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Kıymetli Yol Arkadaşım,

34. Olağan Kurultay’da göstermiş olduğunuz teveccühle Parti Meclisi’ne seçilmemden

sonra İdari ve Mali İşlerden Sorumlu GenelBaşkanYardımcılığı görevini üstlendiğim Ağustos

2012 tarihinden görevi devrettiğim güne kadar, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüm tüm

çalışmalarda şahsımagösterdiğiniz güven ve verdiğiniz destek için size teşekkür ederim.

Bu dönemde sizlerin desteği ve onayıyla parti tarihimizde ilk kez “MaliDemokrasi”adını
verdiğimiz objektif ölçütlere dayanan,saydamve hesapverebilir yeni bir mali sistemkuruldu.

Tüzüğümüz uyarınca örgütlerimize ayrılması gereken yüzde 40 hazine yardımından hangi

örgütümüzün ne kadar pay alacağı adil biçimde belirlendi. 81 il ve 919 ilçe örgütümüzün

alacakları paylar temsil ve performans niteliklerini ölçen beş kritere göre dağıtıldı. Sene

başındaher örgütümüze yıl içinde ne kadar bütçe tahsis edileceği bildirildi, bu paylar 3 ayda

bir doğrudan kendilerine ödendi.

Sistemin daha güçlü şekilde uygulanması için örgütlerimizden gelen talepler

doğrultusunda 2014 yılı başında örgütümüzün yıllık kiralarının tamamı Genel Merkez’den
ödendi, örgütlerimize güçlü bir destek verildi, zaman zaman yaşanan kira borcuna bağlı

sorunlar da ortadan kaldırıldı.

22 aylık görev süremde temel değerlerimiz çerçevesinde bir diğer önemli adımı atarak,

GenelMerkezimiz 2 kere bağımsızmali denetimdengeçirildi ve hesaplarımız onaylandı. Yine

bu dönemde partimizin hesapları 3 ayda bir chp.org.tr üzerinden tüm örgütümüze ve

kamuoyuna sunularak halkımızın ve örgütümüzün denetimine açıldı.

Sistem çerçevesinde örgütlerimizin altyapı ihtiyaçlarını güçlendirmek için de 23
gayrimenkul alımı yapıldı, 14 ilçe ve 9 il başkanlığımızın kullanımına tahsis edildi. İl

örgütlerimize 46 ve ilçe örgütlerimize 32 adet olmak üzere toplam 78 taşıt alımı
gerçekleştirilerek örgütlerimize verildi. 2014 yılı başında tüm örgütlerimizin ihtiyaçlarını

gidermek için bilgisayar ve internet alt yapısı güçlendirildi, 354 adet bilgisayaralımı yapıldı.



Y.H.B6. Kat 6026 Nolu Oda
TBMM - Ankara

Tel : 0 (312) 420 6188-89
Faks : 0 (312) 420 2733
e-posta: umut.oran@chp.org.tr

2/3

umut oran
Parti Meclisi Üyesi
İstanbul Milletvekili

Geçen22 ay zarfında, sizlerin desteği ve onayıyla kurumsal alanda da köklü değişiklikler

yapıldı, yönetim standartları belirlenerek hayata geçirildi, kurumsal bir dönüşümbaşlatıldı. İş
yeri güvenliği ve sağlığı alanında gereken adımlar atıldı. Yine bu dönemde kurumsal bir
hukuk birimi kuruldu.

Partimizin ilkeleri doğrultusunda taşeron işçiliğe de son verildi, partimiz bünyesinde

taşeron statüsünde hizmet vermekte olan 37 çalışanımız, sözleşmeli ve sendikalı personel

olarak işe alındı. Genel Merkez binamız da yenilendi, halka açık ve daha saydam bir hale

gelmesi için çalışmalar başlatıldı, açık müze uygulamasına geçildi. Ayrıca engellilerin daha

fazla faydalanabilmesi için binamız kamu kurumlarına dahi örnek olacak seviyede engelsiz
erişim standartlarına kavuşturuldu.

Bütün bu adımlar, sizin desteğiniz, katkınız ve iradenizle atıldı. Partimize tüm bu

hizmetleri yaparken her zaman sizin desteğinizi yanımda hissettim, her adımda sizlerin

vermiş olduğu görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket ettim.

Parti Meclisimizin verdiği yetki, MYK’nın onayı ve Sayın Genel Başkanın Başkanlığında

kurulan Yerel Seçimler Komisyonu’nda da bu ilkelerden asla ayrılmadım. Komisyonun

çalışma şeklini ve işleyişini bilmeyenler tarafından yapılan haksız eleştirilerin aksine, ilgili

komisyon bir mutfak çalışması yaparak, akıl ve bilimi kullanarak yerel seçime girilecek

noktalarda aday belirleme kriter ve yöntemlerini saptamakla görevlendirilmiştir. Kişisel

ilişkilerle isim belirleme yerine kurumsal bir sistem çalışması ilk kez hayata geçirilmeye

çalışıldı. Komisyon çalışması kapsamında da isimler değil, aday belirleme yöntemi

saptanmıştır. Eğilim yoklaması, öneleme, kamuoyu yoklaması, merkez ataması gibi

yöntemlerden hangisinin nerede uygulanması gerektiği yönünde bir çalışma yapılmıştır. Bu

kapsamdailgili il milletvekilleri, il başkanları,o ilden sorumluParti Meclisi üyeleri ve belediye

başkanlarının görüşleri alınmıştır. Katılımcı ve çoğulcu bir süreç sonunda Sayın Genel

Başkanın onayıyla belirlenen öneriler önce MYK’ya sonra PM’ye sunulmuş, bu kurumların

tartışmasına açılmış, daha sonra bu öneriler oylanarak değiştirilmiş veya onaylanmıştır.

Gerçekte, komisyon üyelerinin seçim başarısı veya başarısızlığından kaynaklanan
sorumluluğu,bir PM üyesi olmak sıfatından daha eksik veya fazla değildir.
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Bu çalışma döneminde, hiçbir zaman şahsibir çıkar peşinde koşmadım, sizlerin iradesi
ile orada bulunduğumu, sizlere hesap vermek zorunda olduğumu asla unutmadım. Adam
kayırmacılık yapmadım, tarafsızlık ilkesinden asla sapmadım, bir hakim titizliği ile

çalışmalarımı sürdürmeye çaba sarf ettim. Partimizin en iyi adaylarla en yüksek başarıyı

alması için mücadele verdim.

Son MYK’da yeniden görev almamamın komisyonda yer almam ya da genel
performansımla ilgili bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki görev değişikliği

süreci ve yönteminin basında ve kamuoyunda gereksiz tartışmalara yol açacak şekilde

yapılması hem partimizin hem de önceki MYKüyelerinin gereksiz ve haksız yıpranmalarına

neden olmuştur. Her ne kadar tüzüğümüz gereği SayınGenelBaşkanınParti Meclisi içerisinden

istediği kişilerle birlikte çalışma veya değiştirme hakkı olsa da, görevden alınacak MYK

üyelerinin itibar ve kişilik haklarının da gözetilmesi doğru olacaktır. Bu hassasiyetin bundan

sonra gösterilmesinin daha yararlı olacağı kanısındayım.

2012 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz 34. Olağan Kurultayda 786 delegemizin

iradesiyle en yüksek oyu alan üçüncü isim olarak bana verdiğiniz bu onurlu görevi hakkıyla

yerine getirmek için tüm gücümle çalıştığımdan emin olmanızı isterim. 2 yıllık sürenin

sonunda sizlere hesap verme sorumluluğunu hissettiğim için bu mektubu kaleme aldım.

DevamedenMilletvekilliği ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerimde de bugünekadarkinden daha

yüksek bir azimle ülkemiz ve partimiz için çalışacağımıbilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,
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TÜRKİYE’DE BİR İLK

İlk kez bir siyasi par� AYM’nin mali dene�mini AİHM’ye taşıdı! Umut Oran’ın imzasıyla AİHM’ye
başvuran CHP, AYM’nin mali dene�m sırasında aldığı kararlarla par�lerin siyasi faaliyet
alanlarını daraltamayacağı kararına vesile oldu. AİHM kararıyla AYM’nin par�lerin mali
dene�mleri için belirsiz zaman dilimlerinde inceleme yapmasının par�lerin önlem almasını
güçleş�rdiğine ve AYM’nin hangi ölçütlere göre karar verdiğinin belirsiz olduğuna işaret
edilmesi de önem taşıyor.

� CHP neden AİHM’ye başvurdu?
Umut Oran: Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin 2007, 2008 ve 2009 dönemlerine ilişkin mali
dene�mi sonucunda toplam 6 milyon 63 bin TL’yi Hazine’ye gelir kaydetmiş�. Bu ceza haksız bir
cezaydı. Anayasa Mahkemesi’nin CHP ile ilgili kararları siyasi bir tavırdı ve biz de bu cezaya karşı
gereken adımları a�k. CHP’nin 1 lirasını bile kimseye yedirmeyiz, hakkımızı sonuna kadar alacağız
diyerek 2013 yılında bu davayı aç�k.

� Ne tür harcamalardı AYM’nin uygun bulmadığı?
Umut Oran: Almanya’da Yüzyılın Yolsuzluğu olarak tarihe geçen Deniz Feneri yolsuzluğunu
Türkiye’ye anlatan CHP yöne�cilerine yönelik olarak açılan davalarla ilgili bazı avukat ücretleri/
par� çalışanlarına yılbaşı ve bayramlarda çikolata verilmesi/ genel merkezde çalış�rılan bazı
sözleşmeli personele yapılan ödemeler/ Genel Başkan, MYK üyeleri veya grup başkanvekiline
yönelik olarak açılan siyasi davaların masrafları / Brüksel temsilciliği için yapılan kimi harcamalar/
Gençlik kolları veya kadın kollar yöne�cilerinin Ankara dışındaki etkinliklerine eylemlerine gidip
dönüş uçak biletleri / İl, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile Genel Merkezimizde toplan�
düzenlediğimizde kendilerine verdiğimiz yemekler ile bu toplan�larda görev yapan polislere ve
gazetecilere dağı�lan pilav, döner veya ekmek arası kö�e gibi yiyecek içecek ikramlar… Genel
merkezinde 81 il başkanınla iki gün süren seçim toplan�sı yapıyorsun ama arada yediğin öğlen
akşam yemeğini Anayasa Mahkemesi uygun bulmuyor, ne yapsın il başkanları açlıktan ölsün mü?
Bir siyasi argüman kullanıyorsun rakibine karşı par�ye dava açılıyor, doğrudan sişyasi faaliyet
nedeniyle dava açılıyor e bunun masra�nı da ödeme, böyle şey olur mu? Yani hak arama
özgürlüğünü niye kullandın, par� tüzel kişiliğini etkileyecek davaların masraflarını niye ödedin
diye soruyor Anayasa Mahkemesi bu çok garip bir durum! Siyasi par�ler bir faaliye�e
bulunmadan önce telefon açıp Anayasa Mahkemesi başkanına mı soracak?!!

� AİHM’nin CHP ile ilgili kararının önemi nedir?
UMUT Oran: Bu dava şu açıdan da çok önemlidir Türkiye Cumhuriye� tarihinde ilk kez siyasi
par�lerin mali dene�mi ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan ilk davadır. Bu
açıdan AİHM’nin son kararı çok önemli bir emsal karardır Türkiye için! Davayı açan isim olarak
demokrasi gelişimine katkıda bulunduğum için bu açıdan çok mutluyum. Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı iken CHP’nin bağımsız mali dene�mden geçirilmesi uygulamasını
başla�m, par�nin hesaplarını üç ayda bir web sitesinden ilan e�m, 81 il ve 957 ilçenin genel
merkezden adil ve saydam biçimde mali yardım almasını sağlayan mali demokrasiyi yürürlüğe
koydum. Açıkçası CHP’ye mali saydamlığı ge�rdik ve bunun sonucunu da aldık çünkü AYM’nin
yanlış hesabı Strasburg’dan döndü!
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� AİHM kararının ne tür etkileri olacak?
Umut Oran: Bu kararı dört başlıkta incelemek gerekir. Birincisi; AİHM, AnayasaMahkemesi’nin bu
kararıyla CHP’nin kadın ve gençlik kolları ve eği�mle ilgili faaliyetlerinin kısıtlandığını bunun ise,
siyasi par� faaliye�ne müdahale oluşturduğunu saptadı.
İkinci olarak; AİHM, 2008 ve 2009 mali dene�miyle ilgili harcamaların hangilerinin “yasaya aykırı”
nitelik taşıdığını belirleyen herhangi bir yasa kuralının mevcut olmadığını, dolayısıyla, AYM’nin
harcamaların “yasaya aykırılığı” noktasında belirsizlik yara�ğına işaret ediyor.
AİHM’nin üçüncü saptaması ise AYM’nin, CHP’nin 2008 harcamalarını 3 yılda, 2009 harcamalarını
ise, 2 yılda inceleyerek, söz konusu öngörülemezliği daha vahim hale ge�rdiğini ve CHP’nin önlem
almasına engel olduğuna ilişkin. AİHM kararında AYM’nin “yasaya aykırı” harcamaların
hangilerinde “uyarı”, hangilerinde “irat kaydetme” yap�rımını uygulayacağının belli olmadığını da
bildirmesi de bu kararın dördüncü önemli özelliğidir.

� Davanın parasal boyutu nedir?
Umut Oran: biz 2007, 2008 ve 2009 mali dene�mine ilişkin olarak CHP’nin toplam 6 milyon
TL’sinin kesilerek Hazine’ye gelir kaydedilmesi yönündeki 3 ayrı AYM kararını dava etmiş�k. Ancak
6 aylık dava açma süresi geç�ği için 2007 yılını inceleme dışında tutan AİHM, 2008 ve 2009 yılları
için CHP’ye ait olan 1 milyon 85 bin Euro’ya haksız biçimde el konulduğunu açıkladı. AİHM 2008
ve 2009 yıllarında CHP’nin yapmış olduğu ve AYM kararıyla Hazine’ye aktarılan tüm paranın geri
verilmesine karar verdi. AİHM bizim talebimizin 1785 TL dışında kalan kısmını tamamıyla kabul
e� ve enflasyon hesabı da yaparak 1 milyon 85 bin Euro tazminata hükme�. Troller yine algıyı
çarpı�yor bir konuyu da bu vesileyle vurgulamak isterim ki: Bu para zaten CHP’nindi, AYM
kararıyla el konulmuştu şimdi geri iade edilecek!

� Bu para CHP’ye ne zaman ödenecek?
Umut Oran: Temyiz edilmediği takdirde bu paranın üç ay içinde yani 26 Temmuz 2016 tarihine
kadar CHP’ye geri verilmesi gerekmektedir. Bu karar temyiz edilirse temyiz başvurusunun
reddedildiği veya AİHM Büyük Daire’nin kararını açıklayacağı tarihte ödenmesi gerekecek. Ama
CHP lehindeki karar oybirliğiyle alındığı için, Büyük Daire’de bozulma olasılığı güçlü görünmüyor,
çünkü önceki kararları hep bu yönde olmuş.

� AİHM kararı ne anlama geliyor Türk siyase�ne ne tür etkisi olacak?
Umut Oran: AİHM bu kararıyla Anayasa Mahkemesi’nin mali dene�m gerekçesiyle CHP’nin siyasi
faaliyetlerini kısıtladığını ilan e�. Bu kararla; AİHS’nin 11. Maddesinde güvence al�na alınan
örgütlenme özgürlüğüne müdahale oluşturan, siyasi par�lerin mali dene�mi alanında
uygulanacak kuralların nasıl yorumlanıp uygulanacağını gösteren makul verilerin/bilgilerin
bulunmadığı, AYM’nin uyguladığı kuralların açık olmadığını, 2008 ve 2009 harcamalarında
AYM’nin yön gösterici nitelikte emsal kararlarının mevcut olmadığını tüm dünyaya ilan etmiş
oldu. Anayasa Mahkemesi ar�k bir siyasi par�nin mali dene�mini yaparken ne tür etkinliklerin
siyasi olup olmayacağı konusunda karar alırken ar�k eli çok daha rahat olmayacak. Benim il
başkanımla, ilçe başkanımla yap�ğım toplan�ya ar�k kimse bu siyasi faaliyet değildir
diyemeyecek!


