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BIRINCI BÖLÜM
GENEL ESASLAR :
PARTİNİN TANIMI, AMACI, NİTELİĞİ ve İŞLEYİŞ İLKELERİ
Madde 1.
Partinin Adı

: Kadın Partisi

Partinin Kısaltılmış Adı : KP
Partinin Amblemi

:

Partinin Genel Merkezi

: Ankara

Adresi

: Tunalı Hilmi Caddesi, N: 79/26, Gümüşsoy İş Merkezi,
Çankaya/Ankara

PARTİNİN TANIMI
Madde 2.
Laik demokratik sosyal hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinde olup, bir
asırlık kurumsallığa sahiptir. Kadın Partisi bu kavramları tartışma konusu yapmaz, bu
yapının üstüne yeni tuğlalar ekler.
Partimiz için kişilerin, kadın-erkek, alevi-sünni, kürt-türk, yaşlı-genç, zengin-yoksul, köylükentli veya cinsel tercih ve yöneliminin ne olduğu ile ilgili bir ayrım yoktur.
Kadın Partisi, doğaya ve tüm canlılara saygılı, toplumsal adaletten yana, hukukun
üstünlüğüne inanan, barışçı ve demokratik bir siyasi partidir.

PARTİNİN AMACI
Madde 3.
1. Kadın Partisi: “Kadınlar ve erkekler eşit bir biçimde bütün insanları temsil eder,”
anlayışını savunur. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, şiddet, cinsel taciz ve onur
kırıcı davranışları besleyen toplumsal zihniyet değişikliğini yaratacak farkındalıklar
üzerine politikalar üretir ve kadın hareketini politik kökenlerinden birisi olarak görür.
2. Kadın Partisi, kadınlar ve erkeklerin eşit bir biçimde temsil edildiği “PARİTE”
(Eşit Temsil) sistemini ve bu sistemin hayata geçirilmesi için gerekli tüm çalışmaları
yapar.
Kadınların seçim ya da atamayla gelinen tüm temsil pozisyonlarında ve yaşamın içinde
eşit bireyler olarak yer almasını ve bu yolla toplumsal adaletin sağlanmasını hedefler.
Kadınların, gerek parti içi örgütlenmelerinde parti yönetimlerine, gerekse seçimle
gelinen görev ve pozisyonlara erkeklerle eşit sayıda ulaşabilmelerini sağlamak için
seçim ve siyasi partiler yasası ile anayasada gerekli düzenlemelerin yapılması için
çalışır.
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3. Kadın Partisi olarak görevimiz ve hedefimiz, kadını eşit yurttaş olarak topluma katmak
ve yıllardır hiç değişmeden hüküm süren ataerkil sosyal yapıyı dönüştürmektir.
Bu dönüşüm, yalnız kanun ve yasalarla değil, nitelikli bir eğitim sisteminin yaratacağı
toplumsal zihniyet değişimi ile beraber gerçekleşecektir.
4. Kadın Partisi, dünyasında kalıcı barışı, yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını,
özgür, adil ve dayanışmacı bir toplum için, etnik kökenleri, dinsel inanışları, cinsiyetleri
ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların eşit olmaları ve yaşam
standartlarının yükseltilmesi, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini
belirleyebilmeleri için üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalışır.
PARTİNİN NİTELİĞİ
Madde 4.
1. Partimiz, demokratik siyasetin etkin kılınması ile Türkiye’de yaşayan bireylerin aynı
toplumsal ruhu paylaşmaları ve güven içinde birlikte yaşamalarının en doğal
vatandaşlık hakkı olduğuna inanır.
Bu nedenle; insanları, doğup büyüdükleri topraklardan koparmadan demokratik, sosyal,
laik hukuk devletinin tüm olanaklarından eşit faydalanmasını sağlamak partinin temel
hedeflerinden biridir.
2. Ülkemizde ve Dünya’da sivil yönetimler istiyoruz. Silahsızlandırılmış bir Dünya
düşlüyoruz ve bunun için çalışmalar yürütüyoruz.
Partimiz, yurt içinde benimsediği barışçı ve ılımlı yaklaşımı, komşuları ve diğer ülkeler
için de gösterir ve taşıdığı sorumluluğun bilincindedir.
3. Partimiz, kadının sorun değil çözüm olduğuna inanır ve başta siyaset olmak üzere, tüm
karar alma organlarında, kadınlarla erkeklerin eşit temsilini sağlamak ve ülkemizi
çağdaş dünyanın en saygın üyelerinden biri haline getirmek için çalışır
4. Partimiz, kadının sorun değil çözüm olduğuna inanır ve başta siyaset olmak üzere, tüm
karar alma organlarında, kadınlarla erkeklerin eşit temsilini sağlamak ve ülkemizi
çağdaş dünyanın en saygın üyelerinden biri haline getirmek için çalışır.
5. Partimiz, çalışma hayatında kadın erkek eşitliği dengeli ve sistemli bir hale getirilinceye
kadar pozitif ayrımcılık uygulanmasını ve bunun için yapılacak değişiklikleri destekler.
6. Kanunlar arasındaki uyumsuzluğun giderilerek 18 yaşını doldurmamış bireylerin
evlenmesinin yasaklanması ve yasağa uymayanlar hakkında ağır cezalar
hükmolunması yönünde ilgili kanunlarda değişikliğe gidilmesi için çalışır.
7. Kadın Partisi temel hak ve özgürlüklerden asla taviz vermez.
Bireysel hak ve özgürlüklerin, güvence altına alındığı; hukukun üstünlüğü ve erkekler
ayrılığı ilkesi ile bunun sağlamlaştırıldığı eşitlikçi bir ülke için mücadele verir.
Partimiz; siyasal, düşünsel, toplumsal, dinsel ve bireysel özgürlüklerin bir bütün
olduğunu savunur ve bu özgürlüklerin en etkili biçimde korunması amacıyla anayasada
gerekli değişikliklerin yapılması için çalışır.
İnsanların eşit bireyler olarak, doğuştan gelen özelliklerinden ya da tercihlerinden
dolayı ayrımcılığa uğramadığı, saygı gördüğü, çoğulcu bir toplum için mücadele eder.
Bireylerin; din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dil ve benzeri
özelliklerine bakılmaksızın, aralarında herhangi bir ayırım gözetmeden temel hak ve
özgürlüklerden yararlanması gereğine inanır ve bunu sağlamayı görev sayar.
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Tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin mümkün olan en ileri düzeye getirilmesi
için çalışır, işkence ve orantısız güç kullanımına, nedeni ne olursa olsun hoşgörü ile
bakmaz.
8. Ülkemizde yaşayan her bir yurttaşımızın ülke zenginliğinden adil bir pay alması
gerektiğini düşünür ve doğal, kültürel, endüstriyel ve teknolojik zenginliklerimizin
gelecek kuşaklar için milli güvence altına alınmasını savunur.
9. Kadın Partisi, eğitimin bir insan hakkı olduğunu, hiç kimsenin bu haktan mahrum
edilemeyeceğini ve her şeyin temelinin eğitim olduğunu savunur.
a) Partimiz; eğitimde birlik, dezavantajlı grupları güçlendiren, herkesin geçerli meslek
sahibi olabilmesi için gerekli olanakların sağlandığı ve gelecek için gençlerin kaygı
duymadığı bir eğitim sistemini hayata geçirmek için çalışır.
b) Partimiz; engellilerimizin eğitimlerini çok önemser ve onların hayatını daha
kolaylaştırmak için toplumsal yaşam alanlarının mutlaka yeniden düzenlenmesi
gerektiğine inanır ve bunun için çalışır.
c) Partimiz; küçük çocuk eğitimine, ücretsiz ve tam gün çocuk yuvalarına, öğrenim
standartlarına daha fazla yatırım yapılması ve devletin özellikle kız çocuklarının, töre
baskısından bağımsız, eşit öğrenim koşullarını elde etmelerini güvence altına alması
için uğraş verir.
10. Partimiz; yoksullukla mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini belirleyebilmeleri
için eşit fırsatlar sunan, yaşamın büyük risklerini sağlam bir biçimde güvence altına
alan ve adil bir katılım sağlayan koruyucu sosyal devleti yeniden geliştirmek için çalışır.
11. Kadın Partisi, ülkemizde sanat ve sanatçısever bir toplum yaratmayı hedefler. Kültür ve
sanatın özgür ve sansürsüz bir ortamda gelişeceğine inanır ve ülke kalkınmasının
kültürel kalkınmamızla paralel olduğunu düşünür.
12. Kadın Partisi, insan ve çevre sağlığına etken olan yaşam koşullarının oluşturulmasını
ister ve bunun için çalışır.

İKİNCİ BÖLÜM

PARTİ ÜYELİĞİ
Madde 5.
a) Üye Giriş Beyannamesini imzalayarak Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini
belgelemiş,
b) Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş,
c) Bir başka parti üyesi olmayan ve bu tüzükte belirtilen üyelik aidatı ödemeyi taahhüt
eden her Türk vatandaşı üye olabilir.

ÜYE OLAMAYACAK KİMSELER
Madde 6.
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organı mensupları kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan memurlar ile işçi niteliği taşımayan diğer görevlileri, Silahlı
Kuvvetler mensupları ile, Yüksek Öğrenim öncesi öğrenciler, Kamu hizmetlerinden
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yasaklılar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında
kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların
işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
Türk Ceza kanununun 312.maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum
olanlar Kadın Partisi’ne üye olamazlar.
Yüksek öğrenim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında, Yüksek Öğrenim
Kanunu uygulanır.
Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklikler ile bu maddede yazılı üyelik
sınırlamalarında değişiklik yapılarak konulan sınırlamaların bir kısmının ya da tamamının
kaldırılması halinde, kaldırılan sınırlamalar herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek
olmaksızın bu tüzükten çıkarılmış sayılır.

ÜYELİK ÖDENTİSİ
Madde 7.
Parti üyelerinin ödeyeceği aylık ödentinin alt sınırı 5 TL, üst sınırı ise 500 TL’dir. Aidat
yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme haklarını
kullanamazlar.

ÜYELİĞE GİRİŞ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 8.
Partiye üye olmak isteyenler, en az iki üyenin tavsiyesi ile, sürekli işyeri ya da oturduğu yer
adresinin bulunduğu ilçe örgütüne başvurur. Başvurular ilçe yönetim kurulu tarafından en
geç bir ay içinde incelenip karara bağlanır. Bir ay içinde karar verilmemişse başvuru kabul
edilmiş sayılır. Müracaatın tarih ve sayısına göre üye kayıt defterine kaydı yapılarak imza
karşılığında KADINPARTİSİ üye kimlik kartı verilir.
Üyeliği reddedilenler, 15 gün içinde, bir üst organa itiraz edebilirler; üst organın kararı
kesindir. İlçe ve il örgütleri başvuruları sonuçlandırır ve vakit geçirmeksizin bir üst organa
iletir.
Bir üye ancak bir ilçede kayıt olabilir. Sürekli oturduğu veya iş yerinin bulunduğu yer
değişmedikçe kaydı başka bir ilçeye nakledilemez. Üye kayıtlı olduğu ilçeden ayrıldığı
takdirde, kaydının bulunduğu ilçe başkanlığına müracaat ederek kaydının yeni ilçeye
naklini talep eder. İlçe başkanlığı bu değişikliği sağlamakla görevlidir.
Üye olmak isteyen, ancak ikamet ettiği ilçede, parti teşkilatı olmadığı hallerde en yakın ilçe
başkanlığına üyelik başvurusunda bulunabilir. Üyelik talepleri başvuruları ilçe başkanlıkları
tarafından yerine getirilir. Ancak başvuru sahibinin ikamet ettiği veya çalıştığı ilçede parti
teşkilatı kurulduğu takdirde bu kişilere ait üyelik kayıtları üyenin talebi beklenmeden ilgili
ilçeye nakledilir.
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının
iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir.
İlçe Yönetim Kurulu başvuru belgelerinin birer kopyasını il ve ilçe üye defterindeki üye
kayıt numarası ile birlikte üyelik kaydının yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde bağlı
bulunduğu il başkanlığına ve genel merkeze gönderir. Başvuru belgelerinin asılları ilçe
örgütünün ilgili dosyasında saklanır.

GENEL MERKEZCE PARTİYE KABUL VE KAYIT
Madde 9.
Ülkemize büyük hizmetleri geçmiş ve partiye doğrudan üye yazımı yararlı görülen kimseler
genelbaşkanca kabul edilir. Merkez Yürütme Kurulu uygun gördüğü kimselerin partiye
kaydına karar verebilir. Bu kişilerin giriş beyannameleri kanuni ikametgahlarının bulunduğu
ilçeye gönderilerek kayıtları yaptırılır.
Bu madde kapsamında üye olanlar seçilme hakkını kullanabilir ancak girişinden 6 aydan
önce seçme hakkını kullanamaz.

YURTDIŞINDA BULUNUP ÜYE OLMAK İSTEYENLER
Madde 10.
Yurtdışında bulunup üye olmak isteyenler, bulundukları ülkede Parti Temsilciliği varsa
temsilciliğe başvurur. Başvuru, Temsilcilik tarafından en geç 1 ay içinde incelenip karara
bağlanır. Başvuran üyeliğe kabul edildiği takdirde, Türkiye’deki en son ikametgâh adresinin
bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır.
Başvuranın bulunduğu ülkede Parti Temsilciliği yoksa, kişi Parti Meclisi’ne başvurur.
Başvuru, Parti Meclisi tarafından görüşülür. Başvuran üyeliğe kabul edildiği takdirde
Türkiye’deki en son ikametgâh adresinin bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır.
Parti üyeleri, partinin birden fazla örgüt birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt
tarihinden önce yapılmış olan üyelik kaydı geçersiz sayılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 11.
Kadın Partisi üyeliği; belgelenmesi halinde istifa, ölüm veya başka bir parti üyeliğine
geçme hallerinde sona erer. Tüzüğün 4.maddesinde açıklanan üye olma şartlarını
herhangi bir nedenle sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş beyannamesini imzaladıkları
tarihteki şartları daha sonra kaybettikleri anlaşılan üyelerin üyelik kayıtları ilçe yönetim
kararı ile silinir ve yönetim durumu bir yazı ile üyeye tebliğ eder.
Kaydının silindiğinden haberdar olan üye, kaydının silinmesine karşı 5 gün içinde kaydının
olduğu ilçenin bağlı olduğu il başkanlığına itirazda bulunabilir. İl yönetim kurulu kararına
karşı, üyenin 5 gün içinde genel merkeze itiraz hakkı vardır. Genel merkezin kararı
kesindir.
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İlçe başkanları bir ay içerisinde parti üyeliği düşen bütün üyeleri nedenleri ile birlikte bağlı
olduğu il başkanlığı ve Genel Merkeze yazı ile bildirmek mecburiyetindedir.

ÜYELERİN PARTİ İÇİ VE DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 12.
Kadın Partisi üyeleri:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

T.C. Anayasası ve kanunlarına, partinin tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen
hükümlerine uymak,
Yetkili organlar tarafından verilen kararlara ve yayınlanan bildirilere aykırı söz ve
yayında bulunmamak,
Bütün insanları; kadınlar ve erkekler eşit bir biçimde temsil eder anlayışını
savunmak,
Laik cumhuriyetin insan haklarına saygılı eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti
olması ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışmak,
Parti programında belirtilen esaslara aynı fikir ve inanç doğrultusunda, her türlü
fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve savaşa karşı çıkmak,
çevreyi koruma bilincine sahip olmak,
Siyaseti onurlu bir sosyal hizmet sayarak görev üstlenmek,
Partinin ilkelerini yaymak ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak,
Partinin birliğini, parti içindeki sevgi, saygı, huzur ve ahengi bozacak
davranışlardan kaçınmak,
Siyasal görevleri özel çıkarlar için kullanmamak ve bu görevle kimseye şahsi çıkar
sağlamamak,
Dürüstlüğü, ilkeliliği ve cesareti, yumuşak bir üslupla birleştiren birer yurttaş olmak
Halka kin ve nefret ile partizanlık gibi partimizce kabul edilemez duygu, düşünce
aşılamak veya eylemi içinde bulunmamak,
Herhangi bir bölgenin, mezhebin, ırkın veya sosyal sınıfın bir diğer sosyal sınıfa
hakimiyetine yönelik faaliyetlerde bulunmamak,
Ulusal çıkarların kişisel çıkardan daha önde geldiği anlayışıyla hareket etmek,
Tüm yurttaşlar arasında kardeşlik, sevgi ve saygıya dayanan ilişkinin oluşmasına
çalışmak,
Öncelikle ve özellikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve
sorumluluk duygusu içinde parti çalışmalarına katılmak,
Seçimlerde parti adaylarına oy vermek, onların kazanmalarını sağlamak için
çalışmak ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamak,
Partinin ilkelerini, programını, kongre bildirgelerini ve kararlarını, seçim
bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan
yararlanarak yurttaşlara duyurmak,
Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan yurttaşların partiye
kazandırılmasına çalışmak,
Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılmak,
kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
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ÜYELERİN HAKLARI
Madde 13.
•
•
•
•
•
•
•

Parti program ve tüzüğünün uygulanması ile ilgili görüş bildirimlerini parti
kademelerini izleyerek parti teşkilat ve görevlilerine yazılı ve sözlü olarak bildirmek,
Parti içi toplantılara katılmak düşünce ve önerilerini bildirmek,
Bilgilendirme, tartışma ve politikalar saptayıp kararlar alınması için toplantılar
istemek,
Kongre delegeliğine ve parti organlarına aday olmak, seçildikleri takdirde bu
görevlerde çalışmak,
Seçimlerde aday yoklamalarına girmek, seçildikleri takdirde aday listelerinde yer
almak,
Parti ile ilgili bilgi istemek,
Haksızlıklara karşı savunulmasını parti örgütünden istemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ ÖRGÜT VE YÖNETİM BİRİMLERİ
PARTİ ÖRGÜTÜ
Madde 14.
A) Merkez Yönetim Birimleri
B) İl Yönetim Birimi
C) TBMM ile Belediye ve İl Genel Meclislerindeki parti gruplarından
D) Yurtdışı Temsilciliklerinden oluşur.

A) Merkez Yönetim Birimleri;
a) Genel Kongre
b) Genel Başkan
c) Parti Meclisi
d) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu
e) Merkez Disiplin Kurulu
B) İl Yönetim Birimi
a) Belde Örgütleri
b) İl ve İlçe Kongreleri
c) İl ve İlçe Yönetim Kurulları
d) İl Disiplin Kurulu
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Parti Grupları;
a) TBMM Grubu
b) Belediye Meclisleri Parti Grubu
c) İl Genel Meclisleri Parti Grubu

BELDE ÖRGÜTÜ
Madde 15.
Belde örgütü, İlçe Yönetim Kurulu’nca atanan 3 üyeden oluşur. Aralarından biri başkan
seçilir. Belde Örgütü İlçe Yönetim Kurulu’na bağlı çalışır. Üye kayıtları belde örgütüne
değil, bağlı olduğu ilçe örgütüne yapılır.
İlgili beldenin belediye hudutları dahilinde ikamet eden veya işyeri bulunan her üye, belde
yönetim kurulu başkan veya üyelikleri için adaylığını koyabilir veya aday gösterebilir.
Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri belde örgütünde görev alamazlar.
Adayların belirlenmesinden sonra, toplantı başkanının nezaretinde gizli oylama ile en fazla
oy alan üç üye asil seçilmiş olur.
Belde yönetim kurulu asil üyeliğine seçilenler kendi aralarında gizli oyla başkan seçer.
Başkan seçiminde salt çoğunluk aranır.
Belde başkan ve yönetim kurulu ancak bağlı olduğu ilçe yönetim kurulunun üçte iki
çoğunlukla alacağı görevden uzaklaştırma kararını, il yönetim kurulunun üçte iki
çoğunlukla onaylaması ile gerçekleşir. MYK’nın görevden alma hakkı saklıdır.

GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16.
•
•
•
•
•
•
•
•

Partinin program ve prensiplerini yaymak,
Belde sakinlerinin partiye üye olmaları için çalışmak,
Belde halkının partiye sevgi ve sempatisini arttırmak,
Seçimlerde parti adaylarını desteklemek için çalışmak,
Üst kademelerin vereceği görev ve talimatları yerine getirmek,
Belde sınırları içerisinde üye olan partililerin listesini bulundurarak toplantılar
düzenlemek,
Beldede yapılan kamu hizmetlerini dikkatle takip etmek ve parti üst yetkililerini
bilgilendirmek,
İlçe kongresi için yapılacak delege seçimi, ilçe başkanlığının göstereceği takvim
içerisinde gerçekleştirmek, bu amaçla yapılacak toplantının yer, gün ve saatini
mahalli usullerle partililere duyurmak,
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İLÇE BAŞKANI
Madde 17.
İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilcisidir. İlçe
yönetim kuruluna, ilçe belediye meclisleri gruplarına başkanlık eder.
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun ilçe çevresindeki belediye meclisi grubunun, ilçe
düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının, belde başkanları ve belde yönetim kurullarının,
muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının, kanunda ve tüzükte belirlenen ya da parti
organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
İlçe başkanı, başkanı olduğu ilçenin;
•
•

•
•

Ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, bunların çözümüne yardımcı olur.
Belde başkanlarıyla düzenli olarak toplanır, parti örgütüyle, meslek ve sivil toplum
örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların
sorunlarıyla ilgilenir, çözümlerine katkıda bulunur, bu kuruluşlarda partililerle iş
birliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.
Belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için partili belediye
başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
İlçe başkanı en fazla 3 yıl için seçilir. Üst üste iki dönemden fazla seçilemez.

İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde 18.
İlçe Örgütü, İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve ilçe sınırları içindeki bütün
parti örgütleri toplamından oluşur.
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı dahil 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler ilçe
kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler.
Yönetim kurulunda kadın üye oranı %50‘nin altında olamaz.
Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve
getirilir. İkinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile eşler aynı kurulda bulunamaz.
Birden çok kurulda üye olunamaz.
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar ilçe başkan yardımcısı
belirler. Başkan yardımcıları, ilçe başkanı tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul
üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla
görevden uzaklaştırılabilir. İlçe başkanı; istifa, görevden alma veya düşürülen ilçe başkan
yardımcısının yerine yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar.
İlçe yönetim kurulu, üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının
oyu ile bir ilçe sekreteri, bir sayman, bir eğitim sekreteri ve bir bilişim sorumlusu seçer.
İlçe sekreteri, sayman, eğitim sekreteri, bilişim sorumlusu, kurul üyelerinin üçte birinin
yazılı önerisi üzerine ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden
uzaklaştırılabilir. Atama ve görevlendirmeler, il başkanlığına ve genel merkeze bildirilir;
partili ise, belediye başkanı ve belediye meclisi ile il genel meclisi grubu bilgilendirilir. İlçe
başkanının yokluğunda belirlediği ilçe başkan yardımcısı ona vekalet eder.
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İlçe yönetim kurulları, en az haftada bir önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı
yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak olağanüstü
toplantı yapılır.
Birbirini izleyen üç toplantıya özürsüz katılmayan üyenin kurul üyeliği başkan kararı ile
düşebilir. Üyeliğin düştüğünü tespit eden karara karşı bir üst yönetim organına itiraz
edilebilir.
Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan
ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, il yönetim kurulunca veya Merkez Yönetim
Kurulunca düşmüş sayılmasına karar verilebilir. İlçe yönetim kurulları, her iki ayda bir ayın
ilk toplantı gününde genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya, doğal üyeler de katılır.
Doğal üyeler konuşabilir, ama oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre
sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir.

İLÇE YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ
Madde 19.
İlçe Yönetim Kurulu, ilçe çevresinde partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için
yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygulamak ve
verilen görevleri yapmak,
Partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka en iyi
şekilde ulaştırmak,
Üyeler için düzenlenen parti içi eğitimle ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapmak,
İlçede oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, çalışma grupları ile ilçe
çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının çalışmalarını düzenlemek ve
denetlemek,
Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar yapmak,
Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları
ve seçim örgütlenmesi yapmak, Seçimlerle ilgili yasal görevleri zamanında ve
eksiksiz yerine getirmek,
İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde parti çalışmalarını
sürdürmek amacıyla çalışma büroları açmak,
İlçe çevresindeki mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını
incelemek ve bunların çözümüne yardımcı olmak,
Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel basınla ilişkileri sağlıklı
tutarak onların sorunlarıyla ilgilenmek, mümkünse çözümlerine katkıda bulunmak,
İlçedeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirmek
ve üst yönetim birimlerine bildirmek,
Üst yönetim biriminin bilgisi ile ilçe sınırları içinde siyasal, toplumsal ve kültürel
nitelikte toplantılar düzenlemek,
Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere
uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlayarak gerçekleştirmek,
Diğer partilerin çalışmalarını izlemek.
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İlÇE YÖNETİMLERİNDE İŞ BÖLÜMÜ
Madde 20.
•
•

•

•
•

İlçe başkan yardımcılarının görev alanlarını İlçe Başkanı belirler.
İlçe sekreteri, ilçe yönetim kurulu, toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları karar
defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar. İlçenin, gelen-giden her türlü evrak
işlerinden, yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.
İlçe saymanı; ilçenin hesap işlerini yürütür, gelir gider işlemlerinin zamanında ve
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar, partiye yeterli ve düzenli gelir
sağlanmasına çalışır, partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir,
ilçede kayıtlı parti üyelerinin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için gerekli
çalışmayı yapar.
İlçe eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlar, parti
eğitmenlerinin çalışmalarını düzenler.
İlçe bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli biçimde
faydalanılmasını, birimler arasındaki iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin
kesintisiz ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar.

İL BAŞKANI
Madde 21.
İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde partinin temsilcisidir. İl yönetim
kuruluna, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık
eder.
•

•
•

•

•

İl başkanı; il yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya da büyükşehir
belediye meclisi grubunun, il genel meclisi grubunun, il düzeyinde kurulmuş
çalışma gruplarının kanun ve tüzükle belirlenen veya parti organlarınca verilen
görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
İl başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için partili belediye
başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
İl başkanı; il çevresindeki il genel meclisi grubunu, belediye meclisleri gruplarını ve
partili belediye başkanlarını, çalışmaları yönlendirmek değerlendirmek ve eşgüdüm
sağlamak amacıyla ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağırabilir.
Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını
inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır.
Parti örgütüyle, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel
basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir, çözümlerine katkıda
bulunur, bu kuruluşlarda görevli partililerle iş birliği yaparak başarılı olmalarına
yardımcı olur.
Görev süresi en çok 3 yıl olup, üst üste iki dönemden fazla seçilemez.

12

İL YÖNETİM KURULU
Madde 22.
İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı içinde olmak üzere en az 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur. İl
Yönetim Kurulu, Parti Program ve Tüzüğü’yle merkez organları ve il kongre kararları
ışığında ildeki bütün parti çalışmalarını sevk ve idare eder.
Yönetim kurulunda kadın üye oranı %50‘nin altında olamaz.
İl Yönetim Kurulu, yeterli sıklıkta toplanır. Toplanma yeter sayısı organ tam sayısının salt
çoğunluğudur. Kararlarda konsensüs aranır. Konsensüs oluşmadığı durumlarda karar
yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3’üdür.
Herhangi bir nedenle boşalan üyelerin yerleri oy sırasına göre yedeklerle doldurulur.
Ancak boşalmalar nedeniyle üye sayısı, üye tam sayısının yarısının altına düşerse, MYK
yeni İl Yönetim Kurulu’nun seçimini sağlamak için Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasını
sağlar. MYK, yapılacak kongreye kadar Geçici İl Yönetim Kurulu atar.

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 23.
İl yönetim kurulu, il sınırları dahilinde partinin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve başarı
kazanması için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.
Görevleri:
Partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve
benimsetmek için çalışmak. Partiye karşı yapılabilecek eleştirileri yanıtlamak.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygulamak, il
düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, ilçe örgütlerinin, il ya da büyükşehir
belediye meclisi grubunun ve il genel meclisi grubunun çalışmalarını, yılda en az
bir kez ilçe örgütlerinin hesaplarını denetlemek.
İl sınırları içerisinde kalan belde ve ilçe üyeleriyle her ay örgüt toplantısı
düzenlemek.
İl düzeyinde ve ilçelerde sürdürülecek eğitim çalışmalarını programlayarak
gerçekleştirmek ve denetlemek.
Bütün seçimlerde, parti adaylarının kazanmasını sağlamak için il düzeyinde ve
ilçelerde gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
İl ve ilçelerdeki seçim çalışmalarını denetlemek ve seçimlerle ilgili yasal görevlerini
zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
Diğer partilerin çalışmalarını izlemek.
İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceleme ve
çözmek için çalışmak. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve
yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutmak.
İl çevresindeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplamak,
değerlendirmek ve üst yönetim birimlerine bildirmek.
İl çevresinde uygun yerlerde, siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar
düzenlemek ve üst yönetimi bilgilendirmek.
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•
•

Gerekli gördüğü konularda, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere,
uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmalar gerçekleştirmek.
Partinin gelir kaynaklarını genişletmek ve arttırmak için çalışmalar yapmak.

İL YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ
Madde 24.
•
•

•

•
•

İl başkanı, il başkan yardımcılarının görev alanlarını belirler.
İl sekreteri, il yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları karar
defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar. İlin gelen-giden her türlü evrak işlerinden,
yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.
İl saymanı; ilin hesap işlerini yürütür, gelir gider işlemlerinin zamanında ve
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar, partiye yeterli ve düzenli gelir
sağlanmasına çalışır, partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir,
ilde kayıtlı parti üyelerinin aidatlarının düzenli olarak ödemeleri için gerekli
çalışmaları yapar.
İl eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlar, parti
eğitmenlerinin çalışmalarını düzenler.
İl bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli biçimde
faydalanılmasını, birimler arasındaki iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin
kesintisiz ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar.

MERKEZ ORGANLAR
GENEL BAŞKAN
Madde 25.
Parti genel başkanı, genel kongre tarafından gizli oy, açık tasnif esasına göre, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınamaz ise, en çok oy alan iki
aday arasında seçim tekrarlanır ve daha fazla oy alan aday genel başkan seçilmiş olur.
Genel başkanın görev süresi en çok üç yıl olup, üst üste iki dönemden fazla seçilemez.
Genel başkanlığın herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde MYK kendi arasından
birini genel başkanlığa vekalet etmek üzere görevlendirerek, büyük kongreyi gün içinde
genel başkanlık seçimi için olağanüstü toplantıya çağırır. Yapılan olağanüstü toplantıda
seçilen genel başkan bu görevi seçimli ilk olağan büyük kongreye kadar sürdürür.
• Genel Başkan, Merkez Disiplin Kurulu hariç bütün parti örgütünün başkanıdır ve partiyi
temsil eder.
• Partiyi bağlayıcı açıklamalarda bulunmaya, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya
yetkilidir.
• Genel Başkan, parti yönetim organlarını, kurul ve komisyonları, görevlileri birlikte ya da
ayrı ayrı toplantıya çağırabilir ya da Parti Meclisi üyelerini bu işle görevlendirebilir. • Parti
çalışmalarının uygun şekilde yürümesi için gerekli önlemleri alır
• Genel başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar. Gerekli gördüğü takdirde görev
değişikliği yapabilir.
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EŞ GENEL BAŞKAN
Madde 26.
Eş Genel Başkan, Kongre tarafından tek dereceli olarak, gizli oy, açık ve aralıksız sayım
esasına göre seçilir ve en çok oy alan seçilmiş olur.
Eş Genel Başkanın görev süresi üç yıl olup, üst üste iki dönemden fazla seçilemez
Eş Genel Başkanlığın boşalması halinde kırk beş (45) gün içinde Büyük Kongre toplanır ve
kendi içinden gizli oy açık sayım esası üzerinden yeni bir eş Genel Başkan seçilir.

PARTİ MECLİSİ
Madde 27.
Parti Meclisi, Büyük Kongre’den sonra partinin en yüksek karar organıdır.
Parti Meclisi; genel başkan ile Büyük Kongre’de gizli oyla seçilmiş yirmi bir (15) asil
(7) yedek üyeden oluşur.
Parti Meclisi’nde bir boşalma olursa sırasıyla yedeklerden tamamlanır.
Parti Meclisi en geç iki ayda bir, Genel başkanın çağrısı üzerine ve genel başkanın
başkanlığında toplanır. Toplantının gündemi ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç
üç gün önceden üyelere gönderilir.
Toplanma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlarda konsensüs aranır.
Konsensüs oluşmadığı durumlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3’üdür.
Genel başkan, Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir.
Parti Meclisi; örgütsel nedenler ve seçim gerekleri nedeniyle İl Yönetim Kurulu’nu
görevden alabilir. Parti Meclisi, görevden aldığı İl Yönetim Kurulu yerine yenisini geçici
olarak atar. Bu kurul en geç 45 gün içinde İl Kongresi’ni toplar. İl Kongresi, İl Yönetim
Kurulu’nu seçer.
• Parti Meclisi, bilgi almak için ya da bir konuda görüşmek üzere, toplantılarına TBMM grup
başkan vekillerini, partili bakan ve milletvekillerini, belediye ve il başkanlarıyla genişletilmiş
PM toplantıları yapabilir. PM üyesi olmayanlar oy kullanamaz.
• Parti Meclisi, kendi içinden genel sayman ve gerekli gördüğü sayıda görev alanları tarif
edilmiş, yetkileri belirlenmiş genel başkan yardımcısını seçer.
• Genel başkan yardımcıları, genel başkanın görevlendirmesiyle, parti adına açıklamalarda
bulunur, görüşmeler yapar ve genel başkanın bulunmadığı yerlerde partiyi temsil eder.
• Genel başkan yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Parti Meclisi tarafından görevden
alınabilir. Parti Meclisi görevden aldığı genel başkan yardımcısının yerine yenisini seçer.
• Genel sayman, parti gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklarını örgütlemek ve
harcamaları tutumlu bir şekilde yapmakla görevlidir. Genel sayman, gelir gider defterinin,
demirbaş kayıtlarının ve kesin hesapların düzenli tutulmasını sağlar.
• Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan Parti Meclisi
gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir.
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üyeliğinin

PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ
Madde 28.
Parti Meclisi;
• Parti programını, büyük kongre kararlarını ve seçim bildirgelerini topluma benimsetmek
için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri alır ve direktifleri verir.
• Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı inceleyipkarara
bağlayarak büyük kongreye sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu onaylar.
• Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan büyük kongre gündemleri ile seçim bildirgelerini
inceleyip karara bağlar.
• Yasa ve tüzük kuralları uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelikleri
inceleyip karara bağlar.
• Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Parti Meclisi üyelerinin ve parti kurullarının sunduğu
raporları, önerileri, karar tasarılarını görüşüp karara bağlar.
• Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday saptama
yöntemini belirleyen kararları alır, kontenjan adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla
belirlenmesi gereken adayları belirler.
• Parti Meclisi, ülkedeki siyasi gelişmeleri izler, buna uygun partinin özel politikalarını
geliştirip uygular.
• Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın verilip duyurulmasından
sonra geçen bir ay içinde, büyük kongre üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelirse konu
büyük kongrenin olağan toplantısında veya ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında
karara bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.
• Genel Başkanın veya Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine disiplin cezalarının
bağışlanmasını karara bağlar.
• Parti Program ve Tüzüğü’ne, kongre kararlarına uygun olarak, tüm konularda tam yetki
ile kararlar alır, partinin ilke ve politikalarını belirler ve uygular.
• Parti Meclisi, partinin tüzel kuruluşlarla ilişkisini ve bu ilişkinin yürütülmesinde izlenecek
yol ve yöntemleri kararlaştırır.
• Çalışma dönemi ile ilgili Kongre’ye sunulacak raporu, görüşülmesini istediği öneriler ve
karar tasarılarını hazırlar.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)
Madde 29.
Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sayman
dahil, Parti Meclisince seçilen 7 Parti Meclisi üyesinden oluşur. MYK’da boşalma olması
halinde, boşalan üyeliklere Parti Meclisi’nde yenileri seçilir.
Merkez Yürütme Kurulu, Parti Program ve Tüzüğü hükümleri ile Genel Kongre ve Parti
Meclisi’nin kararlarını günlük olarak yürütür, uygular ve takip eder.
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Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Genel başkan yardımcıları ve
genel sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir.
Merkez Yürütme Kurulu’na Genel Başkan başkanlık eder. Bulunmadığı durumlarda
toplantıyı görevlendireceği bir başkan yardımcısı idare eder.
Merkez Yürütme Kurulu, haftada bir gün belirli bir saatte çağrı yapılmaksızın çoğunlukla
toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkanın çağrısıyla daha erken toplantı yapabilir.
Tüzükte yazılı hükümler dışında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Yürütme
Kurulu üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine olağanüstü toplanır.
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların 2/3’ünün
çoğunluğu ile karar alır.
TBMM grup başkan vekilleri, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş ve
önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, genel başkan tarafından değiştirilebileceği gibi, Parti
Meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının üçte ikisinin güvensizlik
oyuyla görevden uzaklaştırılabilir.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar
yardımcı veya uzmanla çalışma yapabilirler.
Yardımcı ve uzmanlar, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve bunların dışında kişiler
arasından ilgili Merkez Yürütme Kurulu üyesinin önerisi ve genel başkanın onayı ile
belirlenir.
Genel başkan, Merkez Yürütme Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu’nu ortak toplantıya
çağırabilir. Ortak toplantılarda oylama yapılmaz. Ancak genel başkan gerek görürse eğilim
yoklaması yapar, bu yoklama bağlayıcı sayılmaz. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri partinin
diğer kurullarında görev alamazlar.
Genel başkan, genel başkan yardımcılarını; Parti Meclisi’nin de onayladığı, partinin kendi
içinde ihtiyacına uygun olarak iş bölümü yaparak görevlendirir. Genel başkanın önerisi ve
Parti Meclisinin kararı ile yeni görev konuları ve alanları belirlenebilir.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri mazeretleri halinde genel başkanı bilgilendirerek hangi
Merkez Yürütme Kurulu üyesinin kendisine vekalet edeceğini belirler.
İdari ve Mali İşlerle görevlendirilen genel başkan yardımcısı, saymanlık işlerini de yürütür.
Yıl sonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin
hesapları, Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yürütme Kurulu’nun onayına
sunar. Partinin gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada yasa
ve tüzük işlemlerine uygunluğu sağlar. Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının
korunmasını gözetir.
Genel Sekreter, genel başkan yardımcıları ile görüşüp genel başkanı bilgilendirerek
Merkez Yürütme Kurulu gündemini ve genel başkanın belirleyeceği Parti Meclisi
gündemini hazırlar. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantısına ilişkin tutanakların
düzenlenmesini, kararların imzalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.
Genel Sekreter; her durum ve sıfatla bütün yargı mercilerinde özel veya resmi daire,
kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel veya resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde genel
başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil eder.
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Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar. Partinin yazışma ve
haberleşme birimidir. Partinin bütün resmi ve parti içi yazışmaları, Genel sekreterin
gözetim ve denetimi altında Genel Sekreterlik aracılığıyla yapılır.
Genel Sekreterlik; parti örgütünün başvurma, haberleşme ve genel evrakının muhafaza
edildiği birimdir. Genel Sekreter, gelen evrakı bekletmeden ilgili genel başkan yardımcısına
ulaştırır.
Genel Sekreter, partinin üye genel kütüğünün tutulmasını ve parti arşivinin düzenlenmesini
sağlar.
Merkez Yürütme Kurulunda kadın üye oranı %50‘nin altında olamaz.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 30.
Merkez Yürütme Kurulu, en üst yönetim organıdır. Merkez Yürütme Kurulu:
• Parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütle sürekli iletişim ve iş birliği sağlar,
örgütün sorunlarını çözer ve örgütün yaptığı önerileri inceler, gerekenleri karara bağlar.
Parti örgütünün yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını izler, denetler ve
sağlar.
• Büyük Kongrenin, Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Partinin programını, ilkelerini,
amaçlarını duyurmak, yaymak, benimsetmek, partiyi seçimlere hazır bulundurmak ve
seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü girişimi yapar, önlemleri ve kararları alır.
• Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve tüzüğe uygun bütün kararları alır.
Partinin yasal davranış ve uygulama içinde olmasına özen gösterir.
• Büyük Kongreyi, olağan veya olağanüstü toplantıları yasalara ve tüzüğe uygun şekilde
hazırlar, gününü, gündemini, yerini belirler. Parti Meclisi’nin oyuna sunar.
• Parti programı, büyük kongre kararları ve seçim bildirgesi çerçevesinde partinin
politikasını, stratejisini ve seçim bildirgelerini hazırlayıp Parti Meclisi’nin onayına sunar.
Bunların toplumda anlaşılıp benimsenmesi için gereken çalışmayı yapar.
• Partinin hükümetle, başka partilerle ilişkilerini düzenler ve bu konuda gereken kararları
alır.
• Demokratik kitle örgütleri, toplumsal amaçlı dernek ve kulüpler, sendikalar, meslek
odaları ve benzeri kuruluşlarla ilişkileri düzenler.
• Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetin programı ile ilgili görüşlerini belirler, Parti
Meclisi’ne sunar.
• Başka partilerden gelen katılma, iş birliği veya birleşme konularında belirlediği görüşlerini
Parti Meclisi’ne sunar.
• Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını düzenler ve yürütür. Eğitim konularını
saptar, eğitim konusunda yararlanılacak bilgi, belge ve kaynakları hazırlar.
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• Çalışma raporunu hazırlar, Büyük Kongre’ye sunulmak üzere Parti Meclisi’nin onayına
sunar. Büyük Kongre’de görüşülecek karar tasarılarını ve önerilerini hazırlar, Parti
Meclisi’ne sunar.
• Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve uygular. Parti kesin hesabını
hazırlayıp onay için Parti Meclisi’ne sunar. Süresi içinde genel başkan adına Anayasa
Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.
• Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.
• Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlayıp, Parti Meclisi’ne sunar. Onaylandıktan
sonra uygular, örgütte uygulanmasını izler ve denetler.
• Yasa ve tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgüt birimi görevlilerini görevlerinden alır,
geçici kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını sağlar.
• Partinin amaçlarına uygun olarak, taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt araçları alır, kullanır,
işletir veya satar. Taşınmaz malların satışı için Parti Meclisi’nden yetki alır.
• Partililerin, parti tüzüğüne uygun siyasal yaşam anlayışıyla çalışma ilkeleri çerçevesinde
özveri ve hoşgörü içinde ülke ve toplum yararına hizmet etmelerini izler, denetler ve
sağlar.
• Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir makbuzları bastırır, örgüte
gönderir.
• Disiplin cezalarının bağışlanması istemleri ile ilgili dosyaları hazırlar ve Parti Meclisi’nin
onayına sunar.
• Tüzüğün diğer maddelerinde Merkez Yürütme Kurulu’na verilen görevleri yerine getirir ve
gerekli kararları alır.
• Merkez Yürütme Kurulu, belli konuların incelenmesinde, izlenmesinde, bilimsel
çalışmaların yürütülmesinde, üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir, bu
amaçlarla komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlarda partili TBMM üyelerini ve partilileri
görevlendirebilir.
• Merkez Yürütme Kurulu’nun çalışma ilkeleri ve yönetim esasları yönetmelikle düzenlenir.
• TBMM Grup Başkan Vekilleri, Genç Gelecek Yönetimi Genel Başkanı, Merkez Yürütme
Kurulu toplantılarına katılırlar, görüş ve önerilerde bulunurlar, oy kullanamazlar.

PARTİ TEMSİLCİLİĞİ
Madde 31.
Parti Meclisi ya da ilgili yönetim kurulu; henüz il, ilçe veya belde örgütü kurulmamış il, ilçe
ve beldelerde; başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek; program, tüzük
ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için
başvuran yurttaşların giriş belgelerini ilçe örgütüne vermek üzere kabul etmek ve böylece
o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile bütünüyle ilgili yönetim
kurulunun sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle “parti
temsilciliği” açabilir.
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Temsilcilerin görevi, bu yerlerde parti örgütünün oluşturulması ile ya da illerde PM
tarafından, ilçelerde İl Yönetim Kurulu tarafından, beldelerde de İlçe Yönetim Kurulu
tarafından temsilcinin görevine son verilmesi ile biter.
İl Temsilcisi Parti Meclisi’ne, İlçe Temsilcisi İl Yönetim Kurulu’na, Belde Temsilcisi İlçe
Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

YURTDIŞI PARTİ TEMSİLCİLİĞİ
Madde 32.
PM, gerekli gördüğünde, yurtdışında bir ya da birden fazla Parti Temsilciliği açabilir.
Yurtdışı parti temsilcileri PM tarafından seçilir. Yurtdışı temsilcileri, partiyi bulundukları
ülkede temsil eder; çeşitli parti, kişi ve kuruluşlarla parti adına ilişkileri sürdürür.

KONFERANSLAR
Madde 33.
PM, gerekli gördüğünde parti üyeleri ile sınırlamadan, katılımcılarını önceden belirleyerek
merkezi ve iller düzeyinde genel ve özel konferanslar toplayabilir. Konferanslar, danışma
ve eğitime yöneliktir; karar organı değildir.

GÖREVDEN ALMA
Madde 34.
•

•

Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzükte sayılan ve tutulması zorunlu defterleri tutmayan,
muhasebe ve harcamalarla ilgili bilgi ve belgeleri Genel Merkeze süresi içinde
göndermeyerek partiyi zor duruma düşüren, personel ücretini, kirayı, telefon parasını,
stopajları ve varsa parti aracının vergilerini zamanında ödemeyen ve ayrıca yasa,
tüzük ve yönetmeliklere göre belli sürelerde yapılması gereken işleri yapmayan veya
partinin siyasal ilkeleriyle, doğrultusuyla, yaşam anlayışı ile ve çalışma kurallarıyla
bağdaşmaz tutum ve davranış içine giren; il, İlçe, belde başkanı ve il, ilçe, belde
yönetim kurullarının üyeleri, bağlı oldukları üst yönetim birimi tarafından gerekçeli
kararla görevden alınır, gerekçeli karar (5) gün içinde üst yönetim birimine gönderilir.
Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin yüklediği veya üst yönetim birimlerinin verdiği
görevi yapmayan, parti çalışmalarını aksatan, üst yönetim birimlerinin ve disiplin
kurullarının süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan, il, ilçe, belde başkanları ile il, ilçe
ve belde yönetimleri, üst yönetim birimince yazı ile uyarılır. Uyarıda verilecek olan en
az (10) günlük süre içinde, uyarı gereklerini yerine getirmeyenler, üst yönetim birimi
tarafından gerekçeli kararla görevden alınırlar. Gerekçeli karar (5) gün içinde üst
yönetim birimine gönderilir. Seçim döneminde bu durumlar için yukarıdaki ilk madde
uygulanır. Merkez Yürütme Kurulu, yukarıda sayılan nedenlerle parti yararı açısından
ivedi durumlarda, her organ biriminin başkan ve yönetim kurullarını gerek görürse bir
üst yönetim biriminin görüşünü de alarak ve bilgi vererek görevden alabilir.
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•

•

•

Yukarıdaki üç fıkrada gösterilen görevden alma kararı, Siyasi Partiler Kanunu’nun
102. maddesinin 2. bendinde gösterilen haller dışında, yetkili kurulların üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla alınır.
Birinci ve ikinci fıkradaki yetkinin kullanılması sonucu, görevden alınanlar, gerekçeli
kararın tebliğinden başlayarak (5) iş günü içinde üst yönetim birimine itiraz edebilirler.
Üst yönetim biriminin (15) gün içinde vereceği karar kesindir. İtirazda bulunmuş
olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme nedeni sayılmaz.
Merkez Yürütme Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden
başlayarak (5) gün içinde Parti Meclisi’ne itirazda bulunabilir. Parti Meclisi’nin ilk
toplantısında itiraz incelenir ve karara bağlanır.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
Madde 35.
Üst yönetim birimince görevden alınan il, ilçe başkanı ve il, ilçe yönetimleri yerine,
aşağıdaki biçimde yenileri seçilir:
•
•

•

•

Başkan görevden alınmışsa, kendi yönetim birimi yenisini seçerek görevlendirir.
İl başkanı ve il yönetim kurulu birlikte veya yalnız il yönetim kurulu görevden
alınmışsa Merkez Yürütme Kurulu, başkan dahil (7) kişilik bir geçici kurul atar. İl
geçici kurulu (45) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü il kongresini
toplar.
İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu birlikte veya yalnız ilçe yönetim kurulu görevden
alınmışsa il yönetim kurulu, başkan dahil (5) kişilik bir geçici kurul atar. İlçe geçici
kurulu, (30) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü ilçe kongresini toplar.
Olağanüstü kongrede, üst yönetim biriminin görevden alma nedenlerini saptayan
raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden alan üst yönetim biriminin
temsilcileri, dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalardan sonra görüşme
açılmaz; seçim yapılır.

Yukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca seçilen başkan ve yönetim kurulu
üyeleri görevden alınanların süresini tamamlar.

PARTİ DENETMENLERİ
Madde 36.
Merkez Yürütme Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak
üzere parti denetmenleri görevlendirir. Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve
yetkileri yönetmelikle düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONGRELER VE GENEL KONGRE
İLÇE KONGRESİ
Madde 37.
İlçe Kongresi, 2 yılda bir toplanır. İlçe Kongresi’nin tarihi, İl Kongresi’ni mümkün kılacak
şekilde, İlçe Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
İlçe Kongresi’nin toplanması ile ilgili kurallar, tüzükte İl Kongresi için belirtilen kuralların
aynısıdır.
Olağanüstü İlçe Kongresi, İlçe YK kararı ya da bir önceki İlçe Kongresi delegelerinin beşte
birinin yazılı istemiyle toplanır. Delegelerin istemiyle toplandığında, gündem, istekte
belirtildiği gibidir.
Ayrıca, yılda bir defa seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.
İlçe Kongresi, en çok 400 delegeden oluşur. Delegeler seçim yönetmeliğine göre seçilir.
İlçe Kongresi, üyesi 400’den az olan ilçelerde üyelerin doğrudan katılımıyla yapılır.
•
•
•

İlçe Kongresi, İl Kongresi delegelerini ve İlçe Başkanı ile İlçe Yönetim Kurulu’nu
seçer
Partinin amaçları, ilkeleri, politikaları ve üst organların kararları doğrultusunda
ilçenin politik durumu ve yerel sorunlarına ilişkin özel politikalar saptar.
İlçe Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu tartışıp kararlar alır, ilçe örgütünün gelirgider hesaplarını ve tahmini bütçeyi onaylar.

İlçe kongresinin üyeleri şunlardır:
• İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,
• İlçe Belediye Başkanı ile İlçe çevresindeki belediyelerin partili başkanları.

İlçe kongresinin onur üyeleri şunlardır:
• İlçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri ile eski Genel Merkez yöneticileri,
• Eski ilçe başkanları,
• İlçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları.

İL KONGRESİ
Madde 38.
İl Kongresi, Genel Kongre’nin yapılmasına engel olmayacak süreler içerisinde toplanır. Bu
süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz.
Ayrıca, yılda bir defa seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.
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İlçe kongrelerinde seçilen delege sayısı 600’ü geçemez. Ancak ilçe örgütlerinin
kurulmadığı ya da ilçe kongrelerinin yapılmadığı iller ile üye sayısı 600’den az illerde il
kongresi doğrudan il üyelerinin katılımı ile yapılır.
İl Kongresi’nin toplanmasına ve delegelerin belirlenmesine ilişkin yöntem ve ayrıntı,
ilçelerin kongre tarihinden en az bir ay önce PM tarafından hazırlanan bir parti içi seçim
yönetmeliği ile parti örgütlerine bildirilir.
İl Kongresi, il Yönetim Kurulu’nun belirlediği yer, gün ve gündemle toplanır. Kongre’nin
toplanma yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
Birinci çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, en geç bir hafta içinde aynı gündemle çoğunluk
aranmaksızın toplanır. İl Kongresi’nde delegelerin onda birinin önerisiyle gündeme madde
eklenebilir.
Olağanüstü İl Kongresi, Parti Meclisi veya İl Yönetim Kurulu kararıyla veya il delegelerinin
beşte birinin yazılı isteğinin İl Yönetim Kurulu’na iletilmesiyle toplanır. Delegelerin
istekleriyle toplandığında, gündem, istekte belirtildiği gibidir.
İl kongresinin üyeleri şunlardır:
• İlin partili TBMM üyeleri,
• İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri,
• İl disiplin kurulu üyeleri,
• İlçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi temsilcileri,

İl kongresinin onur üyeleri şunlardır:
• İlde kayıtlı parti meclisi üyeleri,
• İlde kayıtlı eski genel merkez yöneticileri,
• İlde kayıtlı eski TBMM Üyeleri,
• Eski il başkanları,
• İlde kayıtlı eski il ya da büyükşehir belediye başkanları,
• Genişletilmiş il meclisine katılma hakkı olan partililer.

İl Kongreleri,
• İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle yedeklerini,
• İl disiplin kurulu üyeleri ile yedeklerini,
• Genel kurula katılacak il temsilcilerini
Gizli oyla seçer.
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Ayrıca;
• İl Kongresi, parti politika ve kararlarıyla birlikte ülke ve dünya ve ülke sorunlarını tartışır
ve kararlar alır.
• İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporuyla mali raporunu tartışıp kesin hesapla birlikte
kararlaştırır ve tahmini il bütçesini onaylar.

BÜYÜK KONGRE
Madde 39.
Büyük Kongre üç yılda bir yapılır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Başlangıç ve bitiş tarihleri
Merkez Yürütme Kurulu’nca saptanır. Merkez Yürütme Kurulu’nca saptanan süreler içinde
olmak koşuluyla ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise
Merkez Yürütme Kurulu belirler.
Kongre günlerini belirleyen yönetim birimi, alt yönetim biriminin görüşlerini alır; yılda bir kez
Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği tarihte toplanır.
Kongreye sunulacak yönetim kurulu faaliyet raporu, kongre tarihinden en az yedi (7) gün
önce elektronik ortamda veya il ve ilçe merkezlerinde basılı olarak delegelerin
incelemesine sunulur.
Genel başkan, Parti Meclisi ya da Büyük Kongre delegelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle,
Büyük Kongre olağanüstü olarak toplanır. İstek halinde, gündem isteğinin Genel merkeze
ulaşmasından başlayarak en çok iki ay içinde, genel başkan, kongreyi toplamakla
yükümlüdür.
Olağan ya da Olağanüstü Kongre’nin yeri, günü ve gündemi, on beş gün öncesinden
örgütlere bildirilir. Kongre delegelerinin onda birinin imzasıyla gündeme madde eklenmesi
kararlaştırılabilir.
Kongre’nin toplantı yeter sayısı, delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlan edilen gün ve
saatte toplanmak için yeter sayı oluşmazsa kongre, en geç bir hafta içerisinde çoğunluk
aranmadan aynı gündem ve katılan delegelerle toplanır.
Kongre Divanı, bir başkan, iki yardımcısı ve iki sekreterden oluşur ve açık oyla seçilir.
Kongreye sunulacak rapor ve belgeler, en az yedi gün öncesinden kongre delegelerine
ulaştırılır ve parti iradesinin yansıması için, örgüt içinde tartışılması sağlanır. İl ve İlçe
Yönetim Kurulları, bu çalışmayı örgütlemekle yükümlüdür.
Kongre;
• Partiyi, ülke ve dünyayı ilgilendiren tüm konuları tartışır ve partiyi bağlayıcı kararlar almak
• Genel başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu’nu gizli oyla seçer,
• Partinin tüzük ve programında değişiklik yapabilir,
• Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve ibra eder veya kesin hesabı reddeder,
• Partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığının
sona ermesine karar verebilir,
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• Partinin hukuki varlığının sona erdirilmesi kararı üzerine, partinin mallarının tasfiye veya
intikal şekline kararlar verebilir.
Büyük Kongre, partinin en üst organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. Büyük
Kongre’nin seçilmiş delegeleri 1100 kişiden fazla olamaz. Delegeler İl kongreleri tarafından
seçilir. Son İl Kongresi’nde seçilmiş delegeler Büyük Kongre delegesidir. İllerin seçeceği
delege sayısı, illerin milletvekili sayısının en çok iki katı kadardır. Büyük Kongre
delegelerinin sayısı ve seçim yönteminin ayrıntıları, parti kongreleri öncesinde, Parti
Meclisi tarafından bir genelgeyle bütün parti örgütüne bildirilir.

Kongre’nin doğal delegeleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel Başkan,
Parti Meclisi asil üyeleri,
Partili bakanlar kurulu üyeleri
TBMM’nin partili üyeleri
Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri
Üyeliği devam eden parti kurucuları
Partili büyükşehir ve il belediye başkanları,
İl genel meclis başkanları.

Parti kurucularının sayısı, Büyük Kongre’nin seçilmiş delegelerinin yüzde on beşinden
çoksa, kurucular aralarında toplanarak, bu oranı sağlamak üzere, delegelerini seçerler.
Büyük Kongre’nin doğal delegeleri il kongrelerinde ayrıca Büyük Kongre Delegesi olarak
seçilemezler.
Parti üyeliği devam etmek kaydıyla geçmişte genel başkanlık, başbakanlık, TBMM üyeliği
yapmış olan partililer genel kongrenin onur üyeleridir. Onur üyeleri kongrede konuşabilir
ancak oy kullanamazlar.

TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI
Madde 40.
Büyük kongre yoklama yapıldıktan sonra, yeter sayı varsa parti genel başkanı tarafından
açılır. İlk toplantı için toplantı yeter sayısı Büyük Kongre üye tam sayısının salt
çoğunluğudur. İkinci toplantı hazır bulunanlarla yapılır. Büyük Kongrenin karar yeter sayısı
aksine bir hüküm yoksa, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

KONGRE DİVANI
Madde 41.
Büyük Kongrede gündeme geçilmeden önce bir başkan yeterli sayıda başkan yardımcısı
ve bir katip üye seçilerek kongre divanı oluşturulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Madde 42.
TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler; önseçim, aday yoklaması ve
merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir.
Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi
karar verir. Parti Meclisi, önseçim veya aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki
aday listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunu’ndaki ilkelere göre yeteri
kadar sıra ayırabilir.
• Önseçim, partiye yazılı üyelerin katılımı ile yapılır.
• Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır.
• Merkez yoklamasında adaylar parti meclisince saptanır.
Önseçim veya aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Merkez yoklaması
yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam sayısı, genel merkezce Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı’na sunulan partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde on beşinden
fazla olamaz.
Partinin son genel seçimlerde yüzde ondan (%10’dan) az oy aldığı seçim çevrelerinden
gösterilen toplam milletvekili aday sayısı bu orana göre hesaplanan milletvekili aday
sayısına dahil değildir.
• Önseçim veya aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı için başvuramazlar.
• Parti Meclisi, adayları belirlerken, engellilerin TBMM’de temsiline özen gösterir.

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIĞA BAŞVURMA
Madde 43.
• Adaylık için başvuru tarihleri parti meclisince saptanır ve açıklanır.
• Adaylık başvuruları, genel merkezdeki ilgili birime yapılır.
• Adaylık başvuruları ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖN KOŞULLARI VE İNCELEME
Madde 44.
TBMM üyeliğine aday olmak üzere önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması için
başvuranlara, Merkez Yönetim Kurulu’nca ön inceleme yapılır ve parti meclisinin onayına
sunulur.
Adaylık başvurusu yapan parti üyeleri için inceleme, yasal nitelikler açısından yapılır.
Parti üyesi olmayanların adaylık başvuruları, ilgili il ve ilçe yönetim kurullarının görüşleri de
alınarak incelenir. Parti üyesi olmayanlardan,
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a) Parti meclisince önseçimle gelenler,
b) Aday yoklamasına katılanlar,
c) Merkez yoklamasına katılmaları uygun bulunanlar,
d) Merkez kontenjanından aday gösterilenler,
Tüzüğün 8. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilir.
Yasalar nedeniyle partiye yazılma olanağı bulunmayan kimselerden adaylığa
başvuranların, parti üyesi olmaksızın, önseçime, aday yoklamasına ve merkez
yoklamasına katılabilmeleri Parti Meclisi’nin kararına bağlıdır.

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Madde 45.
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti
adaylarının belirlenmesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.
Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, parti meclisinindir. Parti meclisi bu
yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim
kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçimin yapıldığı çevredeki örgüt birimine
danışır.
Yerel seçimlerde görev yaptıkları yerde, aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile
yönetim kurulları üyelerinin belirlenen seçim takvimine göre, milletvekili seçimi veya yerel
yönetimler seçimi için, parti yöneticileri ile kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken süre
kadar önce görevlerinden istifa etmeleri zorunludur.

Madde 46.
Kadın Partisi; ilkesel olarak mükemmel eşitlik, yani eşit temsil, eşit yurttaşlık talebi olan
“Parite” sistemini benimsemekle birlikte, bu eşitlik sağlanana kadar partinin katıldığı
milletvekili genel seçimleri ile yerel seçimlerde, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve
belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında; TBMM ve yerel yönetimlerdeki
kadın ve erkek temsili eşitleninceye kadar, KPEF (Kadın Partisi Eşitlik Formülü) yani
erkek adaylara genel seçimlerde TBMM’deki kadın milletvekili oranında, yerel
seçimlerde, Belediye Başkanlığı ile İl Genel ve Belediye Meclisleri’ndeki kadın temsili
oranında erkek cinsiyet kotası uygulanacaktır. Her genel ve yerel seçimlerden sonra,
seçim sonuçlarına göre oranlar yenilenir.
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ALTINCI BÖLÜM

DİSİPLİN KURULLARI
Madde 47.
•
•
•

Yüksek Disiplin Kurulu; Kurultayca seçilen (7) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
İl Disiplin Kurulu; İl kongresince seçilen (2) asıl ve (1) yedek üyeden oluşur.
TBMM Grup Disiplin Kurulu; Grup Genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç
Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur.

PARTİ SUÇLARI
Madde 48.
Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek,
kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.

1. Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Programa ve tüzük kurallarına, Büyük Kongre ve yetkili organ kararlarına aykırı
davranmak,
Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve
davranışlarda bulunmak,
Parti amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda
bulunmak,
Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak,
Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi seçimlere hile
karıştırmak,
Parti kayıt ve defterlerini saklamak, görevi devir sırasında bunları teslim etmemek,
Temel insan hakları ihlallerinde bulunmak,
“Özel alan” dahil, kadına ve LGBT bireylere yönelik fiziksel ve/veya psikolojik her
türlü şiddet, baskı, tehdit, cinsel taciz, aşağılama, egemenlik kurma gibi cinsiyetçi
uygulamalarda bulunmak,
Kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve
yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile
yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici
davranışta bulunmak,
Parti çalışmalarında, özellikle kongrelerde üyelere ve görevlilere eylemli saldırıda
bulunmak, çalışmayı engellemek veya önlemek.

2. Geçici Çıkarma Cezası Verilecek Parti Suçları
•
•
•

Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak,
Gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak,
Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve
çalışmak,
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•
•

Parti çalışmalarında üyelere sözlü ya da eylemli saldırıda bulunmak, parti düzenini
bozmak, çalışmaları aksatmak,
Birinci bölümdeki parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak
durumlarında suç sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde
görevli disiplin kurulunun takdiri ile geçici çıkarma cezası verilebilir. *(Yönetmelikte
ayrıca düzenlenmiştir.)

3. Kınama Cezası Verilecek Parti Suçları
•
•
•
•

Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
Parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve
davranışlarda bulunmak,
Partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler
çıkarmak, bunları yaymak ve sövmek,
Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak, geçici çıkarma cezası
verilecek hallerde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak
durumlarında ve parti suçu sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi
halinde görevli disiplin kurulunun kararı ile kınama cezası verilebilir.

4. Uyarma Cezası Verilecek Parti Suçları
•
•
•

Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler
söylemek, sövmek,
Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,
Kınama cezası verilecek suçlar kapsamında belirtilen bazı parti suçlarının özel
koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve suç sayılacak eylemi işleyenin
etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile uyarma
cezası verilebilir.

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 49.
Disiplin cezaları "uyarma", "kınama", “geçici çıkarma" ve "kesin çıkarma"dır.
•
•
•
•

Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir.
Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.
Geçici çıkarma; üyenin partiden bir yıldan iki yıla kadar, ilişkisinin kesilmesidir.
Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir.

Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile parti organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler
görevlerinden alınırlar.
Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar
ve cezalarının tamamlanmasından itibaren (6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler.
Ancak bu durum, kendilerinin parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı
kararlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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Kınama ve geçici çıkarma cezaları, cezayı veren kurul tarafından, partilinin yazılı
bulunduğu il ve ilçe başkanlıklarına bildirilir ve ilgilinin cezası, defterlere ve çizelgelere
işlenir. Ayrıca üye kütüğüne işlenmek üzere genel sekreterliğe verilir.
Kesin çıkarma cezası alanların adları defterlerden ve üye kütüğünden silinir, kimlikleri
genel sekreterlikçe bütün örgüte duyurulur.
Disiplin kurulları; cezaların yürürlük ve uygulama tarihlerini kararlarında belirtirler.
Üyeler hakkında disiplin cezası isteminde bulunan organ, suçlama konusunu ve istediği
cezayı açık olarak belirtir, disiplin kurulları istemle bağlı değildir. Kovuşturma sonunda
kanıtlara göre karar verilir.
Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere, bir üst ceza verilir.

KARARLAR VE İTİRAZ
Madde 50.
Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları, en çok (2) ay, Yüksek Disiplin Kurulu,
en çok (4) ay içinde karara bağlarlar. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan işler için
gerekçesi gösterilerek Parti Meclisi'nden ek süre isteyebilirler. Verilecek ek süre bir aydan
uzun olamaz.
Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu kararları kesindir.
İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı il yönetim kurulu ve ilgilisi (10) gün içinde Yüksek Disiplin
Kurulu'na gerekçeli olarak itiraz edebilirler.
Yüksek Disiplin Kurulu erteleme kararı vermemişse, itiraz İl Disiplin Kurulu kararının
uygulanmasına engel olamaz.
Parti organlarının kararlarına karşı yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve
itiraz suç sayılmaz.

DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR
Madde 51.
•

•
•

•

Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. bendi uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın partiden kesin olarak çıkarılmasını istediği üye, merkez yönetim
kurulunca gecikmeksizin Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilir. Yüksek Disiplin
Kurulu, gecikmeksizin toplanarak, konuyu öncelikle görüşür ve (7) gün içinde karar
bağlar, ilgili üye, kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantıda, yazılı veya sözlü olarak
savunma yapabilir.
Seçimler sırasında veya yayın yolu ile ya da açık toplantılarda işlenen parti
suçlarının kovuşturulmasında, inceleme süreleri yönetmelikle kısıtlanabilir.
Disiplin Kurulları, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve
katılanların çoğunluğu ile karar verir. Disiplin Kurulları incelemeleri, belgeler
üzerinde yapabilecekleri gibi tanık da dinleyebilirler.
Yetkili Disiplin Kurulu’na, işlendiği tarihten başlayarak 6 ay içinde gönderilmeyen
parti suçları için kovuşturma yapılamaz.
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•
•
•
•
•
•

Kesinleşen Disiplin Kurulu Kararları, Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili yönetim
kurullarınca, olduğu gibi ve süresince uygulanır.
Disiplin kurulu üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz; kendilerine
partiden hiçbir gelir sağlanamaz.
Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelmeyen üye, kurul kararı ile
görevden ayrılmış sayılır.
Kongrelerde disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları
üzerinde görüşme yapılamaz, karar alınamaz.
Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üyenin parti kütüğünde yazılı adreslerine yapılan
bildirimler, geçerli ve yeterlidir.
Örgüt ve yönetim birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve
isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

PARTİ GRUPLARI
GRUPLARIN OLUŞMASI
Madde 52.
•

TBMM Parti Grubu

Partinin, yasada belirtilen yeter sayıda (20) milletvekili varsa, TBMM Parti Grubu kurulur ve
kuruluşu genel başkan tarafından TBMM Başkanlığı’na bildirilir.
•

TBMM Parti Grubu Genel Kurulu

Parti Grubu; program ile Genel Kongre ve PM kararlarıyla belirlenen parti politikalarını
TBMM çalışmaları yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, grup iç yönetmeliği çerçevesinde
çalışır. Grup iç yönetmeliği; grubun kuruluşunun TBMM Başkanlığı’na bildirilmesinden
itibaren 15 gün içinde, PM tarafından hazırlanır ve yürürlüğe girer. Bu yönetmelik TBMM
Başkanlığı’na sunulur.
•

Bakanlar Kurulu ya da bir bakana güven ya da güvensizlik oyu verilmesi için karar
alma yetkisi, Grup Genel Kurulu’nundur. Bu yetki başka bir organa devredilemez.
Grup Genel Kurulu’nda seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ilişkin bağlayıcı
nitelikteki oylamalar gizli oyla yapılır.

GRUP BAŞKANI
Madde 53.
Partinin genel başkanı, TBMM üyesi ise; parti grubunun ve Grup Yönetim Kurulu’nun da
başkanıdır. Genel başkan, TBMM üyesi değil ise, grup üyeleri arasından iç yönetmelikte
gösterilen yöntemle grup başkanı seçilir.
•

Genel başkan, parti çalışmalarıyla ilgili olarak grup üyelerine görev verebilir.
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TBMM PARTİ GRUBU YÖNETİM KURULU
Madde 54.
•
•
•
•

TBMM Grubu Yönetim Kurulu; grup başkanı, Grup Genel Kurulu’nun kendi üyeleri
arasından seçtiği iki başkan vekili ve yeteri kadar asil ve yedek üyeden oluşur.
Grup organları her toplantı yılının başında ve o toplantı yılı için seçilir. Seçimler gizli
oyla yapılır.
Grubun sözcüsü genel başkandır. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda grup
başkan vekilleri ya da ivedi durumlarda seçilen sözcüler bu yetkiyi kullanır.
Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve meclis çalışmalarında
uyum ve disiplin sağlanması Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir.

GRUP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 55.
•
•
•

Partili milletvekilleri, yasama çalışmalarında, partinin; program, tüzük, Büyük
Kongre ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda çalışmak,
Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve desteklemek,
Geçerli özürleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu’na, komisyon ve grup toplantılarına
düzenli olarak katılmaktır.

GRUP KURULAMAYAN DURUMLAR
Madde 56.
Parti milletvekillerinin sayısı grup kurmaya yetmiyorsa; bu milletvekilleri partinin genel
tutumunu ilgilendiren ya da genel başkanca gerekli görülen konularda toplanarak ortak
tutum belirler. Aralarındaki iş birliğinin ve görev bölümünün kurallarını genel başkana
danışarak saptarlar.

TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU
Madde 57.
•

•

TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl, 3
yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki 15 gün içinde yapılacak ilk toplantıda Grup
Disiplin Kurulu, başkan ve sekreter üyeyi seçer.
Grup Disiplin Kurulu’nun çalışma koşulları ve yöntemleri PM tarafından
hazırlanacak disiplin yönetmeliğiyle belirlenir.
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İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSLERİ PARTİ GRUPLARI
Madde 58.
•

•

•

•
•

İl Genel Meclisi ve belediye meclislerindeki parti üyeleri kendi aralarında bir grup
oluştururlar. Partili belediye başkanları, Belediye Meclisi’ndeki parti gruplarının
doğal başkanıdır.
Belediye Meclisi Parti Grubu, kendi içinden grup başkanı, grup başkan vekilleri ve
sözcülerini seçer. İl Genel Meclisi, Parti Grubu’nun başkanı ise, meclis üyesi olduğu
takdirde Parti İl Başkanı’dır. Bu grup, kendi içinden başkan, başkan vekili ve
sözcüsünü seçer.
İl ve ilçe başkanları; parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporu
görüşmeleri öncesi olmak üzere 1 yıl içinde en az 3 kez toplantıya çağırır. Parti
grupları, il ve ilçe başkanları ve Yönetim Kurulları’nın görüş ve önerilerini dikkate
alır.
Grup üyeleri; parti program ve ilkelerine, Genel Kongre ile kendi kongrelerinin ve
gruplarının kararlarına uymak zorundadır.
Belediye başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup
kararı alınamaz. İl meclisi ve belediye meclisleri, parti gruplarının oluşturulması,
çalışma yöntemleri ve bu grupların parti örgütü ile ilişkileri PM tarafından
hazırlanacak yerel yönetimlere ilişkin yönetmelikte düzenlenir.

ÜYELİKLERDE BOŞALMA
Madde 59.
Disiplin kurullarında, kendi istediği ile görevden ayrılma ya da başka nedenlerle boşalma
olursa, yedekler sıra ile çağrılır. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu için genel
başkan, İl Disiplin Kurulu için il başkanı yedekleri göreve çağrılır.
Yedeklerin çağrılmasından sonra üye sayısı toplanma yeter sayısının altına düşerse veya
bir gün içinde üye tam sayısının yarısından fazlası boşalırsa, kurul yedekleriyle birlikte
düşmüş sayılır. Kongrelere kadar görev yapmak üzere yeni Yüksek Disiplin Kurulu ya da İl
Disiplin Kurulu, parti meclisince seçilir.

BAĞIŞLAMA
Madde 60.
•
•
•

•

Kesinleşen disiplin cezalarını bağışlama yetkisi Parti Meclisi’nindir.
Parti Meclisi, bağışlama yetkisini ceza alanın yazılı isteği üzerine ve disiplin
kuruluna gönderen örgüt yönetim biriminin görüşünü de alarak kullanır.
Merkez Yönetim Kurulu, bağışlama isteyenin yazılı başvurusu üzerine, isteği disiplin
kuruluna gönderen örgüt biriminin görüşünü de alarak, disiplin dosyası ile birlikte
Parti Meclisi’ne sunar.
Parti Meclisi kararını gizli oylama ile verir.

33

SEKİZİNCİ BÖLÜM

PARTİNİ GELİR KAYNAKLARI
Madde 61.
Partinin gelir kaynakları şunlardır:
1. Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi,
2. Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,
3. Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup ödentisi,
4. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satışlarından sağlanan
gelirler,
5. Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,
6. Partice düzenlenen her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden sağlanan gelirler,
7. Parti yayınlarının satış karşılıkları,
8. Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler,
9. Partinin malvarlığından sağlanan gelirler,
10. Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve
taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar,
11. Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler,
12. (8) ve (9) maddelerde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç
ödenmez.
13. (8). maddede yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari nitelik
taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de vergi, resim ve
harç ödenmez.
14. (9.) maddede yazılı gelirlerden partinin sahip olduğu ve ticari olarak işletilen
basımevlerinin gelirleri ile taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim ve
harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır. Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi örgüt
yönetim birimince veya görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir.
Gelirler, partinin tüzel kişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır.
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HARCAMALAR
Madde 62.
•
•

•

Partinin yapacağı harcamalar, bağıtlar ve girişeceği yükümlülükler, genel merkezde
parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yapılır.
İl ve ilçe yönetim kurullarının, parti tüzel kişiliği adına bağıt yapması ya da hüküm
üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. Önceden izin alınmadan
girişilen bağıt ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz, genel
başkana, genel başkan yardımcılarına, genel sekretere ve Merkez Yönetim Kurulu’na,
Parti Meclisi’ne veya parti tüzel kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda
sorumluluk, bağıtı yapan veya yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere düşer.
Harcamaları, bütçeye uygun olarak, genel merkezde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı, illerde ve ilçelerde saymanlıktan sorumlu başkan
yardımcıları yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve ilgili Yönetim
Kurulları’nın kararına bağlıdır.

YETKİ
Madde 63.
Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta
bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için merkezde İdari ve Mali İşlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla, genel sekreterin, il ve ilçelerde başkanla
saymanlıktan sorumlu başkan yardımcısının imzaları zorunludur.
61. madde hükümleri saklıdır.

BÜTÇE
Madde 64.
Genel merkezin bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti Meclisi’nin onayı
ile yürürlüğe girer.
İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim biriminin onayı ile
yürürlüğe girer.
Örgüt yönetim birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir ve
giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.

HESAP YÖNETMELİĞİ
Madde 65.
Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. Parti gelirlerinin toplanmasında ve
harcamalarda uygulanacak kurallar, bütçe ve kesin hesabın hazırlanması; gelir
alındılarının ve tutulması zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim
birimlerinin bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü
ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen “Hesap Yönetmeliği” ile belirlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
PARTİ DEFTERLERİ
Madde 66.
Parti teşkilatının her kademesindeki organlar;
12345-

Üye kayıt defteri,
Karar defteri,
Gelen ve giden evrak kayıt defteri,
Gelir ve gider defteri,
Demirbaş eşya defteri,

tutmak zorundadır.

Üye kayıt defteri; her kademedeki parti organı örneği genel merkez tarafından hazırlanan
bir üye kayıt defterini tutar. Bu defterlere partiye kabul olunan üyeler kayıt edilir. Kayıtlar
mahalle ve köy esasına göre yapılır. Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik
beyannamelerinin bir örneği il ve ilçe yönetim yönetim kurulu başkanlıklarınca ayrı bir
dosyada saklanır. Üye kayıt defterinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı ve
üye giriş beyannamelerinin saklanması ile ilgili hususlar iç yönetmelikte gösterilir.
Karar defteri; ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırası ile kapsar.
Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva
etmesi gereken kongre tutanak özetleri başkanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen-giden kayıt defterleri; gelen ve giden evrakın örnekleri tarih ve numara altında
dosyalarında saklanır.
Gelir-gider defteri; parti adına elde edilen gelirlerin ne suretle alındığı ve yapılan
giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı sıra ile belgeler ile belirtilecek şekilde bu
deftere geçirilir.
Demirbaş ve eşya defteri; parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt
araçları ve taşınmaz mallar, tarih sırasına göre ve ilgili belgelerde belirtilmek suretiyle bu
deftere kayıt edilir. Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın
bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenerek tasdik edilir. Partiye giriş
işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademelerinde alfabetik
sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır. Bu defterden başka parti
organ ve kurulunca tutulmasında fayda görülen diğer defterler parti iç yönetmeliğinde
gösterilir.
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ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ
Madde 67.
Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti organları ile bu tüzükte belirtilen
bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, meslek ve sanatları ile ikametgahlarını gösterir
onaylı liste nüfus cüzdanı örnekleri ile birlikte seçim ve atama tarihinden itibaren 15 gün
içinde genel merkez tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.
İlçe ve il başkanlıklarında yönetim ve disiplin kurullarında başkan ve üyeliklere seçilenler,
birinci fıkrada yazılı kimlik, ikametgah ve mesleklerine ait bilgileri, kendilerinin nüfus
cüzdanı örnekleri ile birlikte 15 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine göndermek
zorundadır.

TÜZÜK VE PROGRAMIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 68.
Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesi büyük kongre tarafından
kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak suretiyle yapılabilir.

GENEL BAŞKANLIK İRTİBAT BÜROSU
Madde 69.
Parti meclisi, genel başkanın İstanbul’daki parti çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilmesi için
İstanbul’da “Genel Başkanlık İrtibat Bürosu” açabilir.

KONGRE İLANLARI
Madde 70.
Parti kongreleri gazetelerde ilan edilmeyebilir.

PARTİ YAYINLARI
Madde 71.
Parti politikalarının yaygınlaştırılması, üyelere ve halka aktarılabilmesi amaçlı haftalık,
günlük vb. düzenli gazete, dergi, bülten, broşür, katalog türü yayınlar çıkarır, film veya
müzik kaseti hazırlatıp çoğaltabilir.
Yayın/yayınların kimler tarafından ve nasıl
çıkarılacağına dair merkezi düzeyde Parti meclisi, yerel düzeyde ise il yönetim kurulu karar
vermeye yetkilidir.

ÇEŞİTLİ PARTİ ETKİNLİKLERİ
Madde 72.
Parti Meclisi, il, ilçe ve Genç Gelecek Yönetimleri’nin çalışmalarını halka duyurabilmek,
politikalarını tanıtmak amaçlı yemekli toplantılar, kermes, çeşitli sanat dallarında sanat icra
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eden sanatçıların katıldığı; şölen, şiir dinletileri, film, dia gösterimleri vb. kültürel, sportif,
aktüel, ekonomik toplantılar düzenleyebilir.

LOKAL AÇMA
Madde 73.
Parti Meclisi, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymaları halinde bulundukları bölgelerde Dernekler
Yasası’nın 90.maddesi çerçevesinde lokal açabilir.

PARTİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERME
Madde 74.
Partinin tüzel kişiliğine, Büyük Kongre üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile
son verilebilir.
Bu durumda, parti mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar Büyük Kongre kararında
belirlenir.
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