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G E N E L E S A S L A R 

Part inin Adı ve Merkezi : 
Madde-1 Türkiyem Partisi Anayasa, Siyasi 

Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve diğer ilgili 
kanunlar çerçevesinde faaliyette bulunan siyasi 
bir partidir. Partinin Genel Merkezi Ankara'dır. 
Partinin özel işareti (TP) ve amblemi, Türkiye 
haritası ve saattir. 

Part inin Amacı : 
Madde-2 Türkiyem Partisi Atatürk ilke ve 

inkı laplarını korumak, yaşatmak, Türkiye 
Cumhur iye t i Dev le t in in vatan ve millet 
bütünlüğüne sahip çıkmak, "Egemenlik kayıtsız 
şartsız mil let indir" i lkesin i ülkü ed inmek, 
milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması 
için gayret göstermek, insan haklarını ırk, din, dil, 
cinsiyet gözetmeden savunmak, demokrasiyi 
merkezine oturtmak, tüzük ve parti programımızda 
yazılı diğer hususları gerçekleştirmek, 

Dürüstlük, çalışkanlık, hoşgörü, liyakat, 
özgürlük, adalet, gençliğe gelecek, çağdaşlık, 
insan hakları, adil paylaşım, sevgi, manevi 
değerler ve batı standartlarında demokrasi gibi 
değerlerin teminatı olmak, 
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Kişinin inançlarına dayatma yapılmasına, 
her ne suretle olursa olsun fırsat vermemek, 

Gelir dağılımı arasındaki dengeleri adil 
hale getirmek, 

Parti programında yazılı tüm ilkeleri halkla 
yapılmış akit sayarak tamamının gerçekleş
tirilmesini sağlamak. 

Üniter devlet yapısının korunmasını, 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan 
ülkemize ariz olan her türlü bölücü düşünce ve 
harekata karşı olmak 

Özellikle insan hakları ve demokrasinin 
yanında, çevre problemleri, gençlik problemleri, 
trafik problemi ve esnafımızın problemlerini acil 
olarak çözmek. 

Amacıyla kurulmuştur. 

Üyelik, Üye Olma ve Üyelikten Çekilme : 
M a d d e - 3 Türk iyem Par t i s i ; Part i 

programını kabul edenler aşağıdaki şartlarda 
üye kaydedilebilir. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
2. S i yas i Par t i ler Kanununun 11/b 

maddesi mucibince yasaklı olmamak 
3. 21 yaşını bitirmiş olmak 
4. Meden i ve s i yas i hak la ra sah ip 

bulunmak 
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5. En az 1.000.000 TL. en çok 5.000.000 
TL arasında yıllık üyelik aidatı ödemeyi kabul 
etmek, bir de faya m a h s u s o lmak üzere 
5.000.000 TL giriş aidatı ödemek 

Üyelik şartlarına haiz olsalar bile 2820 
sayılı siyasi partiler kanununun 11. maddesi (a) 
f ıkrasında sıfat ları bel i r t i lenler üye kayıt 
edilemezler 

Madde-4 Üyeler kayıtlı oldukları teşkilata, 
yazılı olarak üyelikten çekildiklerini bildirmeleri 
halinde üyelikten çıkarlar. 

Madde-5 Kanunda ve parti tüzüğünde 
belirti len şartlara ha iz o lmayanlar partiye 
kayıtlarını yaptırmış o lsalar dahi üyelikleri 
hükümsüzdür. 

Anlaşıldığı anda başka hiçbir işleme hacet 
kalmaksızın üyelikleri düşer. 

Madde-6 Partiye üye olmak isteyenler 
partili iki üyenin referansı ile giriş beyannamesi 
doldururlar. Bu beyannamede adları, soyadları, 
doğum yeri ve doğum tarihleri, meslek ve 
sanatları ve ikametgahları bildirilir. 

Üyel ik için müracaa t , i lçe yönet im 
kuruluna yapılır. Müracaatları uygun görülenlerin 
üyelikleri yönetim kurulunca karara bağlanır. 
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Parti amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetleri 
bulunanların üyelik müracaatları reddolunur. 
Par t i , üye o lma ta lebin i hiçbir sebep 
göstermeden reddetme hakkına da sahiptir. 

Üyelik talebi, kabul şeklinde ise tarih ve 
sırası ile üye kayıt defterine kaydı yapılır. 

Üyelik talebi, kabul şeklinde değilse, bu 
husus 15 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
Talebi reddedilen kişi, ilçe yönetim kurulu 
kararının, kendisine yazılı olarak tebliğinden 
itibaren 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz 
edebilir. İl yönetim kurulunun 15 gün içinde 
vereceği karar kesindir. 

Bir kişi bütün yurtta yalnız bir ilçede 
partiye üye olabilir. Kayıt yeri o kişinin devamlı 
olduğu mahalle veya köyün bağlı olduğu 
ilçedir. Üye, oturduğu yeri değiştirmedikçe 
başka bir ilçe'ye veya başka bir mahalle veya 
köye kaydının naklini is teyemez ve parti 
yönetim kurullarınca da nakledilemez. 

Bir k imse birden faz la partiye üye 
olamaz. 

Parti üyelerine, ilçe başkanlıklarınca, 
Genel Merkezin hazırladığı parti kimlik belgesi 
verilir. Yer değiştiren üyeler, taşındıkları ilçe 
başkanlığından yeni kimlik belgesi almak 
istediklerinde eski kimlik belgelerini iade 
ederler. Kendilerine yeni kimlik belgesi verilir. 
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Partiden istifa etmiş olanların partiye 
tekrar alınabilmeleri ilçe yönetim kuruluna 
başvuru ve kurulun olumlu kararı ile olur. İlçe 
başvuruyu reddederse il yönetim kuruluna 
başvurur. İl yönetim kurulunun kararı kesindir. 

Part iden ayrılmış olan Merkez Karar 
Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin kurulu eski 
üyeler i esk i ve mevcut mi l letveki l ler i ile 
büyükşehir ve il merkezi belediye başkanlarının 
il ve ilçe eski başkanlarının partiye yeniden 
alınmaları, merkez karar yönetim kurulu kararı 
ile olur bu karar kesindir. 

PARTİ ÖRGÜTLENMESİ 

Madde-7 Partinin temel teşkilatı şunlardır, 
1. Belde Teşkilatı 
a) Belde Kongresi 
b) Belde Başkanı 
c) Belde Yönetim Kurulu 
2. 
a) 
b) 
c) 
3. 
a) 
b) 

İçe Teşkilatı 
İçe Kongresi 
İçe Başkanı 
İçe Yönetim Kurulu 
I Teşkilatı 
I Kongresi 
I Başkanı 
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c) İl Yönetim Kurulu 
d) İl Disiplin Kurulu 
4. Merkez Teşkilatı 
a) Büyük Kongre 
b) Genel Başkan 
c) Başkanlık Divanı 
d) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
e) Merkez Disiplin Kurulu 
5. Gruplar 
a) TBMM Grubu 
b) İl Genel Meclisi Grubu 
c) Belediye Meclis Grubu 

Partinin belde teşkilatı, İl ve İlçe merkezleri 
dışında, belediye teşkilatı olan yerlerde; ilçe 
teşkilatı, illerin merkez ilçeleri ile, bağlı ilçelerin 
merkezlerinde, il teşkilatı, il merkezlerinde; 
Merkez teşkilatı Ankara da bulunur. 

Be lde teşki lat ı , i lçe teşki la t ına, İlçe 
teşkilatı, İl teşkilatına, İl teşkilatı da Merkez 
teşkilatına bağlı olarak çalışırlar ve kademeler, 
üst kurulların kararlarına uymak zorundadırlar. 

Belde, ilçe, il ve merkez organları; Karar 
defteri, Gelen ve Giden evrak kayıt defteri, Gelir 
ve Gider defteri ile Demirbaş eşya defteri tutmak 
zorundadırlar. 

İlçeler, ayrıca üye kayıt defteri, beldelerde, 
ilçelerde kayıt ve kabulleri yapılmış olan kendi 
üyelerinin defterlerini tutarlar. 
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K O N G R E L E R 

Büyük Kongre : 
Madde-8 Partinin en büyük organıdır 

Seçilmiş ve tabi delegelerden meydana gelir. 
Tabii delegeler 
a) Parti Genel Başkanı 
b) Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 

üyeleri 
c) Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeleri 
d) Parti üyesi Bakanlar ve Milletvekil

lerinden ibarettir. 
Seçilmiş delegeler toplamını TBMM üye 

tam sayısının iki katından fazla olmamak üzere, 
il kongrelerinde tüzük hükümlerine göre seçilen 
delegelerin, her ilde o ilin milletvekili sayısının 
iki katı delegeyle seçilir. 

Tabi üyeler il kongrelerinde ayrıca büyük 
kongre delegesi olarak seçilemezler. Parti 
kurucuları ilk büyük kongreyi, kuruluştan itibaren 
2 yıl içinde toplamak mecburiyetindedirler. 
Kurucular bu ilk büyük kongrenin ve parti 
üyelikleri devam ettiği sürece bütün büyük 
kongrelerin tabii delegesidirler. Büyük kongreye 
kadar parti kurucu lar ı , Büyük kongren in 
yetkilerine sahiptir. 
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Büyük Kongrenin Görev ve Yetkileri : 

Madde-9 Parti Genel Başkanını, Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulunu ve Merkez Disiplin 
Kurulu üyeler ini seçmek, parti tüzük ve 
programında değişiklik yapmak, 

Parti tüzük ve programı çerçevesinde 
toplumu ve devleti ilgilendiren konularda, kamu 
faaliyetleri ve parti politikası hakkında tavsiye 
mahiyetinde ve bağlayıcı kararlar almak, 

Partinin gelir ve gider hesaplarını kabul 
ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu ibra 
etmek veya reddetmek, 

Partinin kapanmasına veya bir partiyle 
birleşmesine ve böylece hukuki varlığının sona 
erdirilmesine dair kararlar almak, 

Kanunun ve parti tüzüğünün gösterdiği 
sair hususlarda kararlar almak, 

Parti mallarının tasfiye veya intikal şekline 
dair kararlar almak, 

Büyük kongrenin yetkilerindendir. 

Madde-10 Olağan büyük kongre, Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulunca belirlenen yer ve 
tarihte yapılır. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla 
olamaz. 

Olağanüstü büyük kongre, Genel Başkan 
veya Merkez Karar ve Yönetim kurulunun 
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lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin 
en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. 

Olağanüstü toplantının gündemi toplantıyı 
icabettiren hususta daha önceden tespit edilmiş 
gündemle sınırlıdır. Olağanüstü toplantıda 
gündeme hiçbir madde i lave ed i l emez . 
Olağanüstü kongrenin nisabı, normal kongrenin 
nisabı gibidir. 

Büyük Kongrenin Açılış ve Karar Nisabı : 
Madde-11 Büyük kongre , n isab 

sağlanmışsa, genel başkan veya merkez karar 
ve yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. 

Büyük kongrenin toplantı nisabı, üye tam 
sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ilk 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci 
toplantıda nisab aranmaz. 

Parti tüzük ve programı hakkında veya 
parti politikasını ilgilendiren hususlarda değişiklik 
tekl i f ler in in, G e n e l Başkanı i lg i lendi ren 
hususlarda değişiklik tekliflerinin, Genel Başkan, 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya büyük 
kongre delegelerinin en az onda biri tarafından 
verilmesi zorunludur. 

Devleti ve toplumu ilgilendiren konularda, 
kamu faaliyetleri konularında karar alınabilmesi 
için tekliflerin büyük kongre delegelerinin üçte 
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biri tarafından yapılması şarttır. 
Bu teklifler büyük kongrece seçilecek bir 

komisyonda görüşüldükten sonra komisyonun 
kararı ile birlikte incelenerek karara bağlanır. 

Büyük Kongre Başkanlık D ivan ı : 
Madde-12 Büyük kongre açıldıktan sonra 

açık oyla bir kongre başkanı, iki başkan vekili 
ve dört katip seçilir. 

Kongre başkanı gündemin gereğini 
yerine getirmekten sorumludur. 

Büyük Kongre Çalışmaları : 
M a d d e - 1 3 Büyük kongre gündemi 

gereğ ince de lege le re , Me rkez Karar ve 
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve hesap raporu 
okunur. Bu raporlar ayrı ayrı müzakereye 
konacağı gibi be rabe rce de müzakere 
olunabilir. Büyük kongre ihtiyaç duyduğu 
konularda tetkikler yaptırmak üzere açık oyla 
komisyonlar kurar. Hesap raporu için kurulan, 
hesapları tetkik komisyonu raporu, öncelikle 
okunup görüşülür. 

Büyük kongredek i müzakere le r 
esnasında söz alma sırasına göre söz verilir. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 
milletvekillerinin öncelikle söz alma hakkı vardır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri 
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faaliyet raporu aleyhinde konuşma yapamazlar. 
Aksi davranışta bulunanlar Merkez Disiplin 
Kuruluna sevkedilir. 

Kongre başkanlığı; üyelerinin en az onda 
birinin imzaladığı önergeleri isteme koymak 
zorundadır. 

Müzakerelerde Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu soru ve tenkidlere cevap vermede birinci 
önceliğe sahiptir. 

H e s a p tetkik komisyonunun raporu 
okunup raporların müzakeresi bittikten, yahutta 
verilen kifayeti müzakere önergesi üzerinde 
lehte ve aleyhte birer kişi konuştuktan, yapılan 
oylama ile kifayeti müzakere kabul edildikten 
sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 
ibrasına geçilir, ibra açık oyla ve el kaldırılarak 
veya ayağa kalkarak yapılır. 

G e n e l Başkan ve M e r k e z Karar ve 
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları için oy 
kullanamazlar. 

Genel hüküm olarak, her kademede görev 
yapan kurullar içinde bu geçerlidir. 

İbra, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 
faaliyet ve hesaplarının kongre tarafından 
kabulü manasını taşır. 

13 



Madde-14 Partinin gayesine uygun 
olarak danışma ve araştırma amaçlı kurullar 
teşkil olunabilir. Bu kurulların görev ve yetkileri 
ve sayıları Merkez Karar ve Yönetim Kurulları 
tarafından Tespit edilir. 

Madde-15 Parti Genel Başkanı, Büyük 
Kongrece gizli oyla, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç 
alınamazsa, üçüncü oylamadan en çok oy 
alan seçilir. 

Partinin temsil yetkisi Genel Başkana 
aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, Parti adına dava açma ve 
davada husûmet yetkisi, Genel Başkana veya 
onu izafeten bu yetkileri kullanmak üzere 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından 
seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden birine aittir. 

Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunun tabi başkanıdır, 

Genel Başkana vekalet, Genel Başkan 
Yardımcıları arasından birine Genel Başkan 
tarafından verilir. 

Merkez Kara r ve Yönet im Kurulu 
kararlarını uygular aynı zamanda Milletvekili 
ise ayrıca TBMM grubu başkanlığı yapar. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulları ile 
TBMM grubu teşkilat kademeleri arasında 
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çalışma ahengini, işbirliğini sağlar ve Kurulların 
birleşik toplantılarına başkanlık eder. 

Bu kurulların gündemini hazırlar. 
G e n e l Başkan görev in i yer ine 

get irmesinde ve yetkilerini kul lanmasında 
yardımcı l ık etmek üzere G e n e l Başkan 
Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip 
adlarıyla gerekli sayıda yardımcılar alır ve bu 
yardımcılar arasında görev bölümü yapar, 
gerekli gördüğünde görevlerini değiştirir. 

Part i ça l ışmalar ında bi lgi ve 
tec rübe le r inden ya ra r lanmak amacıy la 
danışmanlar tayin eder. 

Gene l Merkezde çalıştırı lacak daimi 
hizmetlilerin tayini, terfi ve işten çıkarılmalarını 
Genel Sekreterin teklifi üzerine yapar. 

K a n u n , Part i Tüzüğü ve mevzuat ın 
kendisine verdiği yetkileri kullanır. 

Gene l Başkan görev ve yetkilerinden 
dolayı büyük kongreye karşı sorumludur. 

Genel Başkan hiçbir dernekte faal ve idari 
görev alamaz. 

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple 
boşalması halinde büyük kongre toplanıncaya 
kadar Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partiyi 
temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye 
tevdi eder ve en geç 45 gün içinde Kongreye 
çağırır. 
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Madde-16 Merkez Karar ve Yönetim 
Kuru lu, Parti G e n e l Başkanı ve Büyük 
Kongrede seçilen 30 üyeden teşekkül eder, 
ayrıca 15 yedek üye seçilir. 

1. Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat 
Başkanı) 

2. Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri 
Başkanı) 

3. Genel Başkan Yardımcısı (Basın, 
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı) 

4. Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve 
Eko-nomik Konular Başkanı) 

5. Genel Başkan Yardımcısı (Yerel 
Yönetimler Başkanı) 

6. Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler 
Başkanı) 

7. Genel Başkan Yardımcısı (Kadın ve 
Gençlik Başkanı) 

8. Genel Sekreter 
9. Genel Muhasip 
10. İki Denetici Üye 

Genel Başkan, Genel Başkan Yardım
cılarını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
üyeleri veya meclis kurulu üyeleri arasından 
ya da parti dışından atayabilir. 
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Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan 
onayı ile iht iyacı n isbet inde yardımcı 
atayabilirler. 

İhtiyaca göre Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunca yeni Genel Başka/ı Yardımcılıkları 
ihdas edilebilir. 

Genel Başkan, Genel Başkan Yardım
cıları, Genel Sekreter ve Gene l Muhasibin 
görevleri; 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 
gündemin i hazır lamak, Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunda alınan kararları tatbik 
etmektir. 

Genel Sekreter partinin Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu kararlarını ilgili yerlere bildirir. 
Bu husustaki yazışmaları yapar. Genel Sekreter 
bu hizmetlerin yürütülmesi için Genel Başkanın 
onayı ile ih t iyaca göre G e n e l Sek re te r 
Yardımcıları atayabilir. 

Genel Sekreter Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunun kendisine verdiği yetki sınırları 
dahilinde Genel Merkezde çafışan personel ve 
demirbaşların idaresini deruhte eder. Büro 
idaresine nezaret eder. 

G e n e l M u h a s i p ; G e n e l Merkez in 
muhasebe işlerini, defterlerini tutar, mali işlerini 
yürütür. Sarf işlerini Genel Başkan veya bu 
konuda görevli Genel Başkan Yardımcısı ile 
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birlikte imzalar. 
Denetçiler, Merkez Muhasibini denetler 

Denetçilerin her talebinde Genel Muhasip defter 
ve muhasebe evrakını denetçilerin tetkikine 
sunar. Denetçiler, Merkez Karar ve Yönetim 
Kuruluna her üç ayda bir partinin mali durumu 
hakkında rapor verir ler ve tekl i f lerde 
bulunabilirler. 

Genel Başkan, partinin muamelelerinin 
mevzuata uygunluğunu temin etmek, parti 
faaliyetlerini kontrol etmek, teşkilatı denetlemek 
ve verilecek özel konularda tahkikat yapmak 
üzere teşkilatlanma başkanlığına bağlı olarak 
yeteri kadar müfettiş görevlendirebilir. 

Madde-17 Başkanlık Divanı; Gene l 
Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel 
Sekreter ve Genel Muhasipten oluşan kurula 
Başkanlık Divanı denir. 

Başkanl ık Divanı M e r k e z Karar ve 
Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak kaydıyla 
her türlü karar ve tedbirleri alır. 

Yetkili organlarca verilen kararları Genel 
Başkan bizzat veya yardımcıları ile Genel 
Sekreter ve Genel Muhasip vasıtasıyla yürütür. 

TBMM grup başkan vekilleri, başkanlık 
divanı toplantılarına doğal üye olarak iştirak 
ederler. 
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Disipl in İşleri : 
Madde-18 Siyasi Partiler Kanununa, parti 

tüzüğüne, parti yetkili organlarının karar ve 
bi ldir i ler ine aykırı davranış ta bu lunanlar 
hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar 
vermek üzere, İllerde İl Disiplin Kurulları, Genel 
Merkez de Merkez Disiplin Kurulu kurulur. 

İl Disipl in Kurulları : 
İl Disiplin Kurulu il kongresinde 5 asil 5 

yedek olarak seçilir. Disiplin kurulu en geç bir 
hafta içinde bir başkan ve sekreter seçer. 

İl Disiplin Kurulu, İl çevresinde kayıtlı 
bulunan ve Yüksek Disipl in Kurulunun 1. 
derecede bakacağı işler dışında kalan bütün 
partililer hakkında birinci derecede disiplin 
soruşturması yapmaya ve karar vermeye 
yetkilidir. 

İl Disiplin Kurulu, kendiliğinden disiplin 
soruşturması yapamaz. Ancak İlçe Yönetim 
Kurulu gerekçeli teklifi ve İl Yönetim Kurulunun 
şevki ile ya da İl Yönetim Kurulunun veya İl 
Başkanının doğrudan şevki rie intikal ettirilen 
dosyaları ve konulan karara bağlar. 

İl Disiplin Kurulu, halin gerektirdiği cezayı 
da belirterek ilgilinin yazılı müdafaasını alır. İlgili 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde, ancak seçimlerde veya herkesin gözü 
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önünde açıkça yada yayın yolu ile işlenen 
suçlarda ise 7 gün içinde savunmasını yazılı 
olarak vermek zorundadır. Bu müddet içinde 
verilmeyen savunma nazara alınmaz. 

İl Disiplin Kurulunun verdiği kararlara 
karşı, İl Yönetim Kurulu veya İlgili üye, tebliğden 
itibaren 7 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna 
itiraz edebilir. Üyelere ait itiraz dilekçeleri İl 
Yönetim Kuruluna verilir. İl Yönetim Kurulu kendi 
görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı Merkez 
Disiplin Kuruluna gönderir. 

Karara, İl Yönetim Kurulunca itiraz edildiği 
taktirde itiraz yazısının bir sureti ile ilgiliye 7 gün 
içinde tebliğ edilir. İl Yönetim Kurulları, itiraza 
konu dosyaları en geç 15 gün içinde Merkez 
Disiplin Kuruluna göndermek zorundadır. 

İl Disipl in Kuru lunca kes in çıkarma 
cezaları, ilgili itiraz etmemiş olsa bile, incelemek 
ve karar verilmek üzere İl Disiplin Kurulunca 
Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir. 

Merkez Disipl in Kurulu : 
Merkez Disiplin Kurulu, büyük kongrede 

seçilen 11 kişiden meydana gelir. Aynı sayıda 
yedek üye seçilir. Kurul seçimi takip eden 7 gün 
içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında 
toplanarak, aralarında bir başkan, bir başkan 
yardımcısı, bir sekreter seçerler. Sekreter kurula 
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karşı raportörlük görevini yapar, kararları ilgili 
yerlere yazı ile bildirir. 

A) Merkez Dis ip l in Kuru lunun Bir inci 
Derecede Bakacağı İşler : 

*İI Başkanı ve İl Yönetim Kurulu 
üyeleri, İl, İlçe ve Belde merkezlerindeki partili 
belediye başkanları. 

'Partinin kurucu üyeleri, 
'Partinin Genel Başkanı, Merkez Karar 

ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
*Kendi başkan ve üyeleri 
*TBMM'nin eski üyeleri ve eski 

hükümet üyeleri hakkında gerekli disiplin 
soruşturması yapar ve siyasi partiler kanunun 
57. maddesi hükmü saklı kalmak üzere kesin 
karara bağlar. 

Merkez Disiplin Kurulunun kendi başkan 
ve üyeleri, kendi hakkındaki soruşturmada, 
müzakere ve karar la ra kat ı lamazlar . Bu 
durumda olanların yerine sadece o işlemlere 
mahsus olmak üzere sırayla yedek üye alınır. 

İl Yönetim Kurullarının başkan ve üyeleri, 
İl, İlçe ve Belde merkezlerindeki Belediye 
Başkanlarının sevk yetkisi İl Yönetim Kuruluna; 
Partinin Gene l Başkan, Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu üyelerini ve TBMM'nin eski 
üyeleri ile eski hükümet üyelerini, Merkez 
Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerini sevk ve 
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yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aittir. 
Genel Başkan lüzumlu gördüğü hallerde, 

Merkez Disiplin Kuruluna ait sevk yetkisini 
doğrudan doğruya da kullanabilir. 

B) Merkez D is ip l in Kuru lunun İtiraz 
Üzerine Bakacağı İşler : 

Merkez Dis ip l in Kuru lu , İl Dis ip l in 
Kurulunun üst mercii olarak İl Disiplin Kurulu 
kararlarına karşı yapılan itirazları siyasi partiler 
kanununun 57. maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere keskin karara bağlar. 

Merkez Disiplin Kurulu, kendiliğinden 
soruşturma yapamaz. Ancak sevk yetkisine 
sahip olan kurullarca kendisine intikal ettirilen 
dosyaları ve konuları karara bağlar. 

Müşterek Disipl in Kurulu : 
Müşterek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin 

Kurulu ile Grup Disiplin Kurullarından oluşur. 
Merkez Disiplin Kurulu başkanı aynı zamanda 
Müşterek Disiplin Kurulunun da başkanıdır. 
Merkez Disiplin Kurulu sekreteri bu kurulun da 
sekreteridir. 

TBMM üyelerinin grup Disiplin Kurulu 
kararlarına karşı yaptıkları İtiraz Müşterek 
Disiplin Kurulunca karara bağlanır. 
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Parti Milletvekillerinin partiden geçici veya 
kesin olarak çıkarılmalarını gerektiren söz, tutum 
ve davranışlardan dolayı hakkında Disiplin 
soruşturması yapmaya ve karar vermeye 
müşterek disiplin kurulu yetkilidir. Müşterek 
Disiplin Kurulunun kararları Siyasi Partiler 
Kanununun 57. maddes inde «hükmü saklı 
kalmak üzere kesindir. Partili Milletvekilleri için 
disiplin cezası isteme yetkisi partinin TBMM grup 
idare heyetine aittir. Bu yetkiyi grup Başkanı ve 
grup Başkan vekilleri de kullanır. 

D i s i p l i n K u r u l l a r ı n a A i t Müş te rek 
Hükümler : 

Disiplin Kurullarının görev süresi yeni 
disiplin kurulunun seçilmesi ile sona erer. 

Disiplin Kurullarında zamanla boşalma 
olması halinde, en çok oy alandan başlamak 
üzere, yedekler sıra ile göreve çağırılır. Disiplin 
Kurullarının çalışmalarına mazeretsiz üst üste 
3 defa katılmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır 
ve yerine sırasıyla yedekler çağırılır. 

Partinin Disiplin Kurulu üyejeri kongreler, 
milletvekilliği, İl Gene l ve Belediye Meclisi 
üyelikleri hariç hiçbir parti organında ve 
kurulunda görev alamaz, Partiye bir hizmet bağı 
ile bağlanamaz ve partiden her ne suretle olursa 
olsun gelir sağlayamazlar. Disiplin Kurulları üye 
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tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır. Hazır 
üyelerin çoğunluğu ile de karar verir.Ancak 
kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının 
çoğunluğu ile karar verilir. Disiplin Kurulları 
kendilerine intikal eden dosyaları en geç 30 gün 
içinde karara bağlarlar ve verilen kararları en 
geç 30 gün içinde ilgiliye tebliğ ederler. 

Disiplin Kurulları, kendilerine intikal eden 
konular hakkında karar verirken, iddia savunma 
ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına 
sahiptir. 

Disiplin kurulları alacakları kararları 
işlemek üzere bir karar defteri bulundururlar. 
Bu defteri tastik ettirmeye lüzum yoktur. İfadeler, 
vesair evrak disiplin kurulunca bir dosyada 
muhafaza edilir. 

Disipl in Kurul larınca veri len disiplin 
cezaları hakkında partinin hiçbir kademe 
kongresinde görüşme yapılmaz ve karar 
alınamaz. 

Tedbir Kararı : 
Partiden kesin veya geçici çıkarmayı 

geciktiren bir suçla disiplin kuruluna sevkedilen 
üye hakkında gerektiğinde tedbir kararı verilir. 
Tedbir kararını vermeye yetkili organlar Disiplin 
Kurullarıdır. 

Hakkında tedbir kararı verilen üye ayrıca 
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başka bir karara mahal kalmaksızın partideki 
görevinden uzaklaştırılır ve üyelik haklarından 
mahrum kalır. İ lgil i tedbir karar lar ının 
kaldırılmasını, sevkedildiği disiplin kurulundan 
isteyebilir. Bu istek disiplin kurulunca 7 gün 
•cinde karara bağlanır. Bu karara itiraz üst 
disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. 

Disipl in Cezasını Gerekt iren Haller ve 
Cezaları : 

Madde-19 Disiplin Kurullarınca verilecek 
cezalar; 

a) Uyarma 
b) Kınama 
c) Geçici çıkarma 
d) Kesin çıkarma'dır. 

a) Uyarma cezasını gerektiren haller; 
1. Meşru mazereti olmadan oylamalara 

katılmamak 
2. Aidatını ödememek veya gecikme ile 

ödemek 
3. Yetkili organlarca verilen görevi titizlikle 

ifa etmemek 
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b) Kınama cezasını gerektiren haller; 
1. Parti iç huzurunu zedeleyici faaliyette 

bulunmak 
2. Partinin gayesine ve özüne aykırı 

olmamakla birlikte yetkili organların bilgisi 
olmadan, kendi başına beyanat ve neşriyatta 
bulunmak 

3 Partiyi Şahsi menfaatlerine alet etmek 
4. Part i organlar ınca ver i len görevi 

reddetmek veya ifa etmemek 
5. Uyarma cezasını gerektiren halleri 

uyarmaya rağmen, bir yılda ikinci defa işlemek 

c) Geçici Çıkarmayı Gerekt i ren Haller : 
1. Partide alınan kararları ve müzake-reler 

esnasında ileri sürülen fikirleri açığa vurmak 
2. Yetkisi olmadığı hallerde partile-rarası 

temaslar yapmak ve kendisini yetkili imiş gibi 
göstererek partiyi i lgilendiren herhangi bir 
konuda davranış ta bu lunmak, görüşme 
yapmak, görüş beyan etmek 

3. Görevi icabı kendisinde bulunan her 
türkü evrakı devir ve teslimden imtina etmek 

4. Bir sene içerisinde ikinci defa kınama 
cezasını gerektirecek suçu işlemek 
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d) K e s i n Ç ı k a r m a Cezas ın ı 
Gerektirecek Ha l le r : 

1. Siyasi Partiler Kanunun'nda belirtilen 
yasakları işlemek 

2. S i y a s i Par t i ler K a n u n u ' n u n ilgili 
hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından işten el çektirilmesi veya partiden 
çıkarılması istemine sebep olacak davranışlarda 
bulunmak 

3. Herhangi bir seçimde partiden izin 
almaksızın bağımsız aday olmak, parti adayları 
aleyhinde propaganda yapmak, parti adayları 
dışındaki bir aday'a maddi ve manevi destek 
olmak 

4. Büyük Kongre , Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu kararları, İl ve İlçe Yönetim 
Kurulu kararlarının aksine ve ruhuna aykırı 
davranış söz veya yazı ile beyanda bulunmak, 
neşriyat yapmak ve yaptırmak, bu hususlarda 
tahrik ve teşviklerde bulunmak 

5. Parti tüzük ve programına aykırı hareket 
etmek, parti gayesine ters düşen yazılı veya 
sözlü beyanda veya faaliyette bulunmak, parti 
organları veya bu organların üyeleri aleyhinde 
faaliyette bulunmak, parti tesanüdünü bozacak 
üyeler arasında tefr ika sokacak söz ve 
davranışta bulunmak 

6. Merkez Karar ve Yönetim Kurullarının 
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faaliyet raporları ve Belediye Meclis üyelerinin 
kendi partisinden olan belediye başkanlarının 
faaliyet raporları aleyhinde konuşma yapmak 

7. Parti evrakında veya oy pusulalarında 
tahrifat yapmak veya bunları imha etmek veya 
saklamak 

Bir üyenin aynı suçu tekrarlamasında, 
cezalar her defasında artırılarak verilir. 

Disiplin cezasını gerektiren durumların 
öğrenilmesinden bir yıl, olaydan iki yıl geçtikten 
sonra disiplin soruşturması yapılmaz. 

Disipl in Cezalarına Yargı Yerinde İtiraz 
ve Af Yetkisi : 

M a d d e - 2 0 Hakkında par t iden veya 
gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen 
parti üyesi parti yollarını kullandıktan sonra, 
nihai karar nitel iğindeki son karara karşı, 
tebliğden itibaren 30 gün içinde görevli ve yetkili 
Asliye Hukuk mahkemesine İtiraz edebilir. 

Mahkeme bu itirazları basit muhakeme 
usûlüne göre 30 içinde inceleyerek karara 
bağlar Bu karar kesindir. 

Disiplin Kurulunca verilen cezalara ait af 
yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurullarına 
aittir. Genel Başkan, Teşkilat Başkanı veya grup 
başkan vekillerinin sevkettiği dosyalar hakkında 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu 
2/3 ekseriyetle karar alır. 
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Madde-21 Disipl in Kurulları (İl veya 
Merkez Disiplin Kurulu) tamamen istifa ettiği 
taktirde kongreye kadar Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurlu üyelerini tayin 
eder. 

İl ve İlçe Kongreler i : 
Madde-22 İl ve İlçe Kongreleri bir üst 

kademe parti teşk i la t ının muvafakat i ile 
belirlenecek yer ve tarihte yapılır. Bu süre iki 
yıldan az üç yıldan fazla olamaz. Gereken 
hallerde bir üst kademe yönetim kurulları bu 
tarihleri re'sen tespit edebilirler. 

İl ve İlçe kongrelerinin tarih, saat yer ve 
gündemi alışılmış usûllerle üyelere duyurulur. 
Bu duyurunun gazete ile yapılması mecburiyeti 
yoktur. 

İl ve İlçe o lağanüstü kongreler i , üst 
yönetim kurulunun kararıyla veya delegelerden 
beşte birinin isteği ile toplanır. 

Bu kongrelerin gündemi isteyenlerce 
düzenlenir. Gündem dışında başka bir husus 
görüşülemez. 

İl ve İlçe kongrelerinin nisabı delege 
tamsayısının onda biridir, karar lar hazır 
bulunanların çoğunluğu ile verilir. 
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İl Teşkilatı : 
Madde-23 Partinin İl teşkilatı, İl kongresi, 

II Başkanı, İl yönet im kurulu ve disipl in 
kurulundan oluşur. 

İl Kongreler i 
M a d d e - 2 4 İl Kongre le r i , i lçe 

kongrelerinde tüzüğe göre seçilen delegelerle 
tabii delegelerden meydana gelir. Seçilmiş 
delege sayısı 600'ü geçemez. Her ilçeden 
ge lecek delege sayısı , ilçe nüfusunun il 
nüfusuna bölünmesi neticesi çıkan rakamla 
600'ün çarpılması ile elde edilir. Toplam seçilmiş 
de lege sayısı 600 'ü geçmemek üzere, 
küsuratlar tam'a iblağ edilir. 

İl Kongres i Tabii Delegeleri : 
Madde-25 Bir İl'in milletvekilleri, yönetim 

kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile 
büyükşehir belediye başkanları o İl kongresinin 
tabi üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin de kongreye iştirak hakkı vardır. 
Ancak bunlar delege değillerse kongrede oy 
kullanamazlar. 

İl Yönetim Kurulu : 
Madde-26 II yönetim Kurulu, Başkanı 

dahil 11 kişiden, büyükşehir statüsündeki illerde 
15 kişiden teşekkül eder. Aynı miktarda yedek 
üye seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. 
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İlçe Teşkilatı : 
Madde-27 Partinin ilçe teşki latı, ilçe 

kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu bir 
belde teşkilatından oluşur. 

İlçe Kongres i : 
Madde-28 İlçe kongresi, ilçe çevre-sindeki 

köy ve mahallelerde son genel seçimlerde alınan 
oy sayısına göre, siyasi partiler sicilinde kayıtlı 
üyelerin seçtikleri delegeler ile tabi delegelerden 
meydana gelir. 

İlçe kongresinin seçilmiş delege sayısı, 
400'ü geçemez. 

Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak 
de lege sıfatı o lmayan la r ın kongrede oy 
kullanma hakkı yoktur. 

İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ilçe 
ve belde belediye başkanları ilçe kongresinin 
tabii üyeleridir. 

İl belediye başkanları, bulunduğu İl'in 
merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir. 

Köy veya mahallelerin ilçe kongresi için 
seçecekler i de lege sayıs ı , o köy veya 
mahallede, partinin son seçimde aldığı oy sayısı, 
partinin ilçe genel inde aldığı oy sayısına 
bölünerek elde edilen sayının 400 rakamı ile 
çarpılması sonucu bulunur. 
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İşlem sırasına çıkacak sayı lar ın 
küsuratında, yarıdan az olanlar dikkate alınmaz, 
yarıdan fazla olanlar ise sayılır. 

İlçe yönetim kurulu, köy ve mahallelerde 
delege seçimlerini yürütmek üzere kendi 
iç inden bir veya birkaç üyeyi 
görevlendirebileceği gibi, sadece bu işlemler 
için köy ve mahal ledeki üyelerden birisini 
temsilci olarak görevlendirebilir. 

Seçimle ilgili tutanak, seçimi müteakip ilçe 
başkanlığına gönderilir. 

İ lçe Y ö n e t i m K u r u l u ve B e l d e 
Teşkilatları : 

Madde-29 İlçe yönetim kurulu başkanı 
dahil 9 asil üyeden teşekkül eder. Aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

Büyükşehire bağlı ilçelerde, İllerin merkez 
ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 
50.000 den daha fazla olan ilçelerde 7 asil 7 
yedek üye seçilir. 

Belde teşkilatları, il ve ilçe merkezleri 
dışında belediye teşkilatları olan yerlerde 
kurulur. 5 asil 5 yedek üyeden teşekkül eden 
belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu kararı 
ile atanır ve yapılacak görev taksimine göre ilçe 
teşkilatının vereceği görevleri yapar. Belde 
yönet im kurulu a tanmadak i usûle göre 
değiştirilebilir. 
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Müşterek Hükümler : 
Madde-30 İl ve İlçe başkanları en çok 3 

yıl için seçilirler. 
İl ve İlçe yönetim kurulları, seçimlerini 

müteakip en geç bir hafta içerisinde toplanarak, 
kendi bünyelerine uygun görev bölümü yaparlar. 

İl ve İlçe başkanlarının herhangi bir suretle 
boşalması halinde, yönetim kurulu asıl ve yedek 
üyeleri veya partililer arasında olağan kongreye 
kadar görev yapmak üzere salt çoğunlukla 
başkan seçer. Yeni başkan seçilinceye kadar 
geçecek dönemde, başkanlık görevi kendi 
aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı 
tarafından yürütülür. 

Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan 
yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine 
yedek üyelerden ilk sıradaki davet edilir. 

Boşalma sebebiyle yönetim kurulu sayısı 
yedeklerde davet edildikten sonra yarıdan aşağı 
düşerse, bir üst teşki lat başkanı , o lağan 
kongreye kadar görev yapmak üzere yeni bir 
yönetim kurulu tespit eder. 

İlk kuruluşta, il yönetim kurulları başkanı 
dahil 7 asil 7 yedek üye ile, ilçe yönetim kurulları 
başkanı dahil 5 asil 5 yedek ile korulabilir. Bu 
şekilde kurulan ilçe teşkilatında yönetim kurulu 
üyelerine birden ziyade görev verilmek suretiyle 
işler yürütülür. 
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Yönetim Kuruluna İşten Ei Çektirme : 
Madde-31 İl ve İlçe yönet im kurulu 

hakkında işten el çektirme kararı Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının 
2/3'ü ekseriyetle ve gizli oyla alınır. Tayin edilen 
geçici İl yönet im kurulu 45 gün içinde İl 
kongresini toplayarak yeni yönetim kurulunu, 
geçici ilçe yönetim kurulu, 30 gün içinde İlçe 
yönetim kurulunu seçmek zorundadır. Bu süre 
içinde yeni delegeler seçilmemişse, kongre eski 
delegelerle toplanır. 

Kongrenin Yapılışı : 
Madde-32 Partinin Genel Merkez, İl ve 

İlçe organları ile il kongresi ve büyük kongre 
delege seçimleri yargı gözetiminde gizli oy ve 
açık tasnif esasına göre yapılır. 

Seçimlerden 15 gün önce kongreye 
katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, iki 
nüsha olarak, Büyük kongre ile İl ve İlçe 
kongreler i için görevl i i lçe seçim kurulu 
başkanlığına, toplantının yeri gün ve saatini 
bildiren bir yazı ekinde verilir. Seçim kurulu 
başkanlığına yukarıda bahsi geçen yazı ve 
ekleri onaylatılır. 

Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer 
hususlar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün 
önce partinin kongre yapacak teşkilatının 



bulunduğu binada asılarak ilan edilir. İlan süresi 
3 gündür. 3günlük ilan süresinin içinde listeye 
yapılan itirazlar hakim tarafından incelenir, en 
geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Böylece 
kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer 
hususlar hakim tarafından onaylanarak partinin 
ilgili teşkilatına gönderilir. 

Kongrede seçilen yönetim kurulu asıl ve 
yedek üyeleriyle disiplin kurulu asıl ve yedek 
üyeleri tek listede alt alta veya yanyana tanzim 
edi lebi leceği gibi ayrı l isteler hal inde de 
düzenlenebilir. 

Bu listeler kongre başkanlık divanınca 
yeteri kadar çoğalt ı l ıp ilgili seçim kurulu 
başkanına mühürletilir. 

Kong reye kat ı lacak parti üyeler in i 
belir leyen ve hakim tarafından gönderi len 
listede ismi bulunanlar nüfus cüzdanı, resimli 
üyelik kimlik kartı veya benzeri resmi niteliği haiz 
bir hüviyet belgesi (ehliyet, emeklilik cüzdanı vs.) 
ile isimlerinin karşısına imza atarak veya parmak 
basarak oy kullanırlar. Oy pusulalarındaki 
isimlerden seçilecek sayıda aday yanına işaret 
konulmak suretiyle seçilir. Seçilmesi gereken 
sayıdan faz la aday işaret lenmiş oy 
pusulalarında liste sırası esastır. 

Seçim sonucuna yapılacak itirazlar hakim 
tarafından aynı gün karara bağlanır. Makimin 
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seçimleri y ineleme kararı alması hal inde, 
kongre yalnız seçimi yapmak üzere toplanır. 
N isap temin e d i l e m e z s e 15 gün sonra 
yapılacak kongrede nisap aranmaksızın seçim 
yapılır. 

Kongredeki seçimlerde, sandık kurulu 
başkanınca toplantıda bulunan delegelerden 
oy kullanmayan kimse kalmadığı tespit edilince, 
sandık açılarak oy tasnifi yapılır. 

Parti Organlarına Seçilenlerin İlgili 
Makamlara Bi ld i r i lmesi : 

Madde-33 Parti kongreleri hariç diğer 
bütün parti teşkilatlarına seçilenlerin adları, 
soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya 
sanatları, ikametgahları ve nüfus cüzdanı 
örnekleri, o mahallin en büyük mülki idare 
amirliğine seçimden veya atanmadan itibaren 
15 gün içinde yazı ile bildirilir. 

Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise aynı 
süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı ve 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

Milletvekili Seçimleri İçin Aday Tespiti: 
Madde-34 Milletvekili genel seçimlerinde 

aday olmak isteyenlerden adaylıkları Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülenler 
arasından adayların tesbiti: 
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. 1. Ön seçim 
2. Aday Yoklaması 
3. Merkez Yoklaması usûllerinden biri 

veya birkaçı yapılabilir. 
Hangi seçim çevresinde hangi usûlle 

tespit yapılacağına Merzez Karar ve Yönetim 
Kurulu karar verir. 

Önseçim S iyas i Par t i l e r 'Kanunu 'nun 
önseçimle ilgili hükümleri uyarınca yapılır. 

Aday yoklamasına seçim çevrelerine giren 
İl ve İlçelerin seçilmiş kongre delegeleri, İl 
yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile 
İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, o ilin 
mil letvekil leri, partili be led iye başkanlar ı , 
belediye ve il genel meclis üyeleri seçmen 
olarak katı l ır lar. A d a y yok laması seçim 
kurullarınca yapılır. 

Merkez yoklaması, Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunca adayların tespiti suretiyle 
yapılır. 

Aday listelerinde eksilme olduğu taktirde 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca doldulur. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, İl ve İlçe 
yönetim kurullarına eksikleri tamamlama yetkisi 
verebilir. 

Adayl ık için part i üyesi o lma şartı 
aranmaz. 

Bir kimse aynı seçim için birden fazla 
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yerde ön seçime kat ı lamaz. Ön seçime 
katıldıktan sonra başka bir partiden merkez 
adayı olamaz. Partiden istifa etmemiş bir kişi 
bağımsız aday olamaz: 

Mahalli İdareler Seçimi : 
Madde-35 İl, İlçe ve belde belediye 

başkanlığı aday adaylığı, belediye meclis ve İl 
gene l mec l is üyel iğ i aday adayl ığ ı için 
yoklamalara katılabilmek, ilgili ilçe yönetim 
kurulunun görüşü ve İl yönetim kurulunun teklifi 
ile merkez Karar ve Yönet im Kurulu 'nun 
kararına bağlıdır. Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunun kararı kesindir. 

Adayl ık iç in parti üyesi o lma şartı 
aranmaz. Aday seçimleri için hazırlanacak aday 
listelerinde, aday adayları, soyadları alfabetik 
sırasına göre sıralanır. 

Mahal l i idareler seçimler inde, aday 
adayları arasında belediye başkanlığı için bir, 
belediye meclis üyeliği için, belediye meclis üye 
adedi kadar asil ve yedek üye olarak ayrı ayrı, 
İl genel meclis üyeliği için, İl genel meclisi 
üyeliklerine seçim çevresi için tespit olunan 
sayıda asil ve yedek üye adedi kadar aday 
belirlenir. 

Merkez yoklaması, aday yoklaması veya 
ön seçim usûllerinden herhangi birisinin, hangi 
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seçim çevreıerırıue uyyuianacağı, Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulunca kararalaştırılır ve kanuni 
süresi içinde önceden mahallerine ve ilgili 
mercilere bildirilir. 

Merkez yoklama hariç, aday tespitleri, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Mahalli idarelere seçimlerinde seçmenler 
ilçe, il ve büyük şehirler belediye başkan ve 
belediye meclis üyeleri ile İl genermeclis üyeleri 
için aday yok lamasında oy ku l lanacak 
seçmenler, o ilin milletvekili aday yoklamasına 
katılan seçmenlerdir. 

Belde belediye başkan ve belediye meclis 
üyeleri için aday yoklamasında oy kullanacak 
seçmenler, o ilin eski ve mevcut milletvekilleri, 
beldenin bağlı olduğu ilçe yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri, belde yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri ilçe kongresi için seçilmiş delegelerdir. 

Üye Kayıt Defterinin ve Seçmen 
Listelerinin Seçim Kuruluna Verilmesi : 

Madde-36 Üye kayıt defterleri ve bu 
defterlere göre düzenlenen seçmen listeleri en 
geç ön seçimden 60 gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanlığına verilir. Ön seçimden 90 gün önce 
üye kaydedilenler oy kullanabilir. Daha sonra 
üye olanlar o seçimde oy kullanamazlar. Listeler 
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ilçe seçim kurulu tarafından onaylandıktan 
sonra ön seçimden 30 gün önce parti binası 
önüne asılır. Bu listeye göre "parti seçmen kartı" 
ön seçimden 15 gün önce ilçe seçim kurulu 
tarafından her üye'ye dağıtılır. Partili üyeler 
ası lan l is teye 15 gün iç inde i t i razlar ını 
yapabilirler. Bu itiraz 2 gün içinde ilçe seçim 
kurulu tarafından karara bağlanır ve kabul 
edildiği taktirde parti seçmen listesi düzeltilir. 

İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu 
Üyeliği : 

Madde-37 İlçe seçim kuruluna, yönetim 
kurulu tarafından o seçim için aday adayı 
olmayan 2 asil, 2 yedek partili üye seçilir. 
Ası l lar ın , herhangi bir s e b e p l e , kuru lda 
bulunmaması halinde yedek üyeler kurula 
katılırlar. Sandık kurulu içinde yukarıdaki esasa 
göre 2 asıl, 2 yedek üye seçilir. 

Adayların Tanıtımı : 
Madde-38 Parti, aday adaylarının meslek 

ve sanat hayat ındaki de rece , başarı ve 
eserler ini memlekete yaptığı hizmetlerini 
gösteren ve vesikalık fotoğraflarını matbaalara 
bastırıp dağıtabilir. 
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Müşahitler: 
Madde-39 ö n seçim sırasında her sandık 

başında yönet im kurulu ta ra f ından 
görevlendirilen bir müşahit bulunur. Bu müşahit 
partinin sandıkbaşı işlemlerini takip eder. Aday 
adayları müşahit olamazlar. 

Oy Pusulaları ; 
Madde-40 İlçe yönet im kurulu, aday 

adayları l isteleri yazıldığı oy pusulalarını 
çoğal tarak, il ve i lçe seçim kurulu 
başkanlıklarına yeteri kadar zarf la birlikte 
verirler. İlçe seçim kurulu başkanları zarfları 
mühür ledik ten sonra seçim günü sandık 
başında bulundururlar. 

İtiraz Hakkı : 
Madde-41 Seçim ve sandık kurullarının 

veya kurul başkanlar ın ın kes in o lmayan 
kararlarına karşı parti genel merkezi veya il, 
ilçe başkanları veya bunların vekil leri ile 
müşahitler itiraz edebilirler. 

Ön Seçimde Eşit Oy : 
Madde-42 Ön seçimde #eşit oy alanların 

hangisinin üst sırada olacağına merkez karar 
ve yönetim kurulu karar verir. 



Ön Seçimin İptali : 
Madde-43 Bir seçim çevresinde herhangi 

bir sebeple ön seçim iptal edildiği taktirde bu 
seçim yenilenmez. Adaylar Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Parti Defterleri : 
Madde-44 Her kademedeki parti organı, 

Üye Kayıt defteri, Karar defteri, Gelen ve Giden 
evrak defteri, Gel ir ve Gider defterleri ile 
Demirbaş Eşya defteri tutmak zorundadır. Üye 
Kayıt defterleri yalnız ilçe yönetim kurulları 
tarafından mahalle ve köy esasına göre tutulur. 

Karar defteri, İlgili organın kararlarını tarih 
ve sıra numarası ile ihtiva eder. Kararlar 
oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. 

Kongre kararlarının bulunduğu tutanak 
özeti başkanlık divanı tarafından imzalanır. 

Gelen Giden evrak defterine yazılan tarih 
ve sıra numarası ile işlenir. Gelen evrakla Giden 
evrakın sureti, bu tarih ve numarası ile saklanır. 

Gelir ve Gider defterine, gelirlerle ve 
giderlerin alınıp harcandığına dair belgeler 
sırasıyla işlenir. 

Bütün def ter ler in sayfa lar ı ve kaç 
sayfadan ibaret oldukları, teşkilatın bulunduğu 
yerin ilgili seçim kurulu başkanı tarafından 
mühürlenir ve tastik edilir. 
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Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik 
beyannameler in in birer örneği , İl ve İlçe 
kademesinde alfabetik sıra esasına göre tasnif 
edilerek bir dosyada saklanır. 

Bütçe : 
Madde-45 İl teşkilatları, bağlı ilçeleride 

kapsayan gelir tahminleri ve gider miktarların 
göteren yıllık bütçe hazırlayarak, ilgili takvir 
yılından önce Ekim ayı sonuna kadar Gene 
Merkeze gönder i r ler . Bu süre iç ind 
hazırlanacak Genel Merkez bütçesi ve ille 
bütçeleri, en geç ilgili takvim yılından öncek. 
Aralık ayı sonuna kadar Mrkez Karar ve 
Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır 

Kes in Hesap : 
M a d d e - 4 6 G e n e l M e r k e z ve bağl ı 

ilçeleride kapsamak üzere iller teşkilatı, bütçe 
yılından sonraki Nisan ayı sonuna kadar, bir 
önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren 
kesin hesaplarını hazırlarlar. 

İllerden gelen ve Genel Merkeze ait olan 
kesin hesaplar, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve 
birleştirilir. Birleştirilen kesin hesapların onaylı 
birer örneği Genel Başkan tarafından Haziran 
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve 
bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 
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Tüzükte Açıklık Bulunmayan Haller: 
Madde-47 Tüzükte açıklık bulunmayan 

hallerde siyasi partiler kanunu hükümleri ile ilgili 
diğer mevzuat uygulanır. 

Yönetmeliklerin Hazırlanması: 
Madde-48 Mevzua t gereğ ince 

çıkarılacak yönetmelikler ile tüzükte yapılması 
zorunlu değişiklikler Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Ek Madde 1: 
Hizmet Yerleri 
Parti teşkilatları o teşkilata bağlı olarak 

parti binası dışında lokal, misafirhane, irtibat 
bürasu ve benzeri hizmet yerleri açabilirler. 
Teşkilatlar, partiye ait hizmet yerleri dışındaki 
yerlerde her türlü parti içi faaliyet gösterebilirler. 

Ek Madde 2: 
Meclis Grupları 
TBMM Gubu 
TBMM de grup kurulmasını, grup başkan 

vekillerinin, grup yönetim kurulunun, grup 
disiplin kurulunun seçimlerini ve grup üyelerinin 
görevlerini içeren grup iç yönetmeliği, grup 
gene l kurulu ta ra f ından s i yas i part i ler 
kanununun 23. maddesindeki ilkelere uygun 
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olarak hazırlanıp kabul ettikten sonra TBMM 
başkanlığına sunulur. 

Grup iç yönetmeliğinde partinin tüzük ve 
programına aykırı hükümler yer alamaz. 

İl Genel Meclisi Belediye Meclisi 
Grupları : 

İl genel Meclis grubu ile belediye meclis 
grubu partili meclis üyelerinden teşekkül eder. 
Grup üyeleri arasından bir başkan, bir başkan 
vekili, bir sekreter seçerler. İl genel meclisi grubu 
ve belediye mecl is grubu, parti tüzük ve 
programı çe rçeves inde hareke t eder ler . 
Görev ler inde i z leyecek le r i pol i t ikalar ı ve 
karşılaştıkları meseleler i kendi gruplarında 
konuşup görüşerek karara bağlarlar. 
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TÜRKİYEM PARTİSİNİN 
KURUCULARI 

1- Durmuş Ali Eker 
2- Yaşar Türkkorur 
3- Fehmi Özdemir 
4- Hüzeyme Göçmen 
5- Hasan Eser 
6- Çetin Demet 
7- Ömer Yılmaz 
8- Fatma İclâl Acar 
9- Mustafa Karaman 
10- İfakat Öz 
11- Memduh Açıkgöz 
12- İsmail Halıcı 
13- Saynur Danışmant 
14- Neşet Tayfur 
15- Hamdi Erkan 
16- Perihan Eren 
17- Şerafettin Tatar 
18- Muzaffer Doğan 
19- Ali Rıza Bilgin 
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20- Osman Aydın 
21- Bülent Çetin 
22- Ramazan Çopur 
23- Atilla Güneş 
24- Abdülvahap Filiz 
25- Sadettin Yddız 
26- İdris Karadoğan 
27- Mevlüt Kaya* 
28- Muharrem A n 
29- Hikmet Çopur 
3ü- Hüseyin Bağcı 
31- Mehmet Dikici 
32- Erdoğan Gedik 
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