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KURULUŞ 
AMAÇ VE İLKELER 





BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER 

KURULUŞ 
MADDE 1 - Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sası, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve diğer kanun ve mevzu
ata göre faaliyet göstermek için kurulmuş bir siyasi partidir. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Merkezi Ankara'dadır. Kısaltıl
mış adı M.H.P. olup, özel işareti kırmızı zemin üzerine beyaz üç hilâl
dir. 

AMAÇ 
MADDE 2 - Hür ve bağımsız bir şekilde Türk Milletinin maddi ve 

manevi kalkınmasını en kısa zamanda, en kısa yoldan gerçekleştir
mek; ilimde ve teknikte araştırıcı ve üretici gücünü ortaya koyan, her 
türlü terör ve sosyal anarşiyi yenerek engelleri aşan, sosyal ve iktisadi 
refahı adaletle bölüşen, bütünleşmiş demokratik bir toplum olmasını 
sağlamak; Milletimizi çağın kudretli itibarlı gelişmiş ve önder toplumla
rından biri yapmak; Devlet ve Milletimizi tarih sahnesinde ebedi kıl
mak ülküsü, Mülliyetçi Hareket Partisinin temel amacıdır. 

TEMEL İLKELER 
MADDE 3 - 2 1 . Yüzyıl eşiğinde Türk milleti şanlı ve mutlu tarihi 

ile tezat teşkil eden bir bunalım döneminde bulunmaktadır. İç ve dış 
şartlar Türk milletinin çözüm bekleyen temel meselelerini zorlaştırmak
tadır. 

Bu dönüm noktasında Türk milleti imanlı, yüksek ahlâklı, milli şu
ur ve ülkü sahibi evlatlarını bir varoluş mücadelesine ve yeniden yüce
liş hareketine çağırmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi bu çağrıyı "Devlet ve Millet olarak gönül 
seferberliği ile yeni ufuklara ve güvenli yarınlara doğru" diye nitelendir
mektedir. Başlattığı milliyetçi, ülkücü hareketi dört temel ilke ile hedefe 
ulaştırma azim ve kararındadır. 

(i) Meşruiyetçilik ilkesi 
Milliyetçi Hareket Partisi hertürlü siyasi faaliyetini kanun ve hukuk 

çerçevesi içinde ve meşruiyetçi bir çizgide, dürüstlük ve ahlâk kuralları
na uygun yürütme kararındadır. 
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(ii) İnsan Haklarına ve Haysiyetine Saygı İlkesi 
Milliyetçi Hareket Partisi insan haklarına ve haysiyetine saygı zih

niyetini tüm düşünce ve davranışların, siyaset anlayışının temeli sayar. 
Bu sebeple insanlık dışı davranış olarak nitelendirdiği zulüm ve işken
ceyi insanlık suçu olarak görür ve reddeder. 

(iii) Hukukun Üstünlüğü İlkesi 
Milliyetçi Hareket partisi hukukun üstünlüğünü esas alan çok parti

li, demokratik hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütül
mesine i»anır. 

(iv) Gönül Seferberliği İlkesi 
Milliyetçi Hareket Partisi her insanı Cenab-ı Allah'ın yarattığı mu

kaddes bir emanet olarak kucaklamak ve onların gönlünü, sevgisini ve 
saygısını kazanmak suretiyle bir gönül seferberliği anlayışı içerisinde 
hedefine ulaşmak ister. Bu anlayışı, aynı zamanda yurt ve dünya barışı
na katkı olarak vicdani bir sorumluluk kabul eder. 
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PARTİ ÜYELİĞİ 





İKİNCİ BÖLÜM 

PARTİ ÜYELİĞİ 

ÜYE OLMANIN ŞARTLARI 
MADDE 4 - Milliyetçi Hareket Partisi'ne; 
a. Milli kültürümüzü benimsemiş, 
b. Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini imzasını taşıyan Üye 

Giriş beyannamesi ile belgelenmiş, 
c. Medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını 

doldurmuş, 
d. Bir başka parti üyesi olmayan ve bu tüzükte belirtilen üye aidatı

nı ödemeyi taahhüt eden, 
Her Türk vatandaşı üye olabilir. 

ÜYELİĞİ KABUL EDİLECEK OLANLAR 
MADDE 5 - Milliyetçi Hareket Partisine; 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, 
b. Bir siyasi partinin üyesi bulunanlar, 
c. Kısıtlı ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 
d. Hakimler ve savalar, yüksek yargı organları mensupları, yük

sek öğrenim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kuru
lu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevlileri 
ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö
revlileri, özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulmuş bankaların, teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalı
şanlar ile aylık ve yevmiyeli memurları ile kamu yararına çalışan der
neklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış 
olanlar, merkez kurullarında görev alanlar, öğrenciler ve silahlı kuvvet
ler mensupları, 

e. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
emniyeti suistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istih
lak kaçakçılığı dışında .kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım sa
tımlarına fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 
biriyle mahkum olanlar, 

f. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç, 
üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar, 
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g. Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı, 
halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılıklarını gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar, 

h. Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarında yazılı eylemler ile aynı kanunun 537. maddesinin birin
ci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi 
ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar partiye üye olamazlar. 

ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT 
MADDE 6 - Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak isteyenler ka

nuni ikametgahların bulunduğu ilçe yönetim kuruluna müracaatla, en 
az iki parti üyesinin tezkiyesini taşıyan bir giriş beyannamesi dolduru
lur. 

İlçe yönetim kurul, isteklinin partiye alınması işbu tüzüğün 4. ve 5. 
maddelerine göre mani bir hal bulunup bulunmadığını onbeş gün için
de kararını verir. 

Müracaat kabul edilmiş ise, tarih ve karar sırasına göre üye kayıt 
defterine kaydı yazılır ve ilgiliye kayıt durumu on gün içinde yazılı veya 
sözlü olarak bildirilir. 

Onbeş gün içinde karar bağlanmamış adayın üyelik talebi redde
dilmiş sayılır. 

Üyeliğe kabul edilmeme kararı on gün içinde başvuruda bulunan 
kişiye yazılı olarak bildirilir, ilçe yönetim kurulu üyeliğe kabul edilme 
bildiriminde gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir. 

Üyelik müracaatı kabul edilemeyen kişi isterse kararın kendisine 
tebliğinden itibaren beş gün içerisinde il yönetim kuruluna itirazda bu
lunabilir. 

İl yönetim kurulu kararı kesindir. 
Her üye sadece ikamet ettiği ilçe teşkilatına kayıt yaptırılabilir. Üye

nin ikametgahı değişmedikçe üyelik kayıt naklini diğer bir ilçeye isteye
mez. 

GENEL MERKEZCE ÜYELİĞE KABUL 
MADDE 7 - Milliyetçi Hareket Partisi'ne girmek isteyen Türkiye 

Büyük Millet Medisi üyeleri ile Türk Milletine büyük hizmetlerde bulun
muş kimselerin parti üyeliğine kabullerinde Merkez Yürütme kurulu yet
kilidir. Üyeliğe kabul edilenlerin üye giriş beyannameleri en geç bir ay 
içinde ikametgahlarının bulunduğu ilçe teşkilatlarına gönderilir. Merkez 
Yürütme Kurulunca parti üyeliğine kabul edilen kişilerin üyelikleri hak
kında partinin diğer organları tarafından hiçbir şekilde itirazda bulunula
maz. 
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YENİDEN ÜYELİĞE KABUL 
MADDE 8 - Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden herhangi bir se

beple ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü ilçe yönetim ku
rulu teklifi ve il yönetim kurulu kararı ile yapılır, il yönetim kurulu kararı 
kesindir. 

Parti üyeliğinden ayrılmış olan Merkez Karar Kurulu, Merkez Yü
rütme Kurulu, Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin partimiz üyelerinin tekrar partiye kabul
lerinde Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. 

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ 
MADDE 9 - Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı, soyadı, doğum 

yer ve tarihi, meslek veya sanatı ve ikametgahını gösterir şekilde köy 
ve mahalle esasına göre düzenlenmiş bir üye kayıt defterine kaydedi
lir. 

Üye kayıt defterinin nasıl tutulacağı, üye giriş beyannamelerinin 
düzenlenmesi, saklanması ve üye bildirim fonlarının Genel Merkez ve 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderme usulleri aynca bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

ÜYELİK HAK VE SORUMLULUĞU 
MADDE 10 - Parti üyeleri; 
a. Her türlü parti faaliyetlerine katılmak, düşünce ve dileklerini bil

dirmek, 
b. Her türlü görev için seçme ve seçilme, 
c. Kongrede delegeliği ve kurullardaki başkan ve üyeliklere adaylı

ğını koymak, seçildikleri takdirde görev almak, 
d. Genel ve mahalli seçimlerde aday yoklamasına katılmak, seçil

dikleri takdirde parti listelerine girmek, 
e. Parti program ve tüzüğünün uygulanması ile ilgili görüşlerini ka

deme esasına riayetle parti teşkilat ve görevlilerine yazılı ve sözlü ola
rak duyurmak haklarına sahiptirler. 

MADDE 11 - Parti Üyeleri; 
a. Parti içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlâk kurallarına uygun ola

rak partinin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, parti tüzük ve prog
ramındaki esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı, 
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b. Partinin yetkili kurullarınca alınacak kararlara uymayı, verilecek 
görevleri kabul etmeyi, parti faaliyetlerinde kademe esası ve disiplin 
hükümlerine riayet etmeyi, 

c. Partinin amacını, ilke ve görüşlerini yaymayı, 
d. Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve onların kazanması 

için güçleri nisbetinde çalışmayı, maddi ve manevi katkıda bulunmayı, 
e. Parti içinde ve dışında partinin amacı, ilke ve faaliyetleri husu

sunda huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek beyan ve davranışlar
dan kaçınmayı, 

f. Parti tüzüğü veya kanunlarımızın yasakladığı faaliyetlerde partici
likle kabili telif bulunmayan her türlü davranışlarda bulunmamayı açık
ça kabul ve beyan etmiş sayılırlar. 

PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME 
MADDE 12 - Parti üyeliği; 
a. İstifa, ölüm ve başka bir partiye intisab etme hallerinde sona 

erer. 
b. İlçe yönetim kurulu üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mec

buriyet halleri saklı kalmak kaydıyla, partiden ayrıldığını bağlı bulundu
ğu ilçe başkanlığına şahsen veya taahhütlü mektupla bildiren, veya 
başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını alacağı karar ile 
siler. 

c. Partiye üye kaydedilen üyenin, kayıttan sonra üye olmasına en
gel bir halinen bulunduğunun öğrenilmesi durumunda ilçe yönetim ku
rulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren 10 gün içinde araştırmasını ya
par, ilgiliyi dinler ve hazırladığı dosyayı kendi kanaati ile birlikte il yöne
tim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun 10 gün içinde vereceği ka
rar kesindir. 

d. Kaydı silinen üyenin istifa mektubu veya işleme esas belgeleri 
özel bir dosyada saklanır. Üye kayıt defteri ve giriş beyannemesine sil
me durumu şerh edilir. 

e. Yetkili mercilerin Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre vere
cekleri kararlar ve emirler üzerine kaydı silinenler partinin hiçbir organı
na itirazda bulunamazlar. 
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PARTİ 

TEŞKİLAT YAPISI 





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PARTİ TEŞKİLAT YAPISI 

TEMEL TEŞKİLAT BİRİMLERİ 
MADDE 13 - Partinin temel teşkilat birimleri şunlardır; 

A - İLÇE VE İL TEŞKİLATI 
I- İlçe Teşkilatı 
a. İlçe Kongresi 
b. İlçe Başkanı 
c. İlçe Yönetim Kurulu 
d. Belde Teşkilatı 
ll-İI Teşkilatı 
a. İl Kongresi 
b. İl Başkanı 
c. İl Yönetim Kurulu 
d. İl Disiplin Kurulu 

B-GENEL MERKEZ TEŞKİLATI 
I. Büyük Kongre 
II. Genel Başkan 
III. Başkanlık Divanı 
IV. Merkez Yürütme Kurul 
V. Merkez Karar Kurulu 
VI. Merkez Disiplin Kurulu 

C-PARTİ GRUBU 
I. T.B.M.M. Grubu 
II. İl Genel Meclisi Grubu 
III. Belediye Meclisi Grubu 

TEŞKİLAT BİRİM MERKEZLERİ 
MADDE 15 - Parti Genel Merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; 

il ve ilçe teşkilatları ilgili il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatları ise il 
ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere, belediye teşkilatı olan yerlerde 
kurulur. 

Belde teşkilatı ilçe başkanlığına bağlıdır. Parti tüzük ve programı 
doğrultusunda parti faaliyetlerini iı~ı :eı^kilatı il; teşkilatı Genel merkez 
teşkilatına sorumlu olarak yürütülü 
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PARTİ TEMSİLCİLİĞİ VE YARDIMCI KURULLAR 
MADDE 15 - İlçe yönetim kurulu, ilçe çevresinde parti faaliyetleri

ni yürütmek ve delege seçimlerini gerçekleştirmek için mahalle ve köy
lerde parti üyeleri arasında bir kişiyi parti temsilcisi olarak görevlendire
bilir. 

Parti temsilciliği görev süresi bağlı olduğu ilçe yönetim kurulu sü
resi kadardır. 

Parti tüzük ve programına uygun faaliyetlerin yürütülmesi için her 
teşkilat birimi kendi bünyesinde danışma, araştırma kurulları oluşturabi
lir. Bu kurulların teşkili görev ve yetkileri ayrıca bir yönetmelikle düzen
lenir. 
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BELDE 
İLÇE VE İL 
TEŞKİLATI 





DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BELDE İLÇE VE İL TEŞKİLATI 

BELDE TEŞKİLATI 
MADDE 16 - İl ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı bulu

nan yerlerde en az üç ve en fazla beş üyeden oluşmak üzere belde 
teşkilatı kurulur. Belde teşkilâtı bulunduğu ilçe teşkilatına bağlı olarak 
çalışır. 

Belde yönetim kurulu, ya doğrudan ilçe başkanlığınca veya ilçe 
yönetim kurulunca kendi üyelerinden görevlendirilecek bir üye başkan
lığı altında o beldede oturan partili üyelerce seçilir. Bu seçimde en az 
üç yedek üye de belirlenir. 

Belde yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir sek
reter ve bir musahip seçerler. 

Seçilmiş belde yönetim kurulunun görev süresi bağlı bulunduğu il
çe başkanlığının görev süresi kadardır. 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARININ TEŞKİLİ 
MADDE 17 - İlçe yönetim kurulu ilçe kongresinde gizli oyla ayrı

ca seçilmiş başkan dahil en az beş en fazla onbir asil üyeden oluşur. 
En az üç en fazla altı üye de yedek olarak seçilir. 

İl yönetim kurulu il kongresinde gizli oyla ayrıca seçilmiş başkan 
dahil, en az yedi, en fazla onbeş üyeden oluşur. En az dört en fazla se
kiz üye yedek olarak seçilir. 

İLÇE, İL BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARININ SÜRESİ 
MADDE 18 - İlçe ve il başkanları ile Yönetim Kurulları en çok üç 

yıl için seçilirler. 
İlçe ve il başkanlıklarına aynı kişi ardarda beş defadan fazla seçil

mez yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıl geçmesi zorunludur. 

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV BÖLÜMÜ 
MADDE 19 - İlçe Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında gizli oy

la bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler. 
İl yönetim kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan yardımcısı, bir 

sekreter ve muhasip üye seçerler. 

17 



İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi büyükşehir niteliğine sahip iller 
ile iş hacmi gerektiğinde diğer illerde de birden fazla başkan yardımcı
sı seçilebilir. Bu hususta karar verme yetkisi Merkez Yürütme Kurulu
nundur. 

İLÇE VE İL BAŞKANLARININ GÖREVLERİ 
MADE 20 - İlçe ve İl Başkanları, görev aldıkları teşkilat kademe

sinde partiyi temsil ederler. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar, top
lantıya çağırır, bağlı teşkilatı denetler ve yazışma yapar. Ancak mali iş
lerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin diğer yazışmalarda sekreter 
üyenin imzası da bulunur. Acil hallerde Başkan sorumluluğu üzerine 
almak kaydıyla yalnız kendi imzası ile yazışma yapabilir. 

Başkanı olduğu yönetim kurullarının parti tüzüğüne uygun çalış
masını sağlamak için Yönetim Kurulu üyelerini tek tek görevlendirebile
ceği gibi, kademesindeki her parti üyesinde görevlendirilebilir. 

Teşkilat kademesindeki kamu çalışmalarını, diğer parti faaliyetleri
ni izler, bir üst kademeye bilgi verir ve gerekli teşebbüslerde bulunur. 

İLÇE VE İL BAŞKAN YARDIMCISI, SEKRETER VE 
MUHASİPLERİN GÖREVLERİ 

MADDE 21 -
A - İL BAŞKAN YARDIMCILARI: 
İl Başkanınca verilecek görevleri yapar ve İl Başkanının görevde 

olmadığı zaman il Başkanına vekalet eder. 
B - SEKRETER ÜYE: 
a. Kanun, parti tüzük yönetmeliklerine göre tutulması gereken def

ter, kayıt ve dosyaları tutar. 
b. Partinin her türlü yazışmalarını yürütmekle yükümlü ve sorumlu

dur. 
C - MUHASİP ÜYE: 
a. Teşkilat kademesinin hesap işlerini yürütür. 
b. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken 

muhasebe defter ve kayıtlarını tutar. Başkan ve muhasip üye, harcama
ların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan birlikte sorumludurlar. 

c. Alt kademelerin hesaplarını denetler. 
d. Aidatları tahsil eder, bunun için gerekli teşebbüslerde bulunur. 
e. Üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporlarını, yıllık 

bütçe tasarılarını ve kongreye sunulmak üzere kesin bir hesap raporla
rını, yıllık bütçe tasarılarını ve kongreye sunulmak üzere bilançolarını 
zamanında hazırlar ve ulaşmasını sağlar. 
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YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ 
MADDE 22 - Belde, ilçe ve İl Yönetim Kurullarının görevleri şun

lardır: 
a. Kanun, Parti tüzüğü ve yönetmeliklerinin gereklerini Merkez Ka

rar ve Yürütme Kurulu ile Başkanlık Divanının kararlarını yerine getir
mek, 

b. Üst kademelerinin emir ve talimatlarına uymak, 
c. Kendi kademesi çevresinde parti faaliyetlerini düzenlemek ve 

yürütmek, 
d. Partisinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerini çevresinde anlatmak, 

yaymak, partinin gelişmesi için düşündüklerini üst kademelere bildir
mek, 

e. Alt kademe faaliyetlerini denetlemek, 
f. Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, 
g. Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, 

bunun icap ettirdiği programları yapmak, seçim çalışmalarını düzenle
mek, 

h. Çevresinin ekonomik, siyasi ve sosyal olayları hakkında araştır
ma yapmak, bilgi toplamak, değerlendirmek sonuçları üst kademeye 
bildirmek, 

i. Kademe kongrelerinin gündemini hazırlamak, kongreye sunula
cak çalışma raporu, yıllık bütçe tasarısı ve bilançoların hazırlanmasını 
sağlamak, bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini temin 
etmek, 

k. Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanmasına, kanuna uygun 
yeni gelir kaynaklarının bulunmasına çalışmak, parti harcamalarında 
usulüne uygun karar vermek ve denetlemek, 

I. Üst kademeye haber vermek ve görüşünü almak kaydıyla çevre
lerinde dışa dönük siyasi, sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemek. 

YAPILMAYACAK İŞLER 
MADDE 23 - Yönetim Kurulları Üye ve Kurul Başkanları: 
a. Merkez Yürütme Kurulununun izni olmaksızın kademelerini 

aşan "Parti Genel Politikası" hakkında demeç veremezler. Kendi kade
melerinin bulunduğu yerlerdeki resmi makamlardan daha yukarı ma
kam ve mercilerle yazışma yapamazlar, ancak acil hallerde bir üst ka
demeye danışmak suretiyle veya onun aracılığı ile lüzumlu takiplerde 
bulunabilirler. Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamaz
lar. 
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b. Bir üst kademeye danışıp, gerekli izni almadan kendi kademe
lerindeki resmi makam ve merciler hakkında menfi demeçler veremez
ler. 

c. Kademe esasına uymadan bir üst kademeye şikayetlerde bulu
namazlar. Ancak üst kademeye anlatamadıkları istek ve şikayetleri bu
lunduğu takdirde, bağlı bulundukları kademeye bilgi vermek suretiyle 
onun üstündeki kademeye başvurabilirler. 

d. Bağlı bulundukları üst kademe ve ilgilerini kesmeye karar vere
mezler. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
MADDE 24 - Belde, ilçe ve il yönetim kurulları uye tam sayısının 

yarısından fazlası ile toplanır. Kurul toplantıları teşkilat binasında yapı
lır. Kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz. 

Yönetim kurulları en az 15 günde bir olağan toplantılarını yapar, 
ıl, ilçe başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, olağanüstü 
toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir. 

Toplantıların günü ve saati önceden tesbıt edilerek karar defterine 
yazılır, bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları gerekli gördüklerin
de daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırabılırler. 

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Haklı bir özüru olmadıkça kendisine toplantı günü imzalattırılmış 

ve toplantı günü yazılı olarak bildirilmiş olmasına rağmen üst üste üç 
kere toplantılara katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevin
den çekilmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır Ust 
yönetim kurulunun kararı kesindir. 
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İL VE İLÇE 
YÖNETİM 

KURULLARI 
İÇİN MÜŞTEREK 

HÜKÜMLER 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

IL VE İLÇE YÖNETİM 
KURULLARI İÇİN MÜŞTEREK 

HÜKÜMLER 

MÜTEŞEBBİS YÖNETİM KURULLARI 
MADDE 25 - Belde teşkilâtı ilçe ve ıl kuruluşunda yetkili Merkez 

Yürütme Kurulu organları tarafından müteşebbis yönetim kurulları teş
kil olunur. 

Müteşebbis yönetim kurulları kendi kademelerinin toplantı ve 
kongrelerine kadar seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip ola
rak görev ifa ederler. 

BOŞALMA 
MADDE 26 - Belde, ilçe ve il yönetim kurulları ile il disiplin kuru

lunda asil ve yedek üyelerinin her ne sebeple olursa olsun toptan çekil
meleri halinde boşalan kurullar yerine Merkez Yürütme Kurulunca ye
nileri teşkil olunur. Bu kurullar kongrece seçilmiş yönetim ve disiplin 
kurullarının hak ve yetkilerine sahiptirler. 

İl veya ilçe yönetim kurullarının üye sayısı yedeklerin göreve geti
rilmesine rağmen yarıdan aşağı düşerse kurul boşalmış sayılır. Bu du
rumda Merkez Yürütme Kurulu tarafından yeni il ve ilçe yönetim kuru
lu teşkil olunur. Bu surette teşekkül eden kurul, seçilmiş kurulların hak 
ve yetkilerine haizdir. 

İşten el çektirme dışında bir sebeple il ve ilçe başkanlığının boşal
ması halinde ilgili kurul yedekleriyle tam sayıya, bu mümkün olmadığı 
takdirde karar yeter sayısına tamamlandıktan sonra kendi aralarından 
birini başkan yardımcısı olarak seçer, ilçe veya ıl başkanının seçileceği 
kongreye kadar başkanlığa vekâlet eder. 

İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GEÇİCİ YÖNETİM 
KURULUNUN TEŞKİLİ 

MADDE 27 - Teşkilâtlara görevden el çektirme şu hallerde olur: 
Siyasi Partiler Kanunu ve tüzük hükümleri gereğince tutulması ge

reken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya 
tutulan defter ve kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak değişiklik yapılması, 
muhafaza edilmesi, muhasebe ile ilgili belgelerin süresi içinde genel 
merkeze gönderilmemesi, 
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Kurullarda görev alanların kademelerindeki belgelerinin mahallin 
en buyuk mulkı amirliğine gönderilmemesi, 

Ülke ve parti menfaatlerine açıkça karşı bulunulması, 
Haklarında Siyası Partiler Kanunu 101 maddesinin (d/1) bendi 

gereğince işlem yapılmış olmasının istenmesi, 
Tuzuğun 66/4 maddesinin kesin olarak işten el çektirilme cezası

nı gerektıen hallerin sabit olması, 
Hallerinde, ilgililer kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla 

Merkez Yürütme Kurulunca aşağıdaki şekilde işten el çektirirler 
(ı) İlçe yönetim kurulu, bir belde yönetim kurulu hakkında işten el 

çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tesbıt ettiği takdirde duru
mu gerekçeli bir kararla ıl yönetim kuruluna bildirir, belde başkanının 
veya belde yönetim kurulu üyelerinin tamamının işten el çektirilmesini 
isteyebilir 

II yönetim kurulu da bir ilçe yönetim kurulu hakkında işten el çek
tirmeyi gerekli bir durumu tesbıt ettiğinde bu durumu gerekçeli kararı 
ile Merkez Yürütme Kuruluna bildirir II yönetim kurulu gerekçeli kara
rında ilçe başkanı da dahil ilçe yönetim kurulununu tamamını veya bir 
kısmını işten el çektırebılır 

(ıı) Merkez Yürütme Kurulu re'sen ıl başkanının veya ıl başkanı 
dahil yönetim kurulu üyelerinin tamamı veyahut bir kısmını işten el çek
tırebılır Karar kesindir 

(ııı) İlçe ve ıl yönetim kurulları asıl ve yedek üyeleriyle birlikte top
tan el çektırılmelerı halinde Merkez Yürütme Kurulu, işten el çektirme 
kararı ile birlikte geçici kurulu kurar ve tebliğ eder 

Bu durumda işten el çektirme halinde teşkil edilen kurullara geçi
ci kurullar denir İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna tebli
ğinden itibaren 30 günde ilçe, ıl yönetim kuruluna tebliğinden itibaren 
de 45 gun içerisinde ıl kongresi toplanarak yeni daimi kurulu seçer Bu 
sure içerisinde ilçe ve ıl kongresi için delege seçilmiş değilse eski de
legelerle toplanır 

(ıv) Kısmen el çektirme halinde ıl veya ilçe kurulu yedek üyelerle 
tamamlanır 

KONGRESİNİ YAPMAYAN TEŞKİLATIN DURUMU 
MADDE 28 - Her ne sebeble kongresini yapmayan ilçe ve ıl teş

kilatları bir ust kademe kongresine katılamazlar 
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GENEL MERKEZİ 
TEŞKİLATI 





ALTINCI BÖLÜM 

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI 
GENEL BAŞKAN 
A) SEÇİMİ, GÖREV SÜRESİ, BOŞALMA HALİ 

MADDE 29 - Parti Genel Başkanı buyuk kongrece Siyası Partiler 
Kanununun 5 ve 2 1 . maddeleri uyarınca en çok uç yıl için seçilir. 

Aynı kışı ara vermeksizin 5 defadan fazla seçilemez. Yeniden se
çilebilmek için aradan uç yıl geçmesi gerekir. 

Parti Genel Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde 
Merkez Yürütme Kurulu ençok 15 gun içinde toplanarak bir Genel Baş
kan vekili seçer ve boşalmadan en geç 45 gun için de toplanmak üze
re Genel Başkanı seçmek için Buyuk Kongreyi toplantıya davet eder 

Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan vekilini seçinceye kadar 
vekâlet görevini teşkilât işlerine bakan Genel Başkan Yardımcısı yürü
tür 

B) GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 30 - Parti Genel Başkanı, 
a. Partiyi temsil eder. 
b. Genel Başkan disiplin kurulları dışında bütün parti teşkilatının ta

bu başkanıdır. Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye yetkilidir. 
c. Büyük kongreye. Merkez Karar ve Yürütme Kurullarına karşı 

şahsen sorumludur. 
d. Başkanlık Divanı, Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulları

na, T.B.M.M. Uyesı bulunduğunda partinin meclis grubuna başkanlık 
eder ve bu kurullar arasında hizmet ahengini sağlar. 

e. Genel Başkan Yardımcıları arasında görev bolumu yapar, ge
rekli gördüğünde görevlerini değiştirebilir. 

f. Parti çalışmalarında gerekli gördüğü zaman bilgi ve tecrübelerin
den faydalanabilecek kimselerden müşavirler tayın ve tavzif eder. 

g. Genel merkezde çalıştırılacak daimi hizmetlilerin tayın, terfi ve 
işten çıkarılmaların Genel Sekreterin teklifi üzerine yapar 

h. Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Gerekli gördü
ğü zaman çeşitli buro ve kollar ihdas eder. 

ı. Her kademede parti faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve 
çalışmalarını hızlandırmak için parti müfettişi tayın eder 

j . Kanun, tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği her türlü yetkiyi kul
lanır. 
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 
MADDE 31 - Genel Başkanlık hizmetlerinin ifasında Genel Baş

kana yardımcılık etmek üzere Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri arasın
da gizli oyla dokuz Genel Başkan yardımcısı seçilir. Genel Başkan, bu 
yardımcılar arasında teşkilât, basın ve propaganda, seçim, parlemento 
ve hükümet, araştırma ve planlama halkla ilişkiler, mesleki ve sosyal 
kuruluşlar konularında görev ve sorumluluklarını belirler. Başkan Yar
dımcıları Genel Başkanın onayı ile kendi görev alanlarında Merkez Yü
rütme Kurulu arasından iki yardımcı seçebilirler. 

GENEL SEKRETER 
MADDE 32 - Genel Sekreter merkez Yürütme Kurulu üyeleri ara

sından gizli oyla seçilir. 
Parti Genel Sekreterliği teşkilatın il başvurma ve her türlü yazışma 

ve haberleşme yeridir. 
a. Genel Sekreter, Partiyi mahkemelerde, Devlet daire ve müesse

seleri ile üçüncü şahıslarla hukuki muamele ve ilişkilerde Genel Başka
na izafeten temsil eder. 

b. Genel Sekreter Merkez karar ve Yürütme Kurulları ile Başkanlık 
Divanı karar ve talimatlarını tatbik ve tevdi eder. 

c. Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi gurubu ile Merkez Karar, Mer
kez Yürütme Kurulları ve Başkanlık Divanı arasında koordinasyonu dü
zenler. 

d. Partiyi bağlayıcı demeçler, açıklamalar yapmaya yetkilidir. 
e. Genel Sekreter Yardımcıları arasında görev bölümü yapar, yet

ki ve sorumluluklarını belirler. 
f. Genel Merkez yazışmalarını yürütür. İdari hizmetlerini düzenler 

ve denetler. 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 
MADDE 33 - Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesinde Ge

nel Sekretere yardımcılık etmek üzere Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 
arasından gizli oyla dokuz Genel Sekreter Yardımcısı seçilir. Genel sek
reter yardımcılarının görev bölümü, yetki ve sorumlulukları Genel Sek
reterce belirlenir. 

GENEL MUHASİP VE YARDIMCILARI 
MADDE 34 - Genel Muhasip ve iki yardımcısı Merkez Yürütme 

Kurulu üyeleri arasından gizli oyla seçilir. 
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Genel Muhasip parti gelirlerinin mevzuatına göre harcanmasın
dan ve muhasebe ve mali işlerin yürütülmesinden sorumludur. Genel 
Merkez kesin hesap raporları ile bütçe tasarılarını hazırlar. İl teşkilatları
nın muhasebe ve mali işlerini denetler ve muhasebe ile ilgili yazışma
ları yürütür. 

Mali işlerin yürütülmesinde yardımcılar arasında görev bölümü ya
par sevk ve idare eder. 

BAŞKANLIK DİVANININ TEŞKİLİ 
MADDE 35 - Genel Başkanlık divanı: 
a. Genel Başkan, 
b. Genel Başkan Yardımcıları, 
c. Genel Sekreter. 
d. Genel Sekreter Yardımcıları, 
e. Genel Muhasip, 
f. Genel Muhasip Yardımcılarından teşekkül eder. 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 36 - Başkanlık divanı Genel Başkanın danışma ve yürüt

me organıdır. Başkanlık divanı, 
a. Genel Başkan ve parti sözcüsü tarafından parti adına yapılacak 

önemli açıklamaların esaslarını tesbit edip kaleme alır. 
b. Partiyi Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Kurulu kararla

rı doğrultusunda sevk ve idare eder. 
c. Partinini muhtelif teşkilat ve kademelerde ahengini sağlar, Ge

nel Başkana çalışmalarında yardıma olur. 
d. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ve partili hükümet 

üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar. 
e. Partinin yeni il ve ilçe teşkilatlarımın kurulması için yetki verir, 

kurulmuş olanların fesih kararlarını alır. 
f. Merkez Yürütme Kurulu toplantı tercihleri arasında bu kurulun 

yetki ve görevlerini kullanarak karar alabilir. Böyle durumlarda ilk Mer
kez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar ile ilgili bilgi verilir. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
A) KURULUŞU, SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULÜ 

MADDE 37- Merkez Yürütme Kurulu, Büyük Kongreden sonra par
tinin en yüksek yürütme organıdır. 

Merkez Yürütme kurulu büyük kongrece seçilmiş yetmişbeş asil 
üyeden teşekkül eder. 
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Merkez Yürütme Kurulunun görevi gelecek kongreye kadar de
vam eder. Bu süre içinde istifa, ölüm ve diğer sebeplerden kurulda 
meydana gelecek boşalmalar halinde en fazla oy alan Merkez Karar 
Kurulu Üyelerinden sırayla davet edilir. Boşalan üyenin yerine seçilen 
kişi asil üyenini süresini tamamlar. Merkez Yürütme Kurulu normal top
lantılarını ayda bir yapar. Normal toplantılar dışındaki olağanüstü top
lantılar için üyelere çağrı yapılır. 

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği 
halinde Genel Başkanın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir. 

Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanını bulunmadığı zamanlar
da başkan yardımcılarından birisinin başkanlığında toplanır. 

Üste üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sa
yılır. 

B) GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 38 - Parti tüzel kişiliğinin en yüksek yürütme organı 

olan; Merkez Yürütme Kurulu: 
a. Parti program ve tüzük hükümlerini, Büyük Kongre ve Merkez 

Karar Kurulu kararlarını uygulamak ve bu esaslar dahilinde partinin bü
tün teşkilatını yönetmek. 

b. Parti programını, fikriyatını, amaç ve ilkelerini yaymak ve tanıt
mak. Bunun için her türlü basın ve yayın organlarından ve kitle haber
leşme vasıtalarından faydalanmaya çalışmak. 

c. Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olacak çalışma progra
mını hazırlamak. İhtisas kadroları ile çeşitli büro kollarını teşkil etmek. 

d. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ile sa
ir ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde parti teşki
latı kurmak, kurmaya yetki vermek ve fesh etmek teşkilatı bir büütün 
halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

e. Partinin hükümet kurması, kurulan hükümete ortak olması veya 
hükümetten çekilmesine karar vermek. 

f. Faaliyet raporlarını hazırlamak ve Büyük Kongreye sunmak. 
g. Milletvekili genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katı

lıp katılmama kararı almak, seçim işlerini düzenlemek, sevk ve idare 
etmek, milletvekilliği, belediye başkanlıkları, il genel meclisi üyelikleri 
için aday tesbit usul ve esaslarını belirlemek. 

h. Bu tüzükte ve siyasi partiler kanununda gösterilen esaslar dahi
linde parti gelirlerin artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalar
da bulunmak. 
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i. Parti teşkilatının mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını 
temin etmek, her çeşit parti kademesinin faaliyetlerini denetlemek, yön
lendirmek. Türkiye genelinde parti müfettişlerini Genel Başkanın teklif 
edeceği adaylar asından seçmek, bunların görev yetki ve sorumlulukla
rını belirlemek. 

j . İlçe ve il başkanlıklarınca gönderilmiş bulunan bütçe ve kesin 
hesap raporların Genel Merkez raporlarıyla birleştirerek süresi içinde 
inceleyip kararlara bağlamak. 

k. Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetme
lik tasarıların hazırlamak ve Merkez Karak Kurulu onayından sonra uy
gulamak. 

ı. Parti program ve tüzük değişiklikleri tasarılarını hazırlamak ve 
Merkez Karar Kurulu onayından sonra Büyük kongreye sunmak. 

m. Zaruri sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanmadığı hal
lerde partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiş
tirilmesi dışında bütün kararları almak. 

n. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile diğer ilgili kanunların ve 
parti tüzüğünün verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kul
lanmak. 

MERKEZ KARAR KURULU 
A) KURULUŞU, SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULÜ 

MADDE 39 - Merkez Karar Kurulu, Büyük kongreden sonra parti
nin en yüksek karar organıdır. 

Merkez Karar Kurulu Büyük Kongrece seçilen yüz asil ve yirmi-
beş yedek üyeden teşekkül eder. 

Merkez Karar Kurulunun görevi gelecek kongreye kadar devam 
eder. 

Merkez Karar Kurulu Genel Başkanının başkanlığında başkanlık 
divanı üyeleri ile birlikte normal toplantılarını altı ayda bir yapar. Nor
mal toplantılar dışındaki toplantılar için üyelere çağrı yapılır. Toplantılar 
en az üçte bir üyenin katılması ile yapılır. 

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği 
halinde Genel Başkanın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir. 

Merkez Karar Kurulu Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda 
başkan yardımcılarından birisi tarafından toplanır. 

Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayı
lır. 

Genel Başkanın gerekli gördüğü zamanlarda ve daveti üzerine, 
Merkez Yürütme kurulu ile Merkez Karar Kuru/u müşterek toplanabilir. 
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Gerekli görüldüğü hallerde il ve ilçe başkanları da çağrılabilir. Bu 
şekilde yapılmış toplantılar "Genişletilmiş Yüksek istişare Meclisi" ola
rak adlandırılır. 

B) GÖREV VE YETKİLER 
MADDE 40 - Parti tüzel kişiliğinin en yüksek karar organı olan 

Merkez Karar Kurulu: 
a. Parti programı, büyük kongre kararları ve seçim beyannameleri 

çerçevesinde parti politikasını belirlemek ve Merkez Yürütme Kuruluna 
bildirmek. 

b. Dünya ve Türkiye'de gelişen siyasi iktisadi ve sosyal olayları 
değerlendirerek kısa ve uzun vadeli politikalar üretmek ve gereken ka
rarları almak, parti kademelerine tavsiyede bulunmak. 

c. Araştırma ve geliştirme kurulları oluşturarak parti amaç ve ilke
lerini tanıtıcı propaganda araç ve usulleri geliştirmek ve parti görüşleri
ni kamuoyunu aydınlatacak tarzda yaygınlaştırıcı tedbir ve kararlar al
mak. 

d. Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan parti program ve tüzük 
değişiklik tasarılarını görüşmek. 

e. Merkez Yürütme Kurulunca tüzükte öngörülen ve parti içi faali
yetleri düzenleyen yönetmelikleri görüşmek, 

f. Hükümet kurma, seçimlere katılma ve adayların tesbitinde be
nimsenen usul ve esaslarla ilgili Merkez Yürütme Kurulu kararlarını gö
rüşmek. 

g. Siyasi partiler ve diğer kanunların ve parti tüzüğünün verdiği bü
tün görevleri yerine getirmek ve kullanmak. 

h. Zaruri sebepler dolayısıyla Büyük kongrenin toplanamadığı hal
lerde partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiş
tirilmesi dışında bütün kararları almak. 
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KONGRELER 





YEDİNCİ BÖLÜM 

KONGRELER 

I. İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ 
MADDE 41 - İlçe Kongresi, seçilmiş ve tabii üyelerden teşekkül 

eder. Seçilmiş delegeler 400'den fazla olamaz. 
1. Seçilmiş Üyeler: 
a. İlçe çevresinde köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 400 

veya 400'den az ise bütün partililer ilçe kongresi delegesi sayılır. 
b. İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 

400'den fazla ise, 400 rakamı partinin son milletvekili seçiminde o ilçe
de aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı her köy ve 
mahallede son Milletvekili Genel Seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile 
çarpılır. Çıkan sayı köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını 
gösterir. 

c. Köy ve Mahallelerde İlçe Kongresi delegelerinin o köy ve ma
hallelerde kayıtlı üyelerden seçilmesi zorunludur. 

d. Delege seçimlerinin başlama tarihi Merkez Yürütme Kurulunca 
tesbit edilerek kademelere bildirilir. 

e. Delege seçimlerinde ilçe merkezi mahalle ve köyleri ile ilçeye 
bağlı Belde mahallelerinde Siyasi Partiler Kanununun 21 . maddesi hü
kümleri uygulanır. Bu seçimlerde Cumhuriyet Başsavcılığı bildirilmiş lis
telerdeki üyeler oy kullanabilir. 

f. İlçe Yönetim Kurulu köy ve mahallelerde delege seçimini yürüt
mek üzere kendi içinden bir veya iki üyesini görevlendirebileceği gibi, 
sadece bu işler için köy ve mahallelerdeki üyeleri arasından birisini 
temsilci sıfatı ile de görevlendirebilir. 

Beldeye bağlı mahallelerdeki delege seçimini Belde Yönetim Ku
rulu gerçekleştirir. 

İşbu tüzüğün 4 1 . nci maddesinin (e) fıkrasında adı geçen listeler
deki kayıtlı üyeler, İlçe Yönetim Kurulunca tayin edilecek yer, gün ve 
saatte köy ve mahallelerdeki delegeleri seçerler. 

Seçim sonuçları toplantı başkanı, yardımcısı ve parti görevlisi tara
fından imzalanarak bir tutanakla tesbit edilir. Tutanağın bir sureti seçim 
yapılan yere asılır. İki sureti İlçe Başkanlığına teslim edilir. İlçe başkanlı
ğı köy ve mahalle toplantılarından sonra kongre için seçilen delege lis
tesini iki nüsha olarak hazırlayarak kongreden en az 15 gün önce İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığına verir. 
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Kesinleştikten sonra İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından onayla
narak İlçe Başkanlığına iade edilen delege listesi ilçe Kongresinin yok
lama cetvelini teşkil eder. 

2. Tabii Delegeler: İlçe Kongresi tabii delegeleri, İlçe Başkanı, İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Belediye Başkanı, ilçeye bağlı diğer Bele
diyelerin Başkanlarıdır. 

İLÇE KONGRESİNDE İL KONGRESİNE SEÇİLECEK 
DELEGE SAYISI 

MADDE 42 - İlçe Kongresinde İl Kongresi için seçilecek delege 
sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde 
hesaplanır: 

600 sayısı, il seçim çevresinde son Milletvekili Genel Seçimlerin
de partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan katsa
yı, ilçe seçim çevresinde partinin son Milletvekili Seçiminde aldığı oy 
sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam o ilçe kongresinde İl Kongresi 
için seçilecek delege sayısını gösterir. 

II. İL KONGRESİ DELEGELERİ 
MADDE 43 - İl Kongresi, seçilmiş delegelerle tabii üyelerden te

şekkül eder. Seçilmiş üyeler 600'den fazla olamaz. 
1. Seçilmiş Üyeler: 
İlçe Kongresinde işbu tüzüğün kırk ikinci maddesine göre seçil

miş delegelerdir. 
2. Tabii üyeler: 

a. İlin partili milletvekilleri, 
b. İl Başkanı, 
c. İl Yönetim Kurulu Üyeleri, 
d. İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, 
e. Büyükşehir Belediye Başkanıdır. 

Geçici Yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hak
kına sahiptirler. Ancak bunlardan delege olmayanlar oy kullanamazlar. 

İl Başkanlığı, İlçe Kongrelerinde il kongresi için seçilen delege lis
telerini iki nüsha hazırlayarak Yüksek Seçim Kurulunun il kongresi için 
önceden belirleyeceği Seçim Kurulu Başkanlığına kongreden 15 gün 
önce verir. 

Kesinleştikten sonra Seçim Kurulu Başkanınca onaylanarak İl Baş
kanlığına iade edilen delege listesi, il kongresi yoklama cetvelini teşkil 
eder. 
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İL KONGRESİNDE 
BÜYÜK KONGRE İÇİN SEÇİLECEK DELEGE SAYISI 

MADDE 4 4 - İlçe ve il kongreleri delege sayıları ile bir üst kongre 
için seçilecek delege sayılarını hesaplamak, liste halinde ilgili kademe
lere göndermek görevi Genel Merkezce yerine getirilir. 

İLÇE VE İL KONGRELERİ İÇİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
KONGRE DÖNEMİ VE DELEGELER 

MADDE 4 5 - İlçe ve il kongrelerinin toplantı dönemi bir üst kong
renin yapılmasına engel olmayacak şekilde Merkez Yürütme Kurulun
ca tesbit olunur. Bu süre üç yılı aşamaz. 

İlçe ve il kongrelerinde üst kademe kongresi için belirli sayı kadar 
asil, yarısı kadar da yedek delege seçilir. 

KONGRE GÜNDEMİ 
MADDE 4 6 - Kongre gündemi kendi kademelerinin yönetim kuru

lunca hazırlanır. Gündemin kanunlara, parti tüzüğüne uygun olarak ha
zırlanmasında ilgili yönetim kurulu, gündemi hazırlarken bir üst kade
meye danışır. Kongrede hazır bu/unan delegelerin çoğun/uğunun kara
rı ile gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir veya ek maddeler ila
ve edilebilir. 

DAVET YOKLAMA VE KONGRENİN AÇILMASI 
MADDE 4 7 - Kongrenin toplanacağı gün, yer ve saati ile günde

mi kongreden en az 15 gün önce o yerdeki alışılmış ilan vasıtaları ile 
ilan edilir. Gazete ile ilana gerek olup olmadığına ilgili Yönetim Kurulu 
karar verir. 

İlçe ve İl Yönetim Kurulları toplantıdan en az 7 gün önce kongre
ye katılacak delegelere yazılı davet çıkararak kongre gününü, yerini ve 
saati ile çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıyla il
gili sair hususları bildirirler. 

Seçim yapılacak kongreye kesinleşen listelerdeki üyeler katılabilir. 
Her kademe kongresi, kendi Yönetim Kurulu Başkanı, var ise İkin

ci Başkanı yahut kendi üyelerinden birisi tarafından yoklama yapıldık
tan sonra üye tam sayısının yarasından bir fazlasının mevcudu ile açı
labilir. 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı ertelenir. 
İkinci toplantı ilan ve delegelere bildirilen yazı mektuplara tesbit edil
miş gün, saat ve yerde toplanır. İkinci toplantı hazır bulunan delegeler
le yapılır. 
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KONGRE BAŞKANLIK DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 
MADDE 4 8 - Kongreyi Başkanlık Divanı yönetir. Kongre açıldıktan 

sonra bir Kongre Başkanı, bir İkinci Başkan ve yeterince katip üyeden 
müteşekkil Kongre Divanı seçilir. 

Başkan adayı bir kişi ise seçim işaret oyu ile yapılır, birden fazla 
ise gizli oya başvurulur. Diğer üyeler işaret oyu ile seçilirler. Divan ka
rarlarını çoğunluğa göre verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu çift 
sayılır. 

Kongre Başkanı toplantıyı yönetir, gündemi uygular, toplantı düze
nini sağlar. 

Toplantı sırasında düzeni bozanlara Divan Başkanı önce ihtar ve
rir. İki ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenleri, toplantıdan oy 
verme hakları saklı kalmak kaydıyla çıkartır. 

Kongre Başkanı Siyasi Partiler Kanununun dördüncü kısmında ya
zılı yasaklara aykırı konuşmalar yapan ve davranan kongre üyelerine 
derhal müdahale eder, sözlerini keser ve gerekli görür ise dışarıya çı
karır. Dinleyicilerden bu şekilde davranan olursa bunları dışarıya çıkar
tır, gerekli görürse kongreye ara verir, dinleyici yerlerini boşaltabilir. Bu 
konuda alınacak karar kesindir. 

KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 4 9 - İlçe ve il kongreleri kendi kademelerinin üst karar 

ve denetim organıdırlar. 
Bu itibarla: 
a. Kendi kademesinin yönetim kurulu Hareket raporunu ve faali

yetlerini görüşür ve karara bağlar. 
b. Kongreye sunulmuş, yönetim kurulu gelir-gider ve harcamaları

nı gösteren yıllık kesin hesap raporu ile gelir-gider cetvelleri ve bilanço
larını bir komisyona inceletir. Komisyon en kısa zamanda raporunu ha
zırlar ve kongre başkanlık divanına verir. Komisyon raporu kongrece 
görüşülür. Kabul veya red kararı verir. Kongrece kabul edilirse, bu ku
rul ibra edilmiş sayılır. 

İlçe ve il kongrelerinde Hareket raporu ile hesap durumu hakkın
da görüşme yapılıp karar verilmeden seçimlere geçilemez. 

c. Kongreler gelecekteki hizmet ve Hareketleri için yeni seçilecek 
yönetim kurullarına gerekli direktif ve kararları verir. 

d. Kongreler üye tekliflerinin içinden yetkili olduğu konuları karara 
bağlar. Yetkisini aşan kısımları yönetim kurulu kararı ile ilgili kademele
re bildirir. Üyelerin dilek ve şikayetlerini değerlendirir. 
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e. Kanunların yasakladığı hususlar dışında her türlü genel siyasi 
konuları ülke ve bölge meselelerini ve kamu hizmetlerini görüşür ve 
karar alabilir. 

f. İlçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üye
leriyle il kongresine katılacak delegeleri seçer. 

g. Kongre/er, kanunların ve parti tüzüğünün verdiği diğer görevleri 
yerine getirir. 

KONGRELERDE SEÇİMLERİN YAPILMASI VE TUTANAKLAR 
MADDE 5 0 - İlçe ve il organları seçimleri ile üst delege seçimleri 

yargı gözetimi altında gizli oy açık tasnif esasına göre aşağıdaki esas
lara göre yapılır. 

Seçim yapılacak il ve ilçe kongreleri delege listeleri tüzüğün 4 1 . 
ve 43. maddeleri uyarınca ilgili seçim kurulu başkanlarına verilir ve 
kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapıla
cak ikinci toplantıya kadar hususlar bildirilir. 

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getir
tip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlar ve kongreye katıla
cakları belirleyen listeleri onaylar ve iade eder. 

Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar kongrenin toplantı 
tarihinden yedi gün önce kademenin bulunduğu binaya asılarak ilan 
edilir. İlan süresi üç gündür. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından ince
lenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu surette 
kesinleşen listeler onaylanarak kongresi yapılacak teşkilata gönderilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri ka
dar seçim sandık kurulu oluşturur. Seçim sandık kurulu, kanun ve parti 
tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi ve oyların 
tasnifiyle görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işi bitinceye kadar 
aralıksız devam eder. Seçilme yeterliliğine sahip her partili kongre se
çimlerinde adaylığını koyabilir veya aday gösterilebilir. 

Kongrelerde seçilecek organlara adaylık müracaatı için Kongre 
başkanlığına bir süre tespit edilerek Kongreye duyurulur. Bu süre so
nunda adaylar ilan edilir. 

Aday listeleri adaylarca, organlara göre, ayrı ayrı veya tek liste ha
linde yedekleri de gösterilmek üzere hazırlanıp yeteri kadar çoğaltılmış 
olarak süresi içinde Kongre Başkanlığına verilir. 

Kongre Başkanlığı bu listeleri mühürlenip oy pusulası haline getir
mek üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. İlçe Seçim Kurulu Baş
kanınca mühürlenen listeler oy pusulası olarak sandık kuruluna verilir. 
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Kongre Başkanlık Divanı ferdi ve toplu aday listelerini ayrı ayrı 
okumak suretiyle Kongre Genel Kurulunun bilgisine sunduktan sonra 
delegelere açık bir şekilde askı yoluyla da kongre salonunda ilan eder. 

Kongre seçmeni, birden fazla toplu liste varsa bunlardan birini oy 
pusulası olarak kullanmakta serbesttir. Bir zarftan fazla toplu liste çıkar
sa bunların ikisi de dikkate alınmaz. 

Seçimlerde tek liste kullanıldığı ve bu listedeki isimler seçilecek 
üye sayısından fazla ise, seçmenlerce listedeki aday isimleri karşısına, 
seçilecek üye sayısı kadar işaret konmak suretiyle tercih yapılır. 

Seçimi yapılacak her organ için birden fazla liste var ise, seçmen 
bunlardan herhangi biri üzerinde mevcut adayları dikkate alarak gerek
li görüldüğü takdirde istediği değişikliği yapabilir, bir listedeki isimler
den bir kısmını çizip yerlerine diğer listelerden isimler yazabilir. Ancak 
seçeceği aday sayısı seçilecek miktardan fazla olamaz. 

İşaretlemede veya silip yazmada yukarıdaki miktar ve usullere 
uyulmaması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. 

Seçimlerde birden fazla listede isimleri bulunan adaylarının aldık
ları oy ayrı ayrı listelerden aldıkları oyların sayılıp toplanması suretiyle 
tespit edilir. 

Kongrede bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan ve sandık 
kurulunca yapılan uyarıya rağmen oy kullanacak başka delege kalma
yınca, durum sandık kurullarınca bir tutanakla tespit edilerek sandıklar 
açılır ve oy sayımına geçilir. 

Seçim sandık kurulunca açıklanır. Seçim sonuçları kongre tutana
ğına geçirilir, kongre tutanakları kongre başkanlık divanınca en az üç 
suret düzenlenerek yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. Bu tutanakla
rın bir sureti sırasıyla bir üst kademelere gönderilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzen
lenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itiraz
lar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

ŞİKAYET VE İTİRAZLAR 
MADDE 51 - Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki 

şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usule tabidir. 
a. Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy 

ve mahalledeki partili üyelerin beştebiri tarafından toplantıyı takip eden 
üç gün içerisinde il yönetim kuruluna yapılır. 

İl yönetim kurulu ilgili toplantıya ait dosyayı ilçe başkanlığından 2 
gün içinde getirtir. İncelenen dosyanın gelişinden itibaren iki gün için
de şikayet ve itirazı kesin olarak karara bağlanır. 
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b. İlçe kongresine seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle 
ileri sürülecek şikayet ve itirazlar kongreye katılan delegeler beştebiri 
tarafından kongreden sonraki üç gün içerisinde il yönetim kurulunca 
yapılır. ¡1 yönetim kurulu ilgili yönetim kurulu dosyasını getirir. İki gün 
içinde Genel Başkanlığa itiraz edebilir. Genel Başkanlığın kararı kesin
dir. 

c. Seçim işleri dışında il kongresine dair şikâyet ve itirazları il 
kongresine katılan delegelerin beştebiri tarafından kongreyi takip eden 
üç gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna yapılabilir. Merkez Yürütme 
Kurulu yedi gün içinde itirazı inceler ve kesin karara bağlar. 

III. BÜYÜK KONGRE 
BÜYÜK KONGRENİN KURULUŞU 

MADDE 5 2 - Büyük kongre seçilmiş üyelerle tabii üyelerden te
şekkül eder. 

a. Seçilmiş üyeler: T.B.M.M. üye sayısının iki katından fazla olma
mak üzere il kongrelerinden seçilmiş delegelerdir. 

b. Tabii üyeler: Partinin Genel Başkanı, Merkez Karar Kurulu, Mer
kez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, partili milletvekille
ri ve bakanları ve üyelikleri devam eden parti kurucularıdır. Taşıdıkları 
bu sıfatlarla Büyük Kongre tabii üyesi olanlar il kongresince delege se
çilemezler. 

BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 5 3 - Büyük kongre partinin en yüksek organıdır. Parti ile 

ilgili her türlü konuda son ve kesin karar yetkisine sahiptir. 
1. Parti Genel Başkanının, parti Merkez Karar Kurulu, Merkez Yü

rütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun seçimlerini gizli oyla yap
mak, partinin tüzük ve programı ve adını değiştirmek partinin gelir-gi-
der ve kesin hesabını kabul veya reddetmek. Merkez Karar ve Yürüt
me Kurullarını ibra etmek. 

2. Toplumu, devleti ve partiyi ilgilendiren konularda kamu faaliyet
leri ve parti yönetiminde tutacak yol ve metod hakkında genel nitelikte 
olmak şartıyla temenni veya bağlayıcı kararlar almak. Tüzükte belirti
len ve ihtiyaç duyulan organları seçmek. 

3. Her kademedeki disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını 
ilgili hükümlere göre affetmek, partinin feshine veya başka bir parti ile 
birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin taşınır ve 
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taşınmaz malları ve haklarının tafsiye usulüne dair kararlar vermek. Ka
nun ve bu tüzüğün gösterdiği sair hususlara karar vermek. 

Büyük Kongrenin görev ve yetkilerindendir. 

BÜYÜK KONGRENİN TOPLANTILARI 
VE GÜNDEMİ 

MADDE 5 4 -
a. Normal toplantılar: 
Büyük kongrenin normal toplantıları Merkez yürütme kurulunun 

tesbit edeceği yer ve zamanda yapılır. 
Ancak bu toplantılar iki yıldan az üç yıldan fazla süre içinde yapıla

maz. 
b. Olağanüstü toplantılar: 
Gerekli gördüğü zaman Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu ta

rafından veya Büyük kongre delegelerinin en az beşte biri tarafından 
yazılı istenmek şartıyla Büyük Kongre olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Bu toplantılarda sadece toplantıyı gerektiren konular görüşülür ve. 
karara bağlanan olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz. 

Büyük kongre toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 
gün önce il başkanlıklarına bildirilir. Toplantıda yeterli çoğunluk sağla
namadığı takdirde ikinci toplantı için davet yapılır. İkinci toplantı katılan 
üyelerle yapılır. 

c. Büyük Kongre gündemini Merkez Yürütme Kurulu hazırlar. Ola
ğanüstü toplantının gündemi ise davet yapan organca düzenlenir. 

d. Toplantı yer, zaman, gündem ve ikinci toplantıya dair ilgili hu
suslar ile Büyük Kongrede hazır bulunacak delege listesi kongre top
lantısından önce Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilçe seçim ku
rulu başkanına bildirilir. Liste Büyük Kongrede esas olur. 

BÜYÜK KONGRENİN AÇILIŞI 
MADDE 5 5 - Büyük kongre usulüne uygun olarak yoklama yapıl

dıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa, Parti Genel Başkanı veya 
teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı yahut Genel Başkanı
nın görevlendireceği Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden biri tarafın
dan açılır. 

Toplantı yeter sayısı, Büyük Kongre delege tam sayısının salt ço
ğunluğudur. 

İlk çağrı üzerine gerekli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci çağrı 
üzerinde yapılacak toplantıda yeterlilik sayısı aranmaz. 
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Büyük Kongrenin karar ve yeter sayısı hazır bulunan üyelerin salt 
çoğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ve partinin ge
nel politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına bağlı teklifler 
hakkında karar vermek için bunların, Genel Başkan, Merkez Karar ve 
Merkez Yürütme Kurulları veya Buyuk Kongre üyelerinin en az yirmide 
bin tarafından ilen sürülmüş olması gereklidir. 

Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devle
ti ilgilendiren konularda, kamu faaliyetleri konularında karar alınması
na dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin, hazır bulunanların 
üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. 

Bu gibi teklifler, büyük kongrece seçilecek bir değerlendirme ko
misyonunda görüşüldükten sonra, komisyonun hazırlayacağı rapora 
bağlı olarak incelenir ve karara bağlanır. 

KONGRE DİVANI VE GÖREVLERİ 
MADDE 5 6 - Büyük Kongrede gündeme gelmeden evvel, bir baş

kan iki başkan yardımcısı ve iki kâtip seçilerek kongre divanı teşkil edi
lir. Büyük Kongrenin başkanı gizli oyla seçilir. Aday tek olduğunda bu 
seçim açık oylamayla yapılır. Kongre divan kâtipleri de açık oylamayla 
seçilir. 

Kongre divanı: Görüşmeleri yönetmek toplantı düzenini sağla
mak, tutanağı kaleme alıp imzalamak, oylamaların sayım ve dökümle
rini denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan doğacak itirazları in
celeyip karara bağlamakla görevlidir. 

AÇILIŞ KONUŞMASI VE RAPORLARIN OKUNMASI 
MADDE 5 7 - Büyük Kongrede divanın teşkilinden sonra, açılış ko

nuşması için parti Genel Başkanına soz verilir. Genel Başkan yoksa 
Genel Başkanlığa vekâlet eden uye açılış konuşmasını yapar. Bundan 
sonra Merkez Yürütme Kurulunun faaliyet raporu okunur. 

KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ 
MADDE 58 -Büyük Kongrede divan Hareketlerine yardımcı olmak 

üzere konunun özelliğine ve kongrede beliren eğilime göre divana kar
şı sorumlu olmak üzere yeteri kadar ayrı ayrı komisyonlar kurulur. 

KONGRE GÖRÜŞMELERİ 
MADDE 5 9 - Büyük Kongre görüşmeleri gündemdeki sıraya göre 

yapılır. Kongre, gündemine ve görüşme usulüne hakimdir. Gündemde-
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ki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması kongre
nin kararına bağlıdır. Gündem üzerinde fikir birliği sağlanınca, başkan 
gündemin bu haliyle kabulünü açık oylamaya sunar. 

Görüşmeler söz isteği sırasına göre tesbit edilerek yürütülür. Parti 
Genel Başkanına, Merkez Karar ve Merkez yürütme Kurulları üyesine 
ve komisyon başkanı veya sözcülerine öncelik tanınır. 

Kongrede bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuş
ma hakkı Büyük Kongre üyelerinin kabul oyları ile tayin olunur. 

Çalışma raporunda daha önce muhalefet şerhi vermiş olan Mer
kez Yürütme Kurulu üyesine rapor aleyhine konuşmak üzere söz veril
mez. 

Kongreye gönderilen tebrik ve başarı telgrafları, mektup ve yazıla
rı ve kongreye katılıp onur veren misafirler öncelik durumuna göre uy
gun zaman aralıklarında hazır bulunanlara duyurulur. 

KONGREDE SEÇİMLERİN YAPILMASI 
MADDE 6 0 - Büyük kongre tarafından yapılacak, Genel Başkan, 

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Ku-
rul'nun seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına 
göre aşağıdaki gibi yapılır. 

Seçime ait Büyük Kongre Delegelerinin isim listelen en az 15 
gün evvel Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği Seçim Kurulu Başka
nına iki nüsha olarak verilir. Siyasi partiler kanununun 2 1 . maddesinde
ki esaslar dahilinde seçim kurulu başkanınca tasdik edilen bu listeler 
kongre toplantı tarihinden 7 gün önce parti genel merkez binasına ası
larak ilân edilir, ilân süresi 3 gündür. Bu süre içerisinde yapılacak itiraz
lar ilgili hakime yapılır. Bu suretle kesinleşen ve mühürlenerek partiye 
geri gönderilen listeye hiçbir surette itiraz edilemez. 

Büyük Kongrede yapılacak seçimlerde aday olanların isim listele
ri, Genel Merkez Organlarına göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste veya 
ayrı listeler halinde düzenlenebileceği gibi, aynı organları için tek bir 
liste üzerinden aldıkları oy sayısına göre önce Merkez Yürütme Kurulu 
asil üyeliğine sonra Merkez Karar Kurulu asil ve yedek üyeleri halinde 
belirlenecek şekilde kongre başkanlık divanınca düzenlenerek mühür
lenmek için görevli seçim kuruluna verilir. 

Aday olmayanlar arasında ve ayrı ayrı illerden tensip edilmek şar
tıyla her organ seçiminde görev yapmak üzere üçer kişilik tasnif komis
yonları kurulur. 
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ADAYLIK VE OYLARIN KULLANILMASI 
MADDE 61 - Seçim kurulunca mühürlenmiş olan büyük kongre 

listesinde isimleri olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nü
fus cüzdanı veya resimli kimlik kartı ile ispat edildikten ve listede ismi
nin karşısına imza atıldıktan sonra kullanılır. Delegeler illerin alfabetik 
sırasına göre sadece kendi oylarının kullanabilirler. Kongrede oylar, 
aday olan veya gösterilenler için hangi kurula aday olduğunu belirt
mek suretiyle kullanılır. Oylar, aday olunan kurulu belirtmek şartıyla 
toplu liste halinde de kullanılabilir. Listede seçilecek üye sayısından 
fazla sayıda isim varsa, yukarıdan aşağıya o kurulun sayısı kadar aday 
oy almış sayılır. Aday olunan organın üye sayısından fazla kişi aday 
gösterildiği listelerde çizilen aday varsa çizilmeyenlerin tamamı oy al
mış olur. Aday olmayanların ismi varsa o oylar geçersiz sayılır. Delege
ler, liste halinde oy kullanılmayacak şekilde düzenlenen pusulalarda 
oy vermek istedikleri isimleri işaret eder, istemediklerini çizerler. Üzeri 
çizilmemiş veya yanına işaret konulmuş adaylar oy almış, listede üzeri 
çizilmiş adaylar ise oy almamış sayılırlar. Aday olanlardan bir kısmı ve
ya bir kaçının isimleri yazılarak da oy kullanılabilir. Şu kadar ki, bu kişi
lerin hangi kurullar için aday gösterildiğinin belirtilmesi şarttır. 

Seçilecek üye sayısından az aday içinde oy kullanılabilir. Bu hal
de delege seçmek istediği isimleri yazarak veya yazılmış listelerdeki 
adayları işaretleyerek (sof taraftaki sıra numarasını belirterek oraya bir 
işaret koyarak) veya istemediklerini çizip iptal ederek de oyunu kullana
bilir. 

Sayım ve dokum sırasında en fazla oy alanlar asil üyeliklere, di-
ğerleride sıra ile yedek üyeliklere seçilmiş sayılırlar. Eşit oy alan aday
lar varsa kura çekilir. Oylar liste halindeki pusulalarla kullanılmış ve 
asil ve yedek üyelerin sıfatları belirtilmiş ise o yerler için seçilmiş olur. 

Seçim sonuçlarına, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde ilgili hakimlere başvurularak itiraz edilebilir. Hakimin kararı 
kesindir. 

Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve 
Merkez Disiplin Kurulu seçimlerine aday olabilmek için genel kurul de
legesi olmak gerekir. Delege olmayan kişilerin aday olabilmesi için 
parti üyesi olması ve en az 40 genel kurul delegesinin imzası ile aday
lığa teklif edilmesi şarttır. 

KONGRE TUTANAKLARI 
MADDE 6 2 - Büyük Kongre sonunda seçimlere ilişkin bütün kâğıt 

ve zabıtalarla notlar kongre başkanı tarafından, parti Genel Başkanına 
teslim edilir. Kullanılan oylar ve seçimlere ait diğer belgelerle tutana
ğın bir örneği ilgili seçim kurulu başkanına verilir. 
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DİSİPLİN 
HÜKÜMLERİ 





SEKİZİNCİ BÖLÜM 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

DİSİPLİN KURULLARI 
MADDE 63 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, parti tüzüğüne yö

netmeliklere ve partinin yetkili organlarınca alınan kararlara aykırı hare
ket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve tüzükte gösterilen di
ğer disiplin işlerini yapmak üzere il ve Genel Merkez teşkilâtlarında (Di
siplin Kurulları) teşkil eder. 

Her kademedeki disiplin kurulu üyeleri partide başka bir organda 
veya kurulda görev almazlar ve partide ücretli olarak herhangi bir hiz
meti kabul edemezler. 

Disiplin kurulunun görev süresi gelecek kongreye kadar devam 
eder. Üyeliklerde boşalma halinde yedekleri sıra ile göreve çağrılır. 

Merkez Disiplin Kurulu, Büyük kongreden sonraki ilk toplantısında 
kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sekreter seçer. İl 
disiplin kurulları da aynı şekilde kendilerini seçen il kongrelerinden 
sonra toplanıp aralarında bir başkan seçerler. 

Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır. 
Ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak siyasi partiler ka
nunun 101. maddesinin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında, parti
den kesin çıkarma kararları için üye tamsayısının çoğunluğunun karan 
gereklidir. Disiplin Kurulları kendilerin tevdi edilen bir meseleyi en geç 
bir ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. Aksi halde mese
le kendiliğinden lehte kesinleşmiş sayılır. 

Disiplin Kurulunun kararları gizli oyla alınır. 
Disiplin kuruluna sevkedilen partili kendini sözlü veya yazılı savu

nabilir. Savunma için süre savunmaya davet yazısının tebellüğünden 
itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde ve herkesin gözü önünde ve 
olumsuz davranışlarla veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında 
bu süre 7 gündür savunma süresini geçiren hakkından vazgeçmiş sayı
lır. 

Savunmaya çağırmak disiplin kurulu başkanlığınca yazılı olarak 
yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın 
uygulanmasına sebep olan filler açık bir şekilde belirtilir. 

Disiplin kurulları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından da
ha ağır bir ceza veremezler. Disiplin organlarınca verilen cezalara iliş-
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kin kararlar gerçekleri ile beraber en geç 30 gün içinde ilgililere tebliğ 
edilir. Kanunun gerektirdiği ve acil hallerde bu süre kısaltıiabilir. 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU 
MADDE 6 4 - Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongrece seçilen 9 

asil ve 6 yedek üyeden meydana gelir. 
Merkez Disiplin Kurulu, Genel Başkan, Merkez Yürütme ve Mer

kez Karar Kurulu üyeleri ve kendi üyeleri, il yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile il merkez belediye başkanları için birinci derece disiplin ka
rar merciidir. 

¡1 disiplin kurallarınca alınan ve kendisine itiraz yolu ile gelen ka
rarları incelemek, tasdik etmek, lehte ve aleyhte değiştirmek veya ta
mamen kaldırmak suretiyle kesin olarak sonuçlandırır. 

Merkez Disiplin Kurulu bir il disiplin kurulunun boşalması halinde 
onun görevini geçici olarak yürütmek üzere komşu bir il disiplin kurulu
nu görevlendirebilir. 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU 
MADDE 6 5 - Müşterek disiplin kurulu, merkez disiplin kurulu ile 

T.B.M.M. grup disiplin kurulunun biraraya gelmesinden oluşur. Merkez 
Disiplin Kurulunun başkanı, başkan vekili ve sekreteri, müşterek disip
lin kurulundan başkanlık divanını teşkil eder. 

Partili milletvekillerine ait son kararları müşterek disiplin kurulu ve
rir. Bu kurulun kararı kesindir. 

İL DİSİPLİN KURULU 
MADDE 6 6 - İl Disiplin kurulu, il kongresince seçilen üç asil ve iki 

yedek üyeden meydana gelir. İl disiplin kurulu, il hudutları dahilinde 
ikamet eden ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına gören 
partiler dışında kalan bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin 
kararı almaya yetkilidir. 

Kendiliğinden tahkikat yapamaz. Kendisine tüzükte gösterilen yet
kili organlarca intikâl ettirilen dosyaları karara bağlar. İl disiplin kurulu
nun kararlarına karşı taraflarca tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 
merkez disiplin kuruluna başvurularak itiraz edilebilir. 

DİSİPLİN CEZALARI 
MADDE 6 7 - Uygulanacak disiplin cezaları aşağıda gösterilmiştir. 
1. Uyarma, 
2. Kınama, 
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3. Partiden veya grupdan geçici çıkarma, 
4. Partiden veya grupdan kesin çıkarma. 
Partinin T.B.M.M. Üyesinin gruptan çıkarılması partiden çıkarılma

yı, partiden çıkarılması da bu grubun üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. 
Bu gibi üyeler hakkında verilen geçici çıkarılma cezası ile üyenin ceza 
süresince grup çalışmalarına katılmasına manidir. 

Geçici çıkarılma cezası verilen parti üyesi, faaliyetlerine katılama
yacağı parti organlarına hiçbir teklifte bulunamaz. Ancak bu hüküm, o 
üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organ
larının bağlayıcı kararlarına uyması gereğini ortadan kaldırmaz. 

Geçici çıkarma cezası almış olan parti üyelerine, parti içinde hiç
bir görev verilemez. Geçici çıkarma cezası bir aydan az ve bir yıldan 
fazla olamaz. Bu cezalar karardan tayin edilen süre için uygulanır. Sü
renin bitmesi ile ortadan kalkar. 

Hakkında disiplin takibatı yapılan bir üye, takibat bitmeden ceza 
almış ise cezanın bitiminden sonrada bir yıl içinde Genel Merkez teşki
lâtında ve Merkez Kurullarında görev alamaz. 

DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN HALLER 
MADDE 6 8 - Partili üyenin kanun, tüzük ve programa uymayan 

ve şahsen olumsuz davranışlarda bulunması halinde hakkında cezalar 
uygulanır. 

1. Uyarma Cezasını Gerektiren Haller: 
a. Partiyi şahsi menfaatlerine alet etmek, 
b. Partinin gizli kararlarını ve yazışmalarını her ne suretle olursa 

olsun açıklamak, dışarı sızdırmak. 
c. Parti içerisinde huzursuzluk ve geçimsizlik yaratmak, yalan be

yanda bulunmak, 
2. Kınama Cezasını Gerektiren Haller: 
a. Kanunlara, parti tüzük ve programına ve yönetmelik hükümleri

ne ve partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara sözle, yazı 
ile vesair şekillerde aleyhte bulunmak. 

3. Geçici Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller: 
a. Milletvekili, il Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı ve Belediye 

Meclisi seçimleri için parti kararı olmadan adaylığını koymak, diğer par
tilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak, propagandalarını yap
mak, açık veya gizli olarak partinin ve adaylarının aleyhinde çalışmak. 

b. Oy pusulalarında tahrifata bulunmak, sahtecilik yapmak, seçim
lere hile karıştırmak ve bu gibi hareketlerin içinde bulunanlarla işbirliği 
yapmak, yapılmış olan seçimlerin neticeleri ile ilgili şüphe yaratabile-
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cek, gerçek dışı söz ve beyanda bulunmak, bunları yazılı ve sözlü bir 
şekilde basın ve diğer yerlere ulaştırmak. 

c. Parti dayanışma ve birliğini bozacak, partili birbirine düşürecek 
ve partinin programında gösterilen yüksek ahlâk düşüncesi ile bağdaş
mayan hareketlerde bulunmak. 

ç. Kanuni sorumluluklar ve tanzim mükellefiyeti saklı kalmak şar
tıyla hizmetin devamı süresince, partideki görevi gereği kendisine tes
lim edilen eşya ve malzemeyi kaybetmek, görevden ayrılma ve ayır
ma halinde teslim etmemek yahut teslim etmekten kaçınmak, teslimi 
geciktirmek ve oyalamada bulunmak. 

d. Partinin her kademedeki yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek 
dışı haber yaymayı adet haline getirmek, iftira karalama ve küçük düşü
rücü beyan ve davranışlarda bulunmak. 

4. Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller: 
a. Herhangi bir sebeple partili sıfatı ile faaliyetlerinden dolayı hak

kında yetkili devlet organlarınca takibat yapılarak suçlu görülmek ve Si
yasi Partiler Kanununun üye olmama nitelikleri cezasını almak. 

b. Partinin herhangi bir organ, kademe, kurul ve üyesinin Siyasi 
Partiler Kanununun 101. maddesinin (d-1) bendi gereğince Cumhuri
yet Başsavcısı tarafından işten el çektirilmesi veya partiden çıkarılması 
istemine sebep olacak davranışlarda bulunmak. 

c. Siyasi partiler kanununca yasaklanmış konuları ihmal etmek su
retiyle parti hakkında kanuni takibata yol açacak davranışlarda bulun
mak. Partiyi ve Parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şika
yet etmek, Parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makam
larla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanatta bulunmak, demeç yayın
lamak, parti içi meseleleri, partinin üyeleri ve yetkili organları nezdinde 
demokrasi ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken konu
larda belli kademe ve silsile düzenini bozarak ve çiğneyerek basın ve 
yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik yaratacak davranış
larda bulunmak. 

d. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak veya Genel 
Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görev
lilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek ya da 
parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak ve partinin gelişmesine ma
ni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak, başkalarını böyle 
davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek. 

Disiplin cezalarından herhangi birisi ile cezalandırılan bir üyenin 
aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi halinde daha ağır bir disiplin ceza
sı ile cezalandırılır. Disiplin cezalarında, herhangi bir üye hakkında taki-
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bat yapan disiplin kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre 
sevkeden kurulun kararına bağlı kalmak şartıyla yukarıda sözü geçen 
disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabi.lir. Sayılan 
hususlardan dolayı disiplin suçu işlediğine dair bilgi disiplin kuruluna 
sevk yetkisine sahip organlara ulaştığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu 
kurulca sevk işlemi olmazsa bu üye hakkında takibat zaman aşımı do-
layısı ile yapılamaz. 

DİSİPLİN TAKİBATI YAPMA YETKİSİ 
MADDE 6 9 - Bir partili hakkında disiplin takibatı yapılması ve ilgili 

disiplin kurulan sevk edilmesine, yetki sahasına göre İl Yönetim Kurulu 
ve Merkez Yürütme Kurulu vaziyet eder. Milletvekillerinin gruba ilişkin 
fiili hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya grup yönetim ku
rulu yetkilidir. Merkez Yürütme, Merkez Karar Kurulu Üyeliği devam et
meyen partili üyeler hakkında, Genel Başkan ve yardımcıları veya Ge
nel Sekreterin yazılı isteği üzerine ve acil hallerde disiplin suçu işlediği 
bildirilen üyenin bağlı bulunduğu il başkanına yazı yazılır. O il başkanlı
ğı da söz konusu üye için gerekli işlem yapmak üzere derhal disiplin 
kurulunu toplantıya çağırır. Ve evrakı o kurula havale eder. Merkez Yü
rütme Kurulu partili bir üyenin işlediği suçun muhtevasını gözönüne 
alarak disiplin takibatının Merkez Disiplin Kurulunca yapılmasına karar 
verebilir. 

Disiplin kurullarına sevk kararı gizli oyla ve bu kararı alacak kuru
lun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Disiplin takibatı yapma 
işleminin nasıl olacağını, disiplin kuruluna sevk etmeğe yetkili organ ta
yin eder. Yetkili kurul takibatı, üyelerden birine veya birkaçına yaptırabi
leceği gibi daha alt kademedeki bir oganın üyelerine veya diğer partile
re de yaptırabilir. 

Bir şikayetçinin, bir üye hakkında kovuşturma isteğine bağlı suç 
duyurusu yazı ile ilgili ve yetkili kurula yapması üzerine kovuşturma ya
pılabileceği gibi, yukarıda yetkileri belirtilen kurul veya kişilerce de doğ
rudan disiplin kovuşturması yapılabilir veya kurula sevkedilebilir. Bu
nun yanında vaki şikayet veya bilgiyi yerinde ve doğru bulmadıkların
da, takibata mahal olmayacağına karar verebilirler. Müşteki kovuştur
maya sevk yetkisine sahip bir kurulda veya yetkide ise bu işlemin oy 
verme safhasına kendi oyunu kullanmaz fakat toplantı nisabına varlığı 
hesaba katılır. 

İlçe yönetim kurulları, disiplin koğuşturması yapılması isteklerini, il 
yönetim kurullarına yaparlar. Eğer talepleri il yönetim kurulu veya baş-
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kanları ile ilgili ise bu taleplerini yazılı olarak Merkez Yürütme Kurulu
na yaparlar. 

İTİRAZ USULÜ 
MADDE 7 0 - Disiplin kurulunca, birinci derece verilen disiplin ce

zalarına karşı: 
a. Hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan kurul ta

rafından, bu tüzükte aksine hüküm yoksa tebliğ tarihinden itibaren 10 
gün içinde itiraz edebilir. 

b. İtirazlar, bu tüzükte belirtilen esaslara göre itiraz, dilekçesi ile 
bir üst kurula verilebileceği gibi kararı verecek olan disiplin kurulu baş
kanlığına da verilebilir. 

c. Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkartma ce
zası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı Disiplin Kuruluna sevk eden or
gan veya merci veya disiplin kurulunun görev veya yetkisizliği veya alı
nan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul 
bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla parti itiraz yollarını kullandıktan 
sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30 gun-içerisinde nihai 
karar veren merciin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz ede
bilir. 

DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ OLARAK SEVK 
MADDE 71 - Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hal

lerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili kurul, suçlu gördüğü üyeyi ted
birli olarak disiplin kuruluna sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı al
ması Siyası Partiler Kanununun 101. maddesinin (d-1) bendinde göste
rilen haller dışında karar uçte iki çoğunlukla alınır. Bu hallerde partili, 
partideki görevinden alınmış olur ve derhal yerinden uzaklaştırılır. 

Hakkında tedbir kararı verilen üye, uç gun içinde takibatı yürüte
cek disiplin kurulu nezdınde itirazda bulunabilir. Bu istek disiplin kurulu 
tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulunun tedbiri kal
dırması veya isteği red kararı kesindir. Bu konuda disiplin kurulunun 
kararı neticesine kadar üye, partideki görevine devam edemez. 

Partiden kesin çıkarma kararı üyenin parti kayıtlarından isminin si
linmesi suretiyle yerine getirilir. Bu işlem, partilinin kayıtlı bulunduğu il 
ve ilçe başkanlığı tarafından yapılır. 
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GRUBU 





DOKUZUNCU BÖLÜM 

PARTİ MECLİS GRUBU 

T.B.M.M. GRUBU 
MADDE 72 - Partinin T.B.M.M.'de 20 veya daha fazla milletvekili 

bulunması halinde parti grubu meydana getirilir. Parti Genel Başkanı 
tarafından T.B.M.M. Başkanlığına bir yazı ile grup kurulduğu bildirilir. 
Partili milletvekilleri bu grubun üyeleridir. 

Partinin T.B.M.M. Grubunun çalışma esas ve usulleri bu tüzükte 
gösterilen hükümler sak)ı kalmak şartıyla grup iç yönetmeliğinde göste
rilir. Grup iç yönetmeliği grubun kurulduğunu bildirim tarihinden 15 
gün içinde grubu meydana getiren milletvekilleri tarafından hazırlanır. 
Bu iç yönetmeliğin grup milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edil
mesi lazımdır. Bu yönetmeliğin de T.B.M.M. Başkanlığına verilmesi 
şarttır. 

GRUP BAŞKANI, VEKİLLERİ VE YÖNETİM KURULU 
MADDE 73- Parti Genel Başkanı aynı zamanda T.B.M.M. Grubu

nun da başkanıdır. Genel Başkan milletvekili değilse, meclis grubu 
üyeleri arasından kendilerine bir başkan seçerler. Seçilme usul ve şart
ları grup iç yönetmeliğinde gösterilir. 

T.B.M.M. Grubu, başkanına yardıma olmak üzere 2 asil ve 2 ye
dek başkan yardımcısı ve 6 adet de yedek olmak üzere grup yönetim 
kurulu üyesi seçer. 

Grup Başkanı ile yönetim kurulu ve başkan vekilleri her yasama 
yılının başında o yasama yılı için seçilir. Üyeliklerde boşalma halinde 
yedekler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır. Grup genel kurulunda se
çimleri gizli oyla yapılır. 

Genel başkan dışında, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri partinin 
T.B.M.M. grubu yönetim kurulunda görev alamazlar. 

T.B.M.M. GRUP DİSİPLİN KURULU 
MADDE 7 4 - Parti grubunca kendi aralarında seçtikleri 5 asil 3 ye

dek üyeden meydana gelir. Bu disiplin kurulu, ayrıca yürütme işleri 
için bir başkan, bir başkan yardıması bir de sekreter seçer. 

Toplantı karar nisabı salt çoğunluktur. Disiplin Kurulu kararları giz
li oyla alınır. 
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T.B.M.M. Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile birlikte, müşte
rek disiplin kurulunu meydana getirirler. 

Bu tüzükte gösterilenler saklı kalmak kayıt ve şartıyla milletvekille
ri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usul ve esasları, kovuşturmayı 
gerektiren haller, disiplin cezaları ve itiraz usulleri 66. maddede gösteri
len iç yönetmelikle belirtilir. 

GRUP ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN ESASLAR 
MADDE 7 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri: 
a. Meclis çalışmalarında partinin ilkelerine, programlarına ve parti 

Grup ve Büyük Kongre kararlarına uymaya ve bunları desteklemeye 
mecburdurlar. 

b. Geçerli özürleri olmadıkça, Meclis Genel Kurul ve grup çalışma
ları ile komisyon çalışmalarına katılmak zorundadırlar. 

c. Toplantılarda bulunmak veya bulunmamak yahut toplantıya katı
lıp da aleyhte görüş bildirmiş ve oy vermiş olmak grup ve parti kararla
rına itaat etmemek için mezaret sayılmaz. 

d. Üyeler, grupça karara bağlanmayan hallerde T.B.M.M.'deki ko
nuşmalarında ve oy kullanmalarında serbesttirler. 

GRUPTA GİZLİ OYLAMA 
MADDE 7 6 - Grup genel kurulunda seçimlere ait oylamalar ile 

milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamala
rı gizli oyla yapılır. 

GRUP HÜKÜMET İLİŞKİLERİ 
MADDE 7 7 - Bakanlar Kuruluna veya bir bakana T.B.M.M.'de ve

ya grupda güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar al
mak yetkisi, Grup Genel Kuruluna aittir. 
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SEÇİMLERE 
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VE PARTİ 

ADAYLARININ 
TESBİTİ 





ONUNCU BÖLÜM 

SEÇİMLERE İŞTİRAK VE PARTİ 
ADAYLARININ TESBİTİ 

SEÇİMLERE KATILMA 
MADDE 78 - Her türlü seçimlere katılmak için, partinin her kade

mesindeki organı Siyasi Partiler Kanununda ve tüzükte gösterilen şart
ları yerine getirmekle yükümlüdürler. Genel veya Mahalli seçimlere bü
tün yurt sathında katılmamak kararını ancak Merkez Karar ve Merkez 
Yürütme Kurulları verebilir. 

ADAY TESBİTİ 
MADDE 7 9 - Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları ile bun

ların listelerdeki sıraları: 
a. Kontenjan adaylığı, 
b. Merkez yoklaması, 
c. Teşkilât yoklaması (il ve ilçe için geçerli yoklama) 
d. ö n seçim usullerinden birisi birkaçı veya tamamının birarada 

veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle tesbit edilir. Hangi seçim çevresin
de hangi usulün tatbik edileceğine Merkez Karar ve Merkez Yürütme 
Kurulları karar verebilir. 

KONTENJAN ADAYLIĞI 
MADDE 8 0 - Kontenjan adayları Merkez Karar ve Merkez Yürüt

me Kurullarınca tesbit edilir ve sıralaması yapılır. Merkez Yürütme Ku
rulu kontenjan adayı tesbit ve sıralamasında lüzum görürse ilgili teşki
lat kademesinin görüşünü alabilir. 

MERKEZ YOKLAMASI 
MADDE 81 - Merkez yoklaması Merkez Karar ve Merkez Yürüt

me Kurulunca tesbit edilir. Merkez Yürütme Kurulu bütün seçim çevre
lerinde merkez yoklaması kararı alabileceği gibi lüzum gördüğü seçim 
çevrelerinde de merkez yoklamasına karar verebilir. 

Bir seçim çevresinde parti teşkilatı bulunması tek aday olması, 
herhangi bir şekilde o seçim çevresinde ön seçim yapılmasının müm
kün olmadığını, ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirilmesi yapılan ön 
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seçimlerin yetkili seçim kurullarınca iptal edilmesi hallerinde parti aday
ları Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulunca tesbit edilir. 

TEŞKİLAT YOKLAMASI 
MADDE 8 2 - Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurullarının teşki

lat yoklaması için karar verdiği seçim çevresinde yapılan yoklama usu
lüdür. Teşkilat yoklaması il başkanı, il yönetim kurulu asil üyeleri il di
siplin kurulu başkanı ile o il çevresindeki ilçe başkanlarından oluşan 
kurul tarafından gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. 

ÖN SEÇİM 
MADDE 8 3 - Merkez Yürütme Kurulunca ön seçim yapılmasına 

karar verilen seçim çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin katılmasıy
la seçim yapılır. Ön seçimde de gizli oy açık tasnif usulü uygulanır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi ön seçim için 
esas alanır. Adayların eşit oy almaları halinde hangisinin bir üst sırada 
yer alacağına Merkez Yürütme Kurulu karar verir. 

ADAYLIĞA MÜRACAAT VE İZİN 
MADDE 8 4 - Milletvekili seçimlerinde partiden aday olmak iste

yenler süresi içinde gerekli evrakları ile birlikte yazılı olarak parti genel 
merkezine müracaat ederler. Yapılan müracaatlar başkanlık divanınca 
değerlendirilir. Aday hakkında soruşturma yapılır. Başkanlık divanı ince
lemesi sıra ile Merkez Yürütme ve Merkez Karar Kurullarında görüşü
lür. Durumları uygun görülenlerin aday yoklamalarına katılmalarına 
izin verilir. 

ADAYLIĞA KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR 
MADDE 8 5 - Parti yetkili kurullarınca haklarında kesin ihraç kararı 

verilenlerden yetkili kurullarca azledilmiş olanlar diğer partilerden her
hangi birinden aday oldukları tesbit edilenler, İl ve İlçe yönetim kurulu 
başkan ve üyesi oldukları halde ön seçimlerden 90 gün önce bu görev
lerden ayrılmayanların adaylık müracaatları herhangi bir incelemeye ta
bi olmadan reddedilir. 

MAHALLİ SEÇİMLER 
MADDE 8 6 - Mahalli idareler seçimlerinde partiden aday olmak 

isteyen adayların tesbiti için hangi usulün uygulanacağına karar verme 
yetkisi Merkez Yürütme Kurulunundur. 
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İl merkezlerinin belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin 
aday yoklamalarına katılabilmeleri Merkez Yürütme Kurulunun tasvibi
ne, İlçe ve belde merkezleri belediye başkanlığına aday olmak isteyen
lerin aday yoklamalarına katılabilmeleri ise il yönetim kurulunun tasvi
bine bağlıdır. Bunda ilçe yönetim kurulunun mütalaası alınır. Merkez 
Yürütme Kurulu il yönetim kurullarının kararlarını değiştirebilir ve kararı 
kesindir, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için partiye müraca
at edenlerin aday adaylığı partiye üye olsun olmasın il yönetim kurulu
nun tasvibine bağlıdır. Merkez Yürütme Kurulu bu kararı değiştirebilir 
ve kararı kesindir. 

Mahalli idareler seçimlerinde aday adayları arasında belediye 
başkanlığı için, bir belediye meclis üyesi kadar asil ve yedek olarak ay
rı ayrı il genel meclisi üyelerine seçim çevresi için teşkil olunan sayıda 
asil ve yedek üye belirlenir. 

Merkez Yürütme Kurulu mahalli idareler seçimlerinde hangi usu
le karar vermiş ise bunu kanuni süreleri dikkate alarak önceden mahal
lerine ve yetkili mercilere bildirir. 

Merkez yoklaması dışındaki aday tesbitleri yargı denetim ve göze
timinde yapılır. 

Merkez Yürütme Kurulu ön seçimle aday tesbiti usulüne karar ver
miş ise seçimlerde oy kullanabilecek partili üye listeleri ön seçimler
den en az 30 gün önce ilçe seçim kuruluna kayıt defteriyle birlikte veri
lir. Kesinleşen listeler ön seçimden 25 gün önce parti ve ilçe seçim ku
rulu binaları önüne asılır. 

SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 
MADDE 8 7 - T.B.M.M. ve mahalli idareler seçimlerinde adaylığa 

müracaatın şekil ve şartları, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeli
ği, il genel meclisi üyeliği için aday tesbitlerinin nasıl gerçekleştirilece
ği ve bilumum seçimlerle ilgili olup da tüzükde gösterilmeyen diğer ko
nular hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 
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VE 

HÜKÜMET 
İLİŞKİLERİ 





ONBİRİNCİ BÖLÜM 

PARTİ VE HÜKÜMET 
İLİŞKİLERİ 

HÜKÜMET KURMA VE KOALİSYONLARA KATILMA 
MADDE 88 - Hükümet kurulmasına, koalisyonlara katılmasına 

ve partinin kurulmuş hükümetlerden veya katıldığı koalisyonlardan ay
rılmasına karar verme yetkisi Merkez Yürütme ve Merkez Karar kurulla-
rınındır. Hükümet ve koalisyondan ayrılma kararı alındıktan sonra en 
geç üç gün içinde partili bakanlar istifa ederler. Aksi takdirde partiden 
istifa etmiş sayılırlar. 

Bakanlar Kuruluna veya bir bakana T.B.M.M.'de veya parti gru
bunda güven veya güvensizlik oyu verilmesi hususunda karar alma 
yetkisi gurup genel kuruluna aittir. 

HÜKÜMETTE GÖREV ALACAK MERKEZ YÜRÜTME 
VE MERKEZ KARAR KURULU ÜYELERİ 

MADDE 8 9 - Merkez Yürütme ve Merkez Karar Kurulu üyelerinin 
ancak üçtebiri hükümette görev alabilir. 

BAKANLARIN TESBİTİ 
MADDE 9 0 - Partinin kuracağı hükümet veya katılacağı koalisyon 

da görev alacak, bakanların tesbitinde karar verme yetkisi Merkez Yü
rütme Kurulunundur. Merkez Yürütme Kurulu bu kararı almadan önce 
parti grubunun görüşünü alır. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

KAYITLAR DEFTERLER 
VE MALİ HÜKÜMLER 

KAYIT VE DEFTERLER 
MADDE 90 - Parti kademelerinde tutulacak defterler: 
1. Üye kayıt defteri, 
2. Karar defteri, 
3. Gelen ve giden evrak defteri, 
4. Gelir ve gider evrak defteri, 
5. Demirbaş eşya defteri'dir. 
Bütün defterlerin sayfaları kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın 

bağlı bulunduğu seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek tasdik edi
lir. 

1. ÜYE KAYIT DEFTERİ: Mahalle ve köy esasına göre tutulur. 
2. KARAR DEFTERLERİ: İlgili teşkilât kademesi ve kurulun almış 

oldukları kararlarının tarih ve sayı numarasına göre tutulduğu defterdir. 
Kararlar oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılma
yanlar sebeplerini yazarak imzalarlar. 

3. KONGRE KARAR DEFTERİ: Kongrece alınan kararlar ve kong
re tutanağı özeti yazılan defterdir. Başkanlık divanı üyelerince imzala
nır. 

4. GELEN GİDEN EVRAK DEFTERİ: Teşkilât kademelerine ait bü
tün yazışmaların tarih ve sayı numarası ile kaydolduğu defterdir. Gelen 
evrakın asılları ile giden evrakın suretleri de aynı düzenle bir dosyada 
saklanır. 

5. GELİR VE GİDER DEFTERİ: Parti adına elde edilen gelirlerin 
ne şekilde elde edildiği ve harcandığını evrakları ile birlikte gösteren 
defterdir. 

6. DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ: Partiye alınan dayanıklı malların 
yazıldığı defterdir. Bu defterin son kısmına partiye emanet olarak kulla
nılmak üzere verilen eşyalar ayrı bir liste halinde yazılır. Bu gibi mallar 
sahibinin isteği ile iade edildiği takdirde listeden kaydı düşürülür. 

Partinin mal ve eşyaları eskir, yıpranır ve kullanılmaz hale gelirse 
ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenecek bir rapor ile kayıttan düşü
rülür. 
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Yukarıda sözü edilen defterlerden başka parti organlarınca tutulma
sında fayda ve lüzum görülen başkaca defter ve kayıtlar da tutulabilir. 

Üye kayıt defterlerinin nasıl tanzim edileceği özet bilgilerin parti ge
nel merkezine nasıl yollanacağı, bütçe ve kesin hesabını nasıl hazırla
nıp düzenleneceği bu konuda hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

MALİ HÜKÜMLER 
MADDE 91 - Partili gelirleri: 
1. Parti üyelerinden alınan ve 1.000,-(Bin...) lirayı geçmeyen, giriş 

aidatı. 
2. Yıllık en az 600,-(Altıyüz...) ve en çok 120.000,-(Yüzyirmibin...) li

ra arasında değişen üyelik aidatı. 
3. T.B.M.M.'deki partili üyelerden alınacak milletvekilliği aidatı. 
4. Milletvekilliği için başvuran adaylardan Merkez Yürütme Kuru

lunca tesbit edilecek özel aidat. 
5. Parti bayrağı, rozet, amblem ve benzen rumuzların satış gelirle

ri. 
6. Parti basım ve yayımlarının satış bedelleri, üye kimlik kartları, 

parti defter ve makbuz satışlarından elde edilecek gelirler. 
7. Partice tertiplenecek eğlence geceleri, şölen, konser, çay top

lantıları ve açık artırmalardan elde edilecek gelirler. 
8. Parti mal varlıklarından sağlanacak gelirler. 
9. Parti üyesi vermeyi taahhüt ettiği aidatın miktarını Siyasi Parti

ler Kanununa ve tüzüğe uygun olmak şartıyla kayıtlı bulunduğu teşkilât 
kademesine yazılı olarak bildirmek suretiyle artırabilir. 

Aidat alacak teşkilât kademesi yönetim kurulu parti üyesinin ver
meyi kabul ettiği miktardaki aidatı ödeyemeyecek durumda olduğunu 
tesbit eder ise aidat miktarını asgari hadde indireceği gibi tamamen 
de kaldırılabilir. 

Parti üyesinin borçlu aidatının bir kısmını veya tamamını ödeme
miş olması partinin her kademedeki kongrelerinde delege seçilmesini 
hiçbir şekilde engellenmez. Üyenin borçlu olması partiden çıkarılması
na da sebep teşkil etmez. 

MİLLETVEKİLLİĞİ AİDATI 
MADDE 9 2 - Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinin ne kadar aidat 

ödeyeceği ve toplanan paraların ne miktarının grup faaliyetlerine ne ka-
darınında parti genel merkezine ayrılacağına parti meclis grubu karar 

72 



verir. Ancak bu miktarın yıllık tutan milletvekili maaşfnın net bir aylığını 
geçemez. T.B.M.M.'de grup kurulmaması halinde ödenecek aidat mik
tarını Merkez Yürütme ve Merkez Karar Kurul tesbit eder. 

SATIŞ BEDELLERİ 
MADDE 9 3 - İşbu tüzüğün 9 1 . maddesinin 5., 6., 7. bendlerinde 

gösterilen satış bedelleri, gösterilecek faaliyetlerin değer ve fiatlarını ge
nel merkezce yapılanlar için Merkez Yürütme Kurulu, il ve ilçe tarafın
dan yapılanlar için ise ilgili yönetim kurulu marifetiyle tesbit edilir. 

BAĞIŞLAR 
MADDE 9 4 - Partiye gerçek ve tüzel kişiler tarafından aynı yıl içe

risinde en fazla 5.000.000,-(Beş milyon...) lira bağış yapılabilir. 
Bağış ve bağışların, bağışta bulunana veya temsilcisine veyahut 

vekiline verilecek makbuzla açıkça gösterilir. Makbuzda dayalı olmaksı
zın partiye bağış kabul edilmez. 

Siyasi Partiler kanununun 66. maddesinin 1. fıkrasında yazılı ku
rum ve kuruluşlardan hiçbir surette taşınır veya taşınmaz mallar, nakit 
ve haklar veyahut bu mal ve hakların bedelsiz olarak bırakılması, bu 
kurum ve kuruluşların bağlı oldukları kanun hükümleri dışında aynı 
hakların devredilmesi istenemez ve kabul edilemez. 

Yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, yabana uyruk
lu kişilerden.yabancı ülkelerdeki dernek kurum ve gruplardan hiçbir su
rette ayni veya nakdi yardım veya bağış alınamaz. 

GAYRİMENKUL ALIMI 
MADDE 9 5 - Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, devir 

ve ferahına Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Parti maksadı dışında 
gayrimenkul iktisab edilemez. Partinin gayesi içinde olmak şartıyla ikti-
sab ettiği gayrimenkul mallarından gelir elde edilebilir. 

KREDİ VE BORÇ ALMA YASAĞI 
MADDE 9 6 - Parti hiçbir surette, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden 

dolaylı ve dolaysız kredi, borç alamaz. Ancak ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla siyasi partiler kanununun 66. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında 
gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi veya ipotek 
karşılığı mal satın alabilir. 
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GELİR MAKBUZLARI 
MADDE 9 7 - Partinin butun gelirleri parti adına elde edilir 
Partinin butun kademelerince sağlanan gelirler Merkez Yürütme 

Kurulunca bastırılacak makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kade
melerine gönderilecek gelir makbuzlarının kayıtları sen numaralarına 
gore parti genel merkezince tutulur 

Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayı
sıyla Merkez Yürütme ve Merkez Karar Kuruluna karşı malı sorumlu
luk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra numarası 
bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklama suresi ilk inceleme kararı
nın partiye bildiriliş tarihinden itibaren beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktarı ile sağlandığı kışının adı, soyadı ve adre
si, makbuzu düzenleyeninin kimliği ve imzası dip koçan ve kesilen kı
sımda yer alır 

GİDERLERİN YAPILMASINDA USUL 
MADDE 9 8 - Partinin butun giderleri parti tüzel kişiliği adına yapı

lır. 5 000,- liraya kadar yapılan harcamaların makbuz ve fatura ile tevsi
ki mecburi değildir. Ancak butun harcamaların muhasebe yönetmeli
ğinde yetkili kurul ve makamının kararına dayanması şarttır. Şu kadar 
kı, yetkili kurulca onaylanan bütçede öngörülmüş olmak kaydıyla genel 
tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar almaya gerek yoktur 

Giderlere ait belgelerin saklanması suresi özel kanunlarda gösteri
len daha uzun sureye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kesin he
sabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirme 
tarihinden itibaren beş yıldır. İlçe Yönetim Kurulu azamı dort ay içinde 
II Yönetim Kuruluna, İl Yönetim Kurulu azamı altı ay içinde parti Mer
kez Yürütme ve Merkez Karar Kuruluna gelir ve giderler hakkında he
sap vermek mecburiyetindedirler. 

MALİ SORUMLULUK 
MADDE 9 9 - Partinin genel merkezince yapılacak giderleri, söz

leşmeler ve girişilecek taahhütleri parti tüzel kişiliği adına, illerde ıl yö
netim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan kışı ve
ya kurulca yapılır. İl ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapıl
ması ve taahhüt altına girilmesine ilişkin esaslar Merkez Yürütme Kuru
lunca tesbıt edilir 
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BÜTÇE KESİN HESABI 
MADDE 1 0 0 - Partinin genel merkezi ve bağlı ilçelerini de kapsa

mak üzere, il ve yönetim kurulları ayrı ayrı her takvim yılı başında gelir 
ve gider tahminleri için yıllık bir tahmini bilanço hazırlar. Bu bilançoyu 
ait olduğu takvim yılının önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze 
gönderirler. Bilançolar aralık ayı sonuna kadar Merkez Yürütme Kuru
lunca incelenir ve karara bağlanır. 

Partinin hesapları bütçe ve bilanço esasına göre düzenlenir. 
Partinin il yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her 

bütçe yılını takip eden Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygu
lama sonuçlarını gösteren kesin hesapları hazırlar. Kesin hesap cetvel
leri ilgili bulundukları bütçelerin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak 
düzenlenir. 

İl yönetim kurullarından gönderilen ve parti genel merkezine ait 
olan hesaplar Merkez Yürütme Kurulunca incelenerek son şeklini alır 
ve karara bağlanır. 
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SON VE GEÇİCİ 
HÜKÜMLER 





ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON VE GEÇİCİ 
HÜKÜMLER 

PARTİNİN FESHİ 
MADDE 101 - Büyük Kongre toplama yeter sayısının salt çoğun

luğu ile alınan kararlarla partinin feshine karar verebilir. Böyle bir kara
rın alınabilmesi için yapılacak teklifin üye tam sayısının üçtebiri veya 
Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulunca verilmesi lâzımdır. 

Fesih halinde partinin menkul ve gayrimenkullerinin tasfiye şekli 
büyük kongrenin kararında gösterilir. 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
MADDE 1 0 2 - Parti tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştiril

mesi büyük kongre tarafından kanundaki ve tüzükteki şartlara uymak 
suretiyle olur. 

ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN 
İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ 

MADDE 1 0 3 - Parti Kongreleri hariç olmak üzere her kademede
ki parti organları ile işbu tüzükte gösterilen bir göreve getirilenlerin ad
ları, soyadları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve sanatları, ikâmet
gâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri o mahallin en büyük mahalli amirlik
lerine seçim ve atamadan sonra 15 gün içerisinde yazı ile bildirilir. 
Merkez organlarında görev alanlarla ilgili bilgi ve belgelerde aynı süre 
içerisinde de doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığı
na verilir. 

TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
MADDE 1 0 4 - İşbu tüzük YÜZDÖRT maddeden ibaret olup mad

de başlıkları metine dahildir. Tüzük, ilgili evrakı ile İçişleri Bakanlığı'na 
verilip partinin tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bütün hükümleri 
ile yürürlüğe girer. 

İşbu tüzük 27 Kasım 1988 pazar günü yapılan Büyük Kongre tara
fından bütün değişiklikleri ile birlikte kabul edilmiş ve kabule müteakip 
yürürlüğe girmiştir. 
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