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KADIN KOLLLARI YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ
Madde 1.
İlçe, il ve Genel Merkez düzeyinde, ilgili k a -,
demedeki örgüt birimleri ile birlikte sürekli ça
lışmak üzere yan kol olarak, kadın kolları oluş
turulur.
AMAÇ
Made 2.
Kadın

kolları

oluşturulmasının

amacı

CHP'nin, başta kadınlar olmak üzere, toplumun
çeşitli kesimlerinde daha yaygın olarak benim
senmesini sağlamak, Tüzüğünü, Programını,
Seçim Bildirgesini, Büyük Kongre kararlarını,
Parti Meclisi tarafından belirlenen ilkeleri ve
politikaları kadınlar arasında yaymak, eğitimde,
ailede, çalışma yaşamında politikada, Türki
ye'nin yurt dışında temsil edilmesinde, toplum
sal yaşamın her alanında kadınların özgür ve
eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bu
lunmaktır.
İLÇE, İL VE GENEL MERKEZ
KADIN KOLLARININ OLUŞUMU
Madde 3.
A. İlçe Kadın Kolu (1) başkan ile,
a) Nüfusu 10.000'e kadar olan ilçelerde 4,
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b) Nüfusu (10.000-100.000) olan ilçelerde 6,
c) Nüfusu 100.000'i aşan ilçelerde 8 üyeden
oluşur.
B. İl Kadın Kolu (1) başkan ile
a) Nüfusu 300.000'e kadar olan illerde 10
b) Nüfusu 300.000'den fazla olan illerde 12
üyeden oluşur.
C. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu
(1) başkan ile (14) üyeden oluşur.

BÖLÜM II
KOLLARIN OLUŞUMU VE SEÇİMİ

İLÇE KADIN KOLU KONGRESİ
Madde 4.
A. İlçe Kadın Kolu Kongresi iki yılda bir ya
pılır.
B. İlçe Kadın Kolu Kongresi'nin gün, saat,
yer ve gündemi ilçe ana kademesinin görüşü
alınarak, İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu tara
fından belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce
yapılır.
C. İlçe Kadın Kolu Kongresi'ne:
a) İlçe Kadın Kolu Başkanı ve ilçe Kadın
Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri,
b) İlçede kayıtlı bulunan kadın partili üyele
rini tümü katılır ve oy kullanır.
D. Kongreyi İlçe Kadın Kolu Başkanı açar.
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Kongreyi yürütecek bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, iki yazman üyeden oluşan divan,
Kongre üyeleri tarafından oy çokluğuyla ve
açık oyla seçilir; gündemi uygular.
E. Kongrede:
a) İlçe Kadın Kolu Başkanı,
b) İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu’nun asıl
ve yedek üyeleri,
c) İl Kadın Kongresi'ne katılacak delegeler
seçilir.
F. İl Kadın Kolu Kongresi'ne katılacak dele
ge sayısı o ilçe ana kademesinin il ana kade
mesine seçeceği İl Kongresi Temsilcisi sayısı
nın varisi kadardır; bu sayı (3) ten az olamaz.
İLÇE KADIN KOLU YÖNETİM KURULU
Madde 5.
İlçe kadın kolu yönetim kurulu ilk toplantı
sında üyeleri arasından bir sekreter, bir say
man üye seçer.
İL KADIN KOLU KONGRESİ
Madde 6.
A. İl Kadın Kolu Kongresi iki yılda bir yapı
lır.
B. İl Kadın Kolu Kongresi'nin gün, saat, yer
ve gündemi, il ana kademesinin görüşü alına
rak, İl Kadın Kolu Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce yapılır.
C. İl Kadın Kolu Kongresi'nin üyeleri şunlar
dır;

3

a) İlin partili kadın TBMM üyeleri,
b) İl Kadın Kolu Başkanı ve İl Kadın Kolu
Yönetim Kurulu Üyeleri,
c) İl ana kademesinin ve İl Disiplin Kurulu'nun kadın üyeleri,
d) İlçe Kadın Kolu Kongresi'nde seçilen de
legeler.
D. İl Kadın Kolu Kongresi'nin onur üyeleri
şunlardır:
İlde kayıtlı bulunan
a) Kadın Parti Meclisi Üyeleri,
b) Kadın Kolları eski Genel Merkez Yöneti
cileri,
c) Kadın TBMM eski üyeleri,
d) Kadın Kolları eski il başkanları,
e) İllerin ya da büyükşehirlerin görevde olan
veya eski Belediye Başkanları, Belediye ve İl
Genel meclisi Üyeleri,
f) Sivil toplum Örgütlerinin ve Sendikaların
Kadın İl Başkanları Onur üyeleri, Kongre'de ko
nuşabilirler; oy kullanamazlar.
E. Kongreyi İl Kadın Kolu Başkanı açar.
Kongreyi yürütecek bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, iki yazman üyeden oluşan divan,
Kongre tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla
seçilir; gündemi uygular.
F. Kongrede
a) İl Kadın Kolu başkanı,
b) İl Kadın Kolu Yönetim Kurulu'nun asıl ve
yedek üyeleri,
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c)

Kadın Kolları Kurultayı'na katılacak dele

geler seçilir. Kadın Kolları Kurultayı'na katıla
cak delege sayısı, o ilin ana kademesinin kurul
taya seçeceği il temsilcisi sayısının yarısı ka
dardır.
İL KADIN KOLU YÖNETİM KURULU
Madde 7.
İl kadın kolu yönetim kurulu ilk toplantısında
üyeleri arasından bir sekreter ile bir sayman
üye seçer.
KADIN KOLLARI KURULTAYI
Madde 8.
A. Kadın Kolları Kurultayı iki yılda bir topla
nır.
B. Kadın Kolları Kurultayı'nın gündemi, ye
ri, günü ve saati Kadın Kolları Merkez Yönetim
Kurulu tarafından, Merkez Yönetim Kurulu'nun
görüşü alınarak belirlenir. Kurultay çağrısı 15
gün önce yapılır. Bu çağrı illere ve ilgililere ya
zı ile duyurulur.
C. Kadın Kolları Kurultayı'nın üyeleri şunlar
dır:
a) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Kadın
Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
b) Kadın Parti Meclisi üyeleri,
c) Kadın TBMM üyeleri,
d) Kadın Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve
üyeleri,
e) İl Kadın Kolları Kongrelerinde seçilmiş
olan delegeler.
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D. Kadın Kolları Kurultayı'nın onur üyeleri
şunlardır:
a) Kadın Kollarının eski Genel Başkanları
ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
b) Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardım
cılığı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yar
dımcılığı, Genel Saymanlık, Parti Meclisi ve
Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık,
Bakanlık, TBMM üyeliği yapmış olan kadın par
ti üyeleri,
c) Kadın Kolları Kurultayı'nın üyesi olmayan
İl Kadın Kolu Başkanları,
d) Büyükşehir ve İl Belediyelerinin parti
üyesi kadın başkanları,
e) Sendikaların, meslek kuruluşlarının, de
mokratik kitle örgütlerinin en üst birimlerinin ka
dın başkanlarından partili olanlar.
Onur üyeleri, Kurultaya katılır, konuşabilir
fakat oy kullanamazlar.
E. Kurultayı Kadın Kolları Genel Başkanı
açar. Kurultayı yönetecek bir başkan, bir baş
kan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan di
van, oy çokluğu ile ve açık oyla Kurultay tara
fından seçilir ve gündemi uygular.
F. Kurultay'da Kadın Kolları Genel Başkanı
ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu asıl ve
yedek üyeleri oy çokluğuyla seçilir.
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GENEL MERKEZ KADIN KOLU
YÖNETİM KURULU
Madde 9.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üye
leri arasından bir sekreter ve bir sayman üye
seçer.

BÖLÜM III
ÇALIŞMA USULLERİ VE ESASLARI

ÇALIŞMA DÜZENİ
Madde 10.
Kadın kolları her düzeyde ana örgüt birimi
ne bağlı olarak çalışır. Toplantılarını Parti binasnıda, kendilerine ayrılan yerde yapar.
Madde 11.
Toplantılar başkanın çağrısı üzerine belirle
nen günde yapılır. Süreli toplantıların günleri
ve yeri yönetim kurulunca saptanır. Olağan
toplantıların dışında, başkanın çağrısı veya ku
rul üyelerinin 1/3'ünün yazılı istemi ve başkanın
çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.
TOPLANTI YETER SAYISI VE
KARARLAR
Madde 12.
Toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu üye
sayısının çoğunluğudur. Toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar alınır. Şu kadar ki, bu sayı
üye tam sayısının üçte birinden aşağı olursa;
karar alınamaz. Toplantı ve görüşme ertelenir.
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İLÇE VE İL KADIN KOLLARININ
GÖREVLERİ
Madde 13.
a) İlçe ve il yönetim kurullarının çalışmaları
na yardımcı olmak, Parti ile ilgili etkinliklerde ve
seçimlerde ilçe ve il yönetimleri ile birlikte çalış
mak,
b) Partinin üye sayısını, özellikle kadın üye
sayısını arttırmaya çalışmak,
c) Parti ilkelerini ve programını yaymak için
ilçe ve il yönetiminin izniyle toplantılar düzenle
mek,
d) Mahallelerde çalışmalar yaparak kadın
ların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının
çözümüne, çalışan kadınların sendikal hak ve
özgürlüklerini kullanmalarına, çalışmayan ka
dınların el emeklerinin değerlendirilmesine yar
dımcı olmak,
e) İlçe kadın kolu başkanı ilçe yönetim ku
rulu toplantılarına, il kadın kolu başkanı il yöne
tim kurulu toplantılarına katılır, çalışmaları ko
nusunda bilgi verir ve kendi çalışmalarıyla ilgili
olarak ilçe ve il yönetim kurulunun önerilerini
alır. Kurul çalışmaları ile ilgili görüş bildirir ama
oy kullanamaz.
f) İlçe ve il kadın kolları bu görevleri yerine
getirmek için üyelerden veya dışarıdan kişilerin
katılım ile alan çalışmalarını kolaylaştırmak
üzere, alt kurular oluşturabilir.
g) İl kadın kolu ilçe kadın kolu çalışmalarını
Genel Merkez'in önerileri doğrultusunda yön
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lendirir ve ilçe kadın kollarının çalışmaları ara
sında il düzeyinde eşgüdüm sağlar.
GENEL MERKEZ KADIN
KOLUNUN GÖREVİ
Madde 14.
a) Parti kurultaylarında ve Parti Meclisi'nde
alınan kararların kadın kollarının çalışmalarına
nasıl yansıyacağını belirlemek ve ilçe ve il yö
netim kurullarına bağlı, bir üst kadın koluna
yardımcı olarak çalışan kadın kollarına bu bilgi
leri aktarmak,
b) Parti ilkelerini ve Programını yaymak için
ilçe ve il kadın kollarının çalışmalarını Türkiye
genelinde yönlendirmek, seçim çalışmalarına
katılmak,
c) Yurtiçi ve yurtdışı kadın kuruluşları ile iliş
kiler kurarak hem Partiyi tanıtmak, hem de ka
dınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklerden
yararlanmalarına katkıda bulunmak,
d) Kadın, erkek eşitliği ve kadın hakları ko
nusunda Dünyadaki gelişmeleri izlemek; bu
konuda yeni politikalar oluşturulması ve çağ
daş çizginin yakalanması için Parti Meclisine
katkıda bulunmak,
e) Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitimde,
sağlıkta, çalışma yaşamında, ailede, politikada
ve Türkiye'nin yurt dışında temsil edimesinde
ve kısacası toplumsal yaşamın her alanında
kadın erkek eşitliğinin ve bunun ön koşulu ola
rak da laikliğin, demokrasinin ve başta öğretim
birliği ilkesi olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerinin savunuculuğunu yapmak. Bu amaçla
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toplantılar düzenlemek, başkaları tarafından
düzenlenen toplantılara katılarak CHP'nin gö
rüşünü savunmak,
f) Yılda en az bir kere Kadın Kurultayı top
lamak,
g) Her yıl en az iki kez Kadın Bakanlığna
bağlı kuruluş temsilcileri, üniversitelerdeki ka
dın araştırma merkezleri yöneticileri, meslek
odalarının kadın temsilcileri ile önemli kadın ör
gütlerinin temsilcilerinin katılacakları danışma
toplantıları düzenlemek,
h) Yayınlar yapmak,
ı) Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı Parti
Meclisi toplantılarına katılır, çalışma konusun
da bilgi verir ve kendi çalışmalarıyla ilgili olarak
Parti Meclisinin önerilerini alır; Parti Meclisinin
çalışmaları ile ilgili görüş bildirir ama oy kulla
namaz.
i) Genel Merkez Kadın Kolu görevlerini ye
rine getirmek için üyelerden veya dışarıdan ki
şilerin katılım ile alt kurullar oluşturabilir.

BÖLÜM IV
DEĞİŞİK HÜKÜMLER
BOŞALMA HALİ
Madde 15.
Çalışma dönemi içinde İlçe ve İl Kadın Kol
ları Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılma
veya başka nedenlerle boşalması halinde üye
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sayısı, yedeklerin de çağrılmasına karşın yarı
dan aşağıya düşmüşse, bir üst kademe kadın
kolu, ilgili ana kademenin görüşünü alarak ge
çici bir kadın kolu oluşturur ve atar.
GÖREVDEN ALMA
Madde 16.
Tüzüğün 43. maddesinde belirtildiği üzere,
görevini yapmayan veya aksatan Kadın Kolları'nın görevden alınmalarına karar verilir.
Her kademedeki kadın kolu hakkında bir
üst kademe kadın kolu, ana kademenin görü
şünü de değerlendirerek, görevden alma kara
rı verebilir. Yetkili kadın kolu bu kararı doğru
dan alabileceği gibi, aynı düzeydeki parti örgüt
yönetiminin önerisi ile de alabilir.
Görevden alma üzerine, geçici kurul görev
lendirmeye, itiraza ve Genel Kurulu toplantıya
çağırarak yeni yönetim seçilmesine dair Tüzük
kuralları kıyas yoluyla uygulanır.
Her halde son karar mercii Merkez YönetimKuruludur.
KADIN KOLLARININ GELİR-GİDERLERİ
Madde 17.
Kadın kollarının gelir ve giderleri bağlı bu
lundukları ana kademe yönetimine bilgi verile
rek Parti Hesap Yönetmeliği ve Tüzük hüküm
lerine göre toplanır ve harcanır. Kolların çalış
malarının gerektirdiği giderler kendi gelirleri ile
karşılanamazsa bağlı bulundukları ana kade
me bütçesinden yardım edilir.
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Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
de CHP Tüzüğü ile hesap, kongreler ve diğer il
gili yönetmelik hükümleri uygulanır.
UYGULANACAK DİĞER KURALLAR
Madde 18.
Her kademedeki Kadın Kolları Kongreleri
ve Kurultayındaki seçimlerden önce oy hakkı
olanlar arasndan (3-5) kişilik tasnif kurulu seçi
lir ve adayların aldıkları oya göre sıralama ya
pılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. Yedek
üyelerin sayısı asıl üye sayısının yarısına eşit
tir. Delegeler için yedek seçilmez. Eşit oy alan
lar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır.
Kongreler ve Kurultay'da aksine karar alın
madıkça seçimler blok liste ile yapılır.
YÜRÜRLÜK
Madde 19.
Bu Yönetmelik Parti Meclisi'nin 02.09.1995
günlü toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe
girmiştir. (25.08.2001 günlü Parti Meclisi kara
rıyla değiştirilen maddeler, ana metine işlen
miştir.)

