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TANIMLAR 

Madde 1- 

 (1) Bu yönetmeliğin yorumlanması ve uygulanmasında; 

 a. Tüzük: Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nü, 

 b. Genel Başkan: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı, 

 c. Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tüzükte verilen yetki ile Genel Başkan tarafından 

hangi ad altında olursa olsun Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan sorumlu olarak 

görevlendirilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nı, 

 d. Bilim Platformu: Tüzük uyarınca Genel Merkezde kurulan Bilim Kültür Sanat 

Platformu’nu,  

 e. Yerel Platformlar: Tüzükte düzenlenen şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütü 

bulunan illerde kurulan il ve ilçe Bilim Kültür Sanat Platformlarını, 

 f. Bilim Platformu Başkanı: Sorumlu Genel Başkan yardımcısını; Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı bulunmaması halinde Genel Başkan tarafından Bilim Platformu’na atanan 

Başkan’ı  

ifade eder. 

 

KURULUŞ ve AMAÇ 

Madde 2- 

 (1) Platform, Tüzük, parti programı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkeleri, 

Atatürkçülük ve sosyal demokrasi düşüncesi çerçevesinde Partinin temel dokümanlarına 

katkı sunmak, bu konuda gerekli hazırlıkları ve araştırmaları gerçekleştirmek; sosyal, 

ekonomik, siyasi ve kültürel konularda politikalar ve projeler geliştirmek; kamuoyu 

yoklamaları ve alan çalışmaları ile toplumsal eğilimleri tespit etmek, değerlendirmek ve 

siyasal strateji geliştirmek; yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ile 

temas kurmak ve ilişkileri geliştirmek; partinin politikalarıyla ve platformun 

çalışmalarıyla ilgili yayınlar hazırlamak ve bu yayınlar doğrultusunda bilinç oluşturma 

ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

 

ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİ 

Madde 3-  

(1) : Platform çalışmaları aşağıda belirtilen esas ve usuller dairesinde sürdürülür

 a. Platformun çalışmalarının Tüzüğe ve parti programına uygun yürütülmesi ve işbu 

yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasında yetki ve görev Bilim Platformu 

Başkanı’nındır.  

 



 

 

 b. Bilim Platformu Başkanı, Bilim Platformu’ndaki çalışmaların tasarlanmasında, 

planlanmasında, alt birimlerin ve çalışma gruplarının oluşturulmasında, çalışma 

konularının belirlenmesinde, çalışmalara katılacak kişilerin tespitinde, Genel Başkan’a 

veya ilgili parti organlarına sunulacak çalışmaların nihai taslaklarının onaylanmasında, 

çalışma düzeninin sağlanmasında doğrudan yetkili ve görevlidir. 

 c. Bilim Platformu Başkanı, alt birimlerin ve çalışma gruplarının düzenli ve verimli faaliyet 

göstermelerini sağlamak amacıyla birim veya grup üyeleri arasından raportör veya 

koordinatör üye veya üyeler atayabilir; bu üyelere çalışma düzenini sağlamak 

konusunda yetkiler verebilir.  

 d. Bilim Platformu Başkanı, Bilim Platformu’ndaki ve Yerel Platformlarındaki muhtelif alt 

birimler ve çalışma grupları arasında eşgüdüm ve uyumu sağlamak amacıyla, Genel 

Merkez’de görev yapmak üzere Genel Koordinatör veya Genel Koordinatörler 

atayabilir; bu Genel Koordinatör veya Koordinatörlere gerekli yetkileri verebilir.   

 e. Yerel Platformlar, Bilim Platformu Başkanı’nın önerisi ile ve Genel Başkan’ın onayı ile 

kurulur. Yerel Platformlarda oluşturulacak çalışma grupları ve yapılacak araştırmaların 

konuları ilgili il veya ilçe yönetimi ile istişare halinde ve Bilim Platformu Başkanı’nın 

onayı ile belirlenir. 

 f. Yerel Platformlarda oluşturulan çalışma grupları içlerinden bir grup üyesini raportör 

olarak belirlerler. Raportör üye, çalışmanın ve araştırmaların sonuçlarının ilgili il veya 

ilçe yönetimine ve Bilim Platformu Başkanı’na yazılı olarak sunulmasından sorumludur.  

 g. Çalışma gruplarının sayısının ve iş yükünün gerektirdiği hallerde, il veya ilçe çapındaki 

tüm platform çalışmaları arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla Koordinatör veya 

Koordinatörler atanabilir. Koordinatör veya Koordinatörler ilgili il veya ilçe yönetimi ile 

istişare halinde ve Bilim Platformu Başkanı onayı ile belirlenir.   

 h. Yerel Platformlar tarafından hazırlanan çalışmaların Tüzük ve parti programı ile uyum 

içinde olmasını sağlamak ve muhtelif Yerel Platformların çalışmalarının başka Yerel 

Platformların ve Bilim Platformu’nun çalışmaları ile uyumunu sağlamak Bilim Platformu 

Başkanı’nın görevidir. Yerel Platformlar tarafından yapılan çalışma veya araştırmaların 

sonuçlarının bir rapor, politika notu, broşür, basın toplantısı veya herhangi bir başka 

şekilde kamuoyu ile paylaşılması ancak Bilim Platformu Başkanı’nın bu doğrultudaki 

olumlu görüşü alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.  

 i. Bilim Platformu’nun ve Yerel Platformların çalışma gruplarına katkıda bulunacak ve 

faaliyetlerine iştirak edecek şahıslar parti üyesi olan ya da olmayan bilim insanları, 

araştırmacılar, uzmanlar veya uygulamacılar arasından seçilir. 

 

 

 

 

 



 

 

ÇALIŞMA DÜZENİ ve ÇALIŞMA GRUPLARI 

Madde 4- 

 (1) Platform yönetimi, Bilim Platformu başkanlığında Genel Merkez’de sürekli çalışan bir 

birim olarak görev yapar. Bu yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek için ‘Cumhuriyet değerleri’, ‘sosyal demokrasi ideolojisi’, ‘küresel sol 

partiler ve gündem’, ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihi’, ‘Türkiye’de 

demokrasi ’, ‘Türkiye’nin sosyo-ekonomik sorunları ve sosyal politikalar’, ‘eğitim 

politikaları’, ‘sağlık politikaları’, ‘çevre ve sürdürülebilir kalkınma’, ‘kentleşme 

politikaları’, ‘kamu hizmetleri ve kamu sektörü yönetişimi’, ‘küreselleşme politikaları ve 

küresel eşitsizlikler’, ‘siyasal psikoloji, iletişim ve stratejiler’ çalışma grupları Genel 

Merkez Platformu’nda sürekli olarak çalışırlar.  

 (2) Partinin muhtelif birimleri ve Platformun çalışma grupları tarafından geliştirilen 

politikaların birbirleri ile uyumlarını sağlamak, Parti söyleminin tutarlılığını gözetmek ve 

disiplinler arası araştırmalar yapmakla görevli ‘Parti söylemi ve politika eşgüdüm’ 

çalışma grubu da sürekli olarak faaliyet gösterir.  

 (3) Bu çalışma gruplarının alt grupları veya başka çalışma grupları Bilim Platformu 

Başkanı’nın kararı ile geçici olarak oluşturulur. 

 (4) Bu grupların çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporlar Platform yönetimince 

değerlendirilir. Parti programına, seçim bildirgelerine, uygulama politikalarına ve parti 

söylemine ilişkin raporlar kataloglanır ve gerek Genel Merkez’de, gerekse örgüt eğitim 

çalışmalarında kullanılacak biçimde değerlendirilir. Belgeler parti arşivinde ve 

kitaplığında saklanır.      

 

SEKRETERYA ve PERSONEL 

Madde 5- 

 (1) Yerel Platformlara münhasır çalışmalar dışındaki çalışmaların sekretarya ve büro 

hizmetleri Genel Merkezce sağlanır ve giderleri karşılanır. Uygun koşullarda 

profesyonel olarak çalışmak üzere özel birim ve bölümler oluşturulur. Çalışmaların 

verimliliğini artırmak için tam ve/veya yarı zamanlı uzmanlar ve danışmanlar 

çalıştırılabilir.  

 

FİKRİ HAKLAR 

Madde 6- 

 (1) Platform çalışmalarının ve çalışma ürünlerinin fikri hakları Cumhuriyet Halk 

Partisi’nindir. Bu ürünlerin değerlendirilmesi, siyasal ve eğitim etkinliklerinde 

kullanılması için gerekli izinleri verme tasarrufunda Genel Başkan veya Bilim Platformu 

Başkanı bulunabilir.  

 



 

 

ÜYELİK 

Madde 7- 

 (1) Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri Bilim Kültür Sanat Platformu’nun doğal üyeleridirler. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 8- 

 (1) Bu yönetmelik, Parti Meclisinin 14.11.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek kabul 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  


