
önünde basın açıklaması yapılarak mektup gönderildi.

8 Kasım 2020’de Merkezi Eğitim Komisyon üyesi arkadaşın katılımı ile Mer-
sin HDK Yürütme Kurulu üyeleri ve alan meclislerimizden 13 arkadaşa HDK 
eğitimi verildi.

12 Kasım’da Çukurova Bölgesinden HDP PM üyeleri, il eş başkanları, 
HDK’den Genel Meclis Üyeleri, il Eş Sözcüleri katılımı ile tam gün toplantı ya-
pıldı. Toplantıda Çukurova Bölgesinde sorunlar, çözümler ve planlama konu-
sunda görüşler tartışıldı.

28 Kasım’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de siyasi soykırım operasyonları ile 
gözaltına alınan HDK’li ve HDP’li arkadaşlarımıza yönelik saldırıları kınamak 
için basın toplantısı yapıldı.

15 Kasım 2020 tarihten itibaren Mersin’de demokratik kurumlar ziyaret edi-
lerek “Kapitalizmin krizine karşı halkların ortak mücadele hamlesi” ile ilgili bil-
gi vermek, görüş ve öneri almak, ortak mücadele zemini yaratmak gibi başlıklar 
özerinde güreşmeler yapıldı ve kurumlara hazırlanan kitapçık dağıtıldı.

Mersin HDK Meclisine 20 Şubat 2021 tarihinde merkezi eğitim komisyonu-
muz tarafından cevrim içi HDK Eğitimi verildi, yaklaşık 40 Meclis üyesi arkadaş 
katılım sağladı.

20 Mart Newroz Bayramında HDP ile ortaklaştık. Kurulan il koordinasyo-
nunda, tertip komitesinde ve teknik komisyonda birer arkadaş görev aldı. İlçe-
lerdeki Newroz halk çalışmalarında HDK olarak katılım sağladık. 1 Nisan 2021
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HALKALRIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM  MUĞLA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

ÖRGÜTSEL DURUM :
HDK Muğla il meclisi yaklaşık 30 kişiden oluşmaktadır. İl Meclisi 10. Dö-

nemde her ay periyodik toplantılarla birlikte, acil gündemli toplantılar da ger-
çekleştirmiştir. Bu toplantılara katılım değişkenlik göstermiştir. Çoğunlukla 
katılım 17-18 kişi civarında olsa da zaman zaman düşüş göstermiştir. Muğla 
genelindeki HDK faaliyetleri çevrimiçi yapılan İl Meclisi toplantılarında alınan 
kararlar üzerinden yürütülmüştür. Yerel meclis girişimlerine yönelik Bodrum, 
Milas, Köyceğiz-Ortaca bölgesinde yerel toplantılar yapılmış ancak bu toplantı-
lar devam ettirilememiştir.

Milas ilçe meclisimizin, emek meclisi oluşturma girişimi sürmektedir. Arka-
daşlarımız bu konuda çalışan diğer demokratik kitle örgütleri ile ortaklaşarak 
yapılan tüm eylem ve etkinlerde yer almışlardır.

Pandemi döneminde İl Meclisi kararıyla her ay düzenlenen online söyleşile-
re, HDK eğitim çalışmasına ve ekoloji perspektifimizi konuştuğumuz çevrimiçi 
toplantılara, faaliyet yürüttüğümüz çevre ve kadın platformlarından katılımla-
rın olması görünürlüğümüzün artması ve etki alanımızın genişlemesi bakımın-
dan olumlu bir gelişmedir. 

HDP ile ilişkilerde yerel düzeyde ortak planlama yapılamasa da eylem ve 
etinliklere katılım sağlanmaktadır. 

Örgütlü genç nüfusumuzun olmayışı en büyük sorunlarımızdan biridir. 
Muğla ili, 2019 yılı itibarıyla idari olarak 13 ilçe ve belediye ve 569 mahalleye 

ayrılmıştır. İlin toplam nüfusu 2020 yılı itibarı ile 1.000.773 kişidir. İlçeler arası 
mesafelerin uzak oluşu, ulaşım, özellikle pandemi nedeniyle gelen kısıtlamalar 
aktif çalışma alanımızı son derece daraltmıştır. 

FAALİYETLERİMİZ : 
HDK Muğla’ya resmi olarak ulaşılabilecek mail adresi, facebook ve twitter 

hesapları açıldı. Hesapları kullanmak üzere 2 arkadaş görev aldı, aktif kullanı-
mı devam ediyor. 

10. Dönem içerisinde 16 kez zoom üzerinden İl Meclisi toplantısı gerçekleş-
tirildi. 

11 Ocak’ta KESK’in İzmir’de düzenlediği “İnsanca Yaşam Demokratik Tür-
kiye” mitingine HDK Muğla İl Meclisi olarak katılım sağlandı. 
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12 Mart’ta Örgütlenme Komisyonunun Ege il gezileri kapsamında Milas’ta 
25 kişinin, Bodrum’da 17 kişinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Yine Ege 
il gezileri kapsamında Muğla merkezde yapılacak il meclisi toplantısı Covid-19 
salgını nedeniyle, getirilen kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi. 

24 Nisan’da İl Sağlık Meclisimiz, “Çarpıtılmış Sağlık Algımız” başlıklı 20 
arkadaşımızın katılım sağladığı bir sunum gerçekleştirdi. Halk sağlığı, sağlık 
sistemi, sağlık bilgisinin toplumsallaşması, bilgiyi üretmesi ve dahil olması, 
sağlığın kültüre dönüşmesi, kadın bakışı gibi konular üzerinden interaktif bir 
toplantı oldu. 

26 Nisan’da gerçekleştirilen İl Meclisi toplantısında İl Eş Sözcülerimiz be-
lirlendi. 

Muğla Dayanışma Ağı Facebook sayfasının açılması ve sayfa görevlendirme-
leri, “tanıtım-çağrı metni” ve “atılması gereken pratik adımlar” metni oluşturul-
ması, STÖ, kişiler ve kurumlarla acilen ilişkiye geçilerek dayanışmanın güçlen-
dirilmesi konusunda kararlar alındı ve bu kararların bir kısmı hayata geçirildi.

HDK-HDP ortak kriz masası ve kardeş aile kapsamındaki çalışmalar: 
4 Milas, 4 Bodrum, 1 Datça, 1 Ula olmak üzere toplam 10 kardeş aileye 3 ay-

lık destek sağlandı. Çalışma kadınlar üzerinden kadınlara şeklinde örgütlendi. 
HDK özgün çalışması kapsamında: 
Bodrum’da 3 aileye, Ula’da 4 aileye destek sağlandı. Toplam 31 destekçi ki-

şiye ulaşıldı. 
31 Mayıs’ta 17 kişinin katılımıyla İl Meclisi toplandı. Yürütme kurulunun 

işlerlik kazanması için tartışma yürütüldü. HDK Eğitim komisyonu tarafından 
HDK işleyişi ile ilgili sunum yapıldı. 

5 Haziran’da Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşü-
rülmesi üzerine HDP Bodrum İlçe Örgütü’nde düzenlenen basın açıklamasına 
katıldık. 

8 Haziran’da Demokratik Mücadele Programı kapsamında İzmir’de düzen-
lenen HDP Ege bölge toplantısına il eşsözcümüz katılım sağladı, sonrasında il 
meclisi toplantısında konuya ilişkin tartışma yürütüldü.

Ege bölge gezileri kapsamında 7 Temmuz’da Milas ilçe meclisi, 8 Tem-
muz’da HDP il-ilçe yönetimi, MYK, PM ve il meclisimizin katılımıyla çoklu kriz, 
örgütsel durumumuz başlıklarında toplantı gerçekleştirdik. 

Sağlık meclisinin de katılımıyla yapılan il meclisi toplantısında çoklu kriz 
kampanyasına yönelik yerelden somut öneriler üzerinden tartışma yürütüldü 
ve planlama yapıldı. 

Bu planlamalar doğrultusunda; 
20 Temmuz’da Milas’ta Kömürcüoğlu/Çınartaş’tan atılan işçilere il meclisi 

olarak dayanışma ziyaretinde bulunduk. Daha sonra oluşturulan Çınar-
taş İşçileriyle Dayanışma Platformu içinde HDK temsiliyetiyle yer aldık. 
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20 Temmuz Suruç katliamı anmasını Milas ilçe Çaltılık mahallesinde mahal-
le halkı ile birlikte gerçekleştirdik. 

HDP Örgütlenme Komisyonundan gelen Demokratik Mücadele programı-
nın 3. aşaması ve sonrasına yönelik önerilerle, süreçte HDP komisyonla-
rı ile HDK meclis çalışmalarını ortak eylem hattında buluşturma isteği 
üzerine 26 temmuz’da il meclisi olarak toplantı gerçekleştirdik. Bu top-
lantıda ortaya çıkan görüş ve önerileri HDP Örgütlenme Komisyonuna 
bildirilmek üzere yazılı olarak ilettik. 

27 Temmuz’da HDP’nin Demokrasi Buluşmalarının finali için İzmir’de ger-
çekleştirdiği programa il meclisi olarak katılım sağladık. 

14 Ağustos’ta, Muğla Tüv-Türk işçilerinin direnişlerinin 2. yılında yaptıkları 
basın açıklamasına katıldık. İşçilerle dayanışma için üretilen maskelerin 
dağıtımına katkıda bulunduk. 

18 Ağustos’ta, bileşeni olduğumuz Kömürcüoğlu/Çınartaş İşçileri Dayanış-
ma Platformunun düzenlediği basın açıklamasına HDP Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu’nun desteğiyle katılım sağladık. Basın açıklamasından son-
ra direnişteki işçilerin haksız ve hukuksuz işten çıkarılmaları Filiz Keres-
tecioğlu tarafından meclis gündemine taşındı. 

23 Ağustos’ta, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Türklük Sözleşmesi 
kitabının yazarı Barış Ünlü’nün sunumuyla çevrimiçi interaktif bir söyle-
şi gerçekleştirdik. İl meclisinin sosyal medya hesaplarından çağrı yaptığı 
söyleşiye, meclis dışından da önemli bir katılım oldu. 

24 Ağustos’ta, HDP’nin Demokratik Mücadele Programının 3’üncü aşaması 
kapsamında Bodrum’da düzenlenen halk buluşmasına katıldık. 

Ege bölge gezisi kapsamında Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu, Yürütme Kurulu 
ve Örgütlenme komisyonundan arkadaşlarımızın katılımıyla 26 Ağus-
tos’ta Marmaris’te, 27 Ağustos’ta Bodrum’da İl meclisi toplantıları yapıl-
dı. Süreç değerlendirmesi, çoklu kriz kampanyası ile ilgili merkezi bilgi 
verildi, kampanyaya yönelik yerel sorun alanları, örgütlenme olanakları 
üzerinden tartışmalar yürütüldü. 

8 Eylül’de Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu ve bileşenimiz Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için HDP Muğla il 
örgütünün düzenlediği basın açıklamasına katıldık, HDK İl meclisi adı-
na konuşma yaptık. Tutuklamaların ardından Muğla İl Meclisi imzasıyla 
basın metni yazıldı ve Yeni Yaşam gazetesinde yayınlandı. 

10 Eylül’de, Kömürcüoğlu maden ocağındaki iş cinayetinde hayatını kaybe-
den işçinin devam eden davasına Filiz Kerestecioğlu ile katılım sağlandı. 

25 Eylül’de HDP’ye yönelik siyasi kırım operasyonunu protesto etmek için 
yapılan basın açıklamasına katıldık. 

27 Eylül’de, Esra Arsan’ın sunumuyla “Irkçılığın gündelik hali ve sıradan 
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milliyetçilik” üst başlığında çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştirdik. 
2 Ekim’de Muğla’da, Eş Genel sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun tutuklanması-

nın ardından yalnız olmadığını, dayanışma içinde olduğumuzu göster-
mek için mektup gönderdik ve basın açıklaması yaptık. 

Bodrum-Gümüşlük’te 10 Ekim Ankara katliamı anması ve töreninin düzen-
lenmesinde aktif yer alındı. 

Pandemi başladığından beri her ay yaptığımız online söyleşileri, 24 Ekim’de, 
Azerbeycan-Ermenistan çatışmasının gündemde olması nedeniyle “Tür-
kiye’de Güvercin Tedirginliğinde Yaşamak” başlığında gazeteci yazar 
Pakrat Estukyan’la gerçekleştirdik. 

11 Kasım’da HDK Eğitim Komisyonunun katkısıyla “yeni yaşam” paradig-
mamıza yönelik online bir toplantı gerçekleştirildi. 

Van’da son dönemde artan mülteci ölümleri, gerçekleşen kazalar ve mülte-
cilere dönük insan hak ihlalleri, mülteci alanında daha fazla ve hızlı bir 
şekilde çalışma örgütlememiz ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu 
nedenle HDK Göç ve Mülteci Meclisi Ekim ayı itibariyle başlattığı görüş-
melerin sonunda Kasım ayında Van’da bir program gerçekleştirmeyi ka-
rarlaştırdı. Van ilinde başlaması sebebiyle “Van Mültecilerle Dayanışma 
Ağı” olarak planlamayı hayata geçirdik. Çeşitli sivil toplum, insiyatif ve 
kurumlarda yer alan kişilerden oluşan Fırat’ın batısından ve doğusundan 
bir ağ oluşturduk. Bu program kapsamında “Van Mültecilerle Dayanış-
ma Ağı”, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde mültecilerle çalışmalar yapan 
birçok siyasi parti, sivil toplum örgütü ve derneklerle Van’da birtakım 
ziyaretlerde bulundu. Bu çalışmaya İl Eş Sözcümüz de katıldı. 

22 Kasım’da HDP’nin “Demokratik Eylem Programı”na yönelik Muğla il 
ve ilçe yönetimleriyle yaptıkları toplantıya katılım sağlandı. Kongremi-
zin Çoklu Kriz Hamlesi’ne yönelik çalışmalarının bilgisi verildi. HDP ve 
HDK’nin Muğla yerelinde yapacağı çalışmaların bakışımlı ve destekleyici 
olması bakımından önerilerde bulunuldu. 

26 Kasım’da gözaltılarla ilgili yaptığımız toplantıda alınan karar gereği Muğ-
la il meclisi olarak basına yazılı bir açıklama gönderildi. 

Kasım ayı online söyleşimizi de 29 Kasım’da gazeteci, yazar İrfan Aktan’la 
“Kürt Sorununun Neresindeyiz” başlığı altında gerçekleştirdik. 

10 Aralık’ta Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda Tüm Emekliler Sendikası’nın 
kapatılmasını protesto eden basın açıklamasına katılım sağladık.

13 Aralık’ta HDK Muğla Sağlık Meclisi, zoom üzerinden “Pandemi ve Politi-
ka: Salgın Yönetil(e)miyor” başlıklı sunum gerçekleştirdi. 

Aralık online söyleşimizi 20.12.2020’de gazeteci, insan hakları aktivisti Ha-
cer Foggo ile “Pandemi ve Derin Yoksulluk” üzerine yaptık. 

22 Aralık’ta, Leyla Güven’in 22 yıl 3 ay ceza alması ve tutuklanmasını pro-
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testo etmek için Bodrum’da yapılan basın açıklamasına katılım sağladık. 
Roboski Katliamı’nın 9. yılında HDP’nin Menteşe’de yapılan basın açıkla-

masına katıldık. 
2021’in ilk etkinliği Feryal Öney, Hozan Diyar ve Hêja Netirk’in katıldığı, 

online “Direncimizi, moralimizi yükseltelim” müzik etkinliği oldu. 
12 Ocak’ta, Merkezi Örgütlenme Komisyonu’nda olan arkadaşlarımız ve il 

Eş Sözcümüzün de katıldığı Milas İlçe Meclisi toplantısı yüz yüze yapıldı. 
Aynı gün çoklu kriz hamlemiz ve il genel kurulu çalışmalarımız kapsamında 

Milas Kömürcüoğlu işçileri ve Milas Pir Sultan Abdal Derneği ile görü-
şüldü. 

19 Ocak’ta, Hrant Dink’in öldürülmesinin 14. yılında, “Buradasın Ahparig” 
eylemine katılım sağlandı. 

20 Ocak’ta Milas’ta çoklu kriz hamlesinin startı verildi. “Kriz Her Yerde” 
başlığında basın açıklaması yapıldı.

Ocak ayı online söyleşimizi Doç. Dr. Kumru Toktamış ile “ABD’de Siyah 
Direnişleri ve Biz” başlığı altında interaktif olarak gerçekleştirdik. 

04 Şubat’ta, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektörü protesto eden 
BÜ öğretim görevlileri ve öğrencileri ile dayanışma ve destek eylemlerine 
Bodrum ve Menteşe’de katılım sağlandı. 

11 Şubat’ta, 2016 yılında Cizre bodrumlarında katledilen Milas İlçe Eş Baş-
kanı Derya Koç’un, HDP Muğla Gençlik tarafından düzenlenen Milas’ta-
ki anma toplantısına katılım sağladık.

13 Şubat’ta 40 kişinin katıldığı “HDK Genel Kurul Süreçleri” eğitimi verildi.
Şubat ayının online söyleşisi gazeteci, yazar Metin Yeğin ile “Dünyanın sonu 

mu? Distopyayı yaşarken bir ütopya üzerine” başlığı altında, 20.02.2021 
tarihinde interaktif olarak yapıldı. 

18 Mart’ta HDP’nin kapatılma davası ve Ö. Faruk Gergerlioğlu’nun millet-
vekilliğinin düşürülmesini protesto etmek için Bodrum ilçe örgütünün 
düzenlediği basın açıklamasına katıldık. 

20 Mart’ta, Milas’ta gerçekleştirilen Newroz Şenliği’ne katılım sağlandı.
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HALKALRIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM OSMANİYE İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HDK yürütme kuruluna son bir yılda Osmaniye HDK il yönetimi olarak yap-
tıklarımızı biraz da genel olarak rapor ederiz.

(İktidarın baskıları ve özellikle salgın nedeniyle yaptıklarımızı doyurucu 
bulmuyoruz, üzgünüz.)

1- Youtube üzerinden yayın yapan geniş çevresi olan Komüntv.com telviz-
yonunda HDK ve HDP adını kullanarak, Eşber Yağmurdereli ile birlkte 
programa katıldık.

2- 22 Mart’ta Osmaniye’de Nevroz mitingine katıldık.
3- HDP Osmaniye il başkanı ve diğer bir görevlinin bir süre önce tutuklan-

masıyla sürekli iletişim, etkileşim içinde olduk.
4- Adana’da HDP-HDK ortak toplantılarına katıldık.
5- Osmaniye’nin bazı ilçelerinde pek çok kez dar toplantılar yaptık.
6- Osmaniye’de Eğitim İş Sendikası, DİSK’e bağlı Emek Sen gibi kurumlarla 

toplantı yaptık, HDK’yi anlattık.
7- HDP ile hep iletişim içinde olduk.
8- Osmaniye’nin bir mahallesine kurulan hazır beton fabrikasına karşı baş-

ka kuruluşlarla ve özellikle halkla dayanışma içerisinde olarak bu çevre 
sorununun çözülmesine katkıda bulunduk

9- Osmaniye şehir kanalizasyonunun arıtılmadan Ceyhan ırmağına bırakıl-
ması mücadelesinde aktif rol aldık. Bölgemizde bulunan Kırmıtlı Kuş 
Cennetinin tahribatını önleyici çalışmalar yaptık.

10- Osmaniye HDK merkez delegelerinin belirlenmesiyle ilgili toplantılar 
yaptık.

11- Bölgemizdeki Yarbaşı beldesinin çalışmalarına dayanışma içinde olduk. 
Bunlara aktif olarak katıldık.

12- İstanbul merkezli Atlas Yardım Dernekleri yöneticileri ile birkaç kez Os-
maniye HDK lokalinde bir araya geldik, onların bölgemizde yardım yapa-
cağı kimseleri tespit edip çalışmalarına katıldık.

13- Osmaniye merkezli Anadolu Halk Bilim Akademisi çalışmalarıyla ilişkili 
kurduk.

14- Osmaniye’de devrimci, muhalif, ilerici kişi ve kurumlarla düzenli ilişki-
ler sürdürülüyor.

15- HDK’nin merkez yürütme kurulu dönem toplantı kararlarını, kadın mec-
lisleri, çevre komisyonu vb. kararlarını Osmaniye yerel yöneticilerimize 
ve ilgili olduğumuz kişilere iletmeye çalışıyoruz.
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HALKALRIN DEMOKRATİK KONGRESİ
10. DÖNEM SAMSUN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

2020  HDK Genel Kurulu ve HDP Genel Kongresinden sonra ilimizde faali-
yetlere başladık.

İl Yürütmemizde HDP ile kopukluk olmaması için, aynı zamanda  HDP İl 
ve İlkadım İlçe Yönetiminde görev yapan  arkadaşlarımızla birlikte, HDK/HDP 
toplantı  ve faaliyetlerini ortaklaştırdık.

l	8-9 Şubat tarihlerinde HDK/HDP olarak ortak bir heyet oluşturarak, İz-
mir vekilimiz Serpil Kemalbay ve HDP MYK üyeleri ile birlikte kurum 
ziyaretleri gerçekleştirdik ve HDP kongresine çağrı ve aynı zamanda da 
demokrasi ittifakına ilişkin görüşmeler yaptık.

l	Mart ayı içerisinde HDK/HDP ve bileşenler olarak HDP’nin başlatmış ol-
duğu Kardeş Aile kampanyasını planladık ve ilk elde salgından etkilenen 
ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmacı kardeş aileleri buluşturmak üzere ha-
rekete geçtik.

l	Atakum İlçemizde gençlerin oluşturduğu Mobil Dayanışma Ağı ile  ilişki 
kurulan insanlara ihtiyaç duyulan maske, eldiven gibi korunma malze-
meleri ulaştırıldı.

l	Atakum’da bulunan  Kadın Derneğinin, salgının kadınlarda yarattığı trav-
ma gerçeğinden hareketle kadınlara yönelik ücretsiz online terapi hiz-
metinden HDK’li kadın arkadaşlarımızdan yararlanmak isteyenler oldu.

l	Kavak İlçemizde 2019 yazında sendikalı oldukları için işten çıkarıldıktan 
sonra fabrika önünde direnişe başlayan ÇETAŞ işçileriyle dayanışmak 
üzere Samsun Emek ve Demokrasi  güçleriyle birlikte ‘ÇETAŞ İşçileriyle 
Dayanışma Platformu’ oluşturduk. Önceden almış olduğumuz dayanış-
ma konseri kararını salgın dolayısıyla iptal etmek zorunda kaldık. Bu-
nun yerine tüm sendikaları ve kitle örütlerini harekete geçirerek ciddi 
bir maddi kampanya ile birlikte kumanya desteği sağladık. Kampanya 
sonucunda biz devrimcilere, sosyalistlere böyle bir görevimiz olduğunu 
hatırlattıkları için ÇETAŞ işçilerine teşekkür ederken onlar da bize deste-
ğimizden dolayı duygu yüklü bir mesaj ilettiler.

l	 Kardeş Aile kampanyası kapsamında Nisan ayı içerisinde 16 da-
yanışmacı kardeş aile belirledik. Bunlardan 9 kardeş aile ile ih-
tiyacı olan aileyi buluşturduk. Çoğu aileleri ise bazı nedenler-
den dolayı buluşturamadık. Kampanyanın asıl amacının ailele-
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ri bir araya getirerek kalıcı bir ilişki kurmak olduğunu bilmemi-
ze rağmen bunu tam olarak yerine getirebildiğimiz söylenemez. 
Mayıs ayı içerisinde yapmış olduğumuz çalişmalar sonucunda toplam 28 
dayanışmacı kardeş aile ve 33 de ihtiyaç sahibi aile belirledik. Bu aileler-
den 27’sine kumanya, 6’sına ise maddi yardımda bulunduk.

l	 İlimizde KESK’in oluşturmuş olduğu salgın izleme kurulunda KESK‘te 
olan kamu çalışanı arkadaşlarımız da yer aldılar. Salgın izleme kurulun-
da KESK ve TTB birlikte çalıştılar.

l	1 Mayıs etkinlikleri; salgın nedeniyle ilimizde 2020 1 Mayıs’ında yürüyüş 
ve miting yapılamadı. KESK’in inisiyatifindeki tertip komitesi, emniyetin 
bildirmiş olduğu sayı kısıtlamasını gerekçe göstererek  partilere  ve diğer 
yapılara çağrı yapmadan, komite adına  basın açıklaması yapmakla ye-
tindi. Burada KESK’in inisiyatifinin sorunlu olduğunu  ve önümüzdeki 1 
Mayıs’larda bunu dikkate almamız gerektiğini belirtmeliyiz.

l	 KESK ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca HDP ve bileşenle-
ri, Halkevi, Dev 78liler, Sosyalist  Kadın Meclisleri, Mor Sarmaşık ola-
rak Cumhuriyet Meydanında temsili düzeyde ortak etkinlik yapıldı. 
1 Mayıs’a HDP olarak katılımı yeterli görmemiz, HDK olarak bizim açı-
mızdan eksiklik oldu. Bundan sonrası için HDK olarak kendi temsiliyeti-
mizi sağlamamız gerektiğini kararlaştırdık.

l	Yerelimizde demokrasi  ittifakı yapabileceğimiz yapılara  vekilimiz Serpil 
Kemalbay’la daha önceden  yapmış olduğumuz ziyaretin devamını geti-
remedik.

l	HDP’nin demokrasi yürüyüşü kampanyasının Haziran ayındaki  Ankara 
buluşmasına HDK yürütmeden iki arkadaş katıldık. Sonrasında demok-
rasi yürüyüşü kapsamında ilimizde demokrasi ittifakı ve DİB üzerine 
bazı adımlar atmamız gerektiğini kararlaştırdık.

l	KESK, DİSK, TTB, TMMOB’nin gerçekleştirmiş oldukları 15-16 Haziran 
büyük işçi direnişinin anmasına katıldık.

l	 Haziran ayı içerisinde örgütlenen HDK sağlık meclisimiz önümüzdeki 
günlerde bölgede ve ilimizde online toplantı kararı aldı ve bunu gerçek-
leştirdi.

l	Kadın ve Ekoloji meclisinin örgütlenmesi için Temmuz ayında gerçekleş-
tirmeyi düşündüğümüz genişletilmiş il meclisinde gündem yaptık. An-
cak toplantıya gerekli katılımı sağlayamadığımız için Kadın ve Ekoloji 
meclisimizin oluşumunu ertelemek zorunda kaldık.

l	Aynı şekilde Emek ve Gençlik Meclislerimizin oluşumunu ve 6 aylık görev 
süresi  dolan HDK il yürütmesinin yenilenmesini de benzer gerekçelerle 
gerçekleştiremedik.

l	2 Temmuz ‘da HDK/HDP olarak Sivas ve Çorum katliamlarına ilişkin ba-
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sın açıklaması gerçekleştirdik. Yine aynı günlerde PSAKD’nin düzenle-
miş olduğu 2 Temmuz etkinliğine katıldık.

l	1 Eylül’de HDK/HDP olarak ‘Tecrite karşı özgürlük, savaşa karşı barış’ 
başlıklı kapalı alan basın açıklaması yaptık. Yine aynı gün KESK, DİSK, 
TTB ve TMMOB’nin düzenlemiş olduğu  basın açıklamasına katıldık.

l	8 Eylül; HDK Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’na ve ESP’ye yönelik gözaltılara 
ilişkin kapalı alan basın açıklaması yaptık.

l	11 Eylül’de HDK/HDP olarak TTB’ye yapmış olduğumuz ziyarette kong-
rede seçilen yeni yönetimi tebrik ettik. Salgın ve diğer gelişmeler üzerine 
görüş alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretin oldukça olumlu geçtiğini söy-
leyebiliriz.

l	12 Eylül darbesinin 40. yılında  Devrimci 78’lilerin  Cumhuriyet Meyda-
nında düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık.

l	İlimizde ekoloji faaliyetleri ağırlıklı olarak Samsun Çevre Platformu olarak 
yürütülmektedir. HDK/HDP olarak bu platformla yeterince ilişkileneme-
dik. Bu amaçla diğer yapılarla da bir araya gelerek birlikte bazı adımlar 
atma kararı aldık.

l	1 Ekim; HDP’ye yönelik sistematik olarak süren saldırılara karşı HDP Ka-
radeniz heyetinin Genel Merkeze yapmış olduğu ziyarete HDK il yürütme 
olarak katıldık.

l	8 Ekim’de Necdet Adalı’nın idam edilişinin 40. yılında Devrimci 78’lilerin 
düzenlemiş olduğu  basın açıklamasına katıldık.

l	10  Ekim Gar katliamının protesto edildiği basın toplantısına katıldık.
l	20 Ekim’de HDK/HDP olarak Alaçam, Yakakent ziyaretlerini gerçekleştir-

dik.
l	23 Ekim Soma ve Ermenek’te direnen maden işçilerini desteklemek ama-

cıyla Samsun Emek ve Güçlerinin düzenlemiş oldukları basın açıklama-
sına katıldık.

l	3 Kasım’da Ordu/Ünye’de maden arama çalışmalarına karşı direnen Üçpı-
nar köyüne HDK/HDP ve bileşenler olarak destek ziyaretinde bulunduk.

l	6 Kasım’da DİSK Emekli Sen’in çağrısıyla  gerçekleşen emekli sendikala-
rının kapatılmasına yönelik basın açıklamasına, yine o günlerde Halkevi 
ve Sol Parti’nin çağrısıyla gerçekleşen basın açıklamalarına katıldık.

l	25 Kasım’da Samsun Kadın Dayanışmasının düzenlemiş olduğu yürüyüş 
ve basın açıklamasına HDK ve HDP olarak katıldık.

l	27 Kasım’da siyasi soykırım ve intikam operasyonlarına karşı kapalı basın 
açıklaması gerçekleştirdik.

l	 Aralık ayında Mecliste bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte 
HDK ve HDP olarak yerel demokrasi güçlerine kampanya çağrısı yap-
tık. Planlamayla birlikte ilk başta isteksiz görünen DİSK ve Türk-İş’e 
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bağlı sendikaları Emek ve Demokrasi Güçleri olarak  ziyaret ederek 
kampanyaya katılımlarını sağladık. 4, 15 ve 22 Aralık’ta platform 
olarak kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. Asgari ücret kam-
panyası kapsamında pazar yerlerinde ve sanayide işçilere yönelik 
bildiri dağıtıldı. Etkili bir kampanya gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Kampanya sonrasında Emek ve Demokrasi Güçleriyle birlikte kalıcı bir 
platform oluşturmak için çaba göstermemiz gerektiğini kararlaştırdık ve 
bu çabamız halen sürüyor.

l	11 Aralık’ta Erdal Eren’in idam edilişinin 40. yılında Devrimci 78’liler ta-
rafından gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.

l	 28 Aralık’ta  Roboski katliamını protesto ettiğimiz basın açıklamasını 
HDK/HDP olarak ve diğer yapıların da desteğiyle kapalı alanda yaptık.

l	15 0cak 2021; HDP, ESP ve Kaldıraç’a yönelik yapılan siyasi kırım operas-
yonlarını protesto etmek için  Emek ve Demokrasi güçlerine HDK/HDP 
olarak yaptığımız çağrıya olumlu yanıt gelince basın açıklamasını açık 
alanda gerçekleştirdik.

l	25 Ocak’ta Samsun kafe-bar çalışanlarının salgın nedeniyle mağduriyet-
lerini gündeme getirdikleri açık alandaki basın açıklamasına HDK/HDP 
olarak destek amacıyla katıldık.

l	29 Ocak’ta Samsun’da katledilen Arzu  Aygün’e ilişkin basın açıklamasına 
HDK/HDP’li kadınlar olarak katıldık.

l	4 Şubat tarihinde üniversite gençliğinin çağrısı ile Boğaziçi Direnişine des-
tek eylemi planlandı. Ancak polisin saldırısı ve gözaltılar eylemi engelle-
di.

l	1 Şubat’ta HDK/HDP yönetim toplantımızda adalet kampanyasına ilişkin 
Emek ve Demokrasi güçleri ile birlikte yerelimizde nasıl bir çalışma yapa-
bileceğimizi değerlendirdik.

l	Toplantı çağrımız üzerine Samsun Emek-Demokrasi  dayanışması olarak 
bir araya gelen HDK, HDP, ESP, SYKP, EMEK Partisi, 78’liler, Sol Parti 
( Halkevi ve DİSK Emekli-Sen  toplantıya katılamadı ancak platform-
da yer alacaklarını bildirdiler) temsilcileri  ile yerelimizde dayanışma-
yı, mücadeleyi büyütmek  üzere diğer yapılarla görüşmek için çağrıcı 
grubu oluşturduk. HDK/HDP olarak  biz de çağrıcı grupta yer aldık.  
TMMOB İlkk,TTB, SAM-ÇEP, PSAKD, TKP (gözlemci), ÇYDD (gözlemci), 
ADD, Tüm-Emekli Sen, YOL-İŞ, KOOP-İŞ ve kadın örgütlerinin temsil-
cileri ile de görüşerek, neler yapabileceğimizi ve mücadele biçimlerini, 
araçlarını değerlendirdik. Ziyaretlerimizde genel olarak olumlu, motive 
edici izlenimler edindik.

l	Haziran ayı içerisinde HDK Bölge Sağlık Meclisimizi oluşturduk. İlimizde 
üç kadın Meclisimizde görev almaktadır. Bölgede 11 kişi ile meclisimiz 



189

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

çalışmalarını sürdürmektedir. İki kez online toplantı gerçekleştirdik. İlk 
toplantıda mevsimlik  tarım işçilerine yönelik yapılabileceklerimizle bir-
likte, kurumsal olarak sorunlarına çözüm bulmanın zor olacağı değerlen-
dirildi. Bu planlamayı hayata geçirmekte geç kaldık ve istediğimiz ilişkiyi 
kuramadık. Önümüzdeki dönem için bölge ile de temasa geçerek çalışma 
yapmayı planlamaktayız. Geride bıraktığımız süre içerisinde pandemi 
gündemiyle online buluşmalar gerçekleştirdik.

l	Buluşmalarımızı  Karadeniz Bölge, Samsun il ve Kadın Derneği ile birlikte 
gerçekleştirdik.

l	İlimizde 8 Mart eylemi oldukça kalabalık ve coşkuluydu. Yakın zamanda 
iki kadının katledilmiş olması ve şiddete uğrayan kadının görüntülerinin 
sosyal medyaya yansıması ile kadınlarda açığa çıkan öfke 8 Mart ‘a yan-
sıdı. HDP/HDK ve bileşenlerimizin kadın kurumlarının katılımı oldukça 
yüksekti. LGBTİ+ bayrağının uzun bir aradan sonra yürüyüş kortejinde 
olması Samsun için önemli bir adımdır. Yeni ve genç kadınların katılımı 
oldukça yüksekti. Bundan sonrası için bu kadınlarla iletişime geçmek bi-
zim için görev olarak önümüzde durmaktadır.

l	 İstanbul sözleşmesi; Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İs-
tanbul Sözleşmesinde geri çekilmesinin ardından Samsun Kadın Daya-
nışması olarak hızlıca yürüyüş ve basın açıklaması planlandı. Yürüyüşe 
LGBTİ+ bayrağı  alınmak istenmedi. Ancak bizim ısrarımız ve direncimiz 
karşısında polis geri adım attı. Oldukça kitlesel ve coşkulu gerçekleşen 
yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

l	Bafra Cezaevinde bulunan tutsakların görüşüne düzenli olarak gidilmek-
tedir. Ayrıca aileler ile iletişim devam etmektedir. Görüşler ve aileler ile 
olan iletişim Cezaevi Komisyonunun bilgisi dahilindedeir.

l	17 Mart  Gergerlioğlu basın açıklaması; Halk iradesinin gaspı olan Ö. Fa-
ruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmiyoruz, baş-
lıklı basın açıklamasını kapalı alanda gerçekleştirdik. Halkevi’nin de des-
tek verdiği açıklamaya daha sonra KHK platformu da sosyal medyada 
paylaşarak destek verdi.

l	20 Mart Newroz, HDP’nin kapatma davası basın açıklaması; HDP’nin ka-
patılması için Yargıtay Başsavcısının AYM’ye başvuru yaptığı günlerde 
Newroz kutlamaları kamuoyunda gündemde olan her şeyin önüne ge-
çerek iktidara müthiş bir yanıt oldu. İstanbul, İzmir, Amed ve Van başta 
olmak üzere 20 dolayında  yerde gerçekleşen  Newroz ve HDP’nin kapa-
tılmak istenmesine karşı HDK/HDP olarak kapalı alan basın açıklaması 
gerçekleştirdik.

Yeni dönem için başarı dileklerimizle... Kolay gelsin
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HALKLARIN DEMOKRATIK KONGRESI
1. GENEL MECLIS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 8-9 Şubat 2020 

Ortadoğu’da süregelen savaş bu şekilde adlandırılmasa da 3. Dünya Savaşı 
olarak tariflenebilecek boyutlara tırmanmaktadır. Hegemonik devletler bölgede 
siyasi haritaları değiştirmeye çalışmakta, T.C. saldırganlığı İdlib’den Rojava’ya 
Kürt halkının statü elde etmesini ve bu coğrafyada yeni bir yaşam inşa etmesini 
engellemeyi amaçlamaktadır. Bu saldırganlık aynı zamanda emperyalizmin böl-
gesel çıkarlarına da hizmet etmektedir. Emperyalizm bölgeyi istikrarsızlaştır-
mak için uzun süredir selefi-cihatçı çeteleri kullanmaktadır. Çok sayıda örgüte 
bölünmüş/çeteleşmiş bu yapıların bir kısmı ÖSO, Suriye Milli Ordusu vb. adlar-
la TSK’ya eklemlenmiştir. Gerek emperyalist devletler gerek Türkiye kendi sele-
fi çetelerini ılımlı olarak nitelendirmektedir. T.C. devleti bu güçlere dayanarak 
yayılmacı bir politika güderek farklı coğrafyalara saldırmaktadır. Halkların De-
mokratik Kongresi, yürütülen bu yayılmacı politikanın karşısındadır. Bu politi-
kaya karşı içinde bulunduğumuz coğrafyada barışın ve halkların kardeşliğinin 
teminatıdır ve halkların en geniş ittifakının sağlanması yönünde çaba harcar.

15 Şubat Uluslararası Komplosu ve Öcalan’a yönelik mutlak tecrit politikası, 
bu tecrit İmralı’dan cezaevlerine ve tüm topluma yayılması ile devam etmekte-
dir. HDK, halkın tecrite karşı tepkilerini örgütlemeyi başta gelen görevi sayar.

Elazığ’daki deprem, Van’da yaşanan çığ, ve diğer her gün yaşadığımız çeşit-
li felaketler karşısında devletin acziyeti ve halkın felaketlerin sonuçları ile baş 
başa bırakılması AKP-MHP faşist iktidarının yönetemediğini ortaya koymak-
tadır. Kızılay’dan çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ve aile vakfı 
Türken gibi kurumlara uzanan yolsuzluk ve soygun zinciri büyük felaketler 
karşısında halkın yardımına koşması gereken Kızılay’ın bugünkü işlevsizliğini 
ortaya koyuyor. Van’da donarak ölen on üç mülteci ve Hatay’da kendini yakarak 
yaşamına son veren Adem Yarıcı’nın son sözleri toplumun içinde bulunduğu 
ruh halini yansıtmakta ve AKP’nin topluma açlık, yoksulluk, sefaletten başka 
verecek hiçbir şeyinin kalmadığını gözler önüne sermektedir.

AKP-MHP faşist iktidarı güç kaybettikçe halka karşı kullanmak üzere yeni 
yapılanmalar oluşturma yoluna gidiyor. Son günlerde mevcudu arttırılan ve 
kimlik kontrolü, üst arama, silah kullanma ve gözaltı yetkileri tanınan bekçilik 
kurumu iktidarın milis gücü olarak mevzilendiriliyor. Bekçiler ile gerçekleşti-
rilmek istenen bir diğer amaç kadınları sokaklardan uzaklaştırmaya çalışarak 
buraları kendi kontrolü altına almak ve ahlak bekçiliğini güvenlik adı altında 
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topluma kabullendirmeye çalışmaktır.
Tüm bu yaşananların ortaya çıkardığı otoriter, muhafazakar, savaş yanlısı 

iktidarlar ve uygulamaları tüm dünyada kadınların kazanımlarına ve hayatla-
rına yönelen ataerkil saldırganlığı da besleyip cesaretlendirmektedir. Bugün 
Türkiye’de kadınların kazanımlarına ve hayatlarına yönelen ataerkil saldırgan-
lığın taşıyıcısı olan AKP-MHP faşist bloğu kadına yönelik şiddetle mücadelede 
önemli rol oynayan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ile nafaka haklarını 
düzenleyen mevzuat hükümlerini yok edecek raddeye ulaşmıştır. Elazığ dep-
reminin ve afetlerin gerçekleşmesini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması ile 
ilişkilendiren Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir profesör, AKP zihniyetinin en 
canlı temsilidir. 8 Mart’a doğru ilerlerken, HDK enternasyonal ölçekte kadın 
mücadelesini büyütme kararlılığında olduğunu belirtir.

AKP-MHP faşist blokuna karşı sistemin ulusalcı muhalefetten başka bir seçe-
nek üretememesi, 3. Yol için bütün koşulların uygun olduğunu gösteriyor. Şura-
sı açıktır ki, AKP ve MHP kendi sonunu kendi eliyle getirmeyecek. Bu noktada, 
örgütlü halk muhalefetini inşa etmek ve toplumdaki mevcut huzursuzlukları 
örgütlemek HDK’nin asli görevidir. 

İktidarcı-emperyalist saldırılara karşı ancak birlik olunursa cevap olunur. 
Ortadoğu’da yürütülen emperyalist savaşın ortasında olan Kürdistan coğrafyası 
ve halkı da kendi kurtuluşunu, kendi birliğini sağlamakta görmektedir. Kürdis-
tan’da başlayan Kürt Ulusal Birliği çalışmaları da bu amaca hizmet etmektedir. 
HDK Kürdistan’da yürütülen Ulusal birlik çalışmalarını selamlar, aynı amaç ve 
hassasiyetle  Türkiye’de de en geniş demokrasi ittifakını inşa etmek için etkin 
bir çaba göstereceğini belirtir.

Kazdağları’ndan Kanalistanbul’a, Kavaklık’tan Hasankeyf’e tüm coğrafyalar-
da hızla süren ekolojik yıkıma karşı ekoloji mücadeleleri kesintisiz bir biçimde 
yürütülmektedir. HDK, ekolojik yıkım politikalarına karşı sürmekte olan tüm 
direnişleri sahiplenerek bu mücadeleleri büyütme sorumluluğunu üstlenir.

Sistemin tekçi faşist zihniyeti, toplamsal olan bütün çabaları kendi karşıtı 
görüp saldırmaktadır. Kendinden olmayanı düşman hukuku çerçevesinde bir 
saldırıyla saldırmaktadır. Bunun en somut örneği devrimci sanat yapma iddia-
sında olan bütün çalışmalara saldırmasıdır. Grup Yorum üyeleri de bu saldırıya 
karşı bir direniş mücadelesi yürütüyorlar. Bizler, sistemin tekçi faşist anlayışına 
karşı direniş içinde olan Grup Yorum üyelerini selamlıyoruz, dayanışma duygu-
larımızı belirtiyoruz.  Devrimci sanat üretimlerinin önündeki bütün engellerin 
kaldırılması mücadelesi içinde olacağımızı belirtiyoruz.

Üniversitelerde tüm zeminlerde direniş hatları oluşturulmakta; LGBTİ+ ve 
ekoloji mücadelelerine, toplumsal hak ve özgürlükler ve ekonomik krize iliş-
kin mücadeleler üniversite yönetimlerinin uyguladığı tüm baskılara ve faşist 
saldırılara rağmen güçlenerek kampüslerde sürmektedir. Halkların Demokra-
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tik Kongresi, gençliğin mücadelesini selamlar ve bu mücadelelerin öznesi ve 
sürdürücüsü olmak adına üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirme 
kararlılığını ilan eder.

21 Şubat dünya anadil günüdür. Sistemin tekçi anlayışından dolayı birçok 
dil yok olma noktasına gelmiştir. Bizler, tüm anadillerin yaşamasını sağlamak 
için daha yoğun çaba göstermemiz gerektiğinin bilincinde olarak bu çerçevede 
sarf edilen çabaları destekliyoruz.

Toplumda giderek yoğunlaşan adaletsizlik duygusunun öz-yıkım ile sonuç-
lanmaması ve mevcut öfkenin sisteme yöneltilmesi zorunludur. Bu yön tayini 
ancak halkın örgütlü gücünün inşa edilmesi ve güçlenmesi ile söz konusu ola-
bilir. Bizler, Halkların Demokratik Kongresi olarak kadınların, LGBTİ+ların, 
emekçilerin ve ‘Yaşamak istiyoruz!’ diyen tüm toplumsal öznelerin isyanını bu-
lunduğumuz her zeminde büyütmeye ve bu isyanı yeni yaşam ufkuna kavuştur-
maya kararlıyız. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
2. GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

18 Nisan– 19 Nisan 2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 2. Genel Meclis toplantısı 19 
Nisan 2020 tarihinde toplandı. Genel Meclis toplantısı COVID-19 pandemisi 
nedeniyle çevrimiçi şekilde gerçekleştirildi.

Genel Meclis toplantısı salgının küreselleştiği, Türkiye’de ve dünyada eko-
nominin derin bir depresyona doğru ilerlediği ve salgını fırsata dönüştürme 
anlayışıyla hareket eden AKP-MHP rejiminin toplumsal muhalefet üzerindeki 
baskısını artırma yönünde adımlar attığı koşullarda gerçekleşti. Toplantıda için-
de bulunulan duruma ilişkin değerlendirmeler yapılarak dönemin ihtiyaçlarına 
cevap oluşturan kararlar alındı.

Salgının Türkiye’de ve dünyada kapitalist iktidarların ezilenlere dönük sü-
regelen saldırılarında bir tutum değişikliğine yol açmadığı açıktır. AKP-MHP 
iktidarı pandemi sürecinde de Kürdistan’da HDP’li belediyelere kayyum, Tür-
kiye’de AKP’li olmayan belediyeler baskılanmış, İdlib ve Libya’da savaşı derin-
leştirmeye devam etmiştir. Geçtiğimiz günlerde Maxmur Mülteci Kampı’nın 
Türkiye’ye ait insansız hava araçları ile bombalanması ve saldırıda üç kadının 
yaşamını yitirmesi iktidarın savaş politikalarındaki ısrarını gözler önüne ser-
mektedir. Agit İpek’in cenazesinin Diyarbakır’daki ailesine kargoyla gönderil-
mesi, iktidarın uygulamakta olduğu düşman hukukundan bir an bile vazgeç-
mediğini göstermektedir.

Türkiye’de toplum hem COVID-19 ile hem de halk düşmanı bir iktidarla mü-
cadele etmektedir. İktidar, salgını hazırlıklı karşıladığını ve gereken her türlü 
tedbirin alındığını propaganda etse de, gerçekler bu durumun tam tersini işaret 
ediyor. Halk sağlığının değil kâr hırsına dayanan kapitalist üretimin öncelendi-
ği, evde kalamayanların yaşamlarının yok sayıldığı, ücretsiz izin dayatmasının 
ve işten çıkarmaların şiddetlendiği, emekçilerin işsizlik ile ölüm korkusu ara-
sında sıkışmaya ve mutlak bir seçeneksizliğe itildiği, sağlık emekçilerinin risk 
altında çalışmaya zorlandığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm bunlara ilaveten 
10 Nisan gecesi alelacele ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dağıtımı gerçekleşti-
rilemeyen maskeler, gerekli karantina koşullarının uygulanmaması için ekono-
mik maliyetlerin gerekçe gösterilmesi, iktidarın salgının yol açtığı ve açmaya 
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devam edeceği ölümlerin sorumlusu olduğunu göstermektedir.
Erdoğan’ın açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi, emekçileri değil 

sermayedarları korumakta; her gün milyonlarca işçi çalışmak zorunda bırakıl-
makta, toplu taşıma araçlarını kullanmaya mahkûm edilmekte, fazla mesai ve 
üretim baskısı ile karşılaşmaktadır. Kasiyerler, motorlu kuryeler, kargo dağı-
tım işçileri, bakım hizmeti verenler, toplu taşıma araçlarında çalışanlar her an 
virüs kapma riskiyle yüz yüze çalışmaya devam etmektedir. Sağlık emekçileri 
koruyucu ekipmandan yoksun biçimde uzun saatler çalışmak zorunda kalmak-
tadır. Sağlık, temizlik, gıda gibi acil ve zorunlu sektörler dışındaki tüm işyer-
leri kapanmalı, ücretsiz izin dayatması son bulmalı ve çalışanlara ücretli izin 
verilmelidir. Çalışma koşulları ortadan kalkan, günlük çalışmak zorunda kalan 
dezavantajlı güvencesiz kesimleri oluşturanların salgın esnasında karşı karşıya 
kaldıkları işsizlik ve yoksulluk, temel gelir talebinin vurgulanmasını zorunlu 
kılmaktadır.

İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’a arşı uygulanan tecrit politikası, ağırlaş-
tırdığı sorunlarla birlikte güncelliğini korumaktadır. Kürt Sorunu başta olmak 
üzere, anti-demokratik tüm uygulamaların kilitlendiği nokta olarak güncelliğini 
koruyan İmralı’daki tecrit politikasının derhal terk edilmesi gerektiği ortadadır. 
Dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları ortadayken, demokratik çözüm irade-
sini boğmaya dönük tecrit uygulamalarındaki ısrarın, bedeli çok ağır sonuçlar 
doğuracağı açıktır. Siyasi tutsaklar pandemi sürecinde de iktidarın ayrımcı po-
litikaları ile karşı karşıya kalmış, başta hasta olanlar olmak üzere, her koşulda 
sağlık hakkına erişmekte güçlük çeken tutsaklar ciddi tehlikelerle karşı karşı-
ya bırakılmıştır. Siyasi tutsakların telefonla görüşme hakkının üzerinde sınır-
lamalar bulunmakta, cezaevlerinde keyfi uygulamalar sürmektedir. Halkların 
Demokratik Kongresi, İmralı tecridini kırmaya ve siyasi tutsakların yaşam hak-
larını savunmaya dönük şu ana kadar izlediği mücadele hattını etkinleştirerek 
sürdürecektir.

AKP-MHP koalisyonu salgını fırsat bilerek siyasi tutsakların kapsam dışı bı-
rakıldığı ayrımcı infaz düzenlemesini meclisten geçirmiş, bu düzenlemeyle ka-
dınlara yönelik şiddet suçlarının faili erkeklerin, Soma katliamının, Aladağ kat-
liamının faillerinin aldıkları cezalarda indirime gidilmiş; siyasi tutsaklara karşı 
uygulanan düşman ceza hukuku derinleştirilmiştir. İktidarın 2016’dan beri sü-
rekli dillendirdiği ‘çocuk istismarına af’ tartışması infaz düzenlemesi esnasında 
da gündeme gelmiş, cinsel istismar suçuna ilişkin infaz indirimi kapsam dışı 
kalsa da bu suçların faillerinin açık cezaevine geçişi erkene çekilmiştir.

Aynı fırsatçılık, Kanal İstanbul ihalesi başta olmak üzere, Salda gölü kıyı-
sına “Millet Bahçesi” inşası, SİT alanlarını imara açma, madencilik şirketleri-
ne ağaç kesim izni verme örneklerinde de görülüyor. İktidar, COVID-19’un ve 
1980’lerden bu yana katlanarak artan bulaşıcı salgınların ormansızlaşmanın ve 
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ekosistemlerinin tahribinin sonucu olarak ortaya çıktığı koşullarda da talandan 
geri durmamakta. Halkların Demokratik Kongresi olarak ekolojik bir toplumun 
inşasını meclisler temelinde örgütleme ısrarımızın altını çiziyoruz.

Kadınların, LGBTİ+’ların ve mültecilerin maruz kaldıkları şiddet salgın süre-
cinde katlanarak artmaya devam etmektedir. ‘Hayat eve sığar’ çağrıları ile artan 
ev içi şiddet ve kadın cinayetleri görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Kadınlar 
açısından hayati olan 6284 sayılı yasanın pandemi sürecinde rafa kaldırılma-
sı, kadınların şiddet sarmalıyla baş başa bırakılmak istendiğini göstermekte-
dir. Mülteci, sığınmacı, emekli, yaşlı kadınlara yönelik ayrımcılık artarak sür-
mektedir. Ekonomik daralmanın yansımaları da en fazla hem ev içinde hem de 
üretim alanlarında emeği görünmez kılınan, pek çok sektörde olduğu gibi yine 
işten ilk çıkarılan, ücreti düşürülen ve her türlü ayrımcılığa uğrayacak kadınlar, 
LGBTİ+’lar ve mültecilerin üzerinde olmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimde 
ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunlar salgın süresince derin-
leşmiştir. Kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkının tehdit altında olduğu bir 
dönemde şiddetle mücadele en önemli mesele olarak önümüzde durmaktadır.

Yaşlılara ilişkin dile getirilen ayrımcı söylem ve uygulamalar, yaşlıları hem 
ekonomik olarak daha da kırılganlaştırmış hem de ayrımcılık ve zorbalığa ma-
ruz kalmalarına neden olmuştur. Halkların Demokratik Kongresi olarak, bu ifa-
de ve uygulamaları kınıyor ve yaşlıları kapitalist üretim sürecinin dışında kaldı-
ğı için toplumsal yaşamın da dışına iten bir anlayışı reddediyoruz.

Toplumsal muhalefetin en önemli kesimlerinden biri olan gençlik, tüm ke-
simleriyle, AKP-MHP iktidarının hedefi konumunda bulunuyor. KYK ve kay-
yum rektörler eliyle üniversite öğrencilerinin siyasal mücadeleleri kriminalize 
edilmeye çalışılıyor; öğrenciler kaldıkları yurtlardan atılarak, bursları kesilerek 
cezalandırılmak isteniyor. Salgın döneminde işsiz kalan gençlere yoksulluk ve 
geleceksizlik dayatılıyor. Halkların Demokratik Kongresi olarak, kapitalizme, 
faşizme, patriarkaya ve heteroseksizme karşı her koşulda gençlik mücadelesini 
sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Salgının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte, salgından sonraki dünyaya 
ilişkin pek çok öngörü dile getirildi. Kapitalist hükümetlerin ezilenlere dönük 
saldırgan tutumlarının derinleşeceği, halihazırda kullanılmakta olan denetim ve 
gözetim aygıtlarının yaygınlaşacağı, yahut salgının yeni bir dünyanın tahayyül 
edilebilmesine kapı aralayacağı şeklindeki ifadeler sıkça dile getiriliyor. Halkla-
rın Demokratik Kongresi olarak, bu seçeneklerden hangisinin galebe çalacağına 
ezilenlerin yeni yaşamı var edebilmek için sürdürdükleri mücadelenin gücünün 
karar vereceğini bilerek, bu gücü örgütlü, enternasyonal ve ivmelenen bir biçi-
me kavuşturmak için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. Yıllar-
dır tüm dünyada kapitalist devletleri sarsan ayaklanmaların yaklaşmakta olan 
işsizlik, yoksulluk ve geleceksizlik ile birlikte şiddetleneceği koşullarda, ezilen-
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lerin yeni yaşamı inşa etmesini mümkün kılacak örgütlü gücü, dayanışma ağları 
ve meclisler ile örmek çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda, sürmekte olan 
Kardeş Aile Kampanyası’nın toplumsal dayanışmanın inşası için önemini vur-
guluyoruz. Yaklaşmakta olan 1 Mayıs’ın ezilenlere dayatılan kuşatmayı kırmak 
için önümüzdeki ilk adım olduğunun bilinciyle emek örgütlerinin 1 Mayıs’a 
ilişkin çağrılarını kuvvetlendireceğimizi ifade ediyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi olarak ölüm orucunun 288. gününde yitir-
diğimiz Helin Bölek’i saygıyla anıyor, ölüm orucu eylemlerini sürdüren Mustafa 
Koçak, İbrahim Gökçek, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın taleplerinin gerçekleşti-
rilmesi için çağrımızı yineliyoruz.



197

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
3.GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

17 Mayıs  2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Genel Meclis toplantısı 17 Ma-
yıs  2020 tarihlerinde toplandı. Genel Meclis toplantısı COVID-19 pandemisi 
nedeniyle çevrimiçi şekilde ve güçlü bir katılımla gerçekleştirildi. Meclis, için-
den geçtiğimiz sürecin siyasal ve toplumsal muhalefetin önüne koyduğu sorun-
ları tartıştı ve dönemin ihtiyaçlarına yanıt oluşturan kararlar aldı. Toplantıya, 
Diyarbakır zindanında ölümsüzleşen Dörtler ve İbrahim Kaypakkaya şahsında 
Mayıs ayı şehitlerinin ve devrim mücadelesinde yaşamını yitirilenlerin anılma-
sıyla başlandı.

Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde gerçekleşen toplan-
tıda HDK’nin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve düşmanlığa karşı her alanda 
mücadeleyi yükselteceği ifade edildi.

AKP-MHP Saray rejimi pandemi sürecini ekonomik krizdeki sorumluluğunu 
gözlerden kaçırmak ve salgını, topluma “evde kal” çağrısı yaparken, kendi gün-
demini uygulamak için bir fırsat olarak değerlendirmeye yöneldi. İktidar, salgın 
döneminde toplumun ezilen, sömürülen büyük çoğunluğunu, emekçi sınıfları 
gözden çıkardığını apaçık ortaya koydu.

Salgın ve ekonomik kriz şartlarında Güney Kürdistanı’nda, Rojava ve Ku-
zey-Doğu Suriye’de, Libya’da ve hatta Somali’de izlenen savaş ve işgal politi-
kalarına hız verildi. Bu bölgelerde 200 binin üzerinde cihatçı maaşa bağlandı. 
Saray rejiminin Kürt halkına karşı yürüttüğü saldırılara son günlerde Güney 
Kürdistan’nda KDP’nin Zînî Wertê kuşatması eklendi. Bu operasyonun Kürt 
ulusal birliğine yönelik bir saldırı olduğu ve Türkiye ile ABD’nin bilgisi ve onayı 
çerçevesinde gerçekleştiği şüphesizdir. İktidar, salgının ilk günlerinden itibaren 
HDP yönetimindeki belediyelere kayyum atama politikasına hız vererek halkın 
iradesini yok saymaya ve Eşbaşkanlık sistemine saldırmaya devam etmiştir. 
Halkların Demokratik Kongresi, Kürt halkının iradesini ve haklarını gasp eden 
AKP-MHP iktidarına karşı mücadelesini sürdürecektir.

Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecrit pandemi sürecinde daha da 
ağırlaşmıştır. İmralı’daki tecrit ve izolasyon bugün sürdürülmekte olan savaş 
politikalarından ve baskıdan ayrı ele alınamaz. Toplumsal barışın ancak tecrit 
sisteminin son bulmasıyla inşa edilebileceği açıktır; bu politikaların derhal son 
bulması gerekmektedir. Halkların Demokratik Kongresi İmralı’da uygulanan 
tecrit ve izolasyona karşı mücadele etmeyi, barış mücadelesini yükseltmeyi ve 
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toplum üzerindeki kuşatmayı kırmayı asli görevlerinden biri olarak görmekte-
dir. 

Salgın öncesinde 4.5 milyon olarak açıklanan resmi işsizlik rakamına salgın-
la birlikte 8 milyon işsiz daha eklenmiştir. Hükümet işsiz sayısını gizleme gay-
reti içindedir. Ancak kayıt dışı çalışanların, göçmen işçilerin, tarım işçilerinin 
ne kadarının işini ve gelirini kaybettiği bilinmemektedir. Tsunami halini almış 
işsizlikten ve gelir kaybından en fazla etkilenenler ise kadınlar, gençler, göçmen-
ler, engelliler ve ötekileştirilenlerdir. İktidar ekmeğe muhtaç duruma düşürdü-
ğü on milyonların sadece bir bölümüne, sadece bir defaya mahsus yardımda 
bulunarak ve tüketici kredisi kotasını artırarak, yani halkı borçlandırarak “des-
tek” olduğunu iddia etti. “Yeni Normalleşme” denilen yöneliş ise destek vermek 
yerine, emekçi sınıfları salgınla baş başa bırakma politikasıdır. Halkların De-
mokratik Kongresi sömürünün katmerlenerek artacağı, “izole üretim üsleri” adı 
altında toplama kampları kurma planlarının yapıldığı bu ‘yeni normal’i yıkma 
ve yeni yaşamı inşa etme görevinin yakıcılığının bilincinde olarak mücadele et-
meye devam edecektir.

İktidar halkı işsizlik ve açlıkla baş başa bırakırken, siyasal, ekonomik ve ide-
olojik gündemi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürmektedir. İnfaz Yasası’n-
da yapılan adaletsiz ve eşitliğe aykırı değişikliklerden sonra, TBMM’yi sadece ik-
tidarın ihtiyacı olduğunda açmak üzere, salgın bahanesiyle tatile çıkarmışlardı. 
Şimdi siyasi partiler yasasında, meslek örgütleri ve baroların seçim yönteminde 
değişiklikler yapmak ve İş Bankası hisselerine hükümetin çökmesinin önünü 
açmak üzere Meclis yeniden toplanacak. Darbe söylentileri yayan ve kendi yan-
daşlarını kışkırtan iktidar, muhalifleri tehdit eden Fatih Tezcan ve Sevda No-
yan gibi yandaşlarıyla toplumu sindirme peşindedir. İktidar bu çeşit saldırıları 
sadece kışkırtmıyor; suçluları himaye ediyor ve saldırıların cezasız kalmasını 
sağlıyor.

AKP-MHP iktidarı itirafçı ifadeleri ile tutuklanan ve adil yargılanma talebiyle 
ölüm orucuna başlayan Mustafa Koçak’ın, Helin Bölek’in ve İbrahim Gökçek’in 
ölümlerinin sorumlusudur. Avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adil ve taraf-
sız yargılanma talebiyle ölüm orucu eylemlerini sürdürmektedir. Halkların De-
mokratik Kongresi olarak Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın taleplerini sahipleniyor 
ve bir an önce taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Aylardır Kürdistan’da mezarlıklara dönük sistematik saldırılar gerçekleşti-
rilmekte, mezarlar ailelerin gözleri önünde yıkılmaktadır. Mezarlık tahribatları 
geçmişten bugüne kimliksizleştirme ve hafızasızlaştırma amacıyla devlet eliyle 
sürdürülmektedir. İbrahim Gökçek’in cenazesinin Cemevi’nin kapılarının kırı-
larak kaçırılması ve Kayseri’de cenazeyi yakma tehdidinde bulunan faşistlerin 
saldırıları da aynı devlet politikasının ürünü olarak değerlendirilmelidir. Bu sal-
dırı çizgisi toplumsal ve siyasal hayatın her alanında faşizmi kurumsallaştırma 
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amacı taşıyan, tesadüfi olmayan, bütünsel bir çizgidir. Gazi Cemevi’ne yönelik 
saldırı da Alevi toplumu şahsında bu inkârcı çizginin sürdürülmesi anlamını 
taşımaktadır. Halkların Demokratik Kongresi, toplumsal değerlere saldırarak 
toplumu hafızasızlaştırma politikasına karşı toplumun bütün değerlerine sahip 
çıkarak toplumsal değerlerin mücadelesini sürdüreceğini belirtir.

Salgın günlerinde kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet ikiye kat-
lanmış, kadın işsizliği artmış, cinsiyetçi iş bölümü kadınların görünmezleşti-
rilen ev içi emeğinin daha da ağırlaşması ile sonuçlanmıştır. İktidar ve Hilal 
Kaplan gibi yandaş gazeteciler çocuk istismarını ‘erken evlilik mağduriyeti’ adı 
altında meşrulaştırmaya çalışmakta, televizyonlarda 12-17 yaş arası çocukların 
çocuk doğurabileceği ifade edilmekte, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun 
her fırsatta hedef haline getirilmektedir. Kız çocuklarını tecavüzcülerle evlen-
dirmeyi yasallaştırarak tecavüzleri meşrulaştırmak istemektedirler. Halkların 
Demokratik Kongresi bu saldırılar karşısında da her zaman olduğu gibi birleşik 
kadın mücadelesini örmeye ve kadın dayanışmasını büyütmeye devam edecek-
tir.

Salgın sürecinde ekolojik yıkım şiddetlenmiştir. Her geçen gün yeni tahri-
batlar gerçekleştirilmekte; Alavara Koyu’ndan Kirazlıyayla’ya, Kaz Dağları’n-
dan Çıtlık’a devlet ve şirketler eliyle talan ölçüsüzleşirken ekoloji mücadelesi 
verenler cezalandırılmak istenmektedir. Halkların Demokratik Kongresi olarak 
aylardır altın madeni projesine karşı nöbet tutanların, madencilik şirketinin 
köylerinde gerçekleştirdiği talana direnen Kirazlıyaylalıların, HES çalışmala-
rının yeniden başladığı Zilan için çağrıda bulunanların yanında olduğumuzu, 
bu mücadelelerin sürdürücüsü olacağımızı ve seslerini yükselteceğimizi ifade 
ediyoruz.

Yaşlılara yönelik ayrımcı uygulamalar halen yürürlüktedir. Kullanılan dam-
galayıcı dil ve uygulanan eşitsiz politikalar sosyal güvenceye sahip olmayanlar 
başta olmak üzere 65 yaş ve üzeri kişilerin toplumsal hayata eşit katılımına cid-
di zararlar vermiş; yaşlıları ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete daha da açık 
kılmıştır. Bir kez daha bu uygulamalara son verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

İktidar uydurma “darbe karşıtlığı” kampanyasına rağmen, kendisi fiili bir 
darbe yürütmektedir. Herhangi bir seçimle iktidarını devretmeye niyeti yoktur. 
Bu nedenle iktidarın seçim veya kriz nedeniyle kendiliğinden çökeceği yönün-
de bir hayale kapılınmamalıdır. İktidarı çöküşe götürecek olan halkın örgütlü 
mücadelesidir. Bu mücadeleyi inşa etmek için muhalefet güçlerinin zihninde 
tam bir berraklık olmalıdır. Bu berraklık zemininde bir irade ve öncülük inşa 
etmek hayati önemdedir. Demokrasi güçlerinin ittifakını kurmak ve dayanışma 
ağlarını güçlendirmek sorumluluğumuza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Meclisleş-
me perspektifini daha da öne çıkararak toplumsal mücadeleye hız vermek bu-
günün en acil görevlerindendir.
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Egemenlerin normali ezilenler için daimî bir sömürü ve ezilme anlamı taşı-
maktadır. Bizler, Halkların Demokratik Kongresi olarak, egemenlerin normaline 
son vermek için ezilenlerin gerçek olağanüstü halini yaratma, yeni yaşamı inşa 
etme mücadelesini sürdürmeye her koşulda devam edeceğimizi ifade ediyoruz.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
4.GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

28 Haziran 2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 4. Genel Meclis toplantısı 27-28 
Haziran 2020 tarihlerinde toplandı.  Genel Meclis Toplantısı COVİD-19 pande-
misi nedeniyle online yapıldı. Toplantı yüksek bir katılımla gerçekleşti. Meclis, 
içinden geçtiğimiz sürecin, toplumsal muhalefetin önüne koyduğu siyasal ve 
sosyal sorunları tartıştı. Dönemin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kararlar aldı.

AKP-MHP iktidarının, pandemi sürecinden çok önce başlayan ve giderek 
derinleşen ekonomik krizin yarattığı devasa yoksullaşma ve çözümsüzlük kar-
şısında, çalışanlardan, işsizlerden, yoksullardan yana hiçbir politika geliştire-
meyeceği, toplumun geniş kesimleri tarafından  her gün biraz daha görülüyor.

Saray rejimi, toplumsal desteği eridikçe, baskıyı, şiddeti ve otoriter uygula-
maları arttırıyor. Militarist ve saldırgan politikalara yöneliyor. Bu çerçevede Su-
riye ve Libya’da uyguladığı işgalci yönelişini Güney Kürdistan’a gerçekleştirdiği 
sistematik hava taarruzları ve karadan geliştirdiği işgal harekâtıyla genişleterek 
sürdürüyor. Irak’ta emperyalizmin ve KDP’nin de göz yummasıyla gerçekleşen 
bu operasyonlarda sivil ölümlerine her gün yenileri ekleniyor. Halkların De-
mokratik Kongresi olarak,  sivil ölümlerine neden olan hava saldırılarını kını-
yoruz. Kürt sorununun savaş politikasıyla çözülemeyeceğinin, tarihi geçmişten 
bilindiğini belirtiyoruz.

İktidarın Suriye ve Libya’daki işgalci politikaları, giderek taşınamaz hale ge-
len ekonomik faturaları bir yana,  her an ağır askeri-siyasi sonuçlara yol açacak 
askeri maceralara dönüşüyor.

Devlet güçleri Amed’de yasal ve sivil kurumlara yöneldi. Toplumsal örgüt-
lenme faaliyetleri yürüten başta DTK olmak üzere, kadın kurumlarını ve genç-
lik yapılarını hedef aldı. Bu kurumları kriminalize ederek sindirme politikası 
doğrultusunda yeni saldırgan adımlar attı. Evleri basılan onlarca siyasetçi ve 
aktivist gözaltına alınmıştır. HDK olarak, toplumsal örgütlenme çalışması yü-
rüten bu kurumlara yapılan saldırıları kınıyoruz. Bu kurumlar şahsında bütün 
toplumsal muhalefet güçlerini kendine hedef seçen iktidar güçlerine cevabımız, 
toplumsal örgütlülüğümüzü büyütmek olacaktır.

Sokağa çıkma yasaklamaları salgından bağımsız olarak muhalefeti evlerine 
kapatma uygulamasına dönüşürken, toplum polis ve bekçi şiddetine maruz bı-
rakıldı. Yeni bekçi yasasının meclisten geçirilmesi halinde, ölçüsüz yetkilerle 
donatılmış bekçi ve polis şiddetiyle yeni rejim kendi kurumsallaşmasında bir 
aşamayı daha geride bırakacaktır. 
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Bekçiler muhalefeti sindirme gücü olarak örgütlenirken, aynı zamanda bir 
“ahlak bekçiliği” misyonuyla kadınları ve LGBTİ+’ları baskı altına almak ve te-
rörize etmek üzere sokaklara salındılar.

Esasen LGBTİ+’lara karşı uzun süredir sistematik bir düşmanlaştırma sür-
dürülüyor; bu kapsamda Onur Yürüyüşü son yıllarda engelleniyor. Yasaklayıcı, 
baskıcı bu tutumu kınıyor, LGBTİ+’ların mücadelesini destekliyoruz.

Önümüzdeki günlerde devletin açık desteğiyle gerçekleşmiş iki faşist katli-
amın 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otelinde 35 kişinin öldürülmesinin ve 
29 Mayıs-4 Temmuz 1980 tarihleri arasında gerçekleşen Çorum katliamının ve 
direnişinin yıldönümleri var. Direnenleri, dövüşerek ölenleri saygıyla anıyoruz. 
1334 hasta mahpus varken Sivas katillerinden Ahmet Turan Kılıç’ın özel afla 
tahliyesinin yeni failleri teşvik anlamına geldiği açıktır. Tehditler direnişimize, 
zaman aşımı kararları belleğimize yenik düşecektir.

Pandemi dönemi rejimin temel çizgilerini daha da belirginleştirdi. Emeği ve 
emekçileri koruyan bütün düzenlemeler buharlaştı. İş cinayetleri hız kesmeden 
devam etti. Gün geçmiyor ki, “tarım işçilerini taşıyan”, kamyonet, minibüs ve 
traktörlerin yol açtığı kazalarda çok sayıda yaralı ve can kaybı yaşanmasın; her 
türlü yasal korumadan yoksun göçmen işçilerden birkaçı iş cinayetlerine kur-
ban gitmesin. Öncelikle yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, ailelerine sabırlar 
diliyoruz. Yaşanan bu iş cinayetlerinin sorumlusu iktidarın izlediği, sermayeden 
yana ve emek düşmanı politikalardır. Halkların Demokratik Kongresi olarak, 
iktidara emek düşmanı ekonomi politikalarından vazgeçme çağrısı yapıyoruz.

Rejim, pandemi karşısında toplum sağlığını koruyacak tedbirleri almadı. 
Herkese insanca yaşamaya yeterli vatandaşlık geliri sağlama sorumluluğunu 
yerine getirmedi.

Salgın şartlarından istifade ederek Meclis’ten geçirilen, Bahçeli’nin adıyla 
anılan İnfaz Yasası düzenlemesi sonucu suçlular sokağa salınırken, muhalif tu-
tuklu ve hükümlülerin koşulları ağırlaştırıldı, hak ihlalleri olabildiğince arttı. 
HDK olarak cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı duyarlı olacağımızı ve 
bu saldırılara karşı mücadelenin örgütlemesini yapacağımızı belirtiyoruz.

Aynı dönemde ABD’de siyahlara karşı sürmekte olan ırkçı uygulamalara kar-
şı milyonlar ayağa kalktı. Hızla bütün eyaletlere yayılan kitlesel tepkiler, ırkçılık 
karşıtlığını aşarak yeni bir yaşam arayışına dönüştü. Tekçi anlayışa ve ırkçılığa 
karşı yükselen küresel mücadeleyi selamlıyoruz. Yaşadığımız ülkedeki bütün 
ayrımcı yaklaşımlara karşı, bütün farklılıkları HDK zemininde daha güçlü ör-
gütleyerek cevap olacağız.

Pandeminin başlaması ve farklı coğrafyalara hızla yayılması sonucunda, 
pandemi öncesi var olan toplumsal, siyasal, ekolojik ve ekonomik kriz daha da 
derinleşmiştir. Milliyetçiliği, muhafazakârlığı, rantı, ekolojik yıkımı ve savaş po-
litikalarını arkasına alarak beslenen ve uygulanan patriyarkal kapitalizmin bir 
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yaşama/yaşatma değil şiddet ve öldürme sistematiği içerisinde işlediği ortaya 
çıkmıştır. Süreç, yaşamı üreten faaliyetlerin, yaşatmaya ve dayanışmaya daya-
nan ancak sistem tarafından sürekli değersizleştirilen işlerin önemini göster-
miş, yaşamı değil kârı öncelemenin ağır sonuçlarını ortaya koymuştur. Şüphesiz 
bu ağırlaşan krizler, hem sistemin kadın kimliği, emeği ve yaklaşımının karşıtı 
olarak konumlanışlarının bir sonucudur, hem de cinsiyet eşitsizliğini ve kadın 
yoksulluğunu şiddetlendirerek kadınların hayatını daha da zorlaştırmaktadır.

Biliyoruz ki, ekonomik kriz derinleştikçe eşitsizlik artmaktadır. Ancak bu-
nun karşısında biz kadınlar  direncimizi ve mücadelemizi yükselteceğimizi bir 
kez daha vurguluyoruz. Kadının görünmeyen ama ses yükselten emeği kapita-
list sistemin çarklarına teslim olmayacaktır. Kadınlar şiddetsiz, eşit ve özgür bir 
dünyayı kadınların dayanışmasıyla kuracaktır.

Türkiye’de havanın ağırlaştığı ve rejimin faşizmi kurumsallaştırma yolunda 
önünde engel kalmadığını sandığı bir dönemde HDP’nin Demokratik Muhalefet 
Programı çerçevesinde Hakkâri ve Edirne’den başlattığı Demokrasi Yürüyüşü, 
rejimin göstermeye çalıştığının aksine zayıflığını ortaya koydu. Demokrasi güç-
lerini cesaretlendirdi. HDK olarak, partimizin başlatmış olduğu cesaret ve umut 
hamlesinin parçası olduğumuzu belirtiyoruz. Bu hamlenin sonraki adımlarını 
da, toplumsal muhalefetin ortak bir mücadele birliğine dönüştürme çabası için-
de birlikte geliştireceğimizi ilan ediyoruz.

Esasen HDK, faşizmi kurumsallaştırma sürecine karşı her direnişin, her 
fedakârca eylemin yanında yer alacak; mücadele eden ve direnenlerin yoldaşı 
olacaktır. Bu anlayışla ölüm orucunu sürdüren avukat Ebru Timtik ve Aytaç 
Ünsal’ı selamlıyoruz.

Rejim, ele geçiremediği başta barolar olmak üzere bütün meslek örgütlerini 
etkisizleştirmek üzere yasa değişikliğini gündeme getirdi. Birçok baro başkanı 
baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa hazırlıklarına karşı protesto yürü-
yüşü gerçekleştirdi. Avukatların demokratik mücadelesinin genişleyerek devam 
edeceğini ve başka demokrasi güçlerinin de sokağa inmesini cesaretlendirece-
ğini öngörebiliriz. HDK olarak,  baroların savunma yürüyüşünü selamlıyoruz. 

Faşizmin kurumsallaşması önündeki en büyük engellerden biri de kitlesel 
demokratik eylemlerdir. Bütün demokrasi güçlerini bu tür eylemler etrafında 
kenetlenerek, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
5.GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

8-9 Agustos 2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Donem 5. Genel Meclisi 9 Ağustos 
2020’de, online olarak toplandı. Meclis ülke ve bölge gündemini değerlendirdi, 
önümüzdeki dönemde yürüteceği mücadelelere ilişkin kararlar aldı.

İçinden geçmekte olduğumuz çoklu kriz koşullarını derinleştirerek ona ek-
lemlenen COVID-19 pandemisi, Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin açık-
ladığının aksine hız kesmediği gibi, ülke genelinde yayılmaya devam etmekte 
ve salgının merkezi Kürdistan’a kaymaktadır. Devletin salgın karşısındaki tu-
tumu ise dezenformasyon ve manipülasyonun yanı sıra, genel bir kayıtsızlık ve 
sermayenin ihtiyaçlarını halk sağlığının önüne koyma tavrıdır. Çanakkale’deki 
Dardanel Gıda’da çalışan işçilerin 40’ında koranavirüs çıkmasına rağmen pat-
ronun üretimi sürdürdüğü ve Valiliğe bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ka-
rarı doğrultusunda tüm fabrikayı karantina altında kölelik kampına çevirerek 
1000’e yakın işçiyi ölüme terk ettiği açığa çıktı. İktidarın ve sermayenin gözünde 
işçilerin ve emekçilerin yaşamlarının değeri yoktur. İşçiler ölsün, çarklar dön-
sün, üretim sürsün. Kapitalizmin kâr yasasında ve Saray’ın iktidarcı çıkarında 
“normal” olan budur.

Meclisimiz, bir yandan pandemiye ilişkin gerçeklerin takipçisi olacak, diğer 
yandan halkın hakikate erişme hakkını sonuna kadar savunacaktır. Tüm kamu-
sal imkanların halk sağlığı ve bu süreçten olumsuz etkilenen emekçiler lehine 
kullanılması için mücadele edecektir. Ezilenler ve emekçiler arasında dayanış-
ma ağ ve ilişkilerinin kurulup geliştirilmesi için çaba gösterecektir. Sermayenin 
krizi fırsata çevirip emekçilerin haklarını gasp etmesine karşı emekçilerin ya-
nında olacaktır.

AKP-MHP iktidarı ile devletin kurucu aklı arasındaki uyum, bölgesel bir em-
peryalist güç olma hevesi ile Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Azerbaycan-Ermenistan 
karşıtlığı üzerinden Kafkasya’da, Suriye’de, Irak’da, Libya’da gerilimler, işgal ve 
çatışmalar geliştirilmektedir. Bu heves üzerinden komşu ve bölge devletleri ile 
karşı karşıya gelinmektedir. Meclisimiz, dış politikasını savaş üzerine kuran ik-
tidarın toplumsal krizlerin sebebi olduğunu belirtir ve bu politikaya karşı her 
alanda mücadeleyi yükselteceğini vurgular.

Faşist inşa süreci bakımından taşıdığı sembolik anlamın yanı sıra Ayasof-
ya’nın ibadete açılması, Diyanet İşleri Başkanı’nın kılıçla hutbe okuması ve 
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Erdoğan’ın Ayasofya önünde yaptığı açıklama, bölgesel bir emperyal güç gibi 
davranma ve çok sayıda cephe açma yöneliminin tezahürleridir. Her gün ken-
dine yeni vekiller ve coğrafyalar arayan emperyal savaşlar çağında, daha birkaç 
gün önce Beyrut’da gördüğümüz ve 3 Ağustos Ezidi Soykırımı’nın yıl dönümü 
vesilesiyle hatırladığımız üzere halkların ve bilhassa kadınların payına ölüm, 
vahşet, tecavüz, göç, açlık ve sefalet düşmektedir. Bu vesileyle meclisimiz; Ezidi 
soykırımını bir kez daha kınamakta olup, ezilen halkların yanında saf tutmaya 
devam edecektir. Yine Lübnan’da yaşayan halkların acısını derinden paylaş-
makta ve dayanışma duygularını iletmektedir.

İktidar koalisyonunun adeta kurucu direği haline gelen Kürt düşmanlığı 
politikası, başta İmralı’da uyguladığı mutlak tecrit uygulamasıyla alanı geniş-
letilerek tüm toplumsal alanın tecrit edilmesine yol açmıştır. Uygulanan Kürt 
düşmanlığı ve tecrit politikası, sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye ve Or-
tadoğu halkları için yıkıcılığını olanca hızıyla sürdürmektedir. Meclisimiz bu 
politikalara karşı etkin toplumsal mücadele ederek bu politikaları boşa çıkara-
cağını belirtir. Emekçilerin, halkların en acil ihtiyaçlarından birinin de barış ol-
duğunun bilinci ile meclisimiz, en ağır savaş koşullarında dahi halklar için barış 
mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bu vesile ile bir kez daha ilan etmektedir.

İktidarın artık bağımlı hale geldiği savaş politikalarına, her gün şiddeti biraz 
daha görünür olan ağır bir ekonomik kriz eşlik etmektedir. Emekçiler hasta-
lık, savaş ve ölümlerin yanı sıra işsizlik ve açlıkla da sınanmaktadır. Meclisimiz 
Halkların Demokratik Kongresi’nin, krizin tüm sıkıntıları sırtına yüklenmeye 
çalışılan emekçilerin her düzeyde yürüttüğü/yürüteceği mücadelelerin bir par-
çası olacağını; tüm imkanlarını halkların ve emekçilerin öz gücünü geliştirmesi 
için seferber edeceğini bir kez daha ifade etmektedir.

Ekonomik krizle başa çıkma gücünün kalmadığı gizlenemez hale geldikçe, 
iktidarın seçmen tabanı artan bir hızla daralmaktadır. Rıza üretme imkânları 
giderek daralan iktidar koalisyonu, toplumsal zemininde başlayan çözülme-
ye artan bir otoriterleşme ile cevap üretmeye çalışmakta, tüm itiraz ve direnç 
odakları ile elde kalan demokratik alanlara var gücüyle saldırmaktadır. Çoklu 
baro yasası, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, sosyal medyanın sı-
nırlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler halihazırda bu amaçla gündeme gelen 
başlıklardan birkaçıdır. İktidarın seçim yoluyla değişmesinin imkânlarını orta-
dan kaldırmayı, halkların iradesini zayıflatmayı amaçlayan bir siyasi partiler ve 
seçim yasasına ilişkin hazırlıklar yoldadır.

İktidarı kırılganlaştıran kimi gelişmelere ve zaaflara rağmen meclisimiz, mu-
halefet saflarında kimi zaman boy gösteren ve onu atalete sevk eden beklentici-
liğe karşı, faşist inşayı geriletecek olanın toplumsal mücadele olduğunu; asgari 
bir program etrafında toplanmış, kalıcı bir demokrasi ittifakına olan ihtiyacın 
olduğu gibi yerinde durduğunu bir kez daha hatırlatır; eşit, özgür, demokratik 
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bir ülke ve yeni yaşam için mücadeleye çağırır.
Her gün vahşi yüzüne daha fazla tanık olduğumuz kapitalizme en güçlü iti-

raz da dünyanın her yerinde en çok kadınlardan yükseliyor. Dönemin sözünü 
kuran kadınlar partiler kurmadan en önemli muhalif güce dönüşmüş durum-
dalar. Ülkemizde de siyasetin merkezine yürüyen kadınlar AKP-MHP faşizminin 
yoğun baskı ve gözaltı politikasıyla karşı karşıya kalıyorlar. 7 Haziran seçimle-
ri sonrası başlayan baskı politikalarından bugüne hemen hemen her mücade-
le alanına yapılan müdahalelerde kadınlar ilk hedefe dönüştü. “Terör finanse 
ediliyor” adı altında yapılan kayyum atamalarında ilk müdahale belediyelerin 
desteği ile kurulan kadın kurumlarına yapıldı. Anlaşıldı ki AKP-MHP faşizmi 
kadın mücadelesini bu yolla terörize etmeye çalıştı. Yasal olarak kabul etmediği 
Eşbaşkanlık sistemini tutuklamaların gerekçesine dönüştürdü. Tüm bu süreçler 
içinde önü kesilemeyen, her koşulda sokak muhalefetini terk etmeyen kadınlar 
bugün de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimlerine güçlü ses yükseltti. İz-
mir’de 5 Ağustos’ta sokağa çıkan kadınlara kolluğun nasıl zalimce saldırdığını 
gören toplum, kadınlar ölürken neredeydiniz sorusunu sordu.

Diyarbakır’da çalışmaları engellenen Roza Kadın Derneği, sürekli tutuklama 
ve gözaltılara maruz kalan TJA ve SKM aktivistleri, kadın eylemlerinde ve son-
rasında yapılan gözaltılar gösterdi ki AKP-MHP faşizmi yeni rejiminin önündeki 
en büyük engeli Türkiye Kadın Hareketi olarak görüyor. AKP-MHP’nin toplum-
da yarattığı çürümeye en çok itiraz eden ve kendini bu çürümeden korumaya 
çalışanlar da kadınlar oldu. Kadınların daha güçlü tuttuğu toplumsal damarı 
devre dışı bırakıp muhalefeti de mümkünse erkekleştirmeye çalışan AKP-MHP 
ittifakına karşı kadın mücadelesi en büyük muhalefet olma gücünü sürdürüyor. 
Kadın muhalefeti İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen tartışmalarda da 
gösterdiği gibi partiler üstü bir genişleme gösterdi. Ortak kadın gündemleri ve 
hakların savunulması konusunda tüm tartışmaları dışarda bırakıp kadınlar yan 
yana gelebildiler. HDK Kadın Meclisleri olarak birlikte yürümenin güçlülüğünü 
her seferinde test ederek bu birlikteliği genişletmenin gayreti içinde olacağız. 
Birlikteliğimizi güçlendirecek her türlü çalışmanın ilk emekçisi olacağımızı bil-
diririz.

Öte yandan Meclisimiz, tüm yurttaşlar için elzem olan adil yargılanma hak-
kının tanınması için ölüm orucu eyleminin 220. gününde olan Av. Ebru Timtik 
ve 189. gününde olan Av. Aytaç Ünsal’ın direnişini selamlarken, tüm demok-
ratik kamuoyunu Ebru ve Aytaç’ı yaşatmak için birlikte mücadele etmeye, yet-
kilileri ise haklı taleplerini derhal yerine getirmeye çağırır. Bu direnişe destek 
amaçlı Çağlayan’daki nöbet sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Necdet 
Özsaygın yoldaşı da anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Necdet Özsaygın yol-
daşın dayanışma ruhunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
6.GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

3-4 Ekim 2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 6. Genel Meclis toplantısı 4 Ekim 
2020 tarihinde toplandı. Genel Meclis toplantısı COVID-19 pandemisi nedeniy-
le çevrimiçi şekilde gerçekleştirildi.

Genel Meclis toplantısı AKP-MHP rejiminin Halkların Demokratik Partisi ve 
devrimci-demokratik kurumlara dönük saldırılarını derinleştirdiği koşullarda 
gerçekleşti. Toplantı, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin anıl-
masıyla başladı. Toplantıda içinde bulunulan dönem siyasal ve toplumsal açı-
lardan değerlendirildi ve AKP-MHP faşist ittifakını geriletmek için hangi adımla-
rın atılması gerektiği tartışıldı.

AKP-MHP faşist ittifakı dört bir tarafa uzanan yayılmacı politikalar izleye-
rek kırılganlaşan gücünü tahkim etmeye çabalıyor. Doğu Akdeniz’den Libya’ya, 
Suriye’den Kafkasya’ya doğru genişleyen bir alanda yayılmacı ve militer dış po-
litikalarla güç kazanmaya çalışıyor. İktidar, Azerbaycan ve Ermenistan arasın-
da yaşanan çatışmayı neo-Osmanlıcı ideolojisini güçlendirmek için kullanıyor. 
Soykırım suçuyla yüzleşmeyen bir devlet zihniyeti Ermeniliği ezeli düşman ola-
rak sunuyor. Halkların Demokratik Kongresi olarak iktidarın yayılmacı saldır-
ganlığına karşı çıkıyor ve ‘Halklar arası savaşa hayır’ diyoruz.

Faşist ittifak içeride ise HDP’ye operasyonlar düzenleyerek, hiçbir hukuk-
sal dayanağı bulunmayan tutuklamalarla, sosyalistlere dönük yaygın gözaltı ve 
tutuklama terörüyle, mücadele eden ekoloji aktivistlerini, LGBTİ+’ları, kadınla-
rı ve direnmeye devam edenleri susturmaya çalışarak, son olarak Kars Beledi-
yesi’nde gerçekleştiği gibi seçilmiş belediyelere kayyum atayarak rejime tehdit 
olarak gördüğü her odağı sindirmeyi amaçlıyor. Halkların Demokratik Kongre-
si olarak bu gözdağı verme operasyonlarına yanıtımızın anti-faşist mücadeleyi 
umut ve cesaretle büyütmek olacağını bir kez daha ifade ediyor ve hem Eşsöz-
cümüz Sedat Şenoğlu ve bileşenimiz ESP’ye hem de HDP’ye dönük operasyon-
ların hiçbir sonuç vermeyeceğinin, tutuklanan yoldaşlarımızın mücadelelerini 
kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizin altını çiziyoruz.

AKP-MHP faşist ittifakı, Kürt düşmanlığını her geçen gün tırmandırmaya de-
vam etmektedir. Osman Şiban ve Servet Turgut işkence görerek helikopterden 
atılmış ve Servet Turgut geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Servet Turgut’un 
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taziyesi dahi polis tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Halkların Demokratik 
Kongresi olarak işkence ve vahşet politikalarına karşı mücadelemizi kesintisiz 
bir şekilde sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bu suçu asla unutmayacağız ve unut-
turmayacağız. Servet Turgut’un ailesine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz.

Rejim her alandaki başarısızlığı derinleştikçe çözümsüzlük ve savaş politi-
kalarına yoğunlaşmakta. Bu politikaların merkezinde ise Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan’a yönelik tecrit politikası yer alıyor. Çözümsüzlük derinleştikçe 
tecrit katılaşıyor. Halkların Demokratik Kongresi olarak derinleştirilen tecritle 
sürmekte olan 9 Ekim Uluslararası Komplosu’nu kınıyor ve tecride karşı müca-
deleyi yükselteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Rejim çözümsüzlük politikasını Kürt ulusal birliğini engellemeye çalışarak, 
KDP’yi Kürt Özgürlük Hareketi’nin karşısına çıkararak boyutlandırma çabaları-
nı sürdürüyor. Kürtler arası ulusal birliğin sağlanması bölgede Kürtler üzerinde 
uygulanmak istenen soykırım pratiklerinin önüne geçecektir. Kürt partileri ve 
Kürdistan parçaları arasında sağlanacak ulusal birlik çalışmasının bölgede barı-
şı sağlayacak temel unsur olduğunu belirtiyoruz.

İktidar, ekonomiden eğitime ve salgın yönetimine dek tüm alanlarda yöne-
temez hale gelmektedir. Yeni eğitim yılı, öğrenci sayısının yarısından fazlasının 
bilgisayar ve benzeri bir araçla dersleri izleme imkanının olmadığı; yıllardır 
sözü edilmekle birlikte her öğrenciye bir tablet temin etme hedefinin gerçekleş-
mediği şartlarda açıldı. Buna rağmen uzaktan eğitim sistemi çöktü. Milli Eğitim 
Bakanı bu başarısızlık karşısında istifa edeceğine, sistemin çökmesinin sevindi-
rici olduğunu; bunun katılımın yüksek olduğuna işaret ettiğini söyleme yüzsüz-
lüğünde bulundu.

Verdiği bilgilere karşı toplumsal bir güvensizlik oluşan Sağlık Bakanı’nın ko-
rona salgınına dair yaptığı son açıklamalar, sadece ülke içinde değil, uluslara-
rası toplumda da, son güven kırıntılarını yok etti. “Testi pozitif çıkmış olsa bile 
hastalık belirtileri görülmeyenleri hasta kabul etmiyoruz.” cümlesi ve salgına 
dair bilgilerin açıklanmasını “ulusal çıkar” kriterine bağlaması, toplum sağlığı-
na yönelik en büyük tehdidin rejim olduğunu ortaya koydu. Türk Tabipler Bir-
liği’ni “hain” ilan etmelerinin gerisindeki halk düşmanlığı iyice açığa çıktı. Tüm 
bunlara ilaveten, iktidar, yönetemediği salgını fırsatçı amaçlarla kullanmakta, 
salgın, gösteri ve yürüyüş yasaklarının bahanesi haline getirilmektedir. Aynı 
fırsatçılık baro seçimlerinin 1 Aralık’a kadar ertelenmesinde de sergilenmiştir.

İktidara geldiği günden beri, patriyarka-kapitalizm ilişkilerinin yeni muha-
fazakâr restorasyonuyla kendini kuran AKP-MHP iktidar bloğu, yeni rejimin 
inşasını cinsiyetçi ve milliyetçi söylemler ve politikalarla şekillendirmeye de-
vam ediyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayet faillerini koruyan ve cezasızlıkla 
ödüllendiren yargı ve kolluk pratikleri ise kadınlara yönelik saldırıları cesaret-
lendiriyor. Salgın günlerinde kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel şid-



209

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

detteki artışa rağmen, 6284 sayılı yasa rafa kaldırılmakta, İstanbul Sözleşmesi 
uygulanmamakta ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affı için hazırlıklar 
yapılmaya devam etmektedir. Erkek egemenliği baskıcı tarzını tüm yaşam alan-
larına dayatmaktadır. Bir taraftan IŞİD tarafından kullanılan yöntemlerle kadın-
lara tecavüz eden ve kadınları katleden rejimin sivil ve üniformalı katilleri elini 
kolunu sallayarak sokaklarda, mahallelerde, özcesi yaşamın tüm alanlarında 
bulunmaya devam ederken diğer taraftan faşist hükümetlerin geçmişteki uy-
gulamalarını yineleyip insanları helikopterlerden atarak toplumu dehşete dü-
şürüp etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Tüm bu uygulamalara rağmen kadınlar, 
mücadele etmekten vazgeçmeyen, İstanbul Sözleşmesi’nin oluşturduğu hat üze-
rinden her geçen gün daha da büyüyen ve direngenleşen, sokakları ve alanları 
terk etmeyen, faşizme geri adım attırma mücadelesindeki en önemli muhalefet 
olmaya devam ediyor.

İktidarın ilk fırsatta İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi gündeme getirece-
ğini, eğer bunu başaramaz ise İstanbul Sözleşmesi’ni revize etmek için toplumu 
ikna etmeye çalışacağını biliyoruz. Irkçı, gerici, cinsiyetçi referanslarla kurum-
sallaştırmak istediği faşizmin alt katmanına kadınları yerleştirmek istediğinden 
ve bunun için her türlü yöntemi kullanacağından eminiz. Faşizm kurumsallaş-
maya devam ederken saldırarak ve yalnızlaştırarak sonuç almaya çalışmaktadır. 
Bunun karşısında güçlü bir demokratik muhalefeti örmek elzemdir. Biz biliyo-
ruz ki böylesi bir ittifakın en önemli dinamiği kadın mücadelesinin kendisidir. 
Kadınların tüm hiyerarşik iktidar ilişkilerini reddederek ortaya koydukları bir-
leşik mücadele hattı gösteriyor ki kadınlar öncülüğünde daha gerçekçi-sahici 
bir demokrasi mücadelesi örülebilir.

Halkların Demokratik Kongresi olarak anti-faşist cepheyi inşa etmek için var 
gücümüzle çalışacağımızı ve yerellerden başlayarak faşizmi püskürtecek çıkışın 
yollarını kararlılıkla aramaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Faşizme karşı 
mücadeleyi sokaklara, meydanlara taşımaktan geri durmayacağımızı; cesaret, 
umut, kararlılık ve inanç taşıyan bir mücadele ile faşizmi püskürteceğimizi, 
hem yaşadığımız coğrafyadaki hem de dünyadaki mücadele geleneklerinden 
öğrenerek ve sahip olduğumuz yeni yaşam fikriyatı doğrultusunda faşizmi alt 
etmek için örgütlenmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz. Mücadele edenler he-
nüz son sözü söylememiştir. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
7.GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

5-6 Aralık 2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 7. Genel Meclis toplantısı 6 Ara-
lık 2020 tarihinde toplandı. Genel Meclis toplantısı COVID-19 pandemisi nede-
niyle çevrimiçi şekilde gerçekleştirildi.

Genel Meclis toplantısına eşitlik ve özgürlük mücadelesinde yitirilenlerin 
anılmasıyla başlandı. Toplantıda 89 gündür tutsak edilen Eşsözcümüz Sedat 
Şenoğlu, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrite karşı açlık grevi-
ne başlayan Sebahat Tuncel ve direnişteki tüm siyasi tutsaklar selamlandı. HDP, 
DTK, HDK ve pek çok devrimci-demokratik kuruma yönelik saldırıların hız kes-
meksizin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen toplantıda siyasal durum de-
ğerlendirildi ve değerlendirmeler doğrultusunda HDK’nin takip eden dönemde 
atacağı adımlar planlandı.

Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın atanması ve Berat Albayrak’ın 
söz konusu atamayı izleyen istifası ile birlikte iktidar bloku içerisindeki çatlak-
ların son derece çıplak bir biçimde gözler önüne serildiği; Adalet bakanının, 
Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün ve Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne göz kırpan re-
form söylemlerine faşist Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na tehditlerini sosyal medya 
aracılığıyla yönelten mafya liderlerini meclis kürsüsünden savunmasının eşlik 
ettiği bir dönemden geçiliyor. Bu haliyle iktidarın açık bir sıkışmışlık içerisinde 
bulunduğu ve ekonominin mevcut durumunun bu sıkışmayı giderek yoğun-
laştırdığı görülüyor. İktidarın ekonomideki yapısal krizin üstesinden koltuk 
değişimleriyle gelemeyeceği, yaşadığı siyasal krizi seslendiği kesimlerin dahi 
gözünü boyayamayan reform söylemleriyle aşamayacağı; kırılgan bir zeminde 
bulunduğu izlenebiliyor. Ancak iktidarın bu iç çatışma ve çözülmeler neticesin-
de giderek zayıflayarak kendiliğinden çökeceğini düşünmenin kof bir hayal ol-
duğu ifade edilmeli. Halkların Demokratik Kongresi olarak iktidarın içerisinde 
bulunduğu siyasal sıkışmayı derinleştirme ve bu doğrultuda, sürdürdüğümüz 
siyasal ve toplumsal mücadeleyi daha da büyütme ve güçlendirme sorumlulu-
ğumuzun altını çiziyoruz.

Bilindiği gibi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki süreklileşen 
tecritin kırılması amacıyla hapishanelerdeki tutsakların başlattığı açlık grevi 
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bugün onuncu gününde. İmralı’daki tecridin bir açık hava hapishanesi olan 
Türkiye’nin mevcut durumundan, toplumun yaşadığı tecritten ayrı düşünüle-
meyeceği açıktır. Halkların Demokratik Kongresi olarak açlık grevi eylemcileri-
nin seslerini bulunduğumuz her zeminde yükseltecek, taleplerinin karşılanma-
sı için mücadele edeceğiz.

9 Ekim’de Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile Irak Hükümeti arasında Türki-
ye ve ABD’nin destek açıklamalarında bulunduğu Şengal Anlaşması imzalandı. 
Şengal halkının öz yönetimini yok sayan ve Kürt ulusal birliğinin sağlanmasına 
dönük adımları tehlikeye atan anlaşma, Êzidî halkının iradesinin tanınmaması 
anlamına gelmekte. HDK olarak Şengal Demokratik Özerk Meclisi’ni ve Êzidî 
halkının iradesini tanımayan bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu ifade 
ediyoruz.

COVID-19 pandemisi bir yıla yakın süredir devam ediyor. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın salgına ilişkin verileri halktan sakladığı, yatak doluluk oranlarının hat 
safhaya ulaştığı, hükümetin salgının önüne üretimin durdurulduğu ve gerekli 
tedbirlerin alındığı kontrollü kısıtlamalarla geçmeye çalıştığı değil, bütün top-
lumsal yaşamı ortadan kaldıran ve tek kıstası kapitalist üretimin sürdürülme-
si olan yasaklarla salgını bir kontrol aracına dönüştürdüğü, işsizliğin ve hak 
gasplarının katlanarak arttığı, eğitimdeki eşitsizliklerinin tarifsiz bir biçimde 
şiddetlendiği, engellilerin hak kayıplarına uğradığı, yaşlılara yönelik ayrımcı 
uygulamaların izlendiği, yoksulluğun derinleştiği, çarkların dönmesi için işçi-
lerin yaşamının hiçe sayıldığı ve salgının bütün yükünün halkın omuzlarına 
yüklendiği bir tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz. Halkların Demokratik Kong-
resi olarak pandeminin devlet eliyle toplumsal bir kontrol aracına dönüştürül-
mesine ve tek önceliği kâr hırsı olan bir salgın yönetimine karşı çıktığımızı bir 
kez daha vurguluyoruz. Pandemiyle şiddetlenen yoksulluk ve işsizliğe ve açlık 
sınırının altındaki sefalet ücretine karşı örgütlenmenin mevcut dönemin en asli 
mücadele başlıklarından biri olduğunu vurguluyoruz. Koronavirüs aşısının üc-
retsiz olması, bütçenin savaşa değil halka ve halk sağlığına ayrılması gerektiği-
nin altını çiziyoruz.

Pandemide ekolojik yıkım devam ediyor. İktidar ekonomik krizde, pandemi 
koşullarını bu yıkımı daha da derinleştiren yasal düzenlemeler, şirketlere ekstra 
kolaylıklar tanıyan uygulamalar için fırsata çevirmek istiyor. Maden ve enerji 
şirketlerine sınırsız imtiyazlar tanıyan, çevre koruma mevzuatını sıfırlayan ya-
salar çıkarıldı. Coğrafyamızın her yeri şirketlerin hücumu altında. Gümüş Ça-
yı’nda başlatılan HES inşaatına Karaağaç köylüleri direniyor, Kemaliye’de halk 
altın madeni çalışmalarına karşı çıkıyor, pandemi tedbirlerini bahane edip Kaz 
Dağları’ndaki direnişçileri para cezalarıyla yıldırmayı amaçlıyor. Halkların De-
mokratik Kongresi olarak, kâr üzerine kurulu kapitalist sistemin talan ve saldı-
rılarına karşı direneceğimizi ifade ediyoruz.
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Pandemiyle birlikte kadınların ve LGBTİ+’ların yaşadığı toplumsal eşitsiz-
lik derinleşmeye, ev içi şiddet ve emek sömürüsü artmaya, kadınların omuz-
larına yüklenen bakım emeği daha da ağırlaşmaya, göçmen kadınların karşı 
karşıya oldukları problemler pandemi koşullarıyla birlikte çoğalmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bayram Sokak’ta 9 trans kadının gözaltına alınarak 
evlerinden atılması, pandemi tedbirleri adı altında kolluğun trans kadınların 
barınma haklarına yönelik saldırılarının daha da şiddetlendiğini gözler önüne 
seriyor. Gülistan Doku’nun, Nadira Kadirova’nın, Aleyna Çakır’ın ve binlerce 
kadının katili devlet eliyle korunuyor, cezasızlık politikalarıyla kadın cinayet-
leri adeta teşvik ediliyor. Tüm bu baskıcı devlet politikalarına karşın, kadınlar 
ve LGBTİ+’lar örgütlenmeye, yan yana gelmeye, sokakları ve meydanları dol-
durmaya; hakları, yaşamları, özgürlükleri için mücadele etmeye devam ediyor. 
Polonya’dan Şili’ye, Türkiye’den Sudan’a, Kürdistan’dan Bolivya’ya kadınların 
ve LGBTİ+’ların mücadelesi tüm dünyadaki muhalefet hareketlerinin en dina-
mik unsurlarından birini oluşturmayı sürdürüyor. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, 25 
Kasım’daki eylemlilikleriyle kadın katillerini ‘ayıplayan’lara baş kaldırarak er-
kek-devlet şiddetine karşı kadın dayanışmasının sesini yükseltiyor.

Dünya, içerisinde bulunduğumuz günlerde pek çok ayaklanma ve direnişe 
sahne oluyor. Fransa’da direnişçiler güvenlik yasasının tamamen geri çekilmesi 
için eylemlerini sürdürürken, Hindistan’da işçiler ve çiftçiler sokakları doldur-
maya devam ediyor. HDK olarak polis şiddetine ve sermaye boyunduruğuna 
başkaldıran ve mücadele eden tüm ezilenlerin direnişlerini selamlıyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi olarak iktidarın tüm saldırılarına karşı bir 
adım bile geri adım atmayacağımızı ve faşizme geri adım attıracak olanın ör-
gütlü mücadelemiz olduğunu vurguluyoruz. Kararlı ve disiplinli bir şekilde her 
mahallede, her meydanda, her sokakta toplumsal örgütlenmeyi güçlendirmeye 
devam edecek ve yeni yaşamı inşa ısrarımızı her geçen gün daha da büyüteceğiz.

Halkların Demokratik Kongresi
Genel Meclisi



213

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem Faaliyet Raporu

GENEKL KURUL SÜREÇLERİNE YÖNELİK 
ÖRGÜTLENME KOMİSYONU DA 
YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Genel kurul süreçlerimize temel yaklaşımımız yeniden kendimizi örgütleme 
ve genişleme perspektifi ile ele alınmaktadır. Bu nedenle de yılda bir kez genel 
kurullarımızı yapmaktayız. Elbetteki yılda bir yapma gerekçemizin tek nede-
ni bu değildir. Ama esas olarak yılda bir kongre süreçlerimizi gerçekleştirme 
gerekçemiz yerelden başlayarak genel merkeze kadar yürütme kurullarımızda, 
alan meclisi ve komisyonlarımızda darlaşma varsa bunları aşmak, yerellerden 
başlayarak çeşitli toplumsal kesimlerle buluşmak, toplumsal kesimlerden birey-
leri ya da örgütlü yapılarını HDK süreçlerine katmaktır.

Dönem olarak pandemi koşullarının yarattığı toplumsal hareket kısıtlılığı, 
HDK kadrolarının yaş ortalamasının ileri olması, sistemin yeterince tedbir ge-
liştirmeyerek halkı adeta kaderine terk etmesi toplumsal ciddi kaygılara neden 
olmaktadır. Bir diğer yönüyle sistem pandemiyi de fırsat bilerek otoriter yapı-
sını güçlendirmektedir. Yaşadığı çoklu krizi pandemi ile gölgelemeye de çalış-
maktadır. 

Örgütlenme komisyonumuzun üzerinde ortaklaştığı şiar, “Pandemiyi yok 
saymıyoruz. Koşullara da teslim olmuyoruz” olmuştur. Bu nedenle eski tarz 
ve yöntemle genel kurul süreçlerini götürme şansımızın olmadığını bilerek ha-
reket etmek gerekmektedir. Pandemi koşullarında eski tarz ile kongre örgütle-
meye çalışarak ve eski görkemli kongreleri yapamamanın vereceği moralsizliğe 
girmemek gerekir. Ancak birçok ilimizde eşsözcü sorunundan tutalım il yürüt-
me kurullarında ciddi zayıflama ve boşluklar oluştuğu da bilinmelidir. Tüm 
bunları gören bir yerden ve yeni döneme göre genel kurullarımızı örgütlemek 
gerekmektedir.

Bu kapsamda;
l	Tüm yerellerimiz eski kalabalık genel meclisleri toplama formatı yerine 

değişik kanalları kullanabilmelidir. Yürütme kurullarımız mahalle mahalle, 
semt semt il Genel Meclis üyelerimiz ve kongre delegelerimiz ile dar toplantılar 
almalıdır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi bir kısım arkadaşın bir arada 
olduğu, diğerlerinin online katılabileceği toplantılar tarzı olmalıdır. 

l	Bileşenlerimizle toplu olarak toplantılar almak yerine dar grup ve komis-
yonlar marifetiyle görüşmeler yapmalıdır. Bu çalışmalar neticesinde mümkün 
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olduğu kadar en geniş genel kurul hazırlıkları kurulmalıdır. 
l	Her yerel ocak ayı içerisinde geniş salonlarda olağan kongre yapacak gibi 

çalışmalarını sürdürmelidir. Ancak koşullar pandemi nedeni ile el vermediğin-
de geniş kongre/mutabakat komisyonlarının yapacağı çalışmalar ile il yürütme 
kurullarını güçlendirmeye yönelik bir faaliyet organize etmelidir. Yine yereller-
deki alan meclisi ve komisyonlarına yeni bireylerin dahil edilmesi için çaba har-
canmalıdır. 

l	Genişleme açısından her yerel hedef kitleler, kurumlar ya da bireyler belir-
leyerek komisyonlar marifetiyle uygun koşulları yaratarak bu kesimlerle görüş-
meler yaparak sürece dahil etmeye çalışmalıdır. 

l	Yerel kongreler yüz yüze olabileceği gibi bir grup arkadaşın bir arada oldu-
ğu, diğerlerinin online katılabildiği yöntemler de denenebilir. 

l	Ayrıca daha önce Genel Meclis’lerde ve örgütlenme komisyonu toplan-
tılarının kararlarına da yansıdığı gibi çoklu kriz hamlemizi de genel kurulları 
örgütlemenin, yeni ilişkiler yakalamanın zemini haline getirmeliyiz. 

Özcesi yeni dönemin koşullarını da göz önüne alan ve geçen dönemin ge-
risine düşmeyen her türlü genel kurul örgütlenmesi HDK açısından büyük bir 
başarı olacaktır.

Merkez genel kurulu açısından da Örgütlenme Komisyonumuz değerlendir-
me yapmış ve geçmiş yıllarda olduğu gibi kalabalık görkemli bir kongre yapma-
nın önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapma olanağının olmadığını görmüştür. 
Pandemi döneminde kongremizi ancak delegelerimizle yapabilme koşulumuz 
olacağını bilmek zorundayız. Bu dönemde yapılan siyasi parti, sendika, meslek 
örgütü gibi bütün kongrelerde delegeler dışındaki katılıma kapalı olmaktadır. 
Merkez genel kurulu açısından da bileşenlerin Genel Meclis’lerde bulunması, 
alan meclislerinin güçlendirilmesi, genişlemeye yönelik çalışmalar devam et-
mektedir. Bugüne kadar yürütülen çalışmaların yapılan aktarımından da anla-
şıldığı gibi geçen dönem kongrelerini aşan bir tarzda kadın konferansı ve mer-
kez genel kurulu için oluşturulan kongre komisyonlarına bileşen ve bireylerden 
katılım olmuştur. Bu da moral verici ve gelecek açısından umut vadeden bir 
durum olmaktadır. 

Bu nedenle genel merkez kongresinin yerinin, tarihinin ve yapılış şeklinin 
planlanması için Yürütme Kurulu’muzun da içinde yer aldığı kongre hazırlık 
komisyonuna bırakılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Ancak tüm bu 
başlıklara dair Genel Meclis’çe önermeler yapılmalıdır ki komisyonumuzun 
elinde çok seçenek olabilsin. Örgütlenme komisyonumuz da bu konuda bir 
hemfikirlik yakalayamamış ancak aşağıdaki önermelerin Genel Meclis’e sunul-
masını değerlendirmiştir.

l	Genel merkez kongremiz İstanbul delegasyonun bir arada olduğu diğer 
delegasyonun online katılabileceği şekilde takvimi içerisinde yapılabilir. Diğer 
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illerde de uygun koşullar varsa bir arada genel kurula katılım olabilir. Tüm il 
delegesyonlarını yan yana getirme yerine her il kendi yerelinde uygun mekan-
larda bir araya gelerek iller birbirine online bağlanarak genel kurul coşkusunu 
birlikte yaşayabilir.

l	Ya da Aralık sonu Ocak başı itibari ile pandemi kapsamında alınan ted-
birler değerlendirilerek kitlesel yapma koşulları varsa Şubat ya da en geç Mart 
ayında görkemli bir kongrenin İstanbul’da yapılması planlanabilir. 

l	Koşulların çok daha kötüleşmesi halinde yerellerde olduğu gibi kongre 
komisyonu mutabakatı ile merkez Yürütme Kurulu’nun, alan meclislerinin güç-
lendirilmesine yönelik bir çalışma da planlanabilir. 

Yukarıda yazılanların tamamı karar mahiyetinde olmayıp örgütlenme ko-
misyonunun tartışmalarını genel meclise aktarmak amaçlıdır. Bu vesileyle ör-
gütlenme komisyonu olarak genel meclisi selamlıyoruz.

Merkez örgütlenme komisyonu
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