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HADEP 

BlRtNCt BOLUM 

AMA(,: VE ILKELER 

PARTJNiN ADI 

TiJziJk 

Mad de 1: Partmm adt HALKIN DEMOKRASI Partt<t'dtr. 
Mcrke11 Ankara'dJdJr. SJmge.;;, San 7emm uzermc mav1 l..ele
bc~dtr. Kt'" yaztlt~t HADEP'dtr. 

AMAc;: 

Madde 2: Halkm Dcmokra"t Partl"'· ()tgurlukyu, q1thlv 
<;1. haJI~tri. \-Ogulcu. katJttmCl, lopJum ... aJ dc,£:1~1ffi VC ycmJq
ffiCYI <.,avunan, evren..,cl dcgcrlcre <\ah1p !fJkan dcmokratJk btr 
,oJ k.Jtlc partJ"tdJr. 

Part!. toplumda dcmokra.;;J u;m c1ddt b1r ..,aya~tm vcrcbil
mcmn on ko~ulunu kcndt u;mde gcr~ck. dcmok.rat1k. b1r yap1 
vc ~~ley'~ ,.aglamakta gorur. Bu ncdcnlc Partt tr.;mdc tam h1r 
du~Uil(...C vc tartt}ma ozgurlugunu c.;;a<;; ahr ve her turlu anlldc
moJ...ratJk. vc ba"klct yontcmt d1~lar. 

Parll; demokt Jllk btr sava~tmla, cvrcn~cl hukuk kufdllam
na uygun ycru b1r anaya~a <;cr~cvc,.mdc, barJ~cJL otgurluk!fu. 
c~tt!Jk~J, dc!!;t~mlCJ vc kah!Jmc1 hJT dcmokrasLyJ, mgutlu stvli 
hu· toplumu vc hcrJ...esm J...end1 J...unhk. oJcl!JJ...Jcnm gc!J~tJrebt
JcccgJ toplum<>al htr yaptyt gcn;cklc~tuccckttr. 

Gem~ haJJ.. ytgmlanmn o:dcmlcnnc ccvap vctcbtlccck "1-
ya..,al. ckonomtk ve ,oo;;yal onlcmlcr a!Jnaca.J.... e'\kum~ bulunan 
ckonomik, .:;o~yal ve ">J)"J'>al kurumlar ycnJlcnccd..tir. 

Dcvleli halkm U7cnndc goren lllmiyct tcrJ...cdJ!eccJ.... dcvlct 
halkm ht7metmde olacakttr. Yasak vc lahul an tcmcl alan anla
Y'~l.u, tcrkcdJlccck. hJ<>m du~un, kultUI. ,,mat vc dt£cr alan
larda o/gurluk<;u. dc£I~lmCJ anlay,~m ycrlqme.;;;J 1\=lfl muca
dclc cdccckttr. 

Ulu<>IJ.rara<;t ckonomik, <:o.;;;yal. <>iya ... al vc kultmcl t!I}ktlcr
dc oJgurluk~u. han~yt vc e~Ithkftl J!kelcr tcmcl .tlmacak, kar
~thkh yar.lr vc hak qtthgml C\a<; alan Jh~J...IIcr gch~tmlccck

ttr. 

Du~uncc otgurlu£:unun. her turlu pohttk orgutlcnme 01 

gmlugunun hulundugu. bagtm<>Jl yargmm haktm ·oldugu, m
... an h.lklarma <>aygilt uygar. t;oguku dcmok.ratd, bu loplum 
yar.ltilacaktlr. 
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HADEP Tazak 

Partuun ktmhgt ve rutchgi 1lc bagda~an uJuo;;larara<.,t orgul
lcrc uyc olmay1 hcdcfleycn b1r o;;tyasJ dcgcrlcr 'ii'itcmt bemm'>c
ncccktir. 

Jn,arun o1undcn dogan haklanm kullanabdme.;;J vc m .... amn 
ozgurcc gch~cbdmcM 1ym 1orunlu hulunan ki~tscl vc stya"'al 
hak ve 0/gurluklen tie ckonomlk, o;;o-.yal ve kullurcl hak ve o7-
gurluklcrm ctkm hu<'tmde kullamlma.;;uu o;;aglayacal stya\al ve 
toplum.;;al h1r yapilanma olu~turulacaktir. Doganm korunmas1 
~evrc kJT!Jh£;mm onlcnmc\J 1~m ctkm ka!Jct yah~malar yapila
cc.k.hr. 

ILKELER 

Madde 3: Part! gorcvllicn. dcmokra<;J J!kelen vc tu.1uk k'll
rallan 1ymdc. part!lilenn tumunc aytkt1r. Siya .... al ya~amda go 
rev almak. her part1h Hrm onurlu b1r toplum<>al humctt1r. Stya
... al gorcvlcr. toplumun vc halkm yaranna hi7mCl alanlaudtr. 

Partll1 tym ha~an, partmm h;p~an-.tdir, r;;Jya-.al cylcm par
tmm cylcmidJr. 

Parh!Ik-r. toplum ya~ammm vc part1 gorcvlcnnm gcrckltr
digi yctcncklcn ka7anmak, r;;orumluluk ycrlcrmc partmm ha~a
nh, hilgt!I vc yctcnckh uyclcnnm <.Oc~IImclcnm .;;aglamak u;m 
.... urddt 'laha harcarlar 

Dcmokra-.1 manu par11 1<;1 dcmokra<.::Jyc tnJn~la ol~ulur. Bu 
ncdcnlc, part!, halkm ''Yao;;ctc vc yoncltmc ...,urckh vc ctkm ka
tiiimmi oncchklc kcndt yapJ'>mda ve ~~lcyJ~mdc gcrycklqtl
rcccktir. 

tK1NCt B<)LUM 

UYELIK 

UYELIK KO~ULLARI 

Madde 4 : Partlyc, ya.;;anm hchrlcdigl ya~1 doldumm~ 

olan, mcdcru vc "'Ya"al haklan kullanma yctcrh!Jgme "ah1p bu
lunan, Partmm Tuluk, Program vc ilkclcnm bcmm-;cycn ya,.a
larca ~1yasal pMtllcrc gmnelcnndc cngeh bulunmayan hcr 
yurtta~ uyc olabthr. 

Uychk '"m. Irk, cm.;;1yct, dJI, dm, mcthcp, aile. tumrc. \t
nif vc mco;;ld. aynm1 go7clllmc7. 

8 



HADEP Tilzilk 

UYELiK BA~VURUSU 

Madde 5 : Dyelik irrin ba~vuru. i"tcklinin siirekli oturdugu 
ya da ~Urekli i~ycrinin bulundugu ycrin 11rr<;: Ba~kanhgma 
kimligi ilc birliktc verccegi i.irr Omek ba~vuru ilc yapthr. Ba~
vuru fonnunda en az iki i.iycnin imzas1 gercklidir. 

Ba~vurana bir a\md1 belgesi verilir. 

Yurtd1~mda bulunan yurtta~lar, iiyelik ir.;in, Ttirkiye'dc en 
son oturduklan Y"'Tin ll<,:e Ba~kanma ba~vururlar. 

BA~VURUNUN KARARA BA(';LANMASI 

Madde 6: llc;c YOnctim Kurulu, ba~vurulan inceleycrck 
10 gtin ic;indc karara baglar. Ba~vuru kabul cdilmi~sc; ilyc 
dcflcrinc yaZJltr. lO giin icrindc karar vcrilmcmi~sc, ba~vuru 
kabul cdilmi~ saythr ve deftcrc kaydcdilir. Oycye parti kimli
gi verilir. 

Oyclik kesinlc~tikten soma, bir tancsi Gene! Sekrctcrligc 
gOndcrilmck tizcre. digeri li Ba~kanhg1nda kalmak tizere iki 
(}mek ba~vuru formu li Ba~kanh£ma otuz gUn i\inde tcslim 
cdilir. D~lind.i Omck ise. il\e Ba~kanh£mdaki dosyasmda sak
lamr. Bu dosya vc dcftcrlcr. ilffcdeki liye lcrc vc parti gOrcvli
lerinc ac;1kltr. 

MERKEZ YURUTME KURULU ONAYI 
iLE DYE Y AZIMI 

Madde 7 : Partiden aynlm1~, Cflkanlml~ ya da ad1 "ilin
mi~ tiyclcr ile o tarihtc diger siyasi partilerde gOrevli iken j,ti
fa edip partiyc katdmak istcycn; llc;c ba~kanlan, il ba~kanlan. 
hclediye ba~kanlan, bclediyc meclisi tiycleri. il gene! mcclisJ 
tiyclcri; eski vc ycni millctvckili ancak Merkcz Yiiriitme Kuru
lu karan ile liye y.azJlabilirlcr. 

Bunlar hakkmda, tli~:i.i£i.in 5. vc 6. maddclcri uygularunaz. 

DOGRUDAN UYF; Y AZIMI 

Madde 8 : Merkel. Ytitiitme Kurulunca, 

Parti ac;1smdan do&l11dan Uye yaz1m1 yararh gOri.ilcnlcr ile. 
gcncl ve ara Y ere I vc Gene! Seyimlcrde aday olmalarmda ya
rar gi.inilenlerin ba~vurular1 iizerine, Merkez Ytiri.itme Kurulu 
5 vc 6. maddclcrdeki ko~ullan aramaksnm d~£;rudan tiyc ya
Zlffil yapar ve ilgili yonctim birimine bildirir. Uyc kaytt deftc
rine i~lcnmesi sa£lantr. 
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HADE P TIJzuk 

PART! KIMLIK BELGES! 

Madde 9 : Uycl1k gcl'crl1 kimhk bclge<~ylc kamtlan~r. 
Partuun a"ll uyelcrme tl\-c ba~kanhklannca Gene! Sckrcterilk 
tarafmdan ha11rlanan Lek ltp uyc knnhk bclgc.;;t vcnhr. 

Y cr dc£t~tlrcn uye, yanmm1 aktardtgt tl\-c ba~kanil£m 
dan ycn1 kimiik belgc"t almak 70rundadtr. 

Part1'nm !1, Iltfe vc belde orgutlcnnde gorcvh olan ba?kdn 
vc yoncllfn kurulu uyclenne, U'il hmmlennce part! ktmhk bei
ge"' vcnhr 

YER DE(ii~TIRME 

Madde 10: H1«;!-m zaman b1rdcn ryok orgut bmmmc uyc 
olunmaJ. Ak-;1 durumda, <;on ya/Jlma tanhmdcn onLekt yanm
!dr gc~cr..,l!dtr. Yallit oldu£u th;cdcn aynldil uyc. aynld1gmt 
vc ta~mdtfi;t yen. en gcfy. b1r ay 1<;mdc )"d/th oldugu ll~rc h.t~ 
kanh£ma h1khnr ll~;c ha~kanbg1 uycnm yanmmt gitUgJ ycr 
Il((c ba~kanma aktannakla gorcvhdtr. 

Uyelcr. yanh olduklan 1l~c vc ll d1~mda 'urckll gorcv a\a
matlar. Ancak, merkel organ! an vc TRMM uyclcnnc vc bJr
dcn yok d~cy1 kap .... Jyan Buyuk~ch1r Bclc<..hyelcn •nmdan Jym
dc oturan uyclcrc bu kural uygulanmal. 

Uyclcr ya11h olduklan muhtarhk bolgcr...1 d1~mda !lye 
~ongrc .... mc, yanh olduk!.m tl\=c d1~mda !l kongrc<;mc vc ya11 
h olduklan ll<;:cnm bagh oldugu li dt~mdan Buyu~ Kongrcyc 
dclcgc scrrllrnezlcr. 

Yallh olduklan J! vc J!~c di)JOdaki yonct1m vc di..,Iplm ku 
ru!larma 'iCtrJicmcllcr. 

liYELIK HAK VE GOREVLERi 

Madde II : Part! uyclcn, 

aa Partmm programm1. tutugunu. amdlf ve ilkclcnm. la
rarlanm vc bildJrgck'TlilJ, ~ah?malanm. gm~m1lcnm. yore. 
ulk.c vc dunya '>orunlanyla lig1h goru~lcnm gem~ k.Jtlck'T'c .m 
latmak vc bcmm~ctmck u;m her flr'>attan yar.rrlamrlar KJtlclc
nn part1 pohtJka'iJ dogrultu .. unda goru.} vc cylcm h!Tli£mc var 
mJ.Ianm ... aglamak ~t;m ugra~ vcnrk't'. 

ba Tutuk, program vc yctktll organlann kararlan dogrultu
<;und,l, k.cndJ<;mc vcnlc'-ck gorcvlcn ckr...tk'ilt ycnnc gctlrmcyc 
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H A D E P TOziJk 

~ah~u!ar. Olanaklar oranmda u ... te~mden gelebileceklen her 
g:oreve r,;J.gn bck.lemcl...;;J/111 k.cnd1hgmdcn t<>teh.h olurlar. 

c- Partt sorunl.mm baglt olduk.lan organ ya da kurulu~ta 
lcnddcrmm gorev ve <;orumlulugu ~erc;eve ... mdc en gcru~ oz~ 
gurluk. ne ... nel ve yap1cJ elc~tm hava"' u;mdc taru~trlar. Pant 
y.aranna olan ve ge1rcrh -.onucun a\nunaqnda yardtmct olur
lar. Konu <;onuca haglamp yctkil1 organca karar vcnldtktcn 
... onra kar~J goru~tc de ol..,alar karara uygun davramrlar vc ka
T.J.nn ya~ama ger.;mc'ii u;m tum olanah.lan 1le r.;abada bulunur
lar. 

«;· Uyc lo.!m!Jl hclge,.mm. kcndilcnnc partuun m.rnevt var
lt£tyla butunle~tmlcn tlk nc.;;ncl kamt oldugunu. ktmhk. belgc
lcnru goo;;tcnnck'>I7In part1 \-alt~malanna katJlmayacal..JannJ 
h1hr: "urckh yanlannda ta~tr vc <;urc<.:;mde ycntlcrlcr. 

d- Sc<;1mlerde partt adaylanna oy vcnnckle onlann kazan
rnalJ.n ve partmm ha~an~1 1\=ill ~ah~mak.la; partiye ycm yan
da~ vc uyclcr kaiandJrmak.la. part1 yanda~lannm -.q:rncn IJ-.
tclcnnc dogru olarak yanmmJ. vc ..,and1k ha~mda g1d1p oy 
J...u\l,tnlhna-.tfla yardnnct o\makla yuk.umludurlcr. 

e- P J.rtmm ba~!tcJ. maddt dayanagmm uye odentts1 oldu
gwm. yap1lan tum ~alt~malann uyelenn ortak rnadd1 katlilan 
sonw:u ba~anya ula~abtlcccguu, bunun partmm bagimsizhgl
m saglamada en buyuk madd1 gu~ olu~turdugunu hahrdan ~~
kannular. Vc u..,tlcndiklen uyehk odcntJSJOJ gec1ktmneden 
odcrler. daha yuk..,ck odentldc bulurunak I~m maddt olana\.Ja
nm /orlarlar. 

Octcntllenm odcmedtk~c uychk hal.Janm kullanamazlar. 

f. Sc~tldJklcn partt organlannm vc gorcvlcndmldJklcn 
komJsyonlarm toplantt vc ~ah~malanna du7cnh olarak katthr
lar. kcndtlCnne verilcn odcvlcn cksll-... stz ycnnc gctmrk'T. 

g- Partlde ya da kamu kurulu~unda "c<rtmlc u.,tlcndiklcn 
gorcvlcn ve devtr t~lemlcnmn gcrcklcnmm. ckstksJZ ycnnc 
gctnmcklc ..,orumludurlar. Zorunluluk yoksa gorcvden ~d.JI
mczlcr. 

g- Pdftl uychgm1 ya da gorevlcnm h1~btr h1~Imde kcndile
n ya da ba~kalan t<;m kl~J'\cl ~1kar konu"u yapma1lar. 

h- Uyclcrdcn. styasal ~ah~malan oldugu kadar. sosyal c;a
h~alan da katihmlan, btrer yurtta~ olarak kendt alanlannda 
toplum-.al orgutlenmeye elk:m katk1da bulunmalan. yorcsel so
runlann ~ozumu t~m yore haJl. .. t tie tlgth htrbirlcnyle dayam~-
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HADEP TOzOk 

rna t~inde ~aha goslcrmeleri beklenir. 

1- Siya,al vc soo;;yal gcli~mck-ri ve sorunlann degcrlcndJ
rilme<;inc. yerel -.orunlann incelcnmcsine, bunlara ~ozum aran
ma<;ma bu ama~larla yapllacak. ara~urmalara vc parti poliuka~ 
!ann olu~wnuna tum UyckTin surckli vc elkin kalihnu 
gozlcnir. 

ja Uyeler, tuLuk ve ilgih yonctmcnlik kurallan ve yctkth 
organlann onergelen ile egttime ih.}kin. program vc yaymlan 
dogrultu-.unda, parll i~i cgitim ctkmhkk1mc kahhrlar. Kendi 
~evrclermde surekli o/ cgit1m fah~malan <>urdururler. 

Parti i~i egaim ve oz egitim ilc ilgili konular "EGtTlM 
YONETMENLIGI"ndobelirtllir. 

Odenttlerini dilienli odeyen vc behrh parll itri cgittm trah~· 
malanna kattlan her uye, setrimle gelinen gorevlcre aday olabt
hr. 

AD SiLME 

Madde 12: Oycnin, disiphn '>U~Ian d1~mda; 

a· Ba~vurma bclgcsindc yanh~ ya da ger~ek di.'il bilg1 
vcrdigi, 

b· Oyeligc ya.z1m strasmda yasalar ve tilzi..I£.im Ongordugu 
mtclikleri ta~1madaSt ya da bu mtelikleri <;onradan yttirdtgi an
la~Jhrsa. ilfVc yonctim kurulu il yOnctim kuruluna bildirir. ll 
Yonctim Kurulu uyeden en g~ 15 gun i{cri<>mdc a~1klama 
yapma.;;tm aster. Bu <>ure ipnde yamt vcrmeycn ya da atrtklan
ma'it inandmct gfuimmeyen iiyenin admm ilye defterindcn <;i
lmmcsinc-11 Yonctim Kurulu karar vcrir. Karar, ilgiliyc, il'fc.;;i
nc vc Genel Sckrctcrli&ine 10 -~Lin i~indc yaz1 ile duyurulur. 

llgili. kendi,ine yapllan duyuru g(munden ba~layarak 7 
gun i~inde M(..-rkcz Ytirutmc Kuruluna Ilirazda bulunabiiir. Bu 
kurulun karan kc.;;indir. 30 gUn i~lnde karara ha£,\anmayan iti
ra~Jar kabul cdilrru~ say1hr. 

Ad .;;ilme karar1 kcsmle~incc, durum Gcnel Sekrctcrhge, tl· 
gili il vc iltrc ba~kanhklanna yazt ilc bildirilir vc uygulamr. 

Yarg1 organlannm ya da yctkili organlarm kararlan uya
nnca ad1 silincnler i~in de aym i?lemi Gene) Sekreterlik do£
rudan yapar. 
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H A D E P Tilzilk 

PARTiDEN AYRILMA 

Mad de 13: Uycnin, dJicdJgindc uychktcn l"'kilme halo vardtr. 

Partidcn a)'Tllmak istcycn uyc. ya11h oldugu ih;e ha~kanh
£ma. aynlma istemini yan Ile bildinr. t~temin ve imzarun 
kcndtsme ait oldugu behrlcndiktcn sonra. tlt;e ba~kanh£mca 
adt uyc dcftcrindcn s1linir. Durum, 7 gun i~mde tl ba~kanhgl
na vc Gcncl Sckrctcrligc bildiriltr. Partt kimhk belgcsi gcn ah
mr. 

UYELiK YONETMELiGi 

Mad de 14 : Oychk i!,fm ba~vunna. itiraz vc yaz1m kural
lan, Gene! Sckrcterltge ba£h Gene! Mcrke7 tiye yanm htiro
"unun kurulu~u. i~lcyi~t. kadrolan vc t;ah~ma yontcmlen. 
part1 kunhk belgcsmm bi~1mi. parti k1mhk bclgcsinin 2 y1ldan 
~ok arahkh olmamak ko~uluyla. hangi tarihlerdc nas!l ycnilc
nccc£i vc uycliklc ilgih i§lcmlenn nas1l yurutulecc£L tiyelik 
yonctmcnliE;mdc dtitcnlcmr. 

Uye ha§Vuru belgesi ve ilye ba~vuru dcftcri. Gcncl Mcr
kez uyc yazxm blirosunca bastmhp yonctmchkte bchrlcncn 
kurallara uygun olarak, il~c ba~kanhklanna daibt!hr. ll~e ba~
kanh£t; ba~vuru dcftcnnc. tl~enm admt. dcftcrin sayfa sayJst
m. ka!f ba~vuruya ycleccgini. hangi tanhtc kullamlmaya ba~
hyaca£mt yuarak ll<;e Se'ftffi Kuruluna onaylatir. 

O<;:ONCU B()LUM 
ORGUT VI£ KURALLAR 

Madde 15 : Pant orgutu; 

1- Karar vc YOnctim Organlan 

II- Dam~ma Organlan 

III- Parti Dcnctmcnlcri'ndcn olu~ur. 

I· KARAR VE YONETiM ORGANLARI 

A- Merkct.i orgutler 

H- Yl.Tci Orgutlcr 

C- TBMM Parti gruhu 

D- 11 gene! meclisi ve belediyc mech<>J parti gruplanndan 
olu~ur. 

13 



HADEP TOzilk 

A· Merke1.l Orgutler 

a- Buyiik Kongrc, (Kurultay) 

b· Gene! Ba,kan. 

C· Parti Mccli'i. 

d· Mcrkcz Yuriitme Kurulu. 

e- Mcrkct Di.,.iplin Kurulu'ndan olu~ur. 

B- Y ere! Orgutler 

a- II vc lir;c Kongrcleri 

b- 11, II~c vc Bcldc Ba~kanlan vc YoncL1m Kurumlan 

c- li Disiplin Kurulu'ndan olu~ur. 

C- TBMM Parti Grubu 

a· TBMM PartJ Grubu Gene! Kurulu. 

b- TBMM Parti Grubu Yonetim Kurulu. 

C• TRMM Parti Gruhu Di~1plin Kumlu'ndan olu~ur. 

J). il Gene! Mecllsl Ve lleledlye Mecll<l Partl Gruplan 

II· DANI~MA ORGANLARI: 

A· Merkel Dam'ima Kurulu. 

B- II Dam,ma Kurulu. 

C- li~c Dam~ma Kurulu, 

1). Merkcz Ara~lmna Kurulu'ndan olu~ur. 

Ill· PARTi DENETMENLERi 

DORDUNCU B()LUM 

1- KARAR VE YONETiM ORGANLARI 

A· MERKEZi ()RGUTLER 

a. RUYUK KONGRE (KURULTAY) 

TANIMI VE Y APISI 

Madde 16 : Btiytik Kongrc, partinin en ytiksck orgamd1r. 
Sc~iilmJ~ vc dogal Uyclcrdcn olu~ur. 

14 



HADEP TiJz/Jk 

Se~ilmi~ llyeler : 

tl Kongrck.·nncc o ilin TBMM sayt'ilnln tkt katt olarak sc
''Iicn kumltay dclcgclendtr. 

Dogal Uyeler: 

Genet Ba~kan. Parti Mcclir.;i Dye len. Merkel Di-;•plin Ku
rulu Uyclcn, Bakan vc Millctveklllcn. parti uych£,1 sUrcn "Ku
rucu"Jardtr. Dogal dclegelcr. aynca il kongrclcrincc dclcgc 
olarak -.c~ilcrnah.·r. 

Parti kuruculannm "aY'"' o;;c~IImi~ kurultay dclcgc\crirun 
c1r l5'indcn ~ok j..,c, parti k"'Uruculan toplanarak aralanndan bu 
oranda uycyt dclcgc o;;c~tcrler. 

Gene! Ba}kanhk TBMM Ra~kanhgt. Ba'$hakanhk yap
mt~ huyuk kongrc uye.,i olrnayan partdcr onur uyc<;tdirlcr, 
Onur uyclcri, hUyuk J...ongrcdc konu~abihrlcr ancak oy kuHa
narnazlar. 

BllYUK KONGRENiN TOPLANMASI 

Madde 17: Buyuk Kongrc o!ag::m ol.trak ikt ytld.t btr top
lamr. Ancak gcrckti£tndc, 1\<;l~ vc il k.ongrclcn 1lc buyuk kong
rcnm 1 yi11 a."imamak iiZt.'Tc ilcri hir tarihrc yapiimasJ i\m Par
ti Mcch.,.l. huytik kongre tarafmdan yctkdi klhnah1lir. Bu 
durumda. bUyuk. kongrc ycni dclcgck'T hcrhangi bir ncdcnlc 
"c!filmcmi;; i"c. mcvcut dclcgclcr toplamr. 

Buyuk kongrc toplantJsmdan en a1 1) gUn (Sncc kongreye 
kahlacak partl liyck'Tini hchrlcycn ll"tc huyuk kortgrc ic;in 
Yut... ... ck Sc~m1 Kurulunun rinccdcn hclirlcyc~cgi S~un Kurulu 
Ra~kanllgma 2 mhha vcrilir. A}TJCa toplantmm gimdcmi. ye
n. gunu. "aau 1lc c;ogunluk ... aglanamadtgl takdirdc yap1lacak 
1kinci toplanttya ili~lo..m hususlarda bilJirilir. 

Buylik kongrcnm toplantt yeter "aytst. liye tam saytsuun 
'lalt ~oj!unlugudur. lik c;agn U.lf..-Tinc yapJian toplantida yctcr 
-.ayl'-'1 '-'a£\anarmyor"a. tk.tm:i ~Jgn U/cnnc yapthKak tnplanh
da yctcr say1 aranmal. 

Ruylik kongrc yctcr <>a)'J"l. ya'\ada ya Ja ti.IJ,uktc ayn hir 
kural ycr almanH-?'>a ha11r bulunan uyelcrin -.all ~ogunlugu
dur. 

Bt.iyuk kongrc Genel Ba~k,m. yoklugunda ise, kendine ve
kalct cde~ck hir Gene! Ba~kan Y ardJmCt<;;J, bu organ! arm ho
~alnu~ olma<>J durumunda i.:;c, Parti Mcchsincc kendi i~tindcn 
.;c<,:ilmi'} hir tiyc a1far. 
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HADEP Tuzuk 

Buyuk kongrcdc Ba~kanltk Kurulu bir Ba~kan ve iki Ba:?
kan YardJmc,.;;mdan vc gcrcg, kadar ya,mandan olu~ur. Ra~
kanhk Kurulu ~1k oyla sc'rihr. Ancak oylann saytmmda zor
Juk ya da durak.;;ama olur-.a, Bliyiik Kongrc. o;;;e~imin ad 
okunarak ya da g1di oyla yapllmao;mJ kararla~tuabllir. 

Buyuk kongre Liyelcrindcn en az yinnidcbin belli konunun 
gundeme cklcruncsini yaz1h olarak ISteycbilir. Oncridc imzas1 
bulunanJardan bir ilye ilc Part1 Mccli-;i adma bir uyc konu~tuk
tan sonra oylama yap1hr. Gundcme almmaq oylama sonucWl
da kc"inlc~irsc; konu, ilgilt komi,.yondan rapora baglandJktan 
<;.onra bi.iyUk kongrcdc gorii~uli.Jr. 

Gcncl Ba~kamn ya da Parti Mccli-.inin gcrck gonnc<;i vcya 
Ruyuk Kongrc uyclerimn en a/ Rc~tc hmnin yaz1h i'>tcmi utc
nnc Buyuk Kongrc OJaganu'ilU olarak da toplanabihr. Olaga
nu,.tti toplantmm gtindcmi. istcycnlcrce dti?cnlcmr. Olaganu.;;
tu toplantida yaln1z gundcmdeki konular goni~ulur. Sadccc 
program <;ah~ma<>l yapmak Uz'""-rc loplanan Oiaganu'>tU Buyul<. 
Kongrcnm gundcminc "ec;:im maddcsi konarnat. 

Oia£amio;;tu toplantmm gtindcmi. ycri. gtin vc <>aati en ai 
15 gtin Onct.~cn Genet Ba~kanca duyurulur. (vcJi durumlarda 
Gene! Ba~kan duyuru -;ilrco;;im kJ-;altahilir. 

BUYUK KONGRENiN GiiREV VE YETKiLERi 

Madde 18 : Bi.iytik kongrcnm gdrcv vc ycLkllcri ~unlar
dJr: 

• Gcncl Ba.'~kan, Pruti Meclisi ve Merkel Di,.iplin Kurulu 
uyclcrim gizli oyla 'ic<;mck . 

• TU:.ruk vc programda dcgi~iklik yapmak. 

• Parti Mcdi.;;inin ph~ma raporunu gOrti;;crck karara hag
lamak. 

• Partinin gclir-gider kesin hesahm1 kabul vc Parti Mccli..,i
ni aklamak ya da kcsin hc,;;abJ rcddctmck. 

- Partinin pohtika<;ma vc Kamu gorcvlilcrinc ili~kin konu
larda gOtii~mclcr yaparak haghyJCJ kararlar almak ya da dilck
lcrdc bulunrnak, 

• Y a'ialann ya da ttiztigi.in gOsterdigi ).;on ulan karara bag
lamak. 
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HADEP TiJziJk 

- Partinin kapanmasma, bir ba~ka partiyle birle~mcsinc 
tti7.cl ki~iliginc son verilmcsine ve bbylece parti mallanrun 
tasfiyc vc intikal bi~imine ili~kin kararlar almak. 

BUYUK KONGRE GORUSMELERi 

Madde 19 : Bi.iytik Kongre, Gene! Ra~kan. Pat1i Medisi 
vc Mcrkez Disiplin Kurulu s~imlcrinin yarg1 gOzclimindc 
gizli oy ve a~1k ve arahks1z saytm ve aynm ilkckTinc gOre Si~ 
yasal Partiler Yasasmda 6ng6riilen bifYimdc yapar. 

Gcncl Ba~kan, Btiytik Kongrc Ba~kanhk Kurulunun sc~i
mini sa£lar. Btiyiik Kongre Ba~karu. varsa. Onccliklc giindem 
degi~iklikleri tlncrilcrini karara ba£lar vc c;ah~malan giindem 
uyannca yi.i:ri.iti.ir. 

Btiytik Kongrcyc sunulacak raporlar, karar tasanlan ve 
Oncriler; Parli organlan, tiycler ve ilgili kcsimlcri ilc ili~ki vc 
ilcti~im ic;erisinde ha7.Jrlamr ve olgunla~tmhr. Olagan Kurul
taydan (}nee basl11 olarak Parti Meclisine. Btiytik Kongre tiye
lerine duyurulmak tizcre, il vc il<;c Orgtit birimlcrinc ula~tmhr 
vc kamuoyuna a~1klamr. 

ll YOnctim Kurullan ile ilc;c ve belde yOnctim kurullanrun 
tcmsilcilcri vc h<.,T ilin Btiytik Kongre Onceden toplanarak ra
porlan, tasan vc Oncrilcri gfui.i~tirk-r. Ancak baglayJcl karar
Jar alamazlar. 

Tasan vc Oncrilcr ancak kongrede ve ai(Ik o¥la olu~tun :,m 
ilgili komisyanlann raporu ile birlikte. Btiytik Kongrede gO: '.i
~tillir vc karara baglamr. 

Komisyon gOrti~melcrinc. komisyon tiyesi olmayan btiyiik 
kongrc dclcgclcri de katllabilir; ancak oy kullanamazlar. 

Adayhklan konanlara parti tiyesi olmadJklan ya da hakla
nnda s~ilmcyc engel durumlann oldugu yolundaki itirazlar. 
ba~kanhk kurulunca sel(imlerden Once gerckli incclcmc yapl
larak karara baglamr. 

Dclegelcr. se~imlerde sand1k kurulundan alacaklan mtihiir· 
Iii kag1tlara adaylar arasmda kcndi dcstcklcdiklcri adaylann 
adlanm yazabilccekleri gibi, baskt. teksir ve fotokopi yoluyla 
Onccdcn hazirlanrru§ vc bir<.,'f Omcgi Ba~kanhk Kuruluna sii
resi i~inde verilmi~ miihiirlii oy pusulalanm da kullanabilirlcr. 

El yaztsl ya da ~j:ogalhlrm~ oy pusulalanndaki aday saytsl, 
Parti Mcclisi i\in en az 21 vc en rrok 30 Mcrkcz Disiplin Kuru-
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HADEP TOzOk 

lu iyin en az 5 en \Ok 7 olup. hu saytlardan az vcya r;ok aday 
t">mi ya7Jlan veya i~aratlcncn oy pu.,ulalan ger;ersiz saythr. 
Sc<,:ilccck her Kun1l vc Genet Ra~kan i'(in ku\lamlacak oy pu
<;u\alan "cpm kurulunca hclirlcnnu~ sand1k kuru!undan imn 
kar~ilt~bnda almacak mtihiirlti nrflar i\indc kullamhr. 

Kurullarla ilgili oy pusulalannm altmda "ycdeklcr" ba~ll£1 
allmda ayn bir bbltim olarak, SC((dccck Kuru! tiyc saytstm a~
mamak lizcrc ycdck adaylann adlan da cklcncbihr. 

E~it oy alan adaylar arasmda ad ~tckirni yapiltr vc sonw;la
n Rtiyuk Kongrcyc Jij:tklamr. 

Kurollar i~in t;o£altilmt~ oy pu-.ulalarmdan, dclcgclcr. ba-
1.1 adaylann adlannt \IIcr-.c. s!ldiklcri ad kadar ha~ka adlan 
yanrlar. 

Rtiytik Kongrc kararlan htiti.in organlannt ve tiyclcri hag
Jar. Bu kararlar kamuoyuna vc Uyclcrc duyurulur. Biiylik 
Kongrcnin Ola£an vc Ola£;anlir.;tu toplanttlan, <;:ail~ma yOn
tcmlcri Bilytik Kongrc ylinctmcligindc bclmilir. Bu yonctme
llk BUytik Kongrcnin ilk toplant1stnda gOrii~uk'Tck karara ha£
\amr. 

h· GENEL BA~KAN 

GENEL BA~KAN Y ARDIMCILARI SE<,:iMi 

Madde 20: Gene! Ba~kan. Biiyiik Kongrcnin dclcgc tama
Yl">tntn <>alt <;o£;unlu£;u tarafmdan vc gi7li oy ilc ~~ilir. lik iki 
oylamada sonu~ ahnrnazsa, U~UncU tur oylamada en ifOk oy 
alan aday sc~ilmi!? olur. 

Gcncl Ba~kan sc~imindc Siyasi Partilcr Yasar.;mm ilgili 
maddcsindcki kurallara uyulur. 

Gene! Ba~kan. Merkel Yi.iriitme Kurulu ilyclcri arasmdan 
yctcrli o;;ay1da Gene! Ra~kan YardJmcilartm '>CifCT. Gene! Ba~
kan Yardimcilan, Parti MccJir.;i larafmdan salt \ogunlugun gi7-
li oyu ilc gOrcvdcn almahilir. GOrcvdcn alman vcya ahnanla
nn )'L'Tinc Gcncl Ba~kan. M<.-"Tkcz Yliriitmc Kurulu'nun digcr 
uycleri arasmdan Gene I Ra~kan Y ardJmcJ!anm se~cr. 

Gene! Ba~kanhgm ho~almar.;1 durumunda. Parti Mcc!i.;;i 
ycni bir Gene! Ra~kam o;;cifmck tiZL"TC Btiyi.ik Kongrcyi toplan
l!ya vagmr. 
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HADEP Tllzllk 

GOREV VE YETKiLERI 

Madde 21 : a- Gene! Ra~kanm gorev vc yctl!l~.-·n: 

Gene! Ba~kan. DJ'ilphn Kurullan d1~mda tum partt organ· 
lanmn dogal Ba~lamdrr. Bu kurulllann toplanttl.:mna hu "I 

f.H!.t kattlahJhr. P,utJ Mtx:lt..,t ve yoncttm kurulu toplantila.nn 
da oy kullanabJhr. 

PartJ)"l Gene) Ba~kan tcm'\Jl edcr. Gene! Ba~kan part1 yo· 
nctlm hmmlennJ, kuru! vc otganlannt h1rhkte ya da ayn ayn 
toplant1ya r;a£;Jrah1hr. 

Gene! Ba~kan, orgut bmmlenylc TBMM grubunun uyum
lu olarak rrah~ma~m1. partmm tum organlan ve uyelcn ara.;;m. 
da vcnmh b1r J~birh!h vc dayam~ma saglanma"ml ve partt ~a
h$malannda e~gudumu gozctJr. 

k ve d1~ poht1ka konulannda partJYI haglayJcJ at;l1...lama
lar yapabthr. Gene! Ba-?kan, partt ~ah~malarmm vc gorcvlcn
nm en JYI hu· ht~undc yurutchdmest 1~m gcrekcn onlcmlcn 
altr. Yctktlt kurullarca altnan kararlann uygularuna"m' ')aglar. 
Part! orgutunc vc llg!IJ!crc gcrcJJt gordugu bildmmlcn yapar. 

b· Gcncl Ba~kan Y ardtmcllartrun gorcv ve yetktlcn: 

Gcncl Ba~kanm tuzukscl yclkllcnnm ycnnc gctmlmc'imc 
yardJmct olurlar. Gene! Ba~kanm bulunrnadJgl durumlarda, 
Gcncl Ba-?kanm gorcvlcndtrecc£:1 btr Gene! Ba~kan Y ardtm 
ctst kcndto;mc vckalct cdcr. 

c· PARTI MECLISI 

Mad de 22 : Part1 Mech<J, Buyuk Kongrece <e,Iien 30 .,II 
uycdcn olu~ur. A.;;lluye 'aytsmm yanst kadar da yedck uyc 
o;ephr. 

Parti Mech.;;t Buyuk Kongrcdcn sonra en yetklit partt kuru~ 
ludur. Part1 t~lennm ulke duzeymdc karar organtdtr. Partmm 
gene! poht1kasm1 bchrler. 

Part1 Mcch<mm Ba~kam Gene! Ba~kamdlf. Gene! Ba~ka
nm bulunmadt£t hallcrde toplantJyt Gene! Ba~kanca gorev~ 
lcndmlmt~ btr Gcnel Ba:jkan Yardtmctst yonet1r. Partt Mech" 
uyelcn aym zamanda II Ba~karuda olabdtrler. II Ba~kanhgt 
dt~mdakJ bu gorcvdc bulunamazlar. 

Partt Mcchsmdcn bo~alma hahndc, bo~alan uycnm yennc 
oy Slfasma gore yedek uyeler gettnlir. 
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TOPLANMASI 

Madde 23 : Parti Meclisi en geç iki aydı bir toplanır. 
Gündemi Genel Başkanın görüşünü alarak. Genel Başkanın 
görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı hazırlar ve top
lantı gününden önce üyelere duyurulur. 

İncelenecek yazı tasan ya da belge varsa, bunlar önceden 
üyelere ulaştınlır. 

Beşte bir üyenin görüşülmesini istediği konulan da gün
deme alır. 

Genel Başkan gerek gördükçe, kurulu toplantıya çağarabi-
lir. Beşte bir üyenin yazılı istemde bulunması halinde görev
lendirilen Genel Başkan Yardımcısı, gündemi açıklayarak ku
rul toplantıya çağrılır. 

Parti Meclisi, bilgi almak ya da bir konuyu görüşmek üze
re, toplantılanna partili Bakanları ve milletvekillerini çağarabi-
lir. Görüşmelere katılan Bakan ve milletvekilleri, kurulun üye
si değillerse oy kullanamazlar. 

Olağan toplantılara bir yılda üç kez özürsüz katılmayanla
rın üyeliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunca ve gizli oyla 
alınacak kararlara düşer. Parti Meclisinin çalışma yöntemleri 
ve kurallan "Çalışma kuralları yönetmeliği'nde gösterilir. 

GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 24 : Parti Meclisi, kongreden sonra partinin en 
yüksek organı olmak yetkisiyle; 

a- Yasa ve tüzük ile Büyük Kongreye verilmiş yetkiler dı
şındaki tüm kararları alabilir. 

b- Parti programı ve Büyük Kongre kararları çerçevesinde 
partinin politikalarını saptar. Seçim bildirgesini hazırlar. Bunu 
politikaların uygulanması ve benimsetilmesi için gerekli çalış-
malan yapar. 

c- Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümetten 
çekilmeye ya da aynlmaya karar verir. Bu kararlarda TBMM 
grubu Başkan Vekilleri ile grup yönetim kurulu üyeleride oy
lamaya katılırlar. 

d- Partinin hükümetle, başka parti ve kuruluşlarla olan 
ilişkilerini düzenleme kararları alır. 



e- Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetin programı 
üzerindeki goruşunu bildirir. 

f- Buyuk Kongreye sunulacak çalışma raporları, önen ve 
karar tasarılan hazırlar. 

g- Yıllık bütçeyi goruşur, karara bağlar kesin hesabı 
onaylar. 

h- Partinin tüzüğünde veya programında yapılacak değı 
şıklık taşanlarını buyuk kongreye sunmak üzere hazırlar. 

i- Partinin tüzel kişiliğine son verme veya başka partiyle 
birleşme halinde goruş belirler. 

k- Siyasal Partiler Yasasının 38. maddesine gore millet
vekili Genel ve Ara Seçımlcnndc partice gösterilecek konten
jan adaylarını seçer ve gösterir. Gerekli hallerde Yerel Yöne
tim Seçımlennde aday belirler. 

I- Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulu uyelennı se
çer 

m- Yasa ve tüzükte öngörülen diğer görevlen yapar, yetki
lerini kullanır. 

d- MERKEZ YÜRÜTME KURULU OLUŞUMU 

Madde 25 : Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi uyele-
n arasından seçilen 10 üyeden oluşur. 

Merkez Yürütme Kurulunda boşalma halinde. Parti Mecli
since, üyeleri arasında boşalan üyenin yenne seçim yapılır. 

Merkez Yürütme Kurulu, parti amaçlarının gerçekleştınl-
mesınde ve parti ışlennın yürütülmesinde en yüksek Yürütme 
organıdır. 

Merkez Yürütme Kurulunun Başkanı Genel Başkandır. 
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri diğer kurullarda sürekli görev 
alamazlar. 

Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyelerinden 
en az 5 kışının teklifi üzerine Parti Meclisi tarafından salt ço
ğunluğun gizli oyu ile görevden alınabilir. 

TOPLANMASI 

Madde 26 : Merkez Yürütme Kuruluna Genci Başkan 
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Başkanlık cdcı. Bulunmadığı durumlarda toplantıyı görevlen
dirdiği Genel Başkan Yardımcısı yönetir. 

Merkez Yürütme Kurulu en geç 10 günde bir toplanır. Ge
nel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları toplantının gün
demini hazırlar ve üyelere duyurur. 

Genci Başkan gerek gördükçe. Merkez Yürütme Kurulunu 
toplantıya çağarır. Her toplantıda bir sonraki gunun saptanır. 

TBMM grup Başkan Vekilleri Kurul toplantılarına katıla
bilirler. Ancak, oy kullanamazlar. 

Merkez Yürütme Kurulu, bilgi almak için ya da bir konuda 
görüşmek üzere, toplantılarına partili bakanlar ve milletvekil
lerini çağırabilir. Görüşmelere katılan bakanlar, kurul uycsı 
değillerse oy kullanamazlar. 

GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 27 : Merkez Yürütme Kurulu, en ust yurutme or
ganı olma yetkileriyle; 

a- Buyuk kongre ve Parti Meclisinin kararlarını yerine ge
tirir. Parti programının ve yetkilerin yayılması, benimsenmesi 
için gerekli girişimleri yapar. Tum önlemleri alır. 

b- Partinin hükümetle, başka parti veya kuruluşlarla olan 
ilişkilerinin. Parti Meclisinin ilke kararları doğrultusunda dü
zenler. 

c- Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını düzen
ler. 

d- Olağan ve olağanüstü buyuk kongrelerle ilgili hazırlık
ları yapar. 

e- Yıllık bütçeyi hazırlar, Parti Meclisinin onayından son
ra uygular. Büyük kongreye ve ilgili yerlere sunmak üzere ke
sin hesabı çıkartır. 

f- Genel saymanı seçer. 

g- Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmalarını 
yurutur. 

h- Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlar; Parti Mec
lisinin onayından sonra uygular. 



i- Tu/uk hükümlerin ongorduğu biçimde parti orgutunu 
yönetir, orgutu denetler partinin ve orgutun büyümesi için ge 
ıcklı önlemleri alır. 

j - tlçc vc ıl kongre çalışmalarının, delege seçimlerinin, 
yasa, tu/uk ve yönetmeliklerle yetkili kurallarının kararlarına 
uygun yapılması için çalışır Denetimlerini du/cnlı sürdürür 
ve gerekli kararı gecikmeden alır. 

k- Parti Meclisine sunulacak raporu ha/ırlar. 

1- Tu/uklc Merkez Yürütme Kuruluna verilen diğer goıev-
lcı ı yapar. 

GENEL SEKRETER 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

Madde 28 : Genel Sekreter. Parti Meclisince Merkez Yu 
rutme Kurulu üyeleri arasından. Genel Sekreter Yardımcıları 
ise. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasından Gene! Başka
nın onayı ile Genel Sekreter tarafından seçilir. 

ilk ıkı oylamada sonuç alınamazsa, uçuncu oylamada en 
çok oy alan aday Genel Sekreter seçilir. Genel Sekreter Yar
dımcıları ısc Merkez Yürütme Kurulu taralından salt çoğunlu 
ğun gı/lı oyuyla görevden alınabılıı 

Genel Sekreterlik, parti orgutunun başvurma yeridir.'Parti 
orgutu ile ilişkileri Genel Sekreter yurutur. Yazışmaları ya
par, iletişimi sağlar. 

Genel Sekreterlerin bulunmadığı hallerde. Genel Başkanın 
onayı ile görevlendirileceği bir yardımcıyı kendisine vekillik 
eder. 

GENEL SAYMAN 

Madde 29 : Genel Sayman, Merkez Yürütme Kurulunca 
kendi üyeleri arasından gizli oyla vc uye tamsayısının salt ço
ğunluğuyla seçilir. Görevden almada aynı yöntem kullanılır. 

Genel Sayman partinin gelirlerinin toplanması vc harcama 
ların yapılması, gelır-gıdcr defterinin, bütçe ve kesin hesapla
rın yasa vc tüzüklerine uygun bir biçimde tutulmasını sağla
mak vc yetkili kurulların bu konulara ilişkin kararlarını 
uygulamakla görevlidir. 



KURULLARDA GÖREV BÖLÜMÜ 

Madde 30 : Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulunun, 
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarının çalışma yön
temleriyle görev bölümlerinin ve merkezde kurulacak bürola
rın kuruluş ve işleyiş biçimleri ve kadroları yönetmelikle dü
zenlenir. 

E. MERKEZ DİSİPLİN KURULU 

Madde 31 : Merkez Disiplin Kurulu, büyük kongrece seçi
len 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Kurul, seçimden sonraki 
15 gün içinde yapacağı ilk toplantıda. Başkan ve Sekreter üye
yi seçer. Çalışma koşul ve yöntemleri, tüzüğün "Disiplin ve 
Denetim" bölümündeki hükümlerle düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
B- YEREL ÖRGÜTLER 

a. İL VE İLÇE KONGRELERİ OLUŞUMU 

Madde 32 : İl kongresi, ilçe kongrelerinden seçilen en çok 
600 delegeden oluşur. İl delegelerinin, ilçelere göre dağılımı; 
partinin son seçimlerde o ilde aldığı oy sayısı gözönündc tutu
larak saptanır. 

İlçe kongrelerinin yapılmaması hallerinde il kongresi, il ça
pındaki üye sayısının altı yüzü aşması halinde köy ve mahal
lelerde seçilecek, üçte bir oranındaki delegelerle, üye sayısının 
altı yü/ü aşmaması halinde il çapındaki tüm üyelerin katılımı 
ile toplanır. 

O ilin partili milletvekilleriyle, yönetim ve disiplin kurulla
rının Başkan ve üyeleri, il kongresinin doğal üyeleridir. 

Geçici/kurucu il yönetim kurulu Başkan ve üyeleri, kong
reye katılabilirler; ancak kongre üyesi değillerse, oy kullana
mazlar. 

Son seçimlere girilmemiş illerin ilçeleri ile ilgili oranlar il
çelerin seçmen sayısına göre, Merkez Yürütme Kurulunca sap
tanır. 

SEÇİMLER 

Madde 33 : İl kongresinde, il başkanı, il yönetim kurulu 
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asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ve 
o ilin milletvekili sayısının iki katı sayıda büyük kongre dele
geleri seçilir. 

İl başkanının seçiminde Siyasi Partiler Yasası'nın seçimle
rinde. Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri 
esas alınır. 

İLÇE KONGRESİ OLUŞUMU 

Madde 34 : İlçe kongresi, ilçe ve o ilçeye bağlı mahalle 
ve köylerde kayıtlı üyelerin seçtikleri en çok 400 üyeden olu
şur. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de kongreye katı
labilir; ancak kongre delegesi seçilmemişlerse oy kullanamaz
lar. 

İlçe kongresi delegelerinin mahallelere göre dağılımı, par
tinin son genel seçimlerde, o ilçede aldığı oy sayısı esas alına
rak saptanır. Parti, seçime katılmamış ise, bu oranlama, üye 
sayısına göre yapılır. Bir ilçedeki kayıtlı üye sayısı 400 veya 
daha az ise, ilçe kongresi, üyelerinin tümünün katılımı ile ya
pılır. 

Delege seçimleri, yönetmeliği uyarınca delege seçimlerin
de. Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas 
alınır. 

SEÇİMLER 

Madde 35 : II ve ilçe kongreleri, 2 yıldan az ve 3 yıldan 
fazla olmamak üzere. Parti Meclisinin belirleyeceği sürelerde 
toplanır. 

İL VE İLÇE KONGRELERİNİN 
ORTAK KURALLARI 

Madde 36 : İl ve ilçe kongreleri, 2 yıldan az ve 3 yıldan 
fazla olmamak üzere, Parti Meclisinin belirleyeceği sürelerde 
toplanır. 

İlçe kongrelerinin tarihi, ilçe yönetim kurulunun görüşü 
alınarak il yönetim kurulunca; il kongrelerinin tarihi ise, il yö
netim kurulunun görüşü alınarak Parti Meclisince belirlenir. 

İl ve ilçe yönetim kurulları, kongrenin gününü, yerini, saa
tini ve gündemini; kongre üyelerine en az 7 gün önceden il ve 
ilçe binalarında yapılacak bir ilan ile duyurulur. 



Çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak 2. toplantıya 
ilişkin bilgiler de bu duyuruda belirtilir. 2. toplantıda çoğunluk 
aranmaz. 

Toplantının gün, yer ve saati ile toplantıya katılacakların 
listesi cn az 15 gün önce, ilgili seçim kurul Başkanlığına bildi
rilir. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının, kongrelerine sunacakları ra
porlar, en az, 15 gün öncesinden, il ve ilçe binalarında, kongre 
delegelerinin incelemelerine sunulur. Yerel gazatelerde de ya
yınlanmasına çalışılır. Ancak zorunluluk yoktur. 

İl ve ilçe kongrelerinde Siyasi Partiler Yasası gereklerinin 
zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesinden; kongre aşama
sına kadar ilgili yönetim kurulu, kongre açıldıktan sonra da 
kongre başkanlık kurulu sorumludur. 

İlçe kongrelerine ve il kongrelerine katılacak delegelerin 
seçimi kongrelerin toplanması vc çalışma düzenleri "Delege 
Seçimleri" ile "il ve ilçe kongreleri" yönetmeliğinde gösterilir. 

b. İL ? İLÇE VE BELDE BAŞKANLIK İLE 
YÖNETİM KURULLARI 

BELDE YÖNETİM KURULU 

Madde 37 : Belde Yönetim Kurulu il ve ilçe merkezleri 
dışında, belediye olan yerlerde, birisi Başkan olmak üzere en 
az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. 

Belde yönetiminin ilk kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun 
görüşü alınarak, il yönetim kurulu tarafından önerilecek liste
nin Merkez Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla ger
çekleşir. 

Belde yönetim kurulu ilçe başkanının ya da ilçe yönetim 
kurulunun görevlendireceği ilçe yönetim kurulundan bir üye
nin başkanlığında yapılacak toplantıda o belde de oturan parti
li üyelerce seçilir. Bu seçimde aynı sayıda yedek üye de belir
lenir. 

Tüzüğün il ve ilçe yönetim kurullarında görevden alma ne
denleri ve koşullarını gösteren hükümleri; belde yönetim kum
lu için de kıyas yolu ile uygulanır. Belde yönetim kurulunun 
çalışma biçimi alanı ve yöntemleri, il ve ilçe yönetim kurulla
rıyla ilişkileri yönetmelikle düzenlenir. 



İLÇE YÖNETİM KURULU 

Madde 38 : İlçe yönetim kurulları ilçelerde ve il merkez
lerindeki merkez ilçe; ilçe başkanı ile 4 veya 8 üyeden oluşur. 
Ayrıca 3 yedek uye seçilir. Boşalan üyelerin yeri yedeklerle 
doldurulur. 

Merkez ilçelerde örgütlenme, ilçe kuruluşları için belirle
nen kurallara göre yapılır. 

İlçe yönetim kurulunun çalışması ust kurullarca yeterli gö
rülüyorsa ya da olağanüstü kongre toplanmakta guçluk varsa, 
boşalmalar nedeniyle uye sayısı yarıya kadar inen ilçe yöne
tim kurulları görevlerini sürdürürler. Ancak uye sayısının ek
silmesi çalışmalarda aksamalara yol açıyorsa, il yönetim kuru
lu Merkez Yürütme Kurulunun onayını almak koşuluyla 
yenisinin seçilmesi için olağanüstü kongre yapılmasını isteye
bilir ve bu amaçla yapılacak kongreye kadar, gereğinde geçici 
bir ilçe yönetim kurulu atayabilir. İl yönetim kurulunun bu 
yoldaki kararlarını Merkez Yürütme Kurulu değiştirebilir ya 
da kaldırabilir. Merkez Yürütme Kurulunun kararı kesindir. 

İL YÖNETİM KURULU 

Madde 39 : İl yönetim kurulları, her ilde ıl başkanı ile 6 
veya 14 üyeden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Boşalan 
üyelikler, oy sırasına gore vedekler ile doldurulur. 

İl Yönetim kurulunun çalışmaları Merkez Yürütme Kuru
lunca yeterli görülüyorsa ya da olağanüstü kongre toplamakta 
güçlük varsa boşalmalar nedeniyle üye sayısı yarıya kadar 
inen il yönetim kurulları görevlerini sürdürürler. Ancak, uye 
sayısının eksilmesi çalışmalarda aksamalara yol açıyorsa. 
Merkez Yürütme Kurulu yeni il yönetim kurulunun seçimini 
sağlamak için olağanüstü kongrenin yapılmasını isteyebilir. 
Bu amaçla yapılacak kongreye kadar, gerekiyorsa geçici bir il 
yönetim kurulu atayabilir. 

İLÇE VE İL BAŞKANLARI 

Madde 40 : İlçe ve ıl başkanları, kongrelerce seçilir; erte
si kongreye kadar görev yaparlar. Aynı kişi, ard arda 5 kezden 
çok seçilemez, yeniden seçilebilmek için aradan 4 yıllık bir 
sürenin geçmesi zorunludur. 

İlçe ve İl Başkanları görev üstlendikleri yönetim birimle
rinde partiyi temsil ederler. Başkanı oldukları yönetim kurul-



lannın tuzuk ve diğer kurul düzenlemelere uygun çalışmaları
nı sağlamak amacıyla, yönetim kurulu üyelerini veya parti 
üyelerini görevlendirebilirler. 

Yönetim adına, parti orgutu, kamu kuruluşları, özel ve tü
zel kişilerle gerekli ilişkiyi kurarlar. Yönetim birimi çevresin
deki kamu çalışmalarını izler ve gerekli girişimlerde bulunur
lar. 

IL, İLÇE VE BELDE YÖNETİM KURULLARININ 
ÇALIŞMA DÜZENİ 

Madde 41 : tl ve ilçe yönetim kurulları, kongrelerinden, 
belde yönetim kurulları ise seçimlerden sonraki ilk toplantıla
rında aralarında gizli oyla bir sekreter ve bir sayman uye seçer
ler. 

Sekreter uye başkan bulunmadığında ona vekillik yapar. 
Her turlu yazışmaları yurutur. Yönetim birimi çalışmalarının 
düzenlenmesinde katkıda bulunur. Parti çalışmalarının izlen 
meşinde ve denetlenmesinde, propaganda ve seçim işlerinin 
yürütülmesinde başkanın yardımcısıdır 

Sayman uye, kendi yönetim biriminin hesap işlerinden ge 
lir ve gider işlemlerinin suresinde ve düzenli yapılmasından 
vc hesapların kurallara uygun biçimde tutulmasından sorumlu 
dur. Partiye düzenli ve yeterli gelir sağlanmasına çalışır, bu
nunla ilgili çalışmaları düzenler Alt yönetim biriminin ya da 
akçelı işler üstelenen üyelerin hesaplarını denetçilerin illere, 
illerin Genel Merkeze yasa gereği göndermeleri gereken bütçe 
vc diğer hesapların suresinde tamamlanıp eksiksiz ulaştırılma 
sını sağlar Uye ödentilerini toplar, bunun için gerekli girişim 
lcrı yapar. 

Sekreter uye ile sayman uye, görevlen ile ilgili çalışmala
rından dolayı başkana ve yönetim kuruluna Karşı sorumludur 
lar. Yönetim kurulu, uye tamsayısının salt çoğunluğu ile bun-
lan görevden alabilir. 

Bir uye birden çok yönetim başkan ya da kurul uyesı ola
maz. 

Kurulca alınan kararlar, karar defterine yazılır, katılan uye 
lerce imzalanır. 



YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ 

Madde 42 : İl, ilçe ve belde yönetim kurulları; programa, 
tüzüğe, yönetmeliklere, yetkili organların karar ve önergeleri
ne uygun olarak, kendi görev bölgelerindeki parti çalışmaları
nı verimli ve uyumlu biçimde yürütmekle; partiyi seçimlere 
sürekli hazır bulundurmakla; bu çalışmalar ve hazırlıklara 
ilişkin yasa kurallarının gereklerini yerine getirmekle; yurt
taşlarla parti arasında, üyelerle örgüt arasında, örgütle Genel 
Merkez arasında verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin 
sürekli eğitim ve katılımını sağlamakla üye sayısını çağdaş 
ve demokratik bir denge içerisinde çoğaltmakla yükümlüdür
ler. 

Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla partili üyeler
den araştırma kurulları, çalışma komisyonları kurarlar ve ko
misyonlar arasındaki eşgüdümü sağlarlar. 

Araştırma kurulları ve çalışma komisyonlarının kuruluş, 
işleyişi yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir. 

Ayrıca köy ve mahalleler ile iletişimi sağlamak amacıyla; 
öncelikle o köy veya mahalleden seçilmiş delegelerden birisi
ne, yoksa bir partili üyeyi köy veya mahalle delegesi olarak 
görevlendirebilirler. 

KURULLAR İLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR 
Madde 43 : İl başkanları, il yönetim kurulu ve il disiplin 

kurulu üyeleri görevli oldukları ilde oturuyor olmalıdırlar. An
cak, geçici kurucu kurallarda bu koşul aranmaz. 

Yönetim kurullarının çalışma yöntemleri görev bölümü 
"Yönetim Kurulları Çalışma Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

ÖRGÜTLENME YÖNETİM BİRİMLERİ 

Madde 44 : Belde örgütleri bağlı olduğu ilçe başkanlığı
na; ilçe yönetim kurulları il yönetim kurullarına il yönelim ku
rulları, merkez yürütme kuruluna; Merkez Yürütme Kurulu, 
Parti Meclisine bu sıralama içinde bağlıdır. 

GÖREVDEN ALMA 

Madde 45 : Yasalarla, tüzüğe, parti program ve ilkelerine 
uymayan; üst yönetim biriminin ya da birimlerinin verdiği gö
revleri yapmayan ya da savsaklayan; bu birimleri ile disiplin 
kurullarının ya da parti zararına yol açacak biçimde yargı mer-



çilerinin ya da idari mercilerin süreli yazılarını zamanında ya
nıtlamayan Belde, ilçe ve tl Başkanları ile yönetim kurulları 
üst yönetim kurulunca yazı ile uyarılır. En çok 30 günlük için
de uyarının gereklerini yerine getirmeyen; 

a- Belde başkanı veya belde yönetim kurulu, ilçe yönetim 
kurulunca, 

b- İlçe başkanı ya da yönetim kurulu; il yönetim kurulun
ca 

c- İl başkanı ya da yönetim kurulu; Merkez Yürütme Ku
rulunca, uye tam sayısının uçte iki çoğunluğuyla vc gizli oyla 
görevden alabilir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle ve kararlarla görevden alı
nan 

a- Belde başkanı veya yönetim kurulu, 5 gün içinde il yö
netim kuruluna 

b- İl ya da ilçe başkanı ya da yönetim kurulu 5 gün içinde 
Parti Meclisine itiraz edebilir. Bu kurulların 15 gün içinde Par
ti Meclisine itiraz edebilir. Bu kuralların 15 gün içinde verece
ği kararlar kesindir. 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULLARI 
İl ya da ilçe için, kongreye; belde için seçime kadar görev 

yapmak üzere ust yönetim birimleri tarafından geçici yönetim 
kurulları atanır. Görevden alınma durumunda kararın il yöne
tim kuruluna bildirilmesinden başlayarak 45 gun içinde il 
kongresi toplanır ve yeni il yönelim kurulunu seçer. 

Bu süre; ilçe için 30 belde için 20 gündür. 
Bu süreler içinde il ve ilçe için yeni delegeler seçilmemiş; 

belde seçimi için yeni üyeler kaydedilmemişsc kongre seçim, 
eski delege ve üyelerle yapılır. 

Yönetim kurullarının görevden çekilmesi durumunda da 
aynı kurallar vc süreler geçerlidir. 

Yönetim kurulu seçimi için toplanacak kongrede, yalnızca 
bu görev yerine getirilir. İşten el çektirme durumunda el çek
tirme raporu okunur ve üst yönetim kurulu temsilcisi gerek gö
rürse açıklama yapılabilir. Konu üzerinde görüşme açılmaz; 
doğrudan seçime gidilir. 

C.İL DİSİPLİN KURULU 

Madde 47: İl disiplin kurulu, il kongrelerince seçilen 3 
asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Çalışma yöntemleri, tüzüğün 



"Disiplin vc Denelim" bölümündeki hükümlerle düzenlenir. 

İTİRAZ 

Madde 48 : Seçimlerin devamı sırasında yapılan işlemler 
ile, seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde; seçim sonuçlarına, yetkili ve görevli ilçe seçim ku
ruluna itiraz edilebilir. 

İlçe seçim kurulu kararı kesindir. 

İlçe kongreleri için yapılan delege seçimleri ile il ve ilçe 
kongrelerinde seçimler dışındaki konularda alınmış olan ka
rarlara ilişkin itirazlar, aşağıdaki kurallar içinde yapılır ve ka
rara bağlanır. 

A- İlçe kongresi delegelerinin seçimine ilişkin itirazlar; o 
muhtarlık bölgesinde yazılı parti üyelerince, seçimlerden son
raki beş gün içinde, ilçe yönetim kuruluna ilçe yönetim kuru
lunun konuya ilişkin kararlarına karşı da beş gün içinde il yö
netim kuruluna yapılabilir. 

İl yönetim kurulunun karan kesindir. 

B- İlçe kongresinde alınan kararlara karşı itirazlar; kongre 
üyelerince, beş gün içinde il yönelim kuruluna yapılır. Il yö
netim kurulunun bu konudaki kararlarına karşı beş gün içinde 
Merkez Yürütme Kuruluna itiraz edilebilir. 

Merkez Yürütme Kurulunun kararı kesindir. 

C- Il kongresinde alınan kararlara karşı, kongre üyeleri. 
Merkez Yürütme Kuruluna itiraz başurusunda bulunabilir. 

Merkez Yürütme Kurulunun bu konudaki kararlan kesin
dir. 

Bu itirazlan ilçe ve il yönetim kurullan beş gün içinde ka
rara bağlar. 

Merkez Yürütme Kurulu ise en geç 15 gün içinde karara 
bağlar. 

Sonuçlar itiraz eden kişilere ve ilgili yönetim kurulu baş
kanlıklarına yazılı olarak bildirilir. 

İlgili yönetim birimi belirlenen süre içinde itirazlan karara 
bağlamazsa, ilgililerin beş gün içinde bir üst yönetim birimine 
itiraz için basuru hakkı doğar. 

itirazlar yazılı olarak yapılır. 
İtirazlar, diğer çalışmalan ve işlemleri durdurmaz. 



Kongrelerde, kongrenin yönetimine ilişkin kongre başkan
lık kurullarına yapılacak itirazlar, kongre başkanlık kurulunca 
karara bağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
YARGI İSTEĞİYLE KONGRE 

Madde 49 : Büyük kongre veya il ve ilçe kongrelerinde 
yapılan seçimlerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca iptal edil
mesi durumunda;- seçim kurulu bakanının saptadığı ve bildirdi
ği gün saat Ve yerde seçimlerin yenilenmesi için kongre topla
nır. Bu kongrede yalnız seçim yapılır, görevini yapmayarak 
veya savsaklayarak seçimlerin iptaline neden olan sorumlular 
hakkında disiplin işlemi uygulanabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
C- T B M M PARTİ GRUBU 

a- TBMM PARTİ GRUBU GENEL KURULU 

Madde 50 : Partinin, yasada belirtilen yeter sayıda millet
vekili varsa, TBMM parti grubu kurulur ve kuruluşu Genel 
Başkan tarafından TBMM başkanlığına bildirilir. 

Parti grubu; program ile büyük kongre ve Parti Meclisi ka
rarıyla belirlenen parti politikalarını, yasama ile büyük kongre 
ve Parti Meclisi kararıyla belirlenen parti politikalarını, yasa
ma çalışmaları yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, grup iç 
yönetmeliği çerçevesinde çalışır. Grup iç yönetmeliği; grubun 
kuruluşunun bildirdiği günden başlayarak 15 gün içinde, grup 
üyesi milletvekillerince hazırlanır ve grup üyelerinin salt ço
ğunluğunun oyuyla yürürlüğe girer. Bu yönetmelik TBMM 
başkanlığına ve parti Genel Başkanlığına da sunulur. 

Bakanlar kuruluna ya da bir bakana güven ya da güvensiz
lik oyu verilmesi için karar alma yetkisi, grup genel kurulunun
dur. Bu yetki bir başka organa devredilemez. Grup genel kuru
lunda, seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ilişkin bağlayıcı 
nitelikteki oylamalar gizli oyla yapılır. 

GRUP BAŞKANI 

Madde 51 : Partinin Genel Başkanı, TBMM Üyesi ise; 
parti grubunun vc grup yönetim kurulunun başkanıdır. Genel 



Başkanı TBMM üyesi değil ise, grup üyeleri sırasında iç yö
netmelikle gösterilen yöntemle grup başkanı seçilir. 

Genel Başkan, parti çalışmalarıyla ilgili olarak grup üye
lerine görev verebilir. 

b- TBMM PARTİ GRUP YÖNETİM KURULU 

Madde 52: TBMM Parti grubu. 2 yılda bir. yasama yılı 
başında, grup başkanı ile 2 grup başkan vekilini ve 9 kişilik 
yönetim kuruluna seçer. 

Grup başkanı vekilleri, grubun çalışmalarının yürütülme
sinde Genel Başkanın yardımcısı ve görevlendireceği konu
larda vekilidir. 

Grubun doğal sözcüsü Genel Başkandır. Genel Başkanın 
bulunmadığı ya da uygun görüldüğü sürelerde bu sözcülüğü 
grup Başkan Vekilleri yaparlar. Grup yönetim kurullara ivedi 
durumlarda grup Başkan Vekilleri, belli konular için; grup 
üyeleri arasından sözcü seçebilir. 

Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve 
meclis çalışmalar nda uyum ve disiplin sağlanması grup yöne
tim kurulunun görevidir. 

GRUP KURULMAYAN DURUMLAR 

Madde 53 : Partili milletvekillerinin sayısı grup kurmaya 
yetmiyorsa; bu milletvekilleri partinin genel tutumunu ilgilen
diren ya da Genel Başkanca gerekli görünen konularda topla
narak ortam tutum belirlenir. Aralarındaki işbirliğinin ve gö
rev bölümünün kurallarını Genel Başkana danışarak 
saptarlar. 

c. TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU 

Madde 54 : TBMM grup disiplin kurulu, grup genel kuru
lunca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Se
çimden sonraki 15 gün içinde yapılacak ilk toplantıda grup di
siplin kumlu, başkan ve sekreter üyeyi seçer. 

Grup disiplin kurulunun çalışma koşulu ve yöntemleri, 
yetkileri, tüzüğün "Disiplin ve Denetim" bölümündeki hüküm
lerle düzenlenir. 

GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 

Madde 55 : Partili TBMM üyeleri, yasama çalışmaların-



da, partinin program vc buyuk kongre ve Parti Meclisi kararla
rı doğrultusunda çalışmak, grup genel Kurulu ve yönetim ku
rulu kararlarını uygulamak ve desteklemekte yükümlüdürler. 
Geçerli o/urlerı olmadıkça meclis genel kuruluna, komisyon 
ve grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantılara ozursuz ust üs
te uç kc/ gelmeyen üyeye grup yönetim kurulunca uyarı yapı
lır. 

SEKİZİNCİBÖLÜM 
D- BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSLERİ 

PARTİ GRUPLARI KURULUŞU 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Madde 56 : Belediye ve ıl genel meclişlerindeki partili 
üyeleri, kendi aralarında bir grup oluştururlar. Parti belediye 
başkanları, belediye meclıslerındekı parti gruplarının doğal 
başkanıdırlar. 

Belediye meclisi parti grubu kendi içinde grup başkan ve 
killerini ve sözcülerini seçerler. 

îl genel meclisi parti grubunun başkanı ise ıl başkanıdır. 
Bu grup kendi içinden başkan vekili ve sözcüsünü seçer. Il vc 
ilçe başkanları; parti gruplarını "Bütçe" "Yıllık Program" ve 
"Faaliyet Raporu" görüşmeleri öncesi olmak üzere bir yıl için
de en az uç kez toplantıya çağırır. Parti grupları ıl ve ilçe baş 
kan ve yönetim kurulu üyelerinin goruş ve önerilerini dikkate 
alır. 

Grup üyeleri; partinin program ve ilkelerine buyuk kongre 
ile kendi kongreleri ve gruplarının kararlarına uymak ile yü
kümlüdürler. 

Belediye başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevlen 
konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz. 

Belediye ve ıl genel meclisi parti gruplannın oluşturulma
sı, çalışma yöntemleri ve bu grupların parti orgutu ile ılışkıle-
n "Yerel yönetimlerle ilişkiler yonetmelığı"nde düzenlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
II- DANIŞMA ORGANLARI 

A-MERKEZ DANIŞMA KURULU OLUŞUMU 

Madde 57 : Merkez danışma kurulu; Genel Başkan, Parti 
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MCLİISI üyeleri. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, partili millet 
vekilleri ve bakanlar, ıl başkanları ve ıl temsilcileri paıtılı ıl 
belediye başkanları ile Genel Başkan danışmanlarından olu 
şur 

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN 
TOPLANMASI 

Madde 58 : Genel Başkan ya da Merkez Yürütme Kuru 
lunun gerekli gorduğu hallerde Genel Sekreter. Merkez Danış
ma Kurulunu toplantıya çağarır Merkez Danışma Kurulu 
gondume en az on beş gun once ilgililere duyurulur 

Mcıkez danışma kurulu. Parti Meclisi Uc Merkez Yürütme 
Kurulunun yetki ve goıev alanına giren konularda goruşleıını 
bildirir 

Merkez danışma kurulunun çalışma yöntemleri Danışma 
Kurulları Yönetmeliği' ile düzenlenir Parti Meclisinin onayı 
ılc hazırlanacak bu yönetmelik Merkez Danışma Kurulunun 
bilgisine sunulur 

B-IL DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU 

Madde 59 : 
a- İl Başkanı. ıl yönetim kurulu üyeleri, ıl disiplin kurulu 

üyeleri, 
b- İlçe başkanları ve ı. re yönetim kurulu, üyeleri 
c- O ılın belediye başkanları 
d- İl belediyesinin parti meclisi üyeleri, 
e- tl genel meclisinin partili üyeleri, 
f- O ılın buyuk kongre delegeleri, 
g- O ılın partili mıllclvekılleıı, 
h- Tuzuğe gorc oluşturulan sürekli il komisyonlarının 

uyeleıı, 
ı- İl çevresindeki meslek örgütlen, sendikalar \e koopera 

liflerin partili başkanlaıından oluşur. 

C-ILÇE DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU 

Madde 60 : 
a- İl başkanı. ıl yönetim kurulu üyeleri 
b- İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 
c- O ilçenin partili belediye başkanları. 



d- İlçedeki partili belediye meclis üyeleri, 
e- O ilçeden seçilen partili il genel meclis üyeleri, 
f- ilin partili milletvekilleri, 
g- O ilçeden seçilen il ve büyük kongre delegeleri, 
h- Partinin o ilçedeki köy ve mahalle görevlileri, 
ı- Partili muhtarlar, 
i- ilçe çerçevesindeki mesleki örgütleri, sendikalar ve koo

peratiflerin partili başkanları, 
k- Eski ilçe başkanları ve eski partili belediye başkanla

rından oluşur. 
İL VE İLÇE DANIŞMA KURULLARININ 
NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 

Madde 61 : Danışma Kurulları; partinin genci politikası 
açısından toplumsal, kültürel ve siyasal konularda ve yerel ge
reksinmeler ü/erine karar organlarına yardımcı olmak ve parti 
çalışmalarını geliştirmek amacıyla toplanırlar. 

Yılda en a/ 2 kere olağan toplanan danışma kurulları; ay
rıca ilgili yönetim kurulunun ya da üst yönetim biriminin isteği 
halinde olağanüstü toplantılar da yapar. Il çevresindeki ilçeler, 
danışma kurullarını birleştirerek toplayabilirler. İl danışma 
kurulunda, il başkanı, ilçe danışma kurulunda ilçe başkanı, 
toplantıya başkanlık eder. Kurul toplantılarında çoğunluk 
aranma/.. Katılanlarla görüşmeler sürdürülür. 

Danışma kurullarının toplantı ve çalışma yöntemleri "Da
nışma Kurulları Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

D- MERKEZ, ARAŞTIRMA KURULU 

Madde 62 : Parti Meclisi belirli uzmanlık dallarında çalı
ma yapmak üzere bir merkez araştırma kurulu oluşturur. Ku
rulun üyeleri, Genel Başkanın önereceği kimseler arasından 
parti meclisince seçilir. Kurul, gerektiğinde aşamalı olarak da 
oluşturulabilir. 

Merkez araştırma kurulu; partinin araştırma, yayın, eğitim 
çalışmalarına ve toplumsala ilişkilerine yardımcı olur. Gerek
sinmelerine göre oluşturulacak araştırma, danışma ve eğitim 
kurullarının çalışmalarına ve eşgüdüme katkıda bulunur. 

Bu kurulun çalışmalarına ilişkin konular "Araştırma Ku
rulu Yonctmcliği"ilc düzenlenir. 



III- PARTİ DENETMENLERİ 

Madde 63: Parti üst organlarının ürettiği politikalarla, 
program ve tüzükte belirlenen ilkelerin yerel birimlerce sağlık
lı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için; Merkez Yürütme 
Kurulunca, partili milletvekilleri veya Parti Meclisi üyeleri 
arasından seçilerek görevlendirilen kişilere "Parti Denetmeni" 
denir. 

Parti deneünenlerinin görev ve yetkileri, çalışma yöntem
leri "Parti Denetmenleri Yönetmenliği"nde düzenlenir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Ö N S E Ç İ M ADAYLARININ BELİRLENMESİ 
ON SEÇİM SEÇMEN LİSTESİ 

Madde 64: İlçe yönetim kurulları. Genel Merkezce onay
lanmış olan uye çizelgelerine göre on seçim seçmen listesini 
hazırlayıp, suresinde ilçe seçim kurulu başkanlığına verir. Bu 
listeler ilçe seçim kurulu başkanlığınca incelenip onaylandık
tan sonra ilçe meıkezincc askıya çıkarılarak üyelere duyuru
lur. Duyuru gününden başlayarak 15 gun içinde üyeler, ilçe 
seçim kuruluna itiraz edebilirler, ttirazlar sonunda verilen ka
rarlara göre. ilçe yönetim kurulları lislelerde gerekli değişik
likleri yapar. 

Ön seçimlerden en az 90 gün önceye kadar üyelikleri ke
sinleşmiş olanlar, ön seçim seçmen listesinde ycı alabilirler 
ve oy kullanabilirler. 

ilçe yönetim kurulu, on seçimlerden 90 gun once uye ya
zım defterini son yazılan üyeyi de belirtir biçimde ilçe seçim 
kurul başkanına mühürletir. 

ÖN SEÇİM ÇEVRESİ 
Madde 65 : Milletvekili genel seçimleri için yüksek se

çim kurulunca belirlenin seçim çevresi, on seçim çevresi için 
esas alınır. 

ADAYLIĞA BAŞVURU 
Madde 66 : Adaylık, Genel Sekreterliğe başvuru ile iste

nir. İllerde, il başkanlığı aracılığı ile de başvuru yapılabilir. 

KONTENJAN ADAYLARI 

Madde 67 : Siyasi paıtiler yasasının 38. maddesine gote 



gerekli seçim çevrelerine gösterilecek partili kontenjan adayla
rı; Parti Meclisince seçim çevresindeki il ve ilçe yönetimleri
nin goruşu alınarak; diğer adayların belirlenmesinden sonra cn 
geç 10 gün içinde belirlenir. Diğer adaylarla biıliktc yüksek se
çim kuruluna bildirilir. 

ADAYLIK ON KOŞULU 

Madde 68 : İllerde adaylık yoklamasına katılmak üzere, 
adaylık isteminde bulunanlarda aşağıdaki koşullar aranır. 

a- Partili olarak TBMM üyeliğe yapmış olmak, 
b- Partili olarak Belediye Başkanlığı, Belediye ve İl Ge

nel Meclisi üyeliği yapmış olmak, 
c- Örgütte seçimle bir göreve gelmiş olmak, 
d- En a/ bir yıldan beri parti üyesi olmak, 
e- Yasal koşullara haiz olmak. 

Bu koşullarının birini taşımayanların başvuruları işleme 
konmaz. Kontenjan adaylığı isteminde bulunanlarla Merkez 
Yürütme Kurulu doğrudan asıl üyeliğe kabul edilenlerde bu 
koşullar aranmaz. 

Yasalar nedeniyle partiye yazılma olanağı bulunmayan 
kimselerden adaylığa başvuranların, parti üyesi olmaksızın il
ler aday yoklamasına katılmaları Merkez Yürütme Kurulunun 
ı/nıne bağlıdır. 

İNCELEME 

Madde 69 : Merkez Yürütme Kurulu, başvurma suresinin 
bitiminden sonra adaylık için başvuranların; yasal bakımdan 
ve parti üyesi olmayan adayların parti ilkeleri bakımından, uy
gun olup olmadıklarını belirlemek için on inceleme yaptııır. 

Bu inceleme orgut içinde gizli olarak yapılır. 
Merkez Yürütme Kurulu inceleme raporlarını değerlendi

rir. Her ilden ön seçime katılmalardan uygun bulunanları belir
ler vc ilgililere duyurur. 

ADAYLARIN MERKEZ ORGANINCA 
BELİRLENMESİ 

Madde 70: Bir seçim çevresinde, parti örgütünün bulun
maması, gösterilmesi gereken aday sayısından az sayıda baş
vuran olması ön seçim delegelerinin belirlenmemiş olması ya 
da on seçim sonuçlarının yetkili kurullarca geçersiz sayılması 



gibi durumlarda, on seçim çevresine ilişkin aday listesi ve 
adayların listedeki sıraları paıtı meclisince belirlenir. 

On seçimde eşit sayıda oy almış olanların öncelik sırası, 
parti meclisince oylamayla ya da ad çekimi yoluyla kararlaştı
rılır 

ADAY ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

Madde 71 : On seçim yapılacak durumlarda Genel Baş
kan, seçim çevresine gore, parti aday adaylarının listesinin on 
seçimin yapılacağı günden en a/ yirmi gun once yüksek seçim 
kurulu ve ıl ya da ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılı 
ğında verilmesini sağlar. 

PARTİ AD AYLARLARININ BİLDİRİLMESİ 

Madde 72 : Genel Başkan, belirlenen kontenjan adayları 
ile merkez organlarınca saptanan adayları on seçimle belitle 
nen aday listelerine katarak seçim çevrelerine goıe düzenler ve 
yüksek seçim kuruluna suresinde verilmesini sağlar. 

EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI 

Madde 73 : Aday listeleri kesinleşmeden, bu listelerde 
boşalma olur ve listedeki sıraya gore kaydırma sonunuda boş
luklar doldurulmazsa, eksiklik yasal suresi içinde Merkez Yü
rütme Kurulunca tamamlanır. 

UYGULANACAK KURALLAR 

Madde 74 : Milletvekili adaylarının saptanması için yapı
lacak on seçimlerde ve bu seçimlerin öncesinde ve sonrasında 
yasa kurallarına uyulur 

Milletvekilliği adaylığına başvurma aday adayları ve 
adaylarla ilgili olarak yapılacak incelemelerin niteliği ve yön
temi, adaylığa başvuranlardan ve adaylardan alınacak ödenti
nin ölçüleri, adayların belirlenmesinde uygulanacak yöntem 
adaylıkla ilgili diğer konular yasal ve tuzuğe uygun olarak ha-
zıılanacak "Adaylık Yonctmelığı"nde düzenlenir. 

Önseçim, Aday yoklaması. Merkez Yoklaması usullerin
den hangisiyle aday belirleyeceği konusunda Parti Meclisi, al 
dığı kaıarı zamanında Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. 



ONBÎRtNCt BÖLÜM 
HÜKÜMET, HÜKÜMET KURMA KATILMA 

VE HÜKÜMETTEN AYRILMA 

Madde 75 : Hükümet kurulmasına, bir hükümete katılma
ya ya da partinin hükümetten ayrılmasına parti meclisi karar 
verir. Partinin TBMM grubu varsa, bu yetki kullanımına grup 
başkan vekilleri ve grup yönetimi kurulu üyeleri de katılır. 

Partinin kurduğu hükümette bakanları; partili başbakan be
lirler. Partinin katıldığı hükümete verilecek bakanlar konusun
da başbakan muhatabı Genel Başkandır. 

HÜKÜMET PARTİ İLİŞKİSİ 

Madde 76 : Partili bakanlar; partinin programı, genel po
litik kararlarına, hükümet programına uymakla yükümlüdürler. 

Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetle, parti organları 
arasındaki uyumu Genel Başkan sağlamakla görevlidir. Tüm 
organları ve üyeleri, hükümetin başarısı için çalışmakta; hü
kümetin karar ve icrasını anlatmakla; halkın istek, eğitim ve 
beklentilerini hükümüte aktarmakla ödevlidirler. 

Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümete Genel Sekreter 
ve grup başkan vekilleri ile grup yöneticileri, bu görevleri de 
üzerlerinde tutarak katılmazlar. 

ONÎKÎNCt BÖLÜM 
DİSİPLİN VE DENETİM 

Madde 77 : 

a- Merkez organlarına görevli olanlarla TBMM üyeleri
nin yasama çalışmaları dışında kalan eylemlerinden doğan 
parti suçları, il başkanları ve il disiplin kurulu üyeleri, partili 
merkez belediye, Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı belediye 
başkanlarının işledikleri parti suçları; Merkez Yürütme Kuru
lunun isteği üzerine Merkez Disiplin Kurulunca, 

b- Diğer üyelerin parti suçlan; il yönetim kurullannın iste
ği üzerine Disiplin Kurullarınca, 

c- Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, grup iç yö-
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netmelığıne, grup bağlayıcı kararlarına aykırı davranışlardan 
doğan parti suçlan grup yönetim kurulunun isteği uzenne 
Grup Disiplin Kurulunca karara bağlanır 

Kesin ya da geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna 
gondenlen uye; kurulca gerekli görüldüğünde önlem niteliğin
de olmak u/ere üyelik haklarını kullanmaktan yasaklanabilir, 
görevden u/aklaştınlabılır. 

PARTİ SUÇLARI 

Madde 78: Disiplin kurullarının görev ve yetki alanlarına 
giren parti suçlan aşağıdadır. 

A- Tu/uğe, programa, buyuk kongre ve diğer yetkili organ 
ve kurul kararlanna aykın davranmak, 

B- Yetkili organlarca venlen görevlen ozursuz yapmaktan 
kaçınmak ya da engellemek, 

C- Partiye zarar veren çalışmalarda ya da açıklamalarda 
bulunmak, 

E- Görev verilmediği konularda kendisini görevli gibi 
göstermek, 

F- Partisinin yetkili organlarınca kendisine venlen yetkiyi 
ya da kendisine gostenlen güveni kotuye kullanmak, 

0 - Kapalı toplantılarda görüşülenleri açıklamak, 
H- Partinin genel tutumuna ve doğrultusuna ters düşen 

kuruluşlara; yetkili organların uyansına karşı uye olmak ya 
da bu tur kuruluşların çalışmalarına katılmak ya da yardımcı 
olmak, 

1- Kendisine ya da başkasının kişisel çıkarları için pozis
yondan yararlanmaya çalışmak, 

J- Parti adaylarına karşı, başka parti adaylanndan yana 
açık. gizli çalışmak, 

K- Partiye ait belgelerle kayıtlarda değişiklik ya da hile 
yapmak, gerçeklere aykırı uye yazmak, kayıt yapmak ya da 
kayıtlan bozmak, 

L- Partinin parasını, eşyasını, mallannı ya da üyelerince 
parti çalışmalan ya da sosyal çalışmalar için kendisine ema 
net edilen parayı, eşyayı, malları kotuye kullanmak, 

M- Yetkili organların kararı olmadan başka partılenn lıs 
leşinden ya da bağımsız aday olmak, 



N- Parti Meclisince kurma veya katılmaya karar verilme
miş hükümete, bu kuruldan izin almaksızın üyelik kabul et
mek, 

O- Kongreye, grup ve yetkili kurulların çalışmalarını en
gelleme, bozma ve bozdurma amacı ile yetkili organ ve kişile
re karşı, tüzüğe uygun itirazlar dışında partinin bütünlüğünü 
bozmaya yönelik her türlü eylemde bulunmak. 

DİSİPLİN CEZALARI 

Madde 79 : Disiplin cezalar; uyarma, kınama, üyelikten 
geçici ya da kesin çıkarmadır 

- Uyarma; yazılı olarak dikkat çekmedir. 
- Kınama; ya/ılı olarak kusur bildirmedir. 
- Üyelikten geçici çıkarma; üyenin parti ile ilişiğinin 6 ay

dan 12 aya kadar. 
Kesin Çıkarma; suresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilme

sidir. 

Disiplin kurullarınca; tüzüğün 78. maddesinin (A), (B), (C) 
vc (D) bentlerinde yazılı eylemde bulunan üyeler hakkında su
çun işleniş şekli vc ağırlığına göre en az uyarma, en çok kı
nama; (E), (F), (G), (H) ve (1) bentlerinde yazılı eylem, de bu
lunan üyeler hakkında suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre 
en az uyarma, en çok geçici çıkarma; (J), (K), (L), (M), (N), 
(O) bcndlerindc yazılı eylemlerde bulunan üyeler hakkında su
çun işleniş türü ve ağırlığına göre en az geçici çıkarma en çok 
kesin çıkarma cezası verilir. 

Disiplin cezası verilmesine neden olan eylem, tutum ve 
davranışın yenilenmesi durumunda bir üst derece ceza uygula
nır. 

Kınama cezası alanlar bir yıl süreyle kurullara seçilemez
ler, seçilmiş ise görevden alınır. 

Geçici çıkarma cezası alanlar bu süre içinde üyelere tanı
nan hakları kullanamazlar. Ancak her türlü üyelik hükümlülük
leri devam eder. 

Kınama ve geçici çıkarma cezalan, üye kayıt defterine iş
lenir, yetkili disiplin kurulunca hemen Genel Sekreterliğe bilgi 
verilir. 

Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir. Genel Sekre-



terlikçe tum orgute duyurulur. Partili milletvekillerinin TBMM 
grup üyeliğinden kesin olarak çıkarılması, partiden çıkarılma
yı gerektirir. 

TBMM grubunda geçici çıkarılmasına karar verilen millet
vekili bu sure içinde grup toplantılarına katılamaz. 

Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve ıl genel mec
lis üyelerinden oluşan gruplar için de bu kural geçerlidir. 

Disiplin kurulu kararları kesinleştiği günden itibaren yü
rürlüğe girer. 

DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA 
KURALLARI 

Madde 80 : Disiplin kurulları ilk toplantılarında, üyeleri 
arasından, bir başkan, ile bir sekreter uyeyı gı/lı oyla seçeı. 

O/ursuz olarak bir yılda uç toplantıya katılmayan disiplin 
kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. 

Disiplin kurulları uye tam sayısının en az uçte ıkı çoğunlu
ğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. 

Ancak, Siyası Partiler Yasasının 101/d-l maddesinde gös
terilen durumlar dışında üyelikten kesin çıkarma cezası için. 
uye tamsayısının çoğunluğa nca karar verilmesi gereklidir. 

Disiplin kuruluna verilen üyenin yazılı ve sözlü savunma 
vermeye hakkı vardır. Savunma için. sure, savunmaya çağrı 
belgesinin ilgiliye bildiriminden başlayarak onbeş gundur. Bu 
surede savunma yapmayanlar, hakkını kullanmaktan vazgeç
miş sayılır. Zorunlu durumlarda disiplin kurulları 15 gunluk 
ek sure verebilir. 

Savunmaya çağrı, disiplin kurul başkanlığınca, yazılı ola
rak üyenin başvuru belgesindeki adresine ya da bilinen en son 
adresine yapılır. Savunmaya çağrı yazısında, uygulanması, is
tenen disiplin cezası ile bu cezaya neden olan eylemler açıkça 
belirtilir. 

Disiplin kurulları, incelemelerini belgeler üzerinde yapabi
lecekle! ı gibi. tanıktan da dinleyebilirler. 

Disiplin kurulları, kendilerine gönderilen işleri en geç iki 
ay içerisinde karara bağlar.Bu sure içinde sonuçlandııılmayan 
işler için, gerekçelen gösterilmek suretiyle Merkez Yürütme 



Kurulundan ek süre istenir. Ek süre 1 aydan fazla ola-
maz.Merkez disiplin kurulu kararlan kesindir. 

Kesinleşen disiplin cezası, ilgili yönetim kurulunca, aynen 
ve süresinde uygulanır. 

Öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde disiplin kuruluna ve
rilmemiş suçlar hakkında disiplin işlemi yapılamaz. 

Yönetim Kurulları ve bilgilerine ve tanıklıklarına gerek 
duyulan üyeler, disiplin kurulunun isteklerine süresinde yanıt 
vermek, gereğini yapmak zorundadır. 

Disiplin kurullan. ceza istemine neden olan eylemle bağlı
dır. Disiplin kurulunca verilen kararlar en geç 30 gun içinde il
giliye tebliğ edilir. 

İTİRAZLAR 

Madde 81 : Il disiplin kurulu'nun verdiği kararlara karşı, 
il yönetim kurulu veya ilgili üye tebliğden itibaren 10 gün için
de Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Üyelere ait itiraz 
dilekçeleri il yönetim kuruluna verilir. Il yönetim kurulu kendi 
görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı Merkez Disiplin Kuru
luna gönderir. 

Karara il yönetim kurulu itiraz etmişse itiraz yazısının bir 
örneği 10 gün için tebliğ eder. 

Il Disiplin kurulunca verilrniş kesin çıkarma cezalan, ilgili 
itiraz etmemiş olsa bile incelenmek ve karar verilmek üzere il 
disiplin kurulunca. Merkez Disiplin Kurulu'na gönderilir. 

Hakkında partiden veya grupdan geçici ya da kesin çıkar
ma cezası verilen üye, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk 
eden kurulan görev vc yetkisizliği ya da alınan kararın yasaya, 
parti tüzüğüne ya da ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu savıyla 
yetkili asliye hukuk mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar ke
sindir. 

Parti kurul ve organlarının kararlarına karşı yasalara ve tü
züğe uygun itiraz hakkı sınırlama ve itiraz suç sayılmaz. 

DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN 
ORTAK İLKELER 

Madde 82 : Disiplin kurulu üyeliğine aday olmak ve seçil
mek için disiplin cezası almamış olmak gerekir. 



Partinin Disiplin Kurulu üyeleri kongre ve TBMM üyeliği 
ile il genel ve belediye meclisi üyeliklikleri, dışında partinin 
herhangi bir organında ya da kurulunda görev alamazlar. Ve 
partiden herhangi bir biçimde gelir sağlayamazlar. 

Bir disiplin kurulunda görev alan bir kimse, başka bir di
siplin kurulunda görev alamaz. 

Eşlerle ikinci dereceye kadar olan kan ve sıhrihısımlar ay
nı disiplin kurulunda görev alamazlar. 

Partinin hiçbir organ, kurul ve toplantısında disiplin kurul
larının inceleme ve kararlan hakkında görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz. 

Seçimler sırasında ve yayın yoluyla ya da açık toplantılar
da işlenen parti suçlarının kovuşturulmasında. inceleme sure
leri yönetmelikle kısaltılabilir. 

Disiplin kurulunda boşalma olduğunda yedekler sırası ile 
çağrılıı. Bu çağrıyı merkez ve TBMM disiplin kurullan için 
merkez disiplin kurulu başkanı il disiplin kurulları için ıl bal
kanı yapar. Yedeklerin çağnlmasından sonra bile uye sayısı 
uçte ikinin altına düşerse, ilgili birimin olağan kongresine ka
dar gorev yapmaz üzere yeni kurul. Merkez Yürütme Kurulun
ca seçilir. TBMM grup disiplin kurulu ise yeniden seçim yapılır. 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU 

Madde 83 : Müşterek disiplin kurulu. Merkez Disiplin 
Kurulu ile grup disiplin kurulundan oluşlur. Merkez Disiplin 
Kurulu başkanı aynı zamanda müşterek disiplin kurulununda 
başkanadır. Mcıkez Disiplin Kurulu Sckıcteri de bu kurulun 
sekreteridir. 

TBMM üyelerinin grup disiplin kurulu kararlarına karşı 
yaptıkları itiraz, müşterek disiplin kurulunca karara bağlanır. 

Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak 
çıkarılmalarını gerektiren fiiller konusunda soruşturma ve ka
rar verme yetkisi müşterek disiplin kurulu'na aittir. 

Müşterek disiplin kurulunun kararları. Siyasi Partiler Ka-
nunu'nun 57. maddesi saklı kalmak üzere kesindir. 

İL DİSİPLİN KURULUNUN BAKACAĞI İŞLER 

Madde 84 : İl disiplin kurulu, il çevresinde kayıtlı bulu
nan ve yüksek disiplin kurulunun 1. derecede bakacağı işler 



dışında kalan butun partililer hakkında 1. derecede disiplin so
ruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. 

tl disiplin kurulu, kendiliğinden disiplin soruşturması ya
pamaz. Ancak ilçe yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve il 
yönetim kurulunun sevki ile ya da il yönetim kurulunun veya ıl 
başkanının doğrudan sevki ile intikal ettirilen dosyaları ve ko
nuları inceler, araştırır vc karara bağlar. 

MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN 
BAKACAĞI İŞLER 

A-MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN 
BİRİNCİ DERECEDEN BAKACAĞI İŞLER 

a- İl başkanı vc il yönetim kurulu üyeleri; il, ilçe, belde 
merkezlerindeki partili belediye başkanları. 

b- Partinin kurucu üyeleri. 

c- Partinin Genel Başkanı. Merkez Karar ve yönetim ku
rulu üyeleri. 

d- Kendi başkan ve üyeleri 

e- TBMM nın eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri. 

B- MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN 
İTİRAZ ÜZERİNE BAKACAĞI İŞLER 

Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurulunun ust mercii 
olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları ke
sin kaıara bağlar. Siyasi Partiler Yasasının 57. maddesi hukmu 
saklıdır. 

BAĞIŞLAMA 

Madde 85 : Kesinleşen disiplin cezalarını bağışlama yet
kisi Merkez Yürütme Kurulunundur. Merkez Yürütme Kurulu 
hu yetkisini ilgilinin başvurusu üzerinden, cezayı isteyen kuru
lun yazılı goruşunu alarak kullanır. 

YÖNETMELİK 

Madde 86 : Disiplin kovuşturmasına başlaması, savunma 
disiplin kurullarının görev bolümü, toplanma ve çalışma yön
temleri, " Disiplin Yönetmeliği" ile düzenlenir. 



ONUÇUNCU BOLUM 
MALİ İŞLER 

HAKÇA GELİR SAĞLAMA 

Madde 87 : Parti çalışmalarını doğrudan doğruya uyelc 
rın maddi katkıtları ile sürdürmek ve belirli kışı ve çevrelerin 
partide güçleriyle ağırlık kazanmalarını önlemek için. yasalara 
uygun olarak partiye sürekli gelir akışını güvence altına ala
bilmek amacıyla, tum üyeler kişisel gelir durumları ile orantı 
lı olarak ve tüzükte belirtilen olcu ve biçimde düzenli ödenti 
öderler 

Bağış alırken kimseye aşırı yuk olunmaz 

GELİR KAYNAKLARI 

Madde 88 : Partinin gelir kaynaklan, 
a- Üyelerden alınan giriş ve aylık ödentiler, 
b- Parti milletvekillerinden alınacak ödentiler, 
c- Adaylık için başvuranlardan alınacak ozel ödentiler, 
d- Parti bayrağı, flaması, rozet vb. nın satışlarından elde 

edilecek gelirler, 
e- Parti yayınlanndan sağlanacak gelirler, 
f- Üye kimlik kartı, defter, makbuz karşılığında alınacak 

paralar, 
g- Partice düzenlenen kultur ve sanat etkinliklerinden elde 

edilecek gelirler, 
h- Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
i- Bağışlar, 
j - Partili belediye başkanlan ve belediye ve ıl genel mec 

lısı uyelennın odentılen, 
k- Devlet yardımı ve Siyasal Partiler Yasasının 110. mad

desi uyannea partiye intikal edecek mallar, hak ve alacaklar, 

Bu gelirler partinin hangi birimince sağlanmış olursa ol 
sun, parti tüzel kışılığındedır. 

Gelirler, Merkez Yürütme Kurulunca bastırılan makbuzlar 
karşılığında alınır. Bu makbuzlara ilişkin kayıtlar. Genel 
Saymanlıkta tutulur. Parti orgutu aldığı ve kullandığı makbuz
lardan dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur 



ÖDENTİLER 

Madde 89 : Partiye kayıt olan üyelerden en az 10.000- en 
çok 1.000.000.-TL. giriş ödentisi alınır. 

Üye ödemesinin bir yıllık tutuan 12.000-TL'den az 
120.000.-TL'dcn çok olamaz. 

TBMM parti grubu kararı ile belirlenecek olan milletvekili 
ödentisinin yıllık tutan milletvekilinin aylık net maaşını geçe
mez. 

Adaylık için başvuru ödentisi Merkez Yürütme Kurulunca 
belerlenir. Bu belirlemede adayların sosyal ve ekonomik du-
rumlarıda gözönünde tutulur. 

SORUMLULUK VE HARCAMALAR 

Madde 90 : Harcamalar, sözleşmeler ve yükümlülükler 
parti tüzel kişiliği adına yapılır. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının sözleşme yapması ve yü
kümlülük altına girmesi Merkez Yürütme Kurulunun iznine 
bağladır. İzin alınmadan yapılan bağış ve yükümlülüklerden 
dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz; Genel Başkan, 
Genel Sekreter, Merkez Yürütme Kuruluna veya parti tüzel ki
şiliğine karşı kovuşturma yapılmaz. 

BORÇ VERME YASAĞI 

Madde 91 : Partice üyelere, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir 
biçimde borç verilemez. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Madde 92: İl yönetim kurulu bağlı ilçeleri de kapsamak 
üzere gelir-gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi 
hazırlar ve her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Sekreterliğe 
gönderir. Bu bütçeler ile aynı süre içinde Genel Merkez bütçe
si en geç Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince incelenir ve 
karara bağlanır. 

İlçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurullan ve Genel 
Merkez her yılın Nisan ayının sonuna kadar, bir önceki yıla 
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplannı hazırlar. Bu 
hesaplar Parti Meclisince incelenir ve onaylanır. 

Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan 
kesin hesapların bir örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anaya-



sa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gön
derir. 

Parti hesaplan, bilanço hesabına gore du/enlenır. 

İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİNE GENEL MERKEZ 
YARDIMI 

Madde 93 : Yasal hazine yardımının % 20'sı ıl örgütüne 
dağıtılır. Bu dağıtmada; illerin son genel seçiminde aldıklan 
oy, uye sayısı ve ıl nüfusu gibi ölçüler esas alınır. Il Başkan-
lıklan, aynı ölçülerde ilçe ve belde örgütlerine de pay verir. 

YÖNETMELİK 

Madde 94 : Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılması
na ve yükümlülük altına girilmesine, gelır-gıder defterlerinin 
tutulmasına, parti bütçe ve kesin hesaplarının düzenlenmesine 
ilişkin kuralla bu konulardaki yönetim birimlerinin görev ve 
sorumlulukları "Hesap Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DEFTERLER VE YAZIM İŞLERİ 

Madde 95 : Partinin merkez, ilçe orgutlennde aşağıdaki 
zorunlu defterler tutulur: 

a- Üye deften; her ilçe örgütünde aday üyelerin adlan bu 
deftere başvuru sırasına gore işlenir. 

b- Asıl uye deften; her ilçe örgütünde mahalle ve koy esa
sına gore tutulur. 

c- Karar deften; her yönetim birimi için ayn ayn tutulan 
defterde; kararlar gun ve sayı sırasına gore düzenlenir, oyla
maya katılanlarca imzalanır. 

d- Yazışma; yazışmalar bu deftere gun ve sayı sırası izle
nerek yazılır. Gelen yazıların asılları ile gönderilen yazıların 
örnekleri aynı sıra ile dosyalanır. 

e- Gelir ve Gider Defteri; Partinin gelirlerinin nereden 
sağlandığı ile giderlerinin hangi işler ve yerler için yapıldığı, 
belgelerin belirtilerek, sıra ile bu deftere işlenir. 

f- Demirbaş Eşya Defteri; Örgüt birimlerindeki tüm eşya
lar, özellikleri belirtilerek, gün ve sıra sayısı esasına gore bu 
del tere yazılır. 



Yukarıda açıklanan de/terler ilgili seçim kurulu başkanlık
larına onaylattırılarak kullanılır. 

Organ ve kurullardan başka hangi defterlerin tutulacağı 
uye yazımlarının nasıl yapılacağı yönetmelikle düzenlenir. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
DEĞİŞİK HÜKÜMLER 

PROGRAM VE TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRME YETKİSİ 

Madde 96: Partinin programında değişiklik yapmak yet
kisi Buyuk Kongrenindir. Değiştirme önerileri; Genel Başkan, 
Merkez Yürütme Kurulu ya da Büyük Kongre üyelerinin yir
mide biri tarafından yazılı olarak yazılır. 

YÖNETMELİKLER 

Madde 97 : 

a- Tüzük uygulamaları ile ilgili yönetmelikler. Merkez 
Yürütme Kurulunca hazırlanır ve Parti Meclisinin onayı ile 
yürürlüğe girer. Disiplin yönetmeliğinin hazırlanmasında Mer
kez ve Grup Disiplin Kurullarının görüşleri alınır. 

b- TBMM grup iç yönetmeliği, grup yönetim kurullarınca 
hazırlanır. Grup Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

c- Parti Meclisince hazırlanıp. Büyük Kongrece onaylanan 
yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler de Büyük Kongrece 
onaylanır. 

Yönetmeliklerde yürürlük tarihleri belirlenir. 

Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler ilk Olağan Kongreden 
sonra en geç 3 ay içinde hazırlanır. 

ONALTINCI BÖLÜM 

GEÇİCİ MADDE 1: İl ve ilçelerde ilk olağan kongreleri
ni yapıncaya kadar görevli olmak üzere; Başkan, yönetim ku
rulu ve disiplin kurulu üyeleri Merkez Yürütme Kurulunca ata
nır. 

Merkez Yürütme Kurulu il yönetim kurulu için il başkanı 
dahil 7-15 üye il disiplin kurulu için 3-5 üye ilçe yönetim kuru
lu içinse ilçe başkanı dahil 5-9 üye atayabilir. 




