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Madde 1-3

CUMHURiYET HALK PARTiSi
TBMM
Grup i~,:yonetmeligi
BiRiNCi BOLUM
Ama~,:, Kurulu~ ve ilkeler

Am a~,:

MADDE 1.- Bu i<,:yonetmelik; yasama giri~imlerinin
di.izenli ve etkili bir bi~imde yi.iri.iti.ilmesini saglamak amacJyla,
Cumhuriyet Halk Partisi Turkiye Bi.iyuk Millet Meclisi
Grubunun gorev ve yetkilerini, organlanm, faaliyetlerini , <;a!J~
ma esas ve yi:intemlerini di.izenler.
Kurulu~

MADDE 2.- Cumhuriyet Halk Partisi Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Meclisi Grubu, partili milletvekillerinden olu~ur.
ilkeler

MADDE 3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Tl.irkiye
Bi.iyi.ik Millet Meclisi i<;indeki her ti.i.rli.i siyasal faaliyet ve <;a!J~
malannda Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili orgamd1r. Bu
<;all~malar; Parti Ti.izi.igi.i, Parti Program!, Se<,:im Bildirgesi ve
Kurultay Kararlan ile bunlar ~er~evesinde Parti Meclisince
belirlenen gene\ politika dogrultusunda yi.iri.iti.ili.ir.

Grup i<;i <;aiJ~malarda, i.iyelerin oy kullanma ve
a<,:1klama haklan smulanamaz.
-9-

gi:iri.i~lerini

Madde 4-6

Baglaytct karar bulunmayan konularda Grup i.iyeleri, Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Meclisi Gene! Kurulunda ki~isel gorii~lerini
a<;:tklamada ve oylannt kullanmada ozgi.irdi.irler.
Grup i.iyeleri, Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Meclisi ve Grup <;:alt~
malannda partili olmanm sorumlulugunu oncelikle gozoni.inde
tutarlar ve bu i<;:yonetmelik kurallanna uyarlar.

iKiNCi BOLUM
Grup Organlan, Gorev ve Yetkileri
Kurulu~

MADDE 4.- Grup organlan

~unlardtr:

a) Grup Gene! Kurulu,
b) Grup

Ba~kant,

c) Grup

Ba~kanvekilleri,

d) Grup Yonetim Kurulu ,
e) Grup Dcnet<;:ileri ,
f) Grup Disiplin Kurulu.
Grup Genel Kurulu
MADDE 5.- Cumhuriyet Halk Partisi Ti.irkiyc Bi.iyi.ik Millet Meclisi Grubu "Grup Gene! Kurulu " adtyla toplamr.
Grup

Ba~kam

MADDE 6.- Cum huriyet Halk Partisi Gene! Ba~kant Milletvekili ise, Cumhuri yet Halk Partisi Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet
Meclisi Grubunun da ba~kantdtr.
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Madde 7-9

Gene! Ba~kan Milletvekili degilse ; Grup Gene! Kurulu, her
yasama yiii ba~mda veya gerektiginde uyeleri arasmdan ve uye
tamsay1smm salt c;:ogunlugu ile Grup Ba~kamm sec;:er. Yasama
yii1 ba~mda sec;:ilen Grup Ba~kanmm gorev suresi bir ydd1r.
Diger durumlarda sec;:ilen Grup Ba~kam kalan siireyi tamamlar,
Grup Ba~kan1 Gene! Ba~kana bagh olarak c;:ah~1r.
Grup Ba~kanmm sec;:ildigi Grup Gene! Kurulu toplantisma
en ya~h i.iye ba~kanhk eder ve en gene; iki i.iye de yazmanl!k
gorevini i.istlenir.
Grup

Ba~kanvekilleri

MADDE 7.- Grup Gene! Kurulu ; iki ydda bir iki yii ic;:in,
Grup Ba~kanmm ba~kanhgmda toplanarak uye tam sayiSinin
salt c;:ogunlugu ile iic;: Grup Ba~kanvekili sec;:er. Bu toplant!da
Grubun en gene; iki i.iyesi yazmanhk gorevi yapar.
Grup Yonetim Kurulu
MADDE 8.- Grup Gene! Kurulu ; iki ydda bir iki yd ic;:in,

dokuz Yonetim Kurulu i.iyesi sec;:er.
Oyeliklerde bo~alma halinde 14 uncu madde ko~ullan ic;:inde ilk Grup Gene! Kurulu toplantismda sec;:im yapil1r.
Grup Yonetim Kurulu, Grup Ba~kanvekillerinin kat!IImiyla
toplamr. Dilediginde Grup Ba~kan1 toplant!lara kat1hr ve ba~
kanl!k eder.
Grup

Denet~ileri

MADDE 9.- Grup Gene! Kurulu, iki ytlda bir iki y!l ic;:in iki

Denetc;:i sec;:er.
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Madde 10- 12
Grup Disiplin Kurulu
MADDE 10.- Grup Disiplin Kurulu; Grup Gene! Kurulunca sec;:ilen yedi asd, iki yedek i.iyeden olu~ur. Gorev si.iresi iki
ytldtr.

Oyeliklerde bo~alma halinde Parti Tiizi.igi.ini.in 84 i.inci.i
maddesine gore i~lem yaptltr.
Parti ve Grup Organlan ile TBMM Komisyonlannda
Gorev AlacakJarla ilgili Ortak Kurallar
MADDE 11.- Parti Meclisi, Merkez Yonetim Kurulu ve
Yi.iksek Disiplin Kurulu i.iyeligi ile Grup organlannda gorev bir
arada yi.iri.iti.ilemez.

Bu durumda olanlar, hangi organda gorev i.istleneceklerini
en gee;: bir hafta ic;:inde yazdt olarak bildirmek zorundadtr.
Grup organlannda gorev alanlann hi.iki.imet i.iyesi olmalan
halinde, bu gorevleri kendiliginden sona erer.
Sec;:imlerin one almmt~ olmast durumunda Grup organlannda gorev alanlann si.iresi, sec;;im sonuc;:lanmn Yi.iksek Sec;;im
Kurulunca ilan edildigi tarihe kadar devam eder.
Yonetim Kurulu, Denetc;:i ve Disiplin Kurulu Sec;:imi
MADDE 12.- Grup Ba~kanvekilleri sec;;imi sonuc;;landtktan
sonra strastyla Grup Yonetim Kurulu, Grup Denetc;:ileri ve Grup
Disiplin Kurulu i.iyeleri sec;;imi yapi11r. Bu sec;;imlerde, ilk turda
sec;:ime kattlan i.iyelerin salt c;:ogunlugunun oyunu almak gereklidir. Sonraki turlarda, iiye tamsayisimn dbrtte birinden az olmamak ko:?uluyla en c;:ok oyu alanlar strastyla sec;:ilmi~ saytltr.
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Madde 13 - 14
TBMM Ba~kanhk Divam Uyeleri Aday S e~imi
MA DD E 13 .- Grup Gene! Kurulu ; TBMM

Ba~kanhk

Divamnda Cumhuriyet Halk Partisine Anayasa ve i<;tiizukteki
oranlara gore verilmesi gereken Ba~kanvekili, Divan Oyesi (*)
ve idareci Oye adaylanm se<yer.
Bu se<yimlerde, Ba~kanvekili aday1 se<yilmek i<yin Grup uye
tamsay1smm salt <yogunlugunun oyunu almak gereklidir.
Divan Oyesi (*) ve idareci Oye aday1 se<yilmek i<yin , ilk turda Grup i.iye tamsay1smm salt <yogunlugu aran1r. Sonraki turlarda Grup uye tamsay1smm dortte birinden az olmamak ko~uluy
la, en <yok oy alanlar s1ras1yla se<yilmi~ saylltrlar.
Se ~iml e rd e

Ortak Kurallar

i~lem\eri ba~\amadan oturumu yoneten
yap!lacak se<yimi, se<;ilecek i.iye saytstnJ, adaylan , se<yim\erde uygulanacak ilke ve yontemleri Gene\ Kurula a<y1klar.

MADD E 14.- Se<yim

b~kan,

Grup Gene! Kurulunda yapllacak tUm se<yimlerde
kurallara uyulmak zorundad1r:

a~ag1daki

Aday\ar, onceden ve her tur ba~mda saptarur. istenirse adaylar
uyelere tamtJ!Jr. istemediklerini belirten uyeler aday gosterilemezler.
Bi.itun se<yimlerde, ad <yekme yoluyla saptanacak LilY
aynm ve say1m ku rulu gorev yapar.

ki~ilik

Butun se<yimlerde gizli oy, aytk ve araltkstz say1m ilkesi uygulamr.
(*) Katip Oye
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Madd e 14
Oy pusulalannda ve zartlannda Grup mi.ihri.i bulunmas1
gereklidir.

Oy pusulalanna, se<;:ilecek i.iye sayisi kadar ad yazil1r. Bu
say1dan sonra yazilan adlar oy almamJ~ sayil1r. Se<;:ilecek i.iye
say1smdan az ad yazll1 oy pusulalan ge<;:ersiz sayll1r. Aday olmayanlann yazlldigi oy pusulalan da ge<;:ersizdir.
Aday olmayanlar se<;:ilemezler. Se<;:imlerde, se<;:ime katllan
i.iye say1smm, Grup i.iye tamsayisi salt <;:ogunlugunun altma di.i~
memesi gereklidir. <;ogunluk olmadan yapdan se<;:imler ge<;:erli
sayllmaz. Bu durumda se<;:imler yenilenir.
Grup Gene\ Kurulunda, organlann kurulu~u ile ilgili ti.im
se<;:imlerde sonu<;: almmcaya kadar turlar si.irdi.iri.ili.ir.
Se<;:imlerde

e~it

oy alanlar arasmda ad <;:ekilir.

Se<;:imlerin di.izen i<;:inde ve i<;:yonetmelige uygun bir bi<;:imde yapilmasmdan , sonu<;:lanmasmdan ve tutanaga baglanmasmdan, oturumu yoneten Ba~kanhk Divam sorumludur.
Se<;:imlerle ilgili itirazlan, se<;:imin yapddJgi oturumu
yoneten Ba~kanhk Divam karara baglar. Bu karara itiraz edilirse, konu Gene! Kurulda gori.i~i.ilerek karara baglan1r. Bu karar
kesindir.
Bo~alma

olursa, se<;:irnler bu kurallara uyularak yapd1r.
Se<;:ilenler, yerlerine se<;:ildiklerinin si.irelerini doldurur.
Di:inem ba~mda ya da yasarna yii1 ba~mda yap!lmas1 bu i<;:yonetrnelige gore gerekli olan se<;:irnler d1~mdaki her ti.irli.i
se<;:irnlerin en az bir hafta i:inceden duyurulmas1 zorunludur.
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Madde 15 - 17
Grup

Ba~kanmm

Gorev ve Yetkileri

MADDE 15.- Grup 8<1.5kam; Grup, Grup Yonetim Killlllu ve
Partinin Merkez organlan arasmdaki uyum ve i~birligini saglar.
Gerekli gorduk~e Grup Gene! Kurulu ve Grup Yonetim
Kurulu toplantdanna ba~kanhk eder.
Merkez Yonetim Kurulu ile Grup Yonetim Kurulunu ortak
toplant1ya ~ag1rabilir.
Grubun dogal sozcusudur.
Grup

Ba~kan v ekill e rinin

Gorev ve Yetkileri

MADDE 16.- Grup Ba~kanvekilleri , TBMM ve Grup
gorevlerinin yerine getirilmesinde Grup Ba~kanmm yardimCISI
ve vekilidirler.
Grup Ba~kanmm verdigi yetki ~er~evesinde Grup sozculugu gorevini yuri.iturler. Grup Gene! Kurulu ve Grup
Yonetim Kuruluna sirasiyla ba~kanhk ederler.
Parti Ti.izligi.i geregince, Parti Meclisi ve Merkez Yonetim
Kurulu toplant!lanna katthrlar, ancak oy kullanamazlar.
Grup Ba~kanmm bilgisi altmda, ivedi durumlarda belirli
konular i~in Gruba, uyeleri arasmdan ge~ici sozcu se~ebilirler.
Grup Yonetim Kurulu Gorev Boliimii

MADDE 17.- Grup Yonetim Kurulu ; se~imi izleyen ilk
toplantismda iki yazman i.iye ile bir sayman i.iye se~er. Aynca
i.iyelerinden birini de Grubun basmla olan ili~kilerini yiiriitmek
i.izere gorevlendi rebilir. Bu gorev; Grup Ba~kam, Grup Ba~kan 
vekilleri ve Grup Yi:inetim Kurulunun bilgisi i~inde yiiriitiilur.
-IS-

Madde 18 - 20
Yazman i.iyeler, Yi:inetim Kurulunun yi:inetsel ve yazt i~
lerini yi.iri.iti.irler. Grup Gene! Kuru! tutanaklannm ve Yi:inetim
Kurulu karar ve tutanak ozetlerinin tutulmasmt gozetirler. Gene!
Kurulda evrak okuma, yoklama yapma, oylan sayma, si:iz strast
kaydetme gi:irevlerini de yerine getirirler.
Grup Yonetim Kurulu Toplant1 Oram
MADDE 18.- Grup Yi:inetim Kurulunun toplant1 orant,
Grup Ba~kant ve Grup Ba~kanvekilleri ile birlikte i.iye tamsaytsmm yandan bir fazlast, karar oram da haztr bulunanlann
yandan bir fazlastdtr.
TBMM toplanttda iken, Yi:inetim Kurulu haftada en az bir
kez toplantr. Bunun dt~mda toplant1 gun ve stireleri Yonetim
Kurulunca belirlenir. Yi:inetim Kurulu, Grup Ba~kant ya da Ba~
kanvekilleri tarafmdan her zaman toplanttya <;:agmlabilir.

Grup Yonetim Kurulu Toplanhsma KatJiabilecekler
MADDE 19.- Grup i.iyesi olmayan Gene! Ba~kan, Gene!
Sekreter ve partili bakanlar, Grup Yi:inetim Kurulu toplanttlanna,
si:iz hakkma sahip olarak kattlabilirler; oy kullanamazlar.
Grup Yonetim Kurulunun Gorevleri
MADDE 20.- Grup Yi:inetim Kurulu; Grubun, Parti Tiizi.igii
ve i<;:yonetmelikte yaztlt ama<;:lara ula~masmt ve gorevlerini
yapmasm1 saglama yolundaki <;:alt~malanm diizenleyen karar ve
yi.iri.itme organtdtr.
Yonetim Kurulu;
a) Parti Ti.izi.igi.i ve bu i<;:yonetmelikte gosterilen yetkileri
kullamr ve odevleri yerine getirir.
-16-

Maddc 20
b) Grup i.iyelerinin; TBMM Gene! Kurulu ve komisyonlan
ile Grup Gene! Kurulu ve komisyonlanna devamlanm, yetkili
organlann kararlanna ve gene! olarak Parti ve Grup yaranna uygun davranmaJanl11 sagJayiCI onJemJeri alir.

c) Grup

birle~imlerinin

gi.indemini di.izenler.

d) Grupc;:a ele ahnmasm1 uygun gordi.igi.i konular i.izerinde
Grup i.iyelerine onerge, oneri veya rapor di.izenletmek ve yurt
ic;:inde bir konuyu inceletmek i.izere teker teker ya da komisyon
halindc gorev verir ve bu c;:ah~malan izler.
c) Grup bi.itc;:esini ve kesinhesabm1 di.izenleyip, Grup Gene!
Kurulunun oluruna sunar ve bi.itc;:eyi uygular.
f) Ba~bakanla , bakanlarla ve oteki siyasi parti gruplanyla,
bir gruba bagl1 olmayan TBMM i.iyelcri ve TBMM Ba~kan1yla
ili~kilcr kurar ve yi.irutur.

g) TBMM Komisyonlanna Grup adma aday gosterir ve
komisyon ba~kan, ba~kanvekili , sozci.i ve katiplerin partilere
dagillml konusunda gerekiyorsa oteki siyasi parti gruplanyla
anla~malar yapar.
h) TBMM Komisyonlanndaki Parti gruplannm
malannJ duzenler ve gozetir.

c;:alJ~

1) Gercginde grup ic;:i gec;:ici komisyonlar kurar ve
malannl di.izenler.

c;:ah~

i) TBMM gi.indemine gim1i~ konularda gerektiginde onceden grup sozci.ilerini sec;:er ve gorevlerinin yerine getirilmesinde yardunc1 olur.
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Madde 21-23
j) Grup iiyeterinin Mectis ara~tmnas1 ve genet gorii~me
onergeteri ite yasa onerilerini inceler ve TBMM 'ne sunutmasma, basma ac;:tk lamasma karar verir.
k) Grup iiyelerinin, TBMM'deki yasama ve denetleme
itgiti Meclis ic;:i ve d1~1 i~lemterinde ve ac;:tklamalannda, Parti gene! politikasma uygunlugu saglaytCI onlemleri ailr.

c;:ah~matanyta

I) Grup biiro sekreterligini yonetir, Grup kitapilgm1 diizen-

ler ve idari
Grup

i~teri

yiiriitiir.

Denet~ilerinin

Gorevi

MADDE 21.- Grup Denetc;:ileri, Grubun parasat i~lemlerini
denetlerler ve sona eren biitc;:e uygutamastyla ilgiti otarak diizenledikleri raporu Grup Ba~kanilgma sunarlar. Bu rapor, Grup bi.itc;:esinin gorii~iitdiigii Grup Genet Kurulu birle~iminde gorii~iitiir
ve Yonetim Kurulunun parasal yonden aklanmas1 oya sunulur.
Grup Disiplin Kurulu
MADDE 22.- Grup Disiplin Kurulu; bu ic;:yonetmeligin 8
inci boliimi.inde belirtiten kuratlar ic;:inde c;:ah~1r.
O<;ONCO BOLUM
Grup Gene! Kurulunun
Ba~kanhk

<;ah~ma Bi~imi

Divam

MADDE 23.- Grup Genet Kurutu toplantllanna, Grup Ba~
kam veya Grup Ba~kanvekillerinden biri, ma ile ba~kanilk eder.
Yazman i.iyeler veya Grup Yonetim Kurutu iiyeterinden ikisi de
Ba~kanhk Divanmda yer ailrlar.
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Madde 24 - 25
Olagan Toplantllar

MA DD E 24.- Olagan toplanttlar; Grup Gene! Kurulunun
TBMM yah~malan siirerken, iyyonetmelik veya karar geregi
olarak ya da yetkililerin 9agnstyla yapt1g1 toplantllardtr.

TBMM yah~malan si.irerken, Gene! Kuru! haftada en az bir
gi.in toplamr.
Grup Gene! Kurulunu toplant1ya yagtrmaya yetkili olanlar;
partili Ba~bakan, Grup Ba~kam , Grup Yonetim Kurulu ve Grup
iiyelerinden en az be~te biridir. Bu durumda toplant1 giin, saat ve
gi.indemi, en az bir gi.in onceden uygun araylarla i.iyelere
duyurulur.
Aym gi.in ve TBMM oturumu strasmda yap!lmas1 zorunlu
gori.ilen toplanttlara 9agn, Yonetim Kurulunca Grup i.iyelerine
uygun yollardan bilgi verilmek suretiyle yap1hr.
Ola ganii stii Toplantllar

MADD E 25.- Olaganiistii toplanttlar; TBMM toplanttda
degilken; 24 i.inci.i maddede gosterilen Grup Gene! Kurulunu
toplanttya 9ag1rmaya yetkili olanlann istemi iizerine yaptlan
toplanttlardir.

Bu toplanttlarda, yalmz yagny1 gerektiren konular
gorii~i.iliir. Gene! Kuru!, 9agn konulan d1~mda ba~ka konularda
da gori.i~me yapmaya ancak, 9agny1 gerektiren konulan sonu9landtrd1ktan sonra karar verebilir.
Bu toplantilann yagrisi, en az i.iy giin once, gi.indemle birlikte iiyelere duyurulur.
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Madde 26 - 28
<;::agns1z Grup Genel Kurulu Toplant1lan
MAD DE 26.- Grup Genet Kurulu, her yasama y!lmm birinci giini.i ya da donem ba~mda c;:agnstz olarak toplamr ve Grup
organlanm sec;:er.
Grup Genel Kurulu Toplanhlanna KatJiabilecekler
MADDE 27.- Grup iiyesi olmayan Gene! Ba$kan , Merkez
Yonetim Kurulu iiyeleri ve partili bakanlar, Grup Gene! Kurulu
toplanttlanna soz hakkma sahip olarak kat!labilirler; ancak oy
ku llanamazlar.
Belli konularda gbrii$leri almmast uygun goriilenler, Gene!
Kurulun karan ile toplanttya c;:agmlabilirler.

Grup Genel Kurulunda Giindem ve Sonuc;:landmlmasJ
MADDE 28.- Grup Gene! Kurulu toplanttlannda gi:iri.i~
melcr, Yonetim Kurulunca onceden haztrlanarak en az bir gi.in
once i.iyelere dagtt!lan giindem i.izerinde yaptltr.
ivedi durumlarda veya TBMM'nin belli bir birle~iminde ve
oturumlar arasmda veya strasmda yaptlan Grup Gene! Kurulu
toplantllannda bu hi.ikiim uygulanmaz. Ancak giindem, toplantmm ba~mda Grup iiyelerine bildirilir.
Bir konunun giindeme almmasmt isteyen Grup i.iyesi bir
onergeyle Yonetim Kuruluna ba$VUrur. Kuru! ilk toplanttsmda
uygunluk konusunda karar vermi~se, onergeyi ilk birle~imin
giindemine altr. Onergenin giindcme almmas1 uygun gori.il memi~ ve onerge sahibi bu karara kar~1 bir hafta ic;:inde Birle~im
Ba~kanltk Divamna yaztlt ba~vuruda bulunmu~sa i:inerge
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Madde 29-30
okunur ve isterse onerge sahibine soz verilir, gorii~me ac;:tlmaz.
Gene! Kuru! onergenin gundeme almtp almmamasmt i~aret oyu
ile kararla~tmr. Onergenin gundeme almmasma karar verilirse,
o gunki.i gundeme almmast yolunda bir istem oylantp kabul
edilmedikc;:e, onerge bir sonraki birle~imin gi.indemine almtr.
ivedi olarak gorii~i.ilmesinde yarar goriilen gi.incel bir konu,
Gene! Kurulun karan ile gundeme almtp gori.i~ulebilir.
Gundemin sonuc;:lanmadtgt durumlarda , aksine bir karar
verilmedikc;:e Gene! Kuru! ertesi gun ayn1 saatte toplanarak
gi:i ri.i~meleri si.irdi.iri.ir.

Toplanh ve Karar YetersayJSJ
MADDE 29.- Grup Gene! Kurulu, i.iye tamsaytsmm salt
c;:ogunluguyla topla111r. Ti.izi.ik ve ic;:yonetmelikte ba~kaca kural
yoksa, toplant1ya katiianlann salt c;:ogunluguyla karar verir.
TBMM Gene! Kurulu oturumlan arasmda ve strasmda
yaptlan Grup Gene! Kurulu toplanttlannda, iiye tamsaytsmm en
az uc;:te birinin haztr bulunmast gereklidir. Karar yetersaytSI ise
tiye tamsaytstl1ln en az dortte biridir.

Gec;:en Tutanak ve Giindem

D1~1 Konu~malar

MADDE 30.- Birle~im ac;:tldtktan sonra gec;:mi~ birle~imin
tutanak ozeti okunur ve tutanak uzerinde soz isteyen olursa kendisine 5 dakika sureli soz verilir.
Gi.indem dt~t soz; konusu da belirtilerek, birle~im ac;:tlmadan once Grup Ba~kant veya Grup Ba~kanvekillerine yaztlt
ba~vuru ile istenir. Gi.indem dt~t konu~malar gi.indeme gec;:meden once yaptltr.
-21-

Madde 31 - 32
Glindem d1~1 konu~malar ivedi ve Grup Gene! Kurulunda
a<,:1klanmasmda yarar umulan konularda yapd1r. istegin bu
kurallara uygun olup olmadJgmJ , oturumu yonetecek Grup Ba~
kam ya da Ba~kanvekili saptar. Soz verilmemesi halinde, istem
sahibinin itiraz1 i.izerine Gene! Kurulda gori.i~mesiz i~aret oyuna
ba~vurulur. Bir birle~imde ancak i.i<,: i.iye onar dakikay1 ge<,:memek Lizere konu~ma yapabilir.

Gi.indem d1~1 konu~malara ; gerekiyorsa Huki.imet, Merkez
Yonetim ve Grup Yonetim Kurulu adma gorevli bir Liye yamt
verebilir. Bu durumda da konu~ma si.iresi on dakikad1r.
Hi.iki.imet, Merkez Yonetim ve Grup Yonetim Kurulu adma ,
Grup Gene! Kuruluna gundem d1~1 bir konuda bilgi verilmesi
durumunda, bu konuda bir i.iyeye de istegi Lizerine on dakika
sureli soz verilir.
Gene! Ba ~ kamn S unu ~ u ile ilgili Ozel Gorii ~ me
MA DDE 31.- Gene! B a ~kan Gene! Kurula sunu~ta bulundugu zaman, sunu~ konusuyla ilgili olarak Grup i.iyelerinin
go ri.i~lerini veya sorulanm yerlerinden bildirmelerini isteyebilir.

Yontemle ilgili Soz istemi
M ADD E 32.- Gori.i~meye yer olmadtgt yolunda veya gi.indem hakkmda veya i<,:yonetmelik kurallanna uyulmas1 veya bir
rnaddenin oncelikle gori.i~i.ilrnesi ya da geri btrak tlrnast
onerileri, asd konudan once gelir.

Boyle bi r oneri yapdd1gmda oneri sahibi , isterse be~
dakikay1 ge<,:memek i.izere onerisini ay1klar; daha sonra lehte ve
aleyhte iki i.iyeye be~er dakika si.ireyle soz verilir.
-22-

Madde 33-35
sonunda, Ba~kan bu konuda oylamaya gerek
bulunup bulunmad1gma karar verir. Bu karara itiraz edilirse.
goru~mesiz i~aret oyuna ba~vurulur.
Gon}~me

Grup Gene! Kurulunda Soz ve Oy Ozgiirliigii
MADDE 33.- Grup Gene! Kurulu ~aii~malannda, Grup
uyeJerinin oy ku]Janma Ve goru~Jerini a~IkJama hak]an kiSitJanamaz. Bu ozgurluk, ancak goru~me duzeni ve sure ile kiSitIanabilir.

Soz Alma ve Oncelik
MADDE 34.- Grup Gene! Kurulunda soz istemi, birle~imi
yoneten Ba~kana goru~meler oncesinde ve s1rasmda yap!labilir.
Soz isteyenlere Sirasi ve isterse kendilerinden once soz alanlann
adlan bildirilir. Soz alan Jar, a~1klanan s1ra ile kursuden konu~ur
lar. (:ok k1sa bir sozu oldugunu belirten uyeye Ba~kan yerinden
konu~ma izni verebilir.
Gene] Sekreter, Grup Ba~kanvekilleri, partili
Bakanlar, Grup Yonetim Kurulu Sozcusu, varsa
Grup Komisyonu Ba~kam ve Sozclisli s1raya bagli olmaksJzm
soz a\abilirler.
Gene!

Ba~kan ,

Ba~bakan,

Konu~ma

Siiresi

MADDE 35.- Grup Gene! Kundu; konu~malan, Ba~kanm
veya be~ uyenin yaziii istemi uzerine on dakikadan az olmamak
uzere kJSJtlayabilir. Bu durumda karar, goru~melerin ba~
lamasmdan once al!mr. Goru~melerde oncelik hakk1 olanlann
konu~malan yirmi dakikay1 ger;emez.
Gene\

Ba~kan

ic;:in sure simrlamasi aranmaz.
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Madde 36 - 38
Ycterlik vc Son Soz
MADDE 36.- Grup Gene! Kurulunda, gori.i~\.ilen konular

i.izerinde en az alt1 i.iye konu~madan yeterlik onergesi i~leme
konulmaz. Oncelikle soz haklo olanlar bu saymm d1~mdad1r.
Yeterlik onergesi i.izerinde be~er dakikay1 gc~memek i.izere, lehte ve alcyhte ancak birer i.iyeye soz verilir.
Yeterligin kabul edilmesiyle gori.i~melcr sona erer. Yeterlik
oncrgcsinin reddcdilmesi halinde ikinci onergc ancak i.i~ i.iye
konu~tuktan sonra i~lcme konulur.
Gori."1~melerde

son soz Grup C1yesinindir.

Grup Genet Kurulunda Oylama

Bi~imleri

MAD DE 37.- Grup Gene! Kurulunda kararlar i~aret oyuyla
alm1r. Ancak on i.iyc yazl11 olarak ac,:1k oy isteminde bulunursa,
ac,:1k oylama yap1llr.

Gizli oy, Grup i.iyelerinin onda birinin yazli1 istemi ve
Gene! Kurulun karan ile yapli1r.
Gizli oy, Grup i.iyelerine verilen ve i.ize rinde Grup mi.ihri.i
k1rm1Z1, beyaz ve ye~il oy pusulalanndan birinin kapah
oy verme yerindc zarfa konularak oy sand1gma atdmas1
bic,:iminde yap1hr.
ta~1yan

Grup Genet Kurulunun

<;ah~ma

Diizeni

MADDE 38.- Grup Gene! Kurulunda soz kesmek, c,:ah~ma

di.izenini bozmak ve ki~ilikle ugra~mak yasakt1r. Bu ilkeye uymayan i.iyeye Ba~kan uyanda bulunur.
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Madde 39

Bir

birle~imde

iki kez uyanya ugrayan Grup i.iyesinin o birsonuna kadar soz hakkmm kaldmlmasma, Ba$kanllgm
onerisi i.izerine Gene\ Kuru\ gori.i~mesiz i~aret oyu ile karar
verebilir.
le~imin

Uyanya ugrayan Grup i.iyesi a<;Iklamada bulunmak isterse,
oylamadan once kendisine soz verilir.
Soz hakk1 kaldmlan i.iyenin bunu gerektiren davram$1anm
si.irdi.irmesi, Grup Gene! Kurulunda gi.iri.ilti.iye neden olmas1 ya
da Grup i.iyelerinden bir veya birka<;ml tahkir ve tahditte bulunmasi durumlannda, Ba~kanm onerisi uzerine Gene! Kurulca
gori.i$mesiz olarak i~aret oyu ile almacak kararla birle~imi terk
ctmeye c;agnllr. Oylamaya gec;ilmeden once bu i.iyeye, ya da
adma Grubun bir ba~ka i.iyesine soz verilir.
Grup Genel Kurulunda Gorii$iilemeyecek ve Karara
Baglanmayacak Konular
MADDE 39.- Grup Gene! Kurulunda; TBMM uycsmm

y<,:sama dokunulmazllgmm ve TBMM uyesi olmayan Bakanlann dokunulmazllgmm kaldm\masi, Ba~bakan veya bir Bakan
hakkmda TBMM soru~turmas1 ac;Ilmasi ve Ba$bakanm ya da bir
Bakanm Yi.ice Divanda yargilanmas1 konulanyla ilgili gori.i~me
yapiiamaz ve karar almamaz. TBMM Ba$kanhg1 ic;in aday gosterilemez ve Disiplin Kurullanna gonderme i~lemleriyle, Disiplin Kurullan kararlan i.izerinde gori.i$me yapi\amaz, karar
almamaz.
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Madde 40 - 41
Toplantllann Gizliligi ve Tutanaga Baglanm as1
MA DD E 40.- Toplanttlarda gorii~meler ses bandt ile saptamr ve gerektiginde bantlar tutanak bic;imine donii~tiiriili.ir.
Bantlar ve tutanaklar gizliliklerine uygun olarak saklamr. Grup
Gene! Kurulu ve Yonetim Kurulunda alman kararlar, oturumu
yoneten Ba~kan ve gorevli iki Yonetim Kurulu i.iyesince di.izenlenen bir tutanaga gec;irilir. Bu tutanaklar, stra numaralanyla
dosyalamr. Gizlilik ve yayma ili~kin ic;yonetmelik kurallan bu
dosyalar ic;in de gec;erlidir.

Grup Gene! Kurulu ve Yonetim Kurulundaki gori.i~meler
gizlidir. Grup Gene! Kurulu toplanttlan, Grup Ba~kanmm veya
Yonetim Kurulunun onerisi ve Gene! Kurulun onayt ile basma
ac;tk yaptlabilir.
Gizli toplanttlann ses bandt ve tutanaklan, ancak Yonetim
Kurulunun onerisi ve Gene! Kurulun onayt ile yaymlanabilir.
Bu bantlar ve tutanaklar, Grup i.iyeleri, partili Bakanlar ve
Disiplin Kurulu i.iyelerince dinlenebilir ve okunabilir.
Gizli toplanttlardaki konu~malarla, kararlarla veya onergelerle ilgili olarak basma ve kamuoyuna; ancak Grup Ba~kant,
Grup Ba~kanvekilleri veya Grup Basm Sozci.isi.i tarafmdan ac;tklama yapdabilir.

Grup Toplantllarma Katllma Zorunlulugu
MADD E 41.- Her Gmp i.iyesi, Grup Gene! Kurulu ve sec;ildigi TBMM Komisyonlannm partili i.iyelerinden olu~an komisyon gmplanmn ve gorevlendirildigi grup komisyonlannm toplanttlanna kattlmak zorundadtr. Haklt ozur dt~mda hi<;:bir nedenle bu toplanttlara kattlmamazhk edemezler.
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Madde 42
Oye, ozi.iri.ini.i Grup Ba~kanvekillerine derhal bildirrnek ve
bunu yazd1 olarak teyid etmekle yi.iki.imli.idi.ir.

Birinci f1krada yazd1 toplantdara katdmayanlar hakkmda
di.izenli kay1t tutulur ve bu kayitlar her Grup toplantismm ba~m
da Grup Gene! Kurulunda ac;Iklamr. Bu kay1tlara kar~I, ac;Iklam~mdan sonraki on gi.in ic;inde yapdacak itirazlar, Grup
Yonetim Kurulunda sonuc;:landmldiktan sonra devam etmeyenlerin kesin listeleri olu~ur.
Birinci fii<rada yaziii toplant!lann herbirine i:izursi.i.z olarak
list i.iste i.ic; kez ya da bir yasama ydmda be~ kez katilmayan
i.iyeye, Grup Yi:inetim Kurulunca yaziii uyan yap11Ir ve bu uyan ,
sec;im c;evresine duyurulmak i.izere Merkez Yonetim Kuruluna
bildirilir.
Bu uyan gerektiginde basma da ac;Iklanabilir.
Grup Genet Kurutunda Genet

Gorii ~ m e

MADD E 42.- Grup uyeleri, Grup Gene! Kumlunda herhangi bir konu i.izerinde gene! gori.i~me ac;IImasmi isteyebilirler.

Bu istem, i.iyenin Grup Ba~kanl!gma yaziii ba~vurusu ile
yap11Ir ve verilmesini izleyen ilk Gene! Kuru! toplant1smda bilgiye sunulur. Bir sonraki toplant1da ise, istemde bulunanlardan
birinin ac;Jklamasmdan ve gerekirse Yi:inetim Kurulu adma bir
i.iyenin konu~masmdan soma gene! gori.i~me ac;11Ip ac;dmamasma i~aret oyu ile karar verilir. Genel Kurul , genel gi:iru~
me ac;IImasma karar verirse, konu gi.indeme ahmr ve bir sonraki
bi r le~imde gi:iru~ulur.
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Madde 43-45
Yonetimden Yaz1h ve Sozlii Soru Sorulmas1
MADDE 43.- Grup i.iyeleri, Grup l(ah~malan ile ilgili
olarak Grup Yonetiminden yaztlt ya da sozli.i soru sorabilirler.

Yaz!lt somlara 15 gi.in i9inde yantt verilmesi zorunludur.
Sozli.i soru yanttt Grup Gene! Kurulunda verilir. Sozli.i soru
okunur ve ilgililerce yanttlant r. Soru sahibi soz istemi~se ilgiliye
yeniden soz verilebilir.
Grup Yoncticilerine Giivcnsizlik Yoneltilmesi
MADDE 44.- Grup Gene! Kurulunca sel(ilmi~ Gntp Ba~
kant ile Gntp Ba~kanvekilleri veya Grup Yonetim Kurulu ivin
gl.ivensizlik yoneltilerek, Gene! Kurulda gori.i~me isteminde
bulunulabilir. Bu istem, i.iye tamsaytstntn dortte birinin Gntp
Ba~kanhgma yaz!lt ba$vurusu ile yaptltr. Gi.ivensizlik istemi
Gene! Kurulun ilk toplanttsmda okunur ve gi.indeme almmast
konusunda gori.i$me ac,:tltr. Bu gori.i~mede istemde bulunanlardan biri ile gi.ivensizlik yoneltilenlerden bir i.iyeye soz ve rilir.
Gori.i$tnC tamamlandtktan sonra istemin gi.indeme altntp almmamast oylantr.

istemin gi.indeme almmasma karar verildiginde, konu bir
sonraki toplanttda gbri.i$tneye a<;:Iltr.
Yoneticilerin Gruptan Giiven istemi
MADDE 45.- Grup Gene! Kuru\unca sec,:i\mi$ Grup Ba$kant ile Grup Ba~kanvekilleri veya Grup Yonetim Kurulu, Grup
Gene\ Kuru\unda gi.ivenoyu isteyebi\irler. Yonetim Kurulunun
g(iven istemi ivin i.iye tamsaytsmm salt vogunlugunun oyu
gereklidir.
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Madd e 46 - 47

Gi.iven istemi, Gene! Kurulun ilk toplanttsmda okunur ve glindeme ahmp ahnmamas1 konusunda gorii~me avdlr. Bu gorii~mede
istemde bulunan Yonetim Kurulu Liyelerinden biri ya da Ba~kan
vekili ile kar~1 gorii~te olan bir i.iyeye soz verilir. Gorii~me tamamlandlktan sonra istemin gi.indeme ahmp almmamas1 oylamr.
istemin gi.indeme ahnmasma karar verildiginde, konu bir
sonraki toplant1da gorLi~meye avd1r.
Ortak Kurallar
MA D D E 46.- Gi.ivensizlik, yoneltilmesi ya da gi.iven istemi
gi.indeme almd1gmda, gori.i~me gene! hi.iki.imlere uyularak
yapll1r. Gori.i~meler tamamland1gmda konu oylan1r.

Grup Gene! Kurulunda gi.ivensizlik karan, Grup i.iye tamsaylsmm salt 90gunlugunun oyu ile alm1r.
Bu durumda , ivyonetmelikte belirlenen kurallara uyularak
sevim yapd1r. Yeni sevilenler aynlanlann gorev si.irelerini
tamamlarlar.
Herhangi bir nedenle 9ekilen Grup Ba~kan1, Grup Ba~kan
vekili, Grup Yonetim Kurulu veya Yonetim Kurulu i.iyesi, yerlerine yenisi sevilinceye kadar gorevlerine devam ederler.
DORD UNCU SOLUM
G rup - T BMM ili ~ kil e ri
T BMM Ge ne l Kurulunda Birlikte O turm a
MA DD E 4 7.- Grup i.iyeleri, TBMM Gene! Kurulunda top-

lu halde otururlar.
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Madde 48 - 49
Otunna yerleri; donem ba~mda il strasma gore, sonraki her
yasama ytlt ba~mda ise donu~iimlii olarak degi~tirilmek suretiyle Yonetim Kurulunca duzenlenir.
Gene!

Ba~kan,

Gene! Sekreter ve Grup Yoneticileri ,

TBMM Gene! Kurulunda

~abuk dant~ma

olanagt saglayacak bir

~ekilde,

Grup Yonetim Kurulunca diizenlenen bi<;imde bir arada
otururlar.

T BMM
ve
Zo runlulugu

Ko mi syon

Toplant1l anna

Kat1lm a

MADD E 48.- TBMM Gene! Kurulu ve se<;ildikleri komisyonlann toplanttlanna kattlmayan iiyeler hakkmda da bu i<;yonetmeligin 41 inci maddesi kapsammda

i~lem

yaptltr.

i zinli Aynlma
MADD E 49.- Grup iiyeleri, Grup

Ba~kanvekillerinin

olurunu almadan TBMM Ba~kanltgmdan izin isteyemezler ve
TBMM toplantt halinde iken, oziirlii olarak dahi olsa Ankara ' dan aynlmalan durumunda Grup
verirler.

Ba~kanvekillerine

bilgi

Hangi nedenle olursa olsun, Ankara ' dan aynlan iiyeler gittikleri yerlerin a<;tk adreslerini Grup Ba~kanvekillerine bildirmekle yiikiimliidiirler.
Hiikiimetteki, Parti orgiitundeki veya Gruptaki gorevi
nedeniyle devam zorunluluguna uymaya nlar 41 ve 48 inci madde yaptmmlanna baglt degildir.
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Madde 50-52
TBMM Genet Kurutu ve Komisyontarda Grup Disiptini
MADDE SO.- TBMM Gene! Kurulu ve komisyonlardaki
gi:iru~me

ve oylamalarda Grup iiyeleri ; Grup Gene! Kurulunun
baglayJcJ nitelikteki kararlan ve ic;yi:inetmelik hi.iki.imlerine uymak, TBMM Gene! Kurulu ile komisyonlarda yapdacak sec;imlerde Grup adma gi:isterilecek ya da desteklenecek adaylara oy
vermekle yi.iki.imli.idiir.
TBMM Genet Kurulunda Soz ve Oy Disiplini
MADDE 51.- TBMM'deki gi:iri.i~melerde; Grup Ba~kam,
Grup Ba~kanvekilleri ve Grup Yi:inetim Kurulunca si:izciiliik
i:idevi verilmi~ i.iyelerden ba~ka hic;bir i.iye Grup adma si:iz
alamaz.

Komisyon Ba~kan ve si:izci.ilerinin, Bakanlar Kurulu
i.iyelerinin ve Grup Ba~kan ve Ba~kanvekillerinin gi:irevleri
geregi yapacaklan konu~malarda bu kural uygulanmaz.
Grup i.iyeleri , Grup karan varsa oylanm bu karara uygun
olarak kullamrlar.
BaglaytcJ Grup Kararlanna Uyma Disiplini
MADDF: _52.- Tersine karar verilmedikc;e, Grup Genet
Kurulunca a\ man kararlar baglayJcJdH. Grup i.iyeleri, TBMM ve
komisyonlannda baglaytcJ karar\ar dogrultusunda oy ku\lanmak
ya da karar geregi kullanmamak zorundad1rlar. Grup iiyesi, bag\ayJct Grup kararlannm yerine getirilmesinden sorumludur.

Karann almdtgJ toplant1da bulunmamak ya da haberli olmamak, karara uymamanm i:izru say1lmaz.
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Madde 53 - 55
Grup y onetim Kurulunca, baglaytCI Grup kararlanna uymayan uyeler i<;in disiplin kovu~tumlasma ba~vurulur.
Baglaytct Grup kararlan, gizli oyla ve Grup Gene!
Kurulunun i.iye tamsaytsmm salt <;ogunlugu ile almtr.

TBMM Gcnel Kurulunda Onerge Verilmesinde Disiplin
MADDE 53.- Grup i.iyeleri TBMM Gene! Kurulunda
gori.i~tilecek konularla ilgili onerge verebilirler. Bu onergeler,
Paninin siyasal dogrultusuna ve Grup Gene! Kurulunun baglaytct kararlanna aykm olamaz. Grup sozci.ileri gorevlendirildikleri konularda onerge verebilirler.
Grup i.iyeleri, Grup Ba~kam veya Grup
uygun bulmadtklan onergeyi veremezler.

Gi.indem

Dt~t Konu~malarda

Ba~kanvekillerinin

Disiplin

MADDE 54.- Grup uyeleri, bu i<;ybnetmeligin 3 unci.i maddesindeki ilkelere bagh olarak TBMM Gene! Kurulunda
yapacaklan gundemd1~J konu~malann i<;erigini Grup Ba~kan
vekillerine bildirirlcr ve yaztlt metnin bir ornegini verirler. Grup
uyesi konu~masmi, bildirdigi konu ve metne bagh olarak yapmak zorundadtr. Bildirimine ve sozi.i ge<;en ilkclere uymayan
uye i<;in disiplin kovu~turrnast yaptltr.
Vasa Onerileri Verilmesinde Disiplin
MADDE 55.- Grup i.iyeleri; di.izenledikleri yasa ve i<;ti.izi.ik
onerilerini, TBMM Ba~kanhgma vcrmeden once, yaztlt olarak
ve gerek<;eye baglayarak Grup Ba~kanltgma verirler. Bu
oneriler ozel bir yaztm defterine yazthr.
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Madde 56

Yasa onerileri, en c;ok 15 gun ic;inde Grup Yonetim
Kurulunda goru~ulerek karara baglamr. Oneri uygun bulunmatm~sa ilgiliye yaztlt olarak bildirilir. ilgili uyenin bu karara
kar~t bir hafta ic;inde itiraz hakkt vardtr. Bu durumda konu, Grup
Gene! Kurulunun ilk toplanttsmda goru~ulur. Gene! Kurulun
karan kesindir.
15 gun ic;inde karar verilmezse, uye, onerisini TBMM
kanltgma verebilir.

Ba~

TBMM Genel Kurulund a Denetim Disiplini
MA DD E 56.- Grup uyeleri, belli konularda TBMM'de
gene! goru~me veya ara~ttrma ac;tlmasmt isteyebilirler. Bu
onergeler once Grup Ba~kanltgma verilir. Grup Ba~kanltgt
onergenin Lie; gun ic;inde TBMM Ba~kanltgma verilmesini sagJar. incelemeyi gerektiren konularda bu sure 15 gun kadar
uzattlabilir.

TBMM Ba~kanltgma sunulmast uygun gorulmeyen onergeler en gee; 20 gun ic;inde ilgiliye bildirilir. Grup Yonetim
Kurulunun bu karanna kar~t ilgilinin bir hafta ic;inde itiraz
hakkt vardtr. Bu durumda konu, Grup Gene! Kurulunun ilk
toplanttsmda goru~ulur. Gene! Kurulun karan kesin ve baglaytctdtr.
20 gun ic;inde karar verilmezse, uye, onerisini TBMM
kanhgma verebilir.
Gensoru onerge\eri ic;in de aym kuraluygulamr.
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Ba~

Madde 57 - 59
Sozlii ve Yaz1h Soru 6nergeleri
MADDE 57.- TBMM'ne verilecek soru onergeleri ile bu ic;:-

yonetmelikte aynca bir hi.iki.im konusu olmayan onergeler ic;:in,
Grup uyesi, Grup Ba~kanvekillerine ba~vurur. Ba~kanvekil
lerinin; Partiye zararii olacag1 gerekc;:esiyle uygun bulmamalan
halinde, onerge sahiplerinin bir hafta ic;:inde itiraz haklan vard1r.
itiraz

uzerine onerge, Grup Yonetim Kurulunda
hemen Grup Gene! Kurulu gundemine ahmr ve
konu uzerinde yaln1z taratlann dinlenmesinden sonra Gene!
Kurulun alacag1 karara gore hareket olunur.
gori.i~i.ilerek

Ba~kanvekillerinin goru~u

onerge sahibine; onergenin kendilerine verilmesini izleyen bir hafla ic;:inde yaz11I olarak bildirilmezse, onerge TBMM Ba~kanhgma verilebilir.
6nergelerin Basma A~1klanmasmda Disiplin
ara~t•rmas1 ve gene!
onergeleri Grup Yonetim Kurulunca uygun bulunmadan, sozlu ve yazl11 soru onergeleri ise Grup Ba~kanvekil
lerine dam~IImadan basma ac;:•klanamaz.

MADDE 58.- Yasa onerisi, Meclis

gori.i~me

Se~imlerin

Yenilenmesi ve Donemin Uzatllmas•

MADDE 59.- Gene! sec;:imlerin yenilenmesi ya da donemin
uzatllmasi konulannda TBMM'ce almacak kararlardan once,
Parti Meclisinin gori.i~u almmak ko~uluyla Grup Gene!
Kurulunca karar verilir.

Bu konulardaki Gene! Kuru! karan Grup uyelerini baglayiCI
niteliktedir.
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Madde 60 - 61
B E~ iNCi BOLUM

Grup - Hiikiim et ili~ kil e ri
Hiikum et Kurm a, Hiikiim ete Kahlma
MA DD E 60.- Hiikiimet kunnaya, Hukumete katiimaya,
Hukumetten ~ekilmeye ya da aynlmaya, Parti Meclisi ile Grup
Yonetim Kurulunun ortak toplantlsmda karar verilir.
Partinin bir hukumete kaulma

ko ~ ullan

da bu toplanttda

go rii~ul i.ir.

Bu karardan once konu Grup Gene! Kurulunda goru:;;Lilerek
Grup Yonetim Kurulunca egilim saptamast yaptltr.
Gene! Ba~kanm TBMM uyesi olmamast durumunda
Hukumet kunnakla gorevlendirilen Grup uyesi, Parti Meclisi ile
Grup Gene! Kurulunun olurunu almak zorundadtr.

Hiikiim et Programmm Grup ta

Go rii ~ iilm es i

MA DD E 6 1.- Partili Ba~bakan ya da Partili bakanlardan biri ,
hiik.Lirnet Programm1 TBMM ' de okumadan once Gruba sunar.
Program uzerinde Grup Gene! Kurulunda gorli~me a~Iitr ve
tamamlanmasmdan sonra oya sunulur. Programm
kabul edilmemesi halinde Partili Ba~bakan ve bakanlar,
TBMM 'de guvenoyuna ba~vunnadan once hiiklirnetten ~ekilirler.
gorli~melerin

Gene! Kuru! , programda baz1 degi~iklikler yapilmasma
karar venni~ ve Ba~bakan da bu degi~iklikleri benimsemi~se,
hukumete o degi~ikliklerle guvenoyu verilmi~ sayiltr.
Programm kabulune
niteligindedir.

ili~kin

Grup karan, baglaytcJ karar
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Madde 62-64
Karma Hiikiimetten Birlikte <;:ekilme
MADDE 62.- Bir Karma Hiikiimete iiye olan Grup iiyeleri ;
Merkez Yonetim Kurulu ile Grup Yonetim Kurulunun ortak
toplantismda Bakanlar Kurulundan c;;ekilmeye c;;agnldiklan takdirde, c;;ekilmek zorundad1rlar. Bu karardan once konu Grup
Gene! Kurulunda gorii~iilerek Grubun egilimi saptan1r.

Bu konudaki karara uymayanlar ic;;in disiplin
yapilmas1 zorunludur.

kovu~tunnas1

Hiikiimetin Gruptan Giiven istemesi
MADDE 63.- Partili Hiiki.imetc;;e ya da partili Ba~bakan
veya bakanlarca Grup Gene! Kurulunda giiven istenirse, ilk birle~imde gori.i~me yapil1r.
Gori.i~melerde Ba~bakan

ve isterlerse Bakanlar da ac;;Ik-

lamalarda bulunurlar.
Grup iiye tamsayismm salt c;;ogunluguyla verilecek olumsuz
karar gi.ivensizlik dogurur.
Giivenoyu alamayan partili Hiiki.imet, partili
Bakanlar ya da Bakan derhal c;;ekilmek zorundad1r.

Ba~bakan,

Grupta Hiikiimetten Soru
MADDE 64.- Grup iiyeleri, belli bir konu iizerinde aydmlanmak ic;;in partili bakanlardan onerge ile sozli.i ya da yazih soru
sorabilirler. Soru sozlii ise, en gee;; onbe~ gun ic;;inde Grup Gene!
Kurulunda yamtlamr. Bu konuda yap1lacak gori.i~melerde, yalmz soru sahibi ile ilgili Bakan en c;;ok iki~er kez konu~abilirler.

Yaz1h sorulara en gee;; bir ay ic;;inde yamt verilmesi zorunludur.
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Madde 65
Grupta Hiikiimetle h gili Genso ru

MADD E 65.- Grup iiyeleri, partili Bakanlar Kurulu, Ba~
bakan ve Bakanlar iyin gensoru onergesi verebilirler. istem en
az 20 iiyenin yaz!lt ba~vurusuyla yaptltr. Bu durumda Grup
Gene! Kurulunun ilk birle~iminde gorii~me ay!ltr. Bu gorii~mede
onergeyi verenlerden biri ile Hiikiimet ya da partili Bakanlar
adma bir Bakan veya ilgili Bakandan ba~kast konu~amaz.
Gensoru gorii~mesinin ac;;tlmast konusunda oylama yapthr.
Gensoru ac;;tlmasma karar ve rilirse onerge, Gene! Kurulun iki
giin sonraki birle~iminin gundemine altmr ve gorii~iiliir. Gorii~
meler strasmda partili Ba~bakan veya Bakanlar Kurulu ya da ilgili bir Bakanca gerekli giivenoyu isteminde bulunulmamt~ ve
yine milletvekillerince gerekyeli giivensizlik onergeleri verilmemi~se , gorii~menin sonunda Gene\ Kurulun gensoru istenenler hakkmda giivenini bildirdigi kabul edilir ve gorii~meler
kapattltr.
Gensoru gorii~melerinin sonunda kendileri ic;;in gensoru
verilenler, giivenoyu isteminde bulunmu~larsa, oncelikle bu istem\er oylamr. Boyle bir istem olmamt~sa , fakat milletvekil lerince guvensizlik onergeleri verilmi~se bu onergeler istem
strasmda oylamr. Bu oylamada giivensizlik, Grup iiye tamsaytstntn salt c;;ogun lugunun oyu ile verilir.
GUvenoyu a\amayanlar derhal c;;ekilmek zorundadtrlar.
TBMM'de Partinin kattldtgt ya da kurdugu Hiikumet hakkmda gensoru istendiginde konu Grup Gene\ Kurulunda
gorii~iilerek ortak tutum saptamr.
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Madde 66-67
Grupta Hiikiimetle ilgili Genel Gorii~me
MADDE 66.- Grup iiyeleri, belli bir konuda Grup Gene\

Kurulunda Hiikiimetle ilgili gene! gorii~me ac;:tlmasm1 isteyebilirler. Bu istem Gene! Kurulun bir sonraki birle~iminin
giindemine ailmr.
Gene! gorii~me ac;:IIIp ac;:dmamasi, onerge verenlerden
birinin ve Hiikiimet adma bir Bakamn konu~masmdan sonra
yaptlacak oylama ile belirlenir.
Onergenin kabuliinde, gene\ gorii~me Gene\ Kurulun bir
sonraki birle~iminin giindemine allmr. ilgili Bakanm istegi ve
Gene\ Kurulun karanyla gene! gorii~meye derhal ba~landabilir.
Gene\ gorii~mede ilgili Bakanlann bulunmas1 zorunludur.
ikinci toplant1da ilgili Bakanlar bulunmasalar da gene!
gori.i~meye ba~lamr.

AL TINCI SOLUM
TBMM D1~ ili~kilerinin Diizenlenmesi
D1~ ili~kilerle Gorevli Grup Uyelerinin Se~imi

MADDE 67.- Uluslararas1 kurulu~larda gorevlendirilecek
Grup iiyeleri; dil bilgisi, konuyla ilgisi ve gene\ olarak yasamn
veya yasaya ili~kin yonetmeligin ongordiigii nitelikleri ta~1yan
ve yaztl1 olarak Grup Ba~kanllgma adayilklanm bildirenler
arasmdan Grup Yonetim Kurulunca sec;:ilmek suretiyle belirlenir.
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Madde 68-69
Resmi Yurt 01~1 Gezilere Katllacak Dyelerin Belirlenmesi
MAD DE 68.- Yabanc1 parlamentolardan ve kurulu~lardan
TBMM'ne yapdan resmi ziyaret davetlerine uyulmasma
TBMM Gene! Kurulunda karar verilmesinden sonra davete,
Partiye aynlan kontenjandan katdacak i.iyelerle Cumhurba~
kanmm, Ba~bakanm ve diger resmi heyetlerin d1~ gezilerine
Parti adma katllacak i.iyelerin belirlenmesi i9in Grup i.iyeleri
arasmda Grup Gene! Kurulu toplantiSI s1rasmda, o toplantlYI
yoneten Grup Ba~kam ya da Grup Ba~kanvekili tarafmdan
kura 9ekilir.
<;:ok ivedi durumlarda kura 9ekimi Grup Yonetim Kurulunca yapll1r.
Uluslararas1 kurulu~larda gorevli Grup i.iyeleri ile bir onceki
kurada ismi <;Ikan Grup i.iyeleri kuralara katllamazlar.

ParlamentolararasJ Dostluk Gruplarma KatJima
MADDE 69.- Grup i.iyeleri, Grup Ba~kanhgma bilgi
vererek ilgili yasa ve yonetmelik hliklimlerine gore diledikleri
yabanc1 i.ilke parlamentosu ile dostluk gruplan kurabilirler ve
kurulmu!? olanlara da kattlabilirler.
Grup i.iyelerinin katddtklan dostluk grubu nedeniyle ilgili
i.ilkeye yapacagt gezilere, bu i<;yonetmeligin 68 inci maddesinin
son ftkrast uygulanmaz.
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Madde 70-72
YEDiNCi BOLUM
Grup i~i Komisyonlar
TBMM Komisyon Gruplan
MADDE 70.- TBMM komisyonlanna se~Yilen Grup i.iyeleri,
o komisyonun CHP Grubunu o\u~tururlar.

Komisyon gruplan, ba~kanlanm seyimle belirler ve Grup
Yonetim Kuruluna bildirirler.
Komisyon gruplan , komisyon yalt~malannda gerekiyorsa
Grup tiyelerinin birlikte hareket etmelerini saglaytct onlemleri
ahrlar.
Komisyon gruplan, aynt zamanda Grup
komisyonlandtr.
Grup

Ge~ici

i~Yi

uzmanltk

Komisyonlan

MADDE 71.- Grup Gene! Kurulu, Grup Yonetim Kurulunun
onerisi i.izerine 70 inci maddede sozi.i geyen uzmanhk komisyonlan dt~mda, toplumumuzun onemli nitelikteki sorunlan i~Yin grup
geyici komisyonlan kurar. Grup i.iyeleri de kurulmasm1 yararh
gordiikleri ge~Yici komisyonlann kurulmasmt, Grup Yonetim
Kuruluna onerebilirler. Onerinin reddedilmesi halinde onen
sahibi direnirse, onerisi Gene! Kurulda karara baglamr.
Ara~tlrma

Birimleri

MADDE 72.- Grup Yonetim Kurulu, Partinin
Yaym Biirosundan ve uzmanlanndan yararlamr.

Ara~tmna

ve

Gerekli gordi.igi.inde Grup Yonetim Kurulu aynca ara~tmna
birimleri kurabilir. Bu birimlerde i.icretli uzmanlar ve personel
c;alt~tlfllabi Iir.
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Madde 73-76
Grup Yi:inetim Kurulunun Gi:izetimi
MADDE 73.- Bu i<;:yonetmeligin 70, 71 ve 72 nci maddelerinde sozu edilen komisyon gruplan , Grup ge<;:ici komisyonlan ve ara~tmna birimleri , Grup Yonetim Kurulunun
gozetimi altmda <;:ah~1r.
SEKiZiNCi BOLUM
Grup Disiplin Kurulu

<;ah~ma

Kurallan ve Cezalar
Disiplin Kurulu Gorev Boliimii
MADDE 74.- Bu i<;:yonetmeligin 10 uncu maddesine gore
kurulan Grup Disiplin Kurulu, ilk toplantiSlnl en ya~l1 uyenin
ba~kanhgmda yaparak ba~kan , ikinci ba~kan ve yazman uye
se<;:erek gorev bo!Umunu belirler.
Disiplin Kurulunun Gorevleri
MADDE 75.- Grup Disip\in Kuru\u; Parti Program!, Parti
Ti.izi.igi.i, Grup Gene! Kurulunun baglayici kararlan ve bu i<;:yonetmelik hukumlerine aykm davram:?lara, Grup uyeligi Slfat
ve onuruna uymayan hallere ve Grup i.iyelerinin aralanndaki an\a~mazhklara i\i~kin iddia ve ~ikayet\eri inceleyip karara baglar.
Ba~vuru

ve Toplant1

MADDE 76.- Grup i.iyeleri hakkmda ihbar ve ~ikiiyetler,
Grup Yonetim Kurulunca verilecek karar i.izerine bir yaz1 ile
Grup Disiplin Kuruluna gonderilir.
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Madd e 77 - 79
Grup Disiplin Kurulu, kendisine bir i~ havale edilir edilmez
ba~kanm, onun yoklugunda ikinci ba~kanm r;agnsl uzerine, uye
tamsaytstmn en az ur;te iki r;ogunlugu ile toplamr ve haztr
bulunanlann salt r;ogunlugu ile karar verir. Oylann e~itligi
halinde ba~kamn oyu, sonucu belirler.
Gene! Ba~kan, ihbar ve
Kuruluna yapabilir.

~ikiiyetini

dogrudan Disiplin

Yon tern

MA DD E 77.- Grup Disiplin Kurulu; kendisine gonderilen
uyenin 15 gun ir;inde yazii1 veya sozlii savunmasm1 aldtktan
sonra, dosya uzerinde yapacagt inceleme ile ve gerekli gorurse
olayt Kuru! olarak veya iiyelerden birinin veya birkar;mm Kuru!
adma ara~tmnas1 ve incelemesi ile, gerekirse ilgili r;evrelerden
yaz1 ile bilgi toplayarak veya ilgili ~ah1slan dinleyerek karar
verir. Ancak , ser;imlerde veya herkesin gozu onunde ac;Ik olarak
veya yaytm yoluyla i~lenen eylemlerde savunma siiresi 7 giindiir. Oyeden savunma yapmas1, Disiplin Kurulu Ba~kam tarafmdan yaz1 ile istenir.
TBMM

D1 ~ mda

Disiplin

MAD DE 78.- Grup uyelerinin yasama r;ah~malan dt~mdaki
tutum ve eylemlerinden dogan parti sur;lan, Merkez Yonetim
Kurulunun istegi ilzerine Yuksek Disiplin Kurulunca karara
baglamr.
Disiplin Cezalan
MADDE 79 .- Disiplin cezalan "uyanna", "ktnama",
"Gruptan ger;ici r;1karma" ve "Gruptan kesin <;1karma"
cezaland1r. Ger;ici <;1karma cezastnm siiresi iki yi11 a~amaz .
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Madde 80 - 82

Bu cezalar, Parti Tiiziigiinde belirtilen hallerde, yapllan
hareketin niteligine ve ag1rl!k derecesine veya Grup iiyesinin o
i~teki ilgisine gore, mayla verilebilecegi gibi, ma gozetilmeksizin de verilebilir. Ancak sevk yaz1smda istenilen cezadan daha
agm verilemez.
YaptJnmlar
MA DD E 80 .- Gruptan gec;ici 91karma cezasma ugrayan
Grup iiyesi, ceza siiresince Gruba ve Grup Gene! Kurulu toplantllanna giremez, Grup faaliyetlerine katllamaz.

Herhangi bir disiplin cezasma ugrayan Grup iiyesinin Grup
disiplinine uyma yiiki.imli.iliigi.i devam eder.
DOKUZUNCU BO LUM

Parasal Konular
Biit ~e

MADD E 81.- Ylll!k bi.itc;e, her yasama yll1 ba~mda Grup
Yonetim Kurulunca haz1rlanarak Grup Gene! Kuruluna sunulur.
Bi.itc;e taslagm1 Sayman i.iye di.izenler.
Od enti ve Od emeler
MADD E 82.- Grup i.iyeleri ; Grubun yonetim , ara~t1rma ve
yay1m giderlerini kar~llamak ve Gene! Merkez c;ah~malanna
katkJda bulunmak i.izere 3 ayda bir odenti verirler.

Odentinin miktan ve dagiiimi Grup Gene! Kurulu karan ile
belirlenir ve yllhk bi.itc;ede gosterilir. Bu odentinin iiyelerin
odenek ve yolluklanndan kesilmesi, TBMM Saymanhk Mi.idi.irli.igi.inden istenir.
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Madde 83 - 86
ONUNCU BOL UM

Son Hiikiimler
Ar; •khk Olmaya n Konul ar
MA DD E 83 .- Bu i~yonetmelikte a~Yikiik bulunmayan ya da
duzenlenmemi$ olan konularda ; Siyas! Partiler Kanunu, TBMM
i~ti.izugu ve Parti Tuzugu uygulamr.
D eg i ~ iklik

MADD E 84.- Bu i~yonetrnelik ancak Grup Gene] Kurulunca degi~tirilebilir. Degi~iklik onerileri Grup Oyeleri ve Grup
Yonetim Kurulunca vcrilebilir.
Degi$iklik onergesi Grup Yonetim Kurulunca incelenir ve
bu konudaki Yonetim Kurulu raporu, Grup Gene) Kurulunda
g6rli$Uli.ir ve karara baglan1r.
Yiiriirlii ge

Giri ~

MADD E 85.- Bu l~yonetmelik, Cumhuriyet Halk Partisi
TBMM Grup Gene! Kurulunca kabul edildikten sonra yi.iri.irli.ige girer.
Yiiriitme
MADD E 86.- Bu iyyonetmelik, Cumhuriyet Halk Partisi
Turkiye Buyi.ik Millet Meclisi Grup Yonetim Ku rulunca
yi.iri.iti.ili.ir.
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