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İÇYÖNETMELİĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Amaç ve ilkeler

T.B.M.M. Grubu
MADDE 1 - Fazilet Partisi T.B.M.M. Grubu, partili milletvekillerinden
teşekkül eder.
Partinin TBMM Grubu; Yasama Meclisi içerisindeki faaliyetlerinde FP
Tüzük, program, Büyük Kongrece alınmış bağlayıcı kararlar ile, MKYK kararları
doğrultusunda ve bu Içyönetmelik hükümleri çerçevesinde hareket eden yetkili
bir organdır.
Amaç
MADDE 2 - Bu Içyönetmelik; Fazilet Partisi'nin T.B.M.M'nde yürüteceği
faaliyetlerin düzenli ve etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Fazilet
Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'nun vazife ve

yetkilerini,

sorumluluklarını, organlarını, oluşumunu, organlarının çalışma esas ve
usullerini düzenler.

İKİNCİ BÖLÜM
Grup Organları, Görev vs Yetkileri
Grup Organları
Madde 3 • Grup organları şunlardır;
a) Grup Genel Kurulu
b) Grup Başkanı
c) Grup Başkanvekilleri
d) Grup Yönetim Kurulu
e) Grup Denetçileri
f) Grup Disiplin Kurulu
Grup Genel Kurulu
MADDE 4 - Grup Genel Kurulu Fazilet Partisi Milletvekillerinin
tamamından oluşur ve "Grup Genel Kumlu" adıyla toplanır.
Grup Başkanı
MADDE 5 • Fazilet Partisi Genel Başkanı Milletvekili ise, Fazilet Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun da başkanıdır.
Genel Başkan Milletvekili değilse, Grup Genel kurulu, kendi üyeleri
arasında salt çoğunlukla bir Grup başkanı seçer. Grup başkanı dönem başında
iki yasama yılı için seçilir. İki yıl sonra seçilecek Grup Başkanının görev süresi
dönem sonuna kadardır.
Herhangi bir şekilde Grup Başkanlığında bir boşalma olursa yeni seçilen
Grup Başkanı eskisinin görev süresini tamamlar.

Grup Başkanının Görev ve Yetkileri
MADDE 6 - a) Grup Başkanı, Parti Grubu ve Grup ogranları ile parti
Genel Merkez organlarının Parti tüzüğü ve Grup Içyönetmeliği çerçevesinde
düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar.
b) Grubun doğal sözcüsüdür. Ancak gerektiğinde belli konular için sözcü
görevlendirebilir.
c)

Grup Başkanı, yasama

çalışmalarıyla

ilgili

olarak

partili

Milletvekillerine gerekli gördüğü görevleri verebilir.
d) Gerekli gördüğünde Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu
toplantılarına başkanlık eder.

Grup Başkanvekilleri
MADDE 7 -

Grup Genel Kurulu, her yasama yılı başında Grup

Başkanının başkanlığında toplanarak partili milletvekillerinin arasından salt
çoğunluk ile o yasama yılı için üç adet Grup Başkanvekilini seçer.

Grup Başkanveklllerlnln Görev ve Yetkileri
MADDE 8 - a) Grup Başkanına yardımcılık ve vekalet ederler.
b) Grup Başkanvekilleri TBMM içinde ve dışında Grubunun tabii
sözcüleridir.
c) Grup Başkanvekilleri Grup İdare Heyeti üyeleri değildir. Ancak Genel
Başkanın Grup İdare Heyetine başkanlık etmediği zaman vekaleten bir Grup
Başkanvekili Genel Başkan adına grup toplantısını yönetir.
d) - Grup Başkanvekilleri arasındaki görev bölümü Grup Başkanı
tarafından yapılır; Grup Genel Kuruluna sırasıyla başkanlık ederler.

Orup Yönetim Kurulu
MADDE 9 - Grup Yönetim Kumlu Grup Başkanı yasama yılı basında iki
yasama yılı için grup milletvekillerinin arasından seçilen (11) üyeden oluşur.
Grup Yönetim Kumlu üyeleri dönem başında iki yasama yıl için seçilir. İki
yıl sonra seçilen yeni gmp üyeleri dönem sonuna kadar görev yaparlar.
Yönetim Kumluna, 3'de yedek üye seçilir.
Gmp Yönetim Kumlu Gmp Başkanı ve Gmp Başkanvekilleriyle birlikte
üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla haftada en az bir kez toplanır. Toplantı
gün ve sürelerini Gmp başkanı veya Gmp Başkanvekilleri belirler.
Gmp Yönetim Kumlu, Gmp Başkanı veya Gmp Başkanvekillerince
gerektiğinde her zaman toplantıya çağırılabilir ve katılanların salt çoğunluğuyla
karar verirler.
Grup Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
MADDE 10 - a) Parti Tüzüğü, Içyönetmeliğinoe verilen görev ve yetkileri
yerine getirmek
b) Gmp Genel Kurullarının gündemini hazırlamak.
c) Grupça ele alınmasına gerek görülen konularda Gmp üyelerine teklif,
rapor, önerge, öneri hazırlatmak; yurt içinde veya yurt dışında inceleme ve
araştırma

yaptırtmak

üzere

komisyonlar

kurmak

veya

teker-teker

görevlendirmeler yapıp, çalışmaları takip etmek.
d) Gmp üyelerince verilen yazılı veya sözlü somları, Gmp Genel Kumlu
önünde cevaplandırmak.
• ) Grubun bütçesini, kesin hesabını düzenlemek; Genel Kururun oluruna
sunmak ve bütçeyi uygulamak.
f) Yasama çalışmalarında parti tüzük, program ve seçim beyannameleri
yönünde her türlü tedbiri almak ve faaliyetleri düzenlemek.

g) Meclis gündemine girmiş konularda gerektiğinde önceden grup
sözcülerini seçmek ve görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak.
h) T.B.M.M. Komisyonlarında grup adına gösterilecek partili adayları,
Grup Başkanı'na danışarak tespit etmek ve grup adına ilgili komisyona aday
göstermek.
Ancak

Grup Yönetim

kurulu henüz teşkil olunamamışsa, ilgili

komisyonlara gösterilecek adaylar Grup Başkanı tarafından tespit olunarak
bildirilir.
ı) Grup üyelerinin TBMM Başkanlığına sunacakları Meclis Araştırması,
Genel Görüşme önergeleri ile yasa tekliflerini inceleyerek Kanun teklifi verme,
denetim usûlleri maddeleri doğrultusunda TBMM Başkanlığına sunmak.
i) Grup üyelerinin, Grup Genel Kurulu toplantılarına, T.B.M.M. Genel
Kurul toplantılarına ve komisyon toplantılarına devamlarını sağlamak ve bunlar
için gerekli tedbirleri almak.
J) Gerektiğde partinin imkanlarından yararlanarak

ücretli uzman,

araştırmacı ve müşavir çalıştırılmasına karar vermek.
k) Parti tüzüğünde ve bu Içyönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine
getirmek.
Grup Denetçiler
MADDE 11 - Grup Genel Kurulu kendi üyeleri arasında iki denetçi seçer.
Süreleri Yönetim Kurulu'nun süreleri kadardır.

Grup Denetçilerinin Görev ve Yetkileri
MADDE

12

-

a)

Denetçiler,

Grubun gelir-giderlerinin

bütçeye

uygunluğunu denetler ve sona eren bütçe uygulamasıyla ilgili olarak
düzenledikleri raporu Grup Genel Kurulu'na sunarlar.
b) Bu raporlar üzerinde yapılacak görüşmelerden sonra Yönetim
Kurulu'nun ibrası hususunun karara bağlanmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulunun ibrası denetçi raporunun olumlu olmasına bağlıdır.
d) Yönetim Kurulunun ibrası ile o dönemin hesabı kapatılmış olur.

Grup Disiplin Kurulu
MADDE 13- Grup Genel Kurulu (5) asil ve (S) yedek üyeden oluşan grup
disiplin kurulunu seçer. Grup disiplin kurulu parti içinde başka görevlerde
bulunamaz. Görev süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadardır.
Grup Disiplin Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
MADDE 14 - a) Grup Disiplin Kurulu; grup üyelerinin, parti tüzüğüne,
programına,

seçim

beyannamesine,

büyük

kongre

kararlarına

aykırı

hareketlerine dair şikayetleri ve grup üyeleri arasındaki uyuşmazlıkları İnceler
ve karara bağlar.
b ) Grup Disiplin Kurulu, ilk toplantısını en yaşlı üyenin başkanlığında
yapar, kendisine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de katip üye seçer.
c) Disiplin Kurulu kendisine havale edilen işi, başkanın çağrısı üzerine
hemen toplanarak, en geç otuz gün içinde karara bağlar. Toplanma ve karar
nisabı üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıdır.
Usul ve İnceleme
MADDE 16 - Grup üyeleriyle ilgili ihbar ve şikayetler Grup Başkanı bir
Grup Başkanvekili veya Grup Yönetim Kurulu kararıyla ve yazılı olarak Grup
Disiplin Kuruluna havale edilir.
Disiplin Kurulu; kendisine havale edilen işler hakkında ilgililerden bilgi
alma, heyet olarak veya niyabet yoluyla tahkikat yaptırabilmek yetkisini haizdir.
Disiplin Kurulu Başkanı, şikayete konu üyenin savunmasını almak zorundadır.
Disiplin

Cmlan

MADDE 16 - Grup Disiplin kurulunca aşağıda yazılı cezalar verilebilir:
1. İhtar,
2. Kınama,

3. Üç birleşim kadar grup toplantısından çıkarma,
4. Altı aya kadar geçici olarak grup toplantısından çıkarma.
5. Gruptan kesin ihraç. Kesin ihraç, partiden de ihraç anlamına gelir.
Bu cezalar, ilgilinin fiil ve hareketlerin önemine esas alınarak sırasıyla
verilebileceği gibi; suçun cinsine göre sıra gözetilmeksizin de verilebilir.
Grup Disiplin Kumlu, kendisine havale edilen işin "kesin ihraca" yol
açabilecek önemde olduğu kanaatına varırsa, dosyayı, parti disiplin kumluyla
birlikte toplanılması tavsiyesiyle birlikte grup yönetim kumluna gönderebilir.
Süreli veya süresiz ihraca maruz kalan milletvekili, tebellüğden itibaren
(15) gün içinde Grup Genel Kumluna itirazda bulunabilir.
Grup Genel Kumlu bu durumda ihraca maruz milletvekilinin son
savunmasını dinlemek veya yazılı olarak almak zomndadır.
Gruptan İhracın Sonuçlan
MADDE 17 - Süreli ihraç olunan üye bu süre içinde; kesin ihraç olunan
ise hiçbir zaman gmp toplantılarına iştirak edemez, gmp faaliyetinde
bulunamaz. İhraca mamz milletvekili grupta görevli ise bu görevleri düşer.
Süreli ihraca maruz milletvekilinin gmp disiplinine uyma sommluluğu devam
eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gmp Genel Kumlu ve Çalışma Yöntemleri
Grup Genel Kurulu Başkanlık Divanı
MADDE 18 - Gmp Genel Kumlu toplantılarına, Gmp Başkanı,
yokluğunda ise Gmp Başkanvekillerinden biri sıra ile başkanlık eder. Yönetim
Kumlundan iki üye de Başkanlık Divanında katip olarak yer alırlar.

Grup Genel Kurulunun Toplantıları
MADDE 19 • Grup Genel Kurulu, TBMM toplantı halinde iken haftada bir
kere toplanır; toplanma gün ve saati Grup Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.
Olağan toplantı dışında ise grup başkanı, grup başkanı yoksa grup
başkanvekillerinden biri veya grup üyelerinin en az (1/5)'nin çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü toplantıda, sadece çağrıyı yapanların tespit ettiği gündem
görüşülür.

Genel Kurul toplantıları alışılmış vasıtalarla bir gün öncesinden ilan edilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 20 • Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az 1/3'ü olup;
karar yeter sayısı ise iştirak edenlerin salt çoğunluğudur. Ancak, TBMM
oturumları arasında yapılması zorunlu genel kurul toplantıları, hazır bulunan
üyelerin iştirakiyle açılabilir. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde,
toplantı başkanının takdiri İle bu toplantı ertelenebilir.
Grup Toplantısına Katılabilecekler
MADDE 21

- Grup toplantılarına katılma ve söz alma hakkı esas

itibariyle partili milletvekillerinin hakkıdır. Ancak milletvekili olmasalar bile genel
başkanlar, genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve partili bakanlar da
grup genel kuruluna katılabilir, söz alabilirler. Yalnız, oy kullanamazlar.
Gündem ve Usul Hakkında Söz
MADDE 22 • Grup Genel Kurul toplantıları, önceden üyelere dağıtılmış
olan gündem üzerinde yapılır. TBMM'nin oturumları arasında, ya da oturumları

esnasında yapılacak genel kurul toplantısında gündemin önceden verilmesi
zorunluğu yoktur.
Grup üyesi, bir konunun gündeme alınmasını isterse yönetim kumluna
başvurur. Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde konu gelecek toplantının
gündeminde yer alır; uygun görülmezse konu gündeme girmez. Ancak
milletvekili gündeme alınması hususunda ısrarlı olursa bir sonraki toplantıda,
gündeme alınıp-alınmama konusu genel kurulda görüşülür ve iş'ari oyla
çözümlenir. Konu gündeme alınırsa bir sonraki toplantıda görüşülür.
Gündem hakkında veya bir hususun konuşulmasına gerek olmadığına
dair hususlar; Grup Içyönetmeliği ile ilgili hususlar; sunuş-erteleme teklifleri asıl
meseleden önce görüşülür. Usul hakkında tartışma açıldığı takdir de iki
aleyhte, iki lehte olmak üzere isteyen üyelere söz verilir. Söz süresi zamanla
tahdit olunabilir. Müzakere neticesinde, konunun genel kurulun oyuna sunulupsunulmaması başkanın takdirine bırakılmıştır.
Grup Genel Kurulunda Oylama Esasları
MADDE 23 - Grup Genel Kumlunda kararlar işaret oyu ile alınır. Ancak
15 üyenin yazılı talebi üzerine "Açık Oylama" yapılır. Üye tam sayısının (1/3)nin
istemi ve genel kurulunda salt çoğunlukla tasvibi üzerine gizli oylama yapılır.
Milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki kararlar da gizli oyla alınır.
Müzakerelerin Düzeni
MADDE 24 - Grup toplantısına katılma hakkı olan kimse, grupta
konuşmak istediği takdirde Başkanlık Divanına adını yazdırır.
Gmp toplantısında söz kesmek, sükûneti bozmak, şahsiyat yapmak
yasaktır." bu yasağa uymayan kimseye başkan ikazda bulunur. Bir toplantıda iki
kez ikaza uğrayan kimsenin, o birleşimin sonuna kadar söz söylemekten
yasaklanmasına genel kurulca, müzakeresiz ve işaret oyuyla karar verilebilir.

Aynı toplantıda İki kez ikaza uğradığı halde, sükûneti bozmaya, ikazlara
aldırmamaya devam eden; başka üyelere hakaret eden kimse, başkanlığın
teklifi üzerine, müzakeresiz ve İşaret oyuyla toplantıyı terketmeye davet
olunabilir. Bu halde, İlgili kişinin açıklama yapma hakkı vardır.
Söz Serbestliği ve Gündem Dışı Konuşma
MADDE 26 - Grup Genel Kurulunda, gündem içi ve gündem dışı
konuların konuşulmasında tam bir serbesti vardır. Ancak, yeterlik önergesiyle
konunun müzakeresi sona erdirilebilir. Yeterlik önergesi üzerinde aleyhte ve
lehte ikişer kişiye söz verilir.
Gündeme geçmeden önce istenirse en çok üç üyeye gündem dışı
konuşma imkanı verilebilir. Süre, her bir üye için beş dakikadan fazla olamaz.
Hükümet adına verilecek cevaplar için, Grup Başkanı, yönetim kurulu
üyeleri için ve yapılan gündem dışı konuşmayla ilgili yetkililer için sıra ve
zaman tahdidi yoktur.
Gizlilik ve Tutanaklar
MADDE 26 - Grup Genel Kurulu ve yönetim kurulu müzakereleri gizlidir.
Genel Kurul toplantıları, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun uygun
kararıyla açık olarak yapılabilir.
Bu tutanaklar gizlilik ilkesine uygun biçimde korunur. Tutanaklar, genel
kurula katılma hakkı olanlarca incelenebilir. Bu tutanaklar ancak, genel kurul
kararıyla yayınlanabilir.
Genel Kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlan ayn ayrı
defterlere kaydedilir. Bu kayıtlarda gizlilik esasına tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçimlerde Ortak Kaideler
MADDE 27 - Bütün seçimlerde, gizli oy açık ve aralıksız tasnif ilkesi
uygulanır. Oy zarflarında ve kağıtlarında grup mührü bulunur. Oy pusulalarına,
seçilecek sayıda üye yazılır; fazlası yok sayılır. Eşit oy alınması halinde, eşitler
arasında kura ile ad çekilir. Seçimlerin düzen ve selametinden başkanlık divanı
sorumludur.
Adaylığı kabul etmeyenler, seçilmemiş sayılırlar.
Seçimlerin geçerli olabilmesi için, seçime iştirak eden üye sayısı Genel
Kurul üye tam sayısının yarısından aşağı düşmemiş olması gerekir.
Bütün seçimlerde, ad çekmek yoluyla belirlenecek üç kişilik tasnif hey'eti
oyları tasnif eder ve tutanak düzenler.
Seçimlerle ilgili Kirazları, seçimleri yürüten Başkanlık divanı karara
bağlar. Bu karara da itiraz edilirse, konu, genel kurulca kesin olarak karara
bağlanır.
Boşalmalarda da yukarıdaki yöntem kullanılır; seçilen üye, kalan süreyi
doldurur.

Önce Grup Başkanvekillerinin seçimi yapılır; sonra, sırasıyla: Grup
Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. İlk turda üye tam sayısının salt çoğunluğu;
müteakip turlarda ise mevcudun salt çoğunluğu aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Grup Genel Kurullarına ve Komisyonlara Katılma Zorunluluğu
MADDE 28 • Her üye, Grup Genel Kurulu, TBMM Genel Kurulu ile
seçildikleri komisyonların ve Grup Yönetim Kurulunca görevlendirildikleri diğer
komisyonların toplantılarına katılmak zorundadır. Bu toplantılara izinsiz ve
özürsüz olarak katılmayanların kayıtları tutulur ve kendilerine bildirilir. İtirazlar
yönetim kurulunda kesin karara bağlanır ve kesin liste düzenlenir.
MADDE 29 - Grup üyeleri TBMM Genel Kurulunda gruba ayrılmış yerde
birlikte otururlar.
MADDE 30 - Grup üyeleri üç günden fazla ayrılık halinde Grup
Başkanvekillerine bilgi verir; Ankara dışında bulunacaklarda yerlerini bildirirler.
MADDE 31 -TBMM Genel Kurulunda ve Komisyonlardaki müzakere ve
oylamalarda, Grup üyeleri; Tüzük, program, Parti Büyük Kongresinin ve Parti
Grubunun bağlayıcı nitelikteki kararları ve iç yönetmelik hükümlerine uymak,
bunları desteklemek ve TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında yapılacak
seçimlerde Grup adına gösterilecek adayların seçimlerini desteklemekle
görevlidirler.
Grup adına bağlayıcı kararlar, Grup Genel Kurulunca üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile alınır.

TBMM Genel Kurulunda Söz Alma ve oy Verme Usulü
MADDE 32 • TBMM Genel Kurulunda Grup adına ancak Grup Başkanı,
Grup Başkanvekilleri, Grup Yönetim Kurulunca sözcülük görevi verilmiş üye
söz alabilir.

Komisyon başkanları, sözcüleri, bakanlar kurulu üyeleri, görevleri gereği
yapacakları konuşmalarda bu kural uygulanmaz.
Grup üyeleri, bağlayıcı karar var ise bu karara uygun davranırlar; kararın
alındığı toplantıda bulunmamış olmak, ya da karardan haberdar olmamak
mazeret sayılmaz.
Kanun Teklifi Vermede Usul
MADDE 33 - Grup üyeleri, kanun ve içtüzük tekliflerini, TBMM
Başkanlığına vermeden önce gerekçesiyle birlikte Grup Yönetim Kuruluna
verirler. Teklif, Grup Yönetim Kurulunda görüşülür ve bir karara bağlanır. 15
gün içinde bir karar verilmezse, üye, teklifini doğrudan TBMM Başkanlığına
verebilir.
Teklif yönetim kurulunca uygun görülmemişse, istek halinde Grup Genel
Kurulunda kesin karara bağlanır.
MADDE 34 - Grup üyesi Milletvekilleri, TBMM'nde görüşülen konularda
önerge verebilir. Ancak bu önergeler, partinin hedeflerine ve Grubun bağlayıcı
kararlarına aykırı olamaz. Grup sözcüleri, görevlendirildikleri konularda önerge
verebilirler.

TBMM'nde Gündem Dışı Konuşmalar
MADDE 36 - Grup üyesi, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşma
yapmak istediği takdirde konuşmanın mahiyetini Grup Başkanvekillerine verir
ve bu muhtevanın dışına çıkamaz.

TBMM Genel Kurulunda Denetim Usulü
MADDE 36- Grup üyeleri belli konularda, TBMM'nde araştırma veya
genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu önergeler önce Grup Başkanlığına
verilir, incelenmesi gereken konularda 15 gün içinde, sair hallerde ise üç gün

içinde TBMM Başkanlığına intikali Grup Başkanlığınca sağlanır. TBMM,
Başkanlığına sunulması uygun görülmeyen önergeler en geç 20 gün içinde
ilgiliye bildirilir. İlgili isterse bu karara karşı Grup Genel Kurulu nezdinde 87)
gün içinde itiraz eder. Genel Kurulun kararı kesindir.
Gensoru verilmesi de bu yönteme bağladır.
MADDE 37 - TBMM'ne verilecek soru ve sair önergeler hakkında üye;
Grup Başkanvekillerine danışır. Başkanvekilleri kanaatlerini bir hafta içinde ilgili
üyeye bildirmezlerse, önerge TBMM Başkanlığına verilebilir. Başkanvekillerinin
red kararına karşı ilgili üye Grup Genel Kuruluna itirazda bulunabilir; kurul
kararı kesindir.

ALTINCI BÖLÜM
Grup - Hükümet İlişkileri
Hükümet Kurma, Hükümete Katılma
MADDE 38 - Hükümetler, Parti Gruplarının itimadıyla ayakta kalabilirler.
Bu sebeple de hükümet kurmaya hükümete katılmaya hükümetten çekilmeye
Merkez Karar yönetim Kurulları ile Grup Yönetim Kurullarında müştereken
karar verilir. Grup Genel Kurullarının görüşü de alınır.
MADDE 39 - Partili Başbakan veya bakanlardan biri, hükümet
programını TBMM'ne okumadan önce Grup Genel kuruluna sunar. Programın
kabulüne dair Grup kararı bağlayıcı karar niteliğindedir.
MADDE 40 - Partili Başbakan veya partili bakan bir konuda Grup Genel
Kurulunda Güvenoyu görüşmesi açılmasını isterse, bu görüşme ilk toplantıda
yapılır. Başbakan veya bakanlar tarafından yapılan açıklamaları takiben açık
oylama yapılır. Grup Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile

güvensizlik oyu verirse, partili başbakan, bakan veya bakanlar derhal istifa
etmek zorundadırlar.
MADDE 41 - Partili hükümet, Başbakan, bakanlar hakkında Grupta
gensoru istemi en az (20) grup üyesinin yazılı istemine bağladır. Böyle bir
talep, grup genel kurulunun ilk birleşiminde görüşülür.
Bu görüşmede imza sahiplerinden bir üye bir de ilgili bakan veya
hükümet adına bir bakan konuşur. Gensoru önergesinin gündeme alınmasına
karar verilirse, gensoru önergesi genel kurulun iki gün sonraki toplantısının
gündemine alınır.
Bu görüşme esnasında, gensoruya muhatap olan tarafından güven oyu
istenilmemiş veya, milletvekillerince gerekçeli biçimde güvensizlik önergeleri
verilmemiş ise, Grup Başkanlığı, Gensoruya muhatap olan hükümete veya
üyesine grup genel kurulunun güven bildirdiğini belirterek oturumu kapatır.
Hükümet veya bakan tarafından güven istenmiş, veya milletvekillerince
gerekçeli olarak güvensizlik istenmiş ise bu-nusus Grup Genel Kumlunun üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır.
Grupta Genel Görüşme
MADDE 42 - Gruba mensup üyelerden en az (20) milletvekili herhangi
bir mesele üzerinde genel görüşme açılmasını isterse, bu istek, gmp genel
kumlunun

müteakip toplantı

gündemine

alınır.

Genel Kurul, önerge

sahiplerinden bir üye ile hükümet adına bir bakanı, yönetim kumlundan bir
üyeyi dinledikten sonra önergenin kabul, ya da reddine karar verir. Kabul
halinde, bir sonraki genel kuml gündemine alınır. Karar salt çoğunlukla verilir.

MADDE 43 - Partili Milletvekilleri, partili bakanlardan herhangi bir mesele
hakkında aydınlanmak maksadıyla sözlü, ya da yazılı soru sorabilirler. Sorular
önce Grup Başkanlığına verilir.
Cevap sözlü istenmişse, soru, genel kurulda cevaplandırılır. Soru sahibi
ve cevap veren ikişer defadan fazla söz hakkına sahip değillerdir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
MADDE 44 - Grubun mali işleri, grubun genel kurulunun tasvibi ile
kesinleşen bir bütçe ile yürütülür.
Her görev süresi sonunda Grup yönetim Kurulunca hazırlanan kesin
hesap özeti genel kumlun tasvibine arz olunur.
MADDE 45 - Parti Meclis Grubunun hizmet ve çalışmaları, parti genel
merkezinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; Grup Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Grup genel kurulunca kararlaştıran miktar, partili milletvekilleri
tarafından aidat olarak ödenir. Toplanacak miktarın Grup ve genel merkez
arasındaki taksim nisbeti grup yönetim kurulunca tespit olunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 46 • Bu yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde, Siyasi
Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve TBMM İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
MADDE 47 • Bu içyönetmelik TBMM Fazilet Partisi Grubu tarafından
kabul edilip, TBMM Başkanlığına sunulması ile yürürlüğe girer.

Değiştirme
MADDE 48 İşbu Grup Içyönetmeliği (20) üyenin yazılı teklifi üzerine her zaman
değiştirilebilir. Değişiklik genel kurulca kabul edildiği takdirde en az (3) üyesi
hukukçu olmak kaydıyla gruptan seçilecek (5) kişilik komisyon tarafından
taslak hazırlanır, Grup Başkanlığına sunulur.
Değişiklik genel kurulca kabul edilince yeni hali ile TBMM Başkanlığına
sunulur ve bu suretle yeni haliyle yürürlüğe girmiş olur.
Yürütme
MADDE 49 • İşbu Içyönetmelik TBMM Fazilet Partisi Grubunca yürütülür.

