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BİRİNCİ KISIM o^oı .^u 

GENEL ESASLAR 

Madde 1 - Partinin Adı 
Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları 
Madde 3 - Partinin Kısaltılmış Adı , Genel Merkez i ve A m b l e m i 
Madde 4 - Temel Amaçlar 
Madde 5 - Görev ilkeleri 

İKİNCİ KISIM 

PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) 

Madde 6 - Parti Üyesi Olabi lme Şartları 
Madde 7 - Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler 
Madde 8 - Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması ve Üye 

Kayıt İşlemi 

Madde 9 - Part iden Ayrı lmış Olanların Yeniden Üyel iğe Kabulü 
Madde 10 - Sürekli Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Üyeliği 
Madde 11 - Genel Merkez in Üye Kayıt Yetkisi 
Madde 12 - Üye Kimlik Belgesi 
Madde 13 - Üyel iğin Sona Ermesi 
Madde 14 - Üyeler in Haklan ve Yükümlülük ler i 
Madde 15 - Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7) 

Madde 16 - Teşkilat 
Madde 17 - Teşki lat Kademeler i (SPK m :7) 
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Madde 18 - Teşkilat Kademe Organları 

18.1 - Belde Teşkilatı 
a - Belde Kongresi 
b - Belde Başkanı 
c - Belde Yöne t im Kurulu 
d - Belde Yürü tme Kurulu 

18.2 

a 
b 
c 
d 

18.3 

a 
b 
c 
d 

İçe Teşkilatı 

İçe Kongresi 
İçe Başkanı 
İçe Yöne t im Kurulu 
İçe Yü rü tme Kurulu 

I Teşkilatı 

I Kongresi 
I Başkanı 

Yöne t im Kurulu 
Yü rü tme Kurulu 

18.4 - Genel Merkez Teşkilatı 

a - Büyük Kongre 
b - Genel Başkan 
c - Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 
d - Merkez Yürü tme Kurulu 

18.5 - Yan Kuruluşlar 

a - Kadın Kolları 
b - Gençlik Kolları 
c - Diğer yan kuruluşlar 
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18.6 - Gruplar 

a - T B M M Parti Grubu 
b - il Genel Mecl is i Grupları 
c - Belediye Mecl is i Grupları 

Madde 19 

Madde 20 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mahal le, Köy, Sandık Bölgesi ve Seç im Bölgesi 
Temsi lc i ve Kurulları 
Yurt Dışı Temsilci l ik ler (SPK m : 7, 31) 

TEŞKİLAT ORGANLARININ OLUŞUMLARI, GÖREV VE 
YETKİLERİ 

BİRİNCİ AYIRIM 

BELDE TEŞKİLATI (SPK m : 7/1, 20) 

Madde 21 - Belde Kongresi (SPK m:7/3) 
Madde 22 - Belde Kongresi Delegeler i (SPK m:19, Ek madde 2) 
Madde 23 - Belde Kongresi Delege Seçimler i ve Delege 

Listesinin Onaylanması 
Madde 24 - Belde Başkanı 
Madde 25 - Belde Yönet im Kurulu 
Madde 26 - Belde Yöne t im Kurulu 'nun Görev ve Yetki leri 
Madde 27 - Belde Yürü tme Kurulu 

İKİNCİ AYIRIM 

İLÇE TEŞKİLA Tl (SPK m : 20,21) 

Madde 28 
Madde 29 
Madde 30 
Madde 31 
Madde 32 
Madde 33 

İçe Kongresi 
İçe Kongresi Delegeler i 
İçe Kongresi Delege Seçimler i 
İçe Başkanı 
İçe Yöne t im Kurulu 
İçe Yü rü tme Kurulu 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

İL TEŞKİLATI (SPK m: 19, 21) 

Madde 34 - il Kongresi 
Madde 35 - il Kongresi Delegeler i 
Madde 36 - il Başkanı 
Madde 37 - il Yöne t im Kurulu 
Madde 38 - il Yürü tme Kurulu 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İLÇE VE İL KONGELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 39 - Olağan Kongre Zamanı ve Seçi lecek Delegeler 
Madde 40 - Kongre Gündemler in i Bel i r leme Yetkis i 
Madde 41 - Kongre Delege Listesinin Seç im Kurulu'nca 

Onaylanması ve ilanı (SPK m 21) 
Madde 42 - ilçe ve İl Kongresi 'n in ilanı 
Madde 43 - Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 44 - Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetk i ve 

Görevler i 
Madde 45 - Kongrelerin Görev ve Yetki leri 
Madde 46 - İlçe ve il Kongreler i 'nde Yapılacak Seçimler ve 

Adaylık 
Madde 47 - Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli 
Madde 48 - Seçimler le İlgili İtiraz (SPK m : 21/10) 
Madde 49 - Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa 

Bi ldir i lmesi 
Madde 50 - İlçe ve il Kongreler i 'n in Olağanüstü Toplanması 
Madde 51 - Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsi l i 
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BEŞİNCİ AYIRIM 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARI'NA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER 

Madde 52 - Kurucu Yöne t im Kurulları 
Madde 53 - Yöne t im Kurulları'nın Toplantı ve Karar Nisabı 
Madde 54 - Kademelerde Partinin Temsi l i 
Madde 55 - i lçe ve İl Yönet im Kurulları'nın Görev ve Yetki leri 
Madde 56 - Kurul Üyesinin İstifa Etmiş Sayılma Hali 
Madde 57 - Yönet im Kurulu Başkan ve Üyel ik ler i 'nde Boşalma 
Madde 58 - İşten El Çekt i rme Nedenler i 
Madde 59 - iş ten El Çekt i rmenin Usul ve Esasları 
Madde 60 - Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin 

Toplanması (SPK m : 19/5, 20/8) 

ALTINCI AYIRIM 

MERKEZ TEŞKİLATI (SPK m : 13) 

A - BÜYÜK KONGRE (SPK m : 14) 

Madde 61 - Büyük Kongre, Görev ve Yetki leri (SPK m: 14/5) 
Madde 62 - Büyük Kongre Delegeleri 

62.1 - Büyük Kongre'nin Seçi lmiş Delegeler i 
62.2 - Büyük Kongre'nin Tabii Delegeler i (SPK m :14/3) 
62.3 - Büyük Kongre'nin Onur Üyeleri 

Madde 63 - Büyük Kongre'yi Olağan Toplama Yetkisi ve 
Zamanı 

Madde 64 - Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin ilanı 
Madde 65 - Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak 

Diğer hükümler i 
Madde 66 - Genel Başkan'ın Açılış Konuşması ve Komisyon 

Oluşturulması 
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Madde 67 - Gündem Maddeler inde Değişikl ik ve Kongre 
Müzakereler i (SPK m:14/son) 

Madde 68 - Büyük Kongre'de Yapılacak Seçimler (SPK m: 21) 
Madde 69 - Büyük Kongre 'de Adaylık ve Seç im Hazırlıkları 
Madde 70 - Büyük Kongre'nin Olağanüstü Toplanması 

(SPK m :14/6) 
Madde 71 - Büyük Kongre Tutanakları 
Madde 72 - Büyük kongre seçimler i ile ilgili itiraz 

B - MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) 
(SPKm:16) 

Madde 73 - MKYK'nın O luşumu ve Çalışma Esasları 
Madde 74 - MKYK'nın Görev ve Yetki leri 

C - GENEL BAŞKAN (SPK m 15) 

Madde 75 - Genel Başkanlık için Adaylık Koşulları 
Madde 76 - Genel Başkan'ın Seçimi ve Görev Süresi 
Madde 77 - Genel Başkan'ın Görev ve Yetki leri 
Madde 78 - Genel Başkanlığın Boşalması (SPK m :15/son) 

D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) 
(SPK m: 15/5,16) 

Madde 79 - MYK'n ın O luşumu ve Çalışma Esasları 
Madde 80 - MYK'nın Görev ve Yetki leri 
Madde 81 - MYK'nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında 

İş Bö lümü 
Madde 82 - MYK Üyeler i 'n in Görev ve Yetki leri 

82.1 - Genel Başkan Yardımcılarımın Görev ve Yetki leri 
82.2 - Mal i ve İdari iş lerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
82.3 - Genel Sekreter 
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YEDİNCİ AYIRIM 

YAN KURULUŞLAR 

A- KADIN VE GENÇLİK KOLLARI (SPK m: 7) 

Madde 83 - Kadın ve Gençlik Kolları'na Üye Olmak 

83.1 
83.2 
83.3 

Madde 84 

84.1 

a 
b 
c 
d 

84.2 

a 
b 
c 
d 

Kadın Koluna Üye Olmak 
Gençlik Koluna Üye Olmak 
Kadın ve Gençlik Kolları Üyel iği 'ne Mahsus Defter 

Kadın ve Gençlik Kolları'nın Teşkilat Kademe 
Organları 

Kadın/Gençlik Kolu Belde Kademesi Teşkilat 
Organları 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Kongresi 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Başkanı 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Yöne t im Kurulu 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Yü rü tme Kurulu 

Kadın/Gençlik Kolu İlçe Kademesi Teşkilat 
Organları 

Kadın/Gençlik Kolu ilçe Kongresi 
Kadın/Gençlik Kolu ilçe Başkanı 
Kadın/Gençlik Kolu İlçe Yöne t im Kurulu 
Kadın/Gençlik Kolu ilçe Yürütme' Kurulu 

84.3 - Kadın/Gençlik Kolu İl Kademesi Teşkilat Organları 

a - Kadın/Gençlik Kolu İl Kongresi 
b - Kadın/Gençlik Kolu İl Başkanı 
c - Kadın/Gençlik Kolu il Yönet im Kurulu 
d - Kadın/Gençlik Kolu İl Yü rü tme Kurulu 
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84.4 - Kadın/Gençlik Kolu Genel Merkez Teşkilat 
Organları 

a - Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi 
b - Kadın/Gençlik Kolu Genel Başkanı 
c - Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yöne t im 
d - Kadın/Gençlik kolu Merkez i Yü rü tme Kurulu 

Madde 85 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organları 'nın 
O luşumu, Delegeler ve Kongreler ine ilişkin Ortak 
Hükümler 

Madde 86 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve 
Üyeler i 'n in Yetki ve Görevleri 

Madde 87 - Kadın ve Gençlik Kolları'na işten El Çekt i rme. 

B - DİĞER YAN KURULUŞLAR (SPK m : 7) 

Madde 88 - Parti Teşkilatı 'nın Diğer Yan Bir im ve Kuruluşları 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

PARTİ GRUPLARI 

A - TBMM PARTİ GRUBU (SPK m : 22) 

Madde 89 - T B M M Parti Grubunun O luşumu 
Madde 90 - Grup Başkanı, Başkan Vekil leri ve Grup Yönet im 

Kurulu 
Madde 91 - Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönet imin in 

Görevleri 
Madde 92 - Grup Üyeler i 'n in Görevleri 
Madde 93 - Grupta Gizli Oylama Konuları (SPK m :27) 
Madde 94 - T B M M Parti Grup İç Yönetmel iğ i (SPK m :23) 
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B - İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI 

Madde 95 - ¡1 Genel Mecl is i Grupları 
Madde 96 - Belediye Mecl is i Grupları 
Madde 97 - ¡1 Genel Mecl is i Grupları İle Belediye Mecl is i 

Gruplarına ilişkin Ortak Hükümler 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI 

Madde 98 - Parti içi Demokrasi Hakemliğ i 
Madde 99 - Parti içi Demokrasi Hakem Kurulları'nın O luşumu 
Madde 100 - Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik 

Güvencesi 

Madde 101 - Parti içi Demokras i Hakem Kurulların Görevleri 
Madde 102 - Sorunun Hakem Kurulları'na intikali ve Hakem 

Kararlan'nın Nitel iği 

BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DİSİPLİN KURULLARI (SPK m :17, 19/7, 25, 53 ila 59) 

Madde 103 - Parti Disiplin Kurulları 

103.1 - İl Disiplin Kurulları 

103.2 - Merkez Disiplin Kurulu 
103.3 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 
103.4 - Müş te rek Disiplin Kurulu 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

İL DİSİPLİN KURULLARI (SPK m: 19/7) 

Madde 104 - il Disiplin Kurulları'nın O luşumu 
Madde 105 - il Disiplin Kurulları'nın Bakacağı işler 

İKİNCİ AYIRIM 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (SPK m: 17) 

Madde 106 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun O luşumu 
Madde 107 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun Bakacağı işler 

107.1 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun Birinci Derecede 
Bakacağı İşler 

107.2 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun ikinci Derecede 
Bakacağı işler 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

GRUP DİSİPLİN KURULU (SPK m: 25) 

Madde 108 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 'nun O luşumu 
Madde 109 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 'nun Bakacağı 

İşler 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU (SPK m : 25/2) 

Madde 110 - Müş te rek Disiplin Kurulu 'nun O luşumu , Görev ve 
Yetki leri 
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BEŞİNCİ AYIRIM 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

Madde 111 - Disiplin Kurulları'na ilişkin Müş te rek Hükümler 

(SPK m :56) 
Madde 112 - Disiplin Kurulu'na Sevk Yetkisi 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ( SPK m: 53/1) 

Madde 113 - Parti Disiplin Cezaları 
Madde 114 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerekt i ren Haller 
Madde 115 - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerekt iren Haller 
Madde 116 - Partiden ve Gruptan Geçici İhraç Cezası ve Bu 

Cezayı Gerekt i ren Haller 
Madde 117 - Partiden ve Gruptan Kesin İhraç Cezası ve Bu 

Cezayı Gerekt i ren Haller 

İKİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER 
HÜKÜMLER 

Madde 118 - Disiplin Suçlarında Zaman Aşımı 
Madde 119 - Tedbirl i Olarak Disiplin Kurulu'na Sevk Etmek 

(SPK m: 59) 
Madde 120 - Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde itiraz Hakkı 

(SPK m: 57) 
Madde 121 - Disiplin Cezalarını Af Yetkisi (SPK m : 58) 
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ALTINCI KISIM 

SEÇİMLER VE ADAYLAR ( SPK m : 36 ila 52) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SEÇİMLERE KATILMA 

Madde 122 - Seçimler le ilgili Karar Yetkisi 

İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İŞLEMLERİ 

Madde 123 - Mi l letveki l i Adaylık Başvurusu ve Ön ince leme 
Madde 124 - Aday Tespit ve Sıralama Usulleri 

124.1 - Ön Seç im Usulü ile Aday ve Liste Sıralaması 
Yapmak 

124.2 - Teşkilat Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

124.3 - Merkez Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

Madde 125 - Aday Listeler inde Boşalmanın Doldurulması 

Madde 126 - Mi l letveki l i Seç iminde Kontenjan Adaylığı 
(SPK m: 36/son) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ (SPK m : 52) 

Madde 127 - Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnce leme 
Madde 128 - Yerel Seç im Aday Tespit ve Sıralama Usulü 
Madde 129 - Yerel Seçimlerde; Ön Seç im, Teşkilat ve Merkez 

Yoklaması 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 130 - Alt Kademe Teşkilat Yöneticis inin Aday Adaylığı 
(SPK m: 40/4) 

Madde 131 - Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu 
Madde 132 - Parti Adayı Olarak Seçi lmiş Olanların Yeniden 

Adaylığı 
Madde 133 - Seçim işleri Yönetmel iğ i 

YEDİNCİ KISIM 

MALİ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİNİN GELİRLERİ 

Madde 134 - Partinin Gelirleri (SPK m: 61) 

134.1 - Giriş ve Üyelik Aidatı (SPK m: 62) 
134.2 - Mil letveki l l iği Aidatı (SPK m: 63) 
134.3 - Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak 

Gelirler (SPK m: 65) 
134.4 - Etkinl iklerden Sağlanacak Gelirler 
134.5 - Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat (SPK m: 64) 
134.6 - Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler 
134.7 - Bağışlar (SPK m: 66) 

'134.8 - Hazine Yardımları 

Madde 135 - Gelirlerin Sağlanması Usulü (SPK m: 69) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PARTİ GİDERLERİ 

Madde 136 - Harcamaların Yapılmasında Gözeti lecek Usul 
(SPK m: 70) 

Madde 137 - Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali 
Sorumlu luk (SPK m: 71) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÜTÇE VE KESİN HESAP (SPK m : 73) 

Madde 138 - Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve 
Onaylanması 

138.1 - Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması 
138.2 - Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması 
138.3 - Kesin Hesabın Bildir imi 

SEKİZİNCİ KISIM 

TEFTİŞ VE DENETİM 

Madde 139 - Teft iş ve Denet imin Amacı 
Madde 140 - Dene t im Yetkisi ve Görevi 
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DOKUZUNCU KISIM 

DANIŞMA MECLİSLERİ VE YARDIMCI ÜNİTELER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DANIŞMA MECLİSİ, DANIŞMANLAR VE 
YARDIMCI ÜNİTELER 

Madde 141 - Parti Danışma Mecl is i 
Madde 142 - Parti Danışma Mecl is i Üyeleri 
Madde 143 - il ve İlçe Danışma Mecl is ler i 

143.1 - il Danışma Mecl is i Üyeleri 
143.2 - ilçe Danışma Mecl is i Üyeleri 

Madde 144 - Yan Kuruluşlar Danışma Mecl is ler i 
Madde 144 - Genel Başkan Danışmanları 

İKİNCİ BÖLÜM 

YARDIMCI ÜNİTELER 

Madde 146 - Araştırma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma 
Mekanları 

Madde 147 - Bürolar ve Merkezler 

ONUNCU KISIM 

HÜKÜMET FAALİYETLERİ 

Madde 148 - Hükümet Kurma Kararı Ve rme Yetkisi (SPK m: 28) 
Madde 149 - MYK Üyesi 'n in Hükümet Üyeliği 
Madde 150 - Partili Bakanlar Hakkında Parti içi Güven Oylaması 

115 
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ONBİRİNCİ KISIM 

PARTİ DEFTERLERİ 

Madde 151 - Parti Defter ler i (SPK m: 60) 
151.1 - Üye Kayıt Defter i 
151.2 - Karar Defter i 
151.3 - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defter i 
151.4 - Gelir ve Gider Defter i 

151.5 - Demirbaş Eşya Defter i 

ONİKİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 
Madde 152 - Yetki ve Görev Devri 
Madde 153 - Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi 
Madde 154 - Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Bir leşemez Konumlar 
Madde 155 - Parti içi Referandum 
Madde 156 - Mi l letveki l ler inin Halkla İrtibat Büroları 
Madde 157 - Organlarda Görev Alanların ilgili Makamlara 

Bi ldir i lmesi (SPK m: 33) 
Madde 158 - Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi (SPK m: 

109,110) 
Madde 159 - Tüzük ve Program Değişikl iği (SPK m: 14) 
Madde 160 - Parti iç Yönetmel ik ler i 
Madde 161 - Parti Merkez Organlarının İlk O luşumu 
Madde 162 - Kurucular Kurulu Üyeleri (SPK m: 14/8) 
Geçici Madde 1 - Kurucular Kurulu 'nun Görev ve Yetki leri 
Geçici Madde 2 - Kademe Organları 'nın İlk O luşumunda Organların 

Üye Sayıları 
Geçici Madde 3 - Kurucular Kurulu 'nun Çalışma Usulü 
Geçici Madde 4 - Kurucu Kademe Organ Üyeler i 'n in Kongre 

Delegel iği 
Geçici Madde 5 - Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi 
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Madde 163 - Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak 

Uygulama 
Madde 164 - Yürü tme 
Madde 165 - Yürürlük 
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BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

Madde 1 

Madde 2 

Madde 3 

- Part inin Adı 

Bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan-partinin adı; 
A D A L E T ve K A L K I N M A PARTİSİ dır 

- Kuruluşun T e m e l Dayanaklar ı 

ADALET VE K A L K I N M A PARTİSİ; Türkiye 
Cumhur iyet i Anayasası, başta ' insan Hakları 
Evrensel Beyannames i ' ile ' insan Hakları Avrupa 
Söz leşmesi ' o lmak üzere T B M M tarafından 
onaylanmış uluslararası belgeler, Siyasi Partiler 
Kanunu, Seçim Kanunları, diğer ilgili kanun ve 
mevzuat çerçevesinde tüzüğü ve programına göre 
teşki lat lanmak ve faal iyette bu lunmak üzere 
kuru lmuş siyasi bir teşekküldür . 

- Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi 

Partinin kısaltılmış adı "AK PARTİ" şekl indedir. 
Partinin Genel Merkez i ; Ceyhun Atıf Kansu 
Caddesi No:202 Balgat - Ankara adresindedir. 

AK PARTİ 'n in amb lem i (özel işareti) 

i 

A K PARTİ 

şeklinde sarı ve siyah renklerden oluşan AMPUL'dur . 
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Madde 4 - Temel Amaçlar 

4.1 - AK PARTİ; Türk Mi l let i 'n in en öneml i yöne t im 
kazanımının, cumhur iye t olduğuna ve egemenl iğ in , 
kayıtsız ve şartsız mi l let imize ait bu lunduğuna 
inanır. 'Mi l l i i rade'nin tek belirleyici güç o lduğunu 
kabul eder. Mi l let adına egemenl ik yetkis i kullanan 
kurumların ve kişilerin gözetmeler i gereken en 
üstün gücün ise, hukukun üstünlüğü ilkesi 
o lduğunu savunur. Akıl, bi l im ve tecrübenin yol 
göster ic i o lduğunu benimser. Mil l i irade, hukukun 
üstünlüğü, akıl, bi l im, tecrübe, demokras i , bireyin 
t eme l hak ve özgürlükleri ve ahlakiliği, siyasi 
yöne t im anlayışının t eme l referansları olarak kabul 
eder. 

4.2 - AK PARTİ; Türk Mi l let i 'n in ülkesi ve devlet iy le 
bö lünmez bütünlüğünü savunur. Geçmiş ten gelen 
değerler imizi koruyarak, cumhur iyet imiz in kurucusu 
Musta fa Kemal Ata türk 'ün gösterdiğ i muasır 
meden iye t seviyesine ulaşmak ve hatta onu 
aşabi lmek için ikinci maddede açıklanan normlar ve 
genel kabullere uygun faal iyet lerde bulunmayı , 
siyasi hayatın zemini kabul eder. 

4.3 - AK PARTİ; ' insan' merkezl i siyasi bir partidir. En 
üstün h izmet in, insana h izmet olduğuna inanır. 
İnsanın mut lu luğu, huzuru, güveni ve sağlığı 
çalışmalarının hedef ini teşki l eder. 
Bütün insanlarımızı, 'Türkiye' coğrafyasında kurulu 
'Türkiye Cumhur iyet i Devlet i ' ismi altında büyük bir 
aile, diğer devlet ler i kendi sınırları içinde komşu 
aileler olarak kabul eder. Sulh içinde bir arada 
yaşamanın, insana veri len değer le m ü m k ü n 
olacağına inanır. 



4.4 - AK PARTİ; insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, 
i fade e tme , ö rgü t lenme ve yaşama gibi doğuştan 
var olan t ü m haklara sahip olduklarını bilir ve saygı 
duyar. Farklı olmanın ayrışma deği l , pekiştir ici 
kültürel zenginl iğimiz o lduğunu kabul eder. 

4.5 - AK PARTİ; birey-devlet i l işki lerinde, demokrat ik 
t op lum olmanın gerekler ine uygun düşmeyen 
yaklaşımları ve her tür lü ayırımcılığı reddeder. 
Devlet i , bireye h izmet için, bireylerin o luş turduğu 
etkin bir h izmet kurumu olarak kabul eder. 

4.6 - AK PARTİ; mill i iradenin egemen olabi lmesin in, 
bütün siyasal hakların ancak özgür kullanımı ile 
m ü m k ü n olabi leceğine, özgür siyasal hak 
kullanımının ise, çoğulcu ve katılımcı hür 
demokrat ik düzen içinde hayat bulabi leceğine 
inanır. 

4.7 - AK PARTİ; mi l let adına egemenl ik yetk is i kullanan 
yasama, yü rü tme ve yargı erkleri ile devlet şeması 
içinde kamusal işlev gören bütün kişi, ku rum ve 
kuruluşların; yetk i kullanımlarında ve görev ifa 
e tmeler inde, ikinci maddede atıf yapılan belgelerde 
yer alan hukuk devlet i normlarına uygunluğu 
gözetir olmaları gereğini vurgular ve bu gerekl i l iğe 
uygunluğu, meşru iyet in esası kabul eder. 

4.8 - AK PARTİ; bireylerin inandıkları gibi yaşama, 
düşündükler i gibi ifade e t m e haklarının tartışılamaz 
o lduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka uygun 
olarak tanıt ım ve propagandasının, bireylere ve sivil 
t op lum kuruluşlarına ait bir hak ve yetk i o lduğunu, 
her bireyin her kurumda ve yaşamın her alanında 
eşit ve ortak hakları bu lunduğunu, dolayısıyla 
devlet in, hiçbir inanç ve düşünceden yana veya 
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karşı t u t u m serg i lememes i gerekt iğ ini , anayasada 
yer alan laiklik ve kanun önünde eşitl ik i lkelerinin, 
bu anlayış ve bakışın güvencesin i teşki l ett iğini 
vurgular. Devlet in ve parti tüzel kişiliğinin bu alanda 
yüklenebi leceği işlevin, sadece hak kullanımlarını 
sağlayıcı ve güvence altına alıcı özgür o r tam 
hazırlamaktan ibaret olması gereğini kabul eder. 
Temel hak ve özgürlüklerin, oylama konusu 
olamayacağını savunur. 

4.9 - AK PARTİ; insanın, insanca yaşamasının yön tem i 
olan sosyal devlet anlayışının hayata geçi r i lmesine 
özel ö n e m verir. 

4.10 - AK PARTİ; ekonomik gel işmenin kaynağı ve hedef i 
olarak insanı esas kabul eder. Piyasa ekonomis in in , 
t ü m kurum ve kurallarıyla tesisini amaçlar. Devlet in 
ekonomi içindeki rolünü, düzenleyici ve gözetici 
fonksiyonları ile tanımlar. Gelir dağılımındaki 
dengesizl iği ve işsizliği, ülkemizin en öneml i sosyo
ekonomik sorunu olarak görür. Küresel leşmenin 
meydana getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve 
beraberinde getirdiği olumsuzluklardan korunmak 
amacıyla gereken yapısal dönüşümler in 
gerçekleşt i r i lmesini savunur. 

4.11 - AK PARTİ; aileyi Türk top lumunun temel i kabul 
eder. Geçmişle gelecek arasında köprü görevini 
yer ine get i ren aile ku rumunun; mill i değerler imizin, 
duygularımızın, düşünceler imizin ve ülkemize has 
adet ve gelenekler imizin yeni kuşaklara 
aktarı lmasında en teme l , en vazgeçi lmez sosyal bir 
kurum olduğuna inanır. 
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4.12 - AK PARTİ; herkesin ve özellikle gençl iğ in güven 
içinde, gel işmiş, kalkınmış, refah düzeyi yüksek, 
her yönden güvenl i bir Türkiye sevdalısı o lma 
ülküsüne bağlı, moral değerler le bezenmiş bireyler 
olmalarını önemser . Bu nedenle her düzeyde 
özgür, bilgi t op lumu o lma yolunda bi l imsel araçlarla 
ve i lmi veri lerle donatı lmış bir eğ i t im, öğ re t im ve 
öğren im anlayışını prat iğe geç i rmeyi amaçlar. 

4.13 - AK PARTİ; temsi l i demokras in in çoğulcu, katılımcı 
ve yarışmacı nitel iğini önemser . Bu özell iklerin 
hayata geçi r i lmesinde ve ver iml i , kaliteli ve 
denet iml i bir kamu yönet imin in kurulmasında ve 
sürdürü lmes inde, sivil t op lum örgüt ler in in önemine 
ve vazgeçi lmezl iğine inanır. 

4 .14 - AK PARTİ; re fe randumu, halkımızın yöne t im 
sürecine katılımını t em in için etkil i bir y ö n t e m 
olarak benimser . 

4.15 - AK PARTİ; içte ve dışta güçlü duruşun adaletle 
m ü m k ü n olacağına inanır. Hukukun 'güç ' ten deği l , 
'güç 'ün hukuktan kaynaklandığı inancı ile her iş ve 
faal iyette doğrunun ve haklının e g e m e n olmasını 
önleyici engel ler i ortadan kaldırmayı, adil 
yargı lanma hakkını ve hak arama özgür lüğünü 
bütün unsurları ile gerçek leşt i rmeyi , ü lkemizi , onun 
sahibi insanlarımız için yaşanılır hale get i rmey i , her 
halükarda mil let in ülkesini ve devlet in in 
bağımsızlığını ve üniter yapısını korumayı amaçlar. 

Madde 5 - Görev İlkeleri 

Parti Tüzüğü ve Programı, Genel Başkan dahil, her 
üyeyi ve partinin bütün organlarını bağlar. 
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Partiye üye o lmak veya görev üs t lenmek; partinin 
amaç ve hedefler ini ben imsemek , hayata 
geçir i lebi lmeler i için gücü ve becerisi ö lçüsünde 
katkıda bu lunmak demekt i r . Partili hiçbir görevl i , 
partinin amaç ve hedef ler ine aykırı davranış ve 
çalışmalar içine giremez. Partili her birey; parti 
içinde çalışmalara katılarak, siyasal ve top lumsa l 
hayatla ilgili bilgi ve yetenekler in i ge l iş t i rme ve 
siyasete aktarma hakkına sahiptir. 

Partideki görev lendi rmelerde ve seç imlerde; parti 
içi demokras i ve üyelik hukuku kuralları gözet i lerek 
liyakat, ehl iyet ve güven, en başta aranacak 
belir leyici ölçütler olarak kabul edilir. 

Üye olan herkes, çalışmalarında bu ilkelere göre 
davranacağını kabul ve taahhüt e tmiş sayılır. 

İKİNCİ KISIM 

PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m :6,7 7,12) 

Madde 6 - Görev İlkeleri Parti Üyesi Olabi lme Şartları 

Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili yasalarda parti 
üyesi olamayacakları açıkça bel ir t i lmiş olanlar 
dışında: 

6.1 - Partinin Tüzük ve Programını kabul et t iğ ini , gücü, 
bilgi ve tecrübeler i n ispet inde parti çalışmalarına 
katılmayı üyelik giriş beyannamesinde beyan ve v 

taahhüt eden, 

6.2 - On sekiz yaşını dolduran, meden i ve siyasi hakları 
kul lanma ehl iyet ine sahip olan, 
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6.3 - Başka bir siyasi partide üyelik kaydı o lmayan, 

6.4 - Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemey i taahhüt 
eden, Türkiye Cumhur iyet i vatandaşı herkes, AK 
PARTİ Üyesi olabilir. 

Madde 7 - Görev i lkeleri Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler 

Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ett iği i lçe 
Başkanlığı'na parti üyesi en az bir kişiyi referans 
gösteren 'giriş beyannames i ' ve rmek suret iy le 
başvurur. Beyanname, kopyalı olarak düzenlenir, 
istek halinde 'alındı' belgesi verilir. 

in ternet ve benzeri yolla da üyelik başvurusu 
yapılabilir. Bu yön temle üyelik başvurusunun usul 
ve esasları, üye kayıt yönetmel iğ i ile düzenlenir. 

Madde 8 - Görev ilkeleri Üyelik Başvurusunun Karara 
Bağlanması ve Üye Kayıt iş lemi 

ilçe Yönet im Kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 
gün içinde karara bağlar. Başvuru kabul edi lmiş ise; 
üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre 'üye kayıt 
def ter i ' ne işlenir. 

Talebin reddine ilişkin kararlara karşı ilgili kişi, 15 
gün içinde i lçe'nin bağlı o lduğu il Yöne t im 
Kurulu'na itiraz edebilir, il Yöne t im Kurulu itirazı 
inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar, 
parti içi işlemler açısından kesindir. 

Aynı kişinin, partide birden fazla üyelik kaydı 
olamaz, ikametgahı yasal olarak değ işmedikçe, 
başka bir i lçe 'ye üyelik nakli yapılamaz. 
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Üye kayıt def ter i sadece i lçe' lerde bulundurulur. 
Doğrudan Genel Merkez, il veya Belde Yöne t im 
Kurulları'na yapılan üyelik başvurularına ilişkin 
beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ett iği ilçe 
Başkanlığı'na gönderil ir, i lçe, tüzükte yazılı ayrık 
durumlar hariç, yukarıda yazılı olan prosedüre göre 
iş lem yapar. 

Madde 9 - Görev İlkeleri Partiden Ayrı lmış Olanların Yeniden 
Üyeliğe Kabulü 

Memur i ye te g i rme gibi yasal zorunlu bir neden 
olmaksızın, parti üyel iğinden istifa e tmiş olanların 
yeniden üyelik başvurusu; ikamet ett iği ilçe 
Yöne t im Kurulu'nun görüşü alınarak, il Yöne t im 
Kurulu'nca karara bağlanır. Bu konuda veri lecek ret 
kararına karşı ilgili kişi; kararın kendisine 
bi ldir iminden it ibaren 15 gün içinde Merkez 
Yürü tme Kurulu'na (MYK) itiraz edebilir. 

Yasal zorunlu bir neden olmaksızın Kurucular 
Kurulu, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu ile 
Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği, il Başkanlığı ve il 
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar ile partili 
mi l letveki l ler inden istifa e tmiş olanların yeniden 
parti üyeliği için yapacakları başvurular hakkında 
karar vermek, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'na 
aittir. Bu madde hükümler iy le ilgili MYK ile MKYK 
'nın vereceği kararlar, parti içi iş lemler açısından 
kesindir. 
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Madde 10 - Görev ilkeleri Sürekli Yurt Dışında Bulunan 
Vatandaşların Üyeliği 

Sürekli yurt dışında bulunanlar üyelik başvurularını 
Türk iye 'ye geldikler inde ikamet ett ik ler i II, ilçe veya 
Belde Başkanlığı'na; üye giriş beyannamesi 
göndermek veya vermek şekl inde yazılı beyan ile 
yaparlar. Başvuru yazısında, ayrıca yur t dışında 
sürekli o turduğu ve çalıştığı yerler in adresleri ile 
Türk iye 'ye geldiğinde ikamet ett iği konutun açık 
adresi belirtilir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlar; bulundukları 
yerde parti temsi lc i l iğ i o luş turu lmuş ise, temsi lc i l ik 
aracılığıyla da üyelik başvurusu yapabilirler. 

Madde 11 - Genel Merkez in Üye Kayıt Yetkisi 

T B M M Üyesi olanların part iye kabulleri, Merkez 
Karar ve Yöne t im Kurulu'nca karara bağlanır. 
Üyel iğe kabul kararı ile giriş beyannamesin in bir 
suret i , ikamet in in bu lunduğu i lçe'ye gönder i lerek 
üyelik kaydı tamamlanır . Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu, partiye alınmalarında yarar gördüğü kişiler 
hakkında aynı şeki lde iş lem yapmaya yetki l idir. 

Merkez Karar ve Yönet im Kurulu kararı ile part iye 
alınan kişilerin, mil letveki l i sıfatını taşıyanlar hariç, 
parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve II Yöne t im 
Kurulları, varsa itiraz ve görüşler ini gerekçel i olarak 
MKYK'ya bildirebilirler. Bir ay içinde iş lem 
yapı lmayan itirazlar, MKYK'ca kabul edi lmiş sayılır. 

Madde 12 - Üye Kimlik Belgesi 

İlçe Yöne t im Kurulu, parti üyel iğine kabul et t iğ i 
kişiye, şekli genel merkezce bel i r lenmiş üye kimlik 
belgesi verir. Bu belge, parti üyeliğini ispat dışında 
bir amaçla kullanılamaz. 

Yer değişt i ren üye,, üye kimlik belgesini iade eder. 
Yeni yer leş im yeri İlçe kademesine üyelik nakli 
yapılır ve kendisine yeni üye kimlik belgesi verilir. 
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Madde 13 - Üyeliğin Sona Ermesi 

AK PARTİ üyeliği, du rumun belgelenmiş olması 
şartıyla; 

13.1 - Ö lüm, 

13.2 - ist i fa, 

13.3 - Başka partiye üye olmak, üye olmasa bile başka 
part ide görev almış olmak, 

13.4 - Disiplin kurulu kararı ile part iden ihraç edi lmiş 
olmak gibi hallerde sona ermiş olur. Böyle bir 
durumda ilçe Yönet im Kurulu; başka bir iş lem 
yapmadan sadece tespi t kararı alarak ilgilinin üye 
kütüğündek i kaydına işler ve ilgili kademe ve 
makamlara bildirir. 

Üyel ikten istifanın belgelenmiş sayılması için 
istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile 
bizzat yapılmış olması gerekir. Bizzat yapılan yazılı 
istifa bi ldir imlerinde, imzanın ilgiliye ait o lduğunun 
tespi t i yapılır. 

13.5 - Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile 
üyel iğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları 
sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, ilçe Yöne t im 
Kurulu kararıyla silinir. 

ilçe Başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile 
ö lüm ve istifa e tme halleri hariç, başka nedenler le 
kaydı si l inenlere du rumu bildirir tebl igat yapar. İlgili 
kişi, kaydının si l inmesi kararına karşı 15 gün içinde 
il Yöne t im Kurulu'na itiraz edebilir, il Yöne t im 
Kurulu 'nun red kararına karşı ise, kararın 
tebl iğ inden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürü tme 
Kurulu'na itirazda bulunabilir. MYK'nın vereceği 
karar, parti içi iş lemler bakımından kesindir. 
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Madde 14 - Üyelerin Hakları ve Yükümlülük ler i 

Partinin bütün kademe görevler i ve temsi l yerleri , 
tüzük kuralları içinde partili her üyeye açık ve 
h izmet e tmek için aday olunabi lecek yerlerdir. 

Üyeler, parti içi ve dışı i l işkilerinde üye olmanın ön 
şartı olan parti tüzüğü ile parti programı ve 
yönetmel ik ler in ve bunlara uygun olarak yetki l i 
ku rum ve kurullarca o luş turu lmuş ilke ve kararlar 
ile anayasa ve yasaların emredic i hükümler i 
çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan 
çalışmalara katkıda bulunurlar. 

Parti üyesi ; hiçbir ayırım gözetmeksiz in , t op lumu 
oluşturan her bireyin, insan olmasından 
kaynaklanan teme l haklar ve özgürlükler önündek i 
engel ler in kaldırılması için üzerine düşen çabayı 
azimle ve kararlı olarak, gücü ve becerisi 
n ispet inde ifa eder. Türkiye Cumhur iyet i 
Devlet i 'n in ülkesi ve mil let i ile bö lünmez bir bütün 
o lduğunu ve bu bütün lüğün; bireysel, top lumsa l , 
ekonomik ve siyasal hak ve özgürlükler in 
sağlanması ile m ü m k ü n olacağı bil inci içinde 
hareket eder. 

Madde 15 - Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü 

Tüzüğe ve ilgili mevzuata göre yapılan üye 
yazımları, parti genel merkez inde bu işe özgü 
dosyalama ile oluşturulacak bilgi iş lem merkez inde 
kayda alınır. Bu dosyalama; i lçe, İl ve ülke genel 
toplamını ayırt edecek şeki lde yapılır. Al t 
kademeler ile bu merkezdeki kayıtların denkl iğ i , her 
altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile sağlanır. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 1) 

Üyelikle ilgili parti içi uyuşmazlıkların çözümünde 
genel merkez kayıtları esas alınır. 



A K PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ TEŞKİLATI (SPK m: 7) 

Madde 16 - Teşkilat 

Partinin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyarı 
bir imlerinin t ü m ü , parti teşkilatını oluşturur. 

Madde 17 - Teşkilat Kademeleri (SPK m: 7) 

AK PARTİ Teşkilat Kademeler i ; Belde, İlçe, İl ve 
Genel Merkez Teşki lat larından, Belediye Mecl is i 
Grupları ve il Genel Mecl is i Grupları ile Türkiye 
Büyük Mi l let Mecl is i Parti Grubu'ndan ibarettir. 
Ayrıca parti teşki lat kademeler inde. Kadın ve 
Gençlik Kolları ile diğer yan kuruluşlar ve yur t dışı 
temsi lci l ik ler i oluşturulur. 

Teşkilatlar, idari ve yerel taksimata göre 
oluşturulur. Bir idari bir im içinde aynı düzeyde ve 
nitel ikte birden fazla teşkilat kurulamaz. Yardımcı 
kuruluşlar, siyasal eği t im, bi lg i lenme ve 
bi lgi lendirme amaçlı irtibat büroları veya lokaller ile 
mülk i ve idari yapıya göre kuru lmuş teşki lata bağlı 
Köy, Mahal le ve Sandık Bölgesi Temsilci l ik leri ve 
internet gibi teknoloj ik araçlarla donanımlı çalışma 
ve tanıt ım yerleri oluşturulabil ir. 

Madde . 18 - Teşkilat Kademe Organları 

Parti Teşkilatı, aşağıda yazılı teşki lat kademe 
organlarından oluşur: 



PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü 

18.1 - Belde Teşkilatı 

a) Belde Kongresi 
b) Belde Başkanı 
c) Belde Yöne t im Kurulu 
d) Belde Yürü tme Kurulu 

18.2 - ilçe Teşkilatı 

a) i lçe Kongresi 
b) ilçe Başkanı 
0 ilçe Yöne t im Kurulu 
d) i lçe Yürü tme Kurulu 

18.3 - il Teşkilatı 

a) il Kongresi 
b) İl Başkanı 
c) İl Yöne t im Kurulu 
d) il Yü rü tme Kurulu 

18.4 - Genel Merkez Teşkilatı 

a) Büyük Kongre 
b) Genel Başkan 
c) Merkez Karar ve Yönet im Kurulu (MKYK) 
d) Merkez Yürü tme Kurulu (MYK) 

18.5 - Yan Kuruluşlar 

a) Kadın Kolları 
b) Gençlik Kolları 
c) Diğer Yan Kuruluşlar 
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18.6 - Gruplar 

a) T B M M Parti Grubu 
b) il Genel Mecl is i Grupları 
c) Belediye Mecl is i Grupları 

Madde 19 - Mahal le, Köy, Sandık Bölgesi ve Seçim Çevresi 
Temsi lc i ve Kurulları 

(Değiş ik l i2 . 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 2) 

Mahal le, Köy ve Sandık Bölgesi ; parti çalışmalarının 
t eme l zeminidir. Partiyi ve parti faaliyetlerini 
tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespi t edip rapor 
e tmek , veri lecek parti görevlerini yapmak üzere, 
i lçe ve Belde Yönet im Kurulları'nca parti üyeleri 
arasından Köy, Mahal le ve Sandık Bölgesi 
Temsilci l ikleri veya üç kişiden az olmayan temsi lc i 
kurullar oluşturulabil ir. Bu kurullarda Kadın ve 
Gençlik Kolları'nın, asgari birer temsi lc i ile temsi l 
edi lmeler ine özen gösteri l ir. 

il Yönet im Kurulları, seç im çevresi ö lçeğinde, 
seç im dönemler inde veya uygun görülen 
zamanlarda seç im çevreler indeki her tür seç im 
çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullar 
oluşturabil ir ler. 

Madde 20 - Yurt Dışı Temsilci l ikler (SPK m: 7, 31) 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 3) 

AK PARTİ; vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum 
ve il işkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin 
mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, hal ve 
vaziyetin gerekt irdiği yer leş im yer ler inde, ilgili 
genel başkan yardımcısının tekl i f i üzerine, ekli 
l istede isimleri yazılı ülke ve yer lerde MKYK'nın 
kararı ile yurt dışı temsilci l ik ler i oluşturulur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TEŞKİLAT ORGANLARININ OLUŞUMLARI, GÖREV VE 
YETKİLERİ 

BİRİNCİ AYIRIM 

BELDE TEŞKİLATI (SPK m: 7/1, 20) 

Madde 21 - Belde Kongresi (SPK m: 7/3) 

Belde Teşkilatı 'nın en üst karar ve dene t im organı 
olan Belde Kongresi, seçi lmiş ve tabii 
delegeler inden oluşur, iki yıldan az, üç yıldan fazla 
olmayan bir sürede ve İlçe Kongresi 'nden önce 
uygun bir zamanda, İlçe Yönet im Kurulu tarafından 
bel ir lenen tar ihte yapılır. 

Belde Kongresi Belde Başkanı'nı, Belde Yöne t im 
Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri 'ni seçer, i lçe Yöne t im 
Kurulu'nca Köy ve Mahal le dağılımlarına göre 
sayıları bel i r lenmiş Belde'y i İlçe Kongresi 'nde 
tems i l edecek olan ilçe Kongresi delege seçimin i 
yapar, gündemindek i konuları müzakere edip 
karara bağlar. 

Tüzüğün 46. maddesin in yargıyla ilgili hükümler i 
hariç, adaylıklar ve seçimlere ilişkin diğer 
hükümler i , Belde Kongresi 'nde de aynen uygulanır. 

Nüfusu 5000 ' den az olan beldelerde kongre 
yapılmaz. Bu Belde' ler in Yönet im Organları, i lçe 
Yönet im Kurulu'nca atama yolu ile oluşturulur. 
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Madde 22 - Belde Kongresi Delegeleri (SPK m: 19, ek madde: 2) 

Belde Kongresi, seçi lmiş en fazla 100 delege ile 
tabii delegelerden oluşur. Seçi lmiş delegelerin 
mahalle dağılımları şöyle hesaplanır: Seçi lmiş 
delege sayısı olan 100 rakamı; partinin son genel 
seç imde Belde'de almış olduğu oya bölünerek kat 
sayı bulunur. Kat sayının, mahal lede partinin almış 
olduğu oyla çarpımından elde edi lecek rakam, o 
mahallenin seçi lmiş delege sayısıdır. Eksikler, 
küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Asıl delege 
sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. 

Çeşitl i nedenlerle partinin almış olduğu oy belli 
değil ise; son yerel seç im sonuçlarına göre, onun 
da belli o lmaması halinde, Belde Kongresi 
delegeliklerinin mahalle dağılımları seçmen sayısı 
oranlarına göre yukarıdaki yön temle belirlenir. 

Belde'ye bağlı mahal lelerde kayıtlı üye sayısı 
100'den fazla değil ise, üyelerin tamamı Belde 
Kongresi delegesi sayılır. 

Belde'nin seç imle görev yapmakta olan Başkan ve 
Yönet im Kurulu Üyeleri ile Partili Belde Belediye 
Başkanı, Belde Kongresi 'n in tabii delegesidir ler. 

Belde Kongresi, ilçe Yönet im Kurulu'nun aday 

olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir 

heyet in gözet im ve denet imi altında gizli oy, açık 

tasnif esasına göre yapılır. 
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Madde 23 - Belde Kongresi Delege Seçimler i ve Delege 
Listesinin Onaylanması 

Belde Kongresi delege seçimler i , tüzüğün 30. 
maddes inde yazılı usul ve esaslara göre Belde 
Yöne t im Kurulu tarafından gerçekleştir i l ir . 

Tüzüğün 4 1 . maddesinde yazılı ilçe Kongresi 
Delegeler i 'y le ilgili askı, itiraz ve onay gibi seç im 
kuruluna ait yetki ve görevler, Belde Kongresi 
Delegeleri açısından ilçe Başkanı tarafından 
kullanılır. 

Tüzüğün 42. maddes i hükmü, Belde Kongreleri 
hakkında da uygulanır. 

Madde 24 - Belde Başkanı 

Belde Başkanı; Belde Kongresi tarafından gizli 
oylama ile tek derecede seçilir. Partinin Belde 
düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon 
ve yü rü tümünü sağlar, denet imin i gerçekleşt ir i r ve 
Belde Teşkilatı 'nı tems i l eder. 
Aynı kişi, en fazla üç olağan d ö n e m Belde Başkanı 
seçilebil ir. 

Madde 25 - Belde Yönet im Kurulu 

(Değişik: 12.01.2002- M a d d e 4) 

Belde Yöne t im Kurulu, Belde Kongresi 'nce gizli 
oyla seçi len ve Belde Başkanı dahil, en az 3, en 
fazla 20 üyeden oluşur. Kongrede aynı sayıda 
yedek üye seç imi yapılır. 

Belde Teşkilatı 'nın ilk kuruluşu, i lçe Yöne t im 
Kurulu 'nun görüşü alınarak, İl Yönet im Kurulu 
tarafından atama ile gerçekleştir i l ir. 
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Madde 26 - Belde Yönet im Kurulu'nun Görev ve Yetki leri 

Belde Yönet im Kurulu, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile ayda en az iki kez olağan toplantı 
yapar. Kararlar, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. 

Belde Yönet im Kurulu, Belde Başkanı veya Belde 
Yönet im Kurulu üye tam sayısının en az 1/3' ünün 
talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü 
toplantıda sadece toplantı konusu olan konu 
görüşülür. 

Belde Yönet im Kurulu ilk toplantısında, toplantı 
zaman ve tarihini belirler, Belde Yürü tme Kurulu 
Üyeler i 'n in seçimini yapar. 

Belde Yönet im Kurulu, Belde sınırları içinde partinin 
faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekl i 
çalışmaları yapar, Belde Kongresi ile tüzük ve 
yönetmel ik ler in ve üst organların verdikleri 
görevleri ifa eder. Parti politikaları ve yapılan 
çalışmalar konusunda Belde sakinlerinin 
bi lgi lenmelerini sağlar. 

Madde 27 - Belde Yürü tme Kurulu 

Belde Yürü tme Kurulu bağlı o lduğu ilçe Yürü tme 
Kurulu'na paralel olarak Belde Yöne t im Kurulu 'nun 
Üyeleri arasından yapacağı seç imle 
görevlendireceği sayıda Belde Başkan 
Yardımcıları 'ndan oluşan ve Belde Başkanı 
Başkanlıgı'nda çalışmalar yapan kuruldur. 
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Belde Yürü tme Kurulu Üyeleri arasındaki görev 
taks imi , Belde Başkanı tarafından yapılır. Belde 
Başkanı, Belde Yönet im Kurulu tarafından seçi len 
yardımcılarından birini Belde Muhasib i , birini de 
Belde Sekreteri olarak görevlendir ir. Tüzüğün 79. 
maddes i hükmü, Belde Yürü tme Kurulu hakkında 
da uygulanır. 

Bu kurul; Belde Yönet im Kurulu'nun gündemin i 
hazırlar, Belde Başkanı'nın tevdi ett iği işleri yapar, 
Belde Kongresi ve Belde Yönet im Kurulu'nca 
alınmış kararların ve veri len görevler in icrasını 
sağlar. 

Belde Yürü tme Kurulu Üyeleri , tüzüğün 82. 
maddesin in 1, 2 ve 3. fıkralarında yazılı yetk i ve 
görevler i , belde düzeyinde aynen icra ederler. 

Nüfusu 5000 ' den veya yü rü tme kurulu üye sayısı 
altıdan az olan beldelerde, Belde Yürü tme Kurulu 
oluşturulmaz. 

İKİNCİ AYIRIM 

İLÇE TEŞKİLATI (SPK m: 20, 21) 

Madde 28 - ilçe Kongresi 

ilçe Teşkilatı 'nın en üst karar ve dene t im organı 
olan İlçe Kongresi, seçi lmiş ve tabii de legelerden 
oluşur, ilçe Başkanı ile ilçe Yönet im Kurulu'nun 
Asıl ve Yedek Üyeler i 'n i ; i lçe'yi temsi l edecek il 
Kongre Delegeler i 'n in Asıl ve Yedekler i 'n i seçer, 
gündemindek i konuları müzakere edip karara 
bağlar. 
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Madde 29 - ilçe Kongresi Delegeleri 

ilçe Kongresi, seçi lmiş 400 delege ile tabii 
delegelerden oluşur. 

i lçeye kayıtlı üye sayısı 400 'den az ise, üyelerin 
tamamı ilçe Kongre Delegesi sayılır, i l ç e y e kayıtlı 
üye sayısı 400 ' den fazla ise; önce her Mahal le ve 
Köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis top lamı, 
400 sayısından düşülür. Arta kalan delege sayısı, 
partinin son mil letveki l i genel seç iminde o i lçe'de 
almış olduğu top lam oy rakamına bölünür. Bö lüm 
sonucu çıkan kat sayının, o i lçe'ye bağlı her 
Mahal le veya Köy'de alınmış oyla çarpımı sonucu 
çıkan sayı ile tahsis olunan sayının top lamı, ilgili 
Mahal le veya Köy'ün ilçe Kongresi için seçeceği 
delege sayısını teşki l eder. 

Delege dağılımında eksikler, küsurat büyüğüne 
göre yapılan sıralama ile tamamlanır. Asi l delege 
sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 5) 

Çeşitl i nedenler le partinin almış olduğu oyun belli 
o lmaması halinde; son yerel seç im sonuçlarına 
göre, onun da belli o lmaması halinde, i lçe'nin 
top lam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen 
sayıları'na göre aynı y ö n t e m uygulanmak suret iyle 
delege dağılımı belirlenir. 

İlçe Yönet im Kurulu, kongreden üç ay önce kongre 
delege dağılım l istesini hazırlar ve İl Yöne t im 
Kurulu'nun onayına sunar ve onaydan sonra ilan 
eder. Listenin ilanından it ibaren 15 gün içinde 
yapılacak itirazları, il Yönet im Kurulu kesin olarak 
karara bağlar. 



Seçimle görev almış ilçe Yönet im Kurulu Başkan 
ve Üyeleri ile ilçe Belediye Başkanı ve İ lçe'ye bağlı 
Belde Belediye Başkanları ilgili i lçe 'n in; Partili 
Büyükşehir Belediye Başkanları dışındaki il 
Belediye Başkanları ise Merkez İlçe Kongresi 'n in 
tabii delegesidir ler. 

Madde 30 - İlçe Kongresi Delege Seçimler i 

30.1 - ilçe Kongresi delege seçimler i ; üst kurulun kongre 
hazırlık tal imatına göre, ilçe Yöne t im Kurulu'nca 
hazırlanacak belli bir takv im içinde gerçekleştir i l ir . 

30.2 - Delege seç imi , Köy ve Mahal le ölçeğinde yapılır. 
ilçe Yönet im Kurulu; her Köy ve Mahal lede kayıtlı 
parti üyelerinin l istelerini, üye kayıt def ter ine uygun 
olarak ayrı ayrı hazırlayıp Köy ve Mahal le temsi lc is i 
veya yönet im ine gönderir. Üyelerin tanınmasını 
sağlayacak bilgileri içerecek şeki lde düzenlenecek 
bu listeler, delege seç iminden en az 15 gün önce 
Köy ve Mahal le 'de uygun bir yerde ve İ lçe'de, İlçe 
binasında askıya çıkarılmak suret iyle duyurulur. 
Listeler, seç im yapılana kadar askıda kalır. 
Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tar ih, 
askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespi t edilir. 

30.3 - i lçe'ye bağlı Belde var ise Belde 'ye bağlı 
mahal lelerden Belde Kongresi tarafından seçi lecek 
ilçe Kongresi delege sayısı Belde Kongresi 'nden 
önce ilçe Yöne t im Kurulu'nca belirlenir ve Belde 
Başkanlığı'na bildirilir. 

30.4 - Partiye kayıtlı o lduğu halde l istede yer ver i lmeyen 
veya üye olmadığı halde l istede yazılı olan kişilerle 
ilgili olarak, askı tar ihinden it ibaren 5 gün içinde 
ilçe Yönet im Kurulu'na partili her üye tarafından 
itiraz edilebilir. 
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30.5 - i lçe Yönet im Kurulu, itirazı iki gün içinde karara 
bağlar, itirazın kabulü halinde, l istede gerekl i 
düzel tmeyi yapar, ilçe Yönet im Kurulu iki gün 
içinde karar vermez veya kararı red şekl inde olursa, 
ilgili kişi 3 gün içinde İl Başkanlığı'na itiraz edebilir, 
il Yü rü tme Kurulu'nca veri lecek karar, parti içi 
işlemler açısından kesindir, ilçe Başkanlığı'nın bu 
karara uyması zorunludur, ilgili kişi, il Yü rü tme 
Kurulu'nca ver i lmiş kararı ibraz ederek delege 
seç imine iştirak edebilir. İtiraz üzerine düze l tme 
yapılan listeler, ilan edilir. 

30.6 - Mahal le ve Köy delege seçimler inin nerede ve 
hangi saatler arasında yapılacağı, delege seçmen 
listesinin askısında belirtilir. Belli edi lmiş gün ve 
saatte, delege seçimi yapabi lmek için, kesin leşmiş 
delege seçmen l istesinde yer alan üyelerin salt 
çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya 
göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde 
iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile 
delege seçimi yapılır. 

30.7 - Delege seçimler i , İlçe Yönet imi 'n in 
görevlendireceği kişi veya kişilerin gözet im ve 
denet iminde gizli oy, açık tasnif esasına göre 
çarşaf liste yön temi ile yapılır. Sonuç tutanağa 
bağlanır ve İlçe Yönet im Kurulu'na tes l im edilir. 
Delege seçimiy le ilgili çarşaf l iste, tüzüğün 46. 
maddesin in yedinci fıkrasına göre düzenlenir. 
Şartları var ise, aynı maddenin sekizinci fıkrası 
hükmü uygulanır. 

30.8 - Delege seçimler ine karşı seç imden it ibaren 3 gün 
içinde il Yönet im Kurulu'na itiraz edilebilir, il 
Yöne t im Kurulu'nun vereceği karar kesindir. 
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30.9 - Delege seçimiy le ilgili yukarıda açıklanan her tür 
itirazlarda; isteği halinde, itiraz eden kişiye alındı 
belgesi verilir ve veri len karar kendisine bildirilir. 

Madde 31 - ilçe Başkanı 

ilçe Başkanı, ilçe Kongresi tarafından gizli oylama 
ile tek derecede seçilir. Partinin ilçe düzeyindeki 
çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve 
yü rü tümünü sağlar, denet imin i gerçekleşt ir i r ve 
ilçe Teşkilatı 'nı temsi l eder. 

Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem ilçe Başkanı 
seçilebilir. 

Madde 32 - ilçe Yöne t im Kurulu 

ilçe Yöne t im Kurulu, ilçe Kongresi tarafından gizli 
oyla seçi len ve İlçe Başkanı dahil, en az 7, en fazla 
30 üyeden oluşur. Kongrede asıl üye sayısı kadar 
yedek üye seç imi yapılır. 

Madde 33 - ilçe Yürü tme Kurulu 

ilçe Yürü tme Kurulu; il Yürü tme Kurulu'na paralel 
olarak, i lçe Yönet im Kurulu 'nun, üyeleri arasından 
yapacağı seç imle görevlendireceği sayıda ilçe 
Başkan Yardımcıları 'ndan oluşan ve ilçe Başkanı 
Başkanlığı'nda çalışmalar yapan kuruldur. 

ilçe Yü rü tme Kurulu Üyeleri arasındaki görev 
bö lümü, ilçe Başkanı tarafından yapılır, ilçe 
Başkanı, ilçe Yönet im Kurulu tarafından seçi len 
yardımcılarından birini İlçe Muhasib i , birini de İlçe 
Sekreteri olarak görevlendir ir. Tüzüğün 79. 
maddes i hükmü, ilçe Yürü tme Kurulu hakkında da 
uygulanır. 
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Bu kurul, ilçe Yönet im Kurulu'nun gündemin i 
hazırlar, ilçe Başkanı'nın tevdi ett iği işleri yapar, 
ilçe Kongresi ve ilçe Yönet im Kurulu'nca alınmış 
kararların ve veri len görevlerin icrasını sağlar. 

ilçe Yürü tme Kurulu Üyeleri, tüzüğün 82. 
maddesin in 1, 2 ve 3. fıkralarında yazılı yetk i ve 
görevler i , İlçe düzeyinde aynen icra ederler. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

İL TEŞKİLATI (SPK m: 19, 21) 

Madde 34 - İl Kongresi 

İl Teşkilatı 'nın en üst karar ve denet im organı olan 
İl Kongresi, seçi lmiş ve tabii delegelerden oluşur, il 
Başkanı, il Yönet im Kurulu ve il Disiplin Kurulu Asıl 
ve Yedek Üyeleri ile il'i temsi l edecek Büyük 
Kongre Asıl ve Yedek Delege ler in in ve İl Parti içi 
Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri 'nin seçimler in i 
yapar, gündemindek i konuları müzakere edip 
karara bağlar. 

Madde 35 - İl Kongresi Delegeleri 

il Kongresi, ilçe Kongreler i 'nce seçi lmiş delegeler 
ile tabii delegelerden oluşur, il ' in seçi lmiş delege 
sayısı 600 'ü geçemez. Hangi İ lçe'nin kaç delege ile 
İl Kongresi 'nde temsi l olunacağı şöyle belirlenir: 
Önce her i lçe'ye beşer delegelik tahsis edilir. 
Tahsis top lamı, 600 'den düşülür. Kalan sayının, 
kongre öncesi yapılmış son mil letveki l i genel 
seç iminde partinin o ilde almış olduğu top lam oya 
bölünmesiy le kat sayı elde edilir. Bu kat sayının, 
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partinin i lçe'de almış o lduğu top lam oyu ile çarpımı 
sonucu elde edi lecek rakama beş adet tahsisin 
ilavesiyle ulaşılacak rakam, o İ lçe'nin İl Kongresi 
için seçeceği delege sayısını oluşturur. 

il bünyesinde, seç imlerden sonra üçten fazla yeni 
ilçe kuru lmuş olması veya İl Kongresi 'n in yapılacağı 
tarihe göre genel seç im yapı lmamış veya partinin 
seçimlere katı lmamış olması gibi hal lerde; yapılmış 
son yerel seçimler, bu seçimler le ilgili birinci 
cümlede yer alan nedenler in varlığı halinde ise il ve 
ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarıda yazılı 
yön temle i lçe' lerin temsi l olunacağı il .Kongresi 
Delege Sayıları belirlenir. 

İl'in partili mi l letveki l ler i , seç imle görev almış il 
Yönet im ve il Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile 
Partili il ve Büyükşehir Belediye Başkanları, il 
Kongresi 'n in tabii delegeleridir ler. 

Madde 36 - İl Başkanı 

il Başkanı, İl Kongresi tarafından gizli oylama ile tek 
derecede seçilir. Partinin il düzeyindeki çalışma ve 
faaliyetlerinin koordinasyon ve yü rü tümünü sağlar, 
denet imin i gerçekleşt ir i r ve il Teşkilatı 'nı tems i l 
eder. 

Aynı kişi, en fazla üç olağan d ö n e m il Başkanı 
seçilebilir. 
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Madde 37 - ¡1 Yönet im Kurulu 

¡1 Yönet im Kurulu, ¡1 Kongresi tarafından gizli oyla 
seçi len ve il Başkanı dahil en az 20, en çok 50 
üyeden oluşur. Kongrede asıl üye sayısı kadar 
yedek üye seçimi yapılır. 

Madde 38 - İl Yürü tme Kurulu 

İl Yü rü tme Kurulu, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'nca bel ir lenecek sayıda veya Merkez 
Yürü tme Kurulu'na paralel olarak, il Yönet im 
Kurulu'nun Üyeleri arasından yapacağı seç imle 
görevlendireceği başkan yardımcılarından oluşan ve 
İl Başkanı Başkanlıgı'nda çalışmalar yapan kuruldur. 

İl Yürü tme Kurulu Üyeleri arasındaki görev bö lümü, 
il Başkanı tarafından yapılır. İl Başkanı, il Yöne t im 
Kurulu tarafından seçilen yardımcılarından birini il 
Muhasib i , birini de il Sekreteri olarak görevlendir ir. 
Tüzüğün 79. maddesi hükmü, İl Yürü tme Kurulu 
hakkında da uygulanır. 

Bu kurul, İl Yönet im Kurulu'nun gündemin i hazırlar, 
İl Başkanı'nın tevdi ett iği işleri yapar, il Kongresi ve 
il Yönet im Kurulu'nca alınmış kararların ve veri len 
görevler in icrasını sağlar. 

il Yürü tme Kurulu Üyeleri, tüzüğün 82. maddesin in 
1, 2 ve 3. fıkralarında yazılı yetki ve görevleri , il 
düzeyinde aynen icra ederler. 
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DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İLÇE VE İL KONGRELERİ'NE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 39 - Olağan Kongre Zamanı ve Seçilecek Delegeler 

ilçe ve il Kongrelerl 'nin olağan kongre takv imi , üst 
kademe kongresinin yapılmasından önce 
gerçekleşecek şeki lde, Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç 
yıldan fazla olamaz. 

Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu'nun yetk i vermes i 
ve bel ir leyeceği kongre takvimi içinde olması 
şartıyla, ile bağlı İ lçe' lerde yapılacak ilçe 
Kongreleri 'nin takv imi , İ lçe'nin görüşü alınarak il 
Yöne t im Kurulu'nca belirlenir. 

ilçe ve İl Kongreler i 'nde, üst kademe kongresi için 
seçi lmesi gereken sayıda asıl, bu miktarın yarısı 
kadar yedek delege seçimi yapılır. 

Kongre delegel iği , parti üyeliği devam e tmek 
şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına 
kadar devam eder. Delegelik sıfatı, kongre için 
azami süre olan üç yılın sonunda sona erer. 

Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, delege 
seçimler inde kanun ve tüzük hükümler ine aykırılık 
olmasının saptanmış olmasına münhasır o lmak 
üzere i lçe, il ve Büyük Kongre Delege Seçimler i 'n i , 
ilçe ve İl ö lçeğine göre kısmen veya t amamen iptal 
edip yeniden yapılmasına, yapacağı gizli oylamada 
üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu ile 
karar verebilir. 
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Madde 40 - Kongre Gündemler in i Bel i r leme Yetkisi 

Kongre gündemler i , ilgili kademe yönet im 
kurulunca belirlenir. Ancak en geç kongre divanı 
o luşturulup gündem okunduktan hemen sonrasına 
kadar divan başkanlığına veri lmiş ve kongrede hazır 
bulunan delegenin en az % 5 ' i tarafından yapılan 
ilave gündem teklif leri müzakereye açılır ve 
yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. 

Üst kademelerce belirt i len konuların, alt kademe 
kongre gündemine alınması zorunludur. 

Madde 41 - Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca 
Onaylanması ve ilanı (SPK m: 21) 

İlçe ve il Başkanlıkları, kongrelerinin seçi lmiş ve 
tabii delegeler l istesini kongreden en az 15 gün 
önce iki nüsha olarak yetkil i Seçim Kurulu 
Başkanlığı'na verirler. Bu l isteye kongre gündemi 
ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk 
o lmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı 
eklenir. Listenin bir örneği, kademe merkezinde 
ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internet te 
yayımlanır. 

Seçim Kurulu Başkanı, eksiklik yok ise l isteyi ve 
eklerini onaylar. Onaylanan liste ve ekleri, 
kongreden 7 gün önce kongresi yapılacak teşki lat 
kademesi binasında askıya çıkarılmak suret iyle ilan 
edilir. Askı süresi 3 gündür. 
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ilan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetki l i seç im 
hakimi tarafından incelenir ve kesin olarak karara 
bağlanır. Bu suret le kesinleşen listelerle toplantıya 
ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak 
Teşkilat Kademe Başkanlığı'na gönderi l ir. 

Böylece onaylanan liste, kademe kongresinin 
delege yoklama cetvel ini oluşturur. 

Madde 42 - İlçe ve il Kongresi 'nin ilanı 

ilçe ve il Yönet im i ; kongre gününden en az 15 gün 
önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise 
ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi 
belli edecek şeki lde kongre yapılacağının 
duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve 
yer i , en az 7 gün önce, gerekl i güvenl ik 
önlemler in in alınması amacıyla yetki l i mülk i 
amir l iğe bildirilir. 

İlk toplantıda yeterl i çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte 
yapılacağı, ilanda belirtilir. 

ilçe ve il Kongre ler in in gazete ile ilanı zorunlu 
değildir. Kademe Başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve 
demokrat ik olmasını sağlayacak gerekl i sözlü veya 
yazılı duyuruda bulunmakla yetki l i ve görevlidir. 

Madde 43 - Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

Kongreler, delege top lam sayısının en az dör t te 
birinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter l i 
katılım o lmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla 
yapılır. 
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Kongrede kararlar, tüzükte yazılı ayrık durumlar 
saklı o lmak üzere, oylamaya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. 

Madde 44 - Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetki ve 
Görevleri 

44.1 - Kongre başlamadan önce toplantı nisabının varlığı, 
yoklama cetvel indeki imzalar sayılmak suret iy le 
Kademe Sekreteri ve en az iki delegenin imzasını 
taşıyan bir tutanakla tespi t edilir. Kongrenin açılışı, 
kongresi yapılan Teşkilat Kademe Başkanı veya 
onun görevlendireceği Kademe Yönet im Kurulu 
Üyesi tarafından yapılır. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 6) 

44.2 - Divan Başkanlığı için tek aday var ise, oylaması 
açık yapılır. Divan Başkanlığı için birden fazla aday 
olması halinde Divan Başkanı'nın nasıl seçi leceğine 
Genel Kurul karar verir. Ancak, üye tam sayısının 
onda birinin yazılı is temi halinde divan başkanı gizli 
oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın 
gerekt irdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az 
olmayan sayım ve tasnif kurulu açık oylama ile 
oluşturulur. 

44.3 - Seçilen Divan Başkanı yönet iminde, bir Divan 
Başkan Yardımcısı ile top lam sayısı tek rakamlı 
o lmak üzere yeteri kadar Katip Üye Seçimi açık 
oylama ile yapılarak divan oluşturulur. 

44.4 - Kongreyi, Kongre Başkanlık Divanı adına Divan 
Başkanı yönetir . Divanda kararlar çoğunlukla alınır. 
Eşitlik olması halinde Divan Başkanı'nın katıldığı 
görüş uygulanır. 

44.5 - Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürü tü lmes i , parti 
tüzüğü ile ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak 
gerçek leşmesin i temin için gerekl i önlemler i almak 
ve düzeni sağlamak, kongre gündemin i icra e tmek, 
tutanağı düzenlemek ve muhafaza e tmek, Kongre 
Başkanı ve Divan'ın yetk i ve görevidir. 
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44.6 - Kongre D ivan in i Divan Başkanı temsi l eder. Siyası 
Partiler Kanunu'nun 4. kısmında yazılı yasaklara 
aykırı konuşma yapan veya davranışta bulunan 
herkese, Divan Başkanı derhal müdahale ederek 
delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, 
salondan çıkarmak gibi gerekl i ön lemler i alır. 
Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici 
yerler inin boşaltılmasını temin ederek, düzeni 
sağladıktan sonra kongreye kaldığı yerden devam 
edilir. 

44.7 - Divan Başkanı, divan tarafından onaylı kongre 
tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birl ikte 
ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst 
kademe yönet im ine tes l im eder. 

Madde 45 - Kongrelerin Görev ve Yetkileri 

Kongre, ilgili teşki lat kademe yöne t im organının 
faaliyet ve hesapları ile yeni d ö n e m bütçeler ini 
müzakere edil ip karara bağlayan, yeni yöne t im 
organlarını ve üst kademe delegelerini seçen 
kuruldur. 

İlgili kademenin en üst karar ve dene t im organı 
olan kongrelerde; parti tüzük ve programı 
çerçevesinde yerel , genel her tür lü h izmet ve 
faaliyet hakkında görüşmeler yapılabilir ve kararlar 
alınabilir. 

Yöne t im Kurulu 'nun ibrası, kongrede karara 
bağlanır, ibra oylamasına, ilgili yöne t im kurulu 
başkan ve üyeleri katılamazlar. Görüşmelerde istek 
sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevl i ler ine 
öncel ik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karşı 
oy yazısı o lmayan Yönet im Kurulu Üyesi, rapor 
aleyhine konuşmak için söz alamaz ve konuşamaz. 
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Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini 
ifade edecek imkanlar ve ayrıca iş i tme özürlüler 
için tercümanlık gibi hizmetler, imkanlar ö lçüsünde 
sağlanır. 

Madde 46 - ilçe ve İl Kongreleri 'nde Yapılacak Seçimler ve 
Adaylık 

46.1 - İlçe ve il Başkanları, ilçe ve il Kademe Organları 
Seçimler i ile Üst Kademe Delege Seçimler i , gizli oy 
ve açık tasnif esasına göre, parti yönetmel ik ler i ile 
parti tüzüğü ve kanuna uygun olarak yargı gözet im 
ve denet iminde yapılır. 

46.2 - Seç im Kurulu Başkanı, bir başkan ve iki üyeden 
oluşan yeter i kadar Sandık Seçim Kurulu oluşturur. 
Kurul Başkanı ile bir üye memur lardan, diğer üye 
ise aday olmayan üyeler arasından seçilir. Her 
sandık için aynı şekilde ve sayıda Yedek Sandık 
Kurulu belirlenir. Sandık Kurulu Başkanı'nın 
yokluğunda, m e m u r üye sandığa başkanlık eder. 

46.3 - Kongrede yapılacak seçimler, ara veri lmeksizin 
sonuçlanıncaya kadar devam eder. 

46.4 - Seçi lme yeterl i l iğine sahip partili her üye, yer kaydı 
aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday 
olabilir veya aday gösterilebil ir. 

46.5 - Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan 
sonra belli edi lmiş süre dolmadan divana yapılır. 
Divan Başkanlığı, gündemin 'seçimler ' maddesinde 
veya daha önce aday başvurularının en son ne 
zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan 
edi lmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin 
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do lduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması 
gerekt iğini tekrar duyurur ve daha sonra yapılacak 
aday başvurularını iş leme koyamayacağını ilan 
eder. Divan, aday başvurularını veril iş sırasına göre 
ayrı ayrı okumak suret iyle Kongre Genel 
Kurulu'nun bilgisine sunar. Adaylıktan çek i lme ve 
itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları 
kesinleştir ir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak 
suret iyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde 
ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise, 
hazır bulunan seç im kuruluna verilir. 

46.6 - Aday l istelerinin kesin leşmesi için bel ir lenen süre 
içinde yapılacak yazılı çek i lme beyanları, divanca 
kimlik tespi t i ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak 
kesin leşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. 
Adaylıkların kesin leşmesin in ilanından sonra ve 
seç im süresince yapılacak yazılı çek i lme beyanları, 
sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan 
seçi len olursa, istifa e tmiş sayılır. 

46.7 - Organ ve delege seçimler i 'çarşaf l iste' yön temine 
göre yapılır. Her organ ve delegelikler için adaylıklar 
tamamlanıp kesinleşt ir i ldikten sonra, divanca 
soyadı esasına göre sıralama yapılır. Sıralamanın 
hangi soyadından başlayacağı çeki lecek kur'a ile 
belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, 
ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada 
sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya 
daire boşluklara yer verilir ve yeter i kadar çoğaltılır. 
Birer örneği divanca onaylı yeter l i sayıdaki listeler, 
mühür lenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak 
üzere, zarflarıyla birl ikte yetki l i seç im kuruluna 
tes l im edilir. 
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46.8 - Oylar, seç im kurulunca mühür lü l istedeki isimlerin 
yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, 
mühür lü zarfa konduktan sonra sandığa atmak 
suret iy le kullanılır. Asıl ve yedekler i dahil, seç i lmesi 
gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli 
oylar geçersizdir. Sayım döküm sonucu en çok oya 
göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler 
belirlenir. Eşit oy halinde seç im kurulunca kur'a 
çekilir. 

46.9 - Adaylıklar, asıl ve yedekler i belirtir şeki lde liste 
halinde öner i lmiş olup da başka liste olmaz veya 
tek liste yanında ferdi aday adaylarının sayıları, 
aday olunan organ üye tamsayısının salt 
çoğunluğundan fazla değil ise, yukarıda yazılı çarşaf 
liste yön temi uygulanmaz. Bu takdirde oylar, 
l istenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle 
kullanılır. Delege oyunu, listeyi aynen veya l istedeki 
aday veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları 
yazmak suret iy le kullanabilir. 

46.10 - Oyların liste halinde kullanılması durumunda, 
l istedeki adayların yarıdan fazlasının s i lme veya 
ç izme sonucu boş bırakılmış, yahut organ üye 
sayısından fazla ilave yapılmışsa, bu oy pusulaları 
geçersizdir. 

46.11 - Seçimlerde birden fazla liste ile adaylık öneri lmiş 
olması veya tek liste olmakla birlikte ferdi aday 
sayısının, aday olunan organ üye tamsayısının 
yarısından fazla olması hallerinde seçimler, yukarda 
açıklanan çarşaf liste yön temine göre yapılır. 

46.12 - Adaylıkların kesinleşt i r i lmesinden önce usulüne 
uygun vaki çeki lmeler sonucu, organ üye 
tamsayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma 
olan listeler, liste olma özelliğini kaybeder. 
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46.13 - Belde, İlçe ve il Kongreler l 'nde bütün seçimler 
birl ikte yapılır. Oylar; başkan adayı oyu bir zarfa, 
diğerlerinin hepsi ayrı bir zarfa konarak ayrı 
sandıklara, imkan o lmaması halinde aynı sandığa 
atmak suret iyle aynı anda kullanılır. Oylar aynı 
sandığa atılarak kullanılacak ise, zarfların farklı 
renkte olmaları sağlanır. 

46.14 - Belde, ilçe ve il Başkanlığı için tek aday olması, 
organ ve delege seçimler i için ' l iste ' şartlarının 
varlığı halinde, aday isimlerinin baş tarafına kare 
veya daire oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, 
l istede aday olarak göster i len yere seçi lmiş olurlar. 

Madde 47 - Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli 

Delege; nüfus cüzdanı, resimli üye kimlik kartı, 
ehl iyet ve benzeri kimlik belgesini ibraz ederek 
kesin leşmiş delege l istesine göre delege o lduğunu 
ispat et t ik ten sonra oy kul lanmaya başlar. 
Kendisine mühür lü oy pusulası ve zarfı verilir, 
imzası alınır. Oyunu sandığa atar, imzası alınır ve 
kimlik belgesi iade edilir. 

Özürlüler oylarını, ikinci derece yakınlıkta kan veya 
sihri hısımlarının yardımlarıyla kullanabilirler. 

Madde 48 - Seçimler le İlgili İtiraz (SPK m: 2 1 / 1 0 ) 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile 
tutanakların düzen lenmesinden it ibaren 2 gün 
içinde seç im sonuçlarına karşı, Seçim Kurulu 
Başkanı'na itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim 
tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara 
bağlanır. 
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Hakimin kararı seçimler in iptali ve yen i lenmesi 
yönünde ise, seçimler için bel ir leyeceği günde, 
kongrede kesin leşmiş aday l istelerine göre sadece 
seç im yapılır. 

Madde 49 - Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa 
Bildir i lmesi 

ilçe Başkanları, Kongre Divan Başkanı tarafından 
kendisine tevdi olunacak ilçe Kongresi tutanak 
örnekler i ile kongrede yapılan seç im sonuçlarını 
gösteren seç im kurulu tutanak örneğini , itiraz 
süresi geçt ik ten, itiraz edi lmiş ise sonuçlandıktan 
hemen sonra Teşkilat Başkanlığina gönder i lmek 
üzere il Başkanlığina verir. İl Başkanlığı da il 
Kongresi 'y le ilgili aynı bildirimi yapar. 

Madde 50 - ilçe ve il Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 7) 

i lçe ve il Kongre ler in in olağanüstü toplanması, 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu kararıyla veya 
kademe delege tam sayısının 1/5'inin parti içi 
demokras i hakem kurulunda veya noter l ikte tevsik 
edi lmiş yazılı isteği ile yapılır. 

Şartların oluşması halinde, Kademe Yönet im 
Kurulu 'nun gerekli hazırlıkları yaparak talebin 
tebl iğ inden itibaren 45 gün içinde olağanüstü 
kongreyi toplaması zorunludur. 

Olağanüstü toplantının gündemi , toplantıyı talep 
edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret 
o lduğu karar veya talep yazısında belirtilir. 
Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem 
maddes i ek lenemez, sadece üst kademe delege 
seçimini yeni lemek amacıyla olağanüstü kongre 
yapılamaz. 



A K PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü 

Madde 51 - Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsi l i 

Üst Kademe Kongresi 'nin yapıldığı tarihe göre, 
kongresi yapı lmamış olmakla birl ikte azami 
seçi lmişl ik süresi olan üç yıl do lmamış ise alt 
kademe, var olan delegeleriyle Üst Kademe 
Kongresi 'nde temsi l olunur. Ancak, yetki l i 
makamca kongre tarihinin bel i r lenmiş olmasına 
karşın belir lenen kongre takv im süresi içinde kendi 
kademesin in kongresini yapmamış olan ilçe veya il 
Teşkilatı, Üst Kademe Kongresi 'nde delege ile 
temsi l o lunamaz. 

BEŞİNCİ AYIRIM 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARI'NA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER 

Madde 52 - Kurucu Yönet im Kurulları 

ilçe ve il Kademe Teşkilatlarımın ilk kuruluşları, 
Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu'nca atama ile 
sağlanır. Önce kademe başkanı atanan kişiye 
'ye tk i ' belgesi verilir. Bu kişinin oluşturacağı 
l istenin, merkezce onaylanması ile Kurucu Yöne t im 
Kurulu o luşmuş olur. 

Kurucu Yöne t im Kurulları, el çekt i r i lme nedenler i 
ayrık o lmak üzere, kendi kademeler in in 
kongreler ine kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve 
yetki ler i kullanırlar. 

Madde 53 - Yönet im Kurullarının Toplantı ve Karar Nisabı 

İlçe ve il Yönet im Kurulları, ayda en az iki defa 
o lmak üzere üye mevcudunun salt çoğunluğu ile 
olağan toplantı yapar. Kararlar, bu tüzükte aksine 
hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile alınır. Oylarda eşitl ik olması halinde başkanın 
katıldığı görüş kabul edi lmiş sayılır. 
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Yönet im Kurulları, Kurul Başkanı'nın veya kurul üye 
t a m sayısının 1/3'ünün talebi halinde olağan üstü 
toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı 
nedeni olan konular görüşülür. 

Yöne t im Kurulu kararları karar defter ine yazılır veya 
bilgisayar çıkışı alınarak bu def tere yapıştırılır ve 
toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara 
muhal i f kalanlar, 'muha l i f im ' şerhi ile 
yet inebi lecekler i gibi muhale fe t nedenlerini de 
yazabilirler. 

Madde 54 - Kademelerde Partinin Temsi l i 

Belde, İlçe ve il Başkanları, görevl i oldukları 
kademelerde parti teşkilatını temsi l ederler. Temsi l 
ett ikleri teşkilatın hesap işlerine ait belgeleri, 
yü rü tme kurulunun muhasip üyesi ile birlikte imza 
ederler. 

Başkanın yokluğunda teşkilat, protokol sırasındaki 
başkan yardımcısı tarafından temsi l olunur. 

Madde 55 - ilçe ve il Yöne t im Kurulları'nın Görev ve Yetkileri 

İlçe ve il Yöne t im Kurulları, teşki lat kademeler inde 
parti faaliyetlerinin, part i tüzüğü ve yasal mevzuata 
uygunluğunu gözetir, denetler, koordinasyonu 
sağlar, tüzüğün verdiği yetk i ve görevleri ifa 
ederler. 

Partinin program ve faaliyetinin tanıtım ve gel işimi 
için tüzüğe uygun gerekl i her tür çalışma ve 
faal iyette bulunurlar. Yapılacak iş ve amaca göre 
dar veya geniş kapsamlı toplantılar 
düzenleyebil ir ler. Partinin ilkeleri doğrul tusunda 
amaçlarını gerçek leşt i rmek üzere, parti içi veya 
dışından uzman kişi lerden geçici veya sürekli 
çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabil ir ler. 



Doğacak du rum ve gereklere göre, bir üst 
yönet imin olurunu almak kaydıyla toplantılar, 
mi t ing , panel, seminer, sempozyum ve benzeri 
etkinl ikler düzenleyebil ir ve partinin program ve 
hedefler ini tanı tmak ve bi lgi lendirmek amacıyla 
gerekl i gördükler i içe dönük veya dışa açık 
toplantılar yapabilirler. 

Kongrelerle ilgili gerekl i hazırlık ve uygulama 
çalışmaları, ilgili t ü m işlemler, seç im kurullarına 
veya ilgili idari bir imlere ait t ü m bildirimler; ilgili 
kademe başkanı tarafından veya onun nezareti 
altında gerçekleştir i l ir. 

Al t kademeler, üst kademeler in emir ve 
talimatlarına, parti yönetmel iğ i ile tüzüğüne ve yasa 
hükümler ine uygun iş ve iş lem yapmakla 
yükümlüdür ler . 

Yazışmalarını, acil durumlar hariç, kademe 
silsi lesine göre yaparlar. 

Madde 56 - Kurul Üyesinin istifa Etmiş Sayılma Hali 

Olağan toplantılar ile gün ve zamanı bildiri lmiş 
olağanüstü toplantılara bir yıl içinde peş peşe 3 
veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak katı lmayan 
üye, kurul üyel iğinden istifa e tmiş sayılır. Ancak bu 
madde hükmü, üst kademece bel i r lenmiş kongre 
takvimi süresince uygulanmaz. 
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Madde 57 - Yöne t im Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde Boşalma 

İlçe veya il Yönet im Kurulu Asil ve Yedek 
Üyeler i 'n in, nedeni ne olursa olsun toptan 
çeki lmeler i halinde boşalan kurul yer ine, Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'nca atama yolu ile yeni 
kurul oluşturulur. 

Atanan kurul, seçi lmiş kurulun hak ve yetki ler ini 
kullanır. 

Kısmi boşalmalarda, boşalan üyelikler yedekler in 
sırayla çagrılmalarıyla doldurulur. Yedekler in 
katılımından sonra, kurulun üye mevcudu ; üye tam 
sayısına göre salt sayının altına düşmüş ise, kurul 
boşalmış sayılır. Bu takdirde yukarıdaki fıkraya göre 
yeni kurul oluşturulur. 

Birinci ve ikinci fıkraya göre oluşturulan yeni 
kurullar, ilgili kademenin seçiml i olağanüstü 
kongresinin toplanmasına karar ver i lmedikçe, 
kademenin olağan kongresine kadar göreve devam 
ederler. 

Sadece kademe başkanına işten el çekt i r i lmesi 
veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması 
hallerinde, kurulun sıradaki yedek üyesi davet 
edilir. Toplanan kurul, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile ve birden fazla aday var ise gizli oyla, 
üyeleri arasından birini başkan seçer. Bu şeki lde 
seçi len başkanın değişt i r i lebi lmesinin oylanması 
için, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı 
tekl i f i gerekir. Oylama, üst kademe temsi lc is in in 
gözet iminde yapılır. Değiş t i rme kararı için üye tam 
sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir. 
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Madde 58 - işten El Çekt i rme Nedenler i 

Kademelerde görev alanların görevden 
uzaklaştırılmalarını gerekl i kılan haller: 

58.1 - Siyasi Partiler Kanunu, parti tüzüğü ve 
yönetmel ik ler i uyarınca tutu lması gerekli defter ve 
kayıtların usulüne uygun olarak tu tu lmaması , def ter 
ve belgelerin muhafaza ed i lmemes i , kayıtlar 
üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış o lması , 
muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında genel 
merkeze gönder i lmemiş olması, 

58.2 - Organlara seçilenlerin kimliklerini içeren belgenin 
süresi içinde en büyük mülk i amir l iğe 
gönder i lmemiş olması , 

58.3 - Ülke ve parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar 
serg i lenmesi ve parti üyel iğinden ihracı gerekt i ren 
bir ey lem veya iş lemde bulunulması, hallerinden 
birinin vukuunda, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, 
İlçe ve il Başkanı ile yöne t im kurullarına kısmen 
veya t amamen işten el çek t i rmeye yetkil idir. Belde 
Başkan ve Yönet imi hakkında aynı yetki il Yönet im 
Kurulu'nca kullanılır. 

Madde 59 - işten El Çekt i rmenin Usul ve Esasları 

59.1 - İşten el çekt i rmeyi gerekt i ren bir du rumu tespi t 
eden il Yönet im Kurulu, İlçe Başkanı veya İlçe 
Yönet im Kurulu 'nun kısmen veya t amamen işten 
el çekt ir i lmelerini Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu 'ndan; ilçe Yönet im Kurulu ise Belde 
Başkanı veya Belde Yönet im Kurulu'nun kısmen 
veya t amamen işten el çekt ir i lmelerini il Yöne t im 
Kurulu'ndan talep edebilir. 
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59.2 - El çek t i rme talebini içeren kurul kararlarının, en az 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile 
alınmış olması gerekir. Karara, el çekt i rmeyi gerekli 
kılan olayın değer lendirmesin i ve delil lerini içeren 
gerekçel i bir rapor da eklenir. 

59.3 - Belde ile ilgili ilçe Yönet imi 'n in talebi üzerine il 
Yönet im Kurulu, ilçe ile ilgili il Yönet imi 'n in talebi 
üzerine Merkez Karar ve Yönet im Kurulu; gerek 
görür lerse inceleme yaptırarak talebi karara 
bağlarlar. 

59.4 - Merkez Karar ve Yönet im Kurulu aynı nedenlere 
bağlı olarak re 'sen ilçe ve İl Başkanları ile Yönet im 
Kurulları'na kısmen veya tamamen işten el 
çektirebil ir. 

59.5 - Yönet im Kurullarının Asıl ve Yedek Üyeleri ile 
birl ikte tamamının işten el çekt i r i lmesi halinde, el 
çek t i rme kararı veren organ, aynı kararla veya 
makul sürede geç ic i .yönet im kurulunu oluşturur ve 
ilgililere tebliğini sağlar. 

59.6 - Sadece başkan veya yöne t im kurulunun kısmen 
işten el çekt i r i lmesi halinde boşalan üyelik, tüzüğün 
57. maddes ine göre doldurulur. 

59.7 - İşten el çek t i rme kararı, Siyasi Partiler 
Kanunu'ndaki istisnalar ayrık o lmak üzere, gizli 
oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, kurul üye tam 
sayısının en az 2/3 çoğunluğudur. 

59.8 - Usulüne uygun olarak alınmış el çekt i rme kararları, 
parti içi işlemler açısından kesindir. 
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59.9 - işten el çekt i rme kararlarına karşı yargısal dene t im 
yolu açıktır. Yargısal dene t imde yetki l i yargı merci i , 
işten el çektir i lenin görev yaptığı yer 
mahkemesid i r , işten el çekt i rme kararına karşı 
yargı yoluna başvurmak, kararın yürütü lmesin i 
durdurmaz. 

Madde 60 - Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin 
Toplanması (SPK m: 19/5, 20/8) 

Geçici kurullar, alt kademe organlarının t amamen 
veya organ sayılma niteliğini sona erdirecek sayıda 
üyenin işten el çekt i r i lmeler i halinde oluşturulan 
yeni kurullardır. Geçici kurullar, seçi lmiş kurulların 
hak ve yetki ler ini kullanırlar. 

işten el çekt i rme kararının tebl iğ inden it ibaren 30 

gün içinde İlçe Kongresi, 45 gün içinde ise il 

Kongresi toplanarak yeni yöne t im kurulunu seçer. 

Kongre; yeni delege seçimi yapılmış deği lse, eski 

delegeler le toplanır. Bu şekilde seçi len yeni 

yöne t im kurulunun görev süresi , ilgili kademenin 

olağan kongresine kadar devam eder. 

Yukarıda sözü edilen kongre, kademenin olağan 

kongre dönemi ve takv imine uygun zamanda ise, 

ona göre hazırlanılır ve normal kongre gündemine 

uygun olarak yapılır. 
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61.2 - Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, 
gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, 
Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu'nun faaliyet 
raporu ile gelecek dönem bütçesini müzakere edip 
karara bağlamak, yönet imin ibrası konusunda karar 
vermek, 

61.3 - Top lumu ve devlet i i lgilendiren konularla, kamu 
faaliyetleri ve parti politikaları hakkında genel 
nitel ikte o lmak kaydıyla temenn i nitel iğinde veya 
bağlayıcı kararlar almak, 

61.4 - Partinin tüzel kişiliğinin feshine, başka parti ile 
b i r leşmesine karar vermek, fesih kararı vermes i 
halinde parti mallarının tasf iyesi ve intikal şekli ve 
yerini karara bağlamak, 

61.5 - Kanun ve tüzükte veri len diğer görevleri ifa e tmek, 
gündeminde yer alan konuları müzakere edip 
karara bağlamak, 

Büyük Kongre'nin yetk i ve görevidir. 

ALTINCI AYIRIM 

MERKEZ TEŞKİLATI (SPK m: 13) 

A- BÜYÜK KONGRE (SPK m: 14) 

Madde 61 - Büyük Kongre, Görev ve Yetkileri (SPK m: 14/5) 

Büyük kongre, partinin en üst karar ve denet im 
organı olup bu sıfatla ; 

61.1 - Parti Genel Başkanı'nı, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun Asıl ve Yedek 
Üyeleri 'ni ve Genel Merkez Parti İçi Demokras i 
Hakem Kurulu Üyeleri 'ni gizli oylama ile seçmek, 
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Madde 62 - Büyük Kongre Delegeleri 

Büyük Kongre, İl Kongreler i 'nce seçi lmiş delegeler 
ile tabii delegelerden oluşur. Seçi lmiş-delegeler 
top lamı, T B M M üye tam sayısının iki katından fazla 
olamaz. 

62.1 - Büyük Kongre'nin Seçi lmiş Delegeleri 

Hangi İl'in kaç adet seçi lmiş delege ile büyük 
kongrede temsi l olunacağı, aşağıda yazılı usul ve 
esaslara göre belirlenir: 

Seçi lmesi gereken top lam delege sayısının yarısı 
olan 550 delegelik, i l ' lerden seçi lecek mil letveki l i 
sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra 
kalan delege sayısının, partinin son mil letveki l i 
genel seç iminde almış o lduğu top lam oya 
bölünmesiy le kat sayı elde edilir. Kat sayının, 
partinin İl 'de almış olduğu top lam oyla çarpımı 
sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin 
top lamı, o İl Kongresi 'nde seçi lecek büyük kongre 
delege sayısını teşki l eder. 

Büyük Kongre'nin yapılacağı tarihe göre, partinin 
katıldığı genel seç im o lmamış veya partinin 
seç imlere katı lmamış olması gibi hallerin varlığında, 
her i l ; seçmes i gereken mil letveki l i sayısının iki katı 
delege ile büyük kongrede temsi l olunur. 

il Kongreler i 'nde il'in kaç adet büyük kongre 
delegesi seçeceği , kongre seç im takv imine karar 
ver i ldiğinde; Teşkilat Başkanlığı'nca hesaplanır ve 
Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu'nca onaylandıktan 
sonra il Başkanlıklarına bildirilir. Hatalı 
hesaplamalar, aynı yön temle düzeltil ir. 

62.2 - Büyük Kongre'nin Tabii Delegeleri (SPK m: 14/3) 

Genel Başkan, Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu 
Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri , 
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üyeliği devam eden Parti Kurucuları, Kurucular 
Kurulu Üye l iğ inde bulunanlar ile Partili Bakan ve 
Mil letveki l ler i büyük kongrenin tabii delegeleridir. 

62.3 - Büyük Kongre'nin Onur Üyeleri 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 8) 

Görevde bulunan Genel Merkez Parti içi demokras i 
Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri , parti ile üyelik 
bağı devam e tmek kaydıyla Genel Başkanlık, 
Başbakanlık, Bakanlık, T B M M Üyeliği, Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu Üyeliği, Merkez Disiplin 
Kurulu Başkan ve Üyeliği ve Parti İçi Demokrasi 
Hakem Kurulu Başkan ve Üyeliği, Kadın ve Gençlik 
Kolu Genel Başkanlığı yapmış olanlar, büyük 
kongrenin onur üyesidirler. Bunlar kongrede söz 
alabilir, fakat delegelik sıfatları olmadıkça oy 
kullanamazlar. 

Madde 63 - Büyük Kongre'yi Olağan Toplama Yetkisi ve 
Zamanı 

Büyük Kongre'yi olağan toplama yetkis i Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'na aittir. Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu, iki yıldan az, üç yıldan fazla 
o lmamak kaydıyla büyük kongreyi top lamak 
zorundadır. 

Madde 64 - Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin ilanı 

Büyük kongrenin gündemi , Merkez Karar ve 
Yöne t im Kurulu'nca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri 
ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci 
toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce 
ulusal bir gazetede ilan edilir ve İl Başkanlıklar ina 
yazı ile bildirilir. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; 
gerekl i güvenl ik önlemler in in alınması için, en az 7 
gün önce yetki l i mülk i amir l iğe bildirilir. 
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Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçi lmiş ve tabii 
delegeler belli olacak şeki lde, büyük kongre delege 
listesini ve gündemi yetki l i kılınmış seç im kuruluna 
kongreden 15 gün önce vermek suret iy le tüzüğün 
4 1 . maddes inde belirt i len askı ve işlemleri , büyük 
kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetki l i 
seç im kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, 
büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini 
oluşturur. 

Madde 65 - Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak 
Diğer hükümler i 

Tüzüğün 43 ve 44. maddeler inde yer alan; 
kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, 
Divan Başkanı seç imi , Divan Heyet i 'n in o luşumu 
ile kongre divanının yetk i ve görevler ine ilişkin 
hükümler, büyük kongre hakkında da aynen 
uygulanır. 

Madde 66 - Genel Başkan'ın Açılış Konuşması ve Komisyon 
Oluşturulması 

66.1 - Büyük kongrede kongre divanı o luşup g ü n d e m 
okunduktan sonra, açılış konuşmasını yapmak 
üzere Genel Başkan'a söz verilir. 

66.2 - işin ö n e m ve niteliği itibariyle gündemde komisyon 
kurulmasına yer ver i lmiş veya usulüne uygun 
tekl i f le komisyon kurulması gündeme alınmış ise 
Divan, Genel Başkan'ın konuşmasının ardından, 
genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beşer 
kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seç imin i , açık 
oylama ile gerçekleştir ir . Her komisyon, bir başkan, 
bir sözcü ve bir raportör seçerek çalışma yapar. 
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66.3 - Komisyonların çalışma zamanı, gündem 
maddeler inin görüşülmesin i aksatmayacak şekilde, 
Divan Heyeti tarafından belirlenir. Bel i r lenmiş 
sürede raporun hazırlanıp sunulmamış olması, tek 
başına kongrenin uzaması nedeni olarak öne 
sürülemez. 

66.4 - Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt 
çoğunlukla karar alır. Her delege, çalışmaları 
aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına 
katılıp görüş beyan edebilir. Komisyon belli edi lmiş 
süre içinde raporunu hazırlar ve genel kurula 
sunulmak üzere Kongre Divan Başkanl ığ ina tes l im 
eder. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır. 
Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, 
Genel Kurul kararı niteliği kazanır. 

66.5 - Büyük kongre çalışmalarıyla ilgili olarak Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu, belli konuların daha önce 
oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve 
rapora bağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde 
İlçe, il, Merkez ve yan kuruluşları tems i l edecek 
şeki lde büyük kongre delegesi sıfatını taşıyanlar 
arasından MYK'ca 5 kişilik komisyon oluşturulur. 
Komisyonlar bu şekilde o luşturu lmuş ise, genel 
kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması 
yapılır. 

Madde 67 - Gündem Maddeler inde Değişikl ik ve Kongre 
Müzakereler i (SPK m: 14/son) 

67.1 - ilan edi lmiş gündem maddeler i arasında sıra 
değişikl iği veya başka bir konunun gündeme 
alınması, Genel Kurul kararıyla mümkündür . 
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67.2 - Gündem değişikl iği taleplerinin görüşülüp karara 
bağlanabi lmesi için, yazılı olarak Kongre Açılış 
Başkanlığı'na veya gündemin okunmasından 
hemen sonra Divan'a ver i lmiş olması zorunludur. 

67.3 - Parti tüzük ve programında değişikl ik yapılmasına 
ilişkin veya parti politikalarını i lgi lendiren gündem 
maddes i tekl i f lerinin müzakereye açılabilmesi için, 
bu tekl i f ler in, Genel Başkan veya Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu yahut Büyük Kongre Delegeler i 'n in 
en az y i rmide biri tarafından öner i lmiş olması 
gerekir. 

67.4 - Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesin in son 
bendinin ikinci cümles inde yer alan konularla ilgili 
müzakere şartı oluşan teklif ler, büyük kongrenin 
seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra 
komisyon raporu ile birl ikte incelenir ve karara 
bağlanır. 

67.5 - Seçimler, gündemin 'kapanış' şekl inde son 
maddes i hariç gündemin en son maddesi olarak 
yapılır. 

67.6 - Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. 
Müzakerelere katılım, talep sırasına göre yürütülür. 
Parti Genel Başkanı'na, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu adına söz isteyen Kurul Üyesi 'ne, Komisyon 
Başkanı ve Sözcüler i 'ne, konuşma talepler inde 
öncelik verilir. 

67.7 - Faaliyet raporuna muhale fe t şerhi bu lunmayan 
Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu Üyesi , faaliyet 
raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz. 
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67.8 - Büyük kongre için tek bir gün öngörü lmüş ise, 
kongre, gündem maddeler i bi t inceye kadar aralıksız 
devam eder. 

Madde 68 - Büyük Kongre'de Yapılacak Seçimler (SPK m: 21) 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 9) 

Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu ile 
Merkez Disiplin Kurulu'nun ve Parti içi Demokrasi 
ve Hakem Kurulu'nun Asil ve Yedek Üye seçimler i , 
yargı gözet im ve denet imi altında gizli oy, açık 
tasnif esasına göre büyük kongre delegeler ince 
seçilir. 

Yetki l i Seçim Kurulu Başkanı, tüzüğün 46/2 
maddes inde belirt i len nitelik ve sayıda yeter i kadar 
Sandık Seçim Kurulu oluşturur. 

Madde 69 - Büyük Kongrede Adaylık ve Seçim Hazırlıkları 

69.1 - Büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye 
kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya 
aday gösteri lebil ir. 

69.2 - Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı 
organlara aynı anda aday olamaz,ve aday 
göster i lemez. Böyle bir durumda, Divan Başkanı 
tarafından adaya tercih yapması gerekt iği bildirilir. 
Tercihini belli e tmeyen adayın hiçbir adaylığı iş leme 
konmaz. Ancak Genel Başkanlık seçimini 
kazanamayan partili, diğer organ seçimler i için aday 
olabilir. 

69.3 - Adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli 
edi lmiş süre içinde divana yapılır. Divan Başkanlığı, 
gündemin 'seç imler ' maddesinde aday 



başvurularının en son ne zamana kadar 
yapılabileceğini ilan eder ve ilan edi lmiş saat 
gel ince aday başvuruları için sürenin do lduğunu, 
varsa aday isim ve listelerinin ver i lmesini tekrar 
duyurarak sonraki aday başvurularını iş leme 
koyamayacağını ilan eder. Divan aday başvurularını 
başvuru sırasına göre okumak suret iy le Kongre 
Genel Kurulu'nun bilgisine sunar. Adaylıktan 
çek i lme ve varsa itirazları karara bağlayarak 
adaylıkları kesinleştir ir ve kesin leşmiş aday 
listelerini okumak suret iyle duyurur, ayrıca salonda 
uygun yerde ilan eder. Onaylı bir örneğini ise hazır 
bulunan Seçim Kurulu'na verir. 

69.4 - Aday listelerinin kesin leşmesi için belli edi len süre 
içinde yapılacak yazılı çek i lme beyanları, kimlik 
tespi t i ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak 
kesin leşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. 

69.5 - Adaylıkların kesin leşmesinin ilanından sonra ve 
seç im süresince yapılacak yazılı çek i lme istemler i , 
sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan 
seçi len olursa, istifa e tmiş sayılır. 

69.6 - Seçimler, çarşaf liste esasına göre yapılır. Her 
organ için adaylıklar tamamlanıp kesinleşt ir i ldikten 
sonra, divanca soyadı esasına göre sıralama yapılır. 
Sıralamanın hangi soyadından başlayacağı kura ile 
belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, 
ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada 
sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya 
daire boşluklara yer verilir ve yeter i kadar çoğaltılır. 
Birer örneği divanca onaylı yeter l i sayıdaki listeler 
mühür lenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak 
üzere zarflarıyla birl ikte yetki l i seç im kuruluna 
tes l im edilir. 
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69.7 - Oylar tüzüğün 47. maddesinde belirti len şeki lde 
seç im kurulunca mühür lü l istedeki isimlerin 
yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, 
mühür lü zarfa konduktan sonra sandığa atmak 
suret iy le kullanılır. 

69.8 - Asıl ve yedekler i dahil, seçi lmesi gereken sayıdan 
fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. 
Sayım döküm sonucu en çok oy a göre yapılacak 
sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy 
halinde seç im kurulunca kura çekilir. 

69.9 - Adaylıklar, asil ve yedekler i belirtir şeki lde liste 
halinde öner i lmiş olup da başka liste o lmaması 
veya tek liste yanında ferdi aday adaylarının 
sayıları, aday olunan organ üye tamsayısının salt 
çoğunluğundan fazla değil ise, yukarıda yazılı çarşaf 
liste yön temi uygulanmaz. Bu takdirde oylar, 
l istenin zarfa konup sandığa atılması suret iyle 
kullanılır. Delege, listeyi aynen veya l istedeki aday 
veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları yazmak 
suret iyle oyunu kullanabilir. 

69.10 - Oyların liste halinde kullanılması durumunda 
l istedeki adayların yarıdan fazlasının s i lme veya 
çizme sonucu boş bırakılmış yahut organ üye 
sayısından fazla ilave yapılmış oy pusulaları 
geçersizdir. 

69.11 - Seçimlerde birden fazla liste ile adaylık öner i lmiş 
olması veya tek liste olmakla birl ikte ferdi aday 
sayısının, aday olunan organ üye tam sayısının 
yarısından fazla olması hallerinde seçimler, 
yukarıda açıklanan çarşaf liste yön temine göre 
yapılır. 
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69.12 - Adaylıkların kesinleşt i r i lmesinden önce usulüne 
uygun çeki lmeler sonucu, organ üye tam sayısının 
salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler, 
l iste o lma özelliğini kaybeder. 

69.13 - Büyük kongrede Genel Başkan seçimi hariç, diğer 
bütün seçimler aynı anda ve birl ikte yapılır. 

69.14 - Organ seçimler i için ' l is te ' şartlarının varlığı halinde 
aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire 
oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, l istede 
aday olarak göster i len yere seçi lmiş olurlar. 

dde 70 - Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması 
(SPK m: 14/6) 

Büyük kongre, Genel Başkan'ın veya Merkez Karar 
ve Yönet im Kurulu'nun yahut büyük kongre 
delegeler inin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine 
olağanüstü toplantıya çağırılır. 

Olağan üstü toplantı gündemi çağrıyı yapan 
tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu 
görüşülemez. 

Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı 
talepleri ile gündem ve delege imzalarının noter 
onaylı olması zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu 
içerir o lması yeterl i olup ayrı zamanlarda ve parçalı 
olmaları talebin geçerl i olmasına engel olarak 
yorumlanamaz. Ancak, iş lem görmüş ve yeter l i 
sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir 
toplantı is teminde imza eksikl iğini g idermek için 
kullanılamaz. 
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Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve 
Yöne t im Kurulu, o lağanüstü kongreyi bir hafta 
içinde ilan ederek çağrı tar ihinden itibaren en geç 
45 gün içinde yapmak zorundadır. 

Madde 71 - Büyük Kongre Tutanakları 

Seç im Kurulu'nca ilan edilen seç im sonuçları ile 
kongreye ait bütün tutanak ve belgeler, Divan 
Üye ler in in imzalarını taşıyan bir tutanağa 
bağlanarak Divan Başkanı tarafından dizin l istesi 
ekinde Parti Genel Başkanina tevdi olunur. 

Madde 72 - Büyük Kongre Seçimleriyle ilgili itiraz 
(SPK m: 21/10, 11) 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seç im 
sonuçlarına karşı, tutanakların düzen lenmesinden 
it ibaren iki gün içinde Seçim Kurulu Başkan ina 
itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı 
gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Hakimin kararı, seçimler in iptali ve yen i lenmesi 
yönünde ise, seçimler için belir leyeceği günde, 
kongrede kesinleşmiş aday l istelerine göre sadece 
seçimler yapılır. 

B - MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) 
(SPK m: 16) 

Madde 73 - MKYK'nın O luşumu ve Çalışma Esasları 

73.1 - Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, büyük kongreden 
sonra partinin en üst karar ve yöne t im organı olup 
büyük kongrece gizli oyla seçi len 50 üyeden 
oluşur. Ayrıca 25 yedek üye seçilir. 
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73.2 - Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nun en fazla 5 asil 
ve 3 yedek üyesi, kongrede seçi len Parti Genel 
Başkanı tarafından göster i lecek iki misli aday 
arasından, 'Genel Başkan Kontenjan Adayları ' 
başlığını taşıyan l isteden, tüzüğün 69. maddes inde 
açıklanan çarşaf liste yön temine göre büyük 
kongre delegeleri tarafından ve diğer üye 
seçimler iy le birlikte aynı anda seçilir. Kontenjan 
adaylarının asil ve yedek sıralaması, aldıkları oya 
göre belirlenir. 

73.3 - MKYK'nın görev süresi , seçiml i o lağanüstü toplantı 
yapılmadığı sürece, büyük kongrenin normal olağan 
toplantısına kadar devam eder. Kurul üyel iklerinde 
boşalma olması halinde, boşalan üyeliğin seç i lme 
nitel iğine göre sıradaki yedeği Genel Başkan 
tarafından davet edilir. 

73.4 - Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'nun başkanıdır. Genel Başkan'ın 
yokluğunda, MYK'nın protokol sırasındaki Genel 
Başkan Yardımcısı, başkanlık eder. 

73.5 - MKYK, kanun ve tüzükte yer alan toplantı ve karar 
yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin ayrık durumlar 
dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar alır. Oylamalar, gizlilik kararı al ınmamış ise, 
açık oylama şekl inde yapılır. Açık oylama 
sonucunun eşit olması halinde, Genel Başkan'ın 
katıldığı görüş kabul edi lmiş sayılır. Gizli oy lama 
sonucunun eşit olması halinde, oylama iki kez daha 
tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise, sonraki toplantıda 
konu bir kez daha oylanır. Eşitlik y ine bozulmazsa, 
oylama konusu reddedi lmiş sayılır. 
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73.6 - MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan 
toplantıların zaman, yer ve tarihleri, kurulca 
kararlaştırılır. Kurul, Genel Başkan'ın veya Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu üye tam sayısının 1/3' 
ünün talep e tmes i hallerinde olağanüstü toplanır. 
Olağan üstü toplantının tarihi ile yer ve zamanı 
üyelere duyurulur. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir 
yıl içinde 6 kez özürsüz olarak toplantılara 
katı lmayan üye, kurul üyel iğinden istifa e tmiş 
sayılır. Bu durumun kurulca tespi t inden sonra 
üyelik boşalmasına ilişkin tüzük hükmü uygulanır. 

73.7 - MKYK gündem esasına göre müzakereler yapar, 
kararlar alır. Kurul Üyeleri 'nin her biri, gündem 
tekl i f inde bulunabilir. Karşı görüş olması halinde 
yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır. 

Madde 74 - MKYK'nın Görev ve Yetkileri 

Partinin seç imle görev üst lenmiş Teşkilat Kademe 
Organları 'nın, kademe sırasına göre bağlı oldukları 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu; 

74.1 - Parti tüzük ve programını ve büyük kongre 
kararlarını uygulamak, uygulatmak, partinin bütün 
teşkilatını uyum içinde, ver im ve etkinliği sağlayıcı 
tedbir ler alarak aktif kılmak, tabandan tavana 
gerekl i koordinasyonu sağlamak, 

74.2 - Parti politikalarının gerekl i kıldığı dokümanlar 
hazırlamak, yürür lüğe koymak, ihtisas komisyonları 
ve çalışma büroları o luşturmak, bunların çalışma 
usul ve esaslarını bel i r lemek veya bel ir leyeceği 
çerçeveye göre uygulama yapması için MYK'ya 
yetk i vermek. 
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74.3 - Parti Teşkilat Kademeleri ve Kademe Organlar in ın 
demokrat ik kurallara göre oluşumlarını sağlamak 
amacıyla yasalar çerçevesinde gerekl i gördüğü her 
tür düzenlemeler i yapmak, tedbir ler almak, 

74.4 - Gerek görülen yer lerde teşki lat kurmak, partinin 
ilke ve hedefler ini tanıtıp yaymak için gerekl i 
çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak, 

74.5 - Partinin ilke ve hedefler i ışığında, Türkiye ve dünya 
siyaseti ö lçeğinde, öncel ikle parti kademeler inde 
görev almış olanların ve parti üyelerinin eği t im ve 
bi lgi lenmeleri ve demokras i kül türünün gel işmesi 
ve yer leşmesi amacıyla siyaset okulu veya siyaset 
enst i tüsü o luşturmak gibi gerek göreceği her tür 
yasal ve siyasal çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

74.6 - Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında parti 
görüşünü bel i r lemek, bu görüşleri kamuoyuna 
açıklamak, bu anlamda gerekli olması halinde 
T B M M Parti Grubu ile ortak toplantılar yapmak, 

74.7 - Partinin çalışma ve faaliyetlerinin planlamasını 
yapmak ve bu planlar için gerekl i harcamaların 
bütçeler ini hazırlamak, hazırlatmak, 

74.8 - Kademelerden gelen görev ve yetkis i içindeki 
tekl i f leri incelemek, karara bağlamak, görevi 
dışında olanları takip e tmek ve ilgili kademeyi 
bi lgi lendirmek, 

74.9 - Bütün seçimler le ilgili gerekl i kararları almak, 
Mil letveki l l iğ i , Belediye Başkanlığı, Belediye ve ¡1 
Genel Mecl is ler i için part iden aday olanlar hakkında 
yetki ler ini kul lanmak, 
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74.10 - Seçimler le ilgili her tür seç im mekanizması ile 
çalışma yön tem ve strateji lerini bel i r lemek, partinin 
seç im çalışmalarını ve seçimler i sevk ve idare 
e tmek, et t i rmek, 

74.11 - Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan 
bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer 
g ü n d e m maddeler ini inceleyip onaylamak ve büyük 
kongreye sunmak, 

74.12 - Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır 
ve taşınmaz mal alımına, satımına, iş let i lmesine, 
mevcu t varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her 
tür ayni veya borçlandırıcı takyit ler oluşturulmasına 
karar vermek, 

74.13 - Zorunlu nedenler dolayısıyla büyük kongrenin 
toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığını 
sona erdi rmek, tüzük ve program değişiklikleri 
hariç, gerekl i görülen bütün kararları almak, 

74.14 - Genel Başkan'ın tekl i f i üzerine Merkez Yürü tme 
Kurulu ile alt kademeler yü rü tme organlarının üye 
sayısını bel i r lemek, gerekt iğ inde artırmak veya 
azaltmak, 

74.15 - Partinin yasalar çerçevesinde uluslararası 
kuruluşlara üyeliğini ve tüzüğün 20. maddes ine 
göre yur t dışı temsilci l ik öneri lerini karara 
bağlamak, 

74.16 - iki büyük kongre arasında, Siyasi Partiler ve Seçim 
Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, parti tüzük ve 
programının yasaklamadığı her alanda, parti ve 
dolayısıyla ülke çıkarının gerekl i kıldığı bütün 
yetki ler i kullanıp kararlar almak, uygulamak veya 
uygulatmak, gibi görevler yapar, yetki ler kullanır. 



C - GENEL BAŞKAN (SPK m: 15) 

Madde 75 - Genel Başkanlık İçin Adaylık Koşulları 

Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından gizli 
oyla seçilir. Ancak aynı kişi, Kurucu Genel 
Başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem Genel 
Başkan seçilebilir 

Madde 76 - Genel Başkan'ın Seçimi ve Görev Süresi 

Genel Başkan, büyük kongre tarafından gizli oyla 
ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir, ilk 
iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa 
ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki 
adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur 
oylamada en çok oy alan aday Genel Başkan 
seçi lmiş olur. 

Adaylık başvuruları, Kongre Divan Başkanlığı'na 
yapılır. Divan Başkanlığı, adaylık başvurularını 
tüzüğün 69. maddes ine göre ilan edip kesinleştir ir. 
Genel Başkan Adayları 'nın isimleri divan tarafından 
soyadı esasına göre bir kağıda yazılarak yeter i 
kadar çoğaltılır, is imlerin baş tarafına kare veya 
daire şekl inde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu 
listeler ile yeter i kadar zarf, oy pusulası olarak 
kullanılmak üzere hazır bulunan seç im kuruluna 
verilir. Oy pusulaları seç im kurulu mührü ile 
mühürlenir . Oylar, aday is imler inden birinin 
yanındaki kare veya daire içinin işaret lenmesi 
suret iyle kullanılır. Birden fazla ismin işaretlendiği 
oylar ile mühürsüz olarak kullanılmış oy pusulaları 
geçersizdir. Aday tek ise, işaret koyma şartı 
aranmaz. 
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Kongre gündemin in 'seçimler ' maddesinde, önce 
Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi 
tamamlanmadan diğer organ seçimler ine 
geçi lemez. 

Seçilen Genel Başkan, yerine yenisi seçi l inceye 
kadar görevine devam eder. 

Madde 77 - Genel Başkan'ın Görev ve Yetkileri 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 10) 

Genel Başkan, Partinin Disiplin Kurulları ve Parti içi 
Demokras i Hakem Kurulları hariç, bütün parti 
teşkilatının tabii başkanı olup, Büyük Kongre ile 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'na karşı şahsen 
sorumludur. 

Bu sıfatla Genel Başkan; 

77.1 - Adl i , idari, mal i ve benzeri her tür kamusal kurum 
ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak 
partiyi tems i l eder veya bu alanlarda tüzüğün 
82.3/2 bent hükmüne göre kendi adına yetk i 
kullanılmasına nezaret eder. 

77.2 - Parti adı altında yapılan iş lem ve eylemler in 
anayasa, kanun, tüzük ve yönetmel ik hükümler ine 
göre icra edi lmesini ve Büyük Kongre ile Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu kararlarının uygulanmasını 
sağlar, 

77.3 - Partililer ve Parti Teşkilat Kademeleri arasında 
veriml i ve etkin çalışma temposunu sağlar, parti 
üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık 
ve nezaret eder. 

77.4 - Merkez Yürü tme Kurulu Üyeleri arasında iş bö lümü 
yapar, gerek görmes i halinde iş bö lümünü 
değiştirir. 
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77.5 - Bilgi ve tecrübeler inden yararlanacağı kimseler i 
danışman olarak tayin eder. 

77.6 - Gelişen du rum ve olaylar karşısında parti duruş ve 
görüşünü kamuya açıklar. 

77.7 - Genel merkezde hizmet bir imlerinin kuruluş, kadro 
ve atama işlemleri ile sürekli is t ihdam olunacak 
hizmetl i ve uzmanların tayin, terf i ve işten 
çıkarılmaları konularını, ilgili MYK Üyesi 'n in 
öneri ler ine göre karara bağlar. 

77.8 - Genel Başkan kanun, parti tüzüğü ve diğer 
mevzuatın kendisine vermiş o lduğu t ü m görevler i 
yapar ve yetki ler i kullanır. 

Madde 78 - Genel Başkanlığın Boşalması (SPK m: 15/son) 

Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması 
halinde MKYK on gün içinde toplanarak 
üyeler inden birini Genel Başkan Vekili seçer ve 
yeni Genel Başkanı seçmek üzere büyük kongrenin 
olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını 
kararlaştırır. 

Genel Başkan seçiminin yapılacağı olağan üstü 
Büyük Kongre, boşalma tar ihinden it ibaren en geç 
45 gün içinde gerçekleştir i l ir. 

D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) - (SPK m: 15/5, 
16) 

Madde 79 - MYK'nın O luşumu ve Çalışma Esasları 

Merkez Yürü tme Kurulu; Genel Başkan, Genel 
Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile T B M M 
Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vek i l le r inden 
oluşan en üst icra kuruludur. 



A K PARTİ T U Z U G U 

79 

Genel Başkan ile T B M M Grup Başkan Vekilleri 
dışındaki MYK Üyeleri, MKYK tarafından ilk veya 
belir lenen toplantısında kendi üyeleri arasından gizli 
oyla seçilir. Seçi lmiş olmak için üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Yapılacak 
iki oylamada salt çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü 
oylamada toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
aranır. Bu seçimle de sonuç alınamazsa dördüncü 
oylamada en çok oy alanlar seçi lmiş olur. 

Oylama, seçimi yapılacak sayı kadar ismin, bu 
seç ime mahsus kağıda alt alta yazılması ve sandığa 
atılması suret iyle yapılır. 

Genel Başkan, MYK'nın başkanıdır. Genel 
Başkan'ın yokluğunda protokol sırasındaki Genel 
Başkan Yardımcısı kurula başkanlık eder. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002- M a d d e 11) 

MYK Üyeleri, Genel Başkan'ın talebi üzerine MKYK 
kararı ile k ısmen veya tamamen değiştiri lebil ir. 
Değişt i r i lmesi istenen kurul üyesinin istifa 
e t m e m e s i halinde MKYK' da güven oylaması 
yapılır. Güvensizl ik için kurul üye t a m sayısının salt 
çoğun luğunun oyu gereklidir, istifa eden veya 
düşürülen üye yerine, yeni üye seçimi yapılır. 

MYK haftada en az bir toplantı yapar, ilk 
toplantısında, toplantılarının gün ve tarihini belirler. 

Kurul çoğunlukla toplanır, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile karar alır. 

MYK Üyeleri, görevl i oldukları faaliyetin kapsam ve 
nitel iğine göre yeter i kadar yardımcı veya uzman ile 
birl ikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve Uzmanlar, 
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ilgili MYK Uyesı'nın teklif i ve Genel Başkan'ın onayı 
ile parti ıçı seç imle yükleni lmiş idari hiçbir görevi 
o lmayan T B M M Parti Grubu Üyeleri veya MKYK 
Üyeleri yahut bunların dışındaki k imseler arasından 
atanır Yardımcılar ve Uzmanlar, oy hakkı 
olmaksızın, çağrılı oldukları MYK toplantılarına 
katılabilirler A tama ve görevlendirmeler konusunda 
MKYK Üyeleri ile Teşkilat Kademe Başkanlıkları 
bilgilendiril ir 

MYK'nın çalışma usul ve esasları, Genel Başkan 
tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir 

Madde 80 - MYK'nın Görev ve Yetki leri 

80 1 - Buyuk kongrede alınmış kararlar ile MKYK 
tarafından alınan kararların ve veri len talimatların 
icrasını sağlamak, MKYK gündemin i hazırlamak, 

80 2 - Partinin uye, her kademe kurum, kuruluş ve 
ünitelerinin etkili bir çalışma temposunu 
sağlayabilmeleri için teşki lat ıçı eğ i t im programlarını 
gerçekleşt i rmek, alınmış kararlar ile yapılması 
gereken ış ve eylemler i icra e tmek, gerekl i uyum 
ve koordinasyonu sağlamak, 

80 3 - Partinin T B M M Grubu ile Genel Merkez ve t u m 
teşki lat kademeler i arasında temas ve bağlantıyı 
temin e tmek, 

80 4 - Partinin hükümet , diğer partiler, çeşitl i resmi veya 
sivil t op lum örgütler i ve uluslar arası kuruluşlar ile 
olan ilişkilerini düzenlemek, gel iş t i rmek ve 
sürdürmek, 

80 5 - Doğacak du rum ve gel işmeler karşısında partinin 
duruş ve goruşunu saptamak ve Genel Başkan'a 
sunmak, 
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80.6 - Teşkilata duyurulması gerekli MKYK kararlarını, ilgili 
üyesi aracılığıyla teşkilata t a m i m e tmek, gereğini 
talep ve takip e tmek, 

80.7 - Parti tüzüğü ve MKYK'nın kararları çerçevesinde 
kademe teşkilatlarının belirli takv ime göre 
kongrelerini yaptırmak, 

80.8 - Tüzüğe göre MKYK kararını gerekt iren konu ve 
talepler hakkında, MYK görüşünü açıklayan bir 
rapor ile konuyu MKYK gündemine taşımak, 

80.9 - Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan 
bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, büyük 
kongreye sunulmak üzere MKYK'nın onayına tevdi 
e tmek , 

80.10 - Zorunlu hallerde tüzükteki münhasır yetki konuları 
hariç olmak ve toplanacak ilk MKYK'ya sunulmak 
kaydıyla, gerekl i her türlü karar ve tedbir leri almak 
ve uygulamak, tüzükle ver i lmiş t ü m yetki leri 
kul lanmak ve görevleri yapmak, MYK'nın görev ve 
yetkileridir. 

Madde 81 - MYK'nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında 
iş Bö lümü 

MYK'nın MKYK tarafından seçi len Genel Başkan 
Yardımcıları arasında; 

81.1 - Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki 
iş ler 'den Sorumlu) 

81.2 - Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat 'tan Sorumlu) 

81.3 Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşler i 'nden 
Sorumlu) 
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81.4 - Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya 'dan 
Sorumlu) 

81.5 - Genel Başkan Yardımcısı (Dış ilişkiler ve Dış 
Temsi lc i l i k le rden Sorumlu) 

81.6 - Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler 'den 
Sorumlu) 

81.7 - Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönet imler 'den 

Sorumlu) 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 12) 

81.8 - Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi 'den Sorumlu) 

81.9 - Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İ l işki ler'den 
Sorumlu) 

81.10 - Genel Başkan Yardımcısı (Partinin Mali ve idari 

i ş le r inden Sorumlu) 

(Değişik: 12.01.2002- M a d d e 12) 

81.11 - Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Gel işt i rme 
Faal iyet ler inden Sorumlu) 

81.12 - Genel Sekreter 

Şekl inde Genel Başkan tarafından iş bö lümü 
görev lendi rmesi yapılır. 

Hizmet ve çalışma koşulları gereği MYK'nın üye 
sayısını azaltmak, yeni görev alanları ihdas ederek 
artırmak, yukarıda yazılı iş bö lümü şeklini k ısmen 
veya tamamen değişt i rmek, ayırmak yahut 
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bir leşt i rmek şekl inde yeniden b iç imlendi rmeye, 
Genel Başkan'ın teklif i üzerine MKYK yetkil idir. 

MYK Üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda 
kendilerine hangi üyenin vekalet edeceğini , yazılı 
olarak Kurul Üyeler i 'ne bildirirler. 

Madde 82 - MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri 

82.1 - Genel Başkan Yardımcılarımın Görev ve Yetkileri 

Genel Başkan Yardımcıları'nın bakacakları ve 
yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen 
ve koordinasyon, Genel Başkan tarafından 
yapılacak iş bö lümü tal imatında ve tüzüğün 79/son 
bendine göre çıkaracağı yönergede gösteri l ir. 

82.2 - Mali ve İdari işlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 

Mali ve idari işlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı; Parti Merkez Teşkilatı 'nın bütün mali 
işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsil ini, muhasebe 
esaslarına göre gerçekleşt i rmek ve bu işlere 
nezaret e tmek , mali sözleşmeler in usulüne ve 
mevzuata uygun olarak yapılıp icra edi lmesini 
sağlamakla yetki l i , görevl i ve sorumludur. 

Mal i ve idari iş lerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 73 ve 74. 
madde gerekler ine uygun olarak, teşkilatın yıllık 
bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvel ler i ile 
kesin hesabını hazırlayarak MKYK tarafından karara 
bağlanmak üzere MYK'ya sunar. Bütçe işlemlerinin 
zamanında yapılmasını ve ilgili yer lere tevdi 
edi lmesin i takip eder ve gerçekleştir ir. 
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Mali ve idari işlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı tarafından teklif edi len ve Genel Başkan 
tarafından atanan Genel Muhas ip , Mali ve İdari 
iş lerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıs in ın haiz 
o lduğu yetki ler i ona niyabeten kullanır. 

Genel Muhas ip , partinin muhasebe işlerine ait 
harcama evraklarını, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ile, onun yokluğunda 
MYK Üyeler i 'nden birisi ile birl ikte imza eder. 

82.3 - Genel Sekreter 

Genel Sekreter, MKYK ve MYK toplantı 
tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza 
edi lmeler ini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. 
Genel merkezin gelen-giden her tür lü evrak işleri 
ile yazışmalarının düzen lenmesinden, MKYK ile 
MYK'nın gündemler in in hazırlanmasından ve 
takibinden sorumludur . 
Genel Sekreter, davacı veya davalı olarak her tür 
yargı merc i inde, özel veya resmi daire, kurum ve 
kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel 
kişil iklerle olan il işkilerde genel başkan adına bizzat 
veya vekil le partiyi temsi l eder, 

Genel Sekreterl ik, genel evrak kaydının tu tu lduğu 
bir im olarak, partinin yazışma ve haber leşme 
ünitesidir. Partinin bütün resmi ve parti içi 
yazışmaları, genel sekreter in gözet im ve. denet imi 
altında Genel Sekreterl ik Bir imi aracılığıyla yapılır. 

Genel Sekreter, partinin sağlam bir arşive sahip 
olmasından sorumludur. 
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YEDİNCİ AYIRIM 

YAN KURULUŞLAR 

A - KADIN VE GENÇLİK KOLLARI (SPK m: 7) 

Madde 83 - Kadın ve Gençlik Kollan'na Üye Olmak 

83.1 - Kadın Koluna Üye Olmak 

Tüzüğün ikinci kısmında yazılı şartlara göre parti 
üyeliğini kazanmış her kadın, dilerse ayrıca Kadın 
Kolu Üyel iği 'ne mahsus def tere kaydı yapılmakla 
Kadın Kolu Üyeliği 'nı kazanmış olur. 

83.2 - Gençlik Koluna Üye Olmak 

Tüzüğün; ikinci kısmında yazılı şartlara göre parti 
üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan 
her üye, ayrıca Gençlik Kolu Üyel iği 'ne mahsus 
def tere kaydedi lmekle Gençlik Kolu Üyeliği 'ni 
kazanmış olur. 

83.3 - Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğine Mahsus Defter 

Tüzükteki istisnalar hariç partiye üye kaydı yapma 
yetkis i ve görevi , ilgili ilçe Yönet im Kurulu'na aittir. 
İlçe üye kayıt def ter inde üyelik kaydı olmayanların, 
doğrudan Kadın veya Gençlik Kollan'na üyelik kaydı 
yapılamaz. 

Parti üyeler inden yukarıda yazılı nitelikleri 
taşıyanların, genel merkez tarafından hazırlanmış 
ve İl Başkanlığı tarafından onaylanmış ve 
mühür lenmiş 'Kadın Kolu Üye Def ter i ' ve 'Gençl ik 
Kolu Üye Def ter i ' adı ile tanımlanan özel def tere 
üyelik yazımları yapılır. Böylece Kadın veya Gençlik 
Kolu Üyeliği kazanılmış olur. Kayıtlar, Köy veya 
Mahalle düzeni içinde ve sıra numarası veri lerek 
yapılır. Kaydın yanına ilgilinin parti üyelik numarası 
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ile mahallesi de, karşılıklı kontrol yapabi lmek 
amacıyla ayrı bir sütunda belirtilir. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 13) 

Gençlik Kolu Kademe Organları 'nda 29 yaşından 
önce görev almış olanların üyelikleri görev dönemi 
sonuna kadar devam eder. 

Parti üyeliği sona eren kişinin buna bağlı olarak 
Kadın ve Gençlik Kolu Üyeliği de sona ermiş olu 

Madde 84 - Kadın ve Gençlik Kol lar inın Teşkilat Kademe 
Organları 

Aşağıda yazılı idari taks imat yer ler inde, belirt i len 
isimler altında örgüt lenip çalışmalar yapmak 
amacıyla Partinin Kadın ve Gençlik Kolları 
oluşturulur. 

84.1 - Kadın/Gençlik Kolu Belde Kademesi Teşkilat 
Organları 

a) Kadın/Gençlik Kolu Belde Kongresi 
b) Kadın/Gençlik Kolu Belde Başkanı 
c) Kadın/Gençlik Kolu Belde Yöne t im Kurulu 
d) Kadın/Gençlik Kolu Belde Yürü tme Kurulu 

84.2 - Kadın/Gençlik Kolu ilçe Kademesi Teşkilat 
Organları 

a) Kadın/Gençlik Kolu İlçe Kongresi 
b) Kadın/Gençlik Kolu İlçe Başkanı 
c) Kadın/Gençlik Kolu İlçe Yönet im Kurulu 
d) Kadın/Gençlik Kolu ilçe Yürü tme Kurulu 

84.3 - Kadın/Gençlik Kolu il Kademesi Teşkilat Organları 

a) Kadın/Gençlik Kolu il Kongresi 
b) Kadın/Gençlik Kolu il Başkanı 
c) Kadın/Gençlik Kolu il Yönet im Kurulu 
d) Kadın/Gençlik Kolu il Yürü tme Kurulu 
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84.4 - Kadın/Gençlik Kolu Genel Merkez Teşkilat 
Organları 

a) Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi 
b) Kadın/Gençlik Kolu Genel Başkanı 
c) Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönet im 

Kurulu 
d) Kadın/Gençlik Kolu Merkez Yürü tme Kurulu 

Madde 85 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organlan'nın 
O luşumu, Delegeler ve Kongrelerine İlişkin Ortak 
Hükümler 

85.1 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organları 
Üyeler i 'n in Asıl ve Yedek sayıları ile kongre 
delegel iklerinin seçi lmiş ve tabii delege sayıları, 
partide muadil i teşki lat kademesi ve kongresinin 
aynısıdır. Ancak partinin ilgili genel başkan 
yardımcısının olurunu almak kaydıyla, ilgili kolun 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, kademe organı 
üye sayıları ile kongre delege sayılarını artırmaya 
veya azaltmaya yetkil idir. 

85.2 - Kadın ve Gençlik Kolları Olağan Kongre Takvimi, iki 
yıldan önce ve üç yıldan sonra o lmamak, parti 
kongrelerinin yapılmasını engel lemeyecek ve parti 
büyük kongresinden önce tamamlanmış bir 
zamanda o lmak üzere, partinin Teşki lattan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı'nın oluruna göre, kolun 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nca kararlaştırılır. 
Kararlaştırılan kongre takvimine göre il Kongre 
tarihleri kolun Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'nca, i l çe ler in kongre tarihleri, kolun İl 
Yöne t im Kurulu'nca, Belde' ler in kongre tarihleri ise 
kolun ilçe Yönet im Kurulu'nca kararlaştırılır. 
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85 3 - Kadın ve Gençlik Kolları Delege Seçimleri ve 
Kongreleri, partinin o yerde kurulu kademe 
yöne t im kurulunun gözet im ve denet imi altında 
yapılır. Parti Teşkilat Kademe Delege-Seç imler iy le 
ilgili seç im kuruluna atfolunan t ü m onay ve 
yetki ler, Parti Kademe Yürü tme Kurulu tarafından 
kullanılır. Ancak seç im işlem ve sonuçlarıyla ilgili 
itirazlar, partinin bir ust Kademe Yönet im Kurulu 
Başkanı tarafından ıkı gun içinde kesin olarak 
karara bağlanır 

85.4 - Kadın ve Gençlik Kol lar inın Genel Merkez 
Kongreleri İse, parti Merkez Yürü tme Kurulu'nun 
olur verdiği tarihte ve onun gözet im ve denet imi 
altında yapılır Merkez kongresiyle ilgili delege liste 
onayı, seç im işlem ve sonuçlarına dair itirazları 
incelemek ve sonuçlandırmak, parti Merkez 
Yürü tme Kurulu tarafından yapılır ve kesin olarak 
karara bağlanır 

85 5 - Tüzüğün, Parti Teşkilat Kademe Kongreleri 'y le ilgili 
kongre hazırlıkları, divan o luşumu, adaylık, 
adaylıkların kesin leşmesi , aday listeleri, oy 
pusulaları, oy şekli , oyların sayım ve dökümü, 
organ üyeleri arasında iş bö lümü, boşalmaların 
doldurulması, organın düşmüş sayılması halını 
düzenleyen hükümler i , eş düzey Kadın ve Gençlik 
Kolları Organları hakkında da uygulanır 

85 6 - Kongrelerde kullanılacak oy pusula ve zarfları, 
Seçim Kurulu mührü yer ine, gözet im ve denet imi 
yapan Parti Kademe Organ in ın mührü ile 
mühürlenir . 

85.7 - Kadın ve Gençlik Kolları, Köy ve Mahal le ö lçeğinde 
Parti Kademe Teşkilatı ile birl ikte gruplar 
oluşturarak parti çalışması yapabilirler. 

Madde 86 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve 
Üye le r in in Yetki ve Görevleri 
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Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan, Yönet im 
ve Yürü tme Kurulları, partinin eş düzey organının 
yetki ler ini , kendi kuruluşları açısından aynen 
kullanırlar. 

Bu kolların kurulu oldukları yörede partinin temsi l i , 
Parti Teşkilat Kademe Yönet im Kurulu Başkanı'na 
aittir. Kadın ve Gençlik Kolları, partinin eş yöne t im 
kuruluna bağlı, uyumlu ve eş güdüm içinde 
çalışırlar. Dış yazışmaları, Parti Yönet im Kademesi 
aracılığıyla yaparlar. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2002 -Madde 14) 

Kadın ve Gençlik Kolu Başkanları görevl i oldukları 
yerdeki Teşkilat Kademesi Yönet imi ve Yürü tme 
Kurulları'nın doğal üyesidirler. Bu sıfatla oy hakkı 
olmaksızın toplantılara katılır, müzakerelere iştirak 
ederler. 

Madde 87 - Kadın ve Gençlik Kolları'na işten El Çekt i rme. 

(Yeni M a d d e : 12. 0 1 . 2002 -Madde 16) 

"Tüzüğün, parti teşkilat kademeleriy le ilgili el 
çek t i rme nedenlerini düzenleyen 58, el çekt i rmenin 
usul ve esaslarını düzenleyen 59 ve geçici kurullar 
ile olağanüstü kongrelerini düzenleyen 60. madde 
hükümler i , aşağıda belirt i len ko$ullarla Kadın ve 
Gençlik Kolları hakkında da uygulanır. 

Kadın ve Gençlik Kolları alt kademe başkan ve 
üyelerine işten el çekt i rme işlemlerini birinci fıkrada 
atıf yapılan maddelere göre icra e tmeye Kadın ve 
Gençlik Kolları Yöne t im Organları gibi eş düzey 
Parti Teşkilat Yönet im Organları da yetkil idir. 

Parti MKYK, yan kuruluşlar alt kademe 
teşkilatlarıyla ilgili her tür soruna her aşamada el 
koymaya yetkil idir. MKYK'nın bu konuda üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile vereceği kararlar parti 
içi iş lemler açısından kesindir. 
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Parti MKYK, el çek t i rme nedenler inin varlığı 
halinde, ilgili Genel Başkan Yardımcısı'nın talebi 
üzerine veya re 'sen, kolların merkez organları dahil 
her kademedeki yöne t im başkan ve üyelerine 
kısmen veya tamamen el çektirebil ir. Kolların genel 
merkez organlarına işten el çekt i r i lmesi halinde 
kolun merkez organı, yapılacak ilk kongreye kadar 
görev yapmak üzere partinin Merkez Yürü tme 
Kurulu'nca atama ile oluşturulur. 

B- DİĞER YAN KURULUŞLAR (SPK m: 7) 

Madde 88 - Parti Teşkilatı 'nın Diğer Yan Bir im ve Kuruluşları 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 17) 

Parti Teşkilat Kademeler i 'nce, yukarıda sayılanlar 
dışında partinin tüzük, yönetmel ik , program ve 
kararlarında belirt i len konuları tanıtmak, hayata 
geç i rmek, yerel , ülke veya dünya ölçeğinde var 
olan sorunlarla ilgili araştırma, plan, proje ve 
strateji ler ü re tmek amacıyla hal ve vaziyetin gerekl i 
kıldığı konularda ve zamanlarda, partili veya partili 
o lmayan uzman kişi lerden, iş ve amaçlanan 
hizmet in nitel iğine göre, ücretl i veya ücretsiz, 
sürekli veya geçici çalışacak şeki lde genel merkez 
bünyesinde yahut il, İlçe ve Beldeler düzeyinde ve 
yaygın şeki lde çalışma grup ve komisyonları 
oluşturulabil ir. Süreli ve süresiz yayınlar yapılabilir. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

PARTİ GRUPLARI 

A- TBMM PARTİ GRUBU (SPK m: 22) 

Madde 89 - T B M M Parti Grubunun O luşumu 

Grup o luşturabi lmek için, partili en az y i rmi 
mil letveki l i o lması gerekir. Partili mil letveki l ler inin 
tamamının o luşturduğu topluluk, T B M M Parti 
Grubu olarak isimlendiri l ir. 
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Madde 90 - Grup Başkanı, Başkan Vekilleri ve Grup Yöne t im 
Kurulu 

AK PARTİ Genel Başkanı, partinin T B M M 
Grubu 'nun da başkanıdır. 

Genel Başkan T B M M Üyesi değilse, Parti Mecl is 
Grubu, üyeleri arasından birini üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile Grup Başkanı seçer. 

T B M M Parti Grubu, Grup Başkan Veki l ler in in 
seçimler i ile Grup Organlar inı , Grup iç 
Yönetmel iğ i 'ne göre oluşturur. Grup Başkanı, Grup 
Başkan Vekilleri ve Grup Yönet im Kurulu Üyeleri 
için bir yasama döneminde iki seç im yapılır, ilk 
seçi lenlerin görev süresi iki, ikinci devre 
seçilenlerin görev süreleri ise üç yıldır. Boşalma 
halinde Grup Başkanı ile Başkan Vekilleri için 
yeniden seç im yapılır. Bu şekilde ara seçimle 
seçilenler, yer ine seçildikleri üyenin süresi kadar 
görev yaparlar. Yönet im Kurulu'nda boşalma 
olması halinde ise, aldıkları oy sırasına göre 
yedekler i , Grup Başkanı tarafından davet edilir. 

Madde 91 - Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönet imi 'n in 
Görevleri 

Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasına göre seçi lecek 
Grup Başkanı ile Grup Başkan Vekilleri, yasama 
çalışmalarında Genel Başkan'ın'yardımcıları olarak 
görev yaptıkları grup adına konuşmaya ve 
beyanatta bulunmaya, Grup Başkanı ile Başkan 
Vekil leri veya belir leyecekleri Grup Sözcüsü 
yetkil idir. 

Diğer parti grup veya yetkil i leriyle yasama ve 
yü rü tmeye ilişkin i let işim ve müzakereler, Grup 
Başkanı veya Başkan Vek i l le r ince yürütüiür. 

Yasama çalışmalarının etkin ve düzenli 
yürü tü lmes i , disiplinin sağlanması için yapılacak 
çalışmalar, alınacak tedbir ler ile tüzük ve grup iç 
yönetmel iğ inde belirti len işler, Grup Yönet imi 'n in 
görevidir. 
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Madde 92 - Grup Üyeleri 'nin Görevleri 

Grup Üyeleri , T B M M çalışmalarında partinin tüzük 
ve programına, teme l i lkelerine, gizli oyla alınmış 
bağlayıcı grup kararlarına uygun davranır ve bunlara 
destek verirler. Mecl is Genel Kurul çalışmaları ile 
Komisyon ve Parti Grubu'nun çalışmalarına, genel 
merkez tarafından hazırlanan çalışma programlarına 
katılmak zorundadırlar. 

Yasama komisyonlarında görevl i grup üyeleri, 
komisyon üyeliği ö lçeğinde bir grup oluşturarak, 
aralarından birini başkan seçerler. Grup Yönet imi 
ile gerekl i t emas ve koordinasyon, bu başkan 
aracılığıyla sağlanır. 

Madde 93 - Grupta Gizli Oylama Konuları (SPK m: 27) 

Grup Genel Kurulu'nca yapılacak Grup Başkanı, 
Başkan Vekil leri ve Grup Yöne t im Kurulu Asıl ve 
Yedek Üye seçimler i ile belli konularda bağlayıcı 
nitel ikteki kararlar, gizli oylama ile sağlanır. 
Bağlayıcı grup kararlarının güven oylaması gibi 
istisnai olması esastır. Bu istisnalar, Grup iç 
Yönetmel iğ i 'nde gösteri l ir. 
Grupça yapılacak seç imlerde eşit oy çıkması 
halinde, sonuç alınıncaya kadar oylama tekrarlanır. 

Madde 94 - T B M M Parti Grup İç Yönetmel iğ i (SPK m: 23) 

Grubun iç Yönet imi , çalışma usul ve esasları ile 
Grup Yönet imi 'n in yukarda sayılanlar dışındaki 
görev ve yetki ler i , Grup Genel Kurulu tarafından 
çıkarılacak 'AK PARTİ T B M M Grup İç 
Yönetmel iğ i 'nde gösteri l ir. Üye tam sayısının salt 
çoğunluğunca kabul edi lmesi gereken iç 
yönetmel iğ in bir örneği , T B M M Başkanlığı'na 
sunulur. 



A K PARTİ T U Z U G U 

B - İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI 

Madde 95 - II Genel Mecl is i Grupları 

II Genel Mecl is i Grubu, her II'de partili II Genel 
Mecl is i Üye le r inden oluşur Gruptan soz 
edebi lmek için partili en az uç üyenin olması 
gerekir. 

II Genel Mecl is i Parti Grupları, en az bir Grup 
Başkan Vekil i ile bir sekreter seçerek çalışırlar. 
Başkan Vekil i , Parti Teşkilatı ile grup arasındaki 
koordinasyonu sağlar 

Konu ve sorunlar, parti tüzük ve programı 
çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca gore 
genel kurulda hareket edilir Gizli oylama ile alınan 
bağlayıcı grup kararlarına partili uye uymak 
zorundadır. 

Madde 96 - Belediye Mecl is i Grupları 

Belediye Teşkilatı olan her Belediye Mec l i s i nde , 
partili Belediye Başkanı ve partili Mecl is 
Üyeler i 'nden oluşan gruba, Belediye Mecl is i Parti 
Grubu denir. Grubun varlığı için partili en az üç üye 
gereklidir. 

Belediye Mecl is i Parti Grupları, en az bir Grup 
Başkan Vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar 
Başkan Vekil i , Parti Teşkilatı ile grup arasındaki 
koordinasyonu sağlar. 

Konu ve sorunlar, parti tüzük ve programı 
çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca göre. 
Genel Kuru ida hareket edilir. Gizli oylama ile alınan 
bağlayıcı grup kararlarına, partili Belediye Başkanı 
hariç, grubun üyeleri uymak zorundadırlar 
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Madde 97 - İl Genel Mecl is i Grupları ile Belediye Mecl is i 
Gruplarına İlişkin Ortak Hükümler 

İl, ilçe ve Belde Başkanları, kademeler indeki il 
Genel Mecl is i ve Belediye Mecl is i Üyeler i 'n i , 
partinin yerel politikalarını tespi t e tmek , çalışmaları 
gözden geç i rmek ve bi lg i lenmeyi sağlamak 
amacıyla her zaman toplantıya çağırabilirler. Bu 
toplantılara, toplantının kapsamına göre, Parti 
Teşkilat Kademe Başkanı başkanlık eder. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI 

Madde 98 - Parti içi Demokras i Hakemliği 

Siyasi partiler, yöne t im biçimi ve uzlaşma sanatı 
olan demokrasin in vazgeçi lmez unsurlarıdırlar. 0 
halde öncel ikle demokrasin in parti içinde 
gerçek leşmesi gerekir. Farklılıkları zenginlik kabul 
ederek parti içi çekişmeler in sulh yolu ile 
g ider i lmesi amaçlanmıştır. 

Madde 99 - Parti içi Demokras i Hakem Kurullarının O luşumu 

illerde ve Genel Merkez bünyesinde 'Parti İçi 
Demokras i Hakem Kurulu' oluşturulur. Bu 
kurullarda üçer üye bulunur, ikişer tane de yedek 
üye seçilir, il Parti İçi Demokras i Hakem Kurulu İl 
Kongreler i 'nde, Genel Merkez Parti İçi Demokras i 
Hakem Kurulu büyük kongrede, kongre delegeler i 
tarafından, organ seçimler ine ilişkin usul ve 
esaslara göre seçilirler. 
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(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 18) 

il içinde kurul üyeliğine aday göster i lecek nitelikler 
taşıyan k imse bulunmaması gibi nedenler le İl 
Kongres inde Parti içi Hakem Kurulu 
o luşturamayan veya ö lüm, istifa gibi nedenler le 
hakem kurulu olmayan İllerle ilgili Parti içi 
Demokras i Hakemliği görevinin, hangi il Hakem 
Kurulu 'nun yapmaya yetki l i o lduğu ilgili il 
Kongres inden veya kurulun sona ermes inden 
hemen sonra Genel Merkez Parti içi Demokras i 
Hakem Kurulu'nca belirlenir ve duyurulur. 

Madde 100 - Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik 
Güvencesi 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 19) 

Parti İçi Demokras i Hakem Kurulu Üye l iğ ine aday 
göster i lecek kişinin tercihan yüksek öğren im 
görmüş , en az kırk yaşında ve çalışmalarıyla 
temayüz e tmiş olması esastır. 

Kurul Üyeler i , görevden alınamazlar. Kurullar, 
seçildikleri kademenin olağan kongresine kadar 
görev yaparlar. 

Madde 101 - Hakem Kurullarının Görevleri 

(Değişik: 12 . 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 20) 

İl Parti İçi Demokras i Hakem Kurulu, il sınırları 
içinde görev yapar, il Kademe Organları ile alt 
Kademe Organları veya Organ Üyeleri , yan kuruluş 
organ veya üyeleri arasında veya onlarla Parti 
Kademe Organ veya Üyeleri arasında parti 
görevinden kaynaklanan çekişmeler in çözümü için 
gerekl i sulh ortamını hazırlar ve çözüm şeklini 
belirler. 
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Genel Merkez Parti içi Demokras i Hakem Kurulu, 
Parti Genel Merkez Organları ile Parti Yan 
Kuruluşlar Genel Merkez Organları veya bu 
organların üyeleri, T B M M Parti Grup Üyeleri ve bu 
üyelerin Parti Genel Merkez ve Yan Kuruluşlar 
Genel Merkez Organları ve Üyeleri arasında parti 
faaliyet ve görevinden kaynaklanan çekişmeler in 
çözümü için sulh ortamını hazırlar ve çözüm şeklini 
belirler. 

Madde 102 - Sorunun Hakem Kuruluna intikali ve Hakem 
Kararlarının Nitel iği 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 21) 

Parti içi Demokrasi Hakem Kurulları, çek işmelere 
re 'sen müdahale edemezler. Kurulun bir konuya 
müdahi l olabi lmesi için çek işmenin taraflarından 
birisinin başvurması yeterl idir. 

Parti içi Demokrasi Hakem Kurulları, üye tam sayısı 
ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Asil üyenin 
mazeret l i o lduğu hallerde kurul, sıradaki yedek 
üyenin iştiraki ile toplanır. 

Parti içi Demokras i Hakem Kurulu kararlan yazılı ve 
gerekçel i olarak düzenlenir. Kararlar, çek işmenin 
tarafları açısından bağlayıcı, parti tüzel kişiliği 
açısından tavsiye nitel iğindedir. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 21) 

Parti içi Demokras i Hakem Kurulu'na başvuru şekli 
ile anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin usul ve 
esaslar bir yönetmel ik ile belirlenir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DİSİPLİN KURULLARI 
(SPK m: 17, 19/7, 25, 53 ila 59) 

Madde 103 - Parti Disiplin Kurulları 

Kanunlara, parti tüzük, yönetmel ik ve programına, 
parti yetki l i makam ve organlarının kararlarına aykırı 
davranışta bulunan partililer hakkında disiplin 
soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetki l i ve 
görevl i Parti Disiplin Kurulları şunlardır: 

103.1 - İl Disipl in Kurulları 
103.2 - Merkez Disiplin Kurulu 
103.3 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 
103.4 - Müş te rek Disiplin Kurulu 

İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

İL DİSİPLİN KURULLARI (SPK m: 19/7) 

Madde 104 - il Disiplin Kurullarının O luşumu 

İl Disiplin Kurulu, her i l 'de, il Kongresi tarafından il 
Yöne t im Kurulu'nun seç imine ilişkin usul ve 
esaslara göre seçi len beş asıl ve beş yedek 
üyeden oluşur. 
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Madde 105 - il Disiplin Kurulları'nın Bakacağı İşler 

il Disiplin Kurulu, tüzükte Merkez Disiplin 
Kurulu'nun ilk derecede bakacağı işler olarak 
belirt i lenler ile T B M M Parti Grup Disiplin 
Kurulu'nca bakılacak işler dışında kalan ve İl 
çevresinde partiye kayıtlı olan üyeler hakkında 
birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve 
karar verir. 

il Disiplin Kurulu kararlarına karşı, b i ld ir imden 
it ibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya İl Yönet im 
Kurulu tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na itiraz 
edilebilir. Süresi içinde itiraz ed i lmeyen disiplin 
kurulu kararı kesinleşir. 

Ancak il Disiplin Kurulu'nca ver i lmiş ihraç kararına 
karşı itiraz ed i lmemiş olsa bile, il Disiplin Kurulu 
Başkanlığı'nca ilgili soruşturma dosyası, 
ince lenmek üzere 15 gün içinde Merkez Disiplin 
Kurulu'na gönderil ir. Çıkarma kararı, Merkez 
Disiplin Kurulu 'nun onayı ile parti içi iş lemler 
bakımından kesinleşir. 

İKİNCİ AYIRIM 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK) (SPK m: 17) 

Madde 106 - Merkez Disiplin Kurulu'nun O luşumu 

Merkez Disiplin Kurulu, partinin en üst disiplin 
kurulu olup büyük kongre tarafından Merkez Karar 
ve Yönet im Kurulu Üyeler i 'n in seçimler ine ilişkin 
usul ve esaslara göre seçi len onbir asil ve beş 
yedek üyeden oluşur. 
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Madde 107 - Merkez Disiplin Kurulu'nun Bakacağı işler 

Merkez Disiplin Kurulu, aşağıda yazılı işleri birinci 
derece disiplin kurulu, il Disiplin Kurulu kararlarına 
karşı yapılan itirazlar ile tüzük gereği intikal eden il 
Disiplin Kurul lar inın ihraç kararlarını ikinci derece 
disiplin kurulu olarak inceler ve parti içi işlemler 
açısından kesin olarak karara bağlar. 

107.1 - Merkez Disiplin Kurulu'nun Birinci Derecede 
Bakacağı İşler 

a) Partinin Kurucu Üyeleri , 
b) Partinin Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönet im 

Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Partinin Genel 
Muhasib i , 

c) il Yöne t im Kurulları ile İl Disiplin Kurul lar inın 
Başkan ve Asil Üyeleri , İl ve ilçe Belediye 
Başkanları, yan kuruluşların il Başkanları, 

d) Kendi Başkanı ile Asıl ve Yedek Üyeleri, 
e) T B M M ' n i n partili eski üyeleri ve Eski Hükümet 

Üyeleri , 

Hakkında birinci derecede disiplin soruşturması 
yapar ve parti içi işlemler açısından kesin olarak 
karara bağlar. 

107.2 - Merkez Disiplin Kurulu'nun ikinci Derecede 
Bakacağı işler 

Merkez Disiplin Kurulu, il Disiplin Kurul lar inca 
veri len kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine ve 
tüzüğün 105/son bent hükmü gereği gönderi len 
disiplin dosyalarını ikinci derece disiplin kurulu 
olarak inceleyip, lehte veya aleyhte bozulmasına, 
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bozmanın nitel iğine göre gerekl i olan cezayı tayin 
e tmeye , değişt i r i lmesine veya kaldırılmasına karar 
verebil ir. 

itiraz üzerine veri len kararlar, parti içi iş lemler 
açısından kesindir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

GRUP DİSİPLİN KURULU (SPK m: 25) 

Madde 108 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu'nun O luşumu 

Grup Disiplin Kurulu, partinin T B M M Grubu'nca, 
Grup Yönet im Kurulu'na ilişkin usul ve esaslara 
göre kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş 
kişiden oluşur. Aynı şeki lde üç yedek üye seç imi 
yapılır. 

Madde 109 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 'nun Bakacağı 
işler 

Grup Disiplin Kurulu, grup üyelerinin part iden 
geçici veya kesin ihracını gerekl i kılan eylemler in 
dışında kalan, tüzükte yazılı ve T B M M Parti Grup iç 
Yönetmel iğ i 'nde belirt i len disiplin suçlarıyla ilgili 
işlere bakar ve kesin olarak karara bağlar. 

Tüzükte yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla 
mil letveki l ler i hakkında yapılacak disiplin 
soruşturmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı 
gerekt i ren sair haller, ver i lecek disiplin cezalan ve 
kes in leşme halleri, Grup iç Yönetmel iğ i 'nde 
gösteri l ir. 



AK PARTİ T U Z U G U I 

- . p _ 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU (SPK m: 25/2) 

Madde 110 - Müş te rek Disiplin Kurulu'nun O luşumu, Görev ve 
Yetki leri 

Müş te rek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu 
ile T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu'nun birlikte 
toplanmasından oluşan kuruldur. Merkez Disiplin 
Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Sekreteri , bu 
kurulun Başkanlık D ivan in i oluşturur. 

Kurul, T B M M Parti Grubu Üye ler in in partiden 
geçici veya kesin ihraçlarını gerekt iren eylemler i 
dolayısıyla disiplin soruşturması yapar ve parti içi 
iş lemler açısından kesin olarak karar verir. 

Merkez Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulu'na 
ilişkin çalışma usul ve esasları, Müşterek Disiplin 
Kurulu için de geçerlidir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

Madde 111 - Disiplin Kurullarına ilişkin Müşterek Hükümler 
(SPK m: 56) 

111.1 - Her disiplin kurulunun görev süresi, yeni disiplin 
kurulunun seçi lmesiy le son bulur. 

111.2 - Disiplin kurulları, seçi lmeler ini takiben en yaşlı üye 
başkanlığında yapacağı ilk toplantısında gizli oylama 
ile başkan, başkan vekil i ve sekreter seç imi 
yaparak kurulun başkanlık divanını oluşturur. 
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111.3 - Partili hiçbir üye, aynı zaman di l iminde aynı veya 
farklı düzeyde başka bir disiplin kurulu üyeliği 
yapamaz. Partinin, kongre delegelikleri ve T B M M 
Grup Üyeliği hariç, hiçbir organında görev 
alamazlar. Eşler ile birinci ve ikinci derece kan ve 
sihri hısımlar, aynı disiplin kurulunda birl ikte görev 
alamaz, bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara 
katılamazlar. 

111.4 - Disiplin Kurulu Üyeleri ile parti arasında hiçbir 
h izmet bağı kurulamaz ve part iden gelir 
sağlanamaz. 

111.5 - Kurul üyel iklerinde boşalma olması halinde, sıradaki 
Yedek Üye, Kurul Başkanı tarafından göreve davet 
edi lerek kurul üyeliği tamamlanır. 

111.6 - Günü ve zamanı belli olan toplantılara, haklı 
mazeret olmaksızın artarda üç kez veya bir yıl 
içinde aralıklı altı kez katı lmayan üye, Kurul 
Üyel iğ i 'nden istifa e tmiş sayılır ve yerine yedek 
üye davet edilir. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 22) 

111.7 - Disiplin Kurulları, üye t a m sayısının en az 2/3'si ile 
toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

111.8 - Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri , kendi haklarında 
yürütü len soruşturmalara katılamazlar. Böyle 
soruşturmalar la ilgili kurul toplantılarına, kurulun 
yedek üyesi katılır. 
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(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 22) 

111.9 - Disiplin Kurulu'na sevk edilen partil inin savunması 
alınmadan veya savunma vermekten vazgeçtiği 
anlaşılmadan karar ver i lemez. Savunma için gerekl i 
süre, çağrının ilgiliye bi ldir iminden itibaren 15 
gündür. Seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça 
veya yayın yolu ile işlenen disiplin suçları için bu 
süre 7 gündür. Savunma daveti kurul başkanınca 
yapılır; davet yazısında uygulanması istenen disiplin 
cezası ile buna neden göster i len söz veya fiiller 
açıkça belirtilir. 

111.10- Savunma davet yazısı, ayrı adres bi ld i r i lmemişse 
ilgilinin parti üye kütüğünde yazılı adresine tebl iğ 
edilir veya gönderil ir. Bulunamaz veya kabulden 
imtina e tmiş ise, savunmadan vazgeçt iğine 
hükmedi lerek dosyadaki bilgi ve belgelere göre 
gerekl i karar verilir. 

111 .11- Disiplin Kurulları, kendilerine intikal ett ir i len işler 
hakkında, yasa ve tüzük hükümler i ile zaruret 
hallerinden kaynaklanan durumlar saklı kalmak 
kaydıyla 30 gün içinde karar verirler. 

111.12- Kongrelerde ve her tür parti toplantılarında, 
konunun tüzük gereği gündem konusu olma hali 
hariç, Disiplin Kurulu'na sevk kararları ile Disiplin 
Kurul lar ina intikal eden işle ilgili Disiplin Kurulu 
kararı kesinleşinceye kadar bu konular hakkında 
görüş, tavsiye ve te lk inde bulunulamaz. 

111.13- Parti Teşkilat ve Yönet im Bir imleri, Disiplin 
Kurul lar inın incelemeler ini zorlaştırmamak ve 
taleplerini gecikt i rmeksizin yerine get i rmek 
zorundadırlar. 



111.14- Disiplin Kurulları, sevk kararında tanımlanarak 
at folunan ey lemle bağlıdırlar. Gerek görmeler i 
halinde soruşturmayı genişlet ir ve tanık 
dinleyebil ir ler, iddia ve savunmayı kanun, tüzük ve 
ilgili mevzuata göre değerlendirerek vicdani 
kanaatlerine göre karar verirler. Ancak Disiplin 
Kurulları, sevk kararında öneri len cezadan daha ağır 
bir ceza veremezler. 

111.15- Disiplin Kurulları, gerekçel i olarak oluşturacakları 
kararlarını, ilgiliye ve konuyu sevk eden organa 
bildirirler, ilgili, parti kayıtlarında yazılı adresinden 
ayrılmış ve yeni adresi de belli değil ise, hüküm 
özeti gazete ilanı ile tebl iğ edilir, i landan it ibaren 15 
gün içinde itiraz ed i lmeyen kararlar kesinleşir. 

111.16- Disiplin kararlarının sonuç doğurması için 
kesin leşmiş olması gereklidir. Parti Yetkil i leri ve 
Organları, kesin leşmiş disiplin kurulu kararlarının 
uygulanmasını gecikt i remezler. 

Madde 112 - Disiplin Kurulu'na Sevk Yetkisi 

Disiplin Kurulları, re 'sen soruşturma başlatamaz ve 
yapamazlar. İl Disiplin Kurulu'na sevk yetk is i , il 
Yöne t im Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk 
yetkis i , Merkez Karar ve Yönet im Kurulu ile 
Merkez Yürü tme Kurulu'na, T B M M Parti Grup 
Disiplin Kurulu ile Müş te rek Disiplin Kurulu'na sevk 
yetk is i , T B M M Parti Grup Yöne t im Kurulu ile 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'na veya Merkez 
Yürü tme Kurulu'na aittir. 

Disiplin Kurulu'na sevk kararı, yetki l i kurulun üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karardan 
önce ilgilisini dinleyip gerek gördüğü ince leme ve 
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araştırmaları, görevlendireceği üye veya üyeleri 
vasıtasıyla yaptırabilir, ihbar veya şikayet eden, 
şevke yetki l i kurulun üyesi ise, konuyla ilgili 
toplantı ve müzakerelere katılamaz, kendisine 
ince leme ve araştırma görevi veri lemez. 

Disiplin Kurulu'na sevk kararlarının, isnat olunan fiil 
ile uygulanması istenen disiplin cezasını ve 
nedenler ini açıklar şeki lde gerekçel i olması 
zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ( SPK m : 53/1) 

Madde 113 - Parti Disiplin Cezaları 

Parti Disiplin Kurulları'nca yukarıda yazılı esas ve 
usule göre veri lebi lecek disiplin cezaları şunlardır: 

113.1 - Uyarma 

113.2 - Kınama 

113.3 - Partiden ve gruptan geçici ihraç 

113.4 - Partiden ve gruptan kesin ihraç 

Madde 114 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerekt iren Haller 

Uyarma, partil inin yazılı olarak dikkatinin çeki lmesi 
o lup; 

114.1 - Yetki l i organlarca davetl i o lduğu toplantılara 
mazeret beyan e tme gereği duymaksızın 
katı lmamak, 
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114.2 - Durumu müsai t o lduğu halde taahhüt ett iği aidatını 
ö d e m e m e k veya geç ödemek, 

114.3 - Tevdi edi lmiş görevin ifası konusunda lakayt 
davranışlar sergi lemek, 

Partilinin uyarma cezası ile cezalandırılmasını 
gerekt i ren eylemlerdir. 

Madde 11S-- - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerekt i ren Haller 

Kınama, partil inin 'kusur ' bildirimi içeren yazılı 
uyarılması olup; 

115.1 - Yetki l i organlarca ver i lmiş parti görevini kabul 
e t m e m e k veya yapmamak, 

115.2 - Parti içinde ve parti faal iyet ler inde kişisel çıkar 
gözetir tu tumlar serg i lemek, 

115.3 - Parti aleyhine tazmini gerekli bir zarar doğmasa 
bile, tu tu lması gereken def ter ve kayıtları kanun, 
tüzük ve yönetmel ik hükümler ine uygun olarak 
tu tmamak, 

115.4 - Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin 
sorumlu luğu saklı kalmak kaydıyla, part ideki 
göreviyle bağlı h izmet gereği kendisine tes l im 
edi lmiş eşya veya malzemenin , ihmal sonucu 
kaybına neden olmak, 

115.5 - Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası gerekt i ren 
ey lemler inden ötürü uyarma cezası ile 
cezalandırılmış olmak, 

Partilinin kınama cezası ile cezalandırılmasını 
gerekt i ren eylemlerdir . 
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Madde 116 - Partiden ve Gruptan Geçici ihraç Cezası ve Bu 
Cezayı Gerekt i ren Haller 

Partiden ve gruptan geçici ihraç cezası, ey lemin 
nitel iğine göre iki aydan az bir yıldan fazla o lmamak 
üzere parti l inin, parti ve grup çalışmalarına 
katı lmaması, part ideki görevinin sona ermesi , parti 
üyeliğinin ceza süresince askıya alınmış olması 
sonuçlarını doğuran disiplin cezasıdır. 

Geçici ihraç ceza süresi karar tarihinde başlar, 
süresinin dolması ile yeni bir karar ve iş leme gerek 
o lmadan kalkmış sayılır. 

Geçici ihraç kararı, partil inin parti tüzük ve 
programına, diğer mevzuatına ve organların 
bağlayıcı kararlarına uyma yükümlü lüğünü ortadan 
kaldırmaz. 

Parti ve gruptan geçici ihraç cezası ver i lmesini 
gerekl i kılan haller: 

116.1 - Partinin ve parti organlarının toplantılarında saklı 
kalması gereken konuları ve kararları, sebebi ne 
olursa o lsun, açıklamak, 

116.2 - Seçimlerde, part iden olur almadan bağımsız aday 
olmak, diğer parti lerin veya bağımsız adayların 
propagandalarını yapmak, yahut parti adayları 
aleyhine çalışmak, 

116.3 - Parti yönet ici ler i ve üyeleri hakkında gerçek dışı 
haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü 
beyanlarda bulunmak. 
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116.4 - Partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar 
sağlamak, partili olmayı nüfuz sayarak kötüye 
kul lanmak, 

116.5 - Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin 
sorumlu luğu saklı kalmak kaydıyla, part ideki 
göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine tes l im 
edi lmiş eşya veya malzemeyi kasıtlı olarak 
kaybetmek veya görevden ayrılma halinde tes l im 
e tmek ten kaçınmak ve bu konuda ısrarlı 
davranmak, 

116.6 - Bir yıl içinde iki defa kınama cezası gerekt i ren 
eylemler i nedeniyle yetkil i Disiplin Kurulu'nca 
cezalandırılmış olmak, 

Eylemleri , part iden ve gruptan geçici olarak ihraç 
edi lmeyi gerekt i ren disiplin suçlarıdır. 

Madde 117 - Partiden ve Gruptan Kesin İhraç Cezası ve Bu 
Cezayı Gerekt i ren Haller 

Parti ve gruptan kesin ihraç cezası, partil inin parti 
kaydının ve parti ile olan t ü m ilişkilerinin sona 
erdir i lmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin 
cezasıdır. 

Kişinin, T B M M Parti Grubu'ndan ihracı, part iden 
ihracını, part iden ihracı gruptan ihracı sonucunu 
doğuran işlemlerdir. 

Partiden kesin ihraç kararları kesinleşt ikten sonra 
bütün teşkilata duyurulur ve ilgilinin kayıtlı o lduğu 
i lçe'deki kü tüğüne işlenir. 

Parti ve gruptan kesin ihraç cezası ver i lmesin i 
gerekl i kılan haller: 
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117.1 - Partinin tüzük ve programına, demokrasi , insan 
hakları ve hukukun evrensel teme l kural ve 
normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek 
olmak yahut bizzat aykırı ey lem ve iş lemlerde 
bulunmak, 

117.2 - Mi l let in ülkesi ve devlet iyle olan birliğine ve 
bö lünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyetler içinde 
olmak, Türkiye Cumhur iyet i 'n in temel niteliklerine 
ve Siyasi Partiler Kanunu'nun dördüncü kısmında 
yer alan esaslara aykırı ey lem veya iş lemde 
bulunmak, 

117.3 - Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğine engel 
bir f i i lden dolayı kesin mahkumiyet ine rağmen 
part iden istifa e t m e m e k t e di renmek, 

117.4 - Yetki ve görevini kötüye kullanarak partinin resmi 
kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya belgeleri 
yok e tmek, 

117.5 - Parti mal ve parasını z immet ine geçirmek, özel 
işlerinde kullanmak, 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 23) 

117.6 - Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat 
karşılığı oylama sonuçlarına tesir e tmek, parti içi ve 
dışı seç imlerde hile veya sahtecil ik yapmak, 

117.7 - Geçici ihraç cezasıyla cezalandırılmış olmasına 
karşın, aynı cezayı gerekt i ren yeni bir fiil işlemiş 
olmak, 

Eylem ve işlemleri , part iden ve gruptan kesin 
olarak ihraç edi lmeyi gerekt iren disiplin suçlarıdır. 
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İKİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER 
HÜKÜMLER 

Madde 118 - Disiplin Suçlarında Zamanaşımı 

Vukuundan it ibaren iki yıl, öğreni ldiği tar ihten 
it ibaren altı ay içinde sevk kararı al ınmamış disiplin 
suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz. 

Madde 119 - Tedbirl i Olarak Disiplin Kurulu'na Sevk e tmek (SPK 
m: 59) 

Tedbirl i olarak Disiplin Kurulu'na sevk, üyenin 
part ideki görevler inden derhal uzaklaştırılması 
sonucunu doğuran tedbir işlemidir. 

Partiden kesin veya geçici ihracı gerekt i ren 
hallerde, Disiplin Kurulu'na şevke yetki l i kurul, 
tedbir l i olarak sevk kararı verebil ir. 

Disipl ine sevk nedeni , tüzüğün 117. maddesin in 
117/1-2-3 bent ler inde yazılı haller dışında kalan 
durumlara dayalı ise, tedbir kararının şevke yetki l i 
kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile 
alınması gerekir. 

Tedbir kararı il Yöne t im Kurulu'nca ver i lmiş ise, 
hakkında tedbir kararı veri len üye, 7 gün içinde 
soruşturmayı yapacak disiplin kuruluna itiraz 
edebilir. Kurul bu itirazı 7 gün içinde karara bağlar. 
Taraflar, bu karara karşı 7 gün içinde Merkez 
Disiplin Kurulu'na itiraz edebil ir ler. Merkez Disiplin 
Kurulu'nun bu konuda 7 gün içinde vereceği karar 
kesindir. 
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Tedbirl i sevk kararları, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu veya Merkez Yürü tme Kurulu yahut T B M M 
Grup Yönet im Kurulu tarafından veri lmiş ise, 
yukarıda yazılı süreler içinde soruşturmayı yapacak 
Disiplin Kurulu'na itiraz edebilir, itiraz üzerine 7 gün 
içinde veri lecek karar kesindir. 

Disiplin Kurulları, soruşturmanın her aşamasında 
tedbir in kaldırılmasına re 'sen karar vermeye 
yetkil idir ler. 

Kokuşturma sonunda Disiplin Kurulu'nca ceza 
ver i lmez veya uyarma yahut kınama cezasına 
dönüştürü lür ise, başka bir karara gerek olmadan 
tedbir kalkmış sayılır ve ilgilinin tedbir kararı ile 
sona eren bütün hakları iade edi lmiş olur. 

Madde 120 - Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde İtiraz Hakkı 
(SPK m : 57) 

Hakkında part iden veya gruptan geçici veya kesin 
çıkarma cezası veri len partili üye, bu cezaya karşı, 
Disiplin Kurulu'na sevk eden organ ile Disiplin 
Kurulu 'nun görev ve yetkisizl iğine veya alınan 
kararın kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmel iğe 
şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu 
iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra 
nihai karar nitel iğindeki son karara karşı 30 gün 
içinde nihai kararı veren kurulun bulunduğu yer 
Asl iye Hukuk Mahkemes i ' ne itiraz edebilir. Yasaya 
göre mahkemen in 30 gün içinde vereceği karar 
kesindir. 
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Madde 121 - Disiplin Cezalarını Af Yetkisi (SPK m: 58) 

Genel Başkan tarafından öner i lmiş olması şartıyla, 
Disiplin Kurulları'nca ver i lmiş disiplin cezalarını af 
yetkis i , Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'na aittir. 

Disiplin Kurulu'na şevke yetki l i olan kurullar ile 
disiplin cezası almış olan kişinin af is temler i , Genel 
Başkan'ın oluruna göre MKYK gündemine alınır ve 
karara bağlanır. 

ALTINCI KISIM 

SEÇİMLER VE ADAYLAR ( SPK m: 36 ile 52) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SEÇİMLERE KATILMA 

Madde 122 - Seçimler le ilgili Karar Yetkisi 

Partinin ülkede yapılacak her tür lü seç ime 
t amamen veya kısmen tek başına katılıp 
katı lmamasına karar ve rme yetkis i , Merkez Karar 
ve Yönet im Kurulu'na aittir. Kısmi katılım kararının, 
üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınmış 
olması gereklidir. 

Yapılacak seçimle ilgili herhangi bir kararın 
al ınmamış olması , partinin her yerde seç ime 
katılacak olduğu anlamına gelir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İŞLEMLERİ 

Madde 123 - Mi l letveki l i Adaylık Başvurusu ve Ön inceleme 

Mil letveki l l iği için adaylık başvuru tarihleri, Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'nca kararlaştırılır ve ilan 
edilir. Adaylık başvurusu, MKYK başka türlü karar 
vermiş olmadıkça, doğrudan genel merkezdeki ilgili 
b i r ime veya İl Başkanlıklar ina bizzat yapılır. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 24) 

Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra Merkez 
Yürü tme Kurulu'nca, adaylar hakkında yasal 
nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön 
ince leme yapılarak veya oluşturulacak bir 
komisyona yaptırılarak, adaylık değer lendirmesine 
alınacakları gösterir öneri l istesi hazırlanır, Merkez 
Karar ve Yöne t im Kurulu'na sunulur. Merkez Karar 
ve Yöne t im Kurulu, lüzum gördüğü incelemeyi 
yaparak ön seç im, teşki lat yoklaması ve merkez 
yoklamasına katılabilecek aday adayları l istelerini 
seç im çevresi esasına göre belirler. 

Madde 124 - Aday Tespit ve Sıralama Usulleri 

Genel , kısmi veya ara mil letveki l i seç iminde, 
tüzüğün 123. maddesin in son bendinde yazılı 
o lduğu şekilde ön inceleme sonucu belir lenen aday 
adayları arasından parti adayları ve bu adayların 
liste sıralamaları; 

a) 
b) 
c) 

Ön Seçim 
Teşkilat Yoklaması 
Merkez Yoklaması 
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Usul ler inden birinin, birkaçının veya tamamının ; 
aynı seç imde seç im çevresi ölçeğine göre aynı 
anda ve bir arada veya birinin ülke ö lçeğinde tam 
olarak uygulanması suret iy le yapılır., 

Hangi seç im çevresinde hangi usul veya usullerle 
ve usulün hangi ö lçekte uygulanacağına Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'nca karar verilir. Ancak 
mil letveki l i seç iminde, seç im çevreler inin en az 
% 50's inde ön seç im veya teşki lat yoklaması 
usul ler inden birinin uygulanması ile aday 
bel i r lemesi zorunludur. 

124.1 - Ön Seçim Usulü ile Aday ve Liste Sıralaması 
Yapmak 

Ön seç im, her seç im çevresinde Siyasi Partiler 
Kanunu'nda yazılı usul ve esaslara göre, o seç im 
çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin ön seç im 
seçmen i olarak; yargı gözet im ve denet im i altında 
gizli oy, açık tasnif esasına göre yapacakları 
seç imle parti adaylarını ve liste sıralamalarını 
bel ir lemeleridir. 

124.2 - Teşkilat Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 25) 

Teşkilat yoklaması, teşki lat yoklaması seçmen i 
olarak ni te lenen partililer tarafından, Siyasi Partiler 
Kanunu'nda yazılı usul ve esaslara göre yargı 
gözet im ve denet imi altında gizli oy, açık tasnif 
esasına göre, aday ve liste sıralamasının 
yapılmasıdır. 
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Teşkilat yoklaması seçmenler i : 

Yoklamanın yapılacağı seç im çevresinde oturmakta 
olan ve parti üyeliği devam eden: 

a) Parti Kurucuları, 
b) Eski Bakan ve Mil letveki l ler i , 
c) Belediye, il ve ilçe Eski Başkanları, 
d) Yan Kuruluş Eski il ve ilçe Başkanları ile 
e) il ' in Partili Bakan ve Mil letveki l ler i , 
f) il ' in Parti Teşkilat Kademeleri Yönet im Kurulları 

Başkanları ile Yönet im Kurul lar inın Asıl Üyeleri, 
g) il Disiplin Kurulu Başkanı ile Asıl Üyeleri, 
h) Partili Belediye Başkanları ve Belediye Mecl is i 

Üyeleri , 
ı) Partili il Genel Mecl is i Üyeleri , 
i) Parti Yan Kuruluşlan'nın il ve ilçe Yönet im Kurulları 

Başkanları ile Yönet im Kurul lar inın Asıl Üyeleri, 
j) Parti Üyeliği devam eden Köy ve Mahalle 

Muhtar ları , 
k) İlçe ve il Kongresi Asıl Delegeleri , 
I) İl'in Büyük Kongre Asıl Delegeleri , 
m) Partinin teşki lat yoklaması tarihinden en az bir yıl 

önce bel i r lenmiş ve görevi devam e tmek te olan 
Mahal le ve Köy Temsilci ler i ile, 

n) Ayrıca Seçim işleri Yöne tme l i ğ i nde teşkilat 
yoklama seçmen i olarak belirti lenler. 

İl içinde birden fazla seç im çevresi olması halinde, 
yukarıda yazılı teşki lat yoklama seçmeni , üye olarak 
kayıtlı o lduğu i lçe'nin yer aldığı seç im çevresinde 
ve sadece bir oy kullanabilir. Partili Bakan ve 
Mil letveki l ler i ise, tek olan oylarını İl içinde dilediği 
seç im çevresinde kullanabilir. 
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124.3 - Merkez Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

Merkez yoklaması usulü, tüzüğün 123. maddes ine 
göre aday adaylıkları kabul edi lenlerin, seç im 
çevreler ine göre aday ve liste sıralamalarının, 
doğrudan Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 
tarafından yapılmasıdır. 

Madde 125 - Aday Listelerinde Boşalmanın Doldurulması 

istifa, ö lüm ve kısmi iptal gibi nedenler le aday 
l istelerinde boşalma olması halinde, sıralama ön 
seç im veya teşkilat yoklaması usul ler inden biri ile 
yapılmış ise, boşluk liste sonuna kaydırılarak en 
çok oy almış liste dışı adayın l isteye dahil 
edi lmesiy le doldurulur. Ön seç im veya teşki lat 
yoklaması, t ü m d e n veya seç im çevresi ö lçeğinde 
en az 1/3 oranında iptal edi lmiş ise, boşalan 
adaylıkları tamamlamaya Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu yetkil idir. 

Merkez yoklaması usulü ile yapılan l istelerde 
meydana gelebi lecek boşalmalarda liste kaydırması 
yapılmaz. Boşalan sıra, Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu 'nun belirlediği ismin bi ldir i lmesiyle 
doldurulur. 

Madde 126 - Mi l letveki l i Seçiminde Kontenjan Adaylığı 
(SPK m: 36/son) 

Aday tespi t ve sıralama iş leminin, ön seç im veya 
teşki lat yoklaması usul ler inden biri ile yapılmasına 
karar ver i lmiş olması hallerinde, T B M M top lam üye 
sayısının %5' in i aşmamak üzere İl ' ini, seç im 
çevresini ve liste sırasını ön seç im veya teşki lat 
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yoklamasından on gün önce Yüksek Seçim 
Kurulu'na bi ldirmek koşuluyla merkez adayı 
gös te rmeye Genel Başkan yetkilidir. 

Ön seç im veya teşki lat yoklamasının kısmi 
uygulanması halinde Genel Başkan'ın göstereceği 
kontenjan aday sayısı, ön seç im veya teşkilat 
yoklaması yapılan seç im çevreler inden seçi lecek 
mil letveki l i sayısı toplamının %5' in i aşamaz. 

Bir seç im çevresinde birden fazla ve iki mil letvekil i 
seçi lecek seç im çevreler inde Genel Başkan 
kontenjanı kullanılamaz. 

Değişik: 12. 0 1 . 2002 -Madde 26) 

Seçimin yapılacağı tarihte mil letvekil i olanlar ile 
Belediye Başkanı olanlar, kontenjan adayı olarak 
göster i lemezler. 

Kontenjan adayı göster i lecek olanlar, ön seç im 
veya teşki lat yoklamasına katılmazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ (SPK m: 52) 

Madde 127 - Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnceleme 

Adaylık başvuruları, seç im takvimine göre Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'nca belir lenecek tarihler 
arasında Büyükşehir ve İl Belediye Başkan Adaylığı 
için Genel Başkanlığa, ilçe ve Belde Belediye 
Başkan adaylığı için ilgili İl Yönet im Kurulu 
Başkanlığı'na, Belediye ve il Genel Mecl is i adaylığı 
için ilgili ilçe Yönet im Kurulu Başkanlığı'na bizzat 
yazılı olarak yapılır. 
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Büyükşehı'r ve il Belediye Başkan aday adaylarıyla 
ilgili ön seç im veya teşki lat yoklamasına 
katılacakları bel i r leme işlemi olan ön ince leme 
yapma ve karar alma yetk is i , Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu'na aittir. 

İlçe ve Belde Belediye Başkan aday adaylarıyla ilgili 
ön ince leme iş lemi, ilgili İl Yöne t im Kurulu'nca 
yapılır. İl Yönet imi 'nce yapılacak ön ince leme 
iş lemi, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu onayı ile, 
ilçe Yönet imi 'n in yapacağı ön inceleme iş lemi ise il 
Yöne t im Kurulu onayı ile kesinleşir. Bu şeki lde 
onay yetk is i olan kurullar, gerek gördükler i 
değişikl ikleri yapabilirler. 

Madde 128 - Yerel Seçim Aday Tespit ve Sıralama Usulü 

Ön ince leme sonucu oluşacak aday adayları 
arasından, Belediye Başkan Adayları ile Belediye 
ve il Genel Mecl is ler i Adayları ve sıralamaları, 
tüzüğün 124. maddes inde yazılı usul lerden birinin, 
birkaçının veya tamamının, aynı seç imde seç im 
çevresi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada, yahut 
ayrı ayrı kısmi veya tam olarak uygulanması 
suret iy le hangi yön temle yapılacağı, Merkez Karar 
ve Yönet im Kurulu'nca kararlaştırılır. 

Madde 129 - Yerel Seçimlerde Ön Seç im, Teşkilat ve Merkez 
Yoklaması 

Yerel Yönet im ön seç iminde ön seç im çevresi , 
Belde Belediye Başkanı ve Belde Belediye Mecl is i 
Üyeleri için Belde Belediyesi sınırları; ilçe Belediye 
Başkanı ve ilçe Belediye Mecl is i Üyeleri için ilçe 
Belediyesi sınırları; il Genel Mecl is i Üyeleri için 
İ lçe'nin mülk i idare sınırları; Büyükşehir ve il 
Belediye Başkanları için il ' in Belediye sınırlarıdır. 
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Ön seç imlerde Büyükşehir ve il Belediye Başkan 
adaylığı için, partinin İl Belediyesi sınırları içindeki 
teşki lat kademeler inde kayıtlı bütün üyeleri; İlçe 
Belediye Başkanı ile ilçe Belediye Mecl is i 
adaylıkları için i lçe'nin belediye sınırları içinde kayıtlı 
bü tün üyeleri ; il Genel Mecl is i adaylıkları için 
İ lçe'nin mülk i sınırları içinde partiye kayıtlı bütün 
üyeleri , Belde Belediye Başkanı ve Belde Belediye 
Mecl is i adaylıkları için Belde Belediyesi sınırları 
içinde kayıtlı bütün üyeler, ön seç im seçmeni 
olarak Mahall i idareler Seçimi Kanunu ile Siyasi 
Partiler Kanunu'nda, parti tüzüğünde ve ilgili 
mevzuat ta yazılı ön seç ime ilişkin usul ve esaslara 
göre kullanacakları oylarla Belediye Başkan Adayı 
ile Belediye ve İl Genel Mecl is i Asıl ve Yedek 
Aday lar in ı sıralama yaparak belirlerler. 

Teşkilat Yoklaması: Tüzüğün 124.2 bendinde yazılı 
teşki lat yoklaması seçmenler i , Büyükşehir ve İl 
Belediye Başkan Adaylığı teşki lat yoklama 
seçmenidir ler . İlçe Belediye Başkan Adayları ile 
Belediye ve İl Genel Mecl is ler i Adaylar in ın teşkilat 
yoklaması usulü ile bel i r lenmesinde ise, tüzüğün 
124.2 maddesinde yazılı olanlardan i lçe'de kayıtlı 
olanlar ile ilçe Kademesi ve ilçe Yan Kuruluş 
Üyeleri , teşki lat yoklama seçmen i olarak oy 
kullanırlar. 

Belde Belediye Başkanı ile Belde Belediye Mecl is i 
Aday lar in ın teşki lat yoklaması yön temi ile 
bel i r lenmeler inde; tüzüğün 124.2 maddesinde yazılı 
olanlardan; Belde 'de kayıtlı olanlar ile Belde 
Teşkilat Kademesi ve Belde Yan Kuruluş Üyeleri , 
teşki lat yoklama seçmen i olarak oy kullanırlar. 

Ön seç im veya teşki lat yoklamasında eşit oy 
alanların liste sırası, çeki lecek kur'a ile belirlenir. 
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Merkez yoklaması, adayların Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu'nca doğrudan veya bu kurulun 
yetki devri halinde Belediye Başkan Adayları 'nın il 
Yönet im Kurulları'nca, Belediye ve il Genel Mecl is i 
Adayları 'nın ise ilçe Yöne t im Kurulları'nca tespi t ve 
sıralamalarının yapılmasıdır. 

Belediye Mecl is i Kontenjan Adayları, Merkez Karar 
ve Yönet im Kurulu'nca veya bu kurulca yetk i 
ver i lmiş olması halinde il veya ilçe Yöne t im 
Kurulları'nca belirlenir. 

Aday l istelerinde meydana gelecek boşalmalar, 
tüzüğün 125. maddes ine göre, adaylar merkez 
yoklaması ile bel i r lenmiş ise, yoklamayı yapan 
organın bi ldireceği isimle doldurulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 130 - Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı 
(SPK m: 40/4) 

Adayların ön seç im veya teşki lat yoklaması 
usul ler inden birisi ile belir lendiği hallerde; görev 
yaptıkları yerden aday adayı olan alt kademe 
Teşkilat Başkan ve Yönet im Kurulu Üyeler i 'n in, 
seç im takv iminde belirt i len süre içinde 
görevler inden istifaları zorunludur. 
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Madde 131 - Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu 

Mil letveki l i ve yerel seçimlere aday adaylığı için 
parti üyesi o lma şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan 
aday gösteri l ip seçilenler, parti üyelil iğine alınmış 
sayılırlar. Mi l letveki l i seçilenlerin üyelik kayıtları 
tüzüğün 11 . maddes i gereği genel merkezce ikmal 
ettiril ir. Diğerleri ise, üyelik kaydı için gereken 
evrakları, seç im sonuçlarının ilanından sonra on 
gün içinde ilgili i lçe'ye verirler ve kayıt işlemlerini 
ikmal ettirirler. 

Madde 132 - Parti Adayı Olarak Seçi lmiş Olanların Yeniden 
Adaylığı 

AK PARTİ l istelerinden aday göster i l ip seçi lmiş 
olan belediye başkanları ve mil letveki l leri , en fazla 
üç d ö n e m aday gösteri lebil ir. 

Yapılacak seç imde, doğacak duruma bağlı olarak 
merkez yoklaması usulü ile aday bel i r lenmesinin 
zorunlu olması hali hariç o lmak üzere, merkez 
yoklaması veya kontenjan usul lerinden birisi ile 
aday gösteri l ip seçi lmiş olan k imse, aynı usullerden 
birisi ile tekrar aday göster i lemez. 

Madde 133 - Seç im işleri Yönetmel iğ i 

Tüzükte, seç im işleri ve adaylıklarla ilgili olarak 
yönetmel ik le düzen leme yapılacağı belirti len 
konular dahil, kanun ve parti tüzüğüne aykırı 
o lmamak şartıyla, genel veya kısmı yerel ve 
mi l letveki l i seç imler inde adayların başvuru usul ve 
esasları, ön seç im ve teşki lat yoklamalarıyla ilgili 



uye kayıt defter ler i , teşki lat yoklama seçmen 
listelerinin hazırlanması ve seç im kurullarına 
ver i lmesi , Sandık Kurulu Üyeliği, adayların tanıt ım 
çerçevesi , müşahıt l ık, oy pusulalarının 
hazırlanması, seç im sonuçlarına itiraz gibi 
konularda ve ayrıca tüzükte yazılı olanlar dışında 
teşki lat yoklaması seçmeni olabilecekleri 
bel i r lemek, gerek adaylıklar ve gerekse seçimler le 
ilgili olup, açık o lmayan veya tüzükte 
göster i lmeyen diğer konularda nasıl hareket 
edi leceği, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nca 
çıkarılacak Seçim İşleri Yönetmel iğ i ile düzenlenir. 

Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, seç imlere ilişkin 
adaylık başvuru ve şartlarını, her seç ime özgü 
olacak şeki lde ilke kararlarıyla bel i r lemeye de 
mezun ve yetkil idir. 



A K PARTİ T U Z U G U 

123 

YEDİNCİ KISIM 

MALİ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİNİN GELİRLERİ 

Madde 134 - Partinin Gelirleri (SPK m: 61) 

Partinin gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır; 

134.1 - Giriş ve Üyelik Aidatı (SPK m: 62) 

Giriş aidatı, asgari 1 .OOO.OOO-TL, azami 
2.000.000.000-TL'dir ve üyeliğe gir işte bir kez 
ödenir. Üyelik aidatı ise yıllık asgari 6.000.000-TL, 
azami 2.000.000.000-TL olup aylık veya yıllık olarak 
ödenir. 

Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla 
ilgili olarak kanuni sınırlar içinde olmak kaydıyla, her 
yıl tüket ic i f iyat artış oranı kadar artırılarak 
uygulama yapmaya JV1KYK yetkil idir. 

Üye adayı giriş beyannamesin i imzalarken, 
yukarıdaki l imitler arasında ne kadar aidat ödemey i 
taahhüt et t iğ ini belirtir. 

Üye hakkında, aidat borcu nedeniyle geçici ve 
kesin ihraç disiplin cezaları ver i lemez. Aidat borcu 
olması, aksi Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nca 
kararlaştırılmış olmadıkça, parti içi kademe 
seçimler i ile aday yoklamalarına katılmaya engel 
değildir. Bu konuda yapılacak kayıtlamanın geçerli 
olması için borçlu üyeye 10 günlük süre içeren 
yazılı uyarı yapılmış olması gerekir. 
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134.2 - Mil letveki l l iği Aidatı (SPK m: 63) 

Partili mil letveki l ler inin ödeyeceği aidattır. Bu 
aidatın miktarı ile ne kadarının grup giderler ine, ne 
kadarının parti genel merkezine ayrılacağına T B M M 
Parti Grubu'nca karar verilir. Ancak bu aidatın yıllık 
miktarı , mil letveki l i ödeneğinin net bir aylık tutarını 
aşamaz. 

Parti grubunun o lmaması halinde aidat miktarı , 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nca kararlaştırılır. 
Ancak bunun yıllık miktarı, mi l letveki l ler ine ödenen 
aylık net ödenek tutarının yarısını aşamaz. 

134.3 - Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak 
Gelirler (SPK m: 65) 

Satış fiyatları yasa gereği Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'nca bel ir lenecek olan parti bayrağı, rozeti , 
f laması ve benzeri rumuz ve unsurların satışları ile 
parti yayınları, üye kimlik kartları, parti defter, 
makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında elde 
edi lecek gelirlerdir. 

134.4 - Etkinl iklerden Sağlanacak Gelirler 

Genel merkezin oluru ile parti kademe organları 
tarafından düzenlenecek sosyal etkinl ik lerden elde 
olunacak gelirlerdir. Bu etkinl ik lerden nasıl gelir 
t emin edi leceği vb. mali hususlar, faaliyetin yerel 
ve ulusal özell iğine göre, etkinl iği düzenleyen 
kademe yöne t im kurulunca kararlaştırılır. 
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134.5 - Aday Adaylarından Alınacak Özel Aldat (SPK m: 64) 

Mi l letveki l i , Belediye Başkanlığı, Belediye Mecl is i 
Üyeliği ve il Genel Mecl is i Üyeliği aday 
adaylarından alınacak özel aidattır. Bu aidatın 
miktarı , yasadaki sınırlar içinde Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu'nca karara bağlanır. 

134.6 - Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler 

Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, amaç ve 
çalışmalar için gerekl i olan taşınmazları satın 
almaya, maliki o lduğu taşınır ve taşınmaz mal 
varlığını satmaya, kiralamaya, her çeşit takyit 
yaptırmaya mezun ve yetkil idir. Bu faal iyetlerden 
elde edi lecek gelirler, parti gelirleridir. 

134.7 - Bağışlar (SPK m: 66) 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi 
hükümler ine uygun olarak yapılacak bağışların 
kabulü ile elde edi lecek gelirlerdir. 

134.8 - Hazine Yardımları ' 

Şartları taşıması halinde hazinece partiye yapılacak 
yardımlardır. Hazine yardımının'en az % 3 0 ' u , il ve 
İlçe Kademe Teşkilatları'na gönderil ir. 

Madde 135 - Gelirlerin Sağlanması Usulü (SPK m: 69) 

Partinin bütün gelir leri, parti tüzel kişiliği adına 
yapılır ve kabul edilir. 
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Partinin Genel Merkezi ile bütün teşki lat kademe 
organlarınca kabul ve tahsil edi lecek gelirler, 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulunca bastırılan, seri 
ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığı 
sağlanır. Bastırılan bütün tahsilat makbuzları ile alt 
kademe organlarına gönder i lecek tahsi lat 
makbuzlarının seri ve sıra numaraları, genel 
muhasip l ikçe bir def tere yazılarak takip edilir. 

Teşkilat Kademeler i , aldıkları ve kullandıkları 
makbuzlar nedeniyle Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'na karşı mali sorumlu luk taşırlar. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin 
sağlandığı k imsenin adı, soyadı ve adresi , makbuzu 
düzenleyeninin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, 
makbuz ile dip koçan veya kopyasında yer alır. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla kopyalarında ve dip 
koçanlarında aynı seri ve sıra numarası bulunur. 
Makbuz dip koçan veya kopyalarını saklama süresi , 
Anayasa Mahkemes i 'n in ilk ince leme kararının 
part iye bi ldir im tar ihinden it ibaren beş yıldır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

PARTİ GİDERLERİ 

Madde 136 - Harcamaların Yapılmasında Gözeti lecek Usul 
(SPK m: 70) 

Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. 
Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına 
yapılır. 
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Siyasi Partiler Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı 
miktarı aşan bütün harcamaların makbuz veya 
fatura gibi bir belge ile tevsiki gereklidir. 
Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetki l i 
organın kararıyla yapılır. Aci l hallerin gerekli kıldığı 
harcamanın parti muhasebes ine girebi lmesi için, 
yetki l i organ kararı ile olura bağlanması gerekir. 
Ancak yetki l i organca onaylanmış ve teşki lat 
kademe bütçesinde bulunması şartıyla mevzuatta 
belirt i len miktarı geçmeyen harcamalar ile genel 
tar i feye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına 
gerek yoktur. 

Parti Kademe Teşkilatları, bağlı bulundukları üst 
kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı 
geçmeyen sürelerde hesap bi ldir imi yapmak 
zorundadırlar. 

Madde 137 - Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali 
Sorumluluk (SPK m: 71) 

Elde edi len gelir lerin, demirbaş eşya ve 
malzemeler in muhafazası ile yapılacak harcamalar, 
sözleşmeler ve girişi lecek yükümlülükler ; genel 
merkezde parti tüzel kişiliği adına, İ l le rde İl 
Yöne t im Kurulu, i l çe le rde ilçe Yönet im Kurulu, 
Be lde le rde Belde Yönet im Kurulu adına bu tüzükte 
yetki l i kılınmış veya adına iş yapılan organca işin 
nitel iğine göre yetki lendir i lmiş kişi yahut kurulca 
sağlanır ve yapılır. 

Parti alt kademe yöne t im organları, üst kademe ve 
genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan 
ötürü şahsen ve mütesels i len sorumludurlar. 
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Parti tüzel kişiliği adına söz leşme yapılmasına ve 
yükümlü lük altına gir i lmesine ilişkin usul ve 
esaslar, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nca 
tespi t edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu'nun yazılı oluru ile yetki l i 
kılmadığı yahut sonradan bir kararla onaylamadığı 
alt kademe organlarının yaptıkları sözleşmeler ve 
giriştikleri yükümlü lük lerden dolayı parti tüzel 
kişiliği hiçbir suret te sorumlu tutu lamaz; Merkez 
Karar ve Yöne t im Kurulu veya Genel Başkan yahut 
parti tüzel kişiliği aleyhine sorumluluk yollarına 
başvurulamaz. 

Yetki lendir i lmeksizin veya oluru sağlanmamış iş lem 
ve ey lemlerden doğan sorumluluk, söz leşme veya 
yükümlü lük get i ren iş lem altında imzası olan kişi 
veya kişilere aittir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÜTÇE VE KESİNHESAP (SPK m: 73) 

Madde 138 - Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve 
Onaylanması 

Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 

138.1 - Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması 

Her il Kademe Yönet imi , bağlı i lçe' leri de 
kapsayacak şekilde gelir tahminler i ile gider 
miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili 
takv im yılından önceki ek im ayı sonuna kadar genel 
merkeze gönderir, i l ' lerden gelen bütçeler ile aynı 
süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi , en 
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geç ilgili takv im yılından önceki aralık ayı sonuna 
kadar Merkez Karar ve Yönet im Kurulu tarafından 
incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu iş lemin 
bütünü, partinin yıllık tahmin i bütçesini oluşturur. 

138.2 - Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması 

Her il Kademe Yönet im i , bağlı i lçe'leri de 
kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen Nisan ayı 
sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama 
sonuçlarını gösteren kesin hesabını hazırlar ve 
genel merkeze gönderir. Genel merkez de aynı 
sürede kesin hesabını hazırlar ve İ l le rden 
gelenler le birl ikte, incelenip birleştiri lerek karara 
bağlanmak üzere, Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu'na sunar. Bu işlemlerin tamamı , partinin 
kesin hesabını oluşturur. 

138.3 - Kesin Hesabın Bildir imi 

Parti Genel Merkez i , Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu tarafından incelenerek birleştir i len ve karara 
bağlanan partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin 
hesap evrak örneğinin onaylı birer suret ini , haziran 
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemes i ' ne verir ve 
bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhur iyet 
Başsavcılığı'na gönderir. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

TEFTİŞ VE DENETİM 

Madde 139 - Teft iş ve Denet imin Amacı 

Her derecedeki parti alt kademeler i ile yan ve 
yardımcı kuruluş organ ve üyelerinin, parti adına 
yaptıkları t ü m ey lem ve işlemlerinin kanun, parti 
tüzüğü ve yönetmel ik ler i ile Kademe Kongreleri ve 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu kararlarına 
uygunluğunun tespi t i ile teşkilatı daha aktif hale 
get i rmek, alınması gereken tedbir leri ve yapılması 
gereken çalışmaları yer inde bel i r lemek amacıyla 
yapılacak faaliyetlerin bütünü, tef t iş ve denet imin 
konusu ve amacıdır. 

Madde 140 - Dene t im Yetkisi ve Görevi 

Her kademenin birinci ve en yetki l i te f t iş ve 
dene t im merci i , ilgili kademenin Kongre Genel 
Kurulu'dur. Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu, yan 
kuruluşlarıyla birl ikte partinin bütün teşkilatını 
doğrudan veya görevlendireceği elemanlar 
aracılığıyla; kademe organları da kendi ler ine bağlı 
alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 
kuruluşlarını, yan kuruluş merkez teşkilatları ise, 
kendisine bağlı bütün alt kademe kuruluşlarını, 
parti tüzüğü ile partinin amaç ve i lkelerine uygunluk 
açısından tef t iş ve denet imle yetki l i ve 
görevlidir ler. 

Teft iş ve denet imle görevlendir i lecek olanlar ile 
te f t iş ve denet im in usul ve esasları, MKYK'ca 
belirlenir. 
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DOKUZUNCU KISIM 

DANIŞMA MECLİSLERİ VE YARDIMCI ÜNİTELER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DANIŞMA MECLİSİ DANIŞMANLAR VE YARDIMCI 
ÜNİTELER 

Madde 141 - Parti Danışma Mecl is i 

Merkez Karar ve Yönet im Kurulu, gerek gördüğü 
zamanda ve yılda en az bir defa olmak üzere parti 
faal iyetlerine ve öneml i siyasal, ekonomik ve 
sosyal gel işmelere karşı teşkilatın ve halkın bakışını 
bel i r lemek ve ona göre politikalar o luşturmak 
amacıyla parti l i lerden oluşan Parti Danışma 
Mecl is i 'n i toplar. 

Danışma nitel iğinde işlev gören bu mecl is, hazır 
olanların iştiraki ile toplanır. Bu mecl is in 
toplantılarında icrai ni tel ikte kararlar alınmaz. 

Yapılan müzakerelerde öne sürülen ve kabul gören 
görüşler ve varılan sonuçlar, gerek görü lmesi 
halinde bir bildiri ile kamuoyuna duyurulur. 
Uygulama için gerekl i kararları alma yetkisi , Merkez 
Karar ve Yöne t im Kurulu'na aittir. 

Madde 142 - Parti Danışma Mecl is i Üyeleri 

Parti Danışma Mecl is i , aşağıda yazılı kişi lerden 
oluşur: 

142.1 - Genel Başkan, üyeliği devam eden Parti Kurucuları 
ile Merkez Karar ve Yönet im Kurulu'nun Asil 
Üyeleri . 
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142 2 - Parti 'nin T B M M Grup Üyeleri. 

142.3 - il Başkanları. 

142.4 - Yan Kuruluşlarının Genel Başkanları ile Merkez 

Yürü tme Kurulu Üyeleri . 

142.5 - Yan Kuruluşlar'ın il Başkanları. 

142.6 - Partili il Belediye Başkanları. 

142.7 - il Belediye ve il Genel Mecl is ler i Grup Başkan 
Vekil leri. 

142.8 - Merkez Yürü tme Kurulu'nca davet edi lmeler inde 
yarar görülen kişiler. 

Madde 143 - il ve ilçe Danışma Mecl is ler i 

İl ve ilçe Danışma Mecl is ler i , partinin il ve ilçe 
düzeyindeki çalışmalarını gözden geçi rmek, 
kademeler arasındaki çalışma ve iş birliğini 
sağlamak, örnek çalışmaları duyurmak, sorunları 
tahlil e tmek, yerel ve genel hizmetler i gözden 
geç i rmek gibi parti ve siyasi her tür çalışma amaçlı 
olarak, yılda en az bir defa o lmak üzere ilgili 
yöne t im kurulunca düzenlenen toplantılardır. 

Bu toplantılar danışma mahiyet inde olup çoğunluk 
aranmadan yapılır. İl ve ilçe Danışma Mecl is ler i 'n in 
toplantı takvimler i ile gündemler i , karar 
organlarınca belirlenir. 

ilçe Mecl is ler i , il Mecl is i toplantısından önce 
yapılır. Toplantılar sonunda toplantıda dile getir i len 
konuları özet leyen bir rapor hazırlanır ve üst 
kademeye sunulur. 
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143.1 - İl Danışma Mecl is i Üyeleri 

il Danışma Mecl is i aşağıda yazılı üyelerden oluşur: 
a) i l 'de oturan ve parti üyeliği devam eden kurucu 

üyeler. 
b) 0 il ' in partili T B M M Üyeleri ile il çevresinde oturan 

partili eski mil letveki l ler i . 
c) II Başkanı ile il Yönet im Kurulu Üyeleri 
d) il Disiplin Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri. 
e) ilçe Başkanları ile İlçe'lerin Yürü tme Kurulu Üyeleri. 
f) Yan Kuruluşlar'ın il Başkanları ile Yürü tme Kurulu 

Üyeleri ve İlçe Başkanları. 
g) Partili il, ilçe ve Belde Belediye Başkanları. 
h) il Genel Mecl is i Üyeleri 
i) il Belediye Mecl is i Üyeleri. 
j) il çevresinde oturan partili il Eski Başkanları ile il 

Eski Belediye Başkanları, 
k) il Yöne t im Kurulu'nca davet edi lmeleri uygun 

görülenler. 

143.2 - İlçe Danışma Mecl is i Üyeleri 

ilçe Danışma Mecl is i aşağıda yazılı üyelerden 
oluşur: 

a) Yukarıda (a) ve (b) şıklarında yazılı olanlar. 
b) il Yönet imi 'n in kendi üyeleri arasından bel ir lemiş 

o lduğu kişiler. 
c) İlçe Yöne t im Kurulu Başkan ve Üyeleri. 
d) i lçe'de kurulu Yan Kuruluşlar'ın Başkanları ve 

Üyeleri . 
e) İlçe Belediye Başkanı ile Belediye ve il Genel 

Mecl is i Üyeleri . 
f) Mahal le ve Köy Temsilci ler i . 
g) i lçeye bağlı Belde Başkanları ile Belde Yürü tme 

Kurulu Üyeleri . 
h) Partili Belde Belediye Başkanları. 
i) İ lçede oturan partili Eski İlçe ve Eski Belediye 

Başkanları. 
j) İlçe Yöne t im Kurulu'nca davet edi lmeler i uygun 

görülenler. 
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Madde 144 - Yan Kuruluşlar Danışma Mecl is ler i 

Partinin Kadın ve Gençlik Kolları, birl ikte veya ayrı 
olarak parti, Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 'nun 
oluruna göre Yan Kuruluş Merkez Karar ve 
Yöne t im Kurulu kararıyla 'Yan Kuruluşlar Danışma 
Mec l is i ' ismi altında geniş danışma toplantıları 
yapabilirler. 

Yan kuruluşlar il ve ilçe düzeyinde, Parti Teşkilat 
Kademe Yönet imi 'n in bilgisi dahil inde danışma 
toplantıları yapabilirler. 

Yan kuruluşların danışma toplantılarının zamanı, 
gündemi ve katılacak olanlar, tüzüğün 142 ve 143. 
maddeler inde belirt i len eş düzey Parti Danışma 
Mec l i s le r i ne ilişkin düzen leme gözeti lerek, 
toplantıyı yapacak olan Yan Kuruluş Kademe 
Yöne t im Kurulu'nca belirlenir. 

Madde 145 - Genel Başkan Danışmanları 

Genel Başkan, ihtiyaç duyduğu her konuda 
çalışmalar yaptırmak amacıyla, partili veya partili 
o lmayan yeter i kadar uzman kişileri, danışman 
olarak atayabilir. 

Bu şeki lde is t ihdam olunan danışmanlar, Genel 
Başkan'ın bel ir leyeceği g ü n d e m e göre çalışmalar 
yapar, yetki l i organlarca alınacak kararların alt 
yapısını oluştururlar. Danışmanlar, Genel Başkan'ın 
davet ine göre Merkez Karar ve Yönet im Kurulu ile 
Merkez Yürü tme Kurulu toplantılarına, oy hakkı 
olmaksızın, katılabilirler. Danışmanların ücret ve 
sosyal hakları, Merkez Yürü tme Kurulu'nca 
kararlaştırılır ve parti bütçes inden ödenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YARDIMCI ÜNİTELER 

Madde 146 - Araşt ı rma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma 
Mekanları 

Partinin Kademe Yönet im Kurulları, tüzüğün 88. 
maddes inde belirt i len nitelik, amaç ve kapsamda, 
yahut kongrelerde alınmış kararlar doğrul tusunda 
belli konular için sürekli veya geçici araştırma, 
inceleme, danışma kurul ve komisyonları 
oluşturabil ir ler. 

Parti Kademe Teşkilatları, Teşkilat Kademe 
Merkez ine bağlı olarak araştırma merkezi , lokal ve 
irtibat büroları gibi h izmet sunacak mekanlar t em in 
edip çalışma yapabilirler. 

Parti Teşkilatları ile Parti Yan Kuruluş Teşkilatları 
kongre, düğün ve toplantı salonları gibi parti 
dışındaki mekanlarda da gerek gördükler i toplantı 
ve çalışmalar yapabilirler. 

Madde 147 - Bürolar ve Merkezler 

Parti Genel Merkez i 'nde yapılacak düzen leme ve 
faaliyetler gibi her konu ve alanda profesyonelce 
çalışacak hukuk bürosu, basın bürosu, seç im 
bürosu gibi h izmet ve faaliyetin gerekl i kıldığı 
bürolar veya merkezler oluşturulur. 

Ayrıca Genel Sekretere bağlı Bilgi iş lem Merkez i ile 
top lumsal hayatın bütün alanlarında çalışmalar 
yapmak üzere Genel Başkan'a bağlı Araştırma 
Gel işt i rme Merkezi (AR-GE) oluşturulur. 
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Bu büro ve merkezler İçin gerekl i kadrolar, Merkez 
Yürü tme Kurulu'nca belirlenir. 

Benzeri büro ve merkezler, duyulan ihtiyaca göre il 
ve ilçe Yönet im Kurulu kararıyla alt kademelerde 
de oluşturulabil ir. 

ONUNCU KISIM 

HÜKÜMET FAALİYETLERİ 

Madde 148 - Hükümet Kurma Kararı Verme Yetkisi (SPK m: 28) 

Tek başına veya koalisyon halinde hükümet 
kurmaya, hükümet ten yahut koal isyondan 
ayrılmaya karar ve rme yetkis i , Merkez Karar ve 
Yöne t im Kurulu'na aittir. 

Hükümet kurma görevi üslenen Genel Başkan, 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulu Üyeleri ile T B M M 
Parti Grubu 'nu birl ikte toplayarak ist işarede 
bulunur. 

Hükümet Üyeleri , hükümet i kurma görevi ver i lmiş 
kişi tarafından belirlenir. 

Koalisyon hükümet inden ayrılma kararı ver i lmesi 
halinde, grup üyesi veya parti kontenjanından 
açıktan atanmış bakanlar, en geç üç gün içinde 
Hükümet Üyel iğ i 'nden istifa ederler. Aksi takdirde 
part iden istifa e tmiş sayılırlar. 

Madde 149 - MYK Üyesi 'n in Hükümet Üyeliği 

Merkez Yürü tme Kurulu Üyeliği ile Hükümet 
Üyeliği aynı kişide bir leşemez. Bakanlar Kurulu 
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Üyel iği 'ne atanan MYK Üyesi 'n in, MYK 
Üyel iğ i 'nden istifası zorunludur. Hükümet in güven 
oylamasını takip eden üç gün içinde istifa 
beyanında bulunmayan Bakanlar Kurulu Üyesi , 
MYK Üyel iğ i 'nden istifa e tmiş sayılır. 

Madde 150 - Partili Bakanlar Hakkında Parti içi Güven Oylaması 

Partili Bakanlar Kurulu Üyeleri, çalışmalarında 
hukuka, kanuna, yürür lükte olan amir 
düzenlemelere, partinin genel politikaları ile teme l 
i lkelerine ve hükümet programına uygunlukta 
gerekl i özeni gös te rmek zorundadırlar. 

Yukarıda yazılı ilke ve ölçülere aykırı t u t u m ve 
uygulama içinde olan grup üyesi bakan hakkında, 
T B M M Parti Grubu'nda güven oylaması yapılabilir. 
Güven oylaması is temi, üyenin bizzat kendisi 
tarafından talep edi lebi leceği gibi, Grup Yöne t im 
Kurulu veya Grup Genel Kurulu yahut Merkez Karar 
ve Yöne t im Kurulu tarafından da talep edilebilir. 
Güven konusunun müzakere edi lebi lmesi için karar 
alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyu gereklidir. 

Bakanın güvensizl ik oyu ile düşürülebi lmesi için 
T B M M Parti Grubu'nda yapılacak gizli güvensizl ik 
oylamasında grup üye tam sayısının 2/3 
çoğunluğunun oyu gerekir. 

Grupta düşürülen bakan, üç gün içinde bakanlıktan 
istifa e tmez ise part iden istifa e tmiş sayılır. 
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ONBİRİNCİ KISIM 

PARTİ DEFTERLERİ 

Madde 151 - Parti Defter ler i (SPK m: 60) 

Üye Kayıt Defter i , sadece i lçe' lerde o lmak üzere, 
Parti Teşkilat Kademeler i 'n in Yönet im Organları 
tarafından aşağıda yazılı defter ler in tu tu lması 
zorunludur: 

a) Üye Kayıt Def ter i . 
b) Karar Defter i . 
c) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defter i . 
d) Gelir ve Gider Def ter i . 
e) Demirbaş Eşya Defter i . 

Defter ler in sayfaları ile kaç sayfadan ibaret 
oldukları, Teşkilat Kademes in in bu lunduğu yer ilçe 
Seçim Kurulu Başkanı tarafından mühür lenerek 
onaylanır. 

Yasa gereği tu tu lması zorunlu defter ler dışında 
kalan ve Parti Organ ve Kurul lar inca tutu lmasında 
yarar görülen defter ler ile Kadın ve Gençlik 
Kol lar inın tüzükte yazılı olanlar dışında tutacakları 
defter ler yönetmel ik te gösteri l ir. 

151.1 - Üye Kayıt Defter i 

Her ilçe Yönet imi 'nce, İ l çeye bağlı Mahal le ve Köy 
sayısı kadar, Genel Merkez tarafından hazırlanan 
Üye Kayıt Defter ler i tutulur. Üyeler in, Mahal le ve 
Köy esasına göre kayıt sıra numarası veri lerek üye 
defter ler ine yazımları yapılır. 

Üye giriş beyannameler i iki nüsha düzenlenir ve 
üzerine üye def ter inde yer alan kayıt sıra numarası 
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yazılır Uye giriş beyannamesinin asıl nüshası, 
l lçe'de bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir 
Kopyası ise aynı şeki lde muhafaza edi lmek üzere II 
Başkanlıgı'na gönderi l ir 

Mevzuatın müsai t o lduğu olçude üyelik işlemleri 
için bilgisayar programından yararlanılır 

151 2 - Karar Def ten 

İlgili organ veya kurul kararlarının, tarih ve sıra 
numarasına gore yazıldığı defterdir Kararlar, 
toplantıya iştirak edenler tarafından imzalanır 
Muhal i f olan uye muhalefet in i yazarak imza eder 
İstek halinde karar örneği kendisine verilir 

Kongre tarafından alınan kararları içeren kongre 
tutanak özet len, karar def ter ine geçirilir Bu karar 
ve özetler, kongre divanı tarafından imzalanır 

151 3 - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defter i 

Kademeye gelen ve giden evrakların, tarih ve 
numara sırası ile kayıtlarının yapıldığı defterlerdir 
Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri , 
kayıt numara ve tarihleri şerh düşülerek dosyalarda 
saklanır 

151 4 - Gelir ve Gider Defter i 

Parti adına elde edilen gelir in, alınış nedeninin ve 
yapılan giderlerin nereye harcandığının, evrakı 
musbı tesı belli olacak şeki lde işlendiği defterdir 
151 5 - Demirbaş Eşya Defter i 

Parti adına alınan veya partiye bağışlanan demirbaş 
eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz malların, ilgili 
belgelen de belirt i lerek tarih sırasına gore yazıldığı 
defterdir 
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ONİKİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Madde 152 - Yetki ve Görev Devri 

Parti organ veya makamları , kanunun devr ine olur 
vermedik ler i dışında kalan bütün konulardaki yetk i 
ve görevler ini , bel ir leyeceği esas ve usuller 
çerçevesinde geçici veya sürekli olarak alt kademe 
organ veya makamlarına devredebil ir . 

Yetkil i organ veya makamın, alt bir organ veya 
makama görev vermiş o lması , o görevi yapmak 
için gerekl i olan yetkinin de devri anlamına gelir. 

Madde 153 - Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi 

Tüzükte yapılacak iş lemlerle ilgili ön görü lmüş 
süreleri kısaltmaya, yasaların amir hükümler ine 
aykırı o lmamak kaydıyla MKYK yetkil idir. 

Madde 154 - Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Bir leşemez Konumlar 

Hiçbir alt kademe başkan veya üyesi yahut kurulu, 
parti genel politikalarına aykırı ve partiyi bağlayıcı 
ni tel ikte ey lem ve iş lemde bulunamaz. 

Belde, ilçe ve il Yönet im Kurulu Başkan ve Üyeliği, 
Mi l letveki l l iğ i , Belediye Başkanlığı, Parti Yan 
Kuruluş Başkan ve Üyeliği, aynı veya farklı Belde, 
İlçe ve i l 'de mevcu t başka bir kurul üye veya 
başkanlığı ile bağdaşmaz. 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 27) 

Merkez organlarında görev alanlar il Başkanlığı 
görevi dışında hiçbir alt kademede görev alamazlar. 
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Madde 155 - Parti İçi Referandum 

Öneml i politik tercihlerin söz konusu olduğu 
hallerde alınacak kararların partili üyelerin 
tamamıyla geniş kapsamlı veya teşkilatlarda görevli 
olanlarla sınırlı o lmak üzere dar kapsamlı parti içi 
re ferandum yapılabilir. Parti içi re ferandumunun 
usul ve esaslarını bel i r lemek ve referanduma karar 
vermek, MKYK'ya aittir. 

Madde 156 - Mil letveki l ler inin Halkla irtibat Büroları 

Partili mil letveki l ler i çalışmalarını ve halkla 
temaslarını, teşki lat kademesine ait mekanlar ile 
seç im çevreler inde, il veya İlçe ölçeğinde 
açacakları irtibat bürolarında gerçekleştirebil ir ler. 

Madde 157 - Organlarda Görev Alanların ilgili Makamlara 
Bildir i lmesi (SPK m: 33) 

Parti kongreleri ve bu kongrelerde yapılan delege 
seçimler i ile parti gruplarındaki görevlendirmeler, 
personel ve partiyi temsi l yetkisi o lmayan uzman 
atama, temsilci l ik ve komisyon görevlendirmeler i 
hariç o lmak üzere her kademedeki parti organları 
ile bu tüzükte yazılı parti görevine getir i lenlerin 
adları ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, 
mes lek veya sanatlarını gösterir liste ile 
ikametgahları ve nüfus cüzdan örnekleri , ilgili 
Kademe Bir im Başkanlığı'nca mahall in en büyük 
mülk i amir l iğine seç im veya atanmadan itibaren 15 
gün içinde yazı ile bildirilir. 

Birinci fıkrada yazılı seç im ve görevler in, Genel 
Merkez Organlan'yla ilgili olması halinde bildirim 
aynı şeki lde ve aynı süre içinde doğrudan içişleri 
Bakanlığı ile Cumhur iyet Başsavcılığı'na yapılır. 
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Madde 158 - Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 
(SPK m: 109, 110) 

Parti tüzel kişiliğinin feshine ancak büyük kongre 
tarafından karar verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır. 
Toplantı yeter sayısı ise, bu tüzükte büyük kongre 
ile alakalı toplantı yeter sayısının salt çoğunluğudur 

Büyük kongrenin fesih kararı aldığı tar ihte parti 
tüzel kişiliği sona erer. 

Genel Başkan fesih kararını, kararın alınmasından 
hemen sonra T B M M Başkanl ığ ina, Anayasa 
Mahkemes i ' ne , içişleri Bakanl ığ ina ve Cumhur iye t 
Başsavcılığı'na yazı ile bildirir. 

Parti tüzel kişiliğinin feshi kararı alınması halinde 
parti mal varlığının nasıl tasf iye olunacağı, Siyasi 
Partiler Kanunu'nun 110. maddes i gerekler ine 
uygun olarak büyük kongrece karara bağlanır. 

Madde 159 - Tüzük ve Program Değişikl iği (SPK m: 14) 

Parti tüzük ve programının kısmen veya t a m a m e n 
değişt i r i lmesine karar venme yetkis i , kanun ve 
tüzükte belirt i len usullere uygun olarak büyük 
kongreye aittir. 

Madde 160 - Parti iç Yönetmel ik ler i 

Tüzükte çıkarılması öngörülen bütün iç 
yönetmel ik ler ile iş ve faaliyetin gerekl i kıldığı her 
tür yönetmel ik , genelge ve benzeri düzenleyici 
met in ler i o luşturmaya, Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu yetkil idir. 
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Herhangi bir konuda tüzükte öngörülen 
yönetmel iğ in çıkarılamamış olması, o alanda 
faal iyette bulunmayı engel lemez ve gecikt i rmez. 

Madde 161 - Parti Merkez Organları 'nın ilk O luşumu 

Parti Kurucuları, partinin tüzel kişilik kazanmasını 
takip eden 10 gün içinde toplanarak bel ir leyeceği 
seç im yön temine göre üyeleri arasından veya 
kurucular dışındaki kişiler arasından önce partinin 
Genel Başkanı'nı, daha sonra bel ir leyeceği sayıdaki 
MKYK Üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri 'ni 
gizli oylama ile seçer, tüzüğün 157. maddesinde 
belirt i len makamlara gerekl i bi ldir im yapılır. 

Parti Kurucuları'nın bu maddeye göre yapacakları 
toplantılara, partinin T B M M ' d e bulunan grup 
üyeleri de katılır. 

Kurucular tarafından oluşturulan ilk MKYK, 
yapacağı toplantıda toplantı takvimini belirler, MYK 
Üyeler i 'n in seçimini yapar. 

Madde 162 - Kurucular Kurulu Üyeleri (SPK m: 14/8) 

Kurucular Kurulu, kuruluş bildirisinde yer alan Parti 
Kurucuları ile bunlar tarafından- ilk büyük kongreye 
kadar oluşturulacak olan Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun Parti 
Kurucuları dışından olan Asil Üyeleri , Parti Genel 
Başkanı ve Partili Mi l le tvek i l le r inden oluşan 
kuruldur. 

Bu kurul üyeleri, göreve başlama tarihini izleyen bir 
ay içinde mal bi ldir iminde bulunurlar. Mal 
bi ld ir iminde bu lunma zorunluluğu, kongre sonucu 
oluşan Merkez Karar ve Yöne t im Kurulu ile Merkez 
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Disiplin Kurulu Üyeleri için de geçerl idir. Bi ldir imin 
ver i leceği merc i Genel Başkan için Yargıtay 
Cumhur iyet Başsavcılığı, diğerleri için Parti Genel 
Başkanlığı'dır. 

Bi ldir imlerin konusu, yen i lenmesi , gizliliği ve cezai 
hükümler i hakkında 3628 sayılı yasanın ilgili 
maddeler i uygulanır. 

Geçici Madde 1 - Kurucular Kurulu'nun Görev ve Yetki leri 

Kurucular Kurulu ilk olağan büyük kongre 
yapılıncaya kadar, bu tüzüğe göre parti büyük 
kongresinin sahip o lduğu bütün hak ve yetki ler i 
kullanır. 

Geçici Madde 2 - Kademe Organlarının ilk O luşumunda Organların 
Üye sayıları 

Kademeler in ilk kuruluşlarında merkez organları 
dahil, bütün kademe organları üye sayıları, Siyasi 
Partiler Kanunu'nda belirt i len asgari üye sayısı esas 
alınarak oluşturulabil ir. Kurucu kurulların 
oluşturulmasında yedek üye göster i lmesi zorunlu 
değildir. 

Geçici Madde 3 - Kurucular Kurulu'nun Çalışma Usulü 

Kurucular Kurulu iki ayda bir olağan toplantı yapar. 
Toplantı yer ve zamanı, ilk toplantılarda belirlenir. 
Genel Başkan, M K Y K v e y a Kurucular Kurulu 'nun 
en az 1/3'ünün talep e tmes i halinde olağanüstü 
toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespi t i ve 
üyelerin davet i . Genel Başkan tarafından sağlanır. 
Kurul Toplantı lar ina Genel Başkan başkanlık eder. 
Açık oylamalarda eşitl ik halinde Genel Başkan'ın 
oyu çift sayılır. Sekreterl ik görevi , MYK'nın 
Sekreter Üyesi tarafından yapılır. 

1 4 4 P 
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Geçici Madde 4 - Kurucu Kademe Organ Üyelerinin Kongre 
Delegel iği 

Parti Teşkilat Kademe Yönet im Kurulları'nın Kurucu 
Üyeleri , kademenin yapılacak ilk olağan kongresinin 
tabii delegesidir ler. 

Geçici Madde 5 - Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi 

Partinin, Siyasi Partiler Kanunu'nun 8. maddesine 
göre tüzel kişilik kazanmasından sonra alt kademe 
teşkilatları oluşturuluncaya kadar, üyelik başvuruları 
MYK tarafından karara bağlanır ve bu işlere özgü 
klasörde muhafaza edilir. Bu şekilde yapılacak üye 
kayıt iş lemleri , alt kademeler in oluşmasından sonra 
ekleri ile birl ikte ilgili alt kademelere gönderil ir. Alt 
kademeler, belirt i len şekilde yapılmış üye yazım 
işlemlerini üye kayıt defter ler ine aynen kaydetmek 
zorundadırlar. 

Geçici Madde 6 - Kadın ve Gençlik Kolları'nın ilk O luşumu 

(Yeni M a d d e : 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 15) 

Kadın ve Gençlik Kolları Belde ve İlçe Başkan ve 
Yöne t im Organları 'nın ilk oluşumları , parti eş düzey 
yönet imin in görüşü alınarak kolun bir üst düzey 
yöne t im kurulunun yapacağı atama ile, il 
Yönet imler i ise Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 'nın oluruna göre kolun Genel Merkez 
Yönet imi 'n in yapacağı atama ile gerçekleştir i l ir. 

Kolların Genel Merkez Yönet im Kurulları'nın ilk 
o luşumları , partinin Teşki lattan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı'nın hazırlayacağı l istenin, Parti 
Merkez Yürü tme Kurulu tarafından onaylanması ile 
gerçekleşir. 
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Madde 163 - Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak 
Uygulama 

Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Türk Meden i 
Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun konuya 
ilişkin amir hükümler i ile Dernekler Kanunu'nun 
Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı o lmayan hükümler i 
uygulanır. 

Madde 164 - Yü rü tme 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 28) 

Tüzük hükümler i , Merkez Karar ve Yöne t im 
Kurulu'nca yürütülür. 

Madde 165 - Yürürlük 

(Değişik: 12. 0 1 . 2 0 0 2 - M a d d e 29) 

Parti Kurucuları tarafından onaylanmış olan 165 
esas, 6 geçici maddeden ibaret AK PARTİ Tüzüğü, 
Parti Kuruluş Bi ldirgesi 'nin İçişleri Bakanl ığ ina 
ver i lmesiy le 2820 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 
yürür lüğe girer. 

Parti tüzüğünde yapılan değişikl ikler yetki l i organca 
kabul edi lmekle yürür lüğe girer. 

Eki- Yurtdışı temsi lc i l ik açılacak yerler l istesi. 



Ek I 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'IMİN 
YURT DIŞINDA TEMSİLCİLİK 

AÇACAĞI YERLER 
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ABD Azerbaycan 
San Fransisco Bakü 
Los Angeles 
Wash ing ton Belçika 
N e w Jersey Brüksel 
N e w York Anvers 
Houston Liege 
Chicago Gent 
Boston 
Miami Birleşik Arap Emirlikleri 

Abu Dhabi 
Afganistan 
Mezar-ı Şerif Bosna-Hersek 
Kabil Saraybosna 

Mostar 
A l m a n y a 
Dusseldorf Bulgaristan 
Hannover Sofya 
Frankfurt Filibe 
Hamburg 
Stut tgart Cezayir 
Münih Cezayir 
Mainz 
Essen Çek Cumhur iyet i 
Berlin Prag 
Köln 

Çin Halk Cumhur iyet i 
Arnavut luk Pekin 
Tirana 

Danimarka 
Avusturya Kopenhag 
Salzburg 
Viyana Endonezya 
Graz Cakarta 

Avusturalya Fas 
Kanberra Rabat 
Me lburn 
Sidney 
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Finlandiya 
İtalya Helsinki İ talya 
Milano 

Fransa Roma 
Strazbourg 
Marsi lya Japonya 
Paris Tokyo 
Lyon Osaka 

G ü n e y Afr ika Birliği Kanada 
Capetovvn Montrea l 

O t t owa 
Gürcistan 
Batum Kazakistan 
Tiflis A lmat i 

Hol landa Kıbrıs 
A m s t e r d a m Lefkoşe 
Rot terdam Magosa 
La hey 

Kırgızistan 
Irak Bişkek 
Bağdat 

Kuveyt 
İspanya Kuveyt 
Barselona 
Madr id Lübnan 

İngi l tere 
Beyrut 

İngi l tere 
Londra Lüksemburg 

İsveç 
Lüksemburg 

İsveç 
Stokho lm Macar istan 

İsviçre 
Budapeşte 

İsviçre 
Cenevre M a k e d o n y a 
Zürih Bitola (Manastır) 
Bern Üsküp 
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Malezya 
Kuala Lumpur Slovak Cumhur iyet i 

Bratislava 
Mısır 
iskender iye Suriye 
Kahire Şam 

M o l d o v a Suudi Arabistan 
Kişinev Riyad 

Cidde 
Norveç 
Oslo Tacikistan 

Özbekis tan 
Duşanbe 

Özbekis tan 
Taşkent Tunus 

Tunus 
Pakistan 
İs lamabad Türkmenis tan 
Karaçi Aşkabad 

Polonya Ukrayna 
Varşova Kiev 

Portekiz Ürdün 
Lizbon ' A m m a n 

Romanya Yunanistan 
Köstence Gümülc ine 
Bükreş Selanik 

Atina 

Rusya Federasyonu 
St. Petersburg 
Moskova 
Kazan 
Ufa 
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BİRİNCİ KISIM o^oı .^u 

GENEL ESASLAR 

Madde 1 - Partinin Adı 
Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları 
Madde 3 - Partinin Kısaltılmış Adı , Genel Merkez i ve A m b l e m i 
Madde 4 - Temel Amaçlar 
Madde 5 - Görev ilkeleri 

İKİNCİ KISIM 

PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) 

Madde 6 - Parti Üyesi Olabi lme Şartları 
Madde 7 - Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler 
Madde 8 - Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması ve Üye 

Kayıt İşlemi 

Madde 9 - Part iden Ayrı lmış Olanların Yeniden Üyel iğe Kabulü 
Madde 10 - Sürekli Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Üyeliği 
Madde 11 - Genel Merkez in Üye Kayıt Yetkisi 
Madde 12 - Üye Kimlik Belgesi 
Madde 13 - Üyel iğin Sona Ermesi 
Madde 14 - Üyeler in Haklan ve Yükümlülük ler i 
Madde 15 - Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7) 

Madde 16 - Teşkilat 
Madde 17 - Teşki lat Kademeler i (SPK m :7) 



A K PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü 

2 

Madde 18 - Teşkilat Kademe Organları 

18.1 - Belde Teşkilatı 
a - Belde Kongresi 
b - Belde Başkanı 
c - Belde Yöne t im Kurulu 
d - Belde Yürü tme Kurulu 

18.2 

a 
b 
c 
d 

18.3 

a 
b 
c 
d 

İçe Teşkilatı 

İçe Kongresi 
İçe Başkanı 
İçe Yöne t im Kurulu 
İçe Yü rü tme Kurulu 

I Teşkilatı 

I Kongresi 
I Başkanı 

Yöne t im Kurulu 
Yü rü tme Kurulu 

18.4 - Genel Merkez Teşkilatı 

a - Büyük Kongre 
b - Genel Başkan 
c - Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 
d - Merkez Yürü tme Kurulu 

18.5 - Yan Kuruluşlar 

a - Kadın Kolları 
b - Gençlik Kolları 
c - Diğer yan kuruluşlar 



A K PARTİ T U Z U Ğ U 

3 

18.6 - Gruplar 

a - T B M M Parti Grubu 
b - il Genel Mecl is i Grupları 
c - Belediye Mecl is i Grupları 

Madde 19 

Madde 20 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mahal le, Köy, Sandık Bölgesi ve Seç im Bölgesi 
Temsi lc i ve Kurulları 
Yurt Dışı Temsilci l ik ler (SPK m : 7, 31) 

TEŞKİLAT ORGANLARININ OLUŞUMLARI, GÖREV VE 
YETKİLERİ 

BİRİNCİ AYIRIM 

BELDE TEŞKİLATI (SPK m : 7/1, 20) 

Madde 21 - Belde Kongresi (SPK m:7/3) 
Madde 22 - Belde Kongresi Delegeler i (SPK m:19, Ek madde 2) 
Madde 23 - Belde Kongresi Delege Seçimler i ve Delege 

Listesinin Onaylanması 
Madde 24 - Belde Başkanı 
Madde 25 - Belde Yönet im Kurulu 
Madde 26 - Belde Yöne t im Kurulu 'nun Görev ve Yetki leri 
Madde 27 - Belde Yürü tme Kurulu 

İKİNCİ AYIRIM 

İLÇE TEŞKİLA Tl (SPK m : 20,21) 

Madde 28 
Madde 29 
Madde 30 
Madde 31 
Madde 32 
Madde 33 

İçe Kongresi 
İçe Kongresi Delegeler i 
İçe Kongresi Delege Seçimler i 
İçe Başkanı 
İçe Yöne t im Kurulu 
İçe Yü rü tme Kurulu 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

İL TEŞKİLATI (SPK m: 19, 21) 

Madde 34 - il Kongresi 
Madde 35 - il Kongresi Delegeler i 
Madde 36 - il Başkanı 
Madde 37 - il Yöne t im Kurulu 
Madde 38 - il Yürü tme Kurulu 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İLÇE VE İL KONGELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 39 - Olağan Kongre Zamanı ve Seçi lecek Delegeler 
Madde 40 - Kongre Gündemler in i Bel i r leme Yetkis i 
Madde 41 - Kongre Delege Listesinin Seç im Kurulu'nca 

Onaylanması ve ilanı (SPK m 21) 
Madde 42 - ilçe ve İl Kongresi 'n in ilanı 
Madde 43 - Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 44 - Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetk i ve 

Görevler i 
Madde 45 - Kongrelerin Görev ve Yetki leri 
Madde 46 - İlçe ve il Kongreler i 'nde Yapılacak Seçimler ve 

Adaylık 
Madde 47 - Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli 
Madde 48 - Seçimler le İlgili İtiraz (SPK m : 21/10) 
Madde 49 - Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa 

Bi ldir i lmesi 
Madde 50 - İlçe ve il Kongreler i 'n in Olağanüstü Toplanması 
Madde 51 - Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsi l i 
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BEŞİNCİ AYIRIM 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARI'NA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER 

Madde 52 - Kurucu Yöne t im Kurulları 
Madde 53 - Yöne t im Kurulları'nın Toplantı ve Karar Nisabı 
Madde 54 - Kademelerde Partinin Temsi l i 
Madde 55 - i lçe ve İl Yönet im Kurulları'nın Görev ve Yetki leri 
Madde 56 - Kurul Üyesinin İstifa Etmiş Sayılma Hali 
Madde 57 - Yönet im Kurulu Başkan ve Üyel ik ler i 'nde Boşalma 
Madde 58 - İşten El Çekt i rme Nedenler i 
Madde 59 - iş ten El Çekt i rmenin Usul ve Esasları 
Madde 60 - Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin 

Toplanması (SPK m : 19/5, 20/8) 

ALTINCI AYIRIM 

MERKEZ TEŞKİLATI (SPK m : 13) 

A - BÜYÜK KONGRE (SPK m : 14) 

Madde 61 - Büyük Kongre, Görev ve Yetki leri (SPK m: 14/5) 
Madde 62 - Büyük Kongre Delegeleri 

62.1 - Büyük Kongre'nin Seçi lmiş Delegeler i 
62.2 - Büyük Kongre'nin Tabii Delegeler i (SPK m :14/3) 
62.3 - Büyük Kongre'nin Onur Üyeleri 

Madde 63 - Büyük Kongre'yi Olağan Toplama Yetkisi ve 
Zamanı 

Madde 64 - Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin ilanı 
Madde 65 - Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak 

Diğer hükümler i 
Madde 66 - Genel Başkan'ın Açılış Konuşması ve Komisyon 

Oluşturulması 
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Madde 67 - Gündem Maddeler inde Değişikl ik ve Kongre 
Müzakereler i (SPK m:14/son) 

Madde 68 - Büyük Kongre'de Yapılacak Seçimler (SPK m: 21) 
Madde 69 - Büyük Kongre 'de Adaylık ve Seç im Hazırlıkları 
Madde 70 - Büyük Kongre'nin Olağanüstü Toplanması 

(SPK m :14/6) 
Madde 71 - Büyük Kongre Tutanakları 
Madde 72 - Büyük kongre seçimler i ile ilgili itiraz 

B - MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) 
(SPKm:16) 

Madde 73 - MKYK'nın O luşumu ve Çalışma Esasları 
Madde 74 - MKYK'nın Görev ve Yetki leri 

C - GENEL BAŞKAN (SPK m 15) 

Madde 75 - Genel Başkanlık için Adaylık Koşulları 
Madde 76 - Genel Başkan'ın Seçimi ve Görev Süresi 
Madde 77 - Genel Başkan'ın Görev ve Yetki leri 
Madde 78 - Genel Başkanlığın Boşalması (SPK m :15/son) 

D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) 
(SPK m: 15/5,16) 

Madde 79 - MYK'n ın O luşumu ve Çalışma Esasları 
Madde 80 - MYK'nın Görev ve Yetki leri 
Madde 81 - MYK'nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında 

İş Bö lümü 
Madde 82 - MYK Üyeler i 'n in Görev ve Yetki leri 

82.1 - Genel Başkan Yardımcılarımın Görev ve Yetki leri 
82.2 - Mal i ve İdari iş lerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı 
82.3 - Genel Sekreter 



A K PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü 

7 

YEDİNCİ AYIRIM 

YAN KURULUŞLAR 

A- KADIN VE GENÇLİK KOLLARI (SPK m: 7) 

Madde 83 - Kadın ve Gençlik Kolları'na Üye Olmak 

83.1 
83.2 
83.3 

Madde 84 

84.1 

a 
b 
c 
d 

84.2 

a 
b 
c 
d 

Kadın Koluna Üye Olmak 
Gençlik Koluna Üye Olmak 
Kadın ve Gençlik Kolları Üyel iği 'ne Mahsus Defter 

Kadın ve Gençlik Kolları'nın Teşkilat Kademe 
Organları 

Kadın/Gençlik Kolu Belde Kademesi Teşkilat 
Organları 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Kongresi 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Başkanı 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Yöne t im Kurulu 
Kadın/Gençlik Kolu Belde Yü rü tme Kurulu 

Kadın/Gençlik Kolu İlçe Kademesi Teşkilat 
Organları 

Kadın/Gençlik Kolu ilçe Kongresi 
Kadın/Gençlik Kolu ilçe Başkanı 
Kadın/Gençlik Kolu İlçe Yöne t im Kurulu 
Kadın/Gençlik Kolu ilçe Yürütme' Kurulu 

84.3 - Kadın/Gençlik Kolu İl Kademesi Teşkilat Organları 

a - Kadın/Gençlik Kolu İl Kongresi 
b - Kadın/Gençlik Kolu İl Başkanı 
c - Kadın/Gençlik Kolu il Yönet im Kurulu 
d - Kadın/Gençlik Kolu İl Yü rü tme Kurulu 
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84.4 - Kadın/Gençlik Kolu Genel Merkez Teşkilat 
Organları 

a - Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi 
b - Kadın/Gençlik Kolu Genel Başkanı 
c - Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yöne t im 
d - Kadın/Gençlik kolu Merkez i Yü rü tme Kurulu 

Madde 85 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organları 'nın 
O luşumu, Delegeler ve Kongreler ine ilişkin Ortak 
Hükümler 

Madde 86 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve 
Üyeler i 'n in Yetki ve Görevleri 

Madde 87 - Kadın ve Gençlik Kolları'na işten El Çekt i rme. 

B - DİĞER YAN KURULUŞLAR (SPK m : 7) 

Madde 88 - Parti Teşkilatı 'nın Diğer Yan Bir im ve Kuruluşları 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

PARTİ GRUPLARI 

A - TBMM PARTİ GRUBU (SPK m : 22) 

Madde 89 - T B M M Parti Grubunun O luşumu 
Madde 90 - Grup Başkanı, Başkan Vekil leri ve Grup Yönet im 

Kurulu 
Madde 91 - Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönet imin in 

Görevleri 
Madde 92 - Grup Üyeler i 'n in Görevleri 
Madde 93 - Grupta Gizli Oylama Konuları (SPK m :27) 
Madde 94 - T B M M Parti Grup İç Yönetmel iğ i (SPK m :23) 
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B - İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI 

Madde 95 - ¡1 Genel Mecl is i Grupları 
Madde 96 - Belediye Mecl is i Grupları 
Madde 97 - ¡1 Genel Mecl is i Grupları İle Belediye Mecl is i 

Gruplarına ilişkin Ortak Hükümler 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI 

Madde 98 - Parti içi Demokrasi Hakemliğ i 
Madde 99 - Parti içi Demokrasi Hakem Kurulları'nın O luşumu 
Madde 100 - Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik 

Güvencesi 

Madde 101 - Parti içi Demokras i Hakem Kurulların Görevleri 
Madde 102 - Sorunun Hakem Kurulları'na intikali ve Hakem 

Kararlan'nın Nitel iği 

BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DİSİPLİN KURULLARI (SPK m :17, 19/7, 25, 53 ila 59) 

Madde 103 - Parti Disiplin Kurulları 

103.1 - İl Disiplin Kurulları 

103.2 - Merkez Disiplin Kurulu 
103.3 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 
103.4 - Müş te rek Disiplin Kurulu 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

İL DİSİPLİN KURULLARI (SPK m: 19/7) 

Madde 104 - il Disiplin Kurulları'nın O luşumu 
Madde 105 - il Disiplin Kurulları'nın Bakacağı işler 

İKİNCİ AYIRIM 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (SPK m: 17) 

Madde 106 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun O luşumu 
Madde 107 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun Bakacağı işler 

107.1 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun Birinci Derecede 
Bakacağı İşler 

107.2 - Merkez Disiplin Kurulu 'nun ikinci Derecede 
Bakacağı işler 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

GRUP DİSİPLİN KURULU (SPK m: 25) 

Madde 108 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 'nun O luşumu 
Madde 109 - T B M M Parti Grup Disiplin Kurulu 'nun Bakacağı 

İşler 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU (SPK m : 25/2) 

Madde 110 - Müş te rek Disiplin Kurulu 'nun O luşumu , Görev ve 
Yetki leri 
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BEŞİNCİ AYIRIM 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

Madde 111 - Disiplin Kurulları'na ilişkin Müş te rek Hükümler 

(SPK m :56) 
Madde 112 - Disiplin Kurulu'na Sevk Yetkisi 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİRİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ( SPK m: 53/1) 

Madde 113 - Parti Disiplin Cezaları 
Madde 114 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerekt i ren Haller 
Madde 115 - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerekt iren Haller 
Madde 116 - Partiden ve Gruptan Geçici İhraç Cezası ve Bu 

Cezayı Gerekt i ren Haller 
Madde 117 - Partiden ve Gruptan Kesin İhraç Cezası ve Bu 

Cezayı Gerekt i ren Haller 

İKİNCİ AYIRIM 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER 
HÜKÜMLER 

Madde 118 - Disiplin Suçlarında Zaman Aşımı 
Madde 119 - Tedbirl i Olarak Disiplin Kurulu'na Sevk Etmek 

(SPK m: 59) 
Madde 120 - Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde itiraz Hakkı 

(SPK m: 57) 
Madde 121 - Disiplin Cezalarını Af Yetkisi (SPK m : 58) 
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ALTINCI KISIM 

SEÇİMLER VE ADAYLAR ( SPK m : 36 ila 52) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SEÇİMLERE KATILMA 

Madde 122 - Seçimler le ilgili Karar Yetkisi 

İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İŞLEMLERİ 

Madde 123 - Mi l letveki l i Adaylık Başvurusu ve Ön ince leme 
Madde 124 - Aday Tespit ve Sıralama Usulleri 

124.1 - Ön Seç im Usulü ile Aday ve Liste Sıralaması 
Yapmak 

124.2 - Teşkilat Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

124.3 - Merkez Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste 
Sıralaması Yapmak 

Madde 125 - Aday Listeler inde Boşalmanın Doldurulması 

Madde 126 - Mi l letveki l i Seç iminde Kontenjan Adaylığı 
(SPK m: 36/son) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ (SPK m : 52) 

Madde 127 - Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnce leme 
Madde 128 - Yerel Seç im Aday Tespit ve Sıralama Usulü 
Madde 129 - Yerel Seçimlerde; Ön Seç im, Teşkilat ve Merkez 

Yoklaması 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 130 - Alt Kademe Teşkilat Yöneticis inin Aday Adaylığı 
(SPK m: 40/4) 

Madde 131 - Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu 
Madde 132 - Parti Adayı Olarak Seçi lmiş Olanların Yeniden 

Adaylığı 
Madde 133 - Seçim işleri Yönetmel iğ i 

YEDİNCİ KISIM 

MALİ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİNİN GELİRLERİ 

Madde 134 - Partinin Gelirleri (SPK m: 61) 

134.1 - Giriş ve Üyelik Aidatı (SPK m: 62) 
134.2 - Mil letveki l l iği Aidatı (SPK m: 63) 
134.3 - Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak 

Gelirler (SPK m: 65) 
134.4 - Etkinl iklerden Sağlanacak Gelirler 
134.5 - Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat (SPK m: 64) 
134.6 - Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler 
134.7 - Bağışlar (SPK m: 66) 

'134.8 - Hazine Yardımları 

Madde 135 - Gelirlerin Sağlanması Usulü (SPK m: 69) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PARTİ GİDERLERİ 

Madde 136 - Harcamaların Yapılmasında Gözeti lecek Usul 
(SPK m: 70) 

Madde 137 - Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali 
Sorumlu luk (SPK m: 71) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÜTÇE VE KESİN HESAP (SPK m : 73) 

Madde 138 - Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve 
Onaylanması 

138.1 - Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması 
138.2 - Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması 
138.3 - Kesin Hesabın Bildir imi 

SEKİZİNCİ KISIM 

TEFTİŞ VE DENETİM 

Madde 139 - Teft iş ve Denet imin Amacı 
Madde 140 - Dene t im Yetkisi ve Görevi 
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DOKUZUNCU KISIM 

DANIŞMA MECLİSLERİ VE YARDIMCI ÜNİTELER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ DANIŞMA MECLİSİ, DANIŞMANLAR VE 
YARDIMCI ÜNİTELER 

Madde 141 - Parti Danışma Mecl is i 
Madde 142 - Parti Danışma Mecl is i Üyeleri 
Madde 143 - il ve İlçe Danışma Mecl is ler i 

143.1 - il Danışma Mecl is i Üyeleri 
143.2 - ilçe Danışma Mecl is i Üyeleri 

Madde 144 - Yan Kuruluşlar Danışma Mecl is ler i 
Madde 144 - Genel Başkan Danışmanları 

İKİNCİ BÖLÜM 

YARDIMCI ÜNİTELER 

Madde 146 - Araştırma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma 
Mekanları 

Madde 147 - Bürolar ve Merkezler 

ONUNCU KISIM 

HÜKÜMET FAALİYETLERİ 

Madde 148 - Hükümet Kurma Kararı Ve rme Yetkisi (SPK m: 28) 
Madde 149 - MYK Üyesi 'n in Hükümet Üyeliği 
Madde 150 - Partili Bakanlar Hakkında Parti içi Güven Oylaması 

115 
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ONBİRİNCİ KISIM 

PARTİ DEFTERLERİ 

Madde 151 - Parti Defter ler i (SPK m: 60) 
151.1 - Üye Kayıt Defter i 
151.2 - Karar Defter i 
151.3 - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defter i 
151.4 - Gelir ve Gider Defter i 

151.5 - Demirbaş Eşya Defter i 

ONİKİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 
Madde 152 - Yetki ve Görev Devri 
Madde 153 - Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi 
Madde 154 - Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Bir leşemez Konumlar 
Madde 155 - Parti içi Referandum 
Madde 156 - Mi l letveki l ler inin Halkla İrtibat Büroları 
Madde 157 - Organlarda Görev Alanların ilgili Makamlara 

Bi ldir i lmesi (SPK m: 33) 
Madde 158 - Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi (SPK m: 

109,110) 
Madde 159 - Tüzük ve Program Değişikl iği (SPK m: 14) 
Madde 160 - Parti iç Yönetmel ik ler i 
Madde 161 - Parti Merkez Organlarının İlk O luşumu 
Madde 162 - Kurucular Kurulu Üyeleri (SPK m: 14/8) 
Geçici Madde 1 - Kurucular Kurulu 'nun Görev ve Yetki leri 
Geçici Madde 2 - Kademe Organları 'nın İlk O luşumunda Organların 

Üye Sayıları 
Geçici Madde 3 - Kurucular Kurulu 'nun Çalışma Usulü 
Geçici Madde 4 - Kurucu Kademe Organ Üyeler i 'n in Kongre 

Delegel iği 
Geçici Madde 5 - Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi 
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Geçici Madde 6 - Kadın ve Gençlik Kolları'nın ilk O luşumu 
Madde 163 - Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak 

Uygulama 
Madde 164 - Yürü tme 
Madde 165 - Yürürlük 
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