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TOPLUMCU DEMOKRASi PARTİSİ
IV. DÖNEM FAALİYET RAPORU
(17 KASIM 2013-20 ARALIK 2015)

2007 yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) 
ve Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH) 
birleşmesi ile kurulan Toplumcu Demokrasi 
Partisi (TDP), 2009 yılında yapılan genel 
seçimlerde Lefkoşa ve Mağusa ilçelerinden 
birer olmak üzere, iki milletvekili ile meclisteki 
yerini almıştı. 2010 yılında Mağusa ilçesinde 
yapılan ara seçimini de kazanan partimizin 
milletvekili sayısı üçe çıkmıştır. Nisan 2013’te 
yapılan LTB ara seçiminde partimizin oyları 
ciddi oranda artırılmıştı. 
2013 yılında güvensizlik önergesi ile 
UBP Hükümeti’nin düşürülmesi üzerine 
kurulan Geçiş Hükümeti’nde partimiz üç 
bakanla yer almış ve Bakanlarımız çok 
başarılı ve toplumda iz bırakan çalışmalarda 
bulunmuşlardır. 28 Temmuz Genel 
Seçimleri’nde ise Parti olarak maalesef 
beklenen hedeflere ulaşılamadı.
Genel Seçimlerin 3 ay sonrasında Kasım 
ayında gerçekleştirilen kurultayımızda Genel 
Başkanlığa tek aday olan Cemal Özyiğit 
getirilirken, Parti Meclisi ile Merkez Yönetim 
Kurulu da üyelerimizin iradesi doğrultusunda 
yeniden oluşturuldu. 
2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen yerel 
seçimlerde partimiz tarihi bir başarı elde 
etmiştir. Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi 
(LTB) Başkanlığını Sn. Mehmet Harmancı’nın 
şahsında yıllar sonra yeniden kazanırken, 
ülke genelinde mevcut belediye meclis üye 
sayımızı da büyük oranda artırdık.
Ülke genelinde başlayan değişim 2015 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürerken, 
siyasal tarihimize demokrasi zaferlerinden 
biri olarak giren son Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde, halkın umudu konumuna 
gelen Sn. Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Gerek ilk turda, gerekse ikinci 

turda Sn. Mustafa Akıncı’yı açık şekilde 
destekleyen TDP, çıkan sonuçtan gurur 
duymaktadır. Ayrıca, bu süreçte diğer 
demokrasi güçleriyle birlikte sergilediğimiz 
dayanışmayı, bundan sonraki çözüm ve 
dönüşüm mücadelesi bakımından önemli bir 
aşama saymakta ve önemsemekteyiz.
TDP olarak, sandığa yansıyan iradenin 
yanısıra, sandığa gitmeyen seçmenlerin 
vermek istediği mesajı da algılamış 
durumdayız. Bu çerçevede yıllar sonra  
tüzük kurultayı gerçekleştirerek önemli 
bir adım atarken, program, parti içi eğitim 
ve örgütlenme bağlamında çağdaşlaşma 
ve güncelleme çalışmaları başlatılmış, 
birçok başlık altında kurulan komitelerimiz 
de çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürmektedir. 
TDP; daha güzel yarınlar için verilmekte olan 
mücadeleye, bundan sonra çok daha güçlü 
bir moral ve inançla devam edecektir. TDP, 
halkın “değişim” isteğine katkı koymakta 
kararlıdır.  
Bir yandan Kıbrıs konusunda yeniden 
başlayan ve olumlu ilerleyen müzakere 
sürecinde, diğer yandan da sivilleşme-
demokratikleşme ve kendi evimizin 
efendisi olma mücadelesinde, TDP’ye çok 
önemli görevler düşmektedir. Hepimize 
düşen görev; birbirimize daha sıkı sarılarak 
mücadeleyi yükseltmektir. 1981 ruhu 
ile TKP ve BDH’nın onurlu direnişi ve 
TDP’nin kuruluşundan itibaren sürdürdüğü 
mücadele, partimizin ve ülkemizin geleceği 
için yol gösterici olacaktır.

GİRİŞ
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ÖRGÜTLENME

LEFKOŞA
Partiler başta olmak üzere, tüm örgütlerin halkla buluşması için en önemli araç 
örgütlenmedir. Özellikle 2013 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından partimiz 
örgütlenme çalışmalarına büyük yol kat etmiş, bu çerçevede var olan örgütlerimiz 
yeni katılımlarla güçlenirken, örgütümüzün olmadığı birçok bölgede de yeni örgütler 
oluşturulmuştur. 

Göçmenköy-Taşkınköy Örgütü
Lefkoşa İlçesine bağlı olarak ayrıca, 
Göçmenköy  -Taşkınköy örgütümüz 
kurulmuş, Ekim ayı içerisinde 
gerçekleştirilen 2. olağan kongrede 
de Onur Gerçeker yeniden Örgüt 
Başkanlığına getirilmiştir.          

Dilekkaya-Kırıkkale Örgütleri
Lefkoşa ilçesine bağlı olarak ayrıca, TDP,
Dilekaya -Kırıkkale Örgütleri de kurularak, başkan ve yönetim kurulları belirlendi. TDP 
Dilekkaya Örgüt başkanlığına Özgür Yaman, Kırıkkale Örgüt Başkanlığına ise Cengiz Mene 
getirildi. 

Yılmazköy ve Alayköy’de de örgüt kurulması adına çeşitli toplantılar düzenlenmiş, gereken 
çalışmalar yapılmış ve çok yakın zamanda örgütlerin kurulması kararına varılmıştır

Lefkoşa İlçesi 5. Olağan Kongresi
30 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağan kongrede Lefkoşa İlçe başkanlığına yeniden 
Özmen Birinci seçildi ve ilçe yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

MAĞUSA
Mustafa Emiroğluları başkanlığındaki ilçe yönetim kurulu, üye yazımı ve örgütlenme 
çalışmalarını sürdürdü. Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Yıldırım, Alaniçi, Akova, Beyarmudu, 
Türkmenköy’de köy örgütleri, Maraş’ta ise Piyale Paşa, Anadolu ve Lala Mustafa Paşa 
mahalle örgütleri kuruldu.  
Yeniboğaziçi     Örgüt 
Başkanlığına Koray Diran, 
Mormenekşe Örgüt 
Başkanlığına,   Derviş 
Emiroğluları, Alaniçi Örgüt 
başkanlığına, İbrahim Küçüker, 
Akova örgüt başkanlığına 
Ahmet Hafiye, Beyarmudu 
Örgüt başkanlığına Özbir 
Akbaşak, Yıldırım Örgüt 
başkanlığına ise Mehmet Özbilen seçildi. 

Mağusa İlçesi 5. Olağan Kongresi
21 Kasım tarihinde yapılan olağan kongrede, başkanlığa Mustafa Emiroğluları getirilirken, 
İlçe yönetim kurulu da yeniden oluşturuldu.

GİRNE

Zeki Çeler Başkanlığındaki İlçe Yönetim Kurulu, üye yazımı ve örgütleme çalışmalarını 
sürdürdü. Girne bölgesinde de Tepebaşı, Çamlıbel ve Karaoğlanoğlu bölgesinde örgüt 
kongreleri yapılarak başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. TDP Çamlıbel örgüt 
başkanlığına Hasan Şanoğlu, Tepebaşı örgüt başkanlığına Necmi Alpdoğan, Karaoğlanoğlu 
örgüt başkanlığına ise Zühre Özkaracan getirildi.
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Karaoğlanoğlu Örgütü
2012 yılında kurulan Karaoğlanoğlu Örgütü yeni katılımlarla güçlenirken, parti binamız da 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 6 Kasım 2015 tarihinde yapılan kongrede, Karaoğlanoğlu 
Örgüt başkanlığına bir kadın (Zühre Özkaracan) başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeleri 
de belirlendi. 

Çamlıbel ve Tepebaşı Bucak Örgütleri
2013 yılında kurulan Çamlıbel 
ve Tepebaşı Bucak Örgütleri 
de güçlenerek faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 28 Temmuz 
erken genel seçimlerinde 
sandıktan açık farkla birinci parti 
olarak çıktığımız Çamlıbel’de 
Bucak örgütümüz faaliyetlerine 
durmaksızın devam etmektedir. 
Bu çerçevede Çamlıbel ve 
Tepebaşı Bucak Örgütlerimizin 
kongreleri Ekim ayı içerisinde yapılarak başkan ve yönetim kurulu üyeleri yeniden belirlendi. 
Çamlıbel’de ayrıca 6 Kasım tarihinde bir de dayanışma gecesi düzenlendi. 

Girne İlçesi 5. Olağan Kongresi
14 Kasım 2015 Cumartesi Günü gerçekleştirilen Girne İlçesi V. Olağan kongresinde Zeki 
Çeler yeniden Girne İlçe Başkanlığına getirilirken, Yönetim Kurulu da yenideN oluşturuldu.

GÜZELYURT

Yılmaz Siham Başkanlığındaki İlçe Yönetim Kurulu, birçok yerleşim birimlerini ziyaret 
ederek örgütleme çalışmalarını ve üye yazımını yoğun bir şekilde sürdürdü, dayanışma 
yemekleri düzenlendi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Güzelyurt bölgesinde 
birçok kişi partimize üye olurken, katılanlar için tören düzenlendi. Var olan örgütlerimiz yeni 
katılımlarla güçlenirken, çok uzun yıllar sonra Lefke’de hem örgüt kuruldu,  hem de örgüt 
binası açıldı.  

Lefke Örgütü
Çok uzun yıllar sonra 
Lefke’de
hem örgüt kuruldu, hem 
örgüt binası
açıldı. Lefke Örgüt 
başkanlığına Hasan 
Özadalı getirildi. 

Serkatköy Örgütü
TDP Serhatköy örgüt 
kongresi de Kasım ayı 
içerisinde gerçekleştirildi. 
Kongrede, Serhatköy
Örgüt Başkanlığına 
yeniden Cavit Sekmen 
getirildi. 

TDP’ye katılımlar için 
tören düzenlendi
TDP Güzelyurt İlçesi, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde büyük bir 
özveri ile çalışan kişilere 
teşekkür etmek ve 
Güzelyurt bölgesinde 
son dönemde TDP’ye 
üye olan kişilere yönelik 
bir kokteyl düzenledi. 
Etkinlikte üye olan 
kişilere rozetleri takıldı.
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Güzelyurt İlçesi 5. Olağan Kongresi
8 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağan kongrede ilçe başkanlığına Kamil Gilanlıoğulları seçildi 
ve ilçe yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

İSKELE

Kemal Yıldız başkanlığındaki İlçe Yönetim Kurulu, büyük bir özveri göstererek çalışmalarını 
başarılı bir şekilde sürdürdü. İskele Bölgesinde de üye yazılımları özellikle son dönemlerde 
artmıştır. Dipkarpaz, Yenierenköy, Mehmetçik ve Sipahi örgütleri çalışmalarını sürdürdü. 

İskele İlçesi 5. Olağan Kongresi
5 Kasım 2013 tarihinde yapılan olağan kongrede ilçe başkanlığına Kemal Yıldız yeniden 
getirildi, İlçe Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.

GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Atik Kaya başkanlığındaki Gençlik Örgütümüz son derece aktif bir dönem geçirmiştir. Bir 
yandan partimize nitelikli gençlerin katılımı ve örgütlenmesi için çalışan gençlerimiz, öte 
yandan partimize üye gençlerin dayanışması, bilinçlendirilmesi ve daha etkin olabilmesi için 
bir dizi çalışmalar yapmış, etkinlikler organize etmiş, eylemlerde etkin görevler üstlenmiş 
ve toplumda ses getiren eylemler organize etmiştir. 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan 
olağan kongrede eş başkanlığa geçme kararı alınırken, Nalan Ersümer ile Atik Kaya 
eş başkanlık görevine getirilmiştir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ (TOCEK)

Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen TDP 
Tüzük Kurultayında oybirliği ile Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK) 
oluşturulmuş, bu çerçevede İsmet 
Cabacaba Koordinatörlüğündeki komite 
çalışmalarına hemen başlamıştır. 
İlk toplantısında komitenin çalışma 
metodolojisi, görevlendirmeler, TOCEK 
yönetmeliğinin hazırlanması ve çalışma 
stratejileri üzerine görüşmelerde bulunarak 
kararlar alan Komite, düzenli toplantılarını 
sürdürerek, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.  
Komitemiz bu süreçte çeşitli etkinlikler düzenlerken, yapılan bazı eylemlere de aktif 
destek belirtti. Bu çerçevede Suruç katliamı sonrasında Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen 
“İnsanlığını al gel, Barışa Ses Ver” etkinliklere aktif destek olunurken, Ankara’da yaşanan 
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bombalı saldırı sonrası düzenlenen “Lefkoşa Barış Mitingine” katılım gösterildi.  
Kasım ayı içerisinde hayata geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun kuruluş 
aşamasında yer alarak, platformun eylemlerine aktif destek olundu.  
 “25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında mesaj yayımlayan 
komite, düzenlenen yürüyüşe katıldı, ayrıca 28 Kasım 2015 tarihinde film gösterimi ve 
sonrasında söyleşi gerçekleştirdi.  

KIBRIS SORUNU

Ülkemizdeki sorunların ana kaynağı olan Kıbrıs Sorunu yarım asırdır devam etmektedir. 47 
yıldır devam eden görüşmelerden de maalesef bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Annan 
Planı ile anlaşmaya ramak kalmasına rağmen, Kıbrıslı Rumların %76 hayır oyu nedeniyle 
vuslat başka bahara kalmıştı. Sonraki süreçte Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı 
döneminde ise bir süre devam ettirilen müzakere süreci çeşitli gerekçelerle sonlandırılmıştı. 
Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP olarak bizim de aktif destek verdiğimiz Sn. 
Mustafa Akıncı’nın toplumun büyük çoğunluğunun onayı ile Cumhurbaşkanı seçilmesinin 
hemen ardından müzakereler yeniden başlamıştır.  
Mustafa Akıncı’nın seçilmesi 
müzakere masasına da olumlu 
yansımış ve kısa sürede Güven 
Yaratıcı Önlemler konusunda somut 
adımlar atılmış, bu çerçevede Güney’e 
geçişlerde kağıt vize uygulaması 
kaldırılmış, ardından da Lefke Aplıç 
ile Mağusa Derinya sınır kapılarının 
açılması, cep telefonu şirketlerinin 
her iki tarafta kullanılabilmesine 
olanak sağlanması, Radyo ve TV 
frekanslarında yaşanan çakışmaların 
ortadan kaldırılması konularında 
anlaşmaya varılmıştır.
Müzakerelerde ise Kasım ayı içerisinde çok yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirilerek 
özlü konular derinlemesine masaya yatırılmış, birçok konuda önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Olumlubir havada başlayan ve bu doğrultuda ilerleyen müzakerelerin erken, 
kalıcı ve adil bir çözümle sonuçlanması en büyük arzumudur. Çözümün parametreleri de 11 
Şubat belgesinde belirtildiği gibi, iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenliği, tek kimliği ve tek 
vatandaşlığı içeren bir federasyondur. 

TDP olarak bizler de çözüme ulaşılması adına çok yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Adanın 
her iki kesiminde çözüm ve barış güçleri ile yapılan çeşitli çalışma ve etkinliklerin yanı sıra, 
Güney’deki siyasi partilerle de ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede 2015 yılı 
Mayıs ayı içerisinde TDP ile AKEL arasında Genel Başkanların da katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda iki partinin ortak bir komite kurması kararlaştırılmıştır. 2 bölgeli, 2 toplumlu 
siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm için müzakereleri yürüten liderlerine yardımcı olmak, 
iki toplumun hem yakınlaşmasına katkı koyacak 2 toplumlu etkinlikler düzenlemek, hem 

de toplumları bilgilendirmeye yönelik 
etkinlikler düzenlemek amacıyla 
kurulan komite, bugüne kadar 5 
toplantı gerçekleştirerek, Mülkiyet 
kriterleri ile vatandaşlık konularını 
derinlemesine tartışmıştır. 

TDP ile AKEL ayrıca halkı 
bilgilendirmek amacıyla ortak 
bölge ziyaretleri düzenlemenin 
yanı sıra çeşitli ortak etkinlikler 
üzerinde de çalışma yapmaktadır. 
Partimiz, AKEL’in yanısıra Güney’de şu anda en büyük parti konumunda bulunan ve 2004 
referandumunda Güney’den ‘Evet’ diyen tek parti olan DİSİ ile de yoğun bir görüşme trafiği 
gerçekleştirmektedir. 
İki parti heyetleri Genel Başkanlar düzeyinde son dönemlerde 3 kez görüşürken, müzakere 
sürecine ve liderlere destek olmak amacıyla da çeşitli ortak etkinlikler planlanmaktadır. 

TDP ile DİSİ bu çerçevede Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da ortak bir festival düzenleme kararı 
almış bulunmaktadır. 

TDP Gençlik Örgütü de Kuzey’deki siyasi partilerin yanısıra Güney’deki siyasi partilerle 
düzenli görüşmelerini sürdürmekte, ortak etkinlikler düzenlemektedir.

TDP Gençlik Örgütü ile NEDISY ortak 
deklarasyon imzaladı
TDP Gençlik Örgütü ile Demokratik 
Seferberlik Partisi (DISY) Gençlik 
Örgütü NEDISY 8 Ağustos 2015 
tarihinde ortak deklarasyon imzaladı. 
Ortak deklarasyon, genel anlamda 
Kıbrıs Sorunu’nun 11 Şubat 2014 
tarihinde imzalanan ortak metinde de 
belirtildiği gibi, iki toplumlu, iki bölgeli 
siyasi eşitliğe dayalı Federal çözümle 
sonuçlanması yönündeki kararlılık ile 
barış, işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı 
içermektedir. 

EDEK ve Yeşiller ile de görüşme gerçekleştirdi  
Cemal Özyiğit başkanlığındaki TDP heyetleri ayrıca son 2 yıllık dönemde belirli dönemlerde 
Güney’deki Yeşiller Partisi ve EDEK ile görüşmeler gerçekleştirerek, görüş
alışverişinde bulundu. 
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GENÇLİK ÖRGÜTÜ’NÜN EYLEM VE AKTİVİTELERİ

Eczacılık Öğrencileri İnisiyatifi’nin eylemine destek 
TDP Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Eczacılık Öğrencileri İnisiyatifi’nin meclis önünde 
gerçekleştirdiği eyleme destek belirtti. TDP Gençlik Örgütü Başkanı Atik Kaya, sürecin 
yanlış yönetildiğini, bu nedenle Eczacılar Birliği ile Eczacılık okuyan öğrencilerin 
kutuplaşmasına neden olunduğunu anımsatarak, hükümetin yanlışta ısrar etmesinin, 

hem eczacılık okuyan öğrencileri mağdur ettiğini,  hem de sürecin mahkemelik olmasına 
neden olduğunu ifade etti. 

Bilgilendirme Toplantısı
TDP Gençlik Örgütü, yapılan çalışmalar, 
taslak durumuna getirilen Gençlik 
Örgütü Yönetmenliği, üzerinde çalışma 
yürütülen eşbaşkanlık ile Güney’deki 
siyasi partiler ile gerçekleştirilen ve 
planlanan etkinlikler hakkında bilgi 
vermek, ayrıca önümüzdeki dönem 
politikaları birlikte belirlemek amacıyla 
bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik 
Örgütü, Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik 
Örgütü ile Baraka Kültür Merkezi, 
TDP tarafından askerlikle ilgili meclise 
sunulan öneriye destek belirtti. 
Önerinin Meclis’te görüşüldüğü 
gün meclis önünde ortak bir basın 
açıklaması yapan örgütler ardından 
da meclis genel kurumunda yasa 
önerisinin görüşülmesini takip ettiler.
TDP Gençlik Örgütü 2014 yılı yaz 

dönemi içerisinde kamp düzenledi. TDP 
Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile  LTB Başkanı 
Mehmet Harmancı’nın da ziyaret ettiği kamp 
dönemi boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra 
eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi. 

TDP Gençlik Örgütü Ocak 2014’te kan 
bağışında bulundu. TDP Gençlik Örgütü 
Başkanı Atik Kaya, kan’ın hayat demek 
olduğunu belirtirken, Thalessemia Derneği 
Başkanı Ahmet Varoğlu da, kan bağışında 
bulunan TDP’li gençlere teşekkür etti.

NEDISY yuvarlak masa toplantısı
TDP Gençlik Örgütü ile NEDISY bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.  Ara bölgede 
Fullbright Merkez Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya, TDP Gençlik Örgütü adına 
konuşmacı olarak Başkan Atik Kaya ile Dışilişkiler Sekreteri Armağan Aktan katılırken, 
konuşmaların ardından 2 partinin gençlik örgütü üyelerinin de katılımıyla soru-cevap 
bölümü gerçekleştirildi. 

NEDİSY ile fidan dikimi
TDP Gençlik Örgütü ile NEDİSİ Larnaka’da 
ortak bir etkinlikle fidan dikimi gerçekleştirdi. 
Larnaka’da gerçekleştirilen etkinliğe TDP 
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) temsilcileri 
ile bazı üye ve sempatizanlardan oluşan 
bir ekip katıldı. Fidan ekim etkinliğinin bir 
benzeri de Ocak ayı içerisinde Kuzey’de 
gerçekleştirilecek. 

Askerlikle ilgili ortak açıklama 
TDP Gençlik Örgütü ile Baraka Kültür Merkezi 
temsilcileri bir basın toplantısı düzenleyerek 
askerlikle ilgili görüş ve önerilerini ortaya 
koydular. Askerlik süresinin kısaltılması, 
koşullarının iyileştirilmesi, vicdani ret 
hakkının tanınması ve er ile çavuş arasındaki 
süre farkının ortadan kaldırılarak, erlere de 
insani bir maaş hakkı tanınması yönünde 
ortak görüş belirttiler.

DIŞ İLİŞKİLER

2013 Kasım-2015 Aralık aylarını kapsayan dönemde aktif bir dışilişkiler çalışması yapılmış, 
çok önemli ziyaret ve temaslarda bulunulmuştur. Bu dönemde ayrıca, tüm çalışmaların 
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yanısıra, bizleri gururlandıran çok önemli bir gelişme daha yaşanmış, yıllardır mücadelesini 
verdiğimiz, partimizin Sosyalist Enternasyonal üyeliği onaylanmıştır. Bu tarihi başarı bizleri 
gururlandırdığı kadar, partimizin uluslararası arenada etkin şekilde söz sahibi olması ve 
görüş ve fikirlerimizin duyulması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Sosyalist Enternasyonal Üyeliği
Genel Başkan Cemal Özyiğit, Milletvekili 
Hüseyin Angolemli ve Dışilişkiler Sekreteri 
Deniz Birinci’den oluşan TDP heyeti, Sosyalist 
Enternasyonal’e üye olmak çalışmaları 
çerçevesinde, 2015 Şubat ayı başında, 
Sosyalist Enternasyonal’in İngiltere’deki 
Genel Merkezini ziyaret ederek Genel 
Sekreter Luis Ayala’ya üyelik talebini iletmişti. 
Ardından Mart ayı içerisinde TDP Dışilişkiler 
heyeti Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı 
Yorgo Papandreu ile Atina’da bir araya 
gelerek, TDP’nin üyelik konusundaki kararlılığını aktarmıştı. Bu görüşmelerin ardından TDP 
Dışilişkiler Sekreterliği tarafından Nisan ayı içerisinde resmi başvuru yapılmış, ardından 
da TDP, ilk resmi davetini almış ve 6-7 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen 
Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına davet edilmişti. 
Genel Sekreter Luis Ayala, TDP’ye gönderdiği resmi yazıda; “TDP’nin Sosyalist 
Enternasyonal’in konsey toplantısında temsil edilmesi için içten bir davet yollamaktan 
mutluluk duyuyorum. Partinizin bu daveti kabulünü ve toplantıya katılımını dört gözle 
bekliyoruz” ifadelerine yer vermişti. Cemal Özyiğit ve Ayşe Öztabay’dan oluşan TDP heyeti 
6-7 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecek olan Sosyalist Enternasyonal 
Konsey toplantısına katılarak ilk kez resmi düzeyde TDP’yi Sosyalist Enternasyonal 
toplantısında temsil etmişlerdir. Son olarak Kasım ayı sonunda Angola’da düzenlenen 
toplantıda, TDP’nin üyeliği resmen onaylanmış ve partimiz açısından tarihi bir adım 
atılmıştır. 

Brüksel Ziyareti 
TDP heyeti 20-23 ocak tarihleri arasında Brüksel’de temaslarda bulundu. TDP Genel 
Başkanı Cemal Özyiğit, Girne Milletvekili Zeki Çeler ile o dönem TDP Dışilişkiler Sekreteri 
görevini yürüten Deniz Birinci’den oluşan heyet, Brüksel temasları çerçevesinde Sosyalist 
Grup Başkanı Swoboda, Liberal Demokrat (ALDE) Partisi Başkanı Graham Watson, Yeşiller 
Eş Başkanı Daniel Cohn-Bendit, Sol Grup Politbüro Üyesi ve AP Kıbrıslı Türklerle Yüksek 
Temas Grubu Üyesi Willy Meyer, EPP Grubu Kabine Şefi Marek Evison, Türkiye ve Kıbrıs 
politikalarıyla yakından ilgilenen ALDE Milletvekili Andrew Duff, AP Dışilişkiler Komitesi 
Başkanı Elmar Brok, AP Milletvekili AKEL Üyesi Takis Hacidimitriu ile Parlamento ve 
Komisyon’dan bazı üst düzey yetkililerle görüştü. 
Görüşmelerde, Kıbrıs Sorunu’nda gelinen son aşama, yapılan çalışmalar, TDP’nin Kıbrıs 
Sorunu ile ilgili görüş, değerlendirme ve önerileri aktarıldı, yetkililerin görüşleri alındı.  

İngiltere Ziyareti
Genel Başkan Cemal başkanlığındaki TDP heyeti, 3-7 Şubat 2014 tarihlerinde İngiltere’de 
çeşitli temas ve görüşmelerde bulunarak, açık oturuma katıldı, basın yayın kuruluşları ile 
çeşitli röportajlar gerçekleştirdi. Heyet İngiltere’de bulunduğu süre içerisinde Andy Love 
(Edmonton Bölgesinden İşçi Partisi Milletvekili), David Burrowes (Enfield Bölgesinden 
Muhafazakar Parti Milletvekili), Nick de Bois (Enfield Bölgesinden Muhafazakar Parti 
Milletvekili) Meral Hüseyin Ece (Liberal Demokrat Parti Lordlar Kamarası Milletvekili), 
Lord Sharkey (Liberal Demokrat Parti Lordlar Kamarası Milletvekili), Joan Ryan (Enfield 
Bölgesi İşçi Partisi Eski Milletvekili ve Eski Kıbrıs Özel Temsilcisi) ve Luis Ayala (Sosyalist 
Enternasyonal Genel Sekreteri) ile görüştü.  
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Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde Konferans
TDP heyeti İngiltere temasları çerçevesinde ayrıca, TDP Londra Dayanışma Derneği 
tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs’taki son gelişmeler’ başlıklı açık oturuma konuşmacı 
olarak katıldı. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen konferansa büyük katılımın 
olduğu dikkat çekerken, TDP heyeti Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgi 
verip, değerlendirmelerde bulunurken, TDP’nin görüş, düşünce ve politikaları aktarıldı, 
katılımcıların sorularına yanıtlar verildi. 

Çeler Londra ve Cenevre’de temaslarda 
bulundu
TDP Milletvekili Zeki Çeler, 2014 yılı Aralık 
ayı içerisinde İngiltere’de yaşamakta olan 
ve okuyan Kıbrıslı Türk gençlerin “Kıbrıslı 
Türk Gençler-İngiltere Gençlik Yapısı’nın” 
açılışına katıldı. Zeki Çeler ayrıca, Meclis 
heyeti ile bulunduğu Cenevre’de, Genç 
Parlamenterler Formu toplantısına 
katıldı. Form üyelerine görüşlerini 
aktaran Çeler, toplantıda ayrıca, Kıbrıs 
Sorununa da değindi ve erken, kalıcı ve 
adil bir çözümün gerçekleşmesi için dünyanın her ülkesinden genç Parlamenterleri göreve 
çağırdı. 

Çeler, Vietnam’da Genç Parlamenterler Formuna katıldı
TDP Milletvekili Zeki Çeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Meclisi’nin en genç 
milletvekili olarak, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ de gerçekleştirilen 132. IPU (Uluslararası 
Parlamenterler Birleşimi) toplantıları çerçevesinde düzenlenen Genç Parlamenterler 
Formuna katıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel 
Danışmanı Espen Barth Eide TDP’yi 
ziyaret etti
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs 
Özel Danışmanı Espen Barth Eide, 
bu yıl içerisinde 2 kez TDP Genel 
Merkezinde gelerek TDP yetkilileri ile 
görüştü. 
Espen Barth Eide, ziyaretlerinde, 
Kıbrıs sorununa çözüm bulma 
yönündeki sürecin kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olduğunu 
vurgularken, TDP Genel Başkanı 
Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı’na 
Mustafa Akıncı’nın seçilmesiyle, 
çözüm yönündeki umutların arttığını, 
müzakerelerde olumlu adımlar atıldığını, Kıbrıs sorununun tarihin sayfalarına gömülmesi 
temennisini dile getirdi.  

Ledra Palace toplantıları
Slovakya Büyükelçiliği öncülüğünde her ay düzenli olarak yapılan Kıbrıs Türk ve Rum 
siyasi parti buluşmalarına TDP olarak düzenli bir katılım sergiledik ve belirlenen konularla 
ilgili olarak partimizin görüşlerini aktarma fırsatı bulduk. Ev sahibi olarak katıldığımız 
toplantılarda aşağıdaki konuyu belirleyip tartışmaya açtık. 
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Şubat 2015: “Kıbrıs Sorununun çözümünde eğitimin rolü”
Şubat 2015 tarihinde TDP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TDP’nin önerisi 
ile Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde eğitimin rolü’ konusu tartışıldı. Slovak Büyükelçiliği 
tarafından organize edilen toplantıya Kuzey ve Güney’den katılan siyasi partiler ada 
genelinde şovenizmle mücadeleye yardımcı olacak bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğu 
görüşünde birleşti.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ziyaret 
TDP heyeti, 2013 yılı Aralık ayı içerisinde 
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisini 
ziyaret ederek Başkan Vekili Alexandra 
Attalides ile görüştü. Görüşmede, Kıbrıs 
Sorunu’nda gelinen son aşama hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu, karşılıklı 
bilgi alışverişi yapıldı. Genel Başkan Özyiğit, 
Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs’ a ayrılan 
altı üyelikten ikisinin Kıbrıslı Türklerin 
hakkı olmasına rağmen, çözümsüzlük 
süreci öne sürülerek bu iki sandalyenin de 
Kıbrıslı Rumlar tarafından doldurulduğunu belirterek, 2 Kıbrıslı Türkün de asil üye olarak 
parlamentodaki yerini almasının sağlanması gerektiğini vurguladı. 

AP Başkan Yardımcısı ile görüşme
TDP heyeti Avrupa Parlamentosu (AP) 
Başkan Yardımcısı, Syriza AP Milletvekili 
Dimitris Papadimoulis ile görüştü. 2014 
Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 
görüşmede, özellikle Kıbrıs Konusu’nda 
yaşanan son gelişmeler üzerine 
değerlendirmeler yapılırken, TDP’nin görüş 
ve düşünceleri aktarıldı, Avrupa Birliği’nin 
(AB) Kıbrıslı Türkler için önemine vurgu 
yapıldı.

“AB’yi Destekliyoruz” örgütü ile görüşme 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta aktif olan ‘Avrupa Birliği’ni Destekliyoruz’ isimli 
Sivil Toplum Hareketi ile bir araya geldi. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs 
Sorunu’nda gelinen son aşama, özellikle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve gündemdeki 
konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 

Yabancı Misyon Şefleri İle Görüşmeler
Son 2 yıllık dönemde çok sayıda yabancı misyon şefi de partimizi ziyaret ederek Genel Başkan ve 
Dışilişikiler Komitesi üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi. “Danimarka’nın Kıbrıs Büyükelçisi Casper 
Klynge, Avustralya’nın Kıbrıs’ta görevli Yüksek Komiseri, İsveç’in Kıbrıs Büyükelçisi Klas Gierow, 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs 
Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Guido Cerboni, Güney Afrikalı eski baş 
müzakereci ve eski Adalet Bakanı Rolf Meyer)

Çavuşoğlu ve Kapusuz ‘TDP’yi ziyaret etti 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci görevini 
yürüten Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
2014 Nisan ayı içerisinde, bir 
dönem AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Halkla İlişkiler 
Başkanı görevini yürüten Salih 
Kapusuz ise Şubat ayında 
partimizi ziyaret ederek, Genel 
Başkan ve Dışilişkiler Komitesi ile 
görüşme gerçekleştirdi.

Kanbay TDP’de
Görevine yeni atanan Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçisi Derya 
Kanbay, 11 Ağustos tarihinde 
partimizi ziyaret ederek Genel 
Başkan Cemal Özyiğit ile görüştü. 

İAUTAM heyeti TDP’de
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye 
Araştırma Merkezi’nden (İAUTAM) 
bir grup öğrenci 16 Nisan 2014 
tarihinde partimizi ziyaret ederek 
Genel Başkan Cemal Özyiğit 
ile görüştü. Kıbrıs sorununu ve 
Türkiye hükümetleriyle ilişkilerin 
değerlendirildiği görüşmede, 
Özyiğit, İAUTAM Başkanı Zeynep 
Banu Dalaman’a ve beraberindeki 
siyaset bilimleri, sosyoloji ve yerel 
yönetimler bölümü öğrencilerine 
müzakere süreci hakkında bilgi de 
verdi.
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HDP heyeti, TDP’yi ziyaret etti
Türkiye’den Halkların Demokrat 
Partisi (HDP) İstanbul İl Örgüt 
Yöneticisi Bahar Akkuş ve 
beraberindeki heyet 2015 Mart 
ayı içerisinde partimizi ziyaret 
etti. Görüşmede, başta Kıbrıs ve 
Kürt sorunu olmak üzere, Kıbrıs, 
Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan 
gelişmeler ve 2015 yılı içerisinde 
Türkiye’de gerçekleştirilecek 
genel seçimler ile Kuzey Kıbrıs’ta 
Nisan ayında gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

TDP heyeti Ankara’da temaslarda bulundu
Genel Başkan Cemal Özyiğit ile MYK üyesi Erkut Yılmabaşar’dan oluşan TDP heyeti, 
Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yetkilileri 
ile görüştü, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurultayına katıldı. TDP heyeti, Eylül 
ayı içerisinde saldırıya uğrayan HDP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Ayhan 
Bilger ve 4 MYK üyesinden oluşan HDP heyeti ile bir araya geldi, ardından da CHP Genel 
Merkezi’nde CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile görüştü. Görüşmelerde, başta Türkiye’de 
son dönemlerde yaşanan olaylar, seçim süreci ve Kıbrıs konusu üzerinde değerlendirmeler 
yapıp, görüş alışverişinde bulunuldu. TDP heyeti ayrıca, AKP’nin 5. olağan kongresine de 
katıldı. 

MECLİSE SUNULAN YASA ÖNERİLERİ

Cumhuriyet Meclisine toplumsal konulara ilişkin bazı Yasa Önerileri sunarken, bazı konularla 
ilgili olarak da Meclis Araştırma Önergesi açılması talebinde bulunduk. 

Göç Yasası
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna inandığımız, bazı hakları gasp eden bazılarını da 
geriye götüren ve toplumda Göç Yasası diye bilinen Yasa’nın yeniden değerlendirilmesi için 
Meclis’e öneri sunduk. 

Öğrenci Bursları
Yüksek Öğrenimde eğitim alan gençlerin aldıkları burslara göz diken hükümetin yaz 
döneminde okul olmadığı gerekçesiyle yaz burslarını kaldırma istemine karşılık, aynı 
mantıktan hareketle yaz döneminde meclis çalışması olmadığı için milletvekillerinin de yaz 
dönemi maaş almaması önerisi sunuldu. Bu önerinin ardından hükümet geri adım atarak, 
yaz dönemi de burs’un verilmesine devam kararı alındı. 

Askerlik 
2014 Şubat ayı içerisinde Meclis Komitesi’nde görüşülmekte olan Askerlik Yasa 
Önerisinde var olan eksiklikleri göz önünde bulundurarak meclise öneri sunduk. Öneride, 
yasa önerisinde bulunmayan Vicdani Ret hakkının tanınması başta olmak üzere, askerlik 
süresinin 8 aya kadar kısaltılması ve mesai şeklinde çalışıp evine gidebilen subayların 10 
ay askerlik yapması, 90 gün olarak belirlenen ülkede kalma süresinin çok kısa ve yetersiz 
olması sebebiyle 120 güne çıkarılması, kaçaklara ve bedelli askerlik hakkı olup işlemlerini 
yaptıramamış olanlara af getirilmesi, en az on yıldan beri yurt dışında yaşayanlara, bedelli 
askerlik hakkı tanınarak yurt dışındaki yurttaşlarımızın ülke ekonomisine katkı yapması ve 
ülkeye dönüşlerinin mümkün olması öngörüldü.

Koordinasyon Ofisi
TC-KKTC arasında imzalanan ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KKTC’de Koordinasyon 
Ofisi açmasını öngören protokolün iptali için Bakanlar Kurulu aleyhine dava açtık. Dava 
dosyası, Av. Boysan Boyra, Av. Mustafa Asena, Av. Ağur Çulhaoğlu, Av. Serkan Mesutoğlu, 
Av. Aslı Murat ve Av. Olcayta Seyis imzalarıyla Yüksek İdare Mahkemesine dosyalandı.

Araştırma Önergeleri
2014 yılı içerisinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) 
batırılarak kapatılması, Digitech şirketinden 15 Milyon’luk vergi diliminin bağışlanması, 
2015 Ekim ayı içerisinde ise Tarım’daki sorunları gündeme getirilerek çözüm yollarının 
bulunması amacıyla, Meclis Araştırma Önergeleri sunduk. 

Anayasa Mahkemesine başvuru 
Partimiz, Eczacılık okuyan öğrencilerin mağdur olmasına yol açacak olan Eczacılık Mesafe 
Tüzüğü ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava dosyaladı. Dava’nın açılmasının ardından söz 
konusu tüzük Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi.  

TÜZÜK KURULTAYI

Partimiz uzun yıllar sonra 28 Haziran 2015 tarihinde Tüzük Kurultayı gerçekleştirerek 
önemli bir adım daha atmış oldu. PM’de alınan karar doğrultusunda, Merkez Yönetim 
Kurulu (MYK) bünyesinde oluşturulan komite, Tüzükle ilgili çalışmalarını tamamlamasının 
ardından, tüm ilçelerde, üyeleri 
hem bilgilendirme, hem de görüş 
ve önerilerini dinlemek amacıyla 
toplantılar gerçekleştirilmiş,  
20 Haziran Cumartesi günü 
ise tüzükle ilgili çalıştay 
düzenlenmiştir. Çalıştayın 
ardından MYK ve PM’de 
şekillenen görüşler ve değişiklik 
önerileri Tüzük Kurultayında 
üyelerin onayına sunuldu. 
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Tüzük değişikliği ile birlikte hem parti günün getirdiği koşullara adapte edilirken, hem de 
teknolojinin getirdiği imkanlar da kullanarak, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik 
temelinde açılımlar yapıldı. Aktif üyelik modeliyle tüm süreçlerde üye katılımcılığının 
artırılması, ön seçim uygulamalarını tüm seçimlerde yerleştirmek, parti başkanının bazı 
yetkilerinin MYK ile PM’ye devredilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri ve yenilikçi 
çevrecilik ilkelerinin kökleşmesi ve sosyal adalet anlayışı temelinde partimiz günün 
koşullarına adapte edilerek ileri doğru adımlar atılmıştır. 

Tüzükle ilgili basını ve halkı bilgilendirme toplantısı
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Tüzük Komitesi’nde görev alan Pembe Birinci, Ercan 
Hoşkara ve Mehmet 
Burhan ile MYK üyesi 
Sinem Görüş, geçtiğimiz 
Pazar gerçekleştirilen 
Tüzük Kurultayı ve karara 
bağlanan değişikliklerle 
ilgili basın mensuplarını 
bilgilendirme amacıyla 
Lefkoşa Simit 
Dünyası’nda kahvaltılı 
bilgilendirme toplantı 
gerçekleştirdi. Basın 
mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, TDP’nin çalışmaları hakkında da bilgiler 
verilirken, sorulara yanıtlar verildi. 

DİĞER ETKİNLİKLER VE EYLEMLER

Genişletilmiş Kitle Toplantıları
Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) aldığı karar doğrultusunda tüm ilçelerde genişletilmiş 
ilçe toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda, Yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
önümüzdeki döneme ilişkin politikalar ile çalışmalar değerlendirildi. Toplantıların ardından 
İlçe Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kuruluna rapor sundu.
Gerek yerel seçimler, gerekse de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm ilçelerde özellikle 
sokakta aktif bir şekilde görev alınmış, bildiri dağıtımları gerçekleştirilmiş, yürüyüş ve 
toplantılar organize edilmiştir. Özellikle Lefkoşa İlçesi LTB Başkanlığı’nın yıllar sonra 
yeniden kazanılmasında omurga görevi görmüştür. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı 
seçilmesinde de tüm ilçelerde önemli görevler üstlenilmiştir. 

Su Konusunda Bilgilendirme Toplantısı
TDP Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi, su konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
KTMMOB Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Su Komitesi Başkanı Bektaş Göze ile üyeler Mustafa 
Sıdal, Nevzat Öznel ve Tünay Bengüsü’nun katılımı ile gerçekleştirilen genişletilmiş TDP 
Parti Meclisi (PM) toplantısında, Su Kurumu’nun işlevi ve yasal mevzuatı hakkında bilgiler 
aktarıldı, katılımcıların sorularına yanıtlar verildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik genişletişmiş kitle toplantıları
TDP Lefkoşa İlçesi genişletilmiş toplantı gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanlığı seçim 
süreci, seçim sonuçları ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını konuştu. Genel 
Başkan Cemal Özyiğit ile TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Özmen Birinci’nin kısa birer konuşma 
yaptığı toplantıda, üyelerin seçimler ile önümüzdeki dönemki yol haritasına yönelik görüş, 
düşünce ve önerileri dinlendi.

LTB ile ilgili bilgilendirme toplantısı
TDP Lefkoşa İlçesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın LTB ile bilgiler verdiği ve çalışmaları anlattığı toplantıda 
ayrıca katılımcıların sorularına da yanıtlar verdi  

Askerlikle ilgili bilgilendirme toplantısı
TDP, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerileri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Girne 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TDP Milletvekili Zeki Çeler, 
Askerlik Yasa Tasarısı ile TDP tarafından meclise sunulan askerlikle ilgili yasa önerisi ve 
yaşanan süreçle ilgili katılımcılara bilgi verdi, sorularını yanıtladı. 
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Seminer 
TDP Lefkoşa İlçesi, 2014 Ağustos 
ayı içerisinde ‘İsrail-Filistin 
Çatışmalar Tarihi’ konulu seminer 
düzenledi. 

Seminer’de Nesip Nalcıoğlu konuşmacı 
olarak yer aldı.

Dayanışma Yemekleri
TDP Girne İlçesi 29 Eylül 2014 tarihinde bir 
Dayanışma Yemeği düzenledi. Geceye o dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan 
ve 2015 Nisan ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı da onur 
konuğu olarak katıldı. 
TDP Güzelyurt İlçesi de 19 Aralık 2013 ve 5 Ekim 2014 tarihlerinde 2 ayrı dayanışma 
gecesi düzenledi.  TDP Güzelyurt İlçesi ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de 
Doğancı’da dayanışma yemeği düzenledi.

EYLEMLERE DESTEK

     ‘Göç Yasası’ olarak bilinen, “Kamu Çalışanları’nın Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer 
Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın”geri çekilmesi talebiyle, Kıbrıs Türk Öğretmenler 
Sendikası’nın (KTÖS) meclis önünde yaptığı eyleme destek belirtildi. (17.02.2014). 

   Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler 
Sendikası (KTOEÖS) tarafından, meclis önünde gerçekleştirilen eyleme destek belirtildi. 
(28.02.2014). 

       20 Kasım 2014 tarihinde Göç Yasasına 
Dur De İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilen 
eyleme destek belirtildi. 

    Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeşil Barış Hareketi tarafından katı atıkların 
toplanması ve çocuklara destek amacıyla başlatılan ‘Teneke Çocuk’  projesine destek 
belirtti.

     KTÖS tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Engelsiz’ yürüyüşe destek verildi. 

     Narenciye üreticileri tarafından meclis önünde yapılan eyleme destek verildi. 

 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri 
Birliği’nin Ocak ayı içerisinde yaptığı 
eyleme destek belirtildi. Genel Başkan 
Özyiğit eylemde yaptığı konuşmada, 
ülkede bütünlüklü tarım politikası 
olmadığına ve üretici kesimlerin kaderine 
terk edildiğine dikkat çekti.

 Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) 
mağdurlarına her platformda destek belirtildi. Eski KTHY binası önünde kurulan çadır çeşitli 
kez ziyaret edildi, Milletvekillerimiz konuyu defalarca kez mecliste gündeme getirerek, 
sorunların aşılması için yetkili makamları göreve çağırdı, mağdur çalışanlara destek belirtildi.  
    
   Partimiz ayrıca, daha sonra Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önünde CAS, ETİ ve KTHY 
çalışanlarının başlattığı çadır eyleme bizzat yerinde destek belirtti.

                                                                                                                                                      
                                                                                                              

         

                

   
    Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’in 
(TAŞEL) özelleştirilmesine karşı olan partimiz Dev 
İş’e bağlı Emek İş Sendikası tarafından başlatılan 
greve tam destek belirtti. TDP heyeti süresiz 
greve destek vermek amacıyla grev yerini ziyaret 
etti, çalışanların mücadelesine destek belirtti. 
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      Lefke ve Yöresi sivil toplum örgütlerinin, CTP-DP Hükümeti’nin Cengiz Topel Hastanesi’nin 
kapatılması ya da klinik seviyesine çekilmesi kararına karşı düzenlediği eyleme katılarak 
destek belirttik.

KOP SÜRECİNE DESTEK 

Kıbrıs Türk Futbol 
Federasyonu’nu ziyaret 
ederek, başkan Hasan 
Sertoğlu ile görüşüldü, 
KOP sürecine destek 
belirtildi. Genel Başkan 
Özyiğit, KTFF’nin KOP 
sürecinde ortaya koyduğu 
tavrı desteklediklerini 
belirterek, FIFA kuralları 
çerçevesinde KOP’a 
bağlanma ve uluslararası 
sürecin önünün açılmasının 
gerekli olduğunu söyledi.

BÖLGE ZİYARETLERİ

Lefke bölgesi ziyaret
Genel Başkan Cemal Özyiğit, Şehircilik ve Ulaştırma Komitesi Başkanı Ercan Hoşkara ve 
Güzelyurt İlçe Başkanı Yılmaz Siham’dan oluşan TDP heyeti, Lefke bölgesinde incelemelerde 
bulundu. İlk olarak bölge esnafı ile görüşen heyet, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve 
bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile de görüştü. Özellikle maden işletme girişimi, 
SİT alanı ve Cengiz Topel Hastanesi konularında esnaf ve örgüt temsilcilerinin görüş ve 
düşüncelerini dinleyen heyet, ardından da maden çıkarılması gündemde olan Karadağ ile 
Gazi Lisesi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Girne-Esentepe Bölgezi Ziyaret
Genel Başkan Cemal Özyiğit, Parti 
Meclisi üyeleri Esat Varoğlu, Ayşe 
Öztabay ile Girne İlçesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Turgut Uluhan’dan oluşan 
TDP heyeti, Çatalköy ve Alagadi 
bölgesinde temas ve incelemelerde 
bulundu, Teknecik Elektrik Santraline 
giderek gözlem yaparak, bilgi aldı. 
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet 
Hulusioğlularını da makamında 
ziyaret eden heyet, Teknecik elektrik 
santralinde yaşanan sorunla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkan Cemal Özyiğit, 
elektrik santrallerinde hem kaliteli yakıta geçilmesinin, hem de filtrelemenin elzem bir 
gereklilik olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ziyaret
Genel Başkan Cemal Özyiğit, Mağusa İlçe Başkanı Mustafa Emiroğluları ile MYK üyeleri 
Mehmet Burhan ile Erkut Yılmabaşar’dan oluşan TDP heyeti dün DAÜ Rektör Vekili Necdet 
Osam ile DAÜ’de örgütlü DAÜ Sen, DAÜ Bir Sen ve DAÜ Per Sen Başkan ve yetkililerini 
ziyaret ederek bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu.   
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İskele-Dipkaraz Okul Ziyaretleri
Genel Başkan Cemal Özyiğit, Milletvekili Hüseyin Angolemli, İskele İlçe Başkanı Kemal 
Yıldız ile PM üyesi İsmet İlkhan’dan oluşan TDP heyeti Karpaz bölgesindeki bazı okullar ile 
Dipkarpaz Belediye Başkanına ziyaret gerçekleştirdi. Sırasıyla Kumyalı İlkokulu, Dipkarpaz 
İlkokulu, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu ile Yeni Erenköy Lisesi’ne gerçekleştirilen 
ziyaretlerde, okul yetkililerinden ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’dan bilgi 
alındı, TDP’nin görüş ve düşünceleri aktarıldı.

Dipkarpaz Ziyareti
Genel Başkan Cemal Özyiğit, PM Üyesi Musa Özmusaoğlu, MYK Üyeleri Mehmet Burhan 
ve Erkut Yılmabaşar ile İskele İlçe Başkanı Kemal Yıldız’dan oluşan TDP heyeti Ekim ayı 
içerisinde Dipkarpaz’ı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularına yanıt 
verdi ve TDP’nin görüş ve düşüncelerini aktardı. Soğuk zincir bölgesi ilan edilen ancak 
devletin görev ve sorumluluğunu yetine getirmediği bölgeyi de ziyaret eden heyet ayrıca, 
o dönemde sağlık sorunu yaşayan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’u da evinde 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Mağusa Limanlar Bölgesi Ziyaret
Genel Başkan Cemal Özyiğit, milletvekili Hüseyin Angolemli, İlçe Başkanı Mustafa 
Emiroğluları ile Çevre, Şehircilik ve Ulaştırma Komitesi Başkanı Ercan Hoşkara’dan oluşan 
TDP heyeti Mağusa Limanlar bölgesinde incelemelerde bulundu. Gümrük Çalışanları 
Sendikası (Güç Sen) Başkan ve üyeleri, Limanlar Dairesi Müdürü ve Liman İşçileri Şirketi 
yetkilileri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek bilgi alan, sorunları dinleyen heyet, 
bölgede incelemelerde de bulundu.

Beyarmudu Bölgesi ziyaret 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Parti Meclisi 
Üyesi Ercan Hoşkara’dan oluşan bir heyet geçtiğimiz günlerde Beyarmudu’nu ziyaret 

Sokak Hayvanları İçin Yuva Yapımı 
‘Sokak hayvanları için yuva projesi’ çerçevesinde sokak hayvanlarının soğuk havalardan 
korunması yuva yapıldı ve yiyecek dağıtıldı. Projeye hayvan severler tarafından destek 
görürken, örgütler yuva yapımı aşamasına da bizzat katılarak destek belirttiler. Girne 
İlçe Başkanı Zeki Çeler tarafında başlatılan proje TDP Gençlik Örgütü’nün organizasyonu 
ile Lefkoşa’da devam ederken, çeşitli örgütler projeye sahip çıkarak birçok bölgede yuva 
yapımı gerçekleştirildi.
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KABULLER-ZİYARETLER 

2 yıllık dönem boyunca, Siyasi Partiler, Sendika ve Sivil Toplum Örgütleri, Yabancı Misyon 
Şefleri çeşitli amaçlarla birçok kez partimizi ziyaret ederken, TDP olarak bizler de çeşitli 
kişi ve örgütleri ziyaret ettik. Gerek ülkede yaşanan toplumsal sorunlar ile sektörlerin 
içinde bulunduğu sorunların çözülmesi için destek talebinde bulunmak, gerekse Meclis’te 
yasallarla ilgili destek talep etmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ayrıca karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu, TDP, görüş, düşünce ve önerileri aktarıldı.


