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Madde 1Partinin adı " Y e n i Demokrasi Hareketi"dir. Partinin
Genel Merkezi Ankara'dadır. Partinin kısaltılmış adı " Y D H "
dir. Partinin amblemi stilize edilmiş kollarını açmış insandır.

AMAÇ
Madde 2Y e n i Demokrasi Hareketi, bütün kurum ve kurallarıyla
özgürlükçü demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve rekabetçi
piyasa ekonomisini
tesis ederek, Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşlarının kendilerini manevi huzur, mad'di refah ve iç ve
dış barış içinde özgürce geliştirmelerini ve toplumsal
kalkınmayı sağlayacak kamu düzeninin ve yönetiminin
gerçekleşmesini amaçlar.

PARTİ İLKELERİ
Madde 3Y D H demokrattır. Rejim olarak demokrasiyi,
tarzı olarak demokratlığı savunur. Demokratlığı; farklı
kimlik ve kesimlerin farklılıklarını koruyarak bir
yaşamalarına imkan veren yegane çoğulcu zihniyet
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hayat
birey,
arada
olarak

görür. Demokrasiyi ise, özgürlük, eşitlik, adalet, sorumluluk ve
katılım ilkelerine dayalı yasal teminatlar aracılığı ile bireylerin
ve toplulukların birarada y a ş a m a koşullarının sağlanması olarak
tanımlar. Demokrasinin yanlızca toplumun özgür iradesi ile
gerçekleşebileceğine ve bunun dışındaki her türlü m ü d a h a l e ve
girişimin gayrimeşru olduğuna inanır.
YDH
özgürlükçüdür.
Özgürlüğü,
bireyin
temel
haklarının savunulması, ifade özgürlüğü başta olmak üzere
bireysel ve grupsal özgürlüklerin geliştirilmesi ve toplumsal bir
değer olarak görür. Felsefesini evrensel temel insan hak ve
özgürlükleri üstüne kurar.
Y D H eşitlikçidir. Eşitlikçiliği, her türlü ayrımcılığı
reddeden; fırsat ve inisiyatif eşitliğine dayanan bir anlayış
olarak tanımlar. Fırsat ve inisayatif eşitliğini, bireylerin ve
toplumsal
grupların
varlıklarını
muhafaza
edebilmeleri,
geliştirebilmeleri
ve
toplumsal
kaynaklardan
yararlanabilmelerinin temel koşulu olarak kabul eder.
Y D H cumhuriyetçidir. Cumhuriyeti, toplumumuzun her
ferdinin ortak mücadelesi ile kazandığı en önemli değer ve
haklardan biri olarak kabul eder . Ülke bütünlüğü içinde,
cumhuriyeti demokrasi ile güçlendirmeyi hedefler.
YDH
hukukun
üstünlüğüne
inanır.
Toplumsal
yaşamımızda, hukukun üstünlüğü ilkesinin ancak şeffaf, sivil ve
demokratik bir hakem devlet tarafından sağlanacağına inanır.
Y D H girişim özgürlüğünü savunur. Üretkenlik ve
verimliliğin ancak rekabetçi ve dışa açık piyasa koşullarında
gerçekleşeceğini kabul eder. Devletin rolünü ise piyasa
kuralları içinde çeşitli makro poitikalarla ekonomiye yön
vermek olarak görür.
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Y D H dayanışmacıdır. Toplumumuzun y a r d ı m l a ş m a ve
d a y a n ı ş m a geleneklerinin güçlenmesini, insanların dostluk,
kardeşlik ve dayanışma duyguları ile birbirine bağlanmasını
toplumsal birliğin temeli sayar.
Y D H laikliği toplumda var olan değişik inanç ve
inançlardan kaynaklanan yaşam tarzı taleplerine eşit davranan
bir hakemlik ilkesi olarak tanımlar ve bu anlayışı din ve vicdan
özgürlüğünün garantisi olarak görür.
Y D H her türlü değişimin ve değişim projesinin
toplumsal değerlerden
kopmadan bir süreklilik
içinde
gerçekleştrilmesi anlamında muhafazakardır.
Y D H çevrecidir. Çevreyi tüm toplumsal etkinliklerin
sağlıklı gelişmesi için öncelikle kabul edilmesi gereken
yaşamsal bir boyut olarak görür. Çevrenin korunmasını ve
zenginleştirilmesini amaç edinir.
Y D H çağdaştır. Çağdaşlığı, tarih, kültür ve gelenekler
mozaiğimizi zenginlik kabul eden ve yeniliğe açık; kültürel
birikimimizi bütün dünyanın yararına açan ve dünyanın
birikimlerini paylaşmayı amaçlayan bir a n l a y ı ş o l a r a k tanımlar.
Y D H kamu yaşamında şeffaflığı ilke edinmiştir. Parti
içi tüm mevki ve organlar ile yerel ve genel seçimlerdeki
adaylarını
bütün
üyelerinin
katıldığı
doğrudan
seçim
mekanizması ile saptamayı ilke olarak benimser. Adayların
bütün
seçmenlerin
katılımına
açık
ön
seçimler
ile
belirlenmesini hedefler. Yasaların imkan verdiği ölçüde, parti
içi kararların ve seçimlerin saydamlık esasına göre yapılmasını
öngörürür. Partinin tüm çalışmaları ve mali hesapları üyelerin
denetimine açıktır.
Y D H güçlü bir Türkiye idealini hedefler. B u idealin,
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iktisadi, toplumsal, kültürel ve siyasi alanlarda ve d ı ş
politikada, özgürlükçü, yenilikçi, çağın koşulları ile uyumlu ve
cesur bir atılım programı ile gerçekleşeceğine inanır.
Y D H hoşgörüyü ilke edinmiştir. Bütün toplumsal
kesimlerin ve kültürel grupların barış içinde yanyana
yaşıyabilmesi ve çeşitliğin birlikteliğini sağlamak için çalışır.
Y D H parti çalışmalarında ve işleyişte parti içi
demokrasinin en geniş anlamda gerçekleşmesini vazgeçilmez
bir çalışma ilkesi sayar. Her üye ve örgüt görüşlerini serbestçe
açıklar, parti yönetimini eleştri hakkını herhangi bir kısıtlama
olmaksızın özgürce kullanır.
Y D H uzlaşmacıdır. Herkezi anlamaya çalışır, herkezle
diyalog geliştirir, ortak noktalan ö n e çıkarmaya özen gösterir
ve böylelikle açıklığı, görüşmeyi, uzlaşmayı ve işbirliğini esas
alan bir poitik kültürün oluşmasına katkıda bulunur.

İKİNCİ B Ö L Ü M
ÜYELİK
ÜYELİK K A B U L KOŞULLARI
Madde 4Y D H üyeliği için başvuranların
sahip olması gerekir:

aşağıdaki

koşullara

a- Yasaya göre siyasi partilere üye olma yaşını
doldurmak; medeni ve siyasal haklarını kullanma yeterliliğine
sahip olmak.
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b- Siyasi Partiler Kanunu
olamayacak kişilerden olmamak.

sayılan

partilere

üye

c- Başka bir partiye üye olmamak.
d- Y D H Program ve Tüzüğünü okuyarak benimsediğini
beyan etmek.
e- Üyelik ödentisini her ay düzenli ödemeyi kabul etmek,
f- Aşağıdaki " Y D H Üyelik Beyanını" imzalamak.
1. Y D H tüzüğünün 3. maddeside belirtilen temel siyasi
ve felsefi ilkeleri savunacağımı;
2. Y D H örgütlenme ve çalışma ilkelerine uyacağımı;
3. Y D H üyeliğim ile mevcut veya müstakbel kulüp,
dernek, vakıf, sendika, ve benzeri kuruluş üyeliklerim
arasındaki rol farklarının her zaman bilincinde olacağımı;
4.
YDH
üyeliğimi
kişisel
çıkar
uğruna
kullanmayacağımı;
5. Y D H ' n e katılmak isteyen kişileri etnik kimlik,
cinsiyet, inanç, mezhep ve kişisel görüş farklılıklarından dolayı
engellemeyeceğimi;
6. Herhangi bir kamugörevine seçilme durumunda servet
beyanında
bulunacağımı
ve
işlerimi
yeddi
emine
devredeceğimi;
taahhüt eder ve yukarıdaki maddelere aykırı davrandığım veya
yüz kızartıcı bir suç işlediğim takdirde adımın Y D H
üyeliğinden silinmesini kabul ederim.
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ÜYELİĞE
BAŞVURMA,
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

PARTİYE

KAYIT

VE

Madde 5Üye olmak isteyen kişi, üye olmak istediği yerin İlçe
Başkanlığına, Üyelik Giriş Beyannamesi doldurarak ikametgah
belgesi ve kimliği ile birlikte doğrudan başvurur. Üyenin
başvurduğu
ilçede
ikamet
etmesi
gerekli
değildir.
Başvurusunda, ilçenin hangi mahalle veya köyünde Y D H
faaliyetlerine katılacağını belirtir. Başvuruda bulunan kimseye
tarih ve kayıt numarası olan bir alındı belgesi verilir. İlçe
Başkanı, üyeliğe başvuran kişinin başvurusunu
başvuru
tarihinden sonra yapılacak ilk İlçe Yönetim Kurulu toplantısına
sunar. Başvuru tarihinden sonra yapılacak ikinci İlçe Yönetim
Kurulu toplantısında üyelik için başvuru oylanır. Oylama açık
yapılır; her üye adayı için lehte ve aleyhte oy kullanan İlçe
Yönetim Kurulu üyelerinin listesi toplantı zaptına geçer. Üye
kabul
oylamasının
yapıldığı
toplantıda,
İlçe
Yönetim
Kurulunun en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekir.
Oylamada oy çokluğu aranır.
Üyelik başvurusunun, İlçe Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün
içinde karara bağlanması gerekir. Başvuru kabul edilmişse
karar, tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine işlenir ve üyeye
bir k i m l i k kartı verilir. İlçe Yönetimi 30 gün içinde karar
vermemişse başvuru kabul edilmiş sayılır ve üyelik işlemi
yürütülür.
İlçe Y ö n e t i m i , başvuru belgelerinin birer kopyasını
başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Merkeze ve İl
Başkanlığına
gönderir.
Asıllarını
İlçe örgütünün
ilgili
dosyasında saklar.
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Üyelik başvurusu İlçe Yönetim Kurulu tarafından
reddedilmişse, bu durum, gerekçesi ve İlçe Yönetim Kurulu
kararının zabtı ile birlikte, reddedilme tarihinden itibaren 15
gün içinde, başvurana yazılı olarak bildirilir.
Üyeliği kabul edilmeyen kişi, İlçe Ö r g ü t ü n ü n bu
konudaki kararı kendisine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde,
durumunun
yeniden
gözden
geçirilmesi
talebiyle
İl
Başkanlığına itirazda bulunabilir. İl Yönetim K u r u l u , İlçe
Y ö n e t i m Kurulunun aldığı üye yapmama kararının nedenlerini
inceleyerek itirazı başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde
karara bağlar; İlçe Yönetim Kurulunun
kararını
haklı
görmemesi halinde başvuru sahibini ilçeye doğrudan üye
yazabilir. İl Yönetim Kurulunun itirazı kabul etmemesi halinde
başvuru sahibi, son kez Genel Yönetim Kuruluna' na itirazda
bulunabilir. G Y K ' n u n vereceği karar kesindir.
Parti'den ayrılmak isteyen üyenin, bu isteğini, kayıtlı
bulunduğu ilçe örgütüne yazılı olarak bildirmesiyle üyeliği sona
erer. Ü y e defterinden kaydı silinir ve durum, i l başkanlığına ve
parti merkezine 15 gün içinde bildirilir.
İlçe örgütleri, üye kayıt defteri bulundurmak ve üyeliğe
kayıt ve üyelikten çıkarılma işlemlerini düzenli olarak bu
deftere işlemek zorundadır. Üye kayıt defterleri ve dosyaları,
ilçedeki üyelere ve parti görevlilerine talep ettikleri takdirde
açıktır.

ÜYELİK H A K VE GÖREVLERİ
Madde 6Parti Üyelerinin Tüzük hükümleri çerçevesinde hak ve
g ö r e v l e n şunlardır:
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a- Üyeler, Parti içinde karar oluşturma ve uygulama
süreçlerine
aktif olarak katılma, her kademedeki parti
faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olma hakkına sahiptirler.
b- Üyelik başvurusundan itibaren 90 gününü d o l d u r m u ş
ve aidat borcu olmayan her parti üyesi, her kademedeki parti
örgütü ve bütün parti görevleri için aday olma, s e ç m e ve
seçilme hakkına ve yerel ve genel seçimlerde parti adaylarını
belirlemek üzere yapılacak önseçim ve parti içi eğilim
yoklamalarına katılma hakkına sahiptir.
c- Üyeler seçildikleri parti organlarına, komisyon ve
kurul toplantılarına düzenli olarak katılmak, aldıkları parti
görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

YER DEĞİŞTİRME
Madde 7Hiçbir üye Y e n i Demokrasi Hareketi'nin birden çok
İlçe örgütüne üye olamaz. Böyle bir durumun varlığı tesbit
edilirse, son kayıtlı olduğu yer geçerli sayılır. Y D H ' n e kayıtlı
olduğu ilçeyi değiştirmek isteyen üye, bu isteğini yazılı olarak
ilçe başkanlığına bildirir. B u durumda üyenin kaydı, talep ettiği
yerin Y D H İlçe Örgütüne aktarılır. Ancak, yer değiştirmeden
sonraki 90 gün içindeki parti içi seçimlerde önseçim ve parti içi
eğilim yoklamalarında üye eski ilçesinde oy kullanır; yeni
İlçesinde seçimlerde aday olamaz ve oy kullanamaz. Aynı ilçe
içinde mahalle veya köy değiştiren üye parti içi seçimlerde yeni
mahalle veya köyden aday olabilir ve orada oy kullanır.

8

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Madde 8B i r parti üyesinin; üyeliğe yazım sırasında, Tüzüğün
4.üncü Maddesinde belirtilen üyeliğe kabul koşullarına sahip
olmadığı veya daha sonra bu koşulları yitirdiği,ya da üyelik
başvuru belgesinde yanlış veya gerçek dışı bilgi verdiği
anlaşılırsa, İlçe yönetim kurulu, adının üye defterinden
silinmesi istemini içeren gerekçeli bir kararla İl yönetim
kuruluna başvurur. İl yönetim kurulu, yazıyla ilgili üyeye
durumu bildirerek 15 gün içinde açıklama yapmasını ister. B u
süre içinde yanıt vermeyen, ya da açıklaması inandırıcı
görülmeyen üyenin adının üye defterinden silinmesine İl
Yönetim Kurulunca karar verilir. Karar ilgili kişiye, İlçesine ve
Genel Merkez'e 10 gün içinde yazıyla duyurulur. İlgili kişi,
kendisine yapılan duyuru gününden başlayarak 15 gün içinde
G Y K ' n a itirazda bulunabilir. G Y K , itirazı inceleyerek 30 gün
içinde karara bağlar.
Kurulun kararı kesindir.
Üyelikten çıkarma kararının kesinleşmesi
üzerine
durum İl ve İlçe başkanlıklarına yazıyla bildirilir ve uygulanır.
Yargı organlarının ve yetkili parti kurullarının kararlarına
uyularak üyelikten çıkarılanlar için G Y K doğrudan aynı işlemi
yapar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARTİ Ö R G Ü T V E K U R U L L A R I
PARTİ ÖRGÜTLERİ
Madde 9Parti Örgütleri aşağıdaki kurul ve organlardan oluşur:
1- Merkez Organları:
a- Büyük Kongre
b- Genel Başkan
c- Genel Yönetim Kurulu
d- Başkanlık Kurulu
e- Merkez Disiplin Kurulu
2- İl
abcd-

Örgütü:
İl Kongresi
İl Yönetim Kurulu
İl Başkanı
İl Disiplin Kurulu

3- İlçe Örgütü:
a- İlçe Kongresi
b- İlçe Yönetim Kurulu
c- İlçe Başkanı
d- Belde Örgütleri
4- Parti Grupları:
a- T B M M Parti Grubu
b- T B M M Parti Grubu Yönetim Kurulu
c- T B M M Parti Grubu Disiplin Kurulu
d- Belediye Meclisleri Parti Grupları
e- İl Genel Meclisleri Parti Grupları
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ÖRGÜT KADEMELERİ
Madde 10Siyasi Partiler Kanunu gereğince, Partinin Belde
Örgütü, il ve ilçe merkezleri dışında belediye olan yerlerde; İlçe
Örgütü, illerin merkez ilçelerinde ve ile bağlı ilçelerin
merkezlerinde; İl Örgütü, i l merkezlerinde ve Genel Merkez
Örgütü ise Ankara'da kurulur.

YARDIMCI KURULLAR
Madde 11-

YDH'nin amaç ve ilkelerine uygun çalışmaların en
etkin şekilde yürütülmesi için, her kademedeki örgüt birimleri
kendi içlerinde geçici veya sürekli olarak çalışma, araştırma ve
danışma kurul, kol, komisyon masa ve meclisleri oluşturabilir,
kamu yönetimini izlemek için gölge kabine, gölge meclis veya
benzeri kurullar kurabilir. Bunların görev ve yetkileri ve
üyelerinin seçilme yöntemleri, GYK tarafından veya ilgili
Merkez, İl, İlçe
ve Belde kurullarının
çıkartacağı
yönetmeliklerle düzenlenir.
KÖY V E M A H A L L E TEMSİLCİLERİ
Madde 12-

İlçe Yönetim Kurulu, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde,
ilçe kongresine katılacak kongre üyelerinin
seçimlerini
yürütmek, eğilim yoklaması için gerekli toplantıları düzenlemek
ve ilçe yönetimi ile bağlantıyı kurmak üzere YDH üyeleri
arasından o köy ve mahallede ikamet eden bir kişiyi parti
temsilcisi olarak seçer. Köy ve mahalle temsilcisi, üç kişiyi
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aşmamak üzere, üyeler arasından kendine yardımcı seçebilir.
GYK, köy ve mahalle temsilcilerinin ve yardımcılarının üyeler
tarafından doğrudan seçilmesine karar verebilir; bu takdirde
seçimin yapılma biçimini yönetmelikle düzenler.
KÖY V E M A H A L L E TOPLANTILARI,
SEÇİMİ V E EĞİLİM YOKLAMASI

DELEGE

Madde 13-

Kongre üyesi seçimi veya parti görevleri ve adayları
için eğilim yoklaması amacı ile köy ve mahalle toplantılarını
hazırlama ve yapma görevi, belde teşkilatı bulunan yerlerde
Belde Yönetim Kuruluna, diğer köy ve mahallelerde ise parti
temsilcisine aittir.
Köy ve mahalle toplantılarının duyurusu en az 10 gün
önceden tarihi, saati ve yeri belirtilerek İlçede asılır, üyelere
posta ile bildirilir; mümkünse köy ve mahallede görülecek ve
uygun bir yerde ilan edilir. İlan edilen gün, saat ve yerde,
Belde Yönetim Kurulu veya parti temsilcisi yoklama yaparak
çoğunluğun olup olmadığını
kontrol eder. Toplantının
sürebilmesi için, kayıtlı üyelerin salt çoğunluğunun hazır
olması gerekir. Çoğunluk yoksa, toplantıya iki saat ara
verilerek gelmeyen üyelere haber verilir. İki saat sonra
başlayan ikinci toplantıda hazır bulunan üyeler nisabı sağlar.
Toplantıya katılan üyeler arasından toplantı zabtını tutmakta
ve seçimleri yönetmekte Belde Yönetim Kuruluna veya parti
temsilcisine yardım etmek üzere bir katip ve bir yardımcısı
seçilir.
Kongre üyesi seçimlerinde, Tüzüğün 40. Maddesinin
(g) fıkrasına uygun olarak ilçe kongresine katılacak miktarda
kongre üyesi seçilir. Toplantı zabtı varsa, parti temsilcisi veya
Belde Yönetim Kurulu üyeleri ve toplantıda seçilen katip ve iki
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yardımcısının imzalaması ile oluşur ve derhal ilçe örgütüne
gönderilir. İlçe Yönetim Kurulu, köy ve mahalle toplantılarına
ayrıca bir müşahit yollayabilir. Bu takdirde, müşahit de
toplantı zabtını imzalar.
İlçe Kongresi Kongre üyesi seçimleri ve eğilim
yoklamaları, gizli oy ve açık sayım yada ad okuyarak açık oy
yöntemi ile yapılır. Hangi yöntemin kullanılacağına GYK karar
verir. Seçimin
ayrıntıları
GYK tarafından
çıkartılan
yönetmeliklerle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
M E R K E Z ORGANLARI
I. BÜYÜK KONGRE

BÜYÜK KONGRENİN TOPLANMASI
Madde 14-

Büyük Kongre, partinin en yüksek karar organıdır.
Olağan Toplantısını, en az iki, en çok üç yılda bir GYK'nun
belirlediği yer ve tarihte, onun çağrısıyla yapar. Olağan Büyük
Kongrenin yeri, zamanı ve gündemi en az bir ay önce ilan edilir
ve il başkanlıklarına yazı ile duyurulur; en az yedi gün önce
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
Aşağıdaki organlar, Büyük Kongreyi Olağanüstü
Toplantıya çağırmaya toplantı yeri, zamanı ve gündemini
belirterek yetkilidir:
a- Genel Başkan;
b- Genel Yönetim Kurulu;
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c- Büyük Kongre üyelerinin en az "beşte biri"nin
imzaladığı yazılı başvuru.
Ancak, Büyük Kongre üyelerinin çağırdığı
Olağanüstü
Kongrenin gündeminde seçim olabilmesi için, yazılı başvuruyu
Büyük Kongre üyelerinin en az "beşte ikisinin" imzalaması
gerekir. Olağanüstü Büyük Kongre Çağrısını yapan organın
saptadığı tarih, yer ve gündem kesindir, değiştirilemez.
Büyük Kongre, ayrıca Tüzüğ'ün 4l.ıncı ve 42.inci
maddelerinde öngördüğü durumlarda ve öngördüğü yöntemle
olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantılar için ilan süresi
15 gündür.
Büyük Kongrenin toplantı nisabı üye tam sayısının
çoğunluğudur.
Yoklama yapıldıktan
sonra, yeterli sayı
olmadığı anlaşılırsa, toplantı ilanda zaten gösterilmiş olan
ikinci tarih ve yerde tekrarlanır. İki toplantı arasında bir tam
günden az, yedi tam günden fazla zaman geçemez. İkinci
toplantıda, Büyük Kongre hazır olan üyelerle toplanır.
BÜYÜK KONGRE ÜYELERİ
Madde 15-

Büyük Kongre üyeleri aşağıda belirtilen seçilmiş ve
doğal Kongre üyelerinden oluşur:
Seçilmiş Kongre üyeleri; İl Kongreleri'nde seçilen,
Tüzük'ün 40.ıncu maddesinin (g) bendinde gösterilen sayıda
Büyük Kongre üyesidir.
Doğal Kongre üyeleri;
a- Genel Başkan,
b- Genel Yönetim Kurulu üyeleri,
c- Merkez Disiplin Kurulu üyeleri,
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d- Parti'nin üyeliği süren kurucuları,
e- Partili bakanlar ve milletvekilleri,
Parti üyeliği devam etmek kaydıyla;
Başbakanlık,
Bakanlık, TBMM üyeliği ve Anakent Belediye Başkanlığı
yapmış olan partililer de. Büyük Kongre'nin onur üyeleridir.
Onur üyeleri kongrede konuşabilir, ancak oy kullanamazlar.
Parti Kurucuları seçilmiş delegelerin % 15' inden fazla
ise Kurucular Kurulu 'nun Kongre tabii üyesi olmayan üyeleri
kendi arasında seçim yaparak Kongre tabii delegelerini seçer.
BÜYÜK KONGRENİN GÖREV V E YETKİLERİ
Madde 16Büyük Kongre'nin görev ve yetkileri şunlardır:
a- Genel Başkan7. Genel Yönetim Kurulu ve Merkez
Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
b- GYK'nun Çalışma
bağlamak.

Raporunu görüşerek

karara

c- Parti'nin gelir-gider hesabını kabul ve GYK'nu
aklamak veya kesin hesabı
reddetmek. Gerekli durumda
sorumlular hakkında dava açılmasına karar vermek ve bu
kararın icrası için Genel Başkan'ı görevlendirmek.
d- Program ve Tüzük doğrultusunda, ülke ve dünya
olaylarını incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
e- Program ve Tüzük doğrultusunda, parti sorunlarını
incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
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f- İl kongrelerinden gelen karar tasarılarını
karara bağlamak.

görüşüp

g- Parti Tüzük ve Programında değişiklikler yapılmasına
ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konulardaki
önerileri karara bağlamak için; bunların Genel Başkan,
GYK'nun veya Büyük Kongre üyelerinin en az "yirmide biri"
tarafından önerilmesi gerekir.
h- Parti'nin feshine veya bir başka parti ile birleşmesine
ve böylece Parti'nin
mallarının tasfiye ve intikal biçimine
ilişkin kararlar almak.
i- Disiplin kurullarınca verilen, yüz kızartıcı ve parti
üyeliğinden kişisel çıkar sağlama suçları dışındaki cezaları
affetmek.
j- Kanun, tüzük ve diğer mevzuatla verilen görevleri
yapmak.
Yasalar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu
ve devleti ilgilendiren konularla, kamu faaliyetleri konularına
ilişkin önerileri karara bağlamak için, bu önerilerin Büyük
Kongre'de hazır bulunan üyelerin "üçte biri" tarafından
yapılmış olması gerekir. Bu öneriler, Büyük Kongre'ce
seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon
raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.
Büyük Kongre'de karar yeter sayısı, Tüzük ve ilgili
yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, hazır
bulunan üyelerin oyçokluğudur. Tersine hüküm yoksa, kararlar
işaret oyu ile alınır.
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BÜYÜK KONGRENİN İŞLEYİŞİ
Madde 17Büyük Kongre, yoklama yapılarak yeterli sayı olduğu
görülünce, Genel Başkan tarafından açılır.
G ü n d e m e geçilmeden önce, görüşmeleri yönetmek,
toplantı düzenini sağlamak, tutanağı düzenlemek, sayımı ve
d ö k ü m ü denetlemek ve sayım döküm sırasında veya sonradan
yapılacak itirazları inceleyeip karar bağlamakla görevli bir
Kongre Divanı oluşturulur. Kongre Divanında, bir başkan, i k i
ikinci başkan ve i k i katip üye vardır. Kongre Divanı Başkanı,
ikinci Başkanları ve üyesi, ayrı ayrı gizli oyla seçilir. Her görev
için adayın tek olması halinde, işaret oyu ile seçim yapılabilir.
Büyük Kongrede, Divanın işleyişine yardımcı olmak
üzere
işin mahiyetine ve Kongrenin
taleplerine göre
komisyonlar oluşturulur. Komisyonların konuları üye sayısı ve
üyelerin seçimi Genel Kurulun kararı ile belirlenir. G Y K ' nun
Genel Kurul komisyonlarının çalışma yönteminj düzenleyen bir
yönetmelik hazırlayarak yürürlüğe sokar

II. G E N E L BAŞKAN
G E N E L BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18Büyük Kongre tarafından seçilen Genel Başkan, Partiyi
temsil eder. Tüzük, Program, Büyük Kongre ve GYK kararları
ışığında Partiyi yönetir. GYK'nun doğal başkanıdır. Bu sıfatla;
a- Adli, idari ve benzeri merciler ve kuruluşlar nezdinde
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partiyi temsil etmek, parti adına dava açmak ve taraf olmak
yetkisine sahiptir. Genel Başkan, bu yetkilerini kullanmak
üzere, Genel Başkan Yardımcılarından birini veya birkaçını
görevlendirebilir.
b- Tüzük, Program, Büyük Kongre ve GYK kararları
ışığında parti çalışmalarını yürütme yetkisine sahiptir. Yetkili
kurullarca verilen kararların
uygulanmasını;
parti
faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. GYK,
Başkanlık
Kurulu ve Meclis Grubu toplantılarına başkanlık eder. Büyük
Kongreyi açar ve açış konuşmasını yapar. Gerektiğinde,
gündemi belirleyerek bunları toplantıya çağırır.
c- Hükümet'te görev alacak bakanları seçer; bunlar
arasında görev bölümü yapar.
d- Başkanlık Kurulu üyelerini seçer,
dağılımını değiştirir.
e- Gerekli gördüğü
araştırmalar yaptırır.

bunların

görev

konular için danışmanlar atar,

f- Kanun, tüzük ve diğer mevzuatla verilen görevleri
yapar. Büyük Kongreye sunulacak olan genel faaliyet raporu,
kesin hesap ve bilanço taslaklarını GYK'da karara bağlamak
üzere hazırlar.
g- Parti Genel Merkezinin çalışmalarını düzenler
Genel Merkezde istihdam edilecek personeli atar.

ve

h- Yurtdışı seyahat, rahatsızlık, vs. mecburi nedenlerle
gerektiği hallerde GYK üyesi bir Genel Başkan Yardımcısını
vekil tayin eder.
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III. GENEL YÖNETİM KURULU (GYK)
GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV
VE YETKİLERİ
Madde 19-

Genel Yönetim Kurulu, Büyük Kongre tarafından
seçilen 50 kişiden ve Genel Başkan'dan oluşur. Büyük Kongre
tarafından ayrıca 25 yedek üye seçilir.
GYK, en az iki ayda bir toplanır.
Olağanüstü
toplantılarını, Genel Başkan'ın ya da kurul üyelerinin "beşte
birV'nin yazılı istemi ile yapar. GYK'nun başkanı, Genel
Başkandır. Genel Başkan'ın bulunmadığı hallerde toplantıyı
Genel Başkanın vekalet verdiği ve GYK içinden seçilmiş Genel
Başkan Yardımcılarından biri yönetir. Gündemi, Genel Başkan
tarafından hazırlanır. Gündem, toplantı tarihinden üç gün
önce, eğer görüşülecek yazı, tasarı veya belgeler varsa,
bunlarla birlikte üyelere ulaştırılır. Kurul üyelerinin en az
"onda birinin" istemiyle gündeme, yeni madcfeler tartışmasız
eklenir.
GYK, Büyük Kongreden sonra en yetkili parti
organıdır. Bu yetki ile;
a- Parti Programı
ve Büyük Kongre kararları
çerçevesinde genel parti politikalarını ve stratejilerini saptar.
Seçim bildirgesini hazırlar.
b- Yasa ve Tüzükle doğrudan Büyük Kongre'ye ve Genel
Başkan 'a verilmiş yetkiler dışındaki bütün kararları alabilir.
c- Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya,
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hükümetten

çekilmeye veya ayrılmaya karar verir. TBMM Grubu Başkan ve
vekilleri ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri de bu kararla ilgili
görüşmelere ve oylamaya katılırlar.
d- Parti örgütü ve işleyişi ile ilgili kararlar alır. Partinin
örgütü bulunmayan il veya ilçelerde kurucu veya geçici
yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulunu atamaya yetkilidir
e- Parti işlerini düzenleyen,
belirleyen yönetmelikler yapar.
f- Seçimlere katılıp katılmamaya
seçimlerde,
Tüzük hükümlerine göre
saptama yöntemini belirler.

çalışma

kurallarını

karar verir. Bütün
uygulanacak aday

gSiyasal Partiler Yasasının 38.maddesine göre
milletvekili genel veya ara seçimlerinde gösterilecek kontenjan
adaylarını seçer ve gösterir.
h- Büyük Kongreyi toplantıya çağırır,
gündemini
hazırlar. Büyük Kongreye sunulacak genel faaliyet raporunu,
kesin hesap ve bilançoyu hazırlar. Parti Program ve
Tüzüğü'nde yapılacak
ve Büyük Kongreye götürülecek
değişiklik tasarılarına son biçimini verir. Büyük Kongre'de
görüşülecek karar taslaklarını hazırlar.
I- İl ve ilçe kongrelerinin takvimini hazırlar ve yürütülüş
yöntemlerini belirler
j- Kanun ve Tüzük hükümlerine göre Parti'nin mali
işlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin kararlar alır. Yıllık üye
ödentilerinin ve milletvekili adaylarından alınacak başvuru
ödentisinin miktarını belirler. Yıllık bütçeyi görüşür, karara
bağlar, kesin hesabı onaylar.
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GYK yetkilerinden bir bölümünü Başkanlık Kuruluna
devredebilir.
GYK üyeleri il ve ilçe yönetim organlarında
alamaz.
KARAR
ALMA
SORUMLULUĞU

YÖNTEMİ

VE

görev

G Y K ' NUN

Madde 20Partinin bütün temel teşkilatı ( ilçeler, iller ve Merkez
Teşkilatı ile birlikte Disiplin Kurulları ) parti tüzüğü ve
yönetmelikleri hükümlerinin gösterdiği şekil ve şartlar dışında
ve bu hükümlerin göstermediği bir sonuç ve hal tarzına göre
karar alamazlar. Böyle kararlar alındığı taktirde G Y K B ü y ü k
Kongreye karşı sorumluluğu üzerine alarak gerekçesini
göstermek suretiyle bu türlü kararları tatbik etmemek ve
ettirmemek yetkisine haizdir.

IV.BAŞKANLIK KURULİJ
BAŞKANLIK KURULUNUN
YETKİLERİ

OLUŞUMU, GÖREV V E

Madde 21-

Başkanlık Kurulu, Genel Başkan tarafından Parti
üyeleri arasından seçilen en çok 10 adet Genel Başkan
Yardımcısı
ve Genel Başkandan oluşur.Genel
Başkan
Yardımcılarından en az yarısı GYK' dan seç Ur. Genel Başkan
Yardımcılarından biri Genel Saymanlık görevlerini yüklenir.
Genel Başkan Yardımcılarının adlarının Genel Başkan
tarafından GYK'ya bildirilmesi ile başkanlık kurulu oluşur.
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Genel Başkan,
yardımcıları
arasındaki
görev
dağılımını belirler ve değiştirebilir. İstifa, ölüm vb. nedenlerle
yeri boşalan veya üyeliği sona eren Genel Başkan
Yardımcısının yerine parti üyeleri arasından yeni birini seçer.
GYK, üye tamsayısının dörtte birinin yazılı istemi ile
Genel Başkan Yardımcılarının çalışmaları hakkında görüşme
açabilir. GYK, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile
güvensizlik beyanında bulunabilir.
Başkanlık Kurulu YDH'nin yürütme organıdır. Haftada
en az bir kere Genel Başkanın yada vekalet verdiği bir Genel
Başkan
Yardımcısının
Başkanlığında
toplanır.
Büyük
Kongrenin direktifleri ve GYK' nun kararları doğrultusunda
partiyi yönetir.
Partili bakanlar aynı anda Genel Başkan
olamaz.

Yardımcısı

V. M E R K E Z DİSİPLİN KURULU
M E R K E Z DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU,
GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 22Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongre tarafından
seçilen 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Toplantıları, kendi
içinden
seçtiği
Başkan
yönetir.
GYK'nun
disiplin
kovuşturmalarıyla ilgili taleplerini karara bağlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İL, İLÇE V E BELDE ORGANLARI
I. İL ORGANLARI
İL KONGRESİ
Madde 23İl
organıdır.
tarafından
belirlediği

kongresi, il düzeyinde partinin en yüksek karar
En az iki en çok üç yılda bir olağan olarak, G Y K
çizilen genel çerçeve içinde, İl Yönetim Kurulu'nun
tarih, yer ve gündemle toplanır.

İl Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi veya İl
Kongresi üyelerinin en az "beşte biri"ııin yazılı istemi üzerine
veya Tüzük'ün 41.inci ve 42.inci maddelerinde belirtilen
durumlarda olağanüstü toplanabilir.

İL KONGRESİ ÜYELERİ
Madde 24İl Kongresi üyeleri, aşağıda belirtilen seçilmiş
ile doğal üyelerden oluşur:

üyeler

Seçilmiş Kongre üyeleri; İlçe Kongreleri'nde seçilen,
Tüzük'ün 40. uncu maddesinin (g) bendinde gösterilen sayıda İl
Kongresi üyeleridir.
Doğal Kongre Üyeleri;
a- İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri,
b- İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri,
c- İlden seçilen partili milletvekilleri,
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d- Partili Büyük Şehir Belediye Başkam,
Parti üyeliği devam etmek kaydıyla; İl Yönetim Kurulu
yedek üyeleri, eski il başkanları, o ilden seçilmiş eski TBMM
üyeleri, il genel meclisi ve büyükşehir veya il merkez belediyesi
meclis üyeleri, İl Kongresi'nin onur üyeleridir. Onur üyeleri
kongrede konuşabilir, ancak oy kullanamazlar.
İL KONGRESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 25-

İl Kongresi'nin görev ve yetkileri şunlardır:
a- İl Başkanı'nı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin
Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
b- İl Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporunu görüşerek
karara bağlamak.
c- İl örgütünün gelir-gider hesabını kabul ve İl Yönetim
Kurulu'nu aklamak veya kesin hesabı reddetmek.
d- Program ve Tüzük doğrultusunda, ülke ve dünya
olaylarını incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
e- Program ve Tüzük doğrultusundaparti
incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
f- İl düzeyinde
yürürlüğe koymak.

sorunlarını

yerel politikalar oluşturmak

g- ilçe kongrelerinden gelen karar tasarılarını
karara bağlamak.
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ve

görüşüp

h- GYK tarafından, Tüzüğün 40.ıncu maddesinin (g)
bendi uyarınca sayısı belirlenen Büyük Kongre asil ve yedek
delegelerini gizli oyla seçmek.
İL YÖNETİM KURULU
Madde 26İl başkanı ve en az altı üyeden oluşan İl Yönetim
Kurulu, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilir.
İl Kongresi kararıyla, İl Yönetim Kururlu üye sayısı,
a- Nüfusu beşyüz bin ve daha az olan illerde, İl Başkanı
ve en çok sekiz üyeye,
b- Nüfusu beşyüzbinden fazla ve bir milyondan daha az olan
illerde, İl Başkanı ve en çok oniki üyeye,
c- Nüfusu bir milyondan fazla veya büyükşehir statüsündeki
illerde, İl Başkanı ve en çok onaltı üyeye,
çıkarılabilir.
İl Kongresinde, Yönetim Kurulu üye sayısının en az
yarısı en çok tamamı kadar yedek üye seçilir. İl Yönetim
K u r u l u ilk toplantısında, kendi içinden iki İl Başkan
Yardımcısı, B i r İl Sekreteri ve bir İl Saymanı seçer; gerekli
görürse
ve
istediği
zaman
üyeleri
arasından
başka
görevlendirmeler de yapar.
İl Sekreteri parti'nin her türlü yazışma işlerinin,
sekreterlik ve büro hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
İl Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda, İl Yönetim Kurulu'nun
toplantılarını İl Başkanının vekalet bıraktığı İl Başkan
Yardımcılarından biri yönetir.
İl Saymanı, İl Parti örgütünün hesap işlerinin
yürütülmesinden sorumludur. Gelir ve gider işlerinin süresi
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içinde ve düzenli yapılmasını sağlar, ilçelerden gönderilen üye
ödenti paylarını toplar, Merkez ödentisini gönderir
ve bu
işlemler için gerekli girişimleri yapar. İlçelerin illere, illerin
Genel Merkeze yasa gereği göndermeleri gereken bütçe ve
diğer hesapların sürelerinde tamamlanıp ulaşmasını sağlar. İl
Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu zaman, kendi içindeki görev
bölüşümünü değiştirebilir.
İl Yönetim Kurulu, olağan olarak en az onbeş günde bir
toplanır. İl Başkanı'nın veya üyelerinin en az "dörtte birinin"
istemiyle olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı gündemini İl
Başkanı hazırlar. Hazır bulunan üyelerin, en az "beşte birinin"
istemiyle g ü n d e m e yeni maddeler tartışmasız eklenir.
İl Yönetim Kurulu, görev alanı içinde t ü m parti
çalışmalarını örgütlemek ve yürütmekle yükümlüdür.

İL BAŞKANI
Madde 27İl Başkanı, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İl
düzeyinde Parti'yi temsil eder. İl Yönetim Kurulu toplantılarını
yönetir. B i r bütün olarak Kurul'un uyumlu ve verimli
çalışmasından sorumludur.

İL DİSİPLİN KURULU
Madde 28îl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilen 7
asil ve 7 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında, kendi içinden
bir Başkan seçer, ihtiyaç duyduğu görev bölümünü yapar. İl ve
İlçe Yönetim Kurulları tarafından kendisine iletilen disiplin
soruşturmalarını karara bağlar.
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II. İLÇE V E BELDE ORGANLARI
İLÇE KONGRESİ
Madde 29İlçe kongresi, ilçe düzeyinde partinin en yüksek karar
organıdır. En az i k i en çok üç yılda bir olağan olarak, G Y K
tarafından çizilen genel çerçeve içinde İl Yönetim Kurulu'nun
önerisi alınarak, İlçe Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarih, yer
ve g ü n d e m l e toplanır.
İlçe Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde veya
İlçe Kongresi üyelerinin en az "beşte biri"nin yazılı istemi
üzerine veya Tüzüğün 41 .inci ve 42.inci maddelerinde belirtilen
durumlarda olağanüstü toplanabilir.

İLÇE KONGRESİ ÜYELERİ
Madde 30-

İlçe Kongresi üyeleri, aşağıda belirtilen seçilmiş üyeler
ve doğal üyelerden oluşur:
Seçilmiş Kongre üyeleri; Tüzüğün 40.ıncu maddesinin
(g) bendinde gösterilen
sayıda,
mahalle ve köy
temsilciliklerinin genel üye toplantısında seçilen İlçe Kongresi
delegeleridir.
Doğal Kongre üyeleri;
a- İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri,
b- Partili ilçe Belediye Başkanı, ilçeye bağlı diğer
belediyelerin başkanları,
merkez ilçede
merkez ilçe
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çevresindeki diğer Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye
Başkanı dışındaki İl Belediye Başkanları
Parti üyeliği devam etmek kaydıyla; İlçe Yönetim
Kurulu yedek üyeleri, eski ilçe başkanları, ilçe merkez
belediyesi ile ilçeye bağlı diğer belediyelerin meclis üyeleri,
İlçe Kongresi'nin onur üyeleridir. Onur üyeleri kongrede
konuşabilir, ancak oy kullanamazlar.
İLÇE KONGRESİ GÖREV V E YETKİLERİ
Madde 31- İlçe Kongresi'nin görev ve yetkileri şunlardır:
a- İlçe Başkanı'nı ve İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyelerini gizli oyla seçmek.
b- İlçe Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporunu
görüşerek karara bağlamak.
c- İlçe örgütünün gelir-gider hesabını kabul ve İlçe
Yönetim Kurulu'nu aklamak veya kesin hesabı reddetmek.
d- Program ve Tüzük doğrultusunda, ülke ve dünya
olaylarını incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
e- Program ve Tüzük doğrultusunda, parti sorunlarını
incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.
f- İlçe düzeyinde
yürürlüğe koymak.

yerel politikalar oluşturmak ve

g- Mahalle ve köy temsilciliklerinin genel üye
toplantılarından gelen karar tasarılarını görüşüp karara
bağlamak.
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h- İl Yönetim Kurulu tarafından, Tüzüğün 40.ıncu
maddesinin (g) bendi uyarınca sayısı belirlenen, İl Kongresi
üyelerini gizli oyla seçmek.
İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde 32İlçe başkanı ve en az dört üyeden oluşan İlçe Yönetim
Kurulu, İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir.
İlçe Kongresi kararıyla, ilçe yönetim kurulu üye sayısı;
a- Nüfusu yüzbin ve daha az olan ilçelerde, İlçe
Başkanı ve en çok sekiz üyeye,
b- Nüfusu yüzbin-beşyüzbin arasında olan ilçelerde, İlçe
Başkanı ve en çok on üyeye,
c- Nüfusu beşyüzbinden fazla olan ilçelerde İlçe Başkanı ve en
vok oniki üyeye
çıkarılabilir.
İlçe Kongresinde, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar
yedek üye seçilir.
İlçe Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi içinde
ihtiyaç duyduğu görev bölümünü yapar. Her İlçe yönetiminin
görev bölümü sırasında bir Başkan Yardımcısı, bir İlçe
Sekreteri ve bir İlçe Saymanı seçilir.
İlçe Sekreteri üye, parti'nin her türlü yazışma işlerinin,
sekreterlik ve büro hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
İlçe Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda, İlçe Yönetim
Kurulu'nun toplantılarını İlçe Başkan Yardımcısı yönetir.
İlçe Saymanı, İlçe Parti örgütünün hesap işlerinin
yürütülmesinden sorumludur. G e l i r ve gider işlerinin süresi
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içinde ve düzenli yapılmasını sağlar, üye ödentilerini toplar, İl
ödentisini gönderir ve bu işlemler için gerekli girişimleri yapar.
İl Merkez'ine yasa gereği gönderilmesi gereken bütçe ve diğer
hesapların sürelerinde tamamlanıp ulaşmasını sağlar. İlçe
Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu zaman, kendi içindeki görev
b ö l ü ş ü m ü n ü her an değiştirebilir.
İlçe Yönetim Kurulu, olağan olarak en az haftada bir
toplanır. İlçe Başkanı'nın veya üyelerinin en az "dörtte birinin"
istemiyle olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı gündemini İlçe
Başkanı hazırlar. Hazır bulunan üyelerin, en az "dörtte birinin"
istemiyle g ü n d e m e yeni maddeler tartışmasız eklenir.
İlçe Yönetim Kurulu, görev alanı içinde t ü m parti
çalışmalarını örgütlemek ve yürütmekle yükümlüdür.
İLÇE BAŞKANI
Madde 33İlçe Başkanı, İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir.
İlçe düzeyinde Parti'yi temsil eder. İlçe Yönetim Kurulu
toplantılarını yönetir. B i r bütün olarak Kurul'un uyumlu ve
verimli çalışmasından sorumludur.
BELDE ÖRGÜTLERİ
Madde 34İl ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan
yerlerde kurulur. Belde Yönetim Kurulu, Belde Kongresinde
seçilen Belde Başkanı ve en az iki en çok dört üyeden oluşur.
Belde Kongrelerinde seçimler çarşaf liste usulüne göre yapılır.
Belde düzeyinde parti çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
Bu çalışmaları yürütmek üzere, gerekli yerel parti çalışma
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grupları ve komisyonları kurar. Belde Yönetimleri İlçe Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine İl Yönetim Kurulunun üye tam
sayısının üçte ikilik oy çoğunluğu ile görevden alınır ve yerine
45 gün içinde seçim yapmak üzere geçici yönetim
atanır.

ALTINCI BÖLÜM
PARTİ GRUPLARI
T B M M PARTİ GRUBU
Madde 35T B M M Parti Grubu Partili milletvekilleri tarafından
oluşturulur. Parti grubu, Parti programı, Büyük
Kongre
kararları ve seçim bildirgesi çerçevesinde yasama çalışmalarını
sürdürür,
Grup
Yönetim
Kurulu'nu
seçer
ve
Grup
İçyönetmeliğini hazırlar. B u içyönetmelik uyarınca tanımlanan
görevleri yürütür.
Grup Genel Kurulunda, seçimlere ait oylamalar ve
milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların
oylamaları gizli oyla yapılır.
Bakanlar Kuruluna veya bir bakana T B M M ' n d e veya
Grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi hakkında karar
alma yetkisi, grup genel kuruluna aittir; bu yetki başka bir
organa yada mercie bırakılamaz.

T B M M PARTİ GRUBU YÖNETİM KURULU
Madde 36T B M M Parti Grubu, her toplantı yılı başında, o yıl için
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iki başkan vekili ve beş kişiden oluşan yönetim kurulunu seçer.
Parti Genel Başkanı, T B M M üyesi ise Parti Grubunun ve Grup
Yönetim Kurulu'nun başkanıdır.
Grup
başkanvekilleri,
parti
grubunun
yasama
çalışmalarının yürütülmesinde Genel Başkan'ın yardımcısı ve
görevlendirdiği konularda vekilidirler. Grubun doğal sözcüsü,
Genel Başkandır. Genel Başkan'ın bulunmadığı veya uygun
bulduğu durumlarda sözcülüğü, grup başkanvekilleri yapar.
Ayrıca Grup Yönetim Kurulu, belli konularda milletvekilleri
arasından sözcü seçebilir.
Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi
ve M e c l i s Grubunun uyum içinde çalışması, Grup Yönetim
Kurulu'nun görevidir.

T B M M PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU
Madde 37T B M M Parti Grubu üyeleri tarafından kendi içinden
seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Toplantıları, kendi
içinden seçtiği Başkan yönetir. T B M M Grup Y ö n e t i m
Kurulu'nun,
partili milletvekilleri hakkında gönderdikleri
disiplin kovuşturmalarını karara bağlar.

BELEDİYE V E İL GENEL MECLİSİ GRUPLARI
Madde 38Belediye meclislerindeki partili üyeler Belediye M e c l i s
Grubunu ve İl Genel Meclislerindeki partili üyeler İl Genel
M e c l i s i Grubunu oluşturur.
Grup

Genel

Kurulları
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kendi

içlerinden

grup

başkanvekilini ve sözcüsünü seçer. Partili belediye başkanı
varsa, Belediye M e c l i s Grubu'nun da başkanıdır.
Belediye ve İl Genel M e c l i s i parti gruplarının görevleri
ve çalışma yöntemleri, G Y K ' n u n hazırladığı yönetmeliklerle
düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KURULLARIN ÇALIŞMASI V E SEÇİMİ
PARTİ KURULLARININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Madde 39Parti'nin bütün örgütsel kademelerinin, kurul ve
organlarının çalışma yöntemi, aşağıdaki ilkeler ışığında
belirlenir.
a- İşlevli ve verimli çalışmak amacıyla, kendi içlerinde
ihtiyaç duydukları geçici veya kalıcı görev bölümünü yapar, bu
görev
bölümünü,
kendi
kararlarıyla
istedikleri
an
değiştirebilirler. Çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duydukları
alt komisyon ve çalışma gruplarını kurarlar. Yetkilerini,
yaptıkları görev b ö l ü m ü n e ve oluşturdukları alt komisyonlara
bağlı olarak kendi içlerinde uygun gördükleri
biçimde
paylaşırlar. Ancak, kendilerini seçen organa karşı, faaliyetleri
konusunda bir bütün olarak sorumludurlar.
b- Parti organları, parti ilkeleri, belirlenen genel
politikalar ve kongre kararları doğrultusunda, çalışmalarını en
geniş insiyatifle sürdürürler. Parti politikalarının ve geniş
güçlerin katkılarıyla geliştirdikleri ulusal, kentsel veya yerel
sorunların ç ö z ü m ü n e yönelik proje ve önerilerin y a ş a m a
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geçmesi için, herhangi bir üst organın kararını, onayını veya
iznini
beklemeksizin
gerekli
girişimlerde
bulunur
ve
kararlaştırdıkları etkinlikleri yürütürler.
c- Parti organlarında karar alınırken, katılan üyelerin
mutabakatını sağlamak esastır. Özellikle, ulusal, kentsel ve
yerel sorunların çözümü için proje ve politikalar belirlemek
amacıyla oluşturulan danışma kurullarına katılan
geniş
çevrelerin temsilcileriyle ortak yaklaşımlar geliştirmeye ve
reform önerilerinin tüm katılanların ortak eseri olmasına özen
gösterilir. Y ö n e t i m organlarında, karar için mutabakat aranır;
sağlanamazsa, tüzükte aksine bir hüküm olmadığı müddetçe,
katılanların oyçokluğu ile karar alınır.
d- Parti yönetim organları ile Disiplin Kurulları, üye
tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. 282 Sayılı Partiler
Kanununda tersine bir hüküm yoksa, oylamalar açık oyla
yapılır ve lehte ve aleyhte oy kullanan üyelerin adları toplantı
zabtına geçirilir.
e- Parti organlarının kurul toplantılarına, onu seçen
organın üyeleri izleyici olarak katılabilir ancak söz alamaz ve
toplantı düzenini bozacak hareketlerde bulunamazlar. Parti
organlarının
kurul
toplantılarının
zabıtları,
çoğaltma
masraflarını ö d e m e k koşulu ile, talep eden tüm parti üyelerine
verilir.

PARTİ ORGANLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ORTAK
İLKELER
Madde 40-

Bütün parti içi organ ve kurulların seçiminde
ortak hükümler uygulanır:
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aşağıdaki

a- Başkanlık Kurulu hariç olmak üzere, Madde 9 da
sayılan tüm parti organları seçimle işbaşına gelir. Madde 6 (b)
saklı kalmak şartı ile, her parti üyesi, tüm parti görevleri için
aday olabilir; parti üyesi olmayanlar parti organlarında görev
alamazlar. Birden fazla yönetim kademesinde aynı anda görev
alınamaz. İl, İlçe ve Belde Yönetim Kurulu üyeleri ve
Başkanları ile İl Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe ve il kongresi ve
büyük kongre için delege seçilebilirler.
b- İlçe ve İl Kongrelerinde; Başkan, Yönetim Kurulu
üyesi veya Kongre üyesi seçilmek üzere aday olacak üyelerin,
adaylıklarını Olağan kongrelerde kongre tarihinden 15 gün
önce, olağanüstü kongrelerde ise 7 gün önce kongreyi
düzenleyen organa bildirmeleri gereklidir. Genel Başkan
adaylarının ise, Olağan Büyük Kongre tarihinden bir ay,
olağanüstü Büyük Kongreden 15 gün önce adaylıklarını
kongreye düzenleyen makama bildirmeleri gereklidir. Daha
sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.
c- Olağan veya Olağanüstü Büyük Kongre gündeminde
Genel Başkan seçimi olması halinde, parti üyelerinin
tercihlerini belirlemek amacıyla, tüm parti üyelerine açık bir
"Parti İçi Eğilim Yoklaması" yapılır. Eğilim yoklamasının
ayrıntıları GYK tarafından yönetmelikle düzenlenir.
d- İl veya İlçenin olağan veya olağanüstü Kongre
gündeminde İl Başkanı veya İlçe Başkanı seçimi olması
halinde, İl Başkanı için ilde kayıtlı bütün üyelere, İlçe Başkanı
için ilçede kayıtlı bütün üyelere açık eğilim yoklaması yapılır.
Eğilim yoklamasının
nasıl yapılacağı,
GYK tarafından
düzenlenir.
e- Parti içinde yasal olarak zorunlu Merkez
organlarında görev alan üyeler aralıksız olarak üç dönemden
fazla: il ve ilçe organlarında görev alanlar ise aralıksız iki
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dönemden fazla aynı göreve seçilemez. İki olağan kongre arası
bir dönem sayılır.
f- Parti kongrelerinde seçimler, gizli oy, açık ve
aralıksız sayım ilkelerine göre yapılır. Seçimler, örgüt binasına
asılan ve üyelere duyurulan kesinleşmiş Kongre üyesi listeleri
esas alınarak yapılır. Bu listelerde adı olmayanlar oy
kullanamaz. Köy ve mahallelerden Kongre üyesi seçimi ise
düzenlenecek genel üye toplantılarında yapılır.
g- Parti Kongrelerinde, bir üst organın kongresi için
seçilecek Kongre üyesi sayısı, parti örgütünün sorumlu
bulunduğu seçim bölgesinde, son genel seçimlerde aldığı oy
oranına göre belirlenir. Parti, kongrenin yapıldığı
bölgede
seçime katılmamışsa oy sayısı yerine üye sayısı dikkate alınır.
Buna göre;
-Mahalle ve köylerden ilçe kongresi için seçilecek
Kongre üyesi sayısı, 400 sayısının
partinin ilçede aldığı
toplam oy sayısına bölünerek bulunacak katsayının, o mahalle
veya köyde alınan oy sayısıyla çarpılmasıyla bulunur.
-İlçe kongrelerinden il kongresi için seçilecek Kongre
üyesi sayısı, 600 sayısının partinin ilde aldığı toplam oy
sayısına bölünerek bulunacak Katsayının, o ilçede alınan oy
sayısıyla çarpılmasıyla bulunur.
-İl kongrelerinden Büyük Kongre için seçilecek Kongre
üyesi sayısı, TBMM üye sayısının iki katının partinin ülke
genelinde aldığı toplam oy sayısına bölünerek bulunacak
katsayının, o ilde alınan oy sayısıyla çarpılmasıyla bulunur.
-Büyük Kongre üyeleri, ilçelerin il kongresindeki üye
sayısına oranlı bir şekilde ilçelerin üyeleri arasından seçilirler.
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GÖREVİN BOŞALMASI HALİNDE UYGULAMA
Madde 41-

Parti örgütünde, görevden ayrılma ya da başka
nedenlerle görevin boşalması durumunda, yeni görevli
aşağıdaki biçimde belirlenir:
a- Genel Başkanlık boşaldığında; Başkanlık Kurulunun
çağrısıyla GYK, 7 gün içinde toplanır. GYK en geç 30 gün
içinde, Büyük Kongre'yi, Genel Başkan ve GYK üyelerini
seçmek üzere toplar. Kongreye kadar, GYK' nun seçtiği GYK
üyesi bir Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan'lık görevini
yürütür.
b- GYK'da boşalma olması halinde, kongrede seçilmiş
yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır. Tüm
yedek üyeler çağrıldığı halde, GYK'nun üye sayısında üçte bir
oranında azalma olmuşsa, en geç bir ay içinde Büyük Kongre
olağanüstü toplantıya çağrılır.
c- İl veya İlçe başkanlığı boşaldığında, il veya ilçe
yönetim kurulu kendi içinde, gizli oy ve salt çoğunlukla,
kongreye kadar başkanlık görevini yürütecek üyeyi belirler ve
en geç bir ay içinde il veye ilçe başkanını ve yönetim kurulunu
seçmek üzere, il veya ilçe kongresini olağanüstü toplantıya
çağırır. Şu şartla ki, boşalma genel, yerel yada ara seçimlerde
adaylık için olmuşsa, ilk kongre seçimden 30 gün sonra yapılır.
d- İl veya ilçe yönetim kurulunda boşalma olması
halinde, kongrede seçilmiş yedek üyeler aldıkları oy sırasına
göre göreve çağırılır. Tüm yedek üyeler çağrıldığı halde, il
veya ilçe yönetim kurulunun üye sayısında üçte bir oranında
azalma olmuşsa, en geç bir ay içinde Kongre olağanüstü
toplantıya çağrılır.
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e- Merkez veya İl Disiplin Kurulları'nda
olması halinde, kongrede seçilmiş yedek üyeler
sırasına göre göreve çağırılır. Tüm yedek üyeler
halde, Kurulun üye sayısında üçte bir oranında
olmuşsa, en geç bir ay içinde, kurul üyelerini seçme
sahip Kongre olağanüstü toplantıya çağrılır.

boşalma
aldıkları oy
çağrıldığı
azalma
yetkisine

GÖREVDEN A L M A
Madde 42-

Parti'de ilke olarak, bir yönetim organının veya
üyesinin görevden alınması, onu seçen Kongre 'nin yapacağı
yeni seçimle gerçekleşir. Herhangi bir parti yönetim organı,
çalışmalarını Tüzük, Programa uygun olarak yürüttüğü sürece
üst organlar tarafından görevden alınamaz. Bu temel kurala
bağlı olarak;
a- Görev yaptığı
İlçe ve İl Yönetim Kurulu
toplantılarına, geçerli bir özürü olmaksızın, üç kez üstüste
katılmayan üye, ilgili yönetim kurulunun salt çoğunlukla
alacağı karar üzerine görevden ayrılmış sayılır. Yerine,
kongreden en yüksek oyu almış yedek üye göreve çağrılır. İlgili
yönetim kurulu başkanı hakkında aynı gerekçeyle yapılacak
uygulama, yönetim kurulu kararıyla olağanüstü kongrenin, en
geç 30 gün içinde seçim yapmak üzere toplantıya çağrılması
biçiminde olur.
b- Yetkili Disiplin Kurulu kararıyla, kınama cezası
alan veya parti üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılan
ilçe veya il yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yerine, yeni
seçim yapmak üzere en geç 30 gün içinde Kongre toplanır.
Disiplin kurullarının verdiği ceza sonucu görevden alınan
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yönetim
kurulu
doldurulamaz.

üyelerinin

yerleri,

yedek

üyelerle

c- Yasa ve tüzük gereklerini yerine getirmeyen, üst
kurulların ve disiplin kurullarının süreli yazılarını zamanında
yanıtlamayan ilçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bir
üst örgüt kademesi tarafından yazı ile uyarılır. Verilen en çok
20 günlük süre içinde uyarı gereklerinin yerine getirilmemesi
halinde, GYK üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile başkan
ve yönetim kurulunu görevden alır ve yerine geçici bir yönetim
atar. Geçici yönetim, en geç 30 gün içinde olağanüstü ilçe veya
il kongresini toplayarak yönetimi seçimle gelen organa
devreder.

PARTİ KONGRELERİ
Madde 43B ü y ü k Kongre, İl, İlçe ve Belde Kongrelerde
uygulanacak çağrı, toplanma, görüşme, karar, seçim ve diğer
işlemlerle ilgili kurallar ve yöntemler Tüzüğün
ilgili
maddelerinde belirtilen hususlar saklı kalarak G Y K tarafından
bir yönetmelikle düzenlenir.
Bütün
kongrelerde, kurulların
ve
delegasyonun
seçiminde tüm adayların isimlerinin yer aldığı çarşaf liste
yöntemi uygulanır. B u yöntem kongre kararı ile değiştirilemez.
Ancak seçimlere ayrı liste ile girmek isteyen bir ya da
daha fazla grup varsa, nisbi temsil sistemi uygulanır ve listeler
birleşik oy pusulasında toplanır. Seçimlerde kullanılan oylar,
listeler esas alınarak, nisbi temsil ilkesine göre değerlendirilir.
Grup listelerindeki adaylardan hangisinin kazandığı, listelere
yazılma sıralarına göre; bağımsız adayların yazılı bulunduğu
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listedeki adayların hangisinin seçildiği ise aldıkları oy
miktarına göre belirlenir. Şu kadar k i , toplam geçerli oyların
%20'sinden az oy alan grup listeleri değerlendirmeye alınmaz.
Nisbi
temsil
yönteminin
ayrıntıları
G Y K tarafından
yönetmelikle düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
PARTİ ADAYLARININ

BELİRLENMESİ

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINA BAŞVURMA
Madde 44Genel ve Ara milletvekili seçimlerinde,
adaylık
başvurusu, İl başkanlığına veya doğrudan Genel Yönetim
Kuruluna yazılı olarak yapılır. Adaylık başvurusu için parti
üyesi olmak gerekmez. İller, adaylık başvuru
süresinin
sonunda, aday başvuru dosyalarını GYK'na yollar.

MİLLETVEKİLLİĞİ A D A Y L I K YÖNETMELİĞİ
Madde 45T B M M milletvekilliği için parti adaylığına başvurma,
aday adaylarından alınacak özel ödentinin tutarı, parti
adaylarının nasıl saptanması için seçilecek yöntem, G Y K
tarafından belirlenir. G Y K , bu amaçla bir yönetmelik hazırlar.
Ayrıca, her milletvekili genel ve ara seçiminde, o seçime özgü
yöntemleri belirler.
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MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ
Madde 46Milletvekili seçimlerinde parti adayları bütün üyelere
açık önseçim yöntemi ile yada GYK tarafından belirlenen
başka bir yöntemle belirlenir. Her seçim bölgesi için hangi
aday belirleme yönteminin kullanılacağına GYK karar verir.

KONTENJAN ADAYLIĞI
Madde 47Siyasi Partiler Kanunu'nun 38.maddesine göre belirli
seçim çevrelerinde gösterilecek partili kontenjan adayları;
G Y K ' c a seçim çevresindeki i l ve ilçe yönetimlerinin görüşü
alınarak; diğer adayların belirlenmesinden sonra en g e ç on gün
içinde saptanır; diğer adaylarla birlikte Yüksek Seçim
Kurulu'na bildirilir.

PARTİ ADAYLARININ BİLDİRİLMESİ
Madde 48Genel Başkan, G Y K tarafından saptanan kontenjan ve
diğer
milletvekili
adaylarının,
seçim
çevrelerine
göre
düzenlenmiş parti listesinin, Yüksek Seçim Kurulu'na süresinde
verilmesini sağlar.

41

ADAY
LİSTELERİNDEKİ
TAMAMLANMASI

EKSİKLİKLERİN

Madde 49Aday listeleri kesinleşmeden bu listelerde boşalma olur
ve listedeki sıraya göre kaydırma sonunda noksanlıklar
doldurulmazsa
eksiklikler,
Genel
Yönetim
Kurulunca
tamamlanır.

YEREL
SEÇİMLERDE
BAŞVURMA

PARTİ

ADAYLIĞINA

Madde 50Belediye Başkanlığı, Belediye M e c l i s Üyeliği ve İl
Genel M e c l i s üyeliği için adaylık başvurusu, İl başkanlığına
yazılı olarak yapılır. Adaylık başvurusu için parti üyesi olmak
gerekmez. İller, adaylık başvuru süresinin sonunda, aday
başvuru dosyalarının bir suretini G Y K ' n a yollarlar.

YEREL
SEÇİMLERDE
BELİRLENMESİ

PARTİ

ADAYLARININ

Madde 51-

Yerel seçimlerde parti adayları, o seçim bölgesindeki
tüm parti üyelerine açık önseçimle
veya GYK tarafından
uygun görülecek başka bir yöntemle belirlenir. GYK hngi seçim
bölgelerinde hangi yöntemle aday belirleneceğine karar verir.
GYK gerekli görürse bu tercihin yapılmasını İl Yönetim
Kurullarına da bırakabilir
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Yerel seçimlerde parti adaylarının
hususlar GYK tarafından
hazırlanan
düzenlenir.

tesbiti ile ilgili
yönetmeliklerle

DOKUZUNCU BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ
DİSİPLİN KURULLARI
Madde 52Üyelerin, parti tüzük ve ilkelerine aykırı düşen ve
Parti'de aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum,
davnanış
ve eylemlerini
soruşturma
görevi,
disiplin
kurullannındır.
a- Merkez Disipilin Kurulu; Büyük Kongre tarafından
gizli oyla seçilen 9 asil ve 5 yedek üyeden,
b- İl Disiplin Kurulu; i l kongresince gizli oyla seçilen 7
asil ve 4 yedek üyeden,
c- T B M M Grup Disiplin Kurulu; T B M M Grubu
tarafından gizli oyla seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek
için milletvekili olma koşullarını taşımak gerekir.
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DİSİPLİN KURULLARININ YETKİLERİ
Madde 53Disiplin kurullarının yetkileri şunlardır:
a- Parti Merkez organalarında görevli olanlarla, T B M M
üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki tutum ve eylemleri, i l
başkanları, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu üyeleri ve partili
il merkez belediye başkanları ile ilgili disiplin soruşturmaları,
G Y K ' n u n isteği üzerine Merkez Disiplin Kurulu'nca;
b- Diğer üyelerle ilgili disiplin soruşturması, i l disiplin
kurullarınca;
c- Partili T B M M üyelerinin, Grup iç yönetmeliğine ve
Grup'un bağlayıcı kararlarına aykırı davranışları, Grup Yönetim
Kurulu'nun isteği üzerine Grup Disiplin Kurulu'nca karara
bağlanır.

DİSİPLİN SUÇLARI
Madde 54-

Aşağıda yazdı tutum, davranış ve eylemler disiplin
suçudur:
a- Parti Tüzük ve ilkeleri ile hiçbir
şekilde
bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,
b- Parti parasını
ve malını korumaya özen
göstermemek, aldığı parti görevlerini yerine getirmemek,
c- Partide tutulması gereken defter ve kayıtları,
usulüne uygun olarak tutmamak,
d- Parti evrak ve defterlerinde tahrifat yapmak, sahte
üye yazmak veya her ne şekilde olursa olsun seçimlere hile
karıştırmak,
e- Parti üyeliğinden kişisel çıkar sağlamak,
f- Parti kararları aleyhinde faaliyette bulunmak,
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g- Parti üyelerinin birden fazla ilçede üye olmaları

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 55Disiplin cezaları ağırlık sırasıyla uyarma, kınama,
Parti'den veya Grup'tan geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır.
Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmedir. Kınama, yazılı olarak
kusur bildirmedir. Geçici çıkarma, üyenin bir yıldan iki yıla
kadar; kesin çıkarma, süresiz olarak Parti'yle ilişkisinin
kesilmesidir.
Disiplin Kurullarınca;
a- Tüzüğün 54. maddesinin (b) ve (c) bendlerinde yazılı
eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında, suçun işleniş
biçimine ve ağırlığına göre en az UYARMA, en çok GEÇİCİ
ÇIKARMA;
b- Tüzüğün 54.maddesinin (a) (d)' (e) (f) ve (g)
bendinde yazılı eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında,
suçun işleniş biçimine ve ağırlığına göre en az
GEÇİCİ
ÇIKARMA;
Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum ve
davranışların tekrarında, bir üst derece ceza uygulanır.
Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile yönetim
kurullarına seçilemezler; seçilmiş iseler görevden alınırlar.
Geçici çıkarma cezası alan üye, çıkarma süresi içinde seçme ve
seçilme hakkını kullanamaz, ancak Parti Tüzük ve ilkelerine
aynen uyar.
Kınama ve geçici çıkarma cezaları, partilinin yazılı
bulunduğu üye kavıt defterine işlenir. Kesin çıkarma cezası
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alanların adları silinir; kimlikleri, Başkanlık Kurulu tarafından
bütün örgütlere duyurulur.
TBMM Grup üyeliğinden kesin olarak çıkarılma,
Parti'den çıkarılmayı gerektirir. TBMM Grubu'ndan geçici
olarak çıkarılmasına karar verilen milletvekilleri, bu süre
içinde grup toplantılarına katılamazlar. Belediye başkanı,
belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden oluşan
gruplar için de bu kural geçerlidir.
Disiplin kurulu kararları kesinleştiği tarihte yürürlüğe
girer. Bir disiplin suçu nedeniyle, eylem veya davranışın
yapılmasından veya ilgili organ tarafından belgelenmesinden
başlıyarak, üç ay içinde disiplin soruşturması açılmazsa; o
suçtan ötürü bir daha o üye hakkında soruşturma yapılamaz ve
ceza verilemez.

DİSİPLİN KURULLARININ KARARLARI
Madde 56Disiplin kurulları, ü y e tam sayısının en az üçte i k i
çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar
verir. Ancak Siyasal Partiler Kanunu'nun 101.maddesinin ( d / l )
bendinde gösterilen haller dışında, Parti'den geçici ve kesin
çıkarma cezaları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı
gereklidir.
Disiplin kuruluna sevk edilen üyenin, sözlü veya yazılı
savunma hakkı vardır. Savunma için süre, savunmaya çağrı
yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere onbeş gündür. B u
sürede geçerli bir özürü olmaksızın
savunma yapmayanlar,
hakklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

46

Savunmaya çağırma, disiplin kurulu başkanlığınca yazı
ile yapılır. B u yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile
cezaya neden olan eylemler açıkça gösterilir.
Disiplin kurulları kendilerine gönderilen işleri en geç bir ay
içinde karara bağlar.
Merkez* Disiplin ve Grup Disiplin Kurulu kararları, geçici ve
kesin çıkarma cezaları dışında kesindir.
Disiplin kurullarınca verilen kararlar gerekçeleriyle
birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.

DİSİPLİN KURULU KARARINA İTİRAZ
Madde 57¡1 Disiplin Kurulu'nun kararlarına karşı, il yönetim
kurulu veya ilgili üye, on gün içinde Merkez Disiplin Kurulu'na
itiraz edebilir. Merkez Disiplin Kurulu'nun kararı kesindir.
Ancak, Merkez Disiplin Kurulu'nun ve Grup Disiplin
Kurulu'nun verdiği geçici veya sürekli çıkarma cezasına karşı
ilgili üye, on gün içinde GYK'na itiraz edebilir. GYK üye tam
sayısının beşte üçünün oyu ile kararı değiştirebilir. GYK'nın
kararı kesindir.
Parti kurul ve organlarının kararlarına karşı yasalara
ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç
sayılamaz.

ORTAK İLKELER V E KURALLAR
Madde 58a- Siyasi Partiler Kanunu'nun 101.maddesinin (d/l)
bendi uyarınca, Cumhuriyet Başsavcısı'nın Parti'den kesin

Al

olarak çıkarılmasını istediği üye, Başkanlık Kurulu tarafından
geciktirilmeksizin Merkez Disiplin Kurulu'na verilir. Merkez
Disiplin Kurulu, hemen toplanarak konuyu öncelikle görüşür ve
yedi gün içinde karara bağlar. İlgili üye, kurulun konuyu ele
aldığı ilk toplantısında yazılı veya sözlü olarak savunmasını
yapar.
b- Disiplin kurulları incelemesini belgeler üzerinden
yapabileceği gibi tanık da dinleyebilir.
c- Kesinleşen disiplin kurulu kararları, yetkili Parti
organlarınca hemen uygulanır.
d- Disiplin Kurulu üyeleri ile parti arasında hizmet
bağı kurulamaz. Kendilerine Parti'den hiçbir gelir sağlanamaz.
Eşler ile birinci ve ikinci derecedeki sihri yakınlar, aynı
disiplin kurulunda görev alamaz. Bunlarla ilgili kararlara
katılamazlar.
e- TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu üyeleri dışında;
Disiplin Kurulu üyeleri Parti'nin başka hiçbir organ veya
kurulunda görev alamazlar.
f- Parti organ ve kurulları, disiplin kurullarının
incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerine süresinde yanıt
vermek zorundadırlar.
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Madde 59Disiplin soruşturmasına başlanması, savunma, disiplin
kurullarının toplanma ve çalışma yöntemleri ve diğer işlemler,
GYK
tarafından
hazırlanan
"Disiplin Yönetmeliği"
ile
düzenlenir.
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ONUNCU BÖLÜM
M A L İ İŞLER
GELİR KAYNAKLARI
Madde 60-

Parü'nin gelir kaynakları şunlardır:
a- Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik ödentileri,
b- Partili milletvekillerinden alınacak ödentiler,
c- Adaylık için başvuranlardan alman özel ödentiler,
d- Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzerlerinin
satışından sağlanacak gelirler,
e- Parti yayınlarından sağlanacak gelirler,
f - Üyelik kimlik kartı. Parti defteri, makbuz ve
kağıtları karşılığında alınacak bedeller,
g- Parti'ce düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinden,
balo, eğlence ve her türlü gösteri çalışmalarfndan sağlanacak
gelir/er.
h- Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
I - Bağışlar,
j - Devlet yardımları ve Siyasi Partiler Yasası'nın
110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek mallar, doğmuş
veya doğacak hak ve alacaklar.
Gelirler, Başkanlık Kurulunca bastırılan kopyalı veya
dip koçanlı makbuzlar karşılığında alınır. Parti örgütlerine
gönderilen gelir makbuzunun seri ve sıra numaralarına ait
kayıtlar Genel Saymanlık'ta tutulur. Parti örgütü aldığı ve
kullandığı makbuzlar dolayısiyle
Genel Saymana karşı
sorumludur.
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Parti mal ve varlığından elde edilecekler dışında parti
gelirlerinden vergi, resim ve harç ödenmez.
ÜYELİK, MİLLETVEKİLİ VE ADAYLIK ÖDENTİLERİ
Madde 61Parti'ye yazılan üyelerden, ne kadar giriş ve yıllık
ödenti alınacağı ve aylık ödenti gelirlerinin, Parti Merkezi ile
yerel örgütler arasında ne oranda pay edileceği, her yıl GYK
tarafından belirlenir. Üyelik aidatı üyenin başvurusundan
itibaren 2 ay içinde defaten alınır. Takip eden takvim yıllarında
yılın ilk 2 ayı içinde vefaten alınır. Üyalik aidatının yıllık alt
sınırı 100.000 TL üst sınırı Milletvekili ödeneğinin net bir aylık
tutarıdır.
Partili milletvekillerinin ne kadar ödenti vereceği ve bu
yolla sağlanan gelirin, grup çalışmalarına ve parti merkezine
ne oranda ayrılacağı TBMM Grup kararı ile saptanır. Partinin
TBMM'nde Grubu yoksa, milletvekili ödentilerini GYK tesbit
eder. Bu ödentinin yıllık tutarı, milletvekili ödeneğinin net bir
aylık tutarını geçemez.
Adaylık için başvuru ödentisi, GYK'nca belirlenir
SORUMLULUK VE HARCAMALAR
Madde 62Harcamalar, sözleşmeler ve girişilecek yükümlülükler;
parti tüzel kişiliği adına yapılır. İl ve ilçe yönetim kurullarının
olağan bütçelerinin dışında sözleşme yapması ya da sorumluluk
altına girmesi, Genel Saymanın iznine bağlıdır. İzin alınmadan
girişilen sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı Parti tüzel
kişiliği sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda sorumluluk.
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sözleşmeyi yapan ve yükümlülüğü üstlenen kişi ve kişilere
düşer.

BORÇ V E R M E YASAĞI
Madde 63Parti'ce üyelere, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde
borç verilmez.

BÜTÇE V E KESİN HESAP
Madde 64a- İl yönetim kurulu bağlı ilçeleri de kapsamak üzere;
gelir, gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçe hazırlar
ve her yılın E k i m ayı sonuna kadar Genel Saymana gönderir.
b- Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
c- İlçeleri de kapsamak üzere İl yönetim kurulları ve
Genel Merkez, Bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir
önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını
hazırlar.
d- İl başkanlıklarından gönderilen kesin hesaplar ile
Genel Merkez'in hesapları, Genel Sayman tarafından incelenir
ve birleştirilerek onaylanmak üzere G Y K ' n a sunulur.
e- Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş
bulunan tüm parti örgütü ile ilgili kesin hesapların bir örneğini,
Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için
Cumhuriyet Başsavcılığıma gönderir.
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İL V E İLÇE
YARDIMI

ÖRGÜTLERİNE

GENEL

MERKEZ

Madde 65Her yıl Parti'ye yapılan yasal hazine yardımının belli
bir yüzdesi, G Y K kararıyla i l örgütlerine dağıtılır. B u
dağıtımda illerin son genel seçimde aldıkları oy, üye sayısı,
illerin gelişmişlik derecesi ve i l nüfusu gibi ölçütler esas alınır.
İl başkanlıkları bu paradan benzer ölçülerle ölçülerle ilçe ve
belde örgütlerine pay verir.

MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
Madde 66Parti'nin i l ve ilçe örgütlerince Parti tüzel kişiliği adına
sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir
ve gider defterlerinin tutulmasına, Parti bütçe ve bilançolarının
gelir gider cetvelleriyle kesin hesaplarının d ü z e n l e n m e s i n e
ilişkin kurallar ile bu konudaki örgüt birimlerinin görev ve
sorumlulukları, G Y K tarafından çıkartılan bir " M a l i İşler
Yönetmeliği" ile düzenlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN H A L L E R
Madde 67Parti T ü z ü ğ ü n d e hüküm bulunmaması halinde, Siyasi
Partiler Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve T B M M
İçtüzüğünün ilgili hükümleri geçerlidir.
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TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 68B u Tüzük 68 ana madde ve 7 geçici maddeden ibaret
olup, madde başlıkları Tüzük metnine dahildir. Tüzük, ilgili
evrakla birlikte İçişleri Bakanlığına verilip, Y D H ' n i n tüzel
kişilik kazandığı andan itibaren bütün hükümleri ile birlikte
yürürlüğe girer.
B u Tüzük, üzerinde imzası bulunan Kurucular K u r u l u
tarafından görülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ M A D D E L E R
KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Geçici Madde 1Kurucular Kurulu, partinin tüzel kişilik kazanmasından
itibaren bu tüzüğün Büyük Kongreye tanıdığı bütün görevleri
yüklenir ve yetkileri taşır. Kanunların ve Tüzüğün verdiği t ü m
görevleri
yapar.
Kurucular
Kurulu,
partinin
kuruluş
bildirgesinde imzalan bulunan kurucu üyeler ile, parti Genel
Başkanı, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin
Kurulu üyeleri ve partili T B M M üyelerinden teşekkül eder.
Kurucular Kurulu üyeleri ilk Büyük Kongreye kadar i l
ve ilçe müteşebbis kurullarına atanamazlar. Ancak i l ve ilçe
kongrelerinde seçimle görev alabilirler.
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Partinin tüzel kişilik kazanmasından sonraki b e ş g ü n
içinde K u r u l toplanarak Genel Başkanı, Genel Yönetim
Kurulunu, Merkez Disiplin Kurulunu gizli oyla seçerek İçişleri
Bakanlığına bildirir. İlk Büyük Kongre yapılıncaya kadar, G Y K
50 asil ve 10 yedek üyeden, Merkez Disiplin K u r u l u 9 asil ve 3
yedek üyeden oluşur.

KURUCULAR KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Geçici Madde 2Kurucular Kurulu, Büuük Kongrenin bağlı olduğu
kurallara uygun olarak toplanır ve çalışmalarını yürütür.

İLÇE, İL V E BÜYÜK
SAYILARI V E SEÇİMİ

KONGRE

SEÇİLMİŞ ÜYE

Geçici Madde 3Partinin katılacağı ilk genel seçime kadar, ilçe ve i l
kongreleri ile Büyük Kongrenin seçilmiş üyelerinin sayısını
belirlemede köy ve mahalleler ile, ilçe ve illerin son
M i l l e t v e k i l i genel seçimlerindeki kayıtlı seçmen sayısı esas
alınır; kongre üyeleri sayıları bu nüfuslara oranlı olarak
belirlenir.

İLK ÜYE KAYITLARI V E İLK KONGRELER
Geçici Madde 4İlk Büyük Kongreye kadar, ilçe, i l ve Büyük Kongre ile
ilgili tüzükte yer alan ilan süreleri yarıya indirilmiştir. Madde
40 (b)'de öngörülen adaylık süreleri ile Madde 40 (c) ve
(d)'deki parti içi eğilim yoklamaları kaldırılmıştır.
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Geçici Madde 5İlk Büyük Kongreye kadar, tüzüğün 6 (b) maddesindeki
süreler dikkate alınmaz.Ancak üyelik başvurusu ile birlikte
yıllık aidat defaten peşin olarak alınır.
Geçici Madde 6İlk Büyük Kongreye kadar görev alan Merkez
Organlar' da yer alan üyeler için Madde 40 (e) bendi geçerli
değildir.
Geçici Madde 7İlk Olağan Kongreye kadar i l disiplin kurulu ü y e sayısı
3'dür.
Geçici Madde 8-

seçimler
değildir.

1995 takvim yılı içinde yapılacak yerel ve genel
için, tüzüğün 6 (b) maddesindeki süreler geçerli
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YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ
PROGRAM
GİRİŞ
Yeni Demokrasi Hareketi, 21. Yüzyıl'a girerken, Türkiye siyaset sah
nesinde yerini alıyor. Yeni Demokrasi Hareketi, Türkiye'nin ge
leceğine damgasını vurmak ve Türkiye halkını 21. Yüzyıl'da dünyanın
en ileri toplumlarından biri haline getirmek iddiasındadır.
Dünyada bir dönem kapanmıştır. Dünyayı iki hasım blok arasında k i 
litleyen Soğuk Savaş dönemi sona ermiştir. Şimdi, bütün ülkeler ve
toplumlar için çok büyük şanslar ve aynı ölçüde de büyük tehdit ve
riskler içeren bir dünya vardır.
Küreselleşme, bir yandan evrensel hak ve özgürlükleri tüm dünya top
lumlarına yaygınlaştırmakta, öte yandan da yaşam biçimlerine ve zih
niyetlere getirdiği standardizasyon ile kimlik bazında tepkilere yol aç
maktadır.
Uluslararası ilişkilerde geçmişin yerleşik kalıplarının ortadan kalk
ması, ülkelere yeni bir göreli özerklik alanı açarken, aynı anda güçlü
ülkelerin diğerleri üzerindeki tahakküm potansiyelini artırmaktadır.
Türkiye'nin 21. Yüzyıl'a dünyanın güçlü ülkelerinden biri olarak
girme şansı vardır. Ancak, Türkiye'nin varlığı tehdit altındadır ve ül
kemiz parçalanma riski taşımaktadır.
Yeni Demokrasi Hareketi, bu gerçeklerin bilincinde olarak ortaya
çıkan, Türkiye'nin yeni siyasi hareketidir.

YENİ BİR TÜRKİYE KURMALIYIZ
Dünyanın yeni bir toplumsal dönüşüm çağına adım attığı 1980'li yıl
larda Türkiye ciddi siyasal, ekonomik bocalamalar içinde çalkanıp du
ruyordu. Siyasal yapı tabiileşemiyor, demokratik kurumlarımız çözüm
üretemiyor, tersine mevcut kurumlar bir bir yozlaştırılıyordu.
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Bu durumda ülkemiz yeniden olağanüstü bir döneme girdi. Bu dö
nemde ekonomik hayatın yeniden düzenlenmesi yolunda bazı radikal
kararlar alındı ve ekonominin liberalleşmesi çabalarına geçildi.
Demokratik alt yapışız bu deney bile, özellikle ekonomik hayatta çok
önemli ve olumlu sonuçlar verdi. İnsanımızın birikimlerinin serbest re
kabet ortamında Batı ülkeleri ile yarışabildiği görüldü. İhracat ve sa
nayileşmede büyük sıçramalar sağlandı. Dış dünyada saygınlığımız
arttı. Ancak bu gelişmeleri sürdürebilecek demokratik gelişme ve ku
rumlaşma, ne yazık ki, gerçekleştirilemedi. Toplumun istekleri po
litikanın ve bürokrasinin verdiğinin çok ilerisine geçti. Bu durum, top
lumda yeni sürtüşme ve gerilimler yarattı. Yasama, yargı ve yürütme
erki toplumu dünyanın gelişimine taşıyamadı.
Dünyanın en genç nüfusuna sahip, üretim becerisi ve tüketim arzusu
çok yüksek, dış dünyayla iletişim ve etkileşimi güçlü bu toplum çok
"daha iyisine layık"tır.
Türkiye, dünya çapındaki değişime ayak uydurma sorunuyla karşı kar
şıya. Dünya tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken buna ayak
uyduramadık. Ancak, Cumhuriyetle çağdaş uygarlığa ulaşmanın umu
dunu yeşerttik. Şu anda, son iki yüzyılda olduğu gibi yüreğimiz ağ
zımızda. Bilgi çağı trenine atlamak umudu ile bu treni kaçırmak kay
gısını aynı anda yaşıyoruz. Umudumuzu besleyen güç kaynaklarımız
olduğu gibi, kaygılarımızı artıran ağır sorunlarımız var.
Toplumumuz, çağdaş ve demokratik bir yönetimin önünde açacağı
kulvarlarda hızla ilerleyeceğine içtenlikle inanıyor. Yeni Demokrasi
Hareketi, toplumun geniş demokrasi ortamında barış ve beraberlik
içinde, eşit ve adil şartlarda yarışabileceğine, piyasa ekonomisi ile
büyük gelişmeler göstereceğine ve çağı yakalayacağına inananların
hareketidir.
Yeni Demokrasi Hareketi, tarihimizin ve toplumumuzun her türlü
olumlu birikimini arkasına alarak; çeşitli kimliklerden oluşan eşsiz bir
mozaik olarak gördüğü halkımızı, iç barış, uyum ve uzlaşma içinde bir
arada tutarak ve yurttaşlarımızın bilgi ve beceri düzeyini sürekli yük
selterek, ülkemizi 21. yüzyılla buluşturmak amacındadır.

60

ÜÇ T E M E L ÖZGÜRLÜK
Yeni Demokrasi Hareketi toplumun üç temel özgürlüğe dayanarak ge
lişebileceğine inanır.
Bu özgürlüklerin birincisi, "İnsanın düşüncelerini ifade etme öz
gürlüğüdür. İfade özgürlüğü, gerçeklerin hiç bir kişi ya da grubun te
kelinde olmadığı anlamına gelir. Düşüncelerin özgürce açık
lanabilmesi ve özgürce örgütlenebilmesi, insanları hoşgörülü kılar,
birbirine saygı duymayı öğretir, toplumda suskunluk ve baskının ya
rattığı sertleşmeyi, kutuplaşma ve bölünmeyi engeller.
İnsanın ikinci doğal ve temel hakkı, inanç dünyasını kısıtlamadan ya
şayabilmesi anlamına gelen din ve vicdan özgürlüğüdür. İnanç fark
lılıklarından toplumun gönüllü birlik ve beraberliğine giden yol vic
dan özgürlüğünden geçer. Din ve vicdan özgürlüğünün kamu
düzenine yansıması, devletin toplumdaki inançlar arasında hiç bir ayı
rım yapmaması, onlar arasında tarafsız kalması anlamına gelen la
ikliktir. Laikliğin temel gereği din ve vicdan özgürlüğü ise, din ve vic
dan özgürlüğünün tek güvencesi devletin laik olmasıdır.
Üçüncü büyük hak ise girişim özgürlüğüdür. Maddi zenginliklerin kö
keninde, insanların yeniliğin içerdiği riski alma arzusu ve iradesi
yatar. İnisiyatif alma özgürlüğü yaratıcılığı besler. İnsanın yaratıcı
enerjisi toplumsal dinamizmin, ekonomik refahın ve teknolojik ge
lişmenin motorudur. Girişim özgürlüğü, devletin ekonomiye mü
dahalesinin en düşük düzeyde tutulmasını gerektirif. Devlet, ancak in
sanın iş kurma ve mülk sahibi olma arzusunu desteklemeli ve daha
çok çalışıp daha çok üretmesinin karşılığını almasını sağlayacak re
kabet ve fırsat eşitliği ortamını sağlamalıdır.
Yeni Demokrasi Hareketi, sorunlarımızın .tümünün özgür ve de
mokratik bir tartışma ortamında çözülebileceğine inanır. Baskı, şiddet
ve terör sorunların çözümünde araç olarak kullanılamaz. Bu bağlamda
etnik ayrımcılık ve teokratik devlet düzeni kurma istekleri ancak barış
ortamında, tartışma ve hoşgörüyle etkisizleştirilebilir.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin imzaladığı İnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesi, Paris Şartı gibi anlaşmalar, Yeni Demokrasi Hareketi'nin titizlikle uyacağı belgelerdir.

SİYASETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Evrensel anlamda temel özgürlüklere kavuşan toplumda devletin ör
gütsel yapısı da buna uygun olarak ve çağdaş yönetim anlayış ve i l 
keleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

Hukuk Düzeni:
1982 anayasası ve yürürlükteki pekçok yasa ülkemizdeki toplumsal,
ekonomik ve siyasal gelişmeyi taşıyamaz hale gelmiş ve içinde ya
şadığımız krizi aşmanın önündeki en büyük engele dönüşmüştür.
Yeni Demokrasi Hareketi, devleti kutsal ilan etmeyen, kişi hak ve öz
gürlüklerini başa alan, kısacası devleti değil, vatandaşı koruyan bir an
layışla hazırlanmış bir anayasaya ihtiyaç olduğuna inanmaktadır.
Yeni Demokrasi Hareketi, demokratik hukuk devletinin kuruluş bel
gesi olarak kısa ve ayrıntısız bir anayasanın serbest seçimle gelen hal
kın temsilcileri tarafından ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ya
pılmasını ve ilk genel seçimle oluşacak Türkiye Büyük Mîllet
Meclisi'nin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini savunur.

Temel Hak ve Özgürlükler:
Temel hak ve özgürlükler güvence altına alınacak, kişiler, siyasal, eko
nomik ve sosyal faaliyetlerinde, ibadetlerinde, dillerini ve kültürel
kimliklerini geliştirmede, devletin kendileriyle ilgili aldığı kararlan
öğrenmede, bireysel ya da toplu olarak haklarını aramada, başkalarının
özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, tamamen özgür ola
caklardır.
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Yeni Demokrasi Hareketi, siyasal katılımın yaygınlaştırılmasını sa
vunur. Vatandaşların siyasal haklarını sınırlandıran hukuki dü
zenlemelerin tümü kaldırılacaktır. Bu amaçla kamu görevlilerinin,
sendikacıların ve öğrencilerin siyasal partilere üye olabilmeleri sağ
lanacaktır.

Kimlikler Sorunu:
Yeni Demokrasi Hareketi, kimlik farklılıklarını Türkiye'nin bir zaafı
değil bir zenginliği olarak görür. Y D H her türlü kimlik sorununun tar
tışma, diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülebileceğine inanır. Y D H , kim
lik sorunlarının ancak Türkiye'nin bütünlüğü çerçevesinde çö
zülebileceği görüşündedir. Baskı ve şiddetin sorunların çözümünde
araç olarak kullanılmasını kabul etmez.
Yasalardaki mevcut kısıtlamalar çerçevesinde ülkemizin en yakıcı so
runlarının siyasal partiler, basın ve kamuoyu tarafından ifade edi
lebilmesi, tartışılması ve çözüme kavuşturulması olanaksızdır. Oysa,
bu sorunlar iç barışımızı ve refahımızı tehdit etmektedir.
Y D H , özgür bir tartışma ortamının sağlanması, ifade ve örgütlenme
özgürlüklerinin sınırlarının genişletilmesi için öncelikle, başta Siyasi
Partiler, Seçim ve Ceza Kanunları olmak üzere, bütün kanunlardaki
kısıtlayıcı maddelerin kaldırılmasını savunur.
Y D H , öteki sorunların çözümünde olduğu gibi, kimlik sorunlarının
çözümünde de, altında Türkiye'nin imzası bulunan İnsan Haklan Ev
rensel Beyannamesi ve Paris Şartı gibi anlaşmalara titizlikle uya
cağına söz verir.

Yasama:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplumumuzu temsil edebilmesi ve
istikrarlı hükümetlerin iş başına gelebilmesi için seçim sisteminde ge
rekli değişiklikler yapılacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi, bütün vatandaşları ilgilendiren temel ko
nulardaki anayasa ve yasa değişiklikleri için gerektiğinde vatandaşın
oyuna başvurulmasını, demokratikleşmenin ayrılmaz bir parçası ola
rak görür. Güçler arasındaki dengenin sağlanabilmesi için yasamanın
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yürütmeyi etkili bir biçimde denetleyebilmesi güvence altına alınacak,
ayrıca parlamento içi denetim yolları güçlendirilecektir. M i l 
letvekillerinin dokunulmazlıkları sadece yasama faaliyetleri ve siyasi
çalışmalarıyla sınırlı olacaktır. Türkiye milletvekilliği kurumu ge
tirilecek; her görüşün parlamentoya yansıyabilmesi için, Türkiye mil
letvekilleri yurt dü/.eyinde ve tam oranlı temsil esasına göre se
çilecektir.

Yürütme:
Merkezi yönetim, merkeziyetçilikten kurtarılarak yerinden yönetim
esasına göre yeniden örgütlenecek, merkezdeki görev ve yetkilerin
büyük bir kısmı merkezi yönetimin yerel birimleri ile yerel yö
netimlere bırakılacaktır. Devlet ekonomik hayattan çekilerek asli gö
revlerine dönecektir. Bunların sonucunda bakanlıkların sayısı azal
tılacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi, askeri bürokrasinin sivil otoriteye tabi ol
ması ilkesini savunur. Milli Güvenlik Kurulu'nun anayasal bir kurum
olmaktan çıkarılmasını, yetki ve sorumluluklarının yukarıda belirtilen
ilke çerçevesinde yeniden tanımlanmasını, devletin yeniden ya
pılanmasının önşartı kabul eder.
Yeni Demokrasi Hareketi, çağın gelişmiş yönetim ve demokrasi an
layışına uygun olarak yerel yönetimleri demokratikleştirecek ve güç
lendirecektir. Böylece halkın yerel yöneticilerini daha dar bir çer
çevede seçmesi, izlemesi ve denetlemesi mümkün olacaktır. Yerel
yönetimler, daha çok kaynak yaratabilecek, bütçelerini, kendi yatırım
programlarını ve kadrolarını özgürce oluşturabileceklerdir. Bu ilkelere
uygun olarak büyük kentler için özel bir yönetim modeli ge
liştirilecektir.
Kamu yöneticileri, görevlerini siyasal baskılardan uzak tam bir ta
rafsızlıkla yapabilmeleri için gerekli maddi ve yasal güvencelere ka
vuşturulacaktır. Kamu yönetimi şeffaflaştırılacak, yurttaşlara ken
dilerini ilgilendiren her konuda bilgilenme, denetim ve dava hakkı
tanınacaktır.
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Yargı:
Yeni Demokrasi Hareketi, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ulus
lararası belgelerde de vurgulanan adil yargılanma hakkının hayata ge
çirilmesi için gereken tüm hukuki ve fiziki düzenlemeleri ger
çekleştirecektir. Yargı bağımsızlığını ve hakim güvencesini eksiksiz
sağlayacaktır. Hakimlerin kişisel sorumluluğuna ilişkin hukuk ku
rallarına işlerlik kazandıracaktır, tdari, mali ve adli yargının kendi
içindeki bütünlüğü sağlanacaktır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi
olağan dışı yargı mercileri kaldırılacak ve doğal hakim ilkesi geçerli
kılınacaktır. Adalet Bakanlığı yeniden yapılandırılacak, adli polis ör
gütü kurulacaktır. Mahkemeler çağdaş binalara ve en son teknik do
nanıma kavuşturulacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi yargının hızlı, etkin ve adil olabilmesi için
yasalardaki çelişkileri ayıklayarak yalın ve birbiriyle uyumlu çağdaş
düzenlemelere gidilecektir.

EKONOMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Yeni Demokrasi Hareketi'nin ekonomide temel hedefi Türkiye'yi is
tikrarlı, güçlü ve dünyayla bütünleşebilecek bir konuma taşımaktır. Bu
amaçla piyasa ekonomisinin dışa açık, rekabetçi, üretken ve verimli
bir biçimde çalışabilmesinin önündeki bütün engeller kaldırılacaktır.
Piyasa ekonomisinin hukuki alt yapısı kurulacak, haksız kazancın ve
tekelleşmenin önlenmesi, tüketicinin korunması, akit özgürlüğünün
sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Ser
maye ve finans piyasalarının hızla gelişmesi ve sağlıklı işlemesi için
gerekli önlemler alınacak, denetim ve güvenceler sağlanacaktır. Dev
letin işletmecilikten ve ticari bankacılıktan çekilmesi sağlanacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi, sanayi, ve tarım sektörlerindeki iş
letmelerimizin dünyadaki benzerleriyle tam rekabetçi koşullarda ça
lışmasını sağlayacak ortamı oluşturacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi, iş dünyası ile diyalog içinde stratejileri be
lirleyerek, bu doğrultudaki girişimleri ve araştırma - geliştirme ça
lışmalarını teşvik edecek; bilgi üretimi, toplanması ve dağıtımı için
kurulacak en yeni teknolojileri destekleyecektir. Türkiye'nin her yö
resinde gelişmekte olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin dünyaya
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açılmalarını sağlamak, teknolojilerini ve pazar koşullarını iyileştirmek
Yeni Demokrasi Hareketi'nin önde gelen amaçlarındandır.
Yeni Demokrasi Hareketi, ekonomik bütünleşmeleri, bu bağlamda
gümrük birliğini Türkiye'nin ekonomik ortamını ve çalışma koşullarını
iyileştirecek, çevrenin korunmasını, sürdürebilir kalkınmayı ve re
kabeti geliştirecek çok yararlı bir ortaklık olarak değerlendirmektir.
Yeni Demokrasi Hareketi ülke ekonomisinin dış ekonomilerle uyum
laştırılması için altyapı eksikliklerinin hızla tamamlanmasını sağ
layacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi kamu maliyesini denk bütçe hedefine göre
düzenleyecektir. Merkez Bankası özerkleştirilecek, devletin bütün
gelir ve giderleri tek bütçede toplanacaktır. Kamu harcamalarının dev
letin vergi ve diğer gelirleriyle karşılanması hedeflenecek, kamu borç
lanma gereği en aza indirilecektir. Bu önlemler ve üretkenliğin artması
sonucunda enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi sağlanacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi KİT'lerin özelleştirilmesini, kamu açık
larının kapatılması veya bu işletmelerin zararlarının önlenmesi ama
cıyla değil, devletin ticari hayattan çekilerek asli görevlerini daha iyi
yapması ve ekonominin verimliliğinin artması amacıyla savunur.
Özelleştirme sonrasında ekonomideki rekabet ortamının daha da ge
lişeceğine inanır. YDH'ya göre özelleştirme, kamu olanaklarının siyasi
amaçla kullanılmasının siyasi hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini
gidermekte de önemli bir rol oynayacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi verginin tabana yayılması ve her vatandaşın
vergi mükellefi olması için gerekli önlemleri alacaktır. Vergi oran
larının, ücretlilerden başlanarak azaltılması ve teşebbüs gücünü et
kilemeyecek d ü z e y e indirilmesi esastır. Vergi idaresi-mükellef iliş
kileri basitleştirilecek ve hızlandırılacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi ekonomide itici gücün özel sektörde ol
duğuna inanır. Merkezi ve yerel planlama birimleri, ülke ekonomisinin
ihtiyacı olan bilgi ve teknik altyapıyla ilgili stratejileri belirler, enerji,
ulaşım, sulama ve diğer alt yapı yatırımlarına ve geri kalmış bölgelerin
gelişmesine ilişkin planları yapar.
Y D H çalışma hayatının sosyal tarafları arasında üretimin ve eko
nominin değişen koşullarını dikkate alan, serbest pazarlığa ve diyaloga
dayanan yeni bir endüstri ilişkileri sistemi ve kültürü oluşmasını des
tekler.
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TOPLUMSAL YAŞAMIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Sosyal Adalet:
Yeni Demokrasi Hareketi, sosyal adaletin adil gelir dağılımı, fırsat
eşitliği, etkin bir sosyal güvenlik sistemi ve güçsüzlerin korunması
kavramlarından oluştuğunu kabul eder.
Gelir dağılımında adaletin sağlanması esas olarak serbest pazarlık or
tamının oluşturulmasına ve insanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerinin
yükselmesine bağlıdır. Bu, çalışanların mesleki ve demokratik ör
gütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür.
Kamu çalışanlarına grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme
hakkı tanınacaktır.
Fırsat eşitliğinin gerçekleşmesi için toplumun tüm bireylerinin ye
teneklerini sonuna kadar geliştirebilecekleri ortamı ve olanakları sağ
lamak esastır.
Yeni Demokrasi Hareketi yurttaşların tümünü kapsayacak bir sosyal
güvenlik sistemi kuracaktır. Bu sistem, devletin koyduğu kurallar çer
çevesinde ve gözetimi altında özel kesime de* açılacaktır. Birey kendi
sosyal güvenlik koşullan hakkında karar verme özgürlüğüne sahip
olacaktır. Böylece sosyal güvenlik sisteminin bireyin daha düşük prim
ödeyerek, daha etkin ve kaliteli hizmet sağlayacağı bir anlayışla ör
gütlenmesi sağlanacaktır.
Devlet, ekonomik açıdan güçsüz olan yurttaşlarını destekleyecek ön
lemleri alacak, bu bağlamda işsizlik sigortası oluşturulacaktır. Emek
lilerin sosyal güvenlik kurumlarından elde ettiği gelirin geçinmeyi
sağlayacak bir miktarda olması esastır.
Özürlülerin toplumsal ve ekonomik hayata kazandınlması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
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Eğitim:
Yeni Demokrasi Hareketi toplumun en önemli değerlerinden birinin
nitelikli insan olduğuna inanır. İnsanın çağdaş bilgiyle donatılmış ol
masının yanında, erdemli, barışçı, farklı düşüncelere saygılı ve öz
verili olması gerektiği görüşündedir. Y D H toplumun mutluluğu için
eğitimin, özgürlükçü, becerikli, yeniliklere açık ve özgüvenli in
sanların yetişeceği biçimde düzenlenmesinden yanadır. Bu anlayışla
yetişecek insanlar, bilgi toplumunun gereklerine ve dünya koşullarına
ayak uydurabilecek kişiler olacaktır.
Yeni Demokrasi Hareketi, ülke kaynaklarının önemli bir bölümünü
böyle bir eğitimi gerçekleştirmek üzere kullanacaktır. Kamu her yurt
taşa 8 yıllık bir temel eğitim sağlamakla yükümlüdür. Merkezi ida
renin ve yerel yönetimlerin yanısıra gönüllü kuruluşların ve özel ke
simin de eğitimde hizmet vermesi desteklenecek, meslek eğitimi
yaygınlaştınlacaktır. Yüksek öğrenim paralı olacaktır. Maddi gücü ye
tersiz öğrencilere burs verilecektir. Özel üniversitelerin açılması teşvik
edilecektir. Eğitim, yetişkinlerin de her kademede yararlanabileceği
biçimde planlanacaktır. Mevcut üniversitelerin kalitesi yükseltilecek,
ayrıca kaliteli ve yüksek standartta eğitim veren, araştırma ağırlıklı
üniversiteler desteklenecektir. YÖK kaldırılacak, üniversiteler ara
sında koordinasyonu sağlamakla görevli özerk bir kurum oluş
turulacaktır.
Eğitim ve araştırmaya milli gelirden ayrılan payın O E C D ortalamasına
erişmesi hedeftir. Türkiye'nin teknolojik altyapısını geliştirip güç
lendirecek her türlü araştırma faaliyeti özendirilecek, teknoparklar ve
teknoloji koridorları oluşturulacaktır

Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikaları:
Yeni Demokrasi Hareketi, önümüzdeki 10 yıl içinde kentli nüfusun
%80'e yükseleceğini öngörür ve kentleşmenin ekonomik kalkınmanın
temel şartlarından biri olduğuna inanır. Kentleşmeyi sakıncalı görmez,
ancak çarpık kentleşmenin büyük sosyal sorunlarla ekonomik ve çevre
sorunları yarattığını düşünür. Kamu arazilerinin sağlıklı bir kent olu
şumu için planlamasını ve satılmasını savunur.
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Y D H yerel yönetimlerin merkezi yönetimden bazı hizmet ve kay
nakları devralarak kent yaşamının kalitesini yükseltmelerini sağ
layacaktır.
Y D H , kırsal alandaki göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmek,
köyü yaşanabilir kılmak için, tarıma dayalı ve tanm dışı faaliyetleri
yaygınlaştırmak, bütünleştirmek ve girişimciliği desteklemek yoluna
gidecektir. Kırsal kesimdeki hazine arazileri bu amaçla de
ğerlendirilecektir.

Çevre:
Yeni Demokrasi Hareketi, çevreyi ekonomik ve toplumsal kararlarda
dikkate alınması gereken yaşamsal bir boyut ve insan haklarının ay
rılmaz bir parçası olarak görür. Bugünün insanının yaşam koşullarını
iyileştiren, aynı zamanda geleceğini tehlikeye atmayan, canlıların
yaşam ortamlarını ve çeşitliliğini bozmayan, sürdürülebilir bir kal
kınma anlayışını kabul eder. Y D H , bu amaca ulusal, bölgesel ve kü
resel sorumluluk bilinciyle ve etkili sivil toplum örgütlenmeleri ile
ulaşabileceği inancındadır.

Gençlik:
Yeni Demokrasi Hareketi, bir gençlik hareketidir. Gençliğe kaliteli
eğitim, gelişmesini sağlayacak rekabetçi bir ortam, sosyal güvenlik ve
özgür bir fikir platformu sağlar. Gençliğin sınırsız dinamizmi, kültürel
birikimi ve enerjisi ile toplumu ileriye taşıyacak bir güç olarak top
lumsal yaşama katılımını özendirir.

Kadın:
Yeni Demokrasi Hareketi, kadınların toplum yaşamına olduğu gibi
politikaya da eşit düzeyde katılımını savunur. Kadının sosyal ve si
yasal yaşamdaki eşitliğinin hukuk düzlemine taşınabilmesi için ge
rekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirir. Üretime katılan kadınların so
runları için çalışma saatlerinin esnekliği, kreş, eşit işe eşit ücret gibi
çözümleri birlikte oluşturur.
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Sağlık:
Yeni Demokrasi Hareketi'nin sağlık konusundaki hedefi, her bireyin
temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu bağlamda, koruyucu
sağlık hizmetlerini esas olarak kamu yerine getirir. Sağlık hizmetleri,
kamunun yanısıra gönüllü kuruluşlarla ve özel sektör tarafından yü
rütülebilir. Kamu ve konuyla ilgili mesleki kuruluşlar bu konuda etkin
ve tavizsiz bir denetim uygulayacaklardır.
Sağlık hizmetlerinde kalite ve standart Avrupa Birliği ölçülerine, sağ
lık harcamalarının milli gelirdeki payı ise Birleşmiş Milletler'in insani
gelişme endekslerindeki ölçülere ulaştırılacaktır.

BARIŞÇI DIŞ POLİTİKA
YDH'nın temel dış politika ilkesi bütün ülkelerle barış, demokrasi ve
karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler geliştirmektir.
Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı kuvvet
kullanmaktan ya da kuvvet kullanma tehditinde bulunmaktan sa
kınmak her zaman temel bir ilkemiz olacaktır.
Türkiye, dünya düzeninin barış ve demokrasi ilkeleri temelinde ye
niden yapılandırılmasında, Birleşmiş Milletler örgütünün yeni ih
tiyaçlara uygun yeniden düzenlenmesinde ve kollektif güvenliğin sağ
lanmasında sorumluluk üstlenmeye açık olacaktır. Türkiye, kendini
yenilediği ölçüde dünyanın ve bölgenin yenilenmesine katkıda bu
lunabilecektir.
Batı ile Doğunun, Kuzey ile Güney'in kesiştiği bir yerde, BalkanlarKafkaslar-Ortadoğu üçgeninin merkezinde yeralan Türkiye'nin, bütün
bu bölgede demokrasinin ve piyasa ekonomisinin güçlenmesi ve barış
ve işbirliğinin gelişmesi için sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.
Türkiye, Batı ittifakının genel ilkelerini benimseyen ve savunan bir
ülke olarak kalmakla birlikte, bulunduğu özel konumda Batı ile Doğu
uygarlıktan arasında bir köprü rolü oynayacaktır. Türkiye'nin kendi
bünyesinde demokrasi, laiklik ve ekonomik verimlilik ile ahlaklı ve er
demli davranışın ve dayanışma ruhunun bir sentezinin yaşama ge
çirmesi, bu rolünü başarıyla yerine getirmesinin'güvencesi olacaktır.
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Türk kökenli devlet ve topluluklar arasında çok yönlü işbirliğinin ge
lişmesine katkıda bulunmak dış politikamızın bir başka doğrultusu
olacaktır.
Y D H , yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın bulundukları ülkelerde ve
Türkiye'de, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere eşit haklara ka
vuşması

için her çabayı gösterecektir. Yurtdışında yaşayan yurt

taşlarımızın, bulundukları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri ge
liştirici bir rol oynaması için çaba gösterilecektir.

Yeni Demokrasi Hareketi, bu programdaki temel yaklaşımlar çer
çevesinde, her konuda "iktidara yürüyüş programları" ve "uygulama
projeleri" hazırlayarak halkımızın dikkatine sunacaktır.
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