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Bu tüzük; Siyasi Partiler Kanununun 4. ve S. mad
delerine uyarak, Yurduna ve Ulusuna âşık, "Egemenliğin 
Kayıtsız ve Şartsız Türk Milletine ait olduğuna, ANA
YASA'da öngörülen hürriyetçi demokrasiye, ATATÜRK 
İLKELERİ'ne", her şeyin Vatan için yapıldığına inan
mış otuziki Kurucu üye tarafından oluşturulan HALKÇI 
PARTİ'nin Kurucularınca hazırlanarak 12.5.1983 tari
hinde oy birliği ile kabul edilmiş ve Partinin Tüzel Kişi
lik kazandığı 20.5.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ VE İLKELER 

(Madde 1 - 4 ) 



KURULUŞ 
Madde 1 

Halkçı Parti programındaki anlamları ile, CUM
HURİYETÇİ, MİLLİYETÇİ, HALKÇI, DEVLETÇİ, 
LAİK ve DEVRİMCİ siyasal bir kuruluştur. 

Merkezi Ankara'dadır. 
Halkçı Parti'nin Amblemi; çevresinde altı uzun, 

altı kısa ışın bulunan ve ortasında (H.P.) harfleri yer 
alan güneştir. 

Güneş, kırmızı zemin üzerine beyaz renktedir. 
AMAÇ 
Madde 2 

Halkçı Partinin amacı, Atatürk devrim ve ilkeleri 
doğrultusunda, Türk Ulusu'nun bağımsızlığını, Ülkesi ve 
Ulusu ile bölünmezliğini, güvenlik ve bütünlüğünü, Cum
huriyetçi, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi 
korumak sosyal adalete dayalı bir devlet anlayışı ile ya
pısı içinde, hızlı ve hakça bir gelişmeyi gerçekleştirerek 
toplumsal dayanışmayı, halkın mutluluğunu ve refahını 
sağlamak: Kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal 
hukuk devleti ve sosyal adalet esasları ile bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırarak, kamu çalışmalarını etkilemek, yönetmek 
yönlendirmek ve denedemekrir. 

SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI 
Madde 3-

HALKÇI Parti ve üyeleri için siyasal yaşamda görev 
almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Siyasal görevler, 
özel çıkarlar için kullanılamaz. Partide siyasal etkinlik 
kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz. 



ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 4-
Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, par

tililerin tümüne açıktır. 
Partili için başarı, partinin başarısıdır. 
Partililer, toplum hayatının ve parti görevlerinin ge

rektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine 
Partinin başardı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilme
lerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar. 



İKİNCİ BÖLÜM 
ÜYELİK 

( Madde 5 - 18 ) 



s 

ÜYELİK 
Madde 5-

HALKÇI Partiye 21 yaşını dolduran, medeni ve si
yasi haklan kullanma ehliyetine sahip bulunan, Partinin 
İlkelerini, programını, tüzüğünü benimseyen ve siyasal 
partilere girmeleri yasalarca yasaklanmayan her yurttaş 
üye olabilir. 

PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI VE GÖREV
LERİ 
Madde 6-

Parti Üyeleri : 
a) Partiye ydda 240-4.000.- TL. arasında aidat ve

rirler. 
b) Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle ve onla

rın kazanmalarını sağlamak için çalışmakla yükümlüdür
ler. 

c) Partinin ilkelerini, programını, büyük kongre bil
dirgelerini, Partinin genel politikası ile hizmetlerini her 
olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmaya, anlatma
ya çalışırlar. 

d) Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına 
ve çalışmalarına katılırlar. Ve bunların kendilerine verdi
ği ödevleri yerine getirirler. 

e) Partide ve partinin üstlendiği hizmetlerde üzerle
rine aldıkları görevleri yerine getirmekle; Görevden ay
rılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz 
yapmakla yükümlüdürler. 

f) Parti üyelerini, parti görevlerini, partinin kendi
lerine sağladığı her türlü hizmet olanaklarını kendileri 
ve başkaları için özel çıkar aracı yapamazlar. 



ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA 
Madde 7-

Partiye üye olmak isteyen kişi, iki partilinin önerisi
ni taşıyan iki ömek başvurma belgesi ile sürekli olarak 
oturduğu veya sürekli işyerinin bulunduğu bçebaşkanlı-
ğına başvurur. 

Üyelik için başvuran kişiye bir alındı belgesi verilir. 
İlçe başkanlığı başvurulan, başvurma defterine ya

zar. Üyelikle ilgili dosya ve defterler o ilçedeki üyelere 
açık tutulur. 

ÜYELİĞE KABUL 
Madde 8-

tlçe yönetim kurulu, başvurmayı izleyen on gün 
içinde dilekte bulunan kişinin üyeliği konusunda karar 
vermek zorundadır. 

Üyelik dileğinin süresi içinde karara bağlanamaması 
durumunda üyelik kesinleşir. 

Üyeliği kesinleşen kişilerin adlan ve kimlikleri liste 
halinde ilçe binasında askrya konulur. 

Üyeliğin reddi karan Uç gün içinde dilekte bulunan 
kişiye yazdı olarak bildirilir. 

Üyeliğin reddine gerekçe gösterilmek zorunluğu 
yoktur. 
İTİRAZ 
Madde 9-

Üyelik dileğinin reddi halinde, ilgili, red kararının 
tebliği tarihini izleyen üç gün içinde & Yönetim kurulu
na başvurabilir. Ü yönetim kurulu başvurmadan itibaren 
İS gün içinde karar vermek zorundadır. Bu müddet için
de karara bağlanmayan itiraz kabul edilmiş sayılır. İl yö
netim kurulu karan kesindir. 



MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU 
ONAYI İLE ÜYE YAZIMI 
Madde 10-

Aşağıda belirlenenler, ancak ilgili il ve ilçe yönetim 
kurullarının görüşü alınarak ve merkez karar ve yönetim 
kurulunun onayı ile ilçedeki başvurma defterine yazdır. 

a) Partiden ayrılmış veya çıkarılmış olanlar: 
b) Başka partilerde üye iken ayrılmış olanlardan 

T. E M. M. Üyeliği, Belediye Başkanlığı, Partilerin merkez 
karar, yönetim ve disiplin organları başkan ve üyeliği ya 
da il ve ilçe yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlarla 
yapanlar, T.B.M.M. Üyeliği ya da il belediye başkanlığı 
seçimlerine aday olarak katılmış bulunanlar. 
DOĞRUDAN ASIL ÜYELİĞE YAZIM 
Madde 11-

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu örgüt yönetim 
birimlerinden gelen önerilere göre ya da doğrudan, parti 
yaran açısından gerekli gördüklerini yukarıdaki madde
lerde yazdı koşullara bağlı kalmaksızın, üyeliğe yazabilir. 

Bu durumda belgeler genel sekreterliğe ve ilgili ilçe
ye gönderilir. 
ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ 
Madde 12-

bçeler, mahalle veya köy esasına göre sayfalan ve 
kaç sayfadan ibaret olduktan ilçenin bulunduğu ilgili 
seçim kurulu başkanlığı tarafından mühürlenmiş ve tas
dik edilmiş üye kayıt defteri tutmakla zorunludurlar. 

Üyeliğe kabul edilen kişi üye kayıt defterine yazdır. 
Partiye giriş işlemlerini gösteren başvurma belgelerini bi
rer örneği üçe ve il kademesinde alfabetik sıra esasına 



göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır. Üye
liği kesinleşen kişi ilgili ilçe tarafından genel sekreter
liğe bildirilir. 
PARTİ KİMLİK BELGESİ 
Madde 13-

Üyelik, geçerli parti kimlik belgesi ile kanıtlanır. 
YER DEĞİŞTİRME 
Madde 14-

Kimse Partinin birden fazla teşkilat birimine üye 
kaydolamaz. Aksi halde son kayıt tarihinden önce yapı
nı ış olan üyelik kayıtları geçersizdir. 

Üyeler, iller örgütünde yazılı olduktan muhtarlık 
bölgesinde, ilçe ve il dışında görev alamazlar. 

Ancak, bir belediye sının içinde birden çok ilçe var
sa, bu ilçeler arasındaki yer değiştirmelerde bu kural uy
gulanmaz. 

Partiye yazdı olduğu muhtarlık bölgesinden ayrılan 
üye, ayrıldığı ve gittiği muhtarlık bölgesi ilçe yönetim 
kuruluna bilgi vererek bir ay içinde üyelik yazımını ak
tarmak zorundadır. 

T.B.M.M. Üyeleri, seçim çevrelerindeki üyeliklerini 
sürdürebilirler. 
AD SİLME 
Madde 15-

Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma bel
gesinde yanlış bilgi verdiği, üyeliğe yazım sırasında yasa
ların ve tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da 
bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılırsa; Üçe yönetim 
kurulu durumu il yönetim kurulu'na bildirir. İl yönetim 
kurulu partiliden yazdı olarak bilgi ister. Bu yazı onbeş 
gün içinde yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli gö-



rülmezse, il yönetim kurulu o partilinin adını silmeye ka
rar verir. Durumu onbeş gün içinde ilgiliye, ilçesine, ge
nel sekreterliğe bildirir. 

İlgili, ad silme kararını -kendisine bildirilmesinden 
başlayarak on gün içinde Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulu na itiraz edebilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
nun karan kesindir. 

Ad silme karan kesinleşince durum Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunca ilgiliye, il ve İlçe başkanlıklarına, 
genel sekreterliğe bildirilir. Ve ilgiliye duyurulur. Yargı 
organlannın kararlanna uyularak veya seçim kurulları
nın kararlarına uyularak adı silinenler için Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar. 
PARTİDEN AYRILMA 
Madde 16-

Her üye dilediği an üyelikten çekilme hakkına sahip
tir. 

Partiden ayrılmak istediklerini yazdı olarak bildiren 
üyelerin adları bağlı bulunduğu ilçe tarafından üye kayıt 
defterinden silinir, durum ilgiliye İl Başkanlığına ve ge
nel sekreterliğe bildirilir. 

ÜYE YAZIMLARININ GENEL SEKRETER
LİKTE TOPLANMASI 
Madde 17-

Tüzükte belirlenen kurallara uyularak parti yönetim 
birimlerince yapılan üye yazımlan genel sekreterlikte 
toplanır. 

Genel Sekreterlik, teknik olanaklardan da yararla
narak üye yazım işlerini, kuracağı üye yazım bürosuna 
yaptım. 



ÜYELİK YÖNETMELİĞİ 

Madde 18-
Üyelik için başvurma itiraz ve yazım kuralları, parti 

kimlik belgesinin biçimi, iki yddan çok aralıklı olmamak 
koşuluyla hangi tarihlerde nasd yenileneceğini ve üyelik
le ilgili işlemler, üyelik yönetmeliği ile düzenlenir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖRGÜT VE KURULLAR 

( Madde 19 - 4 0 ) 



PARTİ ÖRGÜTÜ 
Madde 19-

Parti örgütü: 
A) Merkez Organlarından 
B) bler Örgütünden. 
C) T.B.M.M. Guruplarından oluşur. 
A) MERKEZ ORGANLARI 

a) Büyük Kongre 
b) Genel Başkan 
c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
d) Merkez Disiplin Kurulu 
e)Küçük Kongreden 

B) İLLER ÖRGÜTÜ 
a) b ve bçe Kongreleri (Merkez tlçe Dahil) 
b) b ve bçe Yönetim Kurulları (Merkez bçe, yö

netim kurulu dahil) 
c) b disiplin kurulu ndan. 

C) PARTİ GRUPLARI 
a) T.B.M.M. Grup genel kurulu, 
b) T.B.M.M. Parti gurubu yönetim kurulu 
c) T.B.M.M. Parti gurubu disiplin kurulundan 

oluşur. 

ÖRGÜT YÖNETİM BİRİMLERİ 
Madde 20-

bçeler, bler ve Merkez Yönetim Kurulu parti örgü
tündeki yönetim birimleridir. 

Yönetim birimleri, bu sıra ile birbirine bağlıdır. 

İLÇE YÖNETİM KURULU 
Madde 21-

bçe yönetim kurulu, bçelerde, bçe Başkanı ve sekiz 
asil, 8 yedek üyeden kurulur. 



I L Y Ö N E T I M K U R U L U 
Madde 22-

İl yönetim kurulu, İllerde il başkanı ve 14 asil, 14 
yedek üyeden kurulur. 

B A Ş K A N V E Y Ö N E T I M K U R U L U S E Ç I M I 
Madde 23-

İlçe ve İl başkanları ile ilçe ve il yönetim kurulu 
üyeleri; Kendi kongrelerince gizli oyla ve ayn ayrı seçi
lirler. 

İ L Ç E V E İ L B A Ş K A N I 
Madde 24-

İlçe ve il başkanları, görevli oldukları yönetim biri
mi çevresinde parti temsilcileridir. 

Yönetim birimleri adına parti örgütü, kuruluşlar ve 
kişilerle yazışma yapar, ilişki kurarlar. Yönetim birimi 
çevresindeki kamu işlerini izleyerek gerekü girişimlerde 
bulunurlar. 

Aynı kişi, ara verilmeksizin beş defadan fazla ilçe 
ve il başkanlığına seçilemez. Yeniden seçilebilmesi için 
aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur. 

S E K R E T E R Ü Y E V E S A Y M A N Ü Y E 
Madde 25 

Yönetim kurulları, içlerinden gizli oyla bir sekreter 
üye ve bir sayman üye seçerler. 

Al Sekreter Üye: 
a) Yönetim birimindeki parti çalışmalarının izlen

mesinde ve denetlenmesinde, progpoganda ve seçim işle
rini yürütülmesinde başkanın yardımcısıdır. 



b) Partinin her türlü yazım işlerini yürütür. 
c) Başkan bulunmadığında ona vekillik eder. 
B) SAYMAN ÜYE 
a) Kendi yönetim biriminin hesap işlerini yürütür. 
b) Alt yönetim biriminin hesaplarını deneder. 
c) Gelir ve gider işlemlerinin zamanında ve düzenli 

yapılmasını sağlar. 
C) Sekreter üye ve sayman üye, görevlerinden dolayı 

yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Ve yönetim ku
rulu üye tam sayısının çoğunluk karan ile görevlerinden 
alınabilirler. 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARININ GÖ
REVLERİ 
Madde 26-

Yönetim kurulları, kendi yönetim birimleri çevresin
de partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleşmesi için 
yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yü
kümlüdür. 

Bu amaçla: 
A) Partinin İlkelerini, programını, görüşlerini halka 

beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Ve bunlara 
karşı yöneltilen propogandaları karşılar. 

B) Tüzük kurallarını, kongrelerinin kararlarını ve üst 
yönetim birimlerinin buyruklarını uygular. Alt yönetim 
birimlerinin bunları uygulamasını sağlar. Ve Deneder. 

C) Başka partilerin çalışmalarını izler. 
D) Partinin üye sayısını ve yandaşlannı çoğaltmaya 

çalışır. 
E) Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını 

sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve çalışmalan ya-



par. Seçim örgütlenmesini sağlar ve denetler, kendilerine 
düşen yasal görevleri süresinde yerine getirir. 

F) Yönetim birimleri çevresindeki ekonomik, sos
yal, mesleki ve yönetsel sorunları inceler, bunların çözü
müne yardımcı olur. Çevresindeki kuruluşlar ve bunların 
çalışmaları ile ilgilenir. 

G) Yönetim birimindeki ekonomik, sosyal ve siyasal 
olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yöne
tim birimine bildirir. 

H) Üst yönetim biriminin bilgisi ile çevrelerinde si
yasal, toplumsal, kültürel nitelikte toplantılar düzenler. 

I) Yönetim ve yürütmeyle ilgili olmayan belli konu
ların incelenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların yü
rütülmesi gibi konularda üyelerinden birini veya birkaçını 
görevlendirebilir, komisyonlar kurabilir. 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARININ ÇA
LIŞMA KURALLARI 
Madde 27-

tkinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlar ile karı 
ve koca aynı yönetim kurulunda bulunamazlar ve bir 
kimse birden çok yönetim kurulunda başkan veya üye 
olamaz. 

Yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile on günde en az bir kez olağan toplantılarını yapar ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. 

Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelme
yen üye, yönetim kurulu karan ile görevinden alınabilir. 
Bu biçimde görevden alınanlar on günlük sürelerle ve sı
rası ile üst kurullara başvurabilir. Merkez Karar ve Yöne
tim kurulunun karan kesindir. 



Her yönetim kurulu, çalışmalarından elde ettiği so
nuçlara ilişkin bilgileri üst yönetim birimine raporla su
nar. 

Yönetim kurullarının çalışma yöntemleri, görev bö
lümü "Yönetim kurulları çalışma yönetmeliği" ile düzen
lenir. 

GENEL BAŞKAN 
Madde 28-

Genel başkan, disiplin kurulları dışında bütün parti 
örgütünün başkanıdır. Büyük kongrece gizli oyla ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada 
sonuç alınmazsa üçüncü oylamada en çok oy alan seçil
miş sayılır. 

Partiyi genel başkan temsil eder. 
Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiri yayın

lamaya ancak, Genel Başkan. Genel Başkan Yardımcıları 
ve Genel Sekreter yetkilidirler. 

Genel başkan parti yönetim birimlerini, kurul ve or
ganlarını ve görevlileri birlikte ya da ayn ayrı toplantıya 
çağırabilir. 

Parti görevlilerinin ve çalışmalarının gerektirdiği 
tedbirleri alır. 

Yetkili kurullarca verilen kararların ilgililerce uygu
lanmasını denetler. 

Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirim
leri yapar. 

Genel başkanın yokluğunda görevlerini yapmak için 
merkez karar ve yönetim kurulu kararı ile genel başkan 
yardımcılarından birisi vekillik eder. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 
Madde 29-

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, genel başkan ve 



Büyük kongrece seçilin ofuzüç (33) üyeden kurulur. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partinin amaçla

rının gerçekleştirilmesinde ve parti işlerinde en yüksek 
merkez karar ve yönetim organıdır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri partinin 
diğer kuruluşlarında görev alamazlar. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, GENEL 
SEKRETER, GENEL SEKRETER YARDIMCI
LARI, GENEL SAYMAN 

Madde 30-
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla dört ge
nel başkan yardımcısı, bir genel sekreter dört genel sek
reter yardımcısı ve bir genel sayman seçilir. Bu üyeler 
genel başkanın başkanlığında başkanlık divanını oluş
tururlar. 

Başkanlık divanı, merkez karar ve yönetim kurulu 
kararları uyarlannca parti çalışmalarını yürütür. 

Genel başkan yardımcıları genel başkasın çalışma
larında yardımcı olurlar. 

Merkez karar ve yönetim kurulunca verilen görevleri 
yerine getirirler. 

T.B.M.M. Gurubu ile merkez karar ve yönetim kuru
lu arasındaki ilişkileri düzenlerler. 

Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma ve ha
berleşme yeridir. 

Genel başkanlık adına partiyi mahkemelerde, dev
let daire ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişki
lerde genel sekreter temsil eder. Yazdı olarak görevlen
direceği yardımcdan da bu temsile yetkilidir. 

Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda genel 
başkanın onayı ile görevlendireceği bir yardımcısı vekil
lik eder. 



Genel Sekreter yardımcıları çalışmalarında genel 
sekreter'e yardımcı olurlar. 

Genel Sayman partinin mali işlerini yürütür. 
Genel Başkan yardımcıları, genel sekreter, genel sek

reter yardımcıları ve genel sayman merkez karar ve yöne
tim kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile görevden 
alınabilirler. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
NUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 31-

A) Partinin genel politikasının ve stratejisinin sap
tanması ve parti çalışmaları ile ilgili olarak: 

Merkez Katar ve Yönetim Kurulu, 
a) Zorunlu nedenler dolayısıyla büyük kongrenin 

toplanamadığı hallerde partinin hukuki varlığına son ve
rilmesi ile tüzük ve programın değiştirilmesi dışındaki bü
tün kararlan alabilir. 

b) Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükü
metten çekilmeye veya ayrılmaya karar verir. Bu karar
larda, T.B.M.M. parti gurubu başkan ve başkan verilleri 
ile gurup yönetim kurulu üyeleri de oylamaya katılırlar. 

c) Parti programı ve büyük kongre kararlan ile seçim 
bildirgesi çerçevesinde partinin politikasını, stratejisini 
saptar. Ve bu politikanın uygulanması, halka anlatılıp be
nimsetilmesi için gereken çalışmaları düzenler. 

d) Partinin hükümetle, başka parti ve kuruluşlarla 
olan ilişkilerini düzenler. 

c) Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümet progra
mı üzerinde görüşlerini bildirir. 

f) Parti için eğitim çalışmalarını düzenler. 
g) Olağan ve olağanüstü büyük kongrelerie ilgili ge

rekli hazırlıkları yapar. 



h) Yıllık bütçeyi düzenler ve uygulatır. Büyük kon
gre ve ilgili mercilere sunmak üzere kesin hesap hazırlar. 

ı) Çalışma dönemi ile flgili olarak büyük kongreye 
sunulacak raporu ve büyük kongrede görüşülmesini iste
diği konularla ilgili karar taşanlarını hazırlar. Tüzüğün 
öngördüğü yönetmelikleri hazırlar ve yürürlüğe koyar. 

B) Örgüt ve yönetimle ilgili olarak Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu: 

a) Genel Başkan Yardımcdarı, Genel Sekreter, Genel 
Sekreter Yardımcıları ve Genel Sayman'ı seçer. 

b) Tüzük hükümlerine göre, parti örgütünü yönetir, 
denetler ve geliştirir. 

c) Parti çalışmalarının yürürümünde başkanlık diva
nına yetki verir. 

d) İlçe kongresi delege seçimleri ile bütün kongrele
rin yasa, tüzük ve yönetmelikler kurallarına uygunluğunu 
denetler ve gerekli kararlan alır. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 
TOPLANTILARI 
Madde 32-

Merkez Karar ve Yönetim kurulu, en az on günde bir 
toplanır. 

Gerektiğinde genel başkanın, genel başkanın bulun
madığı zaman genel sekreterin, ya da üyelerin üçte biri
nin isteği üzerine de kurul belli bir gündem için her an 
toplanabilir. 

Kurulun başkanı Genel Başkandır. 
Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda toplantıya 

genel başkan yardımcılarından birisi başkanlak eder. 
Hükümet işleri hakkında bilgi istemek veya belli ko

nularda görüşmek üzere, genel başkan veya merkez ka
rar ve yönetim kurulunca çağrılan bakanlar, görüşmele
re katılırlar. Kurul üyesi değillerse oy kuDanamazlar. 



Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelme
yen üye, merkez karar ve yönetim kurulu karan ile 
görevden ayrılmış saydır. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
NUN GÖREV BÖLÜMÜ 
Madde 33-

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yardım-
cdarı ve merkez yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev 
bölümünü genel başkan yapar. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun; genel başkan 
yardımcılan, genel sekreter ile genel sekreter yardımcıla
rının, genel saymanın ve merkez karar ve yönetim kurulu 
üyelerinin çalışma yöntemleri, merkezde kurulacak büro
ların kuruluş ve işleyiş biçimleri ve kadrolan "Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu çalışma yönetmeliği" fle 
düzenlenir. 
ÖZEL GÖREVLENDİRME VE KOMİSYON
LAR 
Madde 34-

Merkez Karar ve Yönetim kurulu, belli konuların in
celenmesinde, izlenmesinde bilimsel çalışmaların yürü
tülmesinde üyelerinden birini veya birkaçını görevlendi
rebileceği gibi bu amaçlarla komisyonlar da kurabilir. 

Bu komisyonlarda partili T.B.M.M. Üyeleri, partinin 
diğer üyeleri ve parti üyesi olmayan uzmanlar görevlen
dirilebilir. 
GÖREVİN BOŞALMASI 
Madde 35-

Parti örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile göre
vinden ayrılması ya da değişik nedenlerle görevin boşal
ması durumunda yeni görevli aşağıdaki biçimlerde belir
lenir. 



A) Genel Başkanlık boşaldığında: Merkez Karar ve 
yönetim kurulu, partiyi temsil yetkisini genel başkan 
yardımcılarından birine tevdi eder ve büyük kongreyi on 
güç içinde toplantıya çağırır. 

B) Merkez Karar ve yönetim kurulundan boşalma 
olduğunda, yerlerine büyük kongereden seçimle gelen 
yedek üyeler sırası ile çağrılır. Yedeklerin çağrdmasın-
dan sonradaki merkez Karar ve yönetim kurulu üyeleri
nin sayısı yarıya düştüğünde bu sıradan görevde bulunan
larla görev sürdürülerek Genel Başkan yeni merkez yöne
tim kurulu seçimi için Büyük Kongreyi olağanüstü top
lantıya çağırır. 

C) II başkanlığı boşaldığında: Gelecek olan kongre
ye dek görev yapmak üzere yenisi, yönetim kurulu üye
leri veya partililer arasından il yönetim kurulunca üye 
tam sayısının çoğunluğu ile geciktirilmeden seçilir. 

D) Üçe başkanlığı boşaldığında: Gelecek olağan 
kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi yönetim ku
rulu üyeleri veya partililer arasından, ilçe yönetim kuru
lunca, üye tam sayısının çoğunluğu ile geciktirilmeden 
seçilir. 

E) İl ve ilçe yönetim kurullarında boşalma olduğun
da yerlerine kongreden seçimle gelen yedek üyeler sırası 
ile çağrılır. Yedeklerin çağrılmasından sonradaki yöne
tim kurulları üyelerinin sayısı yarıya düştüğünde yöne
tim kurulları düşmüş sayılır. Yönetim birimi başkanı, 
durumu geciktirmeden üst yönetim birimine bildirir. 
Üst yönetim kurulu ilgili yönetim kurulu ilgili yönetim 
birimi başkanı ile ve partililerle görüşerek, gelecek ola
ğan kongreye dek görev yapmak üzere, geciktirmeden 
yeni yönetim kurulunu belirlerler. 

Bu durumda kırkbeş gün içinde kongre üyelerinin 
beşte biri isterse yönetim kurulu üyeleri seçimi için kon-



grenin olağanüstü olarak toplanmasını yönetim birimi 
başkanı sağlar. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmiş de
ğilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

GÖREVDEN ALMA 
Madde 36 

A) Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre belli sürelerde 
yapılması gereken işleri yapmayan, partinin genel siyasal 
doğrultusu ile ve ilkeleri ile bağdaşmaz tutum ve davra
nış içine giren il ve ilçe başkanı ve yönetim kurulu üye
leri ana yönetim birimi üst yönetim kurulu kararı ile gö
revden alınırlar. 

B) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin yüklediği ve
ya üst yönetim birimlerinin verdiği görevleri yapmayan, 
parti çalışmalarını aksatan, üst kurulların ve disiplin ku
rulların süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan il, ilçe 
başkan ve yönetim kurul üyeleri üst yönetim kurulunca 
yazı ile uyarılır. Bu uyarıda verilen en çok bir aylık süre 
içinde uyan gereklerini yerine getirmeyenler üst yönetim 
kurulu karan ile görevden alınırlar. Seçim döneminde, 
bu durumlar içinde (A) bendi uygulanabilir. 

Görevden alma karan siyasi partiler Kanununun 101. 
maddesi (d/l) bendinde gösterilen haller dışında yetkili 
kurulların üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli 
oyla alınır.. 

C) (A) ve (B) bendlerindeki yetkinin kullaıulması 
sonucu görevden almanlar beşgün içinde üst kurula iti
raz edebilirler. Üst kurulun bir ay içinde vereceği karar 
kesindir. 

İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve dev-
refeneyi geciktirme nedeni sayılmaz. 

D) Merkez Karar ve yönetim kurulu, yukarıda sayı
lan nedeninle parti yaran açısından ivedilik bulunan, du
rumlarda, üst yönetim biriminin görüşünü de alarak ve 



bilgi vererek her örgüt yönetim birimini görevden alabi
lir. 

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM 

Madde 37-
Üst kurulca görevden alınan il, ilçe başkanı ve yöne

tim kurulu yerine, aşağıdaki biçimde yenileri belirlenir. 
A) Başkan görevden alınmış ise: 35. maddenin (C) 

ve (D) bencileri uyarınca seçim yapdır. 
B) Başkan ve yönetim kurulu birlikte ya da yalnız 

yönetim kurulu görevden alınmış ise üst ana yönetim bi
rimi bir geçici kurul görevlendirir. Geçici kurul, görev
den alınanların yerine görevden alma kararının il ve ilçe 
yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren seçim yapıl
ması için il kongresini kırkbeş, ilçe kongresini otuz gün 
içinde olağanüstü toplar. Bu kongrede üst kurulun görev
den alma nedenlerini saptayan raporu okunur. Görevden 
alınanların ve görevden alan üst kurulun temsilcileri di
lerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalarından son
ra görüşmesiz seçim yapılır. 

Otuz ve kırkbeş günlük süreler içinde yeni delegeler 
seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

PARTİ DENETMEN LERİ 

Madde 38-
Merkez Karar ve yönetim kurulu, örgütle ilgili görev

lerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere, parti 
denetmenleri görevlendirir. Parti denetmenlerine, merkez 
karar ve yönetim kurulunca belli konularda gereken yet
kiler verilir. 

Parti denetmenlerinin görev ve yetkileri de "parti de
netmenleri yönetmeliği" ile düzenlenir. 



KÜÇÜK KONGRE 

Madde 39-
a) Genel Başkan, 
b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 
c) Partili Millet vekilleri, 
d) b Başkanları, 
Küçük Kongre üyesidirler. 
Küçük Kongre merkez karar ve yönetim kurulunca 

gerekli görüldüğü zaman genel başkan tarafından toplan
tıya çağrılır. 

Küçük kongre merkez karar ve yönetim kurulunun 
yetki alanına giren konularda görüşlerini bildirir. 

Küçük kongrenin çalışma yöntemleri, "Küçük kon
gre yönetmeliği" ile düzenlenir. Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarısı, küçük 
kongrenin ilk toplantısına sunulur. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KONGRELER VE BÜYÜK KONGRE 

( Madde 40 - 58 ) 



KONGRELER SÜRESİ 
Madde 40-

İlçe ve il kongreleri iki ydda bir yapdır. 
İlçe kongrelerinin günleri, 1 Mayıs - 3- Eylül tarihleri 

arasında olmak üzere üçe yönetim kurulları ile görüşüle
rek il yönetim kurullarınca: il kongrelerinin günleri ise, 
1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olmak üzere il yöne
tim kurulları ile görüşülerek merkez karar ve yönetim ku
rulunca saptanır. 

Merkez Karar ve yönetim kurulu, gerekli görürse 
kongrelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmeye 
yetkilidir. 
DELEGE VE KONGRE ÜYESİ 
Madde 41-

Bir kongreye veya büyük kongreye katdmak üzere, 
alt yönetim birimi toplantısında veya kongresinde seçi
len partiliye "Delege" : partide aldıkları görev nedeniyle 
kongrelere katdanlaria delegelerin tümüne "kongre üye
si" denilir. 

Kongre üye tam sayısı, kongre üyeleri toplam sayısı
dır. 
DELEGE SAYISI 
Madde 42-

İlçe kongresi delege sayısı en çok dört yüz, il kongre 
delege sayısı en çok altı yüzdür. 

A) İlçe kongresine katılmak üzere ilçe hudutları da
hilindeki köy ve mahallelerde, partiye kayıtlı her yirmi-
beş üye için bir, delege seçilir. 

Kadınlarla, siyasi parti üyesi olma niteliğine sahip 
gençlerin, işçilerin, köylülerin, esnaf ve sanatkarların, de
lege seçme veya seçilme ağırlıklarını yöresel özelliklere 
göre hakça duyurabflmderini sağlayıcı kurallar yönetme-



likte gösterilir. Gerektiğinde delege sayısının saptanması
na dayanak olan oy sayıları bu yönetmelikle azaltılabi
lir. Köy ve mahallerdeki üye sayısı delgele kontenjanı 
verilmesini gerektiren nisbetin altında ise, merkez yöne
tim kurulu bu durumdaki köy ve mahallelerin diğer köy 
ve mahallelerle birleştirilerek delege seçmelerine karar 
verebilir. 

Üçe kongresine katdacak delege toplam dört yüzü 
aşarsa bu sayının dörtyüze indirilmesine ilişkin kurallar, 
yönetmelikle belirlenir. 

B) fi kongresine katdmak üzere, ilçe kongrelerinde, 
o ilçede partinin aldığı her tam ikiyüz elli oy için bir 
delege seçilir. 

b kongresine katdacak delege sayısı altıyüzü aşarsa, 
o ilde partinin aldığı oy sayısı buna bölünerek delege se
çiminde esas almaç ak sayı bulunur. 

İLÇE KONGRESİ ÜYELERİ 
Madde 43-

a) 42. maddede belirlenen köy ve muhtarlık bölgesi 
toplantılarında seçilen delegeler, 

b) ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 
bçe kongresinin üyesidirler. 
Eski ilçe başkanları, o ilçe çevresinde belediye baş

kanlığı yapmış olan partililer ile ilçenin bağlı bulundu
ğu ilin partili Türkiye B.M.Meclisi yem ve eski üyeleri il
çe kongresinin onur üyesidir. 
İL KONGRESİ ÜYELERİ 
Madde 44-

a) Tüzüğün 42. maddesi uyarınca ilçe kongrelerince 
seçilen delegeler, 

b) b başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, 



c) Ü disiplin kurulu başkan ve üyeleri, 
d) O ilden seçilen ve görevde bulunan partili 

T.B.M.M. üyeleri, il kongresinin üyesidirler. 
Eski il başkanları, il belediye başkanlığını ve 

T.B.M.M. Üyeliğini yapmış olan partililer il kongresinin 
onur üyesidir. 

KONGRE ÜYELİĞİNİN SÜRESİ 
Madde 45-

Bir üst yönetim birimi kongresine üye olarak seçilen
lerin kongre üyeliği süresi, kendilerini seçen yönetim bi
rimi toplantısının veya kongresinin gelecek olağan top
lantısına kadardır. Yenileri seçilinceye dek görevleri de
vam eder. 

Görevleri nedeniyle kongre üyesi olanlar, bir alt yö
netim birimi kongresine üye seçilemezler. Üst yönetim 
birimi kongresi için belirlenen tarihten önce kongresini 
yapmayan alt yönetim birimi üst yönetim birimi kongre
sine katılamaz. 

KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETER 
SAYISI 
Madde 46-

ll ve ilçe kongrelerinin toplanacağı yer, gün ve saat 
en az on gün önce yönetim kurulu başkanlığınca üyelere, 
il ve ilçe binasında yapdacak bir ilan ile duyurulur. 

İl ve İlçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunlu
ğu ile toplan». Kongreyi başkan, başkan yoksa sekreter 
üye ikisi de yoksa üst yönetim birimi temsilcisi açar. 

bk çağn üzerine yapdan toplantıda yeter sayı bu
lunmazsa kongre, yedi gün içinde uygun bir güne ertele
nir. Erteleme, toplan tada bulunanlara duyurulur. Üyele
re ve ilgililere yeniden çağrı yapdır. 

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 



O L A Ğ A N ÜSTÜ K O N G R E L E R 
Madde 47-

Kongreler üst yönetim kurulunun kararıyla veya 
üyelerden beşte birinin isteği ile olağanüstü toplanır. 

Olağanüstü kongre gündemi, isteyenlerce düzenlenir. 
Bu kongrelerde gündeme seçim maddesi konulamaz. Baş
ka konu görüşülemez. 

35. maddenin (E) bendi ile 37. maddenin (B) bendi 
hükümleri saklıdır. 
K O N G R E N I N G Ü N D E M I 
Madde 48-

Kongrelerin gündemi ilgili yönetim kurullarınca be
lirlenir. 

Olağan kongrelerin gündemlerinde açdış, kongre 
başkanlık kurulu seçimi, çalışma ve hesap raporlarının 
okunması, görüşülmesi, onaylanması ve aklama ile seçim
ler ve uygun görülecek başka konular bulunur. 

Üst yönetim kurulunun, Merkez Yönetim Kurulu
nun ve Kongre üyelerinin ondabirinin yazdı isteği ile 
de bir konu gündeme eklenebilir. 

Kongrenin çoğunluk karan ile, gündemin sırasında 
değişiklik yapdabilir. 

Ancak, kongre başkanlık kurulu seçimi ile çalışma 
ve hesap raporlarının okunmasından, görüşülmesinden 
oylanmasından, aklanmadan önce başka bir madde görü
şülemez. 
O T U R U M V E K A R A R I L K E L E R I 
Madde 49-

Aksine karar alınmadıkça büyük kongre ve kongre 
oturumları açıktır. 

Büyük kongre ve kongreler, hazır bulunanların salt 



çoğunluğu ile karar alırlar. 
Değişik kademelerdeki kongrelerde tabii üye olarak 

bulunan merkez denerim kurulu ile il ve üçe yönetim 
kurulu üyeleri, mensup oldukları kurulun aklanması (1b-
raı) için yapdan oylamalara katdamazlar. 

Büyük kongre ve kongrelerde hesap konuları ile kon
grece kongrede kararlaştırılan başka konular, konu ile il
gili olarak sunulacak rapor okunduktan sonra görüşü
lüp onaylanabilir. 

Büyük kongre ve kongrelerde alman kararlar, baş
kanlıkça kongreye duyurulur ve tutanağa yazdır. Aksine 
karar yoksa kararlar işaret oyu ile alınır. 

KONGRE BAŞKANLIK KURULU 
Madde 50-

Kongre açüdıktan sonra, kongre üyeleri veya partili
ler arasından bir başkan, kongre üyeleri arasından yeteri 
kadar ikinci başkan ve yazman seçilir. 

Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri kongre başkan
lık kurullarında görev alamazlar. 
GÖRÜŞMELER 
Madde 51-

Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır, söz 
isteyenlere sıra ile söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, 
konuların görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır. 

Onur üyeleri konuşabilir, oy kullanamazlar. 
Geçici kurul başkanları ve üyeleri kongrelerine katı

lırlar, konuşabilirler. Delege sıfatı olmayanların kongrede 
oy kullanmaya hakları yoktur. 

Üst yönetim birimi başkanı ve temsilcisi ile merkez 
yönetim kurulu üyelerine istediklerinde, sıra gözetilmek
sizin söz verilir. Konuşma süresi sınırlaması bunlar için 



uygulanmaz. 
Söz isteyen varsa, çalışma raporu üzerinde beş;öte

ki konularda üç üye konuşmadan yeterlik önergesi oyla
nanı az. 

SEÇİMLER 
Madde 52-

Partinin merkez karar ve yönetim kurulu, merkez 
disiplin kurulu, il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri, il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçim
lerinde izlenecek usul ve esaslar siyasi Partiler kanunu
nun 21. maddesi hükmüne tabiidir. 

İTİRAZ 
Madde 53-

tlçe kongresi delege seçimleri ile il ve ilçe kongrele
rinde seçimler dışındaki konularda alınmış olan kararla
ra ilişkin itirazlar aşağıdaki kurallar içinde yapılır ve 
karara bağlanır. 

A) İlçe kongresi delegelerinin seçimine ilişkin iti
razlar, o muhtarlık bölgesinde yazılı partililerce seçim
lerden sonraki beş gün içinde, ilçe yönetim kuruluna, 
ilçe yönetim kurulu kararlarına karşı, beş gün içinde 
il yönetim kuruluna itiraz yapılabilir. 

İl yönetim kurulunun kararı kesindir. 
B) İlçe kongresi kararları için kongre üyelerince 

beş gün içinde il yönetim kuruluna; İl yönetim kurulu
nun kararlarına karşı, beş gün içinde merkez karar ve 
yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

Merkez karar ve yönetim kurulu kararı kesindir. 
C) İl kongresi kararları için, kongre üyelerince beş 



gün içinde merkez karar ve yönetim kuruluna itiraz 
edilebilir. 

Merkez Karar ve yönetim kurulu kararı kesindir. 
D) Yapdan itirazlar üzerine, ilçe yönetim kurulu 

beş gün, il yönetim kurulu on gün, merkez karar ve 
yönetim kurulu onbeş gün içinde karar verir. 

Sonuç ilgiliye ve birimine yazdı olarak bildirilir. 
İtirazlara süresi içinde ilgili yönetim birimi karar 

vermezse ilgiliye üst yönetim birimine beş gün içinde iti
raz hakkı doğar. 

İtirazlar, ilgili yönetim biriminin kongresinden önce 
kesin karara bağlanır. 

E) İtirazlar yazılı yapüır. 
F) İtiraz, işlemleri durdurmaz. 
G) Büyük kongre ve kongre süresince, kongre baş

kanlık kurullarınca yapılacak itiraz hakkı saklıdır. 
H) 31. maddenin (B) (D) fıkrası hükümleri saklıdır. 

KONGRELER YÖNETMELİĞİ 
Madde 54-

Kongrelerde uygulanacak çağrı, toplama, görüşme, 
karar ve başka işlemlerle ilgili kural ve yöntemler "Kon
greler yönetmeliği" ile düzenlenir. 

BÜYÜK KONGRENİN TANIMI 
Madde 55-

Büyük Kongre, partinin en yüksek organıdır. Bütün 
Partililer, büyük kongre kararlarına uyarlar. Büyük kon
gre kararlan, ilgililere ve kamuoyuna duyurulur. 



BÜYÜK KONGRE ÜYELERİ 
Madde 56-

Büyük Kongre, 
a) Genel Başkan, 
b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
c) Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, 
d) Partili Başkanlar ve Milletvekilleri, 
e) b kongrelerince o ilin T.B.M.M. Üye sayısının iki 

katı olarak seçilen büyük kongre delegelerinden oluşur. 
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük Kongre üyesi olan 

kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemez
ler. 

Genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı, genel 
sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, genel saymanlık, 
T.B.M.M. başkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. Üyeliği 
yapmış üyeler büyük kongrenin onur üyesidirler. Onur 
üyeleri konuşabilir, oy kullanamazlar. 

BÜYÜK KONGREYE ÇAĞRI, GÜNDEM, TOP
LANTI VE KARAR SAYISI 
Madde 57-

Büyük kongre iki ydda bir toplanır. 
Büyük Kongrenin toplanacağı yer, gün ve saat ile 

gündemi merkez karar ve yönetim kurulunca belirlenir 
ve en az otuz gün önce genel başkanca duyurulur. 

Genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kuru
lunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin 
en az beşte birinin yazdı istemi üzerine büyük kongre 
olağan üstü toplanır. 



Olağanüstü toplantı, en az on gün önce ilgililere du
yurulur. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre 
üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine 
yapdan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, 
ikinci çağn üzerine yapılacak toplantıda yeter sayı 
aranmaz. 

Olağan üstü toplantının gündemi, isteyenlerce düzen
lenir; 

Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular 
görüşülür, seçim yapdmaz. 

Büyük kongrede hazır bulunan üyelerin en az onda 
biri tarafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme 
konulması zorunludur. 

Büyük kongrenin karar yeter sayısı, hazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti tüzük programında değişiklik yapılmasına iliş
kin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda 
karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, 
bunların genel başkan, merkez karar ve yönetim kurulu 
veya büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafın
dan ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük 
ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendi
ren konularla kamu faaliyeüeri konularında karar alın
masına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin 
büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafın
dan yapdmış olması şarttır. Bu teklifler, büyük kongre
ce seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komis
yon raporuyla birlikte incelenir, karara bağlanır. 



BÜYÜK KONGRENİN YETKİLERİ 
Madde 58-

Parti genel başkanını, Merkez Karar ve Yönetim 
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oyla 
seçmek, partinin tüzük ve programında değişiklik yap
mak: partinin gelir-gider hesabını kabul ve merkez ka
rar ve yönetim kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı 
red etmek, kanunlar, parti tüzük ve parti programı çer
çevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu 
faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte 
olmak şartı ile temenni kararları ve bağlayıcı kararlar 
almak; Partinin feshine veya bir başka parti ile birleş
mesine ve böylece partinin hukuki varlığının sona ermesi 
nedeniyle partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline 
dair kararlar vermek büyük kongrenin yetkilerindendir. 

BÜYÜK KONGRE GÖRÜŞMELERİ 
Madde 59-

Büyük kongreyi genel başkan, genel başkan yoksa 
genel başkan vekili açar. 

Genel başkanlık, Merkez Karar ve Yönetim Kuru
lunca büyük kongreye sunulacak rapor ve karar taşan
larını, büyük kongre tarihinin duyumlusu ile birlikte il 
başkanlıklarına ve T.B.M.M. parti gurubuna gönderir, 
Büyük kongrede kurulacak komisyonların adlarını da be
lirler. 

T.B.M.M. Parti gurubu ve her ilin büyük kongre dele
geleri aralarında toplanarak, rapor ve karar tasarılarını in
celerler, görüşlerini saptarlar, ancak bağlayıcı kararlar 
alamazlar. T.B.M.M. gurubu ve İller, katdmak istedikle-



ri büyük kongre hazırlık ve komisyonlarını belirlerler. Bu 
komisyonlar için T.B.M.M. Gurubu en çok iki ve iller
den birer üye görevlendirilir. Görevlendirilen üyenin adı, 
genel başkanlığa ivedilikle bildirilir. 

Hazırlık komisyonlarına genel başkanın görevlendi
receği üyeler de katdır. 

Hazırlık komisyonlarını genel başkan büyük kongre
den önce toplantıya çağırır. 

Büyük kongrede T.B.M.M. grubundan iki, illerden 
birer üye büyük kongre komisyonlarına seçilir. 

Merkez Karar ve yönetim kurulu büyük kongre ko
misyonlarına yeter sayıda üye verir. 

Büyük kongrede merkez karar ve yönetim kurulun
ca, T.B.M.M. gurubunca veya üyelerce ya da büyük kon-
re üyelerince sunularak komisyonlarda görüşme konusu 
yapdmış rapor ve karar tasardan dışında önerge verile
mez; görüşme ve oylama yapdamaz. 

Komisyonların görüşmelerine, komisyon üyesi olma
yan büyük kongre üyeleri de katılabilirler, oy kullana
mazlar. 

Büyük kongrenin olağan ve olğanüstü toplantdan, 
çalışma yöntemleri, "Büyük kongre yönetmeliği" ile 
düzenlenir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

( Madde 60 - 67 ) 



T.B.M.M. ÜYELİĞİ ADAYLIK YOKLAMASI 
Madde 60-

T.B.M.M. Seçimlerinde parti adayları siyasi partiler 
kanununun 7. bölümünde yer alan hükümler dahilinde 
bütün üyelerin katılacağı aday yoklaması ile seçilirler. 

ADAYLIĞA BAŞVURMA VE MERKEZ 
ADAYLIĞI 
Madde 61-

Adaylık 1-31 Mart günleri arasında, Genel Sekreterli
ğe yazı ile başvurularak istenir. 

Partinin ön seçime katıldığı seçim çevrelerinden 
çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüzde beşini 
aşmamak üzere merkez adaylarının hangi illerde ve sıra
larda gösterileceği il yönetim kurullarının görüşleri alına
rak merkez yönetim kurulunca saptanır. Ancak, gösteri
len merkez adayı, aday listesinde ön seçimde seçime ka-
tdan partililerin en az yüzde yetmişbeş oyunu almış olan 
adaym üstünde bir yere konamaz. 

ADAYLIK ÖN KOŞULLARI 
Madde 62-

Üler aday yoklamasına katılmak üzere adaylık iste
minde bulunanlar da anayasada ve' kanunlarda belirtilen 
şartlar aranır. 

Aday adaylığı için, parti üyesi olma şartı öngörül
mez. 

Başka partilerden ön seçimlere veya merkez adaylı
ğına başvuranlar veya katılanlar aday olamazlar. 

Partide aynı seçim için birden fazla seçim çevresin
den ön seçime katdma istekleri kabul edilmez. 

İl ve İlçe başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri görev 



yaptıktan yerden aday adayı olmak istedikleri takdirde, 
ön seçimden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek 
zorundadırlar. 

İNCELEME 
Madde 63-

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu başvurma süresi
nin bitiminden sonra, görevlendireceği üyelerine adaylık 
için başvuranların durumlarının anayasa, kanunlar ve tü
zükte belirtilen şartlara uygun bulunup bulunmadığı ko
nularında bir ön inceleme yaptım. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu inceleme yöntem
lerini başvurma süresinden önce saptar. 

İnceleme sonucunda aday yoklamasına katdmalan 
uygun bulunanlar saptanarak ilgililere duyurulur. 

MERKEZ YOKLAMASI 
Madde 64-

T.B.M.M. Üyeliği seçimlerinde; 
A) a- Bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday 

sayısı kadar istekli aday adayı bulunmaması, 
b- Aday yoklaması sonuçlarının iptal edilmesi, 
c) Yasalarca öngörülen başka durumlarda 
O seçim çevresine ait aday listesi ve adayların lis

tedeki sıralan ile 
B) Aday yoklamasında eşit sayıda oy almış olanların 

öncelik sırası, merkez karar ve yönetim kurulunca sap
tanır. 
SÜRELERİ DEĞİŞTİRME YETKİSİ 
Madde 65-

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, bu bölümde ya
zılı süre ve günleri gerektirdiğinde değiştirmeye yetkili
dir. 



T . B . M . M . Ü Y E L I Ğ I A D A Y L ı K V E Y O K L A M A 
Y Ö N E T M E L I Ğ I 

Madde 66 
T.B.M.M. Üyeliği adaylığına başvurma, adayların 

belirlenmesinde uygulanacak işlemler, kanunlarda ve 
bu bölümlerdeki kurallara uygun olarak hazırlanacak 
"T.B.M.M. Üyeliği Adaylık ve Yoklama Yönetmeliği" 
ile düzenlenir. 

Y E R E L S E Ç I M L E R D E A D A Y L A R ı N B E L I R 
L E N M E S I 

Madde 67-
Mahalli idareler seçimlerinde, parti adaylarının nasd 

belirleneceği ve aday yoklamasının nasd yapdacağı il
gili kanunlara uygun surette hazırlanan "Yerel Seçim
ler Aday Yönetmeliği" ile düzenlenir. 



ALTINCI BÖLÜM 
PARTİ GURUPLARI 

( Madde 6 8 - 7 1 ) 



T.B.M.M. PARTİ GURUBU 
Madde 68 

T.B.M.M. inde Partili millet vekilleri "Millet 
Meclisi Gurubu" nu oluştururlar. Gurup oluşturabilmek 
için en az yirmi partili milletvekilinin bulunması gerekir. 

Partinin gurup genel kurulu, partili milletvekil
lerinden oluşur. 

Parti gurubu, partinin programını ve seçim bil
dirgesini, büyük kongrekararlan ve merkez Karar ve Yö-
tim Kurulunca saptanan politika doğrultusunda gerçek
leştirmek için gerekli yasama girişimlerini, iç yönet
melikleri, kuralları çerçevesinde, kendi kararlan ile 
yürütür. 

GURUBUN YÖNETİM İLKELERİ 
Madde 69 

Genel Başkan milletvekili ise, T.B.M.M. Par
ti Gurubunun ve Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
Değilse gurup başkanı gurup genel kurulunca üye
leri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle 
seçilir. 

Parti gurubu her toplantı yüı başında, o yd 
için ikişer başkan vekili ve dokuz kişilik bir yönetim 
kurulu seçer. 

Gurup başkan vekilleri, grubun yasama çalış
malarının yürütülmesinde gurup başkanının yardımcısı-
dırlar. Ve görevlendirdiği konularda vekildirler. 

Gurubun doğal sözcüsü gurup başkanıdır. Gu
rup başkanı belli koşullar için sözcü görevlendirebilir. 
Gurup başkanının bulunmadığında gurup başkan ve-
kileri de sözcüdürler. Gurup yönetim kurulu ve ivedi 
durumlarda gurup başkan vekillerini de betti konular 
için sözcü seçebilirler. 



Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde 
yürütülmesi ve meclis çalışmalarında uyum ve disip
linin sağlanması, grup yönetim kurulunun görevidir. 

Meclis araştırması ve genel görüşme önerge
leri, yasa önerileri; gurup yönetim kurulunca uygun 
bulunmadan meclise sunulamaz. Ve basma açıklana
maz. 

Bakanlar kuruluna veya bir bakana T.B.M.M.' 
inde veya gurupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi 
konusunda karar alma yetkisi, gurup genel kurulu'na 
aittir. Bu yetki başka bir organ'a devredilemez. 

Genel başkan yardımcıları ve genel sekreter, 
gurup yönetim kurulu toplantdarma ve görüşmelerine 
katdabilirler. Oy kullanamazlar. 

T.B.M.M. Gurubu çalışmaları, "T.B.M.M guru
bu iç yönetmeliği" ile düzenlenir. Önemli dış temsil 
görevleri için gurup üyülerinin seçiminde yasaların ve 
görevin gerektirdiği niteliklere uygunluğu nasd sağla-
cağı'da yönetmelikte gösterilir. 

Gurup iç yönetmeliğine, parti tüzük%ve prog
ramına aykırı hükümler konulamaz. 
GURUPTA GİZİLİ OYLAMA 
Madde 70 

Gurup genel kurulunda, seçimlere ait oylama
lar ile millet vekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara iliş
kin kararların oylamaları, gizli oyla yapılır. 

GURUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 
Madde 71 
Partili T.B.M.M. Üyeleri; 
a) Yasama çalışmalarında partinin ilkelerine, 

programına, seçim bildirgesine büyük kongre ka
rarlarına, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu nca 



saptanan siyasal doğrultusuna ve gurup genel 
kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarını destekle
yip bunlara uymakla yükümlüdürler. 

Gurup toplantısana ve karara katılmamış ol
mak, alınan kararlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz. 

b) Geçerli özürleri bulunmadıkça Meclis Genel 
kuruluna, komisyonlara ve gurup toplan ularına katdırlar. 
Bu toplantdann her birine özürsüz olarak üst üste üç kez 
katılmayan üyeye gurup Yönetim Kurulunca yazdı uyarı 
yapılır. Ve bu uyarı gerektiğinde seçim çevresine duyu
rulmak üzere Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna bil
dirilir. 

c) Yasama meclisi komisyonlarında görev alan 
parti ve üyeler, bir gurup oluştururlar ve aralarında birini 
başkan seçerler. 

Gurup Yönetim Kurulu, Komisyon gurupları
nın çalışmalarını, bu başkan aracılığı ile izler ve düzen
ler. 

d)T.B.M.M. üyelerinin ödentileri ve böylece sağ
lanan gelirin gurup ve parti merkezi çalışmaları için han
gi oranla paylaştınlacağı T.B.M.M. gurubunca karara 
bağlanır. 



YEDİNCİ BÖLÜM 
DİSİPLİN İŞLERİ 
(Madde 72-81) 



DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ 
Madde 72 

Paıti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi 
disiplin kuru Harınındır. 

Parti suçlarının yargı organlarının görev ala
nına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel 
olamaz. 
DİSİPLİN KURULLARI 
Madde 73 

A) Merkez Disiplin kurulu, Büyük 
Kongrede gizli oyla seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek 
üyeden, 

B)İ1 disiplin Kurulu, İl kongresince gizli oyla 
seçilen beş asd ve beş yedek üyeden, 

C) T.B.M.M Gurup disiplin kurulu gurup 
genel kurulunca gizli oyla iki yd için seçilen yedi asd 
ve yedi yedek üyeden, kurulur. 

Disiplin Kurulu Üyeliğine aday olmak ve 
seçilebilmek için disiplin cezası almamış olmak gerekir. 

özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya 
katdmayan üye, kurul karan ile görevden aynlmış saydır. 
İl Disiplin Kurulu Üyeleri, bu işleme karşı beş gün içinde 
merkez Disiplin Kurulu'na itiraz edebilirler. Merkez 
Disiplin Kurulunun karan kesindir. 

YETKİ 
Madde 74 

A) Merkez örgütlerinde görevli olanlarla 
T.B.M.M. üyelerinin, il başkanlarının ve il yönetim 
kurulu üyelerinin, partili il belediye başkanlarının il 
disiplin kurulu başkan ve üyelerinin parti suçlan, Mer-



kez Yönetim Kurulunun isteği üzerine merkez disiplin 
kurulunca, 

B) Öteki üyelerin parti suçlan İl Yönetim 
Kurullarının isteği üzerine, İl Displin Kurullarınca, 

C)Partili T.B.M.M. Üyelerinin gurup disip
linine, iç yönetmeliğine, gurbun bağlayıcı kararianna 
aykın davranışlarından ve gurubun onuru ile bağdaş
mayan eylemlerinden doğan parti suçlan ve birbirleri 
ile olan anlaşmazlıklan gurup yönetim kurulunun isteği 
üzerine, gurup disiplin kurulunca karara bağlanır. 

D) Kesin çıkarma ve geçici çıkarma cezası 
istemi ile disiplin kuruluna gönderen kurul, gerekli 
görürse tedbir niteliğinde olmak üzere, üyeyi görevin
den alabilir. 

Görevden alma işlemine karşı, ilgili üç gün 
içinde sevk edildiği disiplin kurulu'na itiraz ile tedbir 
kararının kaldırılmasını istiyebilir. 

Bu istek disiplin kurulu tarafından yedi gün 
içinde karara bağlanır. 

PARTİ SUÇLARI 
Madde 75 

Aşağıda yazdı tutum, davranış ve eylemler 
ile bunların yaptırılmasını desteklemek, kolaylaştırmak 
ve övmek parti suçudur. 

A) Program ve tüzük kurallarına, büyük 
kongre ve yetkili organ kararlarına , partide aldıkları 
görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum 
ve davranışlarda bulunmak, ^ 

B) Parti doğrultusuna ve temel ilkelerine 
aykın siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulun
mak, 



C) Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine 
belli görevler verilmiş gibi davranmak, 

D) Parti içinde aynlık gözetmek ve ayrıca
lıklar yaratmak, 

E) Parti yararlarını zedeleyici yayınlar ve 
propagandalar yapmak, 

F) Gizli yapılması kararlaştınlan toplantı
lardaki kararları açıklamak, 

G) Partililerin kişilikleri lie uğraşmak, 
H) Parti adaylarına karşı veya başka day-

lardan yana açık veya gizli çalışmak, 
I) Özürü olmadığı halde seçimlerde oy 

kullanmamak, 
İ) Büyük Kongre, kongre, gurup ve kurul 

işlemlerinin ve çalışmalarının yasa, tüzük ve yönet
melik kurallarına uygun olmasını engelleme, bozma, 
bozdurma amacı ile, yetkili organlara ve kişilere karşı 
tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulun
mak. 

DİSİPLİN CEZALARI 
Madde 76 

Disiplin cezalan "uyarma, kınama, partiden 
veya guruptan, geçici veya kesin çıkarma"dır. 

Uyarma, yazdı olarak dikkat çekmedir. 
Kınama, Yazılı olarak kusur bildirmektir. 
Geçici çıkarma. Üyenin bir yddan iki yda 

kadar, Kesin çıkarma. Süresiz olarak parti ile ilgisinin 
kesilmesidir. 

Disiplin kurullan 74. maddedeki esaslar 
dairesinde yukarıda yazılı cezalan vermeye yetkilidir
ler. 



75. maddenin (C) fıkrasında yazdı parti suç
unu işleyen üyeler hakkında "uyarma,, (E), (H) ve (1) 
fıkralarında yazdı parti suçlarını işleyenler hakkında 
"kınama", (D), (F), (G) ve (I) fıkralarında yazdı parti 
suçlarını işleyen üyeler hakkında "geçici çıkarma" (A) 
ve (B) fıkralarında yazdı parti suçlarını işleyen üyeler 
hakkında "kesin çıkarma" cezası verilir. 

Kınama cezası alanlar, bir yd süre ile yöne
tim kurullarına seçilimezler; 

Seçilmiş iseler görevlerinden al miri ar. 
Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde 

parti üyelerine tanınan haklan kullanamazlar. Ancak, 
bu durum kendilerinin parti programına ve tüzüğüne ve 
yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülü
ğünü ortadan kaldırmaz. 

Kınama ve geçici çıkarma cezalan, partilinin 
yazdı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir. 

Ayrıca, genel sekreterliğe bilgi verilir. 
Kesin çıkarma cezası alanların adlan silinir; 

kimlikleri genel sekreterlikçe bütün örgüte duyurulur. 
Partili milletvekilinin T.B.M.M. Gurubu üye

liğinden kesin olarak çıkartdması partiden çıkardmayı 
ve partiden kesin olarak çıkanlması da T.B.M.M. parti 
gurubu üyeliğinden çıkardmayı gerektirir. 

Bir üyenin T.B.M.M. parti gurubundan geçici 
olarak çıkanlması, bu üyenin ceza süresince guruptaki 
çalışmalara katdmamasını gerektirir. 

Disiplin kuruOan, kararlarında cezaların yü
rürlük tarihini tedbirliler için tedbirin alındığı tarih 
tedbirli olmayanlar için kararın kesinleşme tarihi ola
rak belirtirler. 



KARARLAR VE İTİRAZ 
Madde 77 

Disiplin kurlları, üye tam sayısının en az üçte 
iki çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğun
luğu üe karar verir. Ancak, siyasi partiler kanunun 101. 
maddesinin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında par
tiden kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının ço
ğunluğunun karan gereklidir. 

Disiplin kuruluna, sevk edilen üye, sözlü ve 
yazdı savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre , 
savunmaya çağn belgesinin üyeye tebliği tarihinden 
başlamak üzere on beş gündür. Savunma süresini geçi
renler savunma hakkından vaz geçmiş saydır!ar. Sa
vunmaya çağırma, disiplin kurulu başkanlığınca yazı 
ile yapdır. Bu yazıda uygulanması istenilen disiplin 
cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan fiiller 
açıkça gösterilir. 

Disiplin kurullan. genel olarak, kendilerine 
gönderilen işleri en geç iki ayiçinde karara bağlariar. 

Bu süre içinde sonuçlandırılmayan işler 
için, gerekçesi gösterilerek, merkez karar yönetim kuru
lundan ek süre istenir, verilecek ek süre, bir aydan uzun 
olamaz. 

Merkez Disiplin Kurulu ve gurub disiplin ku
rulu kararlan kesin der. 

Disiplin kurulunca verilen kararlar gerekçeleri 
ile birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

& Disiplin Kurulu kararlarına karşı, il yöne
tim kurulu ve ilgili üye , on gün içinde merkez disiplin 
kuruluna gerekçeli olarak itiraz edebilir. Merkez Disiplin 
Kurulu erteleme karan vermemişse itiraz, il disiplin ku
rulu kararlarının uygulanmasına engel olmaz. 



Hakkında partiden veya guruptan geçici ve
ya kesin çıkarma cezası verilen üye, bu cezaya karşı 
disiplin kuruluna sevk eden kurulun veya disiplin kuru
lunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararın kanuna, 
parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe aykın bulunduğu id
diası ile itiraz edebUir. Bu itirazlar, kararın tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde disiplin kurulunun bulunduğu 
mahalli Asliye Hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme
nin vereceği karar kesindir. 

Parti kurul ve organlannın kararlarına karşı 
yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve 
itiraz suç saydmaz. 

DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK 
İLKELER VE KURALLAR 
Madde 78 

A) siyasi partiler kanununun 101.mad
desinin (d-1) bendi uyarınca, cumhuriyet baş
savcısının partiden kesin olarak çıkanlmasım 
istediği üye, Merkez karar ve Yönetim kurulunca gecik-
tirilmeksizin merkez disiplin kuruluna gönderilir. Merkez 
Disiplin kurulu gecikmeksizin toplanarak konuyu önce
likle görüşür ve yedi gün içinde karara bağlar. İlgili üye, 
kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantısmda yazdı veya 
sözlü olarak savunmasını yapabilir. 

B) Seçimler sırasında veya yayın yoluyla 
ya da açık toplantılarda izlenen parti suçlarının kovuş-
turulmasında, yönetmelikle, inceleme süreleri kısaltı-
labilir. 

C) Disiplin kurulları, incelemelerini belge
ler üzerinde yapabilecekleri gibi, tanık da dinliyebilirler. 



D) Merkez Disiplin Kurulu'na, işlendiği ta
rihten başlayarak bir yd içinde gönderilmeyen parti 
suçları için kovuşturma yapılamaz. 

E) kesinleşen disiplin kurulu kararları, Mer
kez Yönetim kurulu ve ilgili yönetim kurullarınca oldu
ğu gibi ve süresinde uygulanır. 

F) Disiplin kurulu üyeleri ile parti arasında 
bir hizmet bağı kurulamaz; kendilerine, partiden hiç 
bir gelir sağlanamaz. Eşler İle bir ve ikinci derecedeki 
kan ve sihri hısımlar, aynı disiplin kurulunda görev 
alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara katılamazlar. 

G) Büyük kongrede ve kongrelerde, disip
lin kurullarına sevk yetkilerine sahip bulunan kurul
ların kararlan ile disiplin kurullarınca verilen disiplin 
cezaları hakkında görüşme yapdamaz ve karar alınamaz. 

H) Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üye
nin ilçe başkanlığındaki başvunma belgesindeki adresine 
yapdan bildirimler, geçerli ve yeterlidir. 

I) Yönetim kurulları disiplin kurullarının 
incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerini süresinde 
yanıtlamak zorundadırlar. 

ÜYELİKLERDE BOŞALMA 
Madde 79 

Disiplin kurullarında, kendi isteği ile görev
den aynlma, yada başka nedenlerle boşalma olursa, ye
dekler şuası ile çağnlır. 

Merkez Disiplin kurulu ve gurup disiplin 
kurulu için genel başkan, il disiplin kurulu için il baş
kanı yedekleri göreve çağırır. 

Yedeklerin çağrılmasından sonra üye sayısı 
üçte ikinin altına düşerse olağan büyük genel kurul ve 



kongreye kadar görev yapmak üzere yeni kurul, merkez 
karar ve yönetim kurulunca seçilir. 

Gurup disiplin kurulu için yeni seçim yapdtr 

B A Ğ ı Ş L A M A 

Madde 80 
Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi, mer

kez karar ve Yönetim Kurulu 'nundur. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu bağışlama 

yetkisini, ceza alanın yazdı isteği üzerine ve disiplin ku
ruluna gönderen kurulun yazdı görüşünü alarak kullanır. 

Y Ö N E T M E L I K 

Madde81 
Disiplin kovuşturmasına başlanması, savun

ma, disiplin kurullarının toplanma ve çalışma yöntem
leri, süreler ve öteki işlemler " Disiplin Yönetmeliği" 
ile düzenlenir. 



S E K I Z I N C I B Ö L Ü M 

G E L I R K A Y N A K L A R ı , H A R C A M A L A R 
V E H E S A P I Ş L E R I 

(Madde 8 2 - 8 8 ) 



GELİR KAYNAKLARI 

Madde 82-
Partinin gelir kaynaklan şunlardır : 
a) Parti üyelerinden alınan üyelik aidatı, 
b) Partili milletvekillerinden alınacak millet

vekilliği aidatı, 
c) Milletvekili adaylarından alınacak özel 

aidat, 
d) Parti bayrağı, Flaması, rozeti ve benzeri 

rumuzların şansından sağlanacak gelirler, 
e) Parti yayınlarının satış bedelleri, 
f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter mak

buz ve kağıtlarının sağlanması karşdığında alınacak 
paralar, 

g) Partide tertiplenen balo, eğlence ve konser 
faaliyederinden sağlanacak gelirler, 

h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
i) bağışlar, 
(h) bendinde yazdı okut dışındaki gelirler için 

vergi, resim ve harç ödenmez. 
Yukanda yazdı gelirler, partinin hangi örgüt 

yönetim birimince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel 
kiş iliğinin dir. 

Gelirler merkez karar ve yönetim kurulunca 
bastınlan makbuzlar karşılığında alınır. 

Parti örgütüne gönderilen gelir makbuzlarının 
seri ve sıra numaralarına ait kayıtiar genel saymanlıkta 
tutulur. Parti örgütü aldıkları ve kuüandıklan makbuz
lar dolayısıyla merkez karar ve yönetim kuruluna karşı 
sorumludurlar. 



HARCAMALAR 

Madde 83-
Partinin bütün giderleri, parti tüzel kişiliği 

adına yapılır. 
Ü ve ilçe yönetim kurullarının parti tüzel kişi

liği adına bağış yapması ya da yüküm yüklenmesi, 
merkez karar ve yönetim kurulu'nun iznine bağlıdır. 
Önceden izin alınmadan girişilen bağış ve yükümlü
lüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz; 
Genel başkana, genel sekretere, merkez karar ve Yöne
tim Kurulu'na veya Parti Tüzel Kişiliğine karşı kovuş 
turma yapdamaz. Bu durumlarda: Sorumluluk, bağışı 
yapan veya yüküm yüklenen kişiye ya da kişilere düşer. 

Harcamaları, bütçeye uygun olarak, merkez 
örgütünde genel sayman, U ve ilçe örgütlerinde sayman 
üye yapar. Bütçe dışı harcamalar, merkez karar ve yö
netim kurulu'nun ve ilgili yönetim kurullarının karar
larına bağlıdır. Parti örgütü her dört ayda bir merkez 
karar ve yönetim kuruluna hesap vermekle yükümlü
dür. 
YETKİ 
Madde 84 

Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çek
mek, bir mal ve hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da 
bu konularda temsil yetkisi vermek için merkezde genel 
sekreter, genel sekreter bulunmadığı zaman yardımcı
larından biri ile genel saymanın ,il ve ilçelerde başkan 
ile sayman üyenin, başkan bulunmadığı zaman sekreter 
üye ile sayman üyenin imzalan zorunludur. 

83. Madde hükümleri saklıdır. 



BÜTÇE 

Madde 85 
İlçeleri de kapsamak üzere iller teşkilâtı ayn 

ayrı gelir tahminlerim ve gider miktarlarını gösteren 
bir yıllık bir bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından 
önceki ekim ayının sonuna kadar genel merkeze gön
derirler, bu bütçeler ile ay m süre içinde hazırlanacak 
genel merkez bütçesi engeç ilgili takvim ydından önceki 
aralık ayı sonuna kadar merkez karar ve Yönetim Ku
rulu'nca incelenir ve karara bağlanır. Bütçeyi genel 
saymanlık hazırlar. 

KESİN HESAP 

Madde 86 
Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere 

iller örgütü her bütçe ydını izleyen Nisan ayı sonuna ka
dar, bir evvelki yda ait uygulama sonuçlarını gösteren 
kesin hesapları hazırlar. İller örgütünden gönderilenler 
ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar 
ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve 
birleştirilir. 

HESAP YÖNETMELİĞİ 

Madde 87 
Partinin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cet

velleri ile kesin hesaplarının nasd düzenleneceği, tutul
ması zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı; 
örgüt yönetim birimlerinin bu konudaki görevleri ve 
sorumlulukları "Hesap Yönetmeliği" ile düzenlenir. 



D E N E T I M 

Madde 88 
Partinin hesap işlerinin denetlenmesi siyasi 

partiler kanunun hükümlerine tabidir. 
Büyük kongrenin kesin hesap hakkındaki karan 

Anayasa mankemesinin denetimini etkilemez. Ancak, 
parti kendi bünyesinde hesap işlerini deneüemek üzere 
yeter sayıda denetçiler bulundurur. Denetçileri Merkez 
karar ve Yönetim Kurulu Seçer. Denetçiler Merkez 
ve İller örgütünü sürekli olarak denetler ve görüşlerini 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu na iletir. 



DOKUZUNCU BÖLÜM 
PROGRAM : TÜZÜK : YÖNETMELİKLER 

GEÇİCİ MADDELER VE YÜRÜRLÜK 
(Madde 89 - Geçici Madde 1 - 5 ve 94. Madde) 



P R O G R A M ı V E T Ü Z Ü Ğ Ü D E Ğ I Ş T I R M E 
Y E T K I S I 

madde 89 
Partinin programında ve tüzüğünde değişiklik 

yapma yetkisi büyük kongrenindir. 
Değiştirme önerilerini genel başkan, merkez 

karar ve yönetim kurulu ve büyük kongre üyelerinin 
en az yirmide biri yazılı olarak verebilirler. 

P A R T I N I N T Ü Z E L K I Ş I L I Ğ I N E 
S O N V E R M E 
Madde 90 

Partinin tüzel kişiliğine büyük kongre toplan
ma yeter sayısının salt çoğunluğunun karan ile son 
verilir. Bu karar gizli oyla alınır. Bu durumda; Parti 
mallarının bırakılacağı kuruluş, büyük kongre kararın
da belirlenir. 

Y Ö N E T M E L I K L E R 

Madde 91 
A) Tüzük uygulamaları ile ilgili yönetmelik

leri Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hazrılar ve yü
rürlüğe koyar. 

Disiplin yönetmeliğinin hazırlanmasından önce 
Merkez Disiplin Kurulu ile gurup disiplin kurulu'nun 
görüşleri alınır. 

B) T.B.M.M. Gurup iç yönetmeliği, gurup ku
rulunca hazırlanır. Ve T.B.M.M. Gurup genel kurulunun 
onayı ile yürürlüğe girer. 

C) Küçük kongre yönetmeliği, merkez yöne
tim kurulunca hazırlanır ve büyük kongrenin onayı 
ile yürürlüğe girer. 



D) Büyük kongre yönetmeliği merkez yöne
tim kurulunca hazırlanır ve büyük kongrenin onayı ile 
yürürlüğe girer. 

E) Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya, yönet
melikleri onaylayan organlar yetkilidir. 

F) Parti içi eğitim çalışmaları merkez yöne
tim kurulunca hazırlanacak " Parti içi Eğitim Yönet
meliği" ile düzenlenir. 
YÖNETMELİKLERİN YAYIMI 
VEYORÜRLÜGÜ 
Madde 92 

Yönetmelikler, belli bir yürürlük tarihi belir
tilmemişse, yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. 

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI 
Madde93 

Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler 91. maddede 
gösterilen yetkili organlarca, en geç bir yıl içinde hazır
lanır. 
Geçici Madde 1 

Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabii üye
leridir. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, 
bu kongrenin yetkilerini kurucular kurulu kullanır. 
Partinin genel başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulu üyeleri Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve varsa mil
letvekilleri bu kurulun tabii üyeleridir. 
Geçici Madde 2 

Yapılacak ilk miletvekili genel seçimleri için 
ön seçim yapılmaz. 

Milletvekili adayları, doğrudan ve gizli oyla ku-



rucular kurulu üyelerinin enaz üçte iki çoğunluğu tara
fından, seçim bölgelerine göre, bunların çıkaracağı mil
letvekili sayısının iki katı olarak, milletvekili seçim tari
hinden en az yetmiş gün önce tesbit edilir. Ve yüksek 
seçim kurulu başkanlığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 
Geçici Madde 3 

a) İlk genel seçimler sonucu T.B.M.M. top
lanıp, Başkanlık divanı oluşuncaya kadar geçecek 
süre içinde partinin genel başkanı, Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu ( Genel Başkan Yardımcıları, Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sayman 
dahil) ve merkez disiplin kurulu üyeleri kurucular kurulu 
tarafından seçilirler. 

b) Siyasi Partiler Kanununun öngördüğü şekilde 
il ve ilçe kongreleri yapdıncaya kadar, partinin il ve ilçe 
örgütlerine ait zorunlu organlar, kurucular kurulu 
(Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile 
Merkez Disiplin kurulu ve bu kurullara katdmayan kuru
cular dahil) tarafından oluşturulur. 
Geçici Madde 4 

Üçe U ve büyük kongre ilk genel seçimler so
nucu T.B.M.M. toplanıp, başkanlık divanı oluşumun
dan sonra ve bu tarihten itibaren ilk iki yd içinde yapılır. 
Geçici Madde 5 

Partinin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve 
üyeliklerine getirilenlerden siyasi partiler kanununun ge
çici 6. maddesi hükümlerine göre, kurucular kurulu tara
fından görev yaptıkları yerden aday adayı olarak tesbit 
edilip Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı'na 
bildirilenlerin bildirim tarihinde bulundukları il ve ilçe 
yönetim kurulu başkanlıkları ve üyelik görevleri sona 
erer. 



YÜRÜRLÜK 

Madde 94 
Bu tüzük, partinin tüzel kişilik kazandığı, tarih

te yürürlüğe girer. 
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