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ÖZGÜCÜYLE YÜKSELEN BİR CHP MÜMKÜN

Aşağıda detayları anlatılan şekilde örgütlenme ve çalışma yöntemleri hayata geçirildiğinde il, ilçe yönetimleri, 
Genel Merkezimiz ve yönettiğimiz belediyelerde bugüne kadar yapmakta olduğumuz çalışmalara ek olarak ÜYELE-
RİMİZ de çalışmalara doğrudan ve kendi çaplarında katılmış olacaklardır. 

CHP yöneticilerinin veya belediye başkanlarımızın yaptıkları çalışmalar halk tarafından memnuniyetle karşı-
lanır ancak bir minnet duygusu oluşmaz, zira herkes görevini yapmaktadır. Ancak üyelerimizin zorunlu olmadıkları 
halde örgütlenme ve çalışma yöntemlerine katılarak komşularına yardımcı olmaları seçmende farklı bir memnuniyet 
yaratacaktır.

1. Örgütlenme Modeli Acilen Geliştirilmeli, ‘Sokak Örgütlenmesi Sistemi’ Tüm Yurdu Kapsayacak Şekilde Yay-
gınlaştırılmalıdır. 

a. Partimiz yeterince örgütlü değildir. Örgüt denince çoğumuzun aklına örgüt yöneticileri gelmektedir. Oysa örgüt, 
partimizin bütün üyelerinden oluşur.

b. Mevcut Tüzüğümüze göre örgütlenme şeması muhtarlık bölgesi temsilcileri (mahalle/köy temsilcileri) ile son bul-
maktadır. Bu sistem binlerce seçmenin bulunduğu mahallelerde işlememektedir. Bu nedenle yurt genelinde SOKAK 
ÖRGÜTLENMESİ MODELİ tüzükle güvence altına alınmalıdır.

c. Her mahallede birbirine yakın sokaklar birleştirilerek veya büyük caddeler bölünerek her biri yaklaşık 400 seçmen 
(ortalama 120 hane) içeren ÖBEKLER oluşturulmalıdır.

d. Her bir öbeğe aynı öbekte yaşayan bir üye/partili/gönüllü ÖBEK SORUMLUSU olarak görevlendirilmelidir.

e. Ayrıca üyelerimiz,
1. Site/apartman yöneticisi,
2. Okul aile birliği üyesi,
3. Sivil toplum örgütleri/Odalar/Birlikler ve benzeri yerlerde yönetici,
4. Muhtar veya aza olmaya teşvik edilmelidir.

2. Yurt Genelinde Uygulanabilen, İktidar Hedefine Yönelik, Organize, Bilinçli ve Denetlenebilir Bir Çalışma 
Modeli Oluşturulmalıdır. 

a. Sadece seçim zamanı değil, sürekli olarak seçmenle iletişim kurmak üzere her yerde uygulanabilen, sürdürülebilir 
ve denetlenebilir bir çalışma modeli üretilmelidir. 

b. Partimizde herkes çok çalıştığını ifade etse de, istenilen sonuçlara ulaşılamaması bir şeylerin eksik olduğunu anla-
maya yeterlidir. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek doğru bir yaklaşım değildir.

c. Yukarıda anlatılan Sokak Örgütlenmesi modelinde öbeklere atanan görevliler, “Komşunu tanı, onu dinle ve bir 
iyilik yap” mantığıyla eğitilmelidir. 

d. Eğitimini tamamlayan görevliler öncelikle kendi öbeklerinde yaşayan seçmenleri ev/işyerlerinde ziyaret etmeli ve 
komşuluk ilişkilerini artırarak onları tanımalıdır. Onlara siyaset yapmak yerine onları dinlemeli ve mümkün oldukça 
küçük iyilikler yapmalıdır. Böylece seçmenlerin öncelikle sempatisi, sonra güveni kazanılacak ve partimize oy verme-
si kolaylaştırılacaktır.

e. Çalışmalar herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenler üzerine yoğunlaştırılmalıdır

3. Genel Merkezde Her Bakanlık İçin Daimi Komisyonlar/Bürolar Oluşturulmalıdır. Bütün kanun teklifleri, soru 
önergeleri, başka partilerin verdiği kanun tekliflerinde değişiklik için önergeler, parti adına yapılacak konuşmalar bu 
daimi bürolarda hazırlanmalıdır.
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