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BİRİNCİ B Ö L Ü M 
KURULUŞ, GAYE 

KURULUŞ : 

Madde 1 : Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer 
mezuat esaslarına göre siyasi faaliyette bulunmak maksadı 
ile BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ kurulmuştur. Partinin Genel 
Merkezi Ankara'da olup, kısaltılmış adı BBP, hususi işare
ti HİLAL İÇİNDE GÜL' dür. 

GAYE: 

Madde 2 : Partinin gayesi Anayasa ve kanunlar çerçeve
sinde programında belirlenen hususları gerçekleştirmektir. 



İKİNCİ B Ö L Ü M 
ÜYELİK 

ÜYE OLMA: 

Madde 3 : Parti programını ve gayesini benimsemiş olan
lardan Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddesinde sayılan 
şartları taşıyanlar üye olabilirler. 

Partiye üye olmak isteyenler başvuru formunu duldura-
rak kanuni ikametgahının bulunduğu ilçe başkanlığına şah
sen veya taahhütlü mektupla müracaat ederler. Bu müraca
atlar bir ay içinde cevaplandırılmak mecburiyetindedir. Mü
racaatı kabul edilmeyenler onbeş gün içinde îl Yönetim Ku
rulu nezdinde itirazda bulunabilirler. İl Yönetim Kurulu iti
razı 15 gün içinde değerlendirerek karar verir. İl Yönetimi
nin verdiği karar kesindir. 

Yurtdışında ikamet eden kişiler Türkiye'deki en son ika
metgah adresinin bulunduğu İlçe Başkanlığına başvurarak 
üye kaydolunmak isteyebilirler. 



GENEL MERKEZ YÖNETİMİNCE 
ÜYELİĞE KABUL: 

Madde 4 : Partiye üye olmak isteyen TBMM üyeleri, Be
lediye Başkanları, Partilerin Merkez Karar Yönetim yada 
Disiplin Kurulu Üyeliği yapmış bulunanların başvuruları Ge
nel Merkez yönetimince değerlendirilip, karara bağlanır. 
Kabul edilmeleri halinde başvuru evrakları ilgili ilçe teşkila
tına gönderilerek başvuranların üyelik işlemleri İkmal edilir. 

PARTİDEN AYRILMIŞ BULUNANLARIN 
YENİDEN ÜYELİĞİ: 

Madde 5 : Partiden ayrılmış bulunanların yeniden başvu
ruları üçe yönetim kurulunun da muvafakati ile İl Yönetim 
Kurulunca kararlaştırılır. Müracaatı kabul edilmeyenler on-
beşgün içinde Genel Merkez nezdinde itirazda bulunabilir
ler. 

Partiden önceden ayrılmış olan Genel Merkez, Karar ve 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, İl 
Başkanları, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarının yeni
den parti üyeliği başvurulan Genel Merkez Yönetimince ka
rara bağlanır. 

ÜYE KAYIT DEFTERİ 

Madde 6 : Üye kayıtlar için Genel Merkezce hazırlanıp 
İl Yönetimlerine gönderilen üye kayıt defterleri kullanılır. 



ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: 

Madde 7 : Parti Üyeliği: 

a) Ölüm 

b) İstifa 

c) Başka bir partiye üye olma 

d) Kanun ve Tüzüğe göre üye olma şartlarını kaybetme 
veya üyelik şartlarının üyeliğe başvuru anında taşımadığının 
sonradan anlaşılması durumlarında sona erer. 

Üyeliğine son verilenlerin kayıtları İlçe Yönetim Kurulu
nun kararıyla silinir. İlçe Yönetim Kurulunun kararı ilgiliye 
bir hafta içinde yazıyla bildirilir. İlgili karara karşı bir hafta 
içinde bir üst yönetim nezdinde itirazda bulunabilir. Üst yö
netimin 15 gün içinde vereceği karar kesindir, 

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ: 

Madde 8 : Üyelikle ilgili müracaatların ve diğer işlemle
rin nasıl yapılacağına dair husular siyasî partiler kanunu ve 
bu tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla bir yönetme
lik ile düzenlenir. 



ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M 
TEŞKİLAT YAPISI 

TEŞKİLAT 

Madde 9 : Parti teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatından 
oluşur. 

I. MERKEZ TEŞKİLATI: 
A. Genel Merkez: 

1. Büyük Kurultay 
2. Genel Yönetim Kurulu 
3. Genel Başkan 
4. Başkanlık Divanı 
5. Genel Disiplin Kurulu 
6. Genel İstişare Kurulu 
7. Akademik Danışma Kurulu 

B. TBMM Kurulları 
A. İl Teşkilatı 

1. İl Kurultayı 
2. İl Başkam 



3. İl Yönetim Kurulu 
4. İl Disiplin Kurulu 

B. İLÇE Teşkilatı 
1. İlçe Kurultayı 
2. İlçe Başkanı 
3. İlçe Yönetim Kurulu 
4. Belde Teşkilatı 

C. Mahalli İdareler Meclis Grupları 
1. İl Genel Meclisi Grubu 
2. Belediye Meclis Grupları 



M E R K E Z TEŞKİLATI 
A.GENEL M E R K E Z 

BÜYÜK KURULTAY : 

Madde 10 : Büyük Kurultay Partinin en yüksek organı
dır. Bu sebeple bütün partililer Büyük Kurultay kararlarına 
uyarlar. 

BÜYÜK KURULTAY ÜYELERİ 

Madde 1 1 : Büyük Kurultay : 

a)Genel Başkan 

b)Genel Yönetim Kurulu Üyeleri 
c)Başkanlık Divanı Üyeleri 
d)Genel Disiplin Kurulu Üyeleri 
e)Partinin üyeliği devam eden kurucuları 
f)Partili bakanlar ve milletvekillleri 
g)İl Kurultaylarınca o ilin TBMM üye sayısının iki katı 

olarak seçilen kurultay delegelerinden oluşur. 



ÇAĞRI - GÜNDEM - TOPLANTI ve NİSAP : 

Madde 12 : Büyük Kurultay iki yüda bir toplanır. Ancak 
zaruri hallerin varlığı halinde Genel Yönetim Kurulu toplan
tı süresini üç yıla uzatabilir. 

Genel Başkanın veya Genel Yönetim Kurulunun lüzum 
görmesi veya büyük kurultay üyelerinin en az beşte birinin 
yazılı talebi üzerine Olağanüstü Büyük Kurultay yapılır. Ola
ğanüstü toplantının gündemi talep edenlerce düzenlenir. 
Olağanüstü toplantı en az 15 gün önceden ilgililere duyuru
lur. 

Büyük Kurultay toplantılarından en az on beş gün önce 
Kurultaya katılacak parti üyelerini belirleyen listeler etkili 
seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca top
lantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadı
ğı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda bildi
rilir. 

Büyük Kurultayın toplantı yeter sayısı kurulta üye tam 
sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantı
da toplantı yeter sayısı bulunmuyorsa, ikinci çağrı üzerine 
yapılacak toplantıda yeter sayısı aranmaz. Büyük Kurultayın 
karar yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Toplantı açıldıktan sonra yeterli çoğunluğun bulunması 
halinde açık oyla bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, iki ka
tip üyeden meydana gelen Büyük Kurultay Divanı oluşturu
lur. 

Büyük Kurultay Divanı Kurultay toplantısının ve seçimle
rin kanunlara ve tüzük hükümlerine uygun yapılmasından tu
tanakların usulünce uygun tutulmasından, alınan kararların 



ve seçim neticelerinin açıklanmasından ve ilgili yerlere bildi
rilmesinden sorumludur. 

Büyük Kurultay Divanının teşkilinden sonra, toplantıyı 
açış konuşması için Genel Başkan veya yetkili kıldığı yardım
cısına söz verilir. Genel Yönetim Kurulu ve hesap raporu 
okunur. Çalışma ve hesap raporu ile ihtiyaç duyulan diğer 
konularda komisyonlar oluşturulur. Komisyonda görüşülüp 
rapora bağlanan konular Büyük Kurultayın oyuna arzedilİr. 

Büyük Kurultayda görüşmeler gündemdeki sırasına göre 
yapılır. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına dair 
olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alın
masına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların Genel 
Başkan, Genel Yönetim Kurulu veya Büyük Kurultay üyele
rinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması ge
rekir. Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplu
mu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konu
larında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak 
için bu tekliflerin hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından 
yapılmış olması şarttır. Büyük Kurultayda delegelerin söz is
tekleri, istek sırasına göre Büyük Kurultay Divanınca düzen
lenir. 

GENEL YÖNETİM KURULU : 

TEŞEKKÜLÜ 

Madde 13 : Genel Yönetim Kurulu Büyük Kurultaydan 
sora partinin en üst karar ve yönetim organıdır. Bu organ 
Büyük Kurultay tarafından seçilen 40 üyeden ve Genel Baş
kandan teşekkül eder. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl 



üyeliklerde boşalma halinde yedek üyelerle boşalan yerler 
doldurulur. 

Genel Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Genel 
Başkan'ın veya üyelerin dörtte birinin yazılı isteği ile olağa
nüstü toplantıya çağrılabilir. Gündem toplantıya çağıranlar-
ca oluşturularak toplantı talebi ile birlikte bildirilir. 

Genel Yönetim Kurulu'nun başkanı Genel Başkandır. 
Genel Başkanın olmadığı hallerde, yetkili kıldığı yardımcısı 
başkanlık görevini ifa eder. Genel Yönetim Kurulunun top
lantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Karar, katılanların salt ço
ğunluğu ile alınır. Oylanır, eşitliği halinde Genel Başkanın 
dahil olduğu görüş kabul edelir. Genel Başkan Yardımcılık
ları, Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Muhasip ve yar
dımcıları seçimleri gizli oyla, diğer oylamalar iş'ari usulle ya
pılır. 

GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 14 : Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır: 

a) Kanunlar, Tüzük ve Parti Programı hükümlerine ve il
kelerine göre partiyi yönetmek. 

b) Büyük Kurultay kararlarını uygulamak. 

c) Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yar
dımcıları, Genel Muhasip ve yardımcılarını kendi arasında 
gizli oyla seçmek, bunların sayılarını tesbit etmek. 

d) Büyük Kurultay ve Parti programı çerçevesinde parti 
politikalarını tesbit etmek ve uygulamak. 

e) Gerekli gördüğü il ve ilçelerde teşkilat kurulmasına 
karar vermek, mevcut teşkilatların feshine ya da yöneticile
rini görevden alınmalarına karar vermek. 



f) Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kurultayın toplana
madığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ile 
tüzük ve programının değiştirilimesi dışındaki bütün kararla
rı almak, 

g) Parti Teşkilatının kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere 
uygun şekilde çalışmasını denetlemek, gerekli gördüğü yerle
re bu amaçla müfettişler görevlendirmek. 

h) Hükümet kurma, hükümete katılma, seçimlerde baş
ka partilerle işbirliği yapma veya hükümetten çekilmek gibi 
konularda karar vermek. 

i) Büyük Kurultaya arzedilecek faaliyet raporlarını, ge-
lir-gider cetvellerini, bilanço ve kesin hesap raporlarını ve 
Büyük Kurultay gündeminde bulunan diğer konuları hazırla
mak ve Büyük Kurultaya sunmak. 

j) Tüzükte belirtilen ve tüzükte belirtilmemiş olmakla 
beraber parti çalışmalarının gerektiği yönetmelikleri hazırla
mak ve bunları kabul etmek. 

k) Partinin çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan belgele
rin kullanılmasına karar vermek. 

1) Seçim politika ve taktiklerini tesbit ederek uygula
mak. 

m) Partinin gayesine uygun olarak her türlü gayrimenkul 
iktisabına, devir ve ferağına, işletilmesine karar vermek. 

n) Kanunlar ile parti tüzüğünün hükümlerine aykırı olma
mak kaydıyla uygun gördüğü her türlü kararları almak ve uy
gulamak. 

o) Kanunların öngördüğü veya izin verdiği konularda tü
zükte tadilatlar yapmak. 



p) Parti gelirlerini artırıcı kararlar ve politikalar tesbit et
mek ve uygulamak. 

GENEL BAŞKAN: 

Madde 15 : Parti Genel Başkanı, Büyük Kurultay tarafın
dan gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. 
İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamadan en 
çok oy alan aday Genel Başkan olarak seçilir. 

Parti Genel Başkanı Siyasi Partiler Kanununun belirttiği 
süre için seçilir. Partiyi Genel Başkan Temsil eder. 

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halin
de Büyük Kurultay toplanıncaya kadar, Genel Yönetim Ku
rulu Partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye 
tevdi eder ve en geç 45 gün içerisinde Büyük Kurultayı top
lantıya çağırır. 

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 16 : Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulunun ta
bii başkanıdır. 

Genel Başkanın Görevleri Şunlardır : 

a) Genel Yönetim Kurulunun vermiş bulunduğu kararla
rı uygular. 

b) Genel Başkan Yardımcılarının görev bölüşümünü ya
par. 

c) Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile 
parti adına dava açar, davada husumete taraf olur. 

d) Genel Yönetim Kuruluna, Başkanlık Divanına 
TBMM Grubunun başkanlık eder, bu kurulların gündemini 
hazırlar, birleşik toplantılara başkanlık eder. 
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e) Parti kademeleri arasındaki işbirliği ve ahengi temin 
eder. Parti politikalarının başarılı olması için her türlü tedbi
ri alır. 

f) Kanunların ve Parti Tüzüğünün kendisine vermiş oldu
ğu bütün yetkileri kullanır. 

BAŞKANLIK DİVANI 

TEŞEKKÜLÜ 

Madde 17: Başkanlık Divanı; Genel Başkan, Genel Baş
kan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardım
cıları, Genel Muhasip ve Genel Muhasip Yardımcılarından 
oluşur. 

Başkanlık Divanı toplantısında Genel Başkan başkanlık 
eder. 

GÖREVLERİ 

Madde 18 : Başkanlık Divanı Genel başkanın her konu
da yardımcısı olup, aşağıdaki görevleri icra eder. 

a) Genel yönetim kurulunun kararları doğrultusunda par
tiyi idare etmesi için Genel Başkana yardım eder. 

b) Genel Başkanın danışma ve yardımcı organı olarak 
parti adına Genel Başkanın veya adına yapılacak açıklama
ların esaslarını tesbit eder. 

c) Seçim çalışmalarını planlar, organize eder. 

d) Kanunlar ve Parti Tüzüğüne aykırı olmamak kaydıyla 
Genel Başkanın verdiği diğer görevleri yapar. 



GENEL SEKRETER: 

Madde 19: Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurul üyele
ri arasından gizli oyla seçilir. Genel Sekreter, Genel Yöne
tim Kurulu ve Başkanlık Divanının kararlarının tutanak altı
na alınmasından sorumludur. Partinin yazışmalarını yürütür. 
Genel Merkezin idari hizmetlerini düzenler, yönetir. Genel 
Başkan adma Genel Merkez Personelinin istihdam, görev
lendirme ve özlük hakları ile ilgili işleri yürütür. Genel Sek
reter yardımcılarının görev dağılımını yapar. 

GENEL MUHASİP : 

Madde 20 : Genel Muhasip, partinin mali işlerini yürü
tür. Genel Muhasip, parti gelirlerinin tahsilinden, harcama
larından, Siyasi partiler kanunun 73.maddesinde belirlenen 
işleri yürütmekten sorumludur. 

Partinin mali işlerine ait yazışmaları Genel Başkan ve 
Genel Sekreterle birlikte imzalar. 

Parti gelirlerinin artırılması için gerekli çalışmaları ya
par. Parti gelirlerinin tüzük ve yönetmeliklerle, kararlara uy
gun şekilde harcanmasından sorumlu olup, bunun için gerek
li tedbirleri alır. Genel Muhasip Yardım cila rımn görev dağı
lımını yapar. 

GENEL DİSİPLİN KURULU: 

Madde 21 : Genel Disiplin Kurulu, Büyük Kurultayca se
çilen 15 asıl, 15 yedek üyeden oluşur. 

Genel Disiplin Kurulu; Genel Başkanın, Genel Yönetim 
Kurulu üyelerinin, kendi başkan ve üyelerinin, il başkanlan-
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nın, il yönetim ve disiplin kurulu üyelerin, il belediye başkan
larının, il genel ve belediye meclisi üyelerinin, partinin kuru
cu üyelerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarını inceleyip si
yasi partiler kanununun 57. maddesi hükmü saklı kalmak 
kaydıyla kesin karara bağlar. 

Genel Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarınca verilen ve 
itiraz yoluyla gelen disiplin kararlarını inceler, onaylar veya 
bozar. Genel Disiplin Kurulunun itiraz üzerine vereceği ka
rar Siyasi partiler kanununun 57. maddesi hükmü saklı ol
mak üzere kesindir. 

Genel Disiplin Kurulu kendiliğinden disiplin soruşturma
sı yapamaz. Ancak Genel Yönetim Kurulunca ve Genel Baş
kanlıkça kendisine intikal ettirilen dosya ve konuları İncele
yip karar bağlar. 

Genel disiplin Kurulunun çalışma usulleri, görev ve yetki
leri "Genel Disiplin İşleri Yönetmeliği" ile belirlenir. 

GENEL İSTİŞARE KURULU 

Madde 22 : Genel İstişare Kurulu; Başkanlık Divanı, Ge
nel Yönetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu Üyeleri ile, İl 
Başkanları, Belediye Başkanları ve bunların dışında Başkan
lık Divanının belirleyeceği üyelerden oluşur. 

Genel İstişare Kurulu en geç altı ayda bir toplanır. Gün
dem Başkanlık Divanınca belirlenir. Gündem dışı konuşma 
ve önerilere bir engel geritilemez. Her üye görüşünü açıkça 
ifade etmek imkanına sahiptir. 

Genel İstişare Kurulu'nun kararları tavsiye niteliğinde
dir. 



AKADEMİK DANIŞMA KURULU 

Madde 23 : Başkanlık Divanınca ihtiyaç duyulan konu ve 
zamanlarda Akademik Kurul oluşturulur. 

Bu kurulun kimler tarafmdan taşekkül ettireleceği Baş
kanlık Divanı'nca belirlenir. 

Kurulun görevleri ihtiyaç duyulan konularda akademik 
çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, partiyi bilgi bakımından 
desteklemektir. 

Kurulun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar. 

B.TBMM KURULLARI 

TBMM PARTİ GRUBU: 

Madde 2 4 : Siyasi Partiler Kanununda belirtilen Milletve
kili sayısına ulaşıldığında TBMM Parti Grubu kurulur. Gru
bun kuruluduğu Genel Başkanlık tarafmdan bir yazı ile bildi
rilir. 

Grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren 15 gün 
İçinde, grubu oluşturan milletvekilleri tarafından "Grup İç 
Yönetmeliği" hazırlanarak milletvekillerinin onayına sunu
lur. İç Yönetmeliğin miUetvekiUerinin salt çoğunluğu tarafın
dan kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan İç Yö
netmelik TBMM başkanlığına gönderilir. 

Parti Genel Başkanı milletvekili ise Parti Grubu, Parti 
Grubu Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Başkan millet
vekili değilse, Parti Grubu kendi arasından Grup Başkanını 
seçer. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 3. 
turda en çok oy alan aday seçilmiş olur. 



TBMM Parti Grubu tarafından her yasama yılı başında 
partinin TBMM'deki üye sayısı dikkate alınarak belirlenen 
sayıda Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyele
ri seçilir. 

Seçim usûl ve esasları ile seçileceklerin sayısı iç yönet
melikte belirtilir. 

Genel Başkan dışındaki Milletvekili olmayan Genel Yö
netim Kurulunda görev almazlar. 

TBMM Partİ Grubu'nda seçimlere ait oylamalar ile mil
letvekillerini bağlayıcı konulara ilişkin kararların oylamaları 
gizli oyla yapılır. 

Bakanlar Kuruluna veya bir Bakana TBMM'de veya 
grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda ka
rar alma yetkisi, Parti Grubuna aittir. Bu yetki başka bir or
gana veya mercie bırakılamaz. 

GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 

Madde 25 : Partinin TBMM Grubu Üyeleri: 

a) TBMM çalışmalarında partinin programına temel il
kelerine, alınan grup kararlarına uymak ve bunları destekle
mek zorundadırlar. Grup tarafından karara bağlanmamış 
olan durumlarda Meclisteki oy ve konuşmalarda serbesttir
ler. 

b) TBMM Parti Grubunun teşekkülü, çalışma usûl ve 
esasları, seçim usûlleri ve tüzükte belirtilmeyen hususlar 
için "Grup İç Yönetmeliği" düzenlenir, 

c) TBMM Partİ Grubunun teşekkülü, çalışma usûl ve 
esaslar, seçim usûlleri ve tüzükte belirtilmeden hususlar için 
"Grup İç Yönetmeliği" düzenlenir. 



TBMM GRUBU DİSİPLİN KURULU: 

Madde 26 : TBMM Grup Disiplin Kurulu, grubu oluştu
ran milletvekilleri arasmdan, her yasama yılından Partinin 
TBMM'deki üye sayısı dikkate alınarak Grup İç Yönetmeli
ğinde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Bu kurul kendi üyeleri 
arasmdan bir başkan, bir başkan yardımcısı bir de sekreter 
seçer. Grup Disiplin Kurulu üye tamsayısının en az üçte ikisi 
çoğunluğu ile toplanır, toplananların salt çoğunluğu ile karar 
verir. 

Diğer disiplin kurullarının görev ve yetki alanına giren di
siplin cezalarını partili milletvekillerine tatbike Grup Disip
lin Kurulu yetkilidir. Ancak partiden, geçici veya kesin çıkar
ma cezalan Müşterek Disiplin Kurulu tarafmdan verilir. 
Grup Disiplin Kurulunun çalışma usuleri, koğuşturulması ge
rekli fiiller, disiplin cezaları ve itiraz şekilleri "Disiplin İşleri 
Yönetmeliğinde" belirlenir. 

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU: 

Madde 27 : Müşterek Disiplin Kurulu, Genel Disiplin ku
rulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulu üyelerinden meydana 
gelir. Genel Disiplin Kurulunun Başkanı ve Başkanlık Diva
nı Müşterek Disiplin Kurulunun da Başkanı ve Başkanlık di
vanıdır. 

Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin ola
rak çıkarılmalarını gerektiren söz, tutum ve davranışlardan 
dolayı, haklarında disiplin kovuşturması yapmaya ve karar 
vermeye Müşterek disiplin kurulu yetkilidir. Müşterek disip
lin kurulunun çalışma usul ve esasları "Disiplin İşleri Yönet
meliğinde belirlenir. 



TAŞRA TEŞKİLATI 

A. İL TEŞKİLATI 
İL KURULTAYI 

Madde 2 8 : İl kurultayı tabii ve seçilmiş delegelerden olu
şur. İlin partili milletvekileri, il başkanı, il yönetim kurulu 
asıl üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, partili büyük-
şehir belediye başkanları, geçici il başkanları ve yönetim ku
rulu üyelerinden ayrıca delege sıfatı taşımayanların oy hak
kı yoktur. 

İL Kurultayının Seçilmiş Üyeleri; 

İl Kurultayının seçilmiş delegeleri 600'den fazla olamaz. 
Buna göre partinin son genel seçimde İlde aldığı oy sayısının 
600'e bölünmesi ile bulunacak katsayının ü'e bağlı ilçelerde 
partinin aldığı oya bölünerek her ilçenin iki'den az olmaya
cak şekilde İl Kurultayına göndereceği delege sayısı belirle
nir. 

İl Teşkilatının yeni kurulmuş olması veya seçime katıl-



mamış olması halinde yukarıdaki fıkraya göre belirlenen 
katsayının o ile bağlı ilçelerin kayıtlı üye sayılarına bölüne
rek il Kurultayı delege sayısı belirlenir. Bu halde de yine her 
ilçenin en az iki delege göndermesi esas alınarak tesbit yapı
lır. 

İlçenin genel seçimden sora kurulmuş olması, bölünme
si, birleştirilmesi veya kaldırılması gibi durumlarda, o ilçe
nin aldığı oy sayısının resmen tesbit edilememesi halinde, il-
çein İl Kurultayına göndereceği delege sayısı il teşkilatının 
görüşü alınarak Başkanlık divanınca belirlenir. 

İl Başkanlığı, İlçe Kurultaylarınca İl Kurultayı delegesi 
seçilenlerin listelerini seçimden en az 15 gün önce ilgili se
çim kuruluna verir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, 
saati île çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantıya 
dair hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce il merkezine 
asılarak üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi içinde yapılan 
itirazlar ilgili seçim kurulunca karara bağlanır. Kesinleşen 
listeler ve diğer hususlar kurultayca esas alınır. 

ÇAĞRI - GÜNDEM - TOPLANTI 

Madde 29 : İl Kurultayı taplantısı için, toplantı gününden 
en az 15 gün önce gündem, yer, gün ve saat ile ikinci toplan
tıyla ilgili hususlar Parti binasında asılarak belirtilerek ilan 
edilir. 

İl Kurultayım gündemini İl yönetim kurulu tesbit eder. 
Delegelerin en az üçte birinin yazılı teklifi ile istenen konu
lar görüşülmek zorundadır. Ayrıca başkanlık divanının görü
şülmesini istediği konularda gündeme eklenebilir. İl Kurulta-
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yı toplantısı, Büyük Kurultayın toplantı tarihine uygun ola
rak Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

İl kurultayı İl Başkanı veya ikinci başkanı veya İl Yöne
tim Kurulundan bir üye tarafmdan yoklama yapıldıktan sora 
üye tam sayısının yarıdan bir fazalasının mevcudu ile açılabi
lir. İlgili Yönetim Kurulundan hiç kimse kurultaya katılabi
lir. İlgili Yönetim Kurulundan hiç kimse kurultaya katılama
mış ise kurultay bir üst yönetim kademesinin görevlendirece
ği kişi tarafından yoklama yapılarak açılır. 

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde top
lantı ertesi gün, aynı yerde, aynı saatte, aynı gündemle hazır 
bulunan üyelerle yapılır. Toplantının açılmasını müteakip İl 
Kurultayını yönetecek olan Divan Başkanı, Divan Başkan 
Yardımcısı ve iki katip üyeden oluşan İl Kurultayı Divanı 
açık oyla teşkil olunur. 

Seçim işleri Siyasi Partiler kanununun 21. maddesine gö
re yapılır. İl Kurultaı Divanı Kurultayının kanunlara, tüzük 
ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından, toplantı dü
zeninin sağlanmasından, seçimlerin usulüne uygun yapılma
sından ve toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur. 

GÖRÜŞMELER - KARARLAR - SEÇİMLER 

Madde 30 : İl Kurultayında alınacak kararlar katılan de
legelerin salt çoğunluğuyla alınır. Teklifler, görüşmeler ve 
alınan kararları tutanağa geçilir. İl Kurultayında çalışma ra
poru okunur, görüşülerek karara bağlanır. 

Yönetim Kurulunun gelir-gider ve harcamalarının göste
rildiği yıllık kesin hesap raporu İle gelir-gider cetvelleri ve bi
lançolar kurultaya sunulur. Kurultay, Yönetim Kurulunun 
gelir ve giderleri ile bunlara ait belgeleri kuracağı bir komis-

23 



yona inceletir. Komisyon en kısa zamanda incelemelerini ik
mal ederek raporunu Divan Başkanlığına verir. Komisyon 
raporu kurultayca görüşülüp kabul veya red edilir. Kurultay 
raporu onayladığı takdide bu kurul ibra edilmiş olur. 

İl Kurultaymda çalışma raporu ile hesaplar hakkında gö
rüşmeler yapılıp karar almmadan yeni seçimlere geçilemez. 
İl kurultayında yeni seçilecek yönetim kurullarına yapacak
ları çalışmalarla ilgili gerekli direktif ve yol gösterici karar
lar alınır. İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri gündemin 
ibra maddesinin oylanmasında oy kullanamazlar. İl Kurul
tay yargı denetimi altmda, İl Kurultayı Divanının teşekkülü 
hariç gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. İl Kurultayında 
sırasıyla İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri, 
İl Disiplin Kurulu Üyeleri ve yedekleri ve Büyük Kurultay 
delegeleri seçilir. İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile il Disiplin 
Kurulu üyelerinin sayısı Genel Yönetim Kurulunca belirle
nir. Diğer hususlar "Kurultay Toplantıları Yönetmeliği"nde 
düzenlenir. 

İL BAŞKANI: 

Madde 31 : İl Başkanı İl Kurultayınca gizli oyla seçilir. İl 
Başkanı İl Yönetim Kurulunun başkanı olup, il sınırlan için
de partiyi temsil eder, bağlı teşkilatları denetler. Partinin İl 
Genel Meclisi Grubuna başkanlık eder, Belediye Meclisi 
Grubuna katılır. İl Başkanı malî konulu evrakları muhasip 
üye ile birlikte imzalar. İl Başkanının işten el çektirilmesi ve
ya il başkanlığının boşalması hallerinde tüzüğün 34. maddesi 
hükümleri uygulanır. 

İL YÖNETİM KURULU 

Madde 32 : İl Kurultayınca sayısı daha önce Genel yöne
tim Kurulunca belirlenen İl Yönetim Kurulunu oluşturacak 



üyeler gizli oy açık sayım esasına göre belirlenen 

İl Yönetim Kurulu kendi arasında iki başkan yardımcısı, 
bir sekreter ve bir muhasibi gizli oyla seçerler. 

İl Başkan Yardımcılarının görevleri İl Başkanınca belir
lenir. 

İl Sekreteri, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler gereğince 
tutulması gerekli defterlerin tutulmasını sağlar, tutanakları 
ve ilin yazışma ve evrak düzenini (emin eder. 

Muhasip üye, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre ilin 
mali işlerini yürütür. 

İl Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplantı ye
ter sayısı salt çoğunluk karar yeter sayısı ile katılanların ço
ğunluğu ile olur. 

İL YÖNETİM KURULLUNUN 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 33 : îi Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri 
şunlardır; 

a) Kanun tüzük ve yönetmelikler gereği il Kurultayında 
alınan kararlarla Genel Merkezden gelen karar ve talimat
ları uygulamak, 

b) İlçe teşkilatlarının çalışma esaslarının düzenlenmesin
de yol göstermek, yardımcı olmak, 

c) İlde parti teşkilatını canlı tutmak, parti program ve po
litikalarını tanıtmak, sevdirmek, 

d) İlin her türlü meşelerini tesbit edip, çözüm yolları üre
terek teklifte bulunmak, 



e) İl Kurultayı gündeminin tesbit etmek, Kurultayı sunu
lacak çalışma ve hesap raporlarını tanzim etmek. 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olmamak kay-
dıyle uygun gördüğü diğer çalışmaları yapmak. 

İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULLARİ 
ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ - İŞTEN EL 
ÇEKTİRME 

Madde 34 : İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurul Üyeliği: 
-Ölüm 
-İstifa 
-Üyeliğin düşürülmesi 
-İşten el çektirme, 
hallerinde sona erer. 

İl Başkanının ölümü veya istifa etmesi halinde onun yeri
ne İl Yönetim Kurulu kendi arasında gizli oyla yeni başkanı 
seçer. 

İl Yönetim Kurulu üyelerinde birinin ölümü, istifası veya 
üyeliğinin düşürülmesi hallerinde en çok oyu almış olan ye
dek üye onun yerine geçer. 

İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Disiplin Ku
rulu Üyeleri Genel Yönetim Kurulu tarafından kısmen ya 
da tamamen aşağıdaki hallerin varlığı halinde işten el çekti-
rilebilirler. Genel Yönetim Kurulu tarafından kısmen el çek
tirme halinde boşalan üyelerin yerine yedek üyeler geçer
ler. İl yönetimlerinin toptan istifası veya toptan işten el çek-
tirİmesi halinde, Genel Yönetim Kurulu geçici yönetimi oluş
turur ve 45 gün içerisinde yeni il kurullarının oluşturulması 



için İl kurultayını toplantıya çağırır. Sadece İl Başkanının iş
ten el çektirilmesin hallerinde İl Yönetim Kurulu kendi ara
smdan gizli oyla yeni başkanı seçer. Bu halde İl Kurultayının 
toplanması mecburiyeti yoktur. Genel Yönetim Kurulu iş
ten el çektirme kararını üye tam sayısının üçte ikisinin çoğu-
nulğu iie almak zorundadır. 

İşten el çektirme sebebiyle toplanmak zorunda kalan İl 
Kurultayı, bu toplantıyı yeni delegeler seçilememişse, eski 
delegelerle yapar. 

Kısmen ya da tamamen işten el çektirmeyi gerekli kılan 
haller şunlardır : 

Üst üste üç defa İl Yönetim Kurulu toplantısma İl Yöne
tim Kurulunca kabul edilecek haklı bir mazereti olmaksızın 
katılmayan üyenin üyeliği, İl yönetim Kurulunun üye sayısı
nın üçte iki çoğunluğu ile sona erdirilebilir. Bu karar karşı iJ-
gilinin on gün içinde Genel yönetim Kurulu nezdİnde itiraza 
hakkı olup, Genel Yönetim Kurulunun bu itiraz vereceği ka
rar kesindir. 

Üst üste iki defa toplanmayan veya toplandığı halde salt 
çoğunluğu sağlayamamış olan İl Yönetim Kurulu, Genel Yö
netim Kurulunca üçte iki çoğunlukta tamamen işten el çekti-
rebilir. 

Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük gereğince tutulması ge
reken defter ve kaytılan usulünce tutulmaması, muhasebe 
işlemlerinin yönetmeliğe göre yapılmaması, muhasebe ev
raklarının süresi içinde Genel Merkeze gönderilmemesi,ku-
rullarda görevli üyeler için mülki amirlere bildirilmesi gere
ken bilgilerin süresi içinde bildirilmemesi, Parti Genel Mer-
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kezinden verilen talimatların kasten yerine getirilmemesi, il
çe teşkilatlarıyla gerekli ahenk ve çalışma ortamının sağla
namamış olması, uyarma dışında disiplin cezası almış olma
sı, Parti İl Yöneticilerinin ülke ve parti çıkarlarına sekte vu
racak tutum, görüş ve davranışların içinde olmaları, gibi du
rumlarda ilgililer kısmen ya da tamamen işten el çektirilebi-
lirler. Ancak Genel Yönetim kurulu kısmen ya da tamamen 
işten el çektirme İmkanını baskı aracı olarak kullanamaz. 

Genel Yönetim Kurulu yukarıda sayılan hallerin varlığı 
halinde resen ya parti müfettişlerinin vereceği rapora istina
den işlem yapabilir. 

İL DİSİPLİN KURULU 

Madde 35 : İl Disiplin Kurulu İl Kurultayınca sayısı daha 
önce Genel Yönetim Krulunce belirlenmiş sayıda İl Kurulta
yı tarafından gizli oyla seçilir. 

İl Disiplin Kurulu, İl Teşkilatı sahasında kalan ve Genel 
Disiplin Kurulu sahasına girmeyen disiplin suçlarını inceler 
ve karara bağlar. 

İl Disiplin Kurulunun çalışma esas ve usulleri "Disiplin İş
leri Yönetmeliği"'nde düzenlenir. 

İl Disiplin Kurulu üyeliğinin sona ermesinde 34. madde 
hükmü uygulanır. 

B.İLÇE TEŞKİLATI: 
İLÇE KURULTAYI: 

Madde 36 : İlçe Kurultayı tabii ve seçilmiş delegelerden 
oluşur. 



Tabii delegeler, İlçe Başkam, İlçe Yönetim Kurulu Üye
leri, ilçe sınırları içindeki partili belediye başkanlarıdır. 

Seçilmiş delegeler, köy-mahalle ve beldelerden seçilen 
delegelerdir. Bunların sayısı dörtyüzden fazla olamaz İlçede
ki partili üye sayısı 400 ve daha az ise bütün üyeler delege
dir. Üye sayısı 400'den fazla olması halinde partinin son ge
nel seçimde o ilçeden aldığı oy 400'e bölünmesi ile buluna
cak kat sayının mahalle, köy ve beldelerde partinin aldığı 
oya bölünerek köy, mahalle ve beldenin ilçe kurultayına gön
dereceği delege sayısı tesbit edilir. 

Köy, mahalle ve beldenin genel seçimden sonra kurul
muş olması, kaldırılması, bölünmesi, birleştirilmesi gibi se
beplerle bu yerlerde partinin aldığı oy resmen tesbit edilemi-
yorsa delege sayısı İlçe teşkilatının görüşü alınarak İl Yöne
tim Kurulunca belirlenir. 

Köy, mahalle ve beldeler ilçe kurultayı delegelerinin o 
mahalle veya köylerde kayıtlı üyelerden seçilmeleri şarttır. 
Delege seçimlerinin başlama tarihi Genel Yönetim Kurulun
ca tesbit olunur. Delege Seçimlerine ilçe merkezi, mahalle 
ve köyleri ile ilçeye bağlı beldelerin mahallerinden Cumhuri
yet başsavcılığına bildirilmiş listelerdeki üyeler katılabilirler. 

Delege Seçimleri ve konuyla ilgili diğer ayrıntılar "Kurul
tay Toplantılar Yönetmeliği"'nde gösterilir. 

ÇAĞRI - GÜNDEM - TOPLANTI 

Madde 37 : İlçe Kurultay toplantısı için toplantı günün
den en az 15 gün önce gündem yer, gün ve saat ile ikinci top
lantıya ilgili hususlar belirtilerek ilan edilir. 



İlçe Kurultayının gündemini İlçe Yönetim Kurulu tesbit 
eder. Delegelerin üçte birinin yazılı teklifi ile istenen konu
lar görüşülmek zorundadır. 

İlçe Kurultayı toplantı tarihi, İl Kurultayının toplantı tari
hine uygun olarak Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. 

İlçe Kurultayı İlçe Başkanı veya İlçe Yönetim Kurulun
dan bir üye tarafından yoklama yapıldıktan sonra üye tamsa
yısının yarıdan bir fazlasının mevcudu ile açılabilir. İlgili Yö
netim Kurulundan hiç kimse Kurultayı katılmamış ise Kurul
tay bir üst yönetim kademesinin görevlendireceği kişi tara
fından yoklama yapılarak açılır. İlk toplantıda salt çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi gün aynı yerde, aynı 
saatte aynı gündemle hazır bulunan delegelerle yapılır. 

Toplantının açılmasını müteakip ilçe Kurultayını yönete
cek olan Dİvan Başkanı, divan Başkan Yardımcısı ve iki ki
tap üyeden oluşan İlçe Kurultay Divanı açık oyla teşkil olu
nur. 

Seçim İşleri Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesine gö
re yapılır. 

İlçe Kurultay Divanı, İlçe Kurultayının kanunlara, tüzük 
ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından, toplantı dü
zeninin sağlanmasından, seçimlerin usulüne uygun yapılma
sından ve toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur. 

GÖRÜŞMELER - KARARLAR - SEÇİMLER 

Madde 38 : İlçe Kurultayında alınacak kararlar katılan 
delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Teklifler, görüşmeler ve 



alınan kararlar tutanağa geçirilir. İlçe Kurultayında gündem
deki konular konuşulup görüşülmeden seçimlere gidilemez. 

İlçe Kurultayında görüşmelerin tamamlanmasından son
ra sırasıyla İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve ye
dekleri ile İl Kurultayı'na katılacak delegeler seçilir. 

İlçe Yönetim Kurulu üye sayısı, 5'ten az olmamak kay
dıyla ilçenin bağlı bulunduğu İl Teşkilatının görüşü alınarak 
Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

İlçe Kurultayı ile İlgili diğer konular "Kurultay Toplantı
lar Yönetmeliğinde" gösterilir. 

İLÇE BAŞKANI: 

Madde 39 : İlçe Başkanı, İlçe Kurultayı tarafından gizli 
oyla seçilir. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulunun Başkanı 
olup, İlçe sınırları içinde partiyi temsil eder, bağlı teşkilatla
rı denetler, mali konulardaki evrakları muhasip üye ile bir
likte imzalar. Partinin Belediye Meclisi Grubuna katılır. 

İlçe Başkanlığının boşalması, veya işten el çektirilmesi 
hallerinde tüzüğün 42. maddesi hükümleri uygulanır. 

İLÇE YÖNETİM KURULU: 

Madde 40 : İlçe Kurultayınca, sayısı tüzüğün 38. madde
sine göre belirlenmiş İlçe Yönetim Kurulunu oluşturacak 
üyeler gizli oyla açık sayım esasma göre seçerler. 

İlçe Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan yardım
cısı, bir sekreter ve bir muhasebe gizli oyla seçerler. 

İlçe başkan yardımcısı her konuda ilçe başkanının y a r -



dımcısı olup, başkanın yokluğunda İlçe Yönetim Kuruluna 
başkanlık eder. 

İlçe sekreteri, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler gereğin
ce tutulması gerekli defterlerin tutulmasını, tutanakları ve 
gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar. 

Muhasip üye, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre il
çenin mali işlerini yürütür. 

İlçe Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Top
lantı yeter sayısı salt çoğunluk karar yeter sayısı ise katılan
ların çoğunluğu ile olur. 

İLÇE YÖNETİM KURULUNUN 
GÖREV VE YETKİLERİ : 

Madde 41: İlçe Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
Şunlardır: 

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olmak kaydıy-
le, İlçe Kurultayında alınan kararlarla üst kademelerden ge
len karar ve talimatları uygulamak. 

b) Belde teşkilatlarının çalışma esaslarının düzenlenme
sinde yol göstermek, yardımcı olmak. 

c) İlçede parti teşkilatını canlı tutmak, parti program ve 
politikalarım tanıtmak, sevdirmek. 

d) İlçenin her türlü meselelerini tesbit edip, çözüm yolla
rı üreterek teklifte bulunmak. 

e) İlçe kurultayı gündemini tesbit etmek Kurultaya sunu
lacak çalışma ve hesap raporlarını hazırlamak. 



f) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olmamak kay
dıyla uygun gördüğü ilçe yönetimlin yetkisinde bulunan diğer 
çalışmaları yapmak. 

İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU 
ÜYELİKLERİNİN SONA ERMESİ, 
İŞTEN EL ÇEKTİRME 

Madde 42 : İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu Üye
liği 

- Ölüm 
- İstifa 
- Üyeliğin düşürülmesi 
- İştel el çektirme, 
hallerinde sona erer. 

İlçe Başkanının ölüm veya istifa etmesi halinde onun ye
rine İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kendi arasında gizli oyla 
yeni başkanı seçer. İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden birinin 
ölümü, istifası veya üyeliğinin düşürülmesi haillerinde en 
çok oyu almış olan yedek üye yerine geçer. 

İl Başkanı İle İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Yöne
tim Kurulu tarafından kısmen ya da tamamen aşağıdaki hal
lerin varlığı halinde işten el çektirme halinde boşalan üyele
rin yerine yedek üyeler geçerler. İlçe Yönetimlerinin toptan 
istifası veya toptan işten el çektirilmesi halinde, Genel Yö
netim Kurulu geçici yönetimi oluşturur ve 30 gün içinde yeni 
ilçe kurullarının oluşturulması için İlçe Kurultayını toplantı
ya çağırır. Sadece İlçe Başkanının işten el çektirilmesi halin
de İlçe Yönetim Kurulu kendi arasından gizli oyla yeni baş
kanı seçer. Bu halde İlçe Kurultayının toplanması mecburi-



yeti yoktur. 

Genel Yönetim Kurulu işten el çektirme kararım üye 
tam sayısının üçte ikisinin çoğunluğu ile almak zorundadır. 
İşten el çektirme dolayısıyla toplanmak zorunda kalan İlce 
Kurultayı bu toplantıyı yeni delegeler seçilmem işse eski de
legelerle yapar. 

Kısmen ya da tamamen işten elçektirmeyi gerekli kılan, 
İl Yönetim için 34. maddede belirtilen şartlar ilçe yönetimi 
için de geçerlidir. 

BELDE YÖNETİM KURULU: 

Madde 43 :İ1 ve İlçe Merkezleri dışında Belediye Teşki
latı olan yerlerde Belde Teşkilatı kurulur. 

Bir ilçede teşkilatlanma, o ilçe sınırları içinde beldelerin 
en az yarısında teşkilatlanmış olmakla mümkün olur. İlçe sı
nırları içindeki belde sayısı 3 veya daha az ise beldenin sade
ce birinde teşkilat kurmak yeterlidir. Belde Teşkilatı Belde 
Başkanı ve Belde Yönetim Kurulunda teşekkül eder. 

Belde Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulunun da olu
ru ile İl Yönetim Kurulu tarafından atanır. Üye sayısı İlçe 
Yönetim Kurulunun görüşü alınarak 3'ten az olmamak üze
re İl Yönetim kurulu tarafmdan belirlenir. Yönetim Kurulu 
kendi arasmdan bir Başkan seçer. Belde Belediye Başkanı 
partili ise doğrudan Belde Yönetim Kurulunun da başkanı
dır. Belde Yönetim kurulunca görevden alınabilir. Bu halde 
boşalan yerler İlçe Yönetim Kurulunun oluru ile İl Yönetim 
Kurulunca atama ile doldurulur. 



BELDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ : 

Madde 44 : Belde Yönetim Kurulunun görevleri şunlar
dır: 

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak, belde 
sınırları İçinde üst kademelerden gelen karar ve talimatları 
uygulamak. 

b) Beldenin her türlü meselelerini tesbit edip, çözüm yol
ları üreterek teklifte bulunmak. 

c) Belde çevresinde parti program ve politikalarını tanıt
mak ve sevdirmek. 

d) İlçe Kurultayına katılacak delegelerin zamanında se
çilmesini sağlamak. 

e) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olmamak 
kaydıyle uygun gördüğü diğer faaliyetleri yürütmek. 

C.MAHALLİ İDARELER MECLİS GRUPLARI 

İl GEnel Meclisi Grubu: 

Madde 45 : İl Genel Meclisi Grubu, Partili İl Genel Mec
lisi üyelerinden teşekkül eder. İl Genel Meclisi Grubunun 
teşkil edilebilmesi için en az 5 üyesinin parti üyesi olması 
şarttır. Grup kendi arasından bir başkan bir de sekreter se
çer. İl Genel Meclisi Grubu, görevlerinde takip edecekleri 
politikayı ve ilin meselelerinin çözüm yollarını, İl Başkanlığı 
ile müzakere ve istişare ederek tesbit edip karara bağlar. 

İl Başkanı gerek duyulan zamanlarda İl Genel Meclisi 
Grubunu toplayabilir. Bu toplantılara başkanlık eder. 



BELEDİYE MECLİSİ GRUBU: 

Madde 46 :Belediye Meclisi Grubu partili üyelerden te
şekkül eder. Belediye Meclis Grubu oluşturabilmek için en 
az üç üyenin parti üyesi olması şarttır. Belediye Meclis Gru
bu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter se
çerler. 

Belediye Başkanı partili ise Belediye Meclis Grubunun 
da tabu başkanıdır. Belediye Meclis grubu görevlerinde ta
kip edecekleri politikaları ve mahallin meselelerinin çözüm 
yollarını İl Başkanlığı ile müzakere ve istişare ederek tesbit 
edip karara bağlar. İl, İlce ve Belde başkanları kendi il, ilçe 
ve belde belediye meclis grubunu toplantıya çağırabilir. Bu 
toplantılara başkanlık ederler. 

KURULTAYLARDA SEÇİMLERİN YAPILMASI 

Madde 47 : Büyük Birlik Partisinin Genel Merkez İl ve 
İlçe Teşkilatları seçimleri ile İl ve İlçe Kurultayı ile Büyük 
Kurultay delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli 
oy açık tasnif esasma göre aşağıdaki şekilde yapılır: 

Seçim yapılacak Büyük Kurutay ile İl ve İlçe Kurultayla
rının toplantılarından en az 15 gün önce kurultaya katılacak 
parti üyelerini belirleyen listeler, Büyük Kurultayla İl Kurul
tayları için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirlenmiş ol
duğu Seçim Kurulu başkanma iki nüsha olarak verilir. Ayrı
ca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağla
namadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar 
da bildirilir. 

Seçim kurullarınca onaylanan listeler ile topyantıya dair 



diğer hususlar kurultayın toplantı tarihinden itibaren yedi 
gün önce ilgili teşkilatın binasına üç gün boyunca asılarak 
ilan edilir. İlan süresi İçinde ilgililerce listeye itirazda bulunu
labilir. Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar 
oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik 
kartı veya kimlik tesbiti amacıyla düzenlenmiş resmi belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. 

Seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak 
oy pusulası, listelerin tanzim tarzı, oy kullanma ve oyların 
muteberlik şekil ve şartlan ile diğer ayrıntıları "Kurultay 
Toplantılar Yonetmeliği"nde gösterilir. 

KURUCU YÖNETİM KURULLARI: 

Madde 48 : Belde, ilçe ve il teşkilatlarının ilk kuruluşun
da yönetim kurulları Genel Yönetim Kurul tarafından oluş
turulur. Bu kurullar kurultaylarını yapıncaya kadar, seçimle 
oluşmuş yönetim kurullarının görev ve yetkilerine sahiptir
ler. Bu görev ve yetkilerini kendi kurultaylarına kadar kulla
nırlar. 



DÖRDÜNCÜ B Ö L Ü M 
DİSİPLİN H Ü K Ü M L E R İ 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI: 

Madde 49 : Disiplin cezalan uyarma, kınama, partiden 
veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

UYARMA : Yazılı olarak dikkat çekme olup, aşağıdaki 
suçlarm varlığı halinde verilir : 

- Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve dara-
nışlara yönelmek. 

- Parti yetkili organlarınca verilecek görevleri haklı ve 
geçerli bir mazereti olmaksızın yerine getirmemek. 

- Parti İçi yazışmalarıda kademe sırasına uymamak. 

KINAMA: Yazılı olarak üyenin ayıplanma sidir. Aşağıda
ki hallerin varlığında uygulanır. 

- Partili üyeler arasında şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık 
haline getirmek, partili üyeleri küçük düşürücü davranışlar
da bulunmak. 



- Parti organlarında yetkili kurullarca alınan kararlara 
yasaklara, karşı tavır almak, tavır koymak. 

- Kanunlara, ahlaki değerlere, mahalli örf ve adetlere 
geleneklere uygun düşmeyen davranışlarda bulunmak. 

- Aldığı görevleri yerine getirmemek. 

- Uyarma cezasını almış olmasına rağmen aynı fiilî tek
rarlamak. 

GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI : Belirli bir süre için üye
nin parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Bu süre sonunda başka
ca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden ortadan kal
kar. Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faa
liyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapa
maz, kendisine hiçbir görev verilemez. Ancak bu cezayı al
mış olmak, üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin di
ğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması 
mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Hakkında TBMM Parti 
Grubundan geçici çıkarma cezası verilen üye bu süre içeri
sinde gruptaki çalışmalara katılamaz. 

Geçici Çıkarma Cezası Şu Hallerde Verilir : 

- Partide alınmış olan gizli karaların her ne suretle olur
sa olsun açıklamak, 

- Parti nüfuzunu kötü amaçlar İçin veya şahsi çıkar temi
ni yolunda kullanmak, 

- Partide almış bulunduğu görevi kötüye kullanarak ve
ya yerine getirmemek suretiyle partiyi zarara sokmak veya 
güç durumda bırakmak, 



- Kanunî sorumluluklar saklı kalmak ve ödeme mükel
lefiyeti mahfuz bulunmak kaydıyle, hizmetin devamı süresin
ce görevinin gereği olarak teslim aldığı evrak, eşya ve malze
meyi kaybetmek, görevi sona erdiği halde teslim etmekten 
kaçınmak. 

KESİN ÇIKARMA CEZASI rÜyenin partiyle ilişiğinin 
kesilmesidir. Bu cezayı alan üyenin kaydı parti kayıtlarından 
silinir. Partiye mensup milletvekilinin, partinin TBMM gru
bu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması partiden de çıkarıl
mayı, partiden kesin olarak çıkarılması TBMM Parti Grubu 
Üyeliğinden de kesin olarak çıkarılmasını gerektirir. 

Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Şunlardır: 

- Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. Maddesi uyarınca is
tekle bulunulmuş olunması. 

- Seçimlerde Parti karar ve politikaları aleyhine çalış
malarda bulunmak, parti adayları aleyhine gizil yada açık 
çalışmalar yapmak. 

- Parti resmi kayıtlarında tahrifat yapmak, ortadan kal
dırmak. Oy pusulalarında tahrifat yapmak, seçimlere hile 
karıştırmak. 

Geçici çıkarma cezasına gerektiren fiilleri tekrarlamak. 

DİSİPLİN KURULLARINA SEVK YETKİSİ 

Madde 50 : İl çevresinde kayıtlı disiplin koğuşturması yö
nünden Genel Disiplin Kurulunun yetki ve görevine girme
yen üyeler ile İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl
çe ve bağlı Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri 
hakkında disiplin cezası isteme yetkisi İl Yönetim Kuruluna: 



Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Di
siplin Kurulu üyeleri İ1İ Kurucular üyeleri hakkında disiplin 
cezası isteme yetkisi Genel Yönetim Kurul'na, 

Milletvekilleri için grup teşkil edilmesi halinde TBMM 
Grup Yönetim Kuruluna, Grup olmadığı takdirde Genel Yö
netim Kurulu'na yukarıda sayılanların dışındakiler için ise di
siplin cezası isteme yetkisi Başkanlık Divanı'na aittir. 

Disiplin Kurulu'na sevk karan şevke yetkili kurulun üye 
sayısının salt çoğunulğu ile alınır. Yetkili kurul şevke karar 
vermeden önce İlgiliyi dinler,gerekli gördüğü inceleme ve 
araştırmayı yapar. İhbar ve şikayet eden yetlili kurulun üye
si ise, konu ile ilgili toplantılara katılamaz, inceleme ve araş
tırma görevi verilemez. 

İlçe Yönetim Kurul resmen veya ihbar veya şikayet üze
rine haklarından disiplin soruşturması İstenen kimselerin du
rumunu belirten gerekçeli bir kararlar varsa İlçe Disiplin 
Kuruluna sevkeder. İlçe Disiplin Kurulu yoksa yetkili Disip
lin Kuruluna sevkedilmek üzere İl Yönetim Kurulu'na baş 
vurur. 

Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren suçla-
marda Disiplin Kuruluna şevki karalaştırılan üye hakkında, 
şevke yetkili organca, tedbir niteliğinde olmak üzere iliği Di
siplin koğuşturması sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaş
tır ılabilir. 

DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMASI 

Madde 5 1 : Disiplin Kurulları üye tamsayısının en az üç
te iki çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu 



ile karar verir. Ancak Siyasi partiler Kanunu'nun 101. mad
de (d - 1) bendinde gösterilen haller dışında, partiden kesin 
çıkarma cezaları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı 
gere kildir. 

Disiplin Kurulan sevk edilen üyenin sözlü ve yazılı savun
ma hakkı kısıtlanamaz. Savunma için süre, tebliğinden itiba
ren onbeş gündür. Bu süre işin önem ve acİlİyetİne göre yedi 
günden az olmamak üzere daha aza indirilebilir. Süresi için
de savunma yapmayan ilgili savunma hakkmdan vaz geçmiş 
sayılır. 

Disiplin Kurullarınca üyeler hakkında verilen kararlar 
gerekçeleri ile birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ 
olunur. 

Disiplin Kurulu kararları kesinleştiği tarihte yürülüğe gi
rer. Ancak suçun öğrenilmesinden itibaren bir yıl, olayın vu
kuundan itibaren ise iki yıl içinde koğuşturma açılmazsa, o 
suçtan dolayı koğuşturma açılmaz. 

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ 

Madde 52 : Disiplin cezalarına karşı ilgililerin itiraz hak
kı vardır. Hakkmda disiplin cezası terettüp olunan İlgili, ka
rarın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir üst ka
deme Disiplin Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. İtiraz di
lekçeleri bir üst kademe Yönetim Kuruluna verilir. Bir üst 
Disiplin Kurulunun vereceği kararları Siyasi Partiler'Kanu
nu'nun 57. maddesi saklı olmak üzere kesindir. 

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ ÇIKARMALARDA İTİRAZ 

Madde 53 : Hakkmda partiden veya gruptan geçici veya 



kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı Di
siplin Kuruluna sevkeden organ veya merci veya Disiplin Ku
rulu'nun görev ve yetkisizliği, veya alınan kararların Kanu
na, Parti Tüzüğüne ve İç Yönetmeliğe şekil ve usul bakımın
dan aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullan
dıktan sonra nihai niteliğindeki son karara karşı otuz gün 
içinde nihai kararı veren merciin bulunduğu yer, Asliye Hu
kuk Mahkemesine itiraz edebilir. 

DİSİPLİN CEZALARINI AF YETKİSİ: 

Madde 54: İl Disiplin kurulunun verdiği kararlar Genel 
Yönetim Kurulunca, Genel Disiplin Kurulunun verdiği uyar
ma, kınama cezalan Genel Yönetim Kurulunca affedilebi
lir. Kesin çıkarma cezasını af yetkisi Büyük Kurultayındır. 
Ancak teklifin Büyük Kurultay Delegelerinin onda biri tara
fından yapılmış olması gerekir. Disiplin Kurulları çalışma 
esasları, Disiplin Suç ve Cezalan hakkında diğer hususlar 
"Disiplin İşleri Yönetmeliği"nde düzenlenir. 



BEŞİNCİ B Ö L Ü M 
MALİ H Ü K Ü M L E R 

PARTİNİN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 55 : Partinin gelir kaynakları şunlardır: 

a) Parti üyelerinden alınacak giriş ve üyelik aidatı. 

Partiye üye olan şahıstan ilk girişte bir defaya mahsus ol
mak üzere en az Ellibin TL giriş aidatı alınır. 

Üyeliği devam eden şahıslardan ise yıllık olarak; en az 
yüzbin, en çok birmilyon TL üyelik aidatı alınır. 

b) Milletvekilliği Aidatı : 

Milletvekillerinden alınacak muntazam aidatlar olup, ne 
kadar ve hangi usullerle alınacağı her yasama yılı için 
TBMM Parti Grubunca belirlenir. TBMM Parti Grubu teş
kil olunamamışsa Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. 

c) Aday adaylarmdan alınacak aidatlar : 

Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis 
Üyeliği ve İl Genel meclisi Üyeliği aday adaylarından alına-
44 



cak aidatlar olup, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. 

d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların sa
tışından elde edilecek gelirler. 

e) Parti yayınlarının satış bedellerinden elde edilecek ge
lirler. 

f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter makbuz ve kağıt
larından elde edilecek gelirler. 

g) Parti tarafından tertip edilen sosyal faaliyetlerden sağ
lanacak gelirler. 

h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler. 

i) Bağışlar. 

j) Devletçe Partiye yapılan yardımlar. 

GELİRLERİN SAĞLANMASINDA USUL 

Madde 56 : Partinin gelirleri, parti tüzel kişiliği adına ge
lir kaydedilir. 

Partinin Genel Merkez ve Teaşkilat kademelerinin gelir
leri Genel Yönetim Kurulunca bastırılan makbuzlar karşılı
ğında alınır. Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönde
rilen gelir makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait kayıt
lar Genel Merkezde tutulur. Parti teşkilat kademeleri aldık
ları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla Genel Yönetim 
Kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı 
kimsenin adı soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin safı-
atı, adı, soyadı ve imzası, makbuzun dip koçanlarında yer 
alır. 



Makbuzların dip koçanlarının saklanma süresi Anayasa 
Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye tebliğinden iti
baren beş yıldır. 

PARTİİN GİDERLERİ VE GİDERLERİN 
YAPILMASINDA USUL 

Madde 57 : Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adı
na yapılır. Giderler sözleşmeler ve girişecekleri yükümlülük
ler; genel merkezde parti tüzel kişiliği adına, ilerde İl Yöne
tim Kurul adına ve ilçelerde İlçe Yönetim kurulu adına yet
kili kılınan kişi veya kurulca yapılır. 

Bütün harcamaların yetkili organ ya da merciin kararma 
dayanması şarttır. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'nun 70. 
maddesinde belirtilen limite kadarki harcamalardan bütçe
de öngörülmüş olanlarla genel tarifeye bağlı giderler için ay
rıca karar alınmasına makbuz veya fatura ile belgelendiril-
mesine gerek yoktur. 

Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda 
gösterilen daha uzun süreler saklı kalmak kaydı ile, kesin he
sabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme karırının partiye 
bildirilme tarahinden itibaren beş yıldır. 

İlçe teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve gi
derleri hakkmda azami dört ay, İl Teşkilatı ise azami altı ay 
İçinde hesap vermekle yükümlüdür. 

Genel Yönetim Kurulunca önceden yazılı yetki verilme
diği, veya sonradan bir kararla onaylanmayan parti teşkilat 
kademelerinin yaptıkları işlemlerden, sözleşme ve giriştikle
ri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutula
maz. Bu halde sorumluluk sözleşmeyi yapan veya yükümlü
lük altına giren kişi ya da kişilere ait olur. 



BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Madde 58 : Bütçe ve kesin hesapların düzenlenmesinde 
aşağıdaki esaslara uyulur. 

İlçe teşkilatları ilgili takvim yılından önceki Eylül ayı so
nuna kadar ayrı ayrı gelir ve gider tahminlerini gösteren yıl
lık bütçelerini hazırlayarak İl Teşkilatlarına gönderirler. İl 
Teşkilatları bağlı ilçeleri de kapsamak üzere ayrı ayrı gelir 
ve gider tahminlerini gösteren yıllık bütçelerini hazırlayarak 
ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel 
Merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı sürede hazırlana
cak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önce
ki Aralık ayı sonuna kadar Genel Yönetim Kurulunca ince
lenerek karara bağlanır. 

İlçe teşkilatları her bütçe yılını izleyen Mart ayı sonuna 
kadar bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren ke
sin hesaplarını hazırlayarak il teşkilatına gönderirler. İl teş
kilatları bağlı ilçeleri de kapsayan kesin hesapları her bütçe 
yılını takip eden Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkeze 
gönderirler. Bu kesin hesapları Mayıs ayı sonuna kadar Ge
nel Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır. Kara
ra bağlanan kesin hesap sonuçları Haziran ayı sonuna kadar 
Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuiyet Başsavcılığı
na verilir. 

Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 

Mali İşlerle ilgili diğer hususlar "Bütçe - Kesin Hesap ve 
Muhasabe İç Yönetmeliği" ile düzenlenir. 



ALTINCI B Ö L Ü M 
S E Ç İ M L E R E İŞTİRAK VE ADAY TESBİTİ 

SEÇİME KATILMA 

Madde 59 : Partinin kanunlara göre girmeye hakkı bulun
duğu seçimlere kısmen ya da tamamen katılmaya ya da ka
tılmamaya karar verme yetkisi Genel Yönetim Kurulu'nun-
dur. 

ADAY TESBİTİ 

Madde 60 : Partiye üye olsun ya da olmasın, milletvekili 
aday tesbit işlemlerine durumları Anayasa ve ilgili kanunla
ra uygun bulunanlar katılabilirler. Ancak kabul etme veya 
etmeme yetkisi Genel Yönetim Kurulu'nundur. 

Milletvekilliği genel ya da ara seçimlerde aday adaylıkla
rı Genel Yönetim Kurulu'nca uygun bulunanlar arasmdan 
milletvekili adaylarının ve sıralarının tesbiti 

a) Önseçim 

b) Teşkilat Yoklaması 



c) Merkez Yoklaması usul ve esaslarından birisi veya 
hepsi ile yapılabilir. 

ÖNSEÇİM: 

Siyasi Partiler Kanununda belirtilen usul ve esaslarla Ge
nel Yönetim Kurulu'nun belirlediği yerlerde aday tesbiti ön
seçimle yapılır. Genel seçimler için kabul edilen seçim çev
resi ön seçim içinde de esas alınır. Adayların eşit oy alması 
halinde hangisinin üst sırada yer alacağının tesbiti Genel Yö
netim Kurulu'nca yapılır. 

TEŞKİLAT YOKLAMASI: 

Genel Yönetim Kurulunca karar verilen yerlerde aday 
tesbiti teşkilat yoklaması usulü ile yapılır. 

Teşkilat yoklaması; İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl 
ve yedek üyeleri, İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, O 
il çevresindeki İlçe Başkanları, Yönetim Kurulu asıl ve ye
dek üyeleri, partili il, ilçe ve belde Belediye Başkanları, İl 
Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve büyük 
kurultay delegelerinden oluşan bir seçmenler kurulu tarafın
dan gizli oy açık tasnifle yapılır. Teşkilat yoklaması ilgili se
çim kurulunun yönetimi ve denetimi altında yapılır. 

MERKEZ YOKLAMASI 

Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Siyasi 
Partiler Kanununda belirtilen usul ve esaslarla belirlediği 
yerlerde Merkez Yoklaması yoluyla aday tesbitinde buluna
bilir. 

KONTENJAN ADAYLIĞI 

Madde 61 : Kontenjan adayları Siyasi Partiler Kanunu-



nun 38. maddesine göre belirlenmiş olan adaylardır. 

Kontenjan adaylığı, önseçim ve teşkilat yoklaması ile 
adayların belirlenmesinden en geç on gün sonra Başkanlık 
Divanınca belirlenerek diğer adaylarla birlikte yüksek se
çim kuruluna bildirilir. 

MAHALLİ İDARE SEÇİMLERİ 

Madde 62 : Mahalli idare seçimlerinde aday tesbiti mad
de 60'da belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenir. 

YÖNETMELİK 

Madde 63 : Seçimlerde parti adaylarının nasıl tesbit edi
leceği, usul ve esasları ile diğer bütün ayrıntılar "Seçim Usul 
ve Esasları Yönetmeliği"nde gösterilir. 



YEDİNCİ BÖLÜM 
PARTİ DEFTERLERİ 

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR 

Madde 6 4 : Her kademedeki pati teşkilatı aşağıda belirti
len defterleri tutmak mecburiyetindedir. 

1 - Üye Kayıt Defteri 

Mahalle ve köy esasına göre tutulur. Üye kayıt defterle
ri Genel Merkezce hazırlanarak taşra teşkilatlarına verilir. 

2 - Kara r Defteri 

İlgili organını kararlarının tarih ve numara sırası ile kay
dedildiği defterdir. Kararlar katılanlarca imzalanır. 

3 - Evrak Kayıt Defteri 

Gelen ve giden evrakların ve bilumum yazışmaların ta
rih ve numara sırasına göre kaydedildiği defterdir. 

4 - Gelir ve Gider Defteri 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı, yapılan giderle-



rin ne gibi işlere ve yerlere harcandığının sıra ve belgeleri 
ile yazıldığı defterdir. 

5 - Demirbaş Eşya Defteri 

Parti teşkilatının sahip olduğu demİrbaşarın kaydedildiği 
defterdir. 

6 - Genel Yönetim Kurulunca kullnılmasına karar ve
rilen diğer defterler. 

DEFTER VE KAYITLARLA İLGİLİ 
USÛL VE ESASLAR 

Madde 65 : Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan 
ibaret oldukları parti kademesinin bulunduğu ilgili seçim ku
rulu başkanı tarafmdan mühürlenir ve tasdik edilir. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannameleri
nin birer örneği parti kadamesinde alfabetik sıra esasına gö
re tasnif edilmiş olarak dosyalanır ve saklanır. 

Parti Defterleri ile tutulacak kayıtlar usul ve esasları ile 
diğer hususlar "Bütçe-Kesin Hesap ve Muhasebe İç Yönet-
meliği"nde düzenlenir. 



SEKİZİNCİ BÖLÜM 
TEFTİŞ VE DENETİM 

TEFTİŞ VE DENETİM YETKİSİ 

Madde 66 : Genel Yönetim kurulu bütün teşkilatı, kade
meler de kendilerine bağlı alt kademeleri her yönden teftiş 
ve denetim altında bulundururlar. Genel Yönetim Kurulu 
Büyük Kurultay tarafından, iller yönetimi de Genel Yöne
tim Kurulu tarafından, ayrıca her kademe kendi kurultayla
rı tarafından denetime tabidir. 

PARTİ MÜFETTİŞLERİ 

Madde 67 : Genel Yönetim Kurulu, parti işlemlerinin ka
nun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağla
mak, parti işlerini düzene sokmak, parti çalışmalarının dü
zenlenmesini ve daha verimli olmasını sağlamak için kendi 
arasından müfettişler görevlendirebilir. 

Müfettiş raporlarını inceleme ve değerlendirme yetkisi 
Genel Yönetim Kurulu'na aittir. 



DOKUZUNCU BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

TÜZÜK VE PROGRAM TADİLATI 

Madde 68 : Parti tüzük ve programında tadilat yapma 
yetkisi Büyük Kurultayındır. Tadilat, Genel Başkan, Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri veya Büyük Kurultay delegelerinin 
yirmide birinin yazılı teklifiyle ve Büyük Kurultayın salt ço
ğunluğu karan ile yapılır. 

YÖNETMELİKLER 

Madde 69 : Bu tüzükle çıkarılması öngörülen yönetmelik
ler Başkanlık Divanınca hazırlanıp Genel Yönetim Kurulu
nun tasdiki ile yürürlüğe girer. Disiplin yönetmeliğinin hazır
lanmasında Genel Disiplin Kurulu'nun görüşü alınır. Tüzük 
gereğince hazırlanması gereken yönetmelikler partinin tü
zel kişilik kazanmasından itibaren en geç üç ay içinde hazır
lanarak yürürlüğe konur. 

TBMM Parti Grubu Yönetmeliği TBMM Parti Grubu 
Yönetim Kurulu'nca hazırlanıp, Grup Genel Kurulu'nun tas
diki ile yürürlüğe girer. 



Bu tüzükte belirlenen yönetmeliklerden ayrı olarak parti 
çalışmalarının gerekli kıldığı yeni yönetmelikler, Başkanlık 
Divanınca hazırlanıp Genel Yönetim kurulu'nun kararı ile 
yürülüğe girer. 

KANUNİ BİLDİRİMLER 

Madde 70 : Parti organlarına bu tüzük gereği seçilenler
den Siyasi Partiler Kanunuma göre resmi mercilere bildiril
mesi gerekenler, göreve geldikleri tarihten itibaren kanuni 
süreleri içinde ilgili resmi mercilere bildirilirler. 

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HALLER 

Madde 71 : Parti tüzüğünde bulunmayan hallerde Siyasi 
Partiler Kanunu, Seçim kanunu, TBMM İç Tüzüğü ve Der
nekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

PARTİNİN KAPANMASI 

Madde 72 : Partinin kapanmasına karar verme yetkisi Si
yasi Partiler Kanunu'nun 109. ve 110. maddelerindeki esas
lar dahilinde, Büyük Kurultay'a aittir. 

Partinin başka bir parti ile birleşmesine Büyük Kurultay 
tarafmdan karar verilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 73 : Bu Tüzük Partinin tüzel kişilik kazanmasın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

Geçici Madde 1 : Büyük Kurultay ilk toplantısını yapınca
ya kadar bu tüzükten ve ilgili kanunlardan doğan bütün yet
kiler kurucular kurulu tarafmdan kullanılır. 



Kurucular Partinin hükmî şahsiyet kazanmasından itiba
ren 15 gün içinde toplanarak ilk büyük kurultay toplantısına 
kadar görev yapacak olan Genel Başkan, Başkanlık Divanı, 
Genel Yönetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulunu oluştu
rur. 

Üye sayıları Tüzüğün İlgili maddelerinde belirtilen bu or
ganları oluşturmaya kurucu üyelerin sayılarının kifayet et
memesi durumunda mevcut kurucu üyelerle sadece Genel 
Başkan ve Başkanlık Divanı belirlenir. 

Geçici Madde 2 : Henüz seçime iştirak edemeden Kurul
tayların yapılması mecburiyetinin ortaya çıkması halinde de
legeler il kurultayları için 600'ü ilçe kurultayları için 400'ü 
geçmeyecek şekilde üye sayılarına göre belirlenir. 

Bu tüzük, ekinde imzaları bulunan kurucular tarafından 
oy birliği ile kabul edilmiştir. 




