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Ankara, 11 Eylül 2014 

Sayın Genel Başkan, değerli MYK Üyesi, PM Üyesi, YDK üyesi, Milletvekili, İl Başkanı, İlçe 

Başkanı, Belediye Başkanı, Kadın Kolları Üyesi, Gençlik Kolları Üyesi, İl ve İlçe Bilişim 

Sorumlusu arkadaşlarım, 

 

2010-2014 yılları arasında sürdürdüğüm CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılırken, bir özet faaliyet raporu sunmayı uygun 

buldum. 

 

Ülkemizi zeki, yetenekli, yaratıcı, bilgili ve sorgulayan bireylerden oluşan bir Bilgi 

Toplumu'na  dönüştürmeyi en önemli hedefimiz olarak görüyorum. Hedefe ulaşmak için bu 

özelliklere sahip kişilerin siyasette etkin olmalarını sağlamak gerekir. Bu kişileri siyasete 

kazandırmanın ve halkımızı yönetime çok daha fazla katabilmenin yolunun elektronik 

partiden geçtiğine inanıyorum. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yolda başlattığımız dönüşümlerin devam etmesi en büyük 

dileğimdir. 

 

Bu görevi üstlenecek arkadaşıma başarılar dilerim. 

 

Ben ise, nerede ve hangi konumda olursam olayım e-Parti'yi gerçekleştirme çabalarımı 

devam ettireceğim. 

 

Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarımda bana destek olan herkese 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

 

Emrehan Halıcı 

 

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

Kasım 2010-Ağustos 2014 Faaliyet Raporu (Özet) 

Cumhuriyet Halk Partisi, bilgiye ve iletişim teknolojilerine verdiği önemi gerçekleştirdiği 

yapısal düzenlemelerle ve hayata geçirdiği uygulamalarla göstermiştir.  

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı'nın bulunduğu tek parti 

Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 
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 Yapılan tüzük değişikliğiyle il ve ilçelerde seçimle görev başına gelen Bilişim 

Sorumlularının bulunduğu tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 

 Mobil Aidat uygulamasını ilk uygulayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 

 Seçmen listelerini örgütüyle ve tüm yurttaşlarla paylaşarak olası eksik ve hataların 

düzeltilmesini sağlayan ilk kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. (Çok yaygın olarak 

kullanılan bu uygulamanın bir benzeri daha sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 

hizmete sokulmuştur.) 

 Seçimlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm sandık sonuçlarını yurttaşlarla paylaşarak 

olası hataların bildirilmesini sağlayan tek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. (Aslında 

Yüksek Seçim Kurulu'nun sağlaması gereken bu hizmeti bir an önce başlatmaları için 

girişimlerimiz devam etmektedir.) 

 Partiye üye olmak isteyen tüm yurttaşların kolaylıkla üye olmalarını sağlayan On-line 

Üyelik sistemini ilk uygulayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 

Bu dönem boyunca, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 

olarak hedefimiz; Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel hedeflerinin yanı sıra, ülkemizi Bilgi 

Toplumu’na,  partimizi ise e-parti’ye dönüştürmek olmuştur. 

2010-2014 dönemi faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmektedir. 

 CHP Bilişim sistemlerinin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması için çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çerçevede chp.org.tr, ePosta Sunucusu ve diğer mikro sitelerin tamamı 

tek bir omurga altında toplanmıştır. Seçim dönemleri gibi örgütün ve 

vatandaşlarımızın yoğun erişim sağladığı dönemlerde hem kendi içinde hem de diğer 

çözüm ortaklarında yedekli sistemler kullanılmıştır. 

 Partinin belleğini oluşturacak olan Intranet sistemi (intranet.chp.org.tr) oluşturulmuş, 

ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli yenilenmiştir. Bu sistemde aşağıdaki alt sistemler ve 

uygulamalar bulunmaktadır. 

o Örgüt : Örgüt hiyerarşik yapısı altındaki birimlerin listeleri yer almaktadır. 

o Üye : Üye sorgulama, arama, kayıt gibi işlemlerin yapılabildiği, başta Üye 

Yazım Birimi olmak üzere örgüt tarafından kullanılan alt sistemdir. 

o Toplu Gönderi : Örgüt bazında  toplu e-posta göndermeye olanak 

sağlanmaktadır. 

o Rehber : Genel Merkez telefon bilgilerinin bulunduğu uygulamadır. 

o Gönüllüler : CHP Gönüllüsü kayıt , sorgulama ve düzenleme işlemlerinin 

yapılabildiği alt sistemdir. 

o Yetki : İntranet sistemi giriş şifresi hatırlatma, yetki paylaşımı yapma, hata 

logları görüntüleme gibi işlemlerin yapılabildiği alt sistemdir. 

o e-Ödeme : Kredi kartı ve mobil aidat sistemi ile abonelik başlatma, sorgulama, 

takip raporları, bağış  gibi işlemlerin yapılabildiği alt sistemdir. 

o Eğitim : Çeşitli eğitim dokümanlarının ve videolarının listelendiği uygulamadır. 

o Görevli : Sandık Çevresi Sorumluları bilgileri girişi, takibi, genel durum, bilişim 

sorumluları raporu, yerel yönetim atama ve takip ekranı gibi atama  

ekranlarının ve bilgi takibi raporlarının bulunduğu alt sistemdir. 
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o Sandık : Üye bulunmayan mahalleler, sandık-üye eşleme raporu  ve seçmen 

listesi verilerinin bulunduğu alt sistemdir. 

o Seçim İstatistikleri : Geçmişe yönelik seçim sonuçları ve istatistiklerinin 

bulunduğu alt sistemdir. 

o Medya Takip : Sosyal paylaşım sitelerinin takip edildiği alt sistemdir. 

o Kadın Kolları : Genel merkez ve örgüt kadın kolları bilgilerinin ve belgelerinin 

tutulduğu, kontrol edildiği, kayıt altına alınabildiği ve genel raporlarının 

bulunduğu alt sistemdir. 

o Forum : BİTEM Forum sitesine üye girişinin yapıldığı uygulamadır. 

 Sandık: (2011 Genel Seçim, 2014 Yerel Seçim, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ) 

o Seçmen Listesi : Güncel seçmen listelerinin bulunduğu alt başlıktır. 

o Nakil Gelen Seçmenler : İl-ilçeye nakil gelen seçmenlerin listesinin bulunduğu 

alt başlıktır. 

o Nakil Giden Seçmenler : İl-ilçeden nakil giden seçmenlerin listesinin 

bulunduğu alt başlıktır. 

o Seçmen Olmayan CHP Üyeleri : Seçmen listesinde olmayan CHP üyelerinin 

listesinin bulunduğu alt başlıktır. 

o Genç Seçmenler : İlk kez oy kullanacak olan seçmenlerin listesinin bulunduğu 

alt başlıktır. 

o Yeni Seçmenler : Bir önceki seçimlerinde seçmen olmayan ancak bu seçim 

döneminde seçmen olan vatandaşların listesinin bulunduğu alt başlıktır. 

o Mahallede Üye Olan Seçmenler : Mahalle bazında seçmen olan CHP üyelerinin 

listesinin bulunduğu alt başlıktır. 

o Hane Bazlı Kişi Sayısı Raporu :  İl-ilçe-mahalle bazında hanedeki kişi sayısı 

raporlarının bulunduğu alt sistemdir. 

 Not: Bu raporlar muhtarlık askı listesi ve sandık askı listesi 

dönemlerinde güncellenerek ve karşılaştırmalı olarak 

yayınlanmaktadır. 

 Genelgeler : Bilişim sistemleri ile ilgili yayınlanan genelgelerin bulunduğu alt 

sistemdir. 

 SÇS Bilgilendirme Ekranı : Sandık Çevresi Sorumluları sistemine giriş yapılabilen alt 

sistemdir. 

 Aday Adayları Giriş Sistemi : Yerel seçim aday adayları girişlerinin yapıldığı, aday 

adaylarının listelendiği, raporlandığı alt sistemdir. 

 Seçimlerin güvenilir bir şekilde takip edilebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

o Seçim Güvenilirliği raporu hazırlanmış, kamuoyu ile paylaşılmıştır 

o YSK ve NVİ nezdinde girişimlerde bulunularak SEÇSİS sisteminin daha sağlıklı 

hale getirilmesi sağlanmıştır. 

o Seçim sonuçlarını örgütün girmesi, denetlemesi ve gerekli itirazları 

yapabilmesi için secimtakibi.chp.org.tr ve cb2014.chp.org.tr sistemleri 

geliştirilmiştir. 

o Vatandaşların seçim sonuçlarını takip edebilmesi ve gerekli durumlarda 

şikayette bulunabilmeleri için sts.chp.org.tr sistemi geliştirilmiştir. 

 Sandık Çevresi Sorumluları sistemi oluşturulmuştur. 
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o scs.chp.org.tr web sitesi oluşturulmuştur. Sandık Çevresi Sorumluları sisteme 

kayıtlı cep telefonu ve onlara gönderilen şifre ile giriş yaparak sorumlu 

oldukları sandık seçmen listesi, sandık bilgi kartı, seçmen istatistikleri gibi 

bilgilere ulaşabilmektedir.  

 CHP Bilgi Toplumuna Doğru raporu yayınlanmıştır.  

 CHP Diyor Ki (chpdiyorki.chp.org.tr) web sitesi yapılmıştır. 

o CHP söylemlerinin yayınlandığı resmi bir portaldir. Herhangi bir konu hakkında 

CHP’nin resmi görüşlerinin bu sitede yayınlanması amaçlanmaktadır. 

 Aday 2014 Sistemi (aday2014.chp.org.tr) oluşturulmuştur. 

o Seçim dönemi çalışmalarında adayların ihtiyaç duyacağı düşünülen intranet 

başlıkları kullanıma açılmıştır. 

 Bilişim Görevlileri olarak adlandırılan BİTEM uygulama destek birimi oluşturulmuştur. 

o Genel Merkez -1.katta eğitim salonunda çalışmalarını sürdüren Bilişim 

Görevlileri örgüt ile irtibatı sağlayan, örgüt eksikliklerini tespit edip ilgili 

konuları örgüt ile görüşen, BİTEM duyurularını, projelerini örgüte aktaran bir 

birimdir. Aktif olarak 24 çalışanı vardır. 

 Bilişim Gönüllüleri Sistemi oluşturulmuştur. 

o bilisimgonulluleri.chp.org.tr/ adresini kullanarak kayıt olan ve CHP resmi 

sitelerinden ve hesaplarından yapılan duyuru ve haberlerin daha geniş 

kitlelere erişiminin sağlanması; yapılan duyuru, haber ve mesajların sosyal 

medyada daha ön sıralarda yer alması; CHP aleyhine çıkan haberlere daha hızlı 

ve anlamlı tepkiler verilebilmesi; web ve mobil tabanlı CHP uygulamalarının 

daha çok yurttaşımız tarafından kullanılmasını sağlamak için CHP 

gönüllülerinden oluşan bir topluluktur. 

 e-Aidat sistemi oluşturulmuştur. 

o bilisim.chp.org.tr/MobilAidat.aspx sitesini kullanarak mobil aidat aboneliği 

başlatma, kredi kartı ile aidat ödeme ve bağış yapma imkânı sağlayan bir 

sistemdir. 

 Üyelik işlemlerini kolaylaştırmak için Online Üyelik Sistemi (uyelik.chp.org.tr) sistemi 

geliştirilmiştir. 

o CHP’ye üye olmak isteyen yurttaşların üyelik başvurularını internet üzerinden 

yapabilmelerini sağlayan bir sistemdir. 

o Bu sistem kullanılarak başvuru süreci kısa zamanda tamamlanabilmektedir. 

o Sistem üzerinden üyelik başvuru takibi de yapılabilmektedir. 

 Partiiçi Eğitim web sitesi yapılmıştır. 

 CHP TBMM web sitesi kurulmuştur. (tbmm.chp.org.tr). 

 e-Seçmen sistemi (esecmen.chp.org.tr) ve e-Sandık sistemleri oluşturulmuştur. 

o e-Seçmen sistemi ile yurttaşlar TC kimlik numarası ve baba adı kullanılarak 

seçmenlik durumlarını kontrol edilebilmekte; aynı hanede oy kullanan kişilerin 

ve aynı binada oy kullanan kişilerin listesine ulaşılabilmektedirler. 

o e-Sandık uygulaması ile örgüt yöneticilerimiz, sadece TC Kimlik numaralarını 

kullanarak seçmenlerin sandık bilgilerine ulaşabilmektedirler. 

 CHP Web TV oluşturulmuştur. 

http://bilisimgonulluleri.chp.org.tr/
http://bilisim.chp.org.tr/MobilAidat.aspx
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o webtv.chp.org.tr sitesinden Genel Başkanın grup toplantısı konuşmaları, CHP 

basın açıklamaları ve CHP miting yayınlarına ulaşabilmektedirler. 

 Yurtdışı İlişkiler Web Sitesi Kurulmuştur. (chp.org.tr altında) 

 Seçim ve Hukuk İşleri Web Sitesi hazırlanmıştır. (chp.org.tr altında) 

 Yerel Yönetimler Web Sitesi hazırlanmıştır. (chp.org.tr altında) 

 CeBit fuarı için CHP Bilgi Yarışması uygulaması geliştirilmiştir. 

 CHP Kadın Kolları Yurt Dışı İlişkileri web sitesi hazırlanmıştır. 

(chpkadin.org.tr/international/) 

 CHP Mobil, SÇS, e-Seçmen ve e-Sandık uygulamaları (iPhone, Android) geliştirilmiştir. 

CHP Mobil ile tüm yurttaşlar CHP ile ilgili son dakika haberlerine, kurumsal bilgilere, 

örgüt görevlileri iletişim bilgilerine ve Web TV’ye ulaşabilmektedir. SÇS uygulaması 

geliştirilerek CHP Sandık Çevresi Sorumlularının, sorumlu oldukları sandıklarla ilgili 

önemli bilgi ve dokümanlara erişmesi sağlanmıştır. e-Seçmen uygulaması YSK’nın 

getirdiği kısıtlamalardan dolayı sadece muhtarlık askı sürelerinde yayında kalmıştır. 

Örgütün kullanımına yönelik olarak geliştirilen ve CHP Intranetine erişim yetkisi olan 

tüm kullanıcıların herhangi bir TC Kimlik numarasını sorgulayabildikleri uygulama 

sürekli yayındadır.  

Yukarıda özetlenen tüm uygulamalar parti bünyesinde oluşturulan 6 kişilik bir yazılım 

ekibi tarafından ve gönüllü katkılarla gerçekleştirilmiş, personel ücretleri dışında hiçbir 

harcama yapılmamıştır. (iPhone ve Android uygulamaları ODTÜ-Halıcı Yazılımevi 

tarafından ücretsiz geliştirilmiş olup, aksi istenmediği sürece bu hizmet verilmeye devam 

edecektir.) 

file:///C:/Users/VESTEL/Downloads/webtv.chp.org.tr
http://chpkadin.org.tr/international/

