
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 152014 KASIM14

Siyasette yeni dönem: 

Elektronik parti kuruluyor

CHP’den istifa ettikten sonra hedefinin elektronik bir parti 

(e-Parti) kurmak olduğunu açıklayan Emrehan Halıcı, 

amacına ulaştı. Halıcı, e-Parti kuruluşunun ilk aşaması olan 

www.eparti.org internet sitesini hizmete açtı.

Türkiye’de bir ilke daha imza atıldı. 
Siyasette yeni dönem başlarken siyaset 
sahnesine “Elektronik parti” (e-Parti) 
de çıktı. Ankara Bağımsız Milletvekili 

Emrehan Halıcı, e-Parti’nin kuruluşunun ilk 
aşaması olan www.eparti.org internet sitesini 14 
Ekim 2014’te hizmete girdi. 

Demokrasi temelli bir çalışma olduğunun altı 
çizilen sunuş bölümünde e-Parti, halkın gerçekten 
kendi kendini yönetmesi idealiyle yola çıkıyor, 
öncülük rolü üstleniyor. e-Parti’nin temel ilkesi ise 
“Özgürlük, eşitlik, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklı, 
yurttaşların yönetime ve denetime en üst düzeyde 
katıldığı kesintisiz ve tam demokrasi” olarak 
vurgulanıyor.
Halıcı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine, Elektronik 
Parti (eParti) fikrinin ne zaman oluştuğunu, ne 
zaman bu partiyi kurmaya karar verdiğini ve 
bundan sonraki süreci anlattı. Bu konuyu ilk 
paylaştığı kişinin Demokratik Sol Parti (DSP) 
Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum 
Bülent Ecevit olduğuna değinen Halıcı, 2002 
yılında seçimlere girerken DSP’nin ana sloganının 
“Hedef bilgi toplumu” olduğunu anımsattı. Ayrıca 
“Ey Türkiye işte e-Türkiye” ile “Köykentlerden 
teknokentlere”  sloganlarına da yer verdiklerini 
ifade eden Halıcı, “Ecevit bu konularda çok vizyonel 
bir insandı. Eğer hayatta olsaydı ve iktidarda 
olsaydık, Türkiye’de bu konuda devrim niteliğinde 
gelişmeler yaşanabilirdi, ama iktidar olamadık. 
Ben o yıllardan beri bunun çok önemli olduğunu 
ve bütün partilerin bunu kullanması gerektiğini 
söylüyorum” dedi.

2011’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP), de bu 
düşüncelerle geçtiğini ifade edip Türkiye’de ilk kez, 
CHP’de bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu 
genel başkan yardımcılığı oluşturulduğunu 
söyleyen Halıcı, bu konularda büyük çabalar sarf 
ettiklerini ama tam istediği anlamda elektronik 
partiye dönüşümün gerçekleşmediğini bildirdi.

Halıcı, “Neden böyle bir parti kurmaya ihtiyaç 
duydunuz?” sorusu üzerine, yurttaşların siyasi 
partilerde yeterli derecede etkin olamadıklarını, 
partinin yönetim ve karar mekanizmalarına 
katılmalarının hemen hemen yok denecek kadar az 
olduğunu gördüklerini belirtti.

Ticarette, bankacılıkta, sigortacılıkta, 
eğlence sektöründe, sağlıkta, eğitimde 

Türkiye’nin ilk elektronik siyasi partisini hayata 
geçiren Halıcı, sosyal medya üzerinden yeni 
parti hakkında bilgi veriyor. E-Parti’nin Siyasi 
Partiler Yasası’na göre kurulacağı ve eş genel 
başkanlık sisteminin olacağını belirten Halıcı, 
partinin program ve tüzüğünün en kısa sürede 
tamamlanacağını açıkladı. E-Parti’nin 2019 genel 
seçimlerine hazırlanması üzerine çalışılıyor. 

yani her alanda teknolojik gelişmelerden 
olabildiğince yararlanılırken, siyasette bundan 
yararlanılmamasının çok mantıklı bir durum 
olmadığını vurgulayan Halıcı, “Teknoloji siyasette 
üst düzey kullanılmak isteniyor ama bu daha çok 
tek yönlü oluyor, siyasiler sadece kendi mesajlarını 
halka iletmek için bunu kullanıyor. Halbuki e-Parti 
girişiminde bulunan bizlerin isteği, sadece oy 
alma ve verme, propaganda amaçlı değil, siyasi 
süreçlerin bizzat tamamında yurttaşların ve o 
partiye üye olan insanların etkisi ve katkısı olsun” 
diye konuştu.

Partinin program ve tüzüğünü bitirmek üzere 
olduklarını dile getiren Halıcı, sürece ilişkin olarak 
şu bilgiyi verdi:

“Bunlar tamamlandıktan sonra resmi üyelik 
için yurttaşlarımıza duyuruda bulunacağız. 
Onların katılımı ile partinin üye tabanı genişlemiş 
olacak. Kurucular Kurulu toplanıp, parti ile ilgili 
tüzükte belirtilen görev bölümünü yapacak. 
Yurttaşlarımızın kendi görüşlerini bize iletebileceği 
elektronik sistem duyurusunu yapacağız. Bu 
parti yaşayan bir parti olacak, kararlar tepeden 
alınıp vatandaşlara anlatılmaya çalışılan durum 
olmayacak.”
“İnsanlar e-Parti’nin faaliyetlerine evinde, 
ofisinde, yolda yürürken bile katkı sağlayabilecek. 
Hedefimiz kâğıtsız, bez bayraksız, seçim otobüsü 
olmayan bir parti” diyen Halıcı, artık insanların 
“Partinin genel merkezine gidiyorum” demesine 
gerek kalmayacağını bildirdi. 

Halıcı, “E-Parti iktidarı hedefleyecek mi?” 
sorusuna, “Ben gerçekçi olmak isterim. Bu fikrin 
çok doğru olduğuna inanıyorum ama bu konuyla 
ilgili ‘Bunun hayata geçmesi için yıllara ihtiyaç var’ 
diyenler var. Doğru adım atıldığına inanıyorum ama 
bunun hemen ertesi gün ‘Neticesi şu olsun’ diye 
bir beklentim yok. Bunun siyasette kullanılması 
gerekiyor. Bu, X sene ya da Y sene sonra olacak. 
Türkiye bu konuda ilk adımı atıyor. Her parti gibi 
biz de iktidar olmak üzere, iktidarda olursak ne 
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yapacağımızı söylemek üzere yola çıktık” yanıtını 
verdi.

5 Eylül 2014’te yapılan CHP, 18. Olağanüstü 
Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne giremeyen 
Ankara Milletvekili Halıcı, CHP’den istifa 
ettiğini bir dilekçeyle duyurmuştu. Daha sonra 
Milliyet’e konuşan Halıcı, hedefinin katılımcı 
bir elektronik parti kurulması ya da var olan bir 
partinin elektronik bir partiye dönüştürülmesi 
olduğunu açıklamıştı. Halıcı, şu değerlendirmede 
bulunmuştu:
“Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi, CHP’nin 

de elektronik bir partiye dönüşmesine yönelik 
hedefim vardı. Gerçek demokrasiye de böyle 
ulaşılabileceğini düşünüyorum. Başbakanlık 
seçiminde oy kullanabiliyoruz, ancak herhangi 
bir üye partinin genel başkanının seçiminde 
oy kullanamıyor. Öyle bir çark var ki, bu çark 
değişmiyor. Demokraside vekâlet sistemi var. Şu 
an partiler elektronik imkânları propaganda yapma 
konusunda kullanıyor. Oysa siyasi süreçlerin 
içine üyelerin katılabilmesi imkânı var. Bir 
elektronik parti kurulması için fikri çalışmalarımı 
sürdüreceğim. Türkiye’de elektronik bir parti 
kurulmasına önayak olacağım.”
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