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K U R U L T A Y YÖNETMELİĞİ 

BÖLÜM I 

G E N E L HÜKÜMLER 

KURULTAYIN TANIMI 

MADDE 1 -

Kurultay partinin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde 
toplumun, ülkenin ve partinin genel sorunlarını ve partinin ilkelerini, 
tutumunu görüşür ve karara bağlar. 

Bütün partililer kurultay kararlarına uymakla yükümlüdür. Kurultay 
kararlan ilgililere ve kamuoyuna duyurulur. 

GÖREV VE YETKİLER 

MADDE 2-

A) Partinin merkez organlarını 
a) Genel Başkanı, 
b) Parti Meclisi üyelerini, (80 asıl, 20 yedek üye) seçer. 
c) Yüksek Disiplin kurulu Başkan ve üyelerini (15 asıl ve 15 ye

dek üye) seçer. 

B) Parti Meclisinin çalışma raporunu görüşür ve karara bağlar. 

C) Partinin kesin hesabını inceleyerek kabul eder, Parti Meclisi'ni 
aklar veya kesin hesabı reddeder. 

D) Partinin tüzüğünü ve programını kabul eder, gerekli gördüğü 
değişiklikleri yapar. 
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E) Kurultay yönetmeliğini onaylar gerekli gördüğü değişiklikleri 
yapar. 

F) Partinin tüzel kişiliğine, kurultay üye tam sayısının üçte iki ço
ğunluk kararı ile son verebilir. Bu durumda partinin mal varlı
ğının bırakılacağı kurum ve kuruluşları, yöntemi belirler. 

G) Parti tüzük ve programı içinde, toplumu, ülkeyi, devleti ve parti
yi ilgilendiren konularda, kamu faaliyetleri ve parti politikaları 
hakkında genel nitelikte bağlayıcı ve dilek kararları alabilir. 

KURULTAYIN SÜRESİ 

MADDE 3-

Kurultay 2 yılda bir toplanır. Parti Meclisi kararı ile en çok bir yıl 
ertelenebilir. 

KURULTAY ÜYELERİ 

MADDE 4-

Kurultay üyeleri: 

A) Kurultayın Doğal Üyeleri 
a) Genel Başkan 
b) Parti Meclisi üyeleri 
c) T.B.M.M. Partili Üyeleri ve Partili Bakanlar 
d) Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, 

Kurultayın doğal üyeleridir. 

B) Kurultayın seçilmiş üyeleri 

İl kongrelerince o ilin T.B.M.M. üyeleri sayısının iki katı olarak seçi
len kurultay temsilcileri. 

Doğal üyeler ile kurultay temsilcileri "Kurultay Üyesi"dirler. 
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ONUR ÜYELERİ 

MADDE 5-

Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, 
Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Saymanlık, T.B.M.M. Başkanlı
ğı, Parti Meclisi Üyeliği, Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan
lık, Bakanlık yapanlar demokratik kitle örgütlerinin en üst birimleri
nin başkanlarından Partili olanlar ile kurultay üyesi olamayan il 
başkanları, Parti üyesi büyükşehir ve il belediye başkanları ve 
Tüzük hükümlerine göre, Genel Merkezde oluşturulan komisyonla
rın, çalışma gruplarının başkanları; Kurultayın onur üyesidir. 

ÜYELİK BELGESİ 

MADDE 6-

Kurultay üyelerinin seçim kurulunca onaylanıp, kesinleşmesinden 
sonra, Genel Sekreterlik her üye için içerik ve biçimlerini saptaya
cağı bir kurultay üyeliği belgesi düzenler. 

İllerden seçilen kurultay temsilcilerinin belgeleri, kendilerine veril
mek üzere alındı belgesi karşılığında il başkanlıklarına verilir. 

Doğal üyelerle, ayrı renkte düzenlenen onur üyelerinin belgeleri 
Genel Sekreterlikçe doğrudan kendilerine verilir. Bu belgeler Kurul
tay süresince yakalara takılır. 

ÇAĞRI, GÜNDEM 

MADDE 7-

Kurultayın toplanma kararını Parti Meclisi alır. Kurultayın toplana
cağı yer, gün ve saatiyle gündemi Parti Meclisince belirlenir. 
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En az 30 gün önce Genel Başkanca duyurulur. Duyuruda ilk toplan
tıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının yeri, günü, saati ile 
toplantıda çoğunluk aranmayacağı da belirtilir. 

Kurultay gününün duyurulmasından başlayarak 15 gün içinde Ge
nel Başkana ulaşma koşulu ile Kurultay üyelerinin en az beşte biri
nin imzasını taşıyan istemler de geçici olarak gündeme alınır. Bu 
konuların görüşülebilmesi, kurultay kararına bağlıdır. Oylamadan 
önce, öneride imzası bulunanlardan birisi ile Parti Meclisi adına bir 
üye konuşabilir. 

Genel Sekreterlik, seçim kuruluna, idari mercilere gerekli belgeleri 
de ekleyerek başvurur. 

TOPLANTI Y E T E R SAYISI 

MADDE 8-

Kurultay toplantı yeter sayısı kurultay üye tam sayısının salt çoğun
luğudur. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

AÇILIŞ 

MADDE 9-

Toplantı yeter sayısının oluştuğu saptanarak ve bu duyurularak 
kurultayı Genel Başkan, yoksa Genel Başkan vekili açar. 

BAŞKANLIK KURULU 

MADDE 10-

Genel Başkan yoksa Genel Başkan vekilinin açış konuşmasından 
sonra, kurultay başkanı, iki başkan yardımcısı ile yeterli sayıda 
yazman üyeden oluşan Başkanlık Kurulu, kurultay üyeleri arasın
dan gösterilen adaylardan seçilir. Kurultay Başkanı seçimini Genel 
Başkan, Genel Başkan yoksa vekili yaptırır. Diğer Başkanlık Kurul'u 
üyelerinin seçimini Kurultay Başkan'ı yaptırır. 
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Aksine karar alınmadıkça Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi açık 
oyla yapılır. 

GÜNDEMİN KESİNLEŞMESİ 

MADDE 11-

Kurultay Başkanı, gündeme geçmeden önce, varsa usulüne uygun 
gündem değişikliği önerilerini öncelikle kurultay kararına bağlar. 
Kurultaya katılan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği 
konular gündeme alınabilir. Ancak görüşülebilmesi için istemde 
bulunanlardan bir üye ve Parti Meclisi adına bir kişinin konuşma
sından sonra oylama yapılır. 

KARAR SAYISI, BİÇİMİ 

MADDE 12-

Yasa ve Tüzükte özel çoğunluk aranması dışında Kurultayda karar 
yeter sayısı katılan üyelerin çoğunluğudur. 

Aksine karar alınmadıkça kararlar açık oylama ile alınır. Kararlar 
başkanlıkça tutanağa yazılır ve duyurulur. 

GÖRÜŞMELER 

MADDE 13-

Aksine karar alınmadıkça kurultay oturumları açıktır. Kurultayda 
gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz veri
lir. Konuşmalarla ilgili söz süreleri konunun görüşülmesine geçil
meden önce kurultayca saptanır. Söz almış olanlar varsa, çalışma 
raporu üzerinde yedi, diğer konularda beş üye konuşmadan yeterlik 
önergesi oylanamaz. 
Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasını isteyen veya parti 
politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasını içeren önerileri, 
işleme koyabilmek ve karara bağlayabilmek için bu önerilerin Genel 
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Başkan, Parti Meclisi veya kurultay üyelerinin en az yirmide biri 
tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. 

Yasalar, tüzük ve program içinde toplum ve devleti ilgilendiren konu
larla, kamu faaliyetleri konusunda karar alınmasını isteyen önerilerin 
de işleme konulabilmesi, karar alınabilmesi için; bu önerilerin Kurul
taya katılan üyelerin üçtebiri tarafından yapılmış olması koşuldur. 

Kurultayda, Genel Başkan, Parti Meclisi, T.B.M.M. Grubu veya 
gerekli sayıdaki imzayı içeren kurultay üyelerince yapılmış, ilgili 
komisyonlarda görüşme konusu olmuş rapor ve karar tasarıları 
dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz. 

KOMİSYONLAR 

MADDE 14-

A) Kurultay Hazırlık Komisyonları: 

Genel Başkanlık Parti Meclisince Kurultaya sunulacak rapor ve 
karar tasarılarını, kurultay tarihinin duyumlusu ile birlikte, il başkan
larına ve T.B.M.M. Grubu'na gönderir. Kurultayda kurulacak komis
yonların adlarını da bildirir. T.B.M.M. Parti Grubu ve her ilin kurul
tay temsilcileri, kendi aralarında toplanarak rapor ve karar tasarıla
rını incelerler; görüşlerini saptarlar, ancak bağlayıcı kararlar ala
mazlar. Bu toplantılarda T.B.M.M. Grubu ve iller katılmak istedikleri 
kurultay hazırlık komisyonlarını belirlerler. Bu komisyonlar için 
T.B.M.M. Grubundan iki ve illerden birer üye görevlendirilir, görev
lendirilen üyelerin adları Genel Başkanlığa ivedilikle bildirilir. Hazır
lık komisyonlarına Genel Başkanın görevlendireceği üyeler de katı
lırlar. Hazırlık komisyonlarını Genel Başkan kurultaydan önce top
lantıya çağırır. 

B) Kurultay Komisyonları: 

Kurultayda T.B.M.M. Grubundan iki, illerden birer üye kurultay ko
misyonlarına seçilir. Parti Meclisi kurultay komisyonlarına yeter 
sayıda üye verir. Komisyonların görüşmelerine komisyon üyesi 
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olmayan kurultay üyeleri de katılabilirler, söz alabilirler, oy kullana
mazlar. 

Önceden belirlenen ve Genel Başkanlıkça duyurulan komisyonlar 
dışında bir komisyon kurulabilmesi için yeter sayıda üyenin imzala
dığı bir öneri verilirse, Kurultay bu konuda karar verebilir. 

Kurulan komisyonlara katılacak T.B.M.M. Grubu ve iller kurultay 
temsilcilerinin adları belirlenir ve Kurultayın bilgisine sunulur. Kurul
tay Başkanı, komisyonların toplanacakları yer, gün ve saati açıklar. 

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 

MADDE 15-

Genel Başkanın istemi, Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay üyele
rinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine kurultay Genel Başkan
ca olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Olağanüstü toplantıların gündemi isteyenlerce düzenlenir. Olağa
nüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Seçim yapı
lamaz. Ancak, Genel Başkan, gündeme seçim maddesi koyabilir. 
Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyeleri sayısı, üye 
tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme güven oyu ve 
seçim maddesi konulabilir. Olağanüstü toplantı en az 15 gün önce 
duyurulmak koşulu ile en geç 45 gün içinde yapılır. 

Gündemde seçim maddesi de var ise en az 15 gün önceden görev
li seçim kuruluna bilgi ve gerekli belgeler verilir. 
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SEÇİMLER 

II. BÖLÜM 

SEÇİM KURALLARI 

MADDE 16-

Kurultay seçimlerinde kur'a ile belirlenen harften başlamak üzere, 
soyadına göre hazırlanmış alfabetik liste kullanılır. Seçilecek üye 
sayısı kadar üye adı hizasına işaret konularak oy verilir. Seçilecek 
üye sayısından fazla ya da seçilecek üye sayısının % 90'ından 
eksik işaretlenmiş listeler geçersizdir. 

Kurultayda merkez organları seçimleri, yargı gözetimi altında gizli 
oy, açık ve aralıksız sayım ve ayırım ilkelerine göre yapılır. Seçim
lerde görevli seçim kurulu başkanınca onaylanmış kurultay üyeleri 
listesi esas alınır. Bu listede adı olmayanlar oy kullanamazlar. 

G E N E L BAŞKAN SEÇİMİ 

MADDE 17-

Genel Başkan, Kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile seçilir, ilk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü 
oylamada en çok oy alan aday seçilir. Ancak Genel Başkanlığa 
aday olabilmek için Kurultay üye tam sayısının yüzde yirmisinin 
yazılı önerisi koşuldur. 

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ 

MADDE 18-

Parti Meclisi'nin 80 asıl ve 20 yedek üyesi kurultayca gizli oyla seçi
lir. Seçimde en çok oy alan 80 üye asıl üye, onlardan sonra gelen 
20 üye de, oy sırası ile yedek üye seçilmiş olurlar. Eşit oy alanlar 
arasında ad çekme yoluna gidilir. Ad çekmeyi seçim kurulu başkanı 
yapar. 
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YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ 

MADDE 19-

Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 15 yedek üyesi Kurultayca gizli 
oyla seçilir. Seçim sonucunda en çok oy alan 15 üye asıl, onu izle
yen 15 üye de yedek seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çek
me yoluna gidilir, ad çekmeyi ilçe seçim kurulu başkanı yapar. 

SEÇİM İŞLEMLERİ 

MADDE 20-

Kurultayda yapılacak seçimlerde adaylar önceden saptanır. Adaylık 
önerileri yazılı veya sözlü olarak Başkanlık Kuruluna yapılır. Aday
ların başvurusu için başlangıç ve bitiş saatleri başkanlıkça kurulta
ya duyurulur. Başvuran adayların listesi kurultaya duyurulduktan 
sonra adaylık önerilemez. Aday olmayanlar seçilemez. 

Kurultayda gündemin seçimler maddesine gelindiğinde Kurultay 
Başkanı öncelikle seçimlere ilişkin işlemleri açıklar gerekli konular
da kurultay kararı alınır. 

Aday olanların seçilme yeterliğine ilişkin itiraz varsa Başkanlık Ku
rulu bunu inceler, karar verir kararını açıklar. Bu tür itirazlar karara 
bağlanmadan seçime geçilemez. 

OY PUSULASI 

MADDE 21-

Kurultayda yapılacak seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında 
her organın adayları ayrı listelerde gösterilir. Bu listeler yönetmeli
ğin 16.maddesindeki kurala göre düzenlenir. Kurultay Başkanlığın
ca yeterli sayıda bastırılıp çoğaltılan listeler görevli seçim kurulu 
başkanlığına mühürlettirilerek resmi oy pusulası haline getirilir. 

Oy pusulasında asıl, yedek ayırımı yapılmaz. Aday sayısının seçil
mesi gerekli asıl ve yedek üye toplamından az olmaması gözetilir. 
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OY KULLANMA 

MADDE 22-

Seçimler ilçe Seçim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan yeter sayıda
ki sandık kurullarınca yürütülür. Seçimler, yasaların Tüzüğün ve 
yönetmeliğin gerekli kıldığı ilkelere göre görevli Seçim Kurulu Baş
kanlığı tarafından yaptırılır. 

SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI 

MADDE 23-

Sayım ve ayrım tamamlandıktan sonra Sandık Kurulu Başkan ve 
üyelerince düzenlenerek imzalanan seçim sonuçlarını gösteren 
tutanak Kurultay Başkanlık Kurulunca kurultayda seçim yerine ası
larak üyelere duyurulur. 

İTİRAZ 

MADDE 24-

Kurultayda seçim sırasındaki işlemler ile seçim sonuçlarına kurultay 
üyelerince tutanağın düzenlenmesi gününden başlayarak iki gün 
içinde görevli seçim kurulu başkanı yargıca itiraz edilebilir. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 25-

9.2.1977 tarihli Kurultay Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Tü
zük hükümleri uyarınca hazırlanan bu yönetmelik, 1.3.1993 tarihli 
Genel Yönetim Kurulunda uygun bulunarak, 9 Mart 1993 tarihinde 
toplanan Kurultaya sunulmuş ve Kurultayca 9 Mart 1993 tarihinde 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
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PARTİ MECLİSİ V E M E R K E Z 
YÖNETİM K U R U L U 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 





PARTİ MECLİSİ V E M E R K E Z YÖNETİM K U R U L U 
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BÖLÜM I 

GENEL KURALLAR 

KAPSAM 

MADDE 1 -
Bu Yönetmelik, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun Siyasi 
Partiler Kanunu'nda ve Parti Tüzüğü'nde yazılı kurallara uygun 
olarak düzenli ve etkili bir biçimde çalışması yöntemlerini belirlemek 
amacıyla düzenlenmiştir. 

BÖLÜM II 

PARTİ MECLİSİNİN TOPLANMASI 
GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ 

PARTİ MECLİSİ İLK TOPLANTISI 

MADDE 2-

Parti Meclisi, Kurultay'daki seçimin kesin sonuçlarının açıklanması
nı izleyen ilk Cumartesi günü çağrısız olarak Genel Merkez bina
sında saat 10.00'da toplanır. O günde toplanmak olanaksız ise bu 
durum ve uygun ilk toplantı günü ve saati Genel Başkan tarafından 
Parti Meclisi üyelerine duyurulur. 

TOPLANTILAR 

MADDE 3-

Parti Meclisi toplantılarını Genel Başkan yönetir. Yokluğunda ken
disine vekillik etmek üzere Genel Başkan Yardımcılarından birini 
görevlendirir. Bu durumlarda toplantıları Genel Başkan Vekili yürü
tür ve Genel Başkan'ın yetkilerini kullanır. 
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Genel Başkan, Parti Meclisi'nin Başkanıdır. Genel Başkan Vekili, 
vekillik ettiği sürede Genel Başkan'ın yetkilerini kullanır. 

Parti Meclisi salt çoğunlukla toplanır. 

Parti Meclisi, en geç iki ayda bir olağan toplantı yapar. 

Parti Meclisi, Genel Başkan'ın gerek görmesi veya en az 15 Parti 
Meclisi üyesinin gerekçe gösterip gündem belirleyerek istemde 
bulunmasından sonra en geç bir hafta içinde toplanmak üzere Ge
nel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Olağanüstü toplantıda yalnız çağrıda yazılı konular görüşülür. Ko
nunun görüşülmesi tamamlandıktan sonra Parti Meclisi, çalışmala
rına devam kararı verirse başka konular da görüşülebilir. 

Üstüste üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan Parti Mec
lisi üyesinin üyeliğinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli 
oyu ile düşmüş sayılmasına karar verilebilir. 

TOPLANTIYA KATILACAK OLANLAR 

MADDE 4-

Parti Meclisi toplantılarına TBMM Grup Başkanı, Grup Başkanve-
killeri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir, önerilerde bulu
nabilir ancak oy kullanamazlar. 

Gerek görüldüğünde partili bakanlar da toplantıya çağrılabilir. 

ÇAĞRI - GÜNDEM 

MADDE 5-

Parti Meclisi toplantı çağrısını Genel Başkan yapar. 

Toplantıların gündemi Genel Başkanca belirlenir ve duyurulur. Parti 
Meclisi'nden 15 üyenin imzasını taşıyan önerilerin, gündeme alın
ması zorunludur. 
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Parti Meclisi toplantılarının çağrısı ve gündemi ile görüşülecek ra
porlar ve tasarılar, toplantıdan en az üç gün önce Genel Sekreter-
lik'çe üyelere ulaştırılır. 

Toplantılarda sunuşlardan sonra gündemle ilgili yeni öneriler yapı
labilir. Bu konuda, görüşmesiz lehte ve aleyhte birer kişiye beşer 
dakikayı geçmemek üzere üyeler tarafından söz verilir, öneriler, 
görüşmesiz oylanarak kabul ya da reddedilebileceği gibi, sonraki 
toplantıya da ertelenebilir. 

TOPLANTI KURALLARI 

MADDE 6-

Toplantılar Genel Başkan ya da vekilinin konuşmasıyla açılır. Bu 
konuşmayla ilgili olarak Parti Meclisi üyelerinden dileyenler, yerle
rinden görüşlerini kısaca bildirirler, varsa sorularını yöneltebilirler. 

Gündemin kesinleştirilmesinden önce toplantıda yeter sayısının 
olup-olmadığı saptanır, gerekirse yoklama yapılır. 

Gündemin kesinleştirilmesinden sonra gündem dışı söz isteyen 
ancak beş üyeye beşer dakikayı geçmemek üzere söz verilebilir. 

Gündemin görüşülmesinde Genel Başkan ya da vekilinden söz 
alınarak sıra ile konuşulur. Görüşülen konu ile ilgili olarak Genel 
Başkan, Genel Sekreter veya görevlendirilmiş Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi, sıraya bağlı olmaksızın söz a'abilirler. 

Olağan toplantıların başında, Genel Başkanca gerekli görülen ko
nularda yazılı sunuş yapmak üzere görevlendirilmiş kişilere 10 da
kikayı geçmemek üzere söz verilir. 

Söz süresi on dakikadır. Bu süre, Başkanın veya beş üyenin yazılı 
istemi üzerine uzatılabilir veya sınırlanabilir. 

Gündem maddeleri ve varsa komisyon raporu üzerindeki görüşme
ler, gerekçenin sunuluşu veya gerek görülürse raporun okunması 
ile başlar. Görüşmelerin sonunda gerek görülürse oylama yapılır. 
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Aksine bir kural ve istem yoksa oylamalar işaret ile yapılır. Toplan
tıya katılanlardan 15 üyenin yazılı istemi halinde oylamalar gizli 
oyla yapılır. 

Parti Meclisi toplantılarında, Tüzük ve Yönetmeliklerde işaret oyuna 
yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama 
yapılması, en az yedi üyenin yazılı istemine bağlıdır. Bu husustaki 
önergenin oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması 
gereklidir. Oylamaya açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanır, 
Parti Meclisi ad listesindeki üyelerle devam olunur, en son Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanır. 

Parti Meclisi'ndeki görüşmelerde en az beş üye konuşmadan gö
rüşmelerin yeterliği konusunda önerge verilemez. Yeterlik önergesi 
üzerinde beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte ancak 
birer üyeye söz verilir. 

Değişiklik önergeleri varsa en aykırı olandan başlayarak aykırılık 
sırasına göre görüşülür. 

Bir konunun görüşülmesine yer olmadığı yolunda veya gündem 
hakkında bir maddenin öncelikle görüşülmesi ya da geri bırakılması 
önerileri, asıl konudan önce görüşülür. Böyle bir yöntem önerisi 
yapılırsa, beşer dakikadan fazla olmamak koşuluyla önerisini açık
lamak üzere öneriyi yapan üye ile lehte ve aleyhte en çok birer 
kişiye söz verilir; gerekirse oylama yapılır. 

Kararlar, aksine bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğu ile alınır. Karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tam sayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

Toplantıların açılış konuşmasından sonraki bölümü, aksine bir ka
rar alınmadıkça gizlidir. 

Gizli toplantılar hakkında bilgi verme yetkisi Genel Başkan veya 
görevlendireceği üyeye aittir. 
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GÖRÜŞMELERİN YAZIMI 

MADDE 7-

Görüşmelerin tam olarak tutanağa yazılması yolunda bir karar yok
sa, görüşmelerin özeti yazılır. Tutanak özetinde konuşanların adları 
ve konuşmanın özeti belirtilir. 

Tutanak ya da özetinin karar defterine yazılması ve saklanması 
Genel Sekreterlik'çe yerine getirilir. Gerekirse bu amaçla bir Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilebilir veya dışarıdan bir özel 
görevli de bulundurulabilir. 

Tutanak ya da özeti bir sonraki toplantıda üyelerin bilgisine sunulur. 

Tutanak ya da özeti hakkında diyeceği olanlar bu konuda açıklama 
yaparak düzeltme isteminde bulunabilirler. Bu istem görüşmesiz 
karara bağlanır. 

KARARLARIN YAZIMI 

MADDE 8-

Toplantılarda alınan kararlar, toplantı günü ve karar sıra sayısı 
belirlenerek karar defterine yazılır. Toplantıya katılan üyeler karar 
defterini imzalar. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini de 
açıklayarak kararı imzalayabilir. 

İZİN VE YOKLAMA 

MADDE 9-

Toplantıda bulunamayacak üyeler özürlerini bildirerek Genel Baş-
kan'dan izin alırlar. 

Toplantıların başında yoklama çizelgesi katılanlar tarafından imza
lanır. Görevli ve izinli olanlarla toplantıya özürsüz katılmayanlar 
belirlenir. Bu durum kararda da belirtilir. 
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SEÇİMLERE İLİŞKİN KURALLAR 

MADDE 10-

Parti Meclisi'nde seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır. Seçilebil
mek için aksine bir kural yoksa üye tam sayısının salt çoğunluğu
nun oyu gereklidir. Gündemde seçim maddesi varsa, Genel Sekre
terlikçe seçim için gerekli hazırlıklar yapılır. 

Seçimlere geçilmeden Genel Başkan ya da vekili veya görevlendiri
lecek bir üye, seçim hakkında bilgi verir ve uygulanacak yöntemi 
açıklar. 

Açıklamadan sonra aday başvuruları istenir. Adaylık için toplu ya 
da bireysel yazılı veya sözlü öneriler yapılabilir. Her görev için gös
terilen ya da başvuran adaylar ayrı ayrı belirtilir. 

Adayların listesi yazı tahtasına seçime katılanların okuyabileceği 
büyüklükte yazılır. 

Aynı görev için seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde seçim, 
çarşaf liste usulüyle yapılır. 

Başvurular tamamlandıktan ve oy pusulaları hazırlandıktan sonra 
ad çekme yolu ile üç kişilik ayrım-sayım komisyonu oluşturulur. 

Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben oylamaya geçilir. 

Her görev için yapılan seçim turlarının sonunda ayrım-sayım ko
misyonunca düzenlenen, o tura ait seçim sonuçları açıklanır. Seçi
lemeyen yerler için yeni adaylık başvurusu yapılabilir veya yeni 
aday önerilebilir. Bir görev için yapılan seçim tamamlanmadan di
ğer seçime geçilemez. 

Seçilecek sayıdan çok ya da az aday işaretlenmiş oy pusulaları 
geçersiz sayılır. 

Elle yazılarak düzenlenen oy pusulalarına seçilecek sayıdan az 
isim yazılması halinde pusula geçersiz sayılır. Seçilecek sayıdan 
çok isim yazılmış pusulalardaki seçilecek sayıdan sonraki isimler 
yazılmamış sayılır. Aday olmayanların isimlerinin yazıldığı oy pusu
laları da geçersizdir. 
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Dağıtılan oy pusulalarından başka kağıtlara yazılan oylar geçersizdir. 

Her turun başında oylamaya başlandığı ilan edilir. Oy verme işle
minin tamamlandığı da duyurulur. Bu duyurudan sonra o tur için oy 
kullanılmaz. 

Seçim işlemine ve seçim sonuçlarına yönelik itirazlar ancak aynı 
oturum içinde yapılabilir, itirazlar aynı toplantıda görüşülerek katı
lanların oy çokluğu ile karara bağlanır. Bir seçime ilişkin itiraz kara
ra bağlanmadan sonraki işlemlere geçilemez, itiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir. 

PARTİ MECLİSİNİN OLUŞUMU 

MADDE 11-

Parti Meclisi, Kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organıdır. 

Genel Başkan ile Kurultayca seçilen 80 üyeden oluşur; 20 yedek 
üye vardır. 

PARTİ MECLİSİ'NİN GÖREVLERİ 

MADDE 12-

Parti Meclisi: 

1. Parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultu
sunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır. 

2. Parti programını, kurultay kararlarını ve seçim bildirgelerini 
topluma benimsetmek için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri 
alır ve direktifler verir. 

3. Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan çalışma raporunu ve 
kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak Kurultaya sunar. Yıllık 
çalışma programları ile'yıllık bütçeyi ve bilançoyu görüşüp 
onaylar. 
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4. Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kurultay gündemleri ile 
seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlar. 

5. Yasa ve tüzük kuralları uyarınca Merkez Yönetim Kurulu'nun 
hazırladığı yönetmelikleri görüşüp kabul eder. 

6. Merkez Yönetim Kurulu'nun ve Parti Meclisi üyelerinin sunduğu 
raporları, önerileri, karar tasarılarını görüşüp karara bağlar. 

7. Hükümet kurmak, hükümete katılmak, hükümetten çekilmek 
konularında karar verir. 

8. Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kural
larına göre aday saptama yöntemine ilişkin kararlar alır; kon
tenjan adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi ge
reken adayları saptar. 

9. Partinin uluslararası kuruluşlara üye olması için başvuruda 
bulunulmasına karar verebilir. 

10. Genel Başkan'ın veya Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üze
rine disiplin cezalarının bağışlanmasına ilişkin kararlar verebilir. 

BÖLÜM III 

MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN 
OLUŞTURULMASI 

OLUŞUM ve GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ 

MADE 13-

Parti Meclisi, Kurultaydan sonraki ilk toplantısında meclis üyeleri 
arasından 20 üyeyi gizli oyla Merkez Yönetim Kurulu'na seçer. 

En az 20 Parti Meclisi üyesinin Merkez Yönetim Kurulu hakkında 
güvensizlik önergesi vermesi halinde Parti Meclisi üye tam sayısı
nın salt çoğunluğunun oyları ile Merkez Yönetim Kurulu görevden 
alınabilir. 
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Parti Meclisi toplantı halinde değilse Genel Başkan, güvensizlik 
önergesini görüşmek üzere Parti Meclisi'ni on gün içinde toplantıya 
çağırır. Görüşme sırasında, önce önerge sahiplerinden biri sonra 
da Merkez Yönetim Kurulu adına bir sözcüye söz verilir. Bu ko
nuşmalardan sonra oylamaya geçilir. 

Güven oylaması gizli oyla yapılır. 

Merkez Yönetim Kurulu'nun görevden alınması halinde ara veril
meksizin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun oluşturulması için seçim 
yapılır. 

BOŞALMALARA İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 14-

Genel Başkanlık boşaldığında Parti Meclisi, yeni Genel Başkanı 
seçmek için Kurultayı en geç 45 gün içinde toplantıya çağırır. Bu 
süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi'nce belirlenen 
Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür. Parti Meclisi'nde 
boşalan üyelikler için sırası ile yedekler çağrılır. Parti Meclisi'nde 
bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı 30'un altına düş
tüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan 45 
gün içinde kurultayı toplantıya çağırır. 

Merkez Yönetim Kurulu'nda boşalma olduğunda Parti Meclisi'nin 
boşalmayı izleyen ilk olağan toplantısında boşalan üyelik için seçim 
yapılır. 

Merkez Yönetim Kurulu'nun tümü ile boşalması halinde; 

Parti Meclisi toplantı halinde ise, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu 
oluşturmak üzere o toplantıda seçim yapılır. 

Parti Meclisi toplantı halinde değilse, Genel Başkan Merkez Yöne
tim Kurulu'nu oluşturmak için bir hafta içinde Parti Meclisi'ni toplan
tıya çağırır. 
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İTİRAZLARA İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 15-

Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile Tüzüğün 43/C maddesi gere
ğince görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak 
5 gün içinde Parti Meclisi'ne itiraz edebilirler. 

Parti Meclis'i itirazları 30 gün içinde karara bağlar. İtirazlara ilişkin 
kararlar gizli oyla alınır, itirazın kabulü için üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu gereklidir. 

KURULTAYA İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 16-

Olağan kurultayların yeri, günü ve saati Parti Meclisi'nce belirlenir. 
Kurultayın olağanüstü toplanmasına da Parti Meclisince üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile karar verilebilir. 

ADAY BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 17-

T.B.M.M. Seçimleri ile Yerel Yönetim Seçimlerine katılacak adayla
rın hangi yöntemle belirleneceğine, Parti Meclisi karar verir. Adaylık 
için başvuru tarihleri Parti Meclisi'nce saptanarak ilan edilir. 

Merkez yoklaması ve kontenjan adaylarının belirlenmesi Parti Mec
lisi tarafından yapılır. 

G E N E L S E K R E T E R V E G E N E L SAYMAN SEÇİMİ 

MADDE 18-

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla 
Genel Sekreter ve Genel Saymanı seçer. Genel Sekreter ve Genel 
Sayman seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
gereklidir. 
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Genel Sekreter ve Genel Sayman oylaması ayrı ayrı yapılır. Genel 
Sekreterlik ya da Genel Saymanlık boşalırsa, boşalmayı izleyen ilk 
Parti Meclisi toplantısında boşalan görev için seçim yapılır. 

Genel Sekreterlik ya da Saymanlıkla birlikte Merkez Yönetim Kuru-
lu'nda da boşalma olursa önce Merkez Yönetim Kurulu için seçim 
yapılır. 

KOMİSYON GÖREVLENDİRİLMESİ VE DİĞER GÖREVLER 

MADDE 19-

Parti Meclisi üyeleri; 

Örgütün denetlenmesinde, 

Seçim çalışmalarında, 

Çalışma grupları ve komisyon etkinliklerinde, 

Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu'nun yapacağı iş bölümü 
ve programlar çerçevesinde görev alırlar. 

Bir konunun Parti Meclisi'nde görüşülmesi sırasında, daha geniş ve 
detaylı incelenmesi gereksinimi duyulması halinde, yeterli sayıda 
üyeden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilebilir. 

Kurulan komisyon, kendisine verilmiş olan konuyu, on gün içinde 
inceleyip sonuçlandırır ve düzenlediği raporu Genel Başkanlığa 
verir. Anılan rapor, ilk Parti Meclisi toplantısında komisyon başka
nının açıklamasından sonra görüşülür ve karara bağlanır. 
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BÖLÜM IV 

MERKEZ YÖNETİM KURULUMUN 
TOPLANMASI GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA 

İLKELERİ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

MADDE 20-

Merkez Yönetim Kurulu, partinin en üst yönetim organıdır. Genel 
Başkan ve Parti Meclisi'nce gizli oyla seçilen 20 üyeden oluşur. 

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. 

Merkez Yönetim Kurulu'nun sürekli çalışma halinde olması asıldır. 

Merkez Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirirken ortak sorumlu
luk taşır. 

Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir, belirli gün ve saatte çağrı ya
pılmaksızın salt çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda, Genel Baş-
kan'ın çağrısı ile daha erken toplantı yapılabilir. 

Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının çağrısı ve gündemi ile görü
şülecek konularla ilgili yazılar, toplantıdan önce Genel Sekreter-
lik'çe üyelere ulaştırılır. 

Gündem dışı söz isteyen en çok üç üyeye beşer dakikayı geçme
mek üzere söz verilebilir. Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görüşme
lerde en az üç üye konuşmadan görüşmelerin yeterliği konusunda 
önerge verilemez. 

Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantı ve çalışmalarında, Parti Mecli-
si'nin toplanması ve çalışma ilkelerine ilişkin maddelerin uygun 
olanlarına kıyasen işlem yapılır. 
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Genel Başkan gerek gördüğünde Merkez Yönetim Kurulu toplantı
larına, TBMM Grup Başkanını, Grup Başkanvekillerini ve partili 
bakanları çağırabilir. Çağrılanlar söz alabilir, öneride bulunabilir, 
ancak oy kullanamazlar. 

Genel Başkan, partili belediye başkanlarını, meslek kuruluşlarının 
partili başkanlarını, Merkez Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş ça
lışma gruplarının üyelerini ve uzmanları Merkez Yönetim Kurulu 
toplantılarına davet edebilir. 

Genel Başkan, gerekli gördüğünde Merkez Yönetim Kurulu ile Grup 
Yönetim Kurulu'nu ortak toplantıya çağırabilir. Ortak toplantılarda 
oylama yapılmaz, ancak Genel Başkan'ın istemesi halinde eğilim 
yoklaması yapılır; eğilim yoklaması bağlayıcı değildir. 

GÖREVLERİ; G E N E L OLARAK 

MADDE 21-

Merkez Yönetim Kurulu; 

1. Kurultayın ve Parti Meclisi'nin kararlarını uygular. Partinin prog
ramını, ilkelerini, amaçlarını duyurmak, yaymak, benimsetmek, 
partiyi seçimlere hazır bulundurmak ve seçimleri kazanarak ik
tidar olmak için her türlü girişimi yapar, önlemleri ve kararları 
alır. 

2. Parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütle sürekli 
iletişim ve işbirliği sağlar, örgütün sorunlarını çözer, örgütün 
yaptığı önerileri inceler, gerekenleri karara bağlar. 

Parti örgütünün yasalara, Tüzük ve yönetmeliklere uygun ça
lışmasını izler, denetler ve sağlar. 

3. Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve Tüzüğe 
uygun bütün kararları alır. Partinin yasal davranış ve uygulama 
içinde olmasına özen gösterir. 
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4. Kurultayın olağan ve olağanüstü toplantılarını Tüzüğe uygun 
şekilde hazırlar; gününe, gündemine, yerine ilişkin önerilerini 
Parti Meclisi'nin onayına sunar. 

5. Parti Programı ve Kurultay kararları çerçevesinde partinin poli
tikasını, stratejisini ve seçim bildirgelerini hazırlayıp Parti Mecli
si'nin onayına sunar. Bunların toplumda anlaşılıp benimsenme
si için gereken çalışmayı yapar. 

6. Partinin hükümetle, başka partilerle ilişkilerini düzenler, bu 
konuda gereken kararları alır. 

7. Toplumsal amaçlı dernek, kulüp, demokratik kitle örgütleri, 
sendikalar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlarla ilişkileri dü
zenler. 

8. Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetin programı ile ilgili 
görüşlerini belirler, Parti Meclisi'ne sunar. 

9. Başka partilerden gelen katılma, işbirliği veya birleşme konula
rında belirlediği görüşlerini Parti Meclisi'ne sunar. 

10. Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını düzenler ve yürü
tür. Eğitim konularını saptar, eğitim konusunda yararlanılacak 
bilgi, belge ve kaynakları hazırlar. 

11. Çalışma raporunu hazırlar, kurultaya sunulmak üzere Parti 
Meclisi'nin onayına sunar. Kurultayda görüşülecek karar tasarı
larını ve önerilerini hazırlayarak Parti Meclisi'ne sunar. 

12. Yıllık bütçeyi hazırlar, Parti Meclisi'nin onayına sunar ve uygu
lar. Parti kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisi'ne 
sunar. Süresi içinde Genel Başkan adına Anayasa Mahkeme-
si'ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderir. 

13. Yıllık çalışma programları düzenler. Parti Meclisi'nin onayına 
sunar. 

14. Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmalarını yürütür. 

15. Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlayıp Parti Meclisi'ne 
sunar. Onaylandıktan sonra uygular, örgütte uygulanmasını iz
ler ve denetler. 
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16. Muhtarlık bölgesi çalışma grubu sorumluları ile Belde Başkanı 
ve Belde Yönetim Kurulu Seçimlerini Tüzüğün ve yönetmelikle
rin öngördüğü biçimde ve belirleyeceği zamanda ve sürelerde 
yapılmasını; ilçe ve il kongrelerinin belirlenen zaman ve sürede 
Tüzüğe ve yönetmeliğe uygun yapılmasını izler, denetler ve 
sağlar. 

17. Partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile 
taşıtlar alır, kullanır, işletir veya satar. Taşınmaz malların satışı 
için Parti Meclisi'nden yetki alır. 

18. Partililerin Tüzüğün 4. maddesindeki "siyasal yaşam anlayışı" 
ile 5. maddesindeki "çalışma ilkeleri" çerçevesinde özveri ve 
hoşgörü içinde ülke ve toplum yararına hizmet etmelerini izler, 
denetler ve sağlar. 

19. Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemleri alır, gelir 
makbuzları bastırır, örgüte gönderir. 

20. Disiplin cezalarının bağışlanması istemleri ile ilgili dosyaları 
hazırlar Parti Meclisi'nin onayına sunar. 

21. Tüzüğün diğer maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu'na verilen 
görevleri yerine getirir ve gerekli kararları alır. 

Merkez Yönetim Kurulu, belli konuların incelenmesinde, izlenme
sinde, bilimsel çalışmaların yürütülmesinde, üyelerinden birini veya 
bir kaçını görevlendirebilir. Bu amaçlarla komisyonlar kurulabilir. Bu 
komisyonlarda partinin T.B.M.M. üyelerini ve partilileri görevlendi
rebilir. 

BOŞALMALARA İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 22-

il ve ilçe başkanlıkları ile il ve ilçe yönetim kurulları üyeliklerinde 
boşalma olduğunda, boşalmaların doldurulması için Tüzük kuralla
rının uygulanmasına ilişkin önlemleri alır. 
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GÖREVDEN ALMA 

MADDE 23-

Merkez Yönetim Kurulu, Tüzüğün 43. maddesinde belirlenen ne
denlerle, parti yararı açısından ivedi durumlarda, her örgüt yönetim 
birimini, bir üst yönetim biriminin görüşünü alarak ve bilgi vererek 
görevden alabilir. 

Görevden alma kararı, üye tam sayısını üçte iki çoğunluğu ile ve 
gizli oyla alınır. 

il başkanı ile il yönetim kurulu birlikte veya yalnız il yönetim kurulu 
görevden alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, 7 kişilik geçici kurul 
atar. İl geçici kurulunun 45 gün içinde seçimleri yapmak üzere ola
ğanüstü il kongresi'ni toplaması için gerekli önlemleri alır. 

DENETLEME GÖREVİ 

MADDE 24-

Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili denetleme görevlerini yerine 
getirmesi için parti denetmenlerini görevlendirir. 

K O N G R E L E R E İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 25-

Olağan kongrelerin takvimi, başlangıç ve bitiş tarihleri Merkez Yö
netim Kurulu'nca saptanır. 

Tüzükteki koşulların yerine getirilmesi durumunda toplanması gere
ken olağanüstü kongrelerin gerçekleşmesi sağlanır. 

İTİRAZLARA İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 26-

il kongresi'nin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin 
bitişini izleyen 5 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu'na yapılır. Mer-

30 



kez Yönetim Kurulu, 5 gün içinde itirazları karara bağlar. Merkez 
Yönetim Kurulu'nun kararı kesindir. 

DANIŞMA KURULTAYLARINA İLİŞKİN GÖREVLER 

DANIŞMA TOPLANTILARI 

MADDE 27-

Merkez Yönetim Kurulu her yıl en az bir defa küçük kurultay, genç
lik kurultayı ve kadın kurultayı düzenler. Kurultayların gündemi ile 
gününü ve yerini belirleyerek çağrı yapar. 

ADAY BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖREVLER 

MADDE 28-

Partinin katılacağı seçimlerde aday olmak üzere; önseçim, aday 
yoklaması ve merkez yoklaması için başvuranlarla merkez konten
jan adaylığı isteyenler için Merkez Yönetim Kurulu'nca ön inceleme 
yapılır. İnceleme sonuçları Parti Meclisi'nin onayına sunulur. 

G E N E L BAŞKAN YARDIMCILARI 

MADDE 29-

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından uygun 
gördüğü sayıda Genel Başkan Yardımcısı seçer. 

Genel Başkan Yardımcılarının görev alanlarını Genel Başkan belirler. 

Genel Başkan Yardımcıları, görev alanlarına giren konularda Genel 
Başkan'ı temsil eder. 

Genel Başkan Yardımcıları, görev alanlarına giren konularda ça
lışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarında partililere ve uz
manlara görev verilebilir. 

Görevlerini yerine getirirken, diğer Genel Başkan Yardımcıları ve 
Genel Sekreter ile eşgüdüm ve dayanışma kurarlar. 

31 



Çalışmaları ile ilgili olarak parti örgütünün her kademesi ile iletişim 
kurar, yazışma yapar ve örgüt birimlerine görev verir. 

Görev alanı ile ilgili çalışma programını hazırlar. 

G E N E L SEKRETERLİK 

MADDE 30-

Genel Sekreterlik, parti örgütünün başvurma ve haberleşme yeridir. 
Genel Sekreter ve yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu kararlarına 
uygun olarak örgütle ilgili çalışmaları yürütür. 

Genel Sekreter, Genel Başkanlık adına Partiyi mahkemelerde, 
devlet dairelerinde ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişkiler
de temsil eder. 

Genel Sekreter'in yokluğunda, Genel Başkan'ın onayı ile görevlen
direceği Genel Sekreter Yardımcılarından biri, kendisine vekillik 
eder. 

G E N E L S E K R E T E R YARDIMCILARI 

MADDE 31-

Genel Sekreter, Genel Başkan'ın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından Genel Sekreter Yardımcılarını seçer ve görev 
konularını belirler. 

G E N E L SAYMAN 

MADDE 32-

Genel Sayman, partinin parasal konularından ve saymanlık işlerin
den sorumludur. Yıllık bütçeyi hazırlar, yıl sonu bilançosunu ve 
kesin hesaplarını düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin he
sapları, Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yönetim 
Kurulu'nun onayına sunar. 
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Bütçe ve kesin hesabın düzenlenmesinde ve parti gelirlerinin top
lanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada, yasa ve 
Tüzük hükümlerine uygunluğu sağlar. 

Partinin malvarlığının ve demirbaşlarının korunmasını gözetir. 

Genel Sekreterlikle eşgüdüm sağlayarak parti çalışanlarının özlük 
işlerini yürütür. Çalışanların, görevlerini noksansız yerine getirmele
rini ve verimli çalışmalarını sağlar. 

Genel Merkezin donanım ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik çalışmaları yönetir. 

YAZIŞMALAR 

MADDE 33-

Gelen ve giden tüm yazışmalar, Genel Sekreterliğe bağlı yazışma 
biriminden geçer ve numara alır. 

Bütün yazılarda, gereği ve bilgi için dağıtım yerleri belirlenir. 

Yazışmalarda, ilgili tüm birimlerin bilgilendirilmesine özen gösterilir. 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KURALLAR 

MADDE 34-

22 Aralık 1976 tarihli "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetim Kuru
lu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 35-

Bu yönetmelik, Parti Meclisi'nin 19 Nisan 1993 günlü toplantısında 
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

MADDE 36-

Bu yönetmelik, Parti Meclisi'nin 31 Ekim 1999 tarihli toplantısında 
değiştirilmiştir. 
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İL V E İLÇE YÖNETİM 

KURULLARININ 

ÇALIŞMA V E YAZIŞMA 

YÖNETMELİĞİ 





İL V E İLÇE YÖNETİM KURULLARIN IN ÇALIŞMA 
V E YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BÖLÜM I 

AMAÇ V E KAPSAM 

MADDE 1-

il ve ilçe yönetim kurulları, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak 
çalışır ve görev yapar. 

TOPLANTILAR 

MADDE 2-

İl ve ilçe yönetim kurulları, seçilmelerini ya da atanmalarını izleyen 
bir hafta içinde ilk toplantısını ve görev bölümünü yapar. 

il ve ilçe yönetim kurulu toplantıları Parti Merkezinde yapılır. Parti 
Merkezinde elverişli salon bulunmaması halinde, Başkanlıkça uy
gun yer sağlanır ve bütün üyelere duyurulur. 

il ve ilçe yönetim kurulları toplantılarına, kadın ve gençlik kollarının 
başkanları da katılırlar. Bunların söz hakkı vardır, ancak oy kulla
namazlar. 

OLAĞAN V E OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR 

MADDE 3-

İl ve ilçe yönetim kurulları, olağan olarak en az iki haftada bir kez 
toplanırlar. Olağan toplantı günleri, dönem başında kurul kararıyla 
saptanır. Olağan toplantılar, önceden belirlenen gün, saat ve yerde 
çağrısız olarak yapılır. Dönem içinde olağan toplantı günleri değişti
rilirse, üyelere duyurulur. 

Olağan toplantı günü beklenmeksizin görüşülmesi gereken ivedi 
sorunların olması halinde, doğrudan başkanın çağrısı ile, ya da 
kurul üye tam sayısının en az dörtte birinin yazılı istemi üzerine, 
başkanın çağrısı ile yönetim kurulu olağanüstü toplanır. 
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Olağanüstü toplantının, gün ve saati ile konusu ve gündemi çağrıyı 
yapanlarca belirlenir. Başkan, üyelere toplantı gününden üç gün 
önce toplantıyı ve gündemini duyurur. 

GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTI 

MADDE 4-

il ve ilçe yönetim kurulları her iki ayda bir, ayın ilk olağan toplantı 
gününde, genişletilmiş olarak toplanır. 

Bu toplantılara, başkan ve yönetim kurulu üyeleri dışında, o ilin 
milletvekilleri ile ilde kayıtlı parti meclisi üyeleri, partili belediye baş
kanları, yoksa belediye grup başkan vekilleri, il genel meclisi grup 
başkan vekilleri, il ve ilçede kurulmuş çalışma gruplarının başkanla
rı ile il veya ilçe kadın ve gençlik kollarının başkanları da katılırlar. 

Başkan, genişletilmiş toplantının gündemini gözönünde tutarak, 
gerektiğinde, o yerdeki sendikaların, meslek kuruluşlarının ve de
mokratik toplum örgütlerinin, parti üyesi olan başkanlarını, belediye 
ve il genel meclisi üyelerini ve konu ile ilgili parti üyesi muhtarları da 
davet edebilir. 

Bu kişiler, söz alarak görüşlerini açıklayabilirler, ancak oy kullana
mazlar. 

GÜNDEM 

MADDE 5-

Toplantıların gündemini başkan hazırlar ve sekreter üye, kurul üye
lerine duyurur. 

Toplantıya başlanırken gündem üyelere okunur. Gündeme madde 
eklenmesi önerisi yapılırsa, görüşmelere başlamadan, öneri üyele
rin oyuna sunulur, öneri kabul olunursa sırası belirtilerek gündeme 
eklenir. 
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TOPLANTI KURALLARI 

MADDE 6-

Toplantıyı başkan açar ve yönetir. Başkanın bulunmadığı hallerde, 
sekreter üye toplantıya başkanlık eder. 

Gündemin kesinleştirilmesinden sonra, gündem dışı söz isteyen 
varsa, en çok üç kişiye söz verilir. Gündem dışı konuşma beş daki
kayı geçemez. 

Görüşmelerde, başkandan sırayla söz istenir. Söz sırası gelen üye 
görüşlerini açıklar. 

Olağan toplantıların başında, başkan gerekli gördüğü konularda 
açıklama yapar, bu doğrultuda görevlendirilmiş üyelere söz verir. 

Karar alınacak gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler, madde
nin gerekçesinin sunuluşu ile başlar. Görüşmelerin sonunda, karar 
için oylama yapılır. Oylamalar, gösterme (işaret) oyuyla yapılır. 
Toplantıya katılanların dörtte biri önerirse gizli oya başvurulur. 

Kurul görüşmelerinde, bir konuda üç üye konuşmadan yeterlik 
önergesi verilemez ve oylanamaz. 

Değişiklik önergeleri varsa, en aykırı olanından başlayarak görüşü
lür ve oylanır. 

TOPLANTI V E KARAR Y E T E R SAYISI 

MADDE 7-

il ve ilçe yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top
lanır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Yasa ve 
Tüzüğün öngördüğü özel durumlarda gerekli çoğunluk aranır. 
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SEÇİMLER 

MADDE 8-

il ve ilçe yönetim kurullarında tersine karar alınmazsa, seçimler gizli 
oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır. 

Seçimlerde, oylama başlamadan önce adaylığını koyanlar ve aday
lığı önerilenler saptanır. Başvurular tamamlandıktan sonra, aday 
olmayanlar arasından, ad çekme yoluyla üç kişilik sayım-döküm 
kurulu oluşturulur, işlemler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. 

Oy pusulalarına ad yazılarak oylama yapılır. Aday olmayanlar seçi
lemez. Bir ya da birden çok kişinin seçilmesi gereken seçimlerde, 
seçilecek üye sayısından az ad yazılmış pusulalar geçersiz sayılır. 
Seçilme yeterliği olmayanlara verilen oylar ile kime verildiği belli 
olmayan oylar verilmemiş sayılır. 

Seçilecek üye sayısından çok ad yazılmış ise, fazla adlar dikkate 
alınmaz, oy pusulası geçerli sayılır. 

Seçilmek için, kurul üye tam sayısının çoğunluğunun oyunu almak 
gerekir. İlk iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü oylama en 
çok oy alan iki aday arasında yapılır. Bu oylamada en çok oy alan 
seçilmiş sayılır. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir. 

TOPLANTIYA KATILMA ZORUNLUĞU 

MADDE 9-

Üyeler, yönetim kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Geçer
li özürü olmadan üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin 
düşürülmesine, Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verilir. 

Görevden ayrılmış sayılan üyeye, başkan yazılı bildirimde bulunur. 
Üye bildirim gününden başlayarak üç gün içinde üst yönetim birimi
ne itiraz edebilir, itiraz dosya üzerinde incelenir, en geç beş gün 
içinde karar verilir. Bu karar kesindir. 

Görevden düşürülmüş üyenin yerine yedeği çağrılır. Başkan yazıyla 
durumu bildirir ve yedek üyenin toplantılara katılması sağlanır. 
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GÖRÜŞMELERİN VE KARARLARIN YAZIMI 

MADDE 10-

Yönetim kurullarındaki görüşmelerin özeti karar defterine yazılır. 
Aksine karar alınmazsa, tutanak özetinde, konuşulanların adları ve 
konuşmasının özü belirtilir. 

Tutanak ve karar özetlerinin deftere yazılması ve saklanması sek
reter üyenin görevidir. 

Tutanak özeti ve kararlar, toplantıda üyelerin bilgisine sunulur ve 
aynı toplantıda imza ettirilir. Kararlar, toplantı günü ve karar sıra 
sayısı belirtilerek karar defterine yazılır. Karşı oy kullanan üyeler 
karşı oy gerekçesini de açıklayarak defteri imza edebilir. 

İZİN VE YOKLAMA 

MADDE 11-

TopJanhda bulunamayacak üyeler özürlerini bildirerek başkandan 
izin alırlar. Görevli olanların ise bu durumu belirtilir. 

Toplantının başında yoklama çizelgesi katılanlarca imza edilir. Gö
revli ve izinli olanlar ile toplantıya özürsüz katılmayanlar belirlenir. 
Bu durum kararda da belirtilir. 

BÖLÜM II 

ORGANLAR V E ÇALIŞMASI 

BAŞKAN 

MADDE 12-

Başkan, kongrece seçilir. Yasada ve Tüzükte belirtilen temsil ve 
yönetim görevlerini yapar. Görevden ayrılma ya da başkaca neden
lerle Başkanlığın boşalması halinde yönetim kurulu geciktirilmeden 

41 



toplanır ve olağan kongreye kadar görev yapmak üzere kurul üye
leri veya partililer arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
yeni başkan seçilir. 

S E K R E T E R ÜYE 
MADDE IS-
ll ve ilçelerde sekreter üye, yönetim kurulunca üyeler arasından, 
aksine karar alınmazsa, gizli oyla seçilir. Kurul, üyelerinin üçte biri
nin yazılı önerisi üzerine gizli, oyla ve üye tam sayısının salt çoğun
luğunun güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir. 

a) Sekreter Üye; üye yazım işlerini Tüzük ve yönetmelikler hüküm
lerine uygun olarak yürütür, Partinin her türlü yazışma işlerinin ya
pılmasını sağlar. 

— Siyasi Partiler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca, organlar
da görev alanları ilgili makamlara bildirir. 

— Yönetim kurulu adına yapılacak yazışma metinlerini hazırlar 
ve paraf ederek başkanın onayına sunar, imzadan çıkan 
yazıların muhataplarına gönderilmesini sağlar. 

— Parti kademelerinden, üyelerden ya da parti dışı kişi ve ku
ruluşlardan gelen yazılar, sekreter üye tarafından açılır, 
kayda alındıktan sonra ivedi olarak başkana sunulur. Yöne
tim kurulunda görüşülmesi gerekenler, ilk kurul toplantısı
nın gündemine alınır. 

b) Gelen yazıların yanıtlanmasında Tüzük ve yönetmeliklerdeki 
sürelere uyulur, Tüzük ve yönetmelikte ayrıca süre öngörülmemiş-
se yanıtlar en seri ve uygun sürede verilir. 

Yazışmalarda hiyerarşiye uyulur. Gerektiğinde doğrudan Genel 
Merkeze yazılan yazıların bir örneği, hemen üst kurula gönderilir. 

Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen / giden evrak 
defterine kaydedilir. Gelen evrakın asıllarıyla gönderilen evrakın 
örnekleri tarih ve numara sırasıyla dosyalarında saklanır. 
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il ve ilçe yönetim kurulu sekreter üyeleri, tüzük ve yönetmeliklerin, 
defter tutma ve yazışmalarla ilgili görevlerinin bir kısmını, ücretli 
parti personeline yaptırıyor olsalar bile, bunların usulüne göre tutu
lup tutulmadığından sorumludurlar. 

c) il sekreter üyesi, ilçelerdeki üye yazım işlerini izler ve denetler, 
partinin her türlü yazışma işlerinin yapılmasını sağlar. 

d) Tüm Kurullarda sekreter üye, yokluğunda başkana vekillik eder. 

SAYMAN ÜYE 

MADDE 14-

il ve ilçelerdeki sayman üye, yönetim kurulunca üyeleri arasından, 
aksine karar alınmazsa, gizli oyla seçilir. Kurul üyelerinin üçte biri
nin yazılı önerisi üzerine, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğun
luğunun güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir. 

Sayman üye, örgüt biriminin hesap işlerini yürütür. Gelir ve gider 
işlemlerinin zamanında ve kurallara uygun yapılmasını sağlar. Par
tinin demirbaşlarını ve malvarlığını korur, kayıtlarını tutar, ödentile
rin düzenli olarak toplanmasını sağlar. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne 
gibi işlere ve yerlere harcandığı, ilgili defterlere belgeleri de belirtile
rek sayman üye tarafından geçirilir, il sayman üyesi, ilçeler sayman 
üyelerinin çalışmalarını izler, denetler ve gereken uyarıları yapar. 
Partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır. 

EĞİTİM SEKRETERİ 

MADDE 15-

il ve ilçe yönetim kurulları, üyeleri arasından birini, aksine karar 
alınmazsa, gizli oyla eğitim sekreteri olarak seçer. Kurul üyelerinin 
üçte birinin yazılı önerisi üzerine, gizli oyla ve üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir. 
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İlçe Eğitim Sekreteri, 

— Aday üyelikten başlamak üzere ilçede ve bağlı beldelerde parti
lilere partinin ideolojisini, program ve tüzüğünü anlatır. 

— Bağlı olduğu ille ve Genel Merkezle eşgüdüm halinde çalışarak 
parti içi eğitim programını ve projelerini hazırlar, uygulanmala
rını sağlar. 

— Bu çalışmalar için gerekli olan yazılı, sözlü ve görsel eğitim 
malzemesini hazır bulundurur. (Tüzük md. 31/D) 

il Eğitim Sekreteri, 

— ilçelerdeki parti içi eğitim çalışma programlarının ve projelerinin 
hazırlanmasında ilçe eğitim sekreterlerine yardımcı olur. 

— Parti içi eğitimle ilgili olarak Genel Merkezle ilçeler arasındaki 
iletişim ve eşgüdümü sağlar. 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

MADDE 16-

il ve ilçe yönetim kurulları parti etkinliklerinin artırılması ve yaygın
laştırılması için çeşitli kesimlerle ve sorunlarla ilgili çalışma grupları 
oluşturur. 

Kadın ve gençlik kollarının çalışmaları ve görevlen yönetmeliklerin
de belirlenmiştir. 

Yoğun işçi çalıştıran fabrika ve işyerlerinde emekçiler arasından 
(tercihen biri kadın, biri de genç olmak üzere) yeter sayıda üyeden 
oluşan çalışma birimleri kurulmasına çalışılır. 

Bu kesimlerin yanı sıra, görev ve yetki alanına ve yörenin özellikle
rine göre, esnaf ve sanatkarlar ile çiftçilere yönelik, yeter sayıda 
çalışma grupları da kurulabilir. 

44 



BÖLÜM III 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 17-

Her kademedeki yönetim kurulları, aşağıdaki defterleri tutmak zo
rundadırlar. 

Üye kayıt defteri 
Karar defteri 
Gelen/Giden evrak kayıt defteri 
Demirbaş eşya defteri 

a) Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre üye yazım ve 
kimlik yönetmeliğinde öngörülen şekilde tutulur. 

Bütün defterler sayfa sayısı da belirtilerek ilgili ilçe seçim kurulu 
başkanına mühürletilir ve onaylatılır. 

Tutulması zorunlu defterler dışında kalan komisyon ve kurul defter
leri, sayfaları numaralanarak ana kademe başkanlığınca mühürlenir 
ve onaylanır. 

EK MADDE 1-

Her parti kademesi, yapacağı halka açık tüm etkinlikler ve kamuo
yuna yapılacak açıklama ve bildirimler için üst ve ana kademesinin 
izin ve onayını almak zorundadır. Tüzük ve yönetmelikte öngörülen 
toplantılar ve onlara ait düzenleme şekli saklıdır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 19-

Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bu yönetmelik, Parti Meclisi
nin 23/06/1996 toplantısında kabul olunmuştur. 

Yönetmeliğin 6, 10, 12, 13, 14, 15. maddeleri ve ek madde 1, Mer
kez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi'nin 27.09.2004 gün
lü toplantısında değiştirilerek kabul olunmuştur. 

45 





B E L D E ÖRGÜTÜ 

YÖNETMELİĞİ 





CHP B E L D E ÖRGÜTÜ YÖNETMELİĞİ 

KURULUŞ 

MADDE 1-

il ve ilçe merkezleri dışında belediye kuruluşu olan yerlerde, belde 
örgütü kurulur. Belde örgütü belde başkanı ile en az 4, en fazla 10 
kişilik belde yönetim kurulundan oluşur. Belde yönetim kurulu kendi 
içinden bir başkan seçer. • 

ilk belde örgütü, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak, il yönetim 
kurulu tarafından atanır. (Tüzük md.27) 

BELDE ÖRGÜTÜ SEÇİMİ 

MADDE 2-

Belde yönetim kurulu, ilçe başkanının ya da ilçe yönetim kurulunun 
görevlendireceği üyenin başkanlığında yapılacak toplantıda, o bel
dede oturan partili üyelerce seçilir. Yarı sayıda da yedek üye seçilir. 

Belde örgütü seçimleri, olağan ilçe kongrelerinden önce yapılır. 

Belde yönetim kurulu seçiminin yapılacağı yer, gün ve saat, seçim
den 5 gün önce, ilçe yönetim kurulu tarafından alışılmış usullerle, o 
beldede kayıtlı tüm üyelere duyurulur. 

İlçe yönetim kurulu tarafından toplantıya \atılacak üyelerin listesi, 
toplantı günü, toplantının yapılacağı yerin kapısına asılır ve bir liste 
de toplantı yerinde hazır bulundurulur. 

Toplantının düzenli ve güvenli yapılabilmesi için gerekli önlemler, 
ilçe yönetim kurulu görevlisince alınır. 

Toplantının yapılabilmesi için, seçilecek üye sayısının iki katı kadar 
üyenin hazır olması şarttır. Çoğunluk sağlanamazsa, görevli tara
fından toplantı 7 gün sonraya ertelenir. Bu toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Erteleme, aynı usullerle tüm üyelere duyurulur. 
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Toplantının açılmasından sonra, isteyenlere söz verilir ve seçimler 
için, iki sayım döküm görevlisi seçildikten sonra, seçimlere geçilir. 

Seçimler, aksine bir karar alınmadıkça gizli oyla yapılır. Oyunu 
kullanan, listedeki isminin karşısını imzalar. 

Basılı ya da el ile yazılacak oy pusulaları geçerlidir. Oy pusulasına 
belde yönetim kurulu üyesi sayısı kadar isim yazılır. Bu sayıdan az 
isim yazılı olan oy pusulası geçersiz, seçilecek belde yönetim kuru
lu üyesi sayısından fazla olan isimler geçersiz sayılır. 

Oy kullanma işleminin bittiğinin, ilçe görevlisi tarafından açıklanma
sı ile sandık açılır. Sayım döküm, açık olarak yapılır. En çok oy 
alanlar, belde yönetim kurulu asıl üyeliğine, daha az oy alanlar 
aldıkları oy sırasına göre belde yönetim kurulu yedek üyeliğine 
seçilmiş olurlar. 

Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanak, ilçe görev
lisi ve iki sayım döküm görevlisince imzalanır. Bu tutanağın bir su
reti ilçe yönetim kurulunca, bir sureti de seçilen belde yönetim kuru
lunca saklanır. 

Belde yönetim kuruluna seçilenler, hemen toplanarak kendi arala
rından belde başkanını seçerler. 

İTİRAZLAR 

MADDE 3-

Belde yönetimi seçimlerine ilişkin itirazlar, seçimlerden sonraki 3 
gün içinde ilgili ilçe başkanlığına yapılır. 

ilçe yönetim kurulu, itirazın yapılmasından itibaren 7 gün içinde 
toplanarak itirazı inceler ve kararını verir. 

ilçe yönetim kurulu kararı kesindir. 
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GÖREVLER 

MADDE 4-

Belde yönetim kurulu Partinin tüzük, program ve yönetmeliklerine, 
kongre kararlarına, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kararla
rına uygun olarak, kendi beldesindeki parti çalışmalarını verimli ve 
uyumlu bir biçimde yürütmekle; partiyi tüm seçimlere sürekli hazır 
bulundurmakla; partinin üye sayısını artırmakla, il, ilçe ve belde 
örgüt birimleri arasında, örgütle genel merkez arasında sürekli ileti
şim kurmakla; partinin ilkelerini ve programını halka anlatmakla, 
aleyhe propagandaları karşılamakla yükümlüdürler. 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

MADDE 5-

Belde yönetim kurulu, parti binasında salt çoğunlukla toplanır, ör
güt binası yoksa, başkanın belirleyeceği bir yerde toplanırlar. Ka
rarlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Alınan kararlar, ilçe yönetim kurulunca, beldeye verilen karar defte
rine geçirilir ve toplantıya katılanlarca imzalanır. 

GÖREVİN BOŞALMASI 

MADDE 6-

Belde başkanlığının boşalması halinde, olağan toplantıya kadar 
görev yapmak üzere belde yönetim kurulunca kendi üyeleri arasın
dan veya partililer arasından meclis üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile belde başkanı seçilir. Bu seçimden önce yedek üye çağırı
lır. 

Belde yönetim kurulunda boşalma halinde, yedek üyeler sırası ile 
çağrılır. Bu halde de yönetim kurulu tamamlanamıyorsa ilçe yöne
tim kurulunca yeni belde yönetim kurulu atanır. Atama tarihinden 
itibaren en geç 20 gün içinde seçime gidilir. 

51 



GÖREVDEN ALMA 

MADDE 7-

Tüzüğün 43. maddesindeki nedenlerle belde başkanı ve yönetim 
kurulu görevden alınabilir. 

Görevden alınan belde yönetim kurulu 5 gün içinde il başkanlığına 
itiraz edebilir, itirazın yapılmasından itibaren 5 gün içinde il yönetim 
kurulu kararını verir, il yönetim kurulu kararı kesindir. 

Görevden alma halinde ilçe yönetim kurulunca derhal atama yapılır. 
Atama tarihinden itibaren 20 gün içinde seçime gidilir. 

B E L D E HARCAMALARI 

MADDE 8-

Belde yönetiminin bağımsız bir bütçesi yoktur. Harcamaları ilçe 
yönetim kurulundan alacağı avansla yapar, belgelerini ilçe başkan
lığına ibraz eder. 

ÇEŞİTLİ İLİŞKİLER 

MADDE 9-

Belde başkanı, belde örgütünü temsil eder ve ilçe ile ilişkileri yürü
tür. Belde ile ilgili örgütsel, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
raporlar hazırlar ve ilçe yönetimine verir. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 10-

Bu yönetmelik, Parti Meclisi'nin 07.05.1993 tarihli toplantısında 
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin 1. maddesiyle diğer maddelerdeki düzenleme, Tüzük 
değişikliği esas alınarak, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi uya
rınca, Parti Meclisi'nin 27 Eylül 2004 günlü toplantısında düzeltile
rek kabul olunmuştur. 
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MUHTARLIK BÖLGESİ 

GÖREVLİLERİ 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 





MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ 
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BÖLÜM I 

G E N E L HÜKÜMLER 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1 

Bu yönetmelik, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının 
etkinlik ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 
(Tüzük md. 26) 

MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ 

MADDE 2-

Her mahalle ve köyde bulunan partili üyeler, muhtarlık bölgeleri 
esas alınarak bir "Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu" 
oluştururlar. 

Muhtarlık bölgesi çalışma gurubu, ilçe yönetim kurullarının altında 
çalışır. 

Üye sayısı 20'ye kadar olan muhtarlık birimlerinde (1), daha yukarı 
sayıda üyesi olan muhtarlık birimlerinde (3) kişilik "Muhtarlık Bölge
si Çalışma Grubu" seçilir. Bunlar kendi aralarından birini, "Muhtarlık 
Bölgesi Çalışma Grubu Görevlisi" olarak belirlerler. 
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BÖLÜM II 

ÇALIŞMA ESASLARI 

MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMASI 

MADDE 3-

Çalışma grupları, üyeler arasında eşgüdüm ve işbirliğini, ilçe yöne
tim kurulu ile iletişimini sağlar. Bu amaçla aralarından birini "görevli" 
olarak seçerler. Bu görevli, muhtarlık bölgesindeki partililerin her 
türlü siyasal, toplumsal ve kentsel sorunlarını izler, Partice belirle
necek politikaların, ilçe yönetimine ulaşmasını, ilçe yönetim kurulu 
kararları doğrultusunda olan çalışmalarının eşgüdümünü sağlar. Bu 
işlemin yürütülmesinde güçlükler ve engellerle karşılaşıldığında, üst 
yönetim biriminden ya da aynı çevre içindeki parti görevlilerinden 
yardım ve destek ister. 

GÖREV SÜRESİ 

MADDE 4-

Muhtarlık bölgesi görevlilerinin çalışma dönemleri, kurultay takvimi
ne uygun olarak belirlenir; ertesi ilçe kongresi için yapılacak ilçe 
kongresi üyeleri seçilinceye kadar sürer. 

BOŞALMA V E GÖREVDEN E L ÇEKTİRME 

MADDE 5-

Muhtarlık bölgesi görevlilerinin görevden veya partiden ayrılma, yer 
değiştirme ya da ölüm veya başkaca nedenlerle boşalması halinde, 
ilçe yönetim kurulunca bir geçici sorumlu belirlenir. Bu sorumluların 
gözetiminde muhtarlık bölgesinde yeniden seçim yapılır. 

Görevlerini yapmayan ve uyarıya karşın yapmamakta direnen gö
revlilere ilçe yönetim kurulunca işten el çektirilir. Yukarıdaki fıkra 
uyarınca belirlenen geçici görevlinin gözetiminde yeni seçim yaptırı
lır. 
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YÜRÜRLÜK 

MADDE 6-

Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bu yönetmelik, Parti Mecli-
si'nin 30 Ekim 1995 günlü toplantısında kabul edilmiştir. 2. ve 4. 
maddeleri ile yeniden yazımı için Parti Meclisinin 27 Eylül 2004 
günlü kararı uyarınca gerekli düzenleme yapılmıştır. 
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ÜYE YAZIM 

YÖNETMELİĞİ 





ÜYE YAZIM YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ 

Madde 1- Cumhuriyet Halk Partisi, üye kabul ve kayıt işlemleri, Si
yasî Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğü'ne uygun olarak bu Yönetme
lik hükümlerine göre yürütülür. 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

Madde 2-CHP'nin bütün üye kayıtları, Genel Sekreterlik Üye Yazım 
Bürosu'ndaki Parti Kütüğü'nde tutulur. 

Parti Kütüğü, parti üyelerine ait kayıt ve bilgilerin düzenli, güvenilir, 
açık ve çeşitli amaçlar için yararlanılabilir olmasını sağlayacak bi
çimde düzenlenir. 

Üyelikle ilgili bütün işlemlerde en üst kaynak olan Parti Kütüğü'ne 
girmiş hiçbir kayıt silinemez, değiştirilemez. 

Çeşitli nedenlerle üyelikten silinenlere ait bilgiler, Parti Kütüğü'ndeki 
ayrı dosyalarda saklanır. 

Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine ve üyelikten çeşitli nedenlerle 
ayrılanlara ait her türlü bilginin yer aldığı Parti Kütüğü'nün tutulma
sına, bilgilerin kullanılış biçimine ve Parti'ye üye olacak kişilerin 
bilgilerinin Parti Kütüğü'ne girilmesine ilişkin kuralları düzenleyecek 
Parti Kütüğü Yönetmeliği, Üye Kayıt Yenileme Yönetmeliği'ne göre 
Parti Kütüğü'nün yürürlüğe gireceği 23 Nisan 2000 tarihine kadar 
çıkarılır. 
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G E N E L SEKRETERLİK ÜYE YAZIM BÜROSU 

Madde 3- CHP Tüzüğü ile bu Yönetmelik'te ve Parti Kütüğü Yönet-
meliği'nde yazılı kurallara uyularak, Parti üyelerine ait bilgi ve kayıt
ların Genel Sekreterlik'te toplanma işlemleri, "Genel Sekreterlik 
Üye Yazım Bürosu"nca yapılır. Genel Sekreterlik Üye Yazım Büro-
su'nun kuruluşu, programı, bilgi işlem sistemi ile çalışma yöntem ve 
kuralları, Genel Sekreterlik tarafından çıkarılacak yönergelerle dü
zenlenir. Kararların, örgütle ilgili bölümleri genelge ile yayımlanır. 

Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu (ÜYB), Genel Sekreter'in 
sorumluluğundadır. 

BİLGİLERİN GEÇERLİLİĞİ 

Madde 4- Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu; ilçe başkanlıkları, il 
başkanlıkları ve disiplin kurulu başkanlıklarından Genel Sekreterli
ğe gelen yazılı bilgilere göre işlem yapar. Gelen bilgiler arasında 
çelişki olması durumunda; çelişki il ve ilçe bilgileri arasında ise, ilin 
bilgisi geçerli sayılır; çelişki Yüksek Disiplin Kurulu ile il disiplin 
kurulu bilgileri arasında ise, Yüksek Disiplin Kurulu bilgisi geçerli 
sayılır. 

Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu, kendisine gönderilmemiş 
bilgilerin işlenmemesinden ve sonuçlarından sorumlu tutulmaz. 

ilçe başkanlıklarındaki bilgiler ile Genel Sekreterlik Üye Yazım Bü-
rosu'ndaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda ÜYB'deki 
bilgiler geçerlidir. 

ÜYB, Genel Merkez'e gelen üye başvuru belgelerini, başvuranın 
adını, soyadını ve ilçesini gösteren yazılı tutanakla teslim alır. 

62 



YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR 

Madde 5- Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının 
CHP'ye üye olma koşulları ile partinin yurt dışı örgütlenmesi, bu 
Yönetmelik'teki yazım kurallarına aykırı olmamak koşuluyla ayrı bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

İŞLEMLERİN AÇIKLIĞI 

Madde 6- İlçenin üyelikle ilgili bilgi ve belgeleri, o ilçede kayıtlı üye
lere açıktır. 

DENETLEME 

Madde 7- İlçelerin ve il başkanlıklarının üyelikle ilgili işlemleri, Parti 
Meclisi üyeleri, il başkanlıkları ile Merkez Yönetim Kurulu'nca gö
revlendirilenler tarafından denetlenebilir. 

II. BÖLÜM 

ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA 

ÜYELİK İÇİN BAŞVURABİLECEKLER 

Madde 8- Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Programını ve Tüzüğünü 
benimsemiş ve yasalarca siyasal partilere girmesi yasaklanmamış 
her yurttaş CHP'ye üyelik için başvurabilir. 

BAŞVURU 

Madde 9- Üye kayıt başvurusu, oturulan ilçenin ilçe başkanlığına 
bizzat yapılır. "CHP Üye Kayıt Başvuru Belgesi" doldurulup imzala
nır ve kimlik kartı bedeliyle üyelik aidatı ödenir. Kayıtlar ilçe bina
sında yapılır. 

63 



Başvuru belgesi yalnızca Genel Sekreterlik'çe bastırılır ve ilçe baş
kanlıklarına gönderilir. Bunun dışındaki her tür başvuru belgesi 
geçersiz sayılır. Eksik doldurulmuş başvuru belgeleri kabul edilmez, 
ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri başvuru belgelerinin 
eksiksiz doldurulmasını sağlamakla görevlidir. 

Parti'nin kayıtlı üyesi olan bir kişinin, başka bir ilçeye yaptığı üyelik 
başvurusu geçersizdir. 

BAŞVURU BELGESİ 

Madde 10- CHP Üye Kayıt Başvuru Belgesi; kimlik bölümü, bilgi 
bölümü, başvuru bölümü, alındı belgesi ve diğer bilgilerden oluşur. 

ALINDI BELGESİ VERİLMESİ 

Madde 11- Başvuru belgesini teslim alan, ilçe başkanı veya ilçe 
sekreteri, onların yokluğunda ilçe yönetim kurulunun kurul kararıy
la görevlendirilmiş üyesi, Başvuru Belgesi'ndeki Alındı Belgesi'ni 
doldurarak imzalar ve başvurana geri verir. Alındı Belgesi başvuran 
tarafından saklanır. 

III. BÖLÜM 

BAŞVURU S O N R A S I İŞLEMLER V E ÜYELİK 

CHP ÜYE KAYIT BAŞVURU DEFTERİ 

Madde 12- CHP Üye Kayıt Başvuru Defteri, üye kayıt başvuruları
nın kaydedildiği, Genel Sekreterlik'çe bastırılıp alındı belgesi karşı
lığında ilçe başkanlığına teslim edilen ve bu Yönetmelik'te gösteri
len kurallara uyularak doldurulan ve saklanan defterdir. CHP Üye 
Kayıt Başvuru Defteri'ne, defteri kullanacak ilçenin ismi, sayfa sayı-
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sı, kaç başvuruya yeteceği, hangi tarihte kullanılmaya başlanacağı 
ve onay tarihi yazılır. 

Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'nca ilçe başkanlığına teslim 
edilen CHP Üye Kayıt Başvuru Defteri'nin ilçe sekreteri veya ilçe 
yönetim kurulu'nun hangi üyesi tarafından saklanacağı ve dolduru
lacağı ilçe yönetim kurullarınca belirlenir ve ilçe yönetim kurulu 
karar defterine yazılır. Her görev değişiminde, CHP Üye Kayıt Baş
vuru Defteri, ilçe başkam'na teslim edilir. 

CHP ÜYE KAYIT BAŞVURU DEFTERİ'NİN DOLDURULMASI 

Madde 13- Üye olmak isteyen kişinin ilçe başkanlığında doldurdu
ğu başvuru belgeleri, yetkili ilçe yönetim kurulu üyesi tarafından 
CHP Üye Kayıt Başvuru Defteri'ne kaydedilir ve defter başvurana 
imzalatılır. 

ilçe başkanlıkları, başvuran yurttaşa ait başvuru belgesindeki bilgi
leri, hemen başvuru defterine geçirmek ve belgede yazılı olduğu 
gibi aynen kaydetmekle görevlidir. 

İLK İNCELEME 

Madde 14- ilçe yönetim kurulu, CHP Üye Kayıt Başvuru Belgele
rinde yazılı ve CHP Üye Kayıt Başvuru Defteri'ne yazılmış kişilerin 
durumunu inceleyerek, Siyasi Partiler Kanunu'na göre Cumhuriyet 
Halk Partisi'ne üye olamayacaklar ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne 
kaydolması için MYK kararı gereken başvuruları ayırır. 

CHP Üye Kayıt Başvuru Belgelerinin birinci kopyasını, en geç 
onbeş gün içinde Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'na, ikinci 
kopyasını il başkanlığına gönderir. 
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Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu, Üye Kayıt Başvuru Belgeleri
nin Genel Merkez'e geliş tarihinden en fazla bir ay önceki tarihe 
göre işlem yapar. 

Üye başvuru belgelerini, onbeş gün içinde göndermeyen ilçe yöne
ticileri hakkında disiplin hükümleri uygulanır. 

İL YÖNETİM KURULU'NA BAŞVURU VE KARAR 

Madde 15- İlçe Yönetim Kurulu, CHP Üye Kayıt Başvuru Belgeleri
nin birer örneğini il başkanlığına ve Genel Sekreterliğe gönderdik
ten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmasında sakınca gör
düklerini, bir yazı ile başvuru belgesinin ilçeye ulaşmasını izleyen 
onbeş gün içinde il başkanlığına bildirir ve CHP Üye Kayıt Başvuru 
Defteri'ne üyeliğe itiraz ettiğini yazar. 

İl yönetim kurulunun en geç onbeş gün içinde incelemesini tamam
layarak vereceği karar yedi gün içinde başvurana ve ilçe başkanlı
ğına bildirilir. 

il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını kabul etmiş ise, 
CHP Üye Kayıt Başvuru Defteri'nde başvuranın ismi hizasına il 
başkanlığının karar bildirim tarihi ve durum yazılır. 

İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını yerinde görmemiş 
ise, karar ilçeye bildirilir ve aynı işlem yapılır. 

il yönetim kurulunun kararları kesindir. 

GENEL SEKRETERLİK ÜYE YAZIM BÜROSU'NDA İLK YAZIM 

Madde 16- Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu, kendisine gelen 
başvuru belgesindeki bilgileri, Parti Genel Kütüğü'nün Aday Üyeler 
Dosyası'na işler. 
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ADAY ÜYELİK 

Madde 17- Parti'ye üye olmak için başvuran kişinin Parti'deki aday 
üyeliğinin başlama tarihi başvuru tarihidir. 

ADAY ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 18- Aday üyeler, Cumhuriyet Halk Partili bir üye gibi dav
ranmak, Parti tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve çağı
rıldıkları eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler. 

Aday üyelerle ilgili eğitim çalışmaları Genel Merkez'ce düzenlenir. 

Aday üyeler, asıl üyelerin yükümlülüklerini taşırlar, ancak üyelikten 
doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. 

ADAY ÜYE ÇİZELGELERİ VE ASKI 

Madde 19- Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu, aday üyelere ait 
temel bilgileri iki ayda bir, ilçelere göre çizelgeler haline getirir ve bir 
nüshasını ilçelere gönderir. 

Aday üye çizelgeleri ilçeye ulaşmasını izleyen yedi gün içinde ilçe 
binalarında isteyenin görüp inceleyebileceği uygun bir yere asılır ve 
onbeş gün süre ile askıda kalır. 

Aday üye çizelgeleri, Genel Sekreterlik'çe belirlenen bedel karşılığın
da, Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'nca isteyen üyeye verilir. 

ADAY ÜYELERE İTİRAZ 

Madde 20- Aday üye çizelgelerinde adı bulunanların Parti'ye kay
dolmalarına partililer tarafından yapılan itirazlar, bu maddede dü
zenlenen biçimde sonuçlandırılır: 

67 



a) Aday üye çizelgesindeki adı yazılı kişinin CHP'ye üye yazılması
na itirazlar, askı süresi içinde askının yapıldığı ilçe ya da il başkan
lıklarına yapılır. 

b) itirazlar, ad, soyadı ve adres belirtilerek, yazılı, imzalı ve itiraz 
edilen her kişi için ayrı olarak yapılır. 

c) itiraz ilçe başkanlığına yapılmış ise, ilçe başkanlığı itirazı, en geç 
yedi gün içinde, varsa görüşünü de bildirerek il başkanlığına ulaştı
rır. 

d) il yönetim kurulu itiraz hakkında onbeş gün içinde karar verir, il 
yönetim kurulu itirazı reddetmiş ise, itirazcıya ve ilçeye bildirir, il 
yönetim kurulu itirazı kabul etmiş ve kaydın yapılmamasını karar
laştırmış ise, karar, ilçesine, ilgili başvurana, itirazcıya ve Genel 
Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'na bildirilir, ilçe başkanlığı, başvuru 
defterine ve aday üye çizelgesine durumu belirten not koyar, il yö
netim kurulu kararını, izleyen en geç yedi gün içinde bildirir. 

e) Bu maddeye göre il yönetim kurullarının vereceği kararlar kesin
dir. Ancak, CHP'ye üye olmak için MYK kararı gerektiği iddiasıyla 
yeniden Genel Sekreterliğe başvurulabilir. Ad silme ile ilgili hüküm
ler saklıdır. 

f) Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'na bildirilmeyen il yönetim 
kurulu kararları geçersizdir. 

ÜYELİĞİN BAŞLAMASI 

Madde 21- Bu Yönetmelik'teki kuralları ya da süreci yerine getiren 
aday üyeler, ilçe yönetim kurullarınca aday üyeliklerine karar veril
miş ya da süresi içinde karar verilmemiş ise, başvuru tarihinden 
itibaren başlayarak altı ayın sonunda, CHP üyesi olurlar. 

Başvuranların aday üyeliklerinin bitip asıl üye oldukları tarih Parti 
Kütüğü'ne kaydedilir. 
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Asil üyeliği gerçekleşenlerin üye listeleri üç ayda bir Genel Sekre
terlik Üye Yazım Bürosu tarafından il ve ilçelere gönderilir. 

İLÇE ÜYE KAYIT DEFTERİ 

Madde 22-Aday üyeliği bitip, asıl üye olanlar, ilçe Üye Kayıt Defte
rine kaydedilir. 

Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'nca tutulan Parti Kütüğü'nün, 
ilçe Başkanlığı'na gönderilen nüshası "ilçe Üye Kayıt Defteri" gibi 
işlem görür. 

ilçe Üye Kayıt Defteri ile Parti Kütüğü arasında çelişki olması du
rumunda Parti Kütüğü'ndeki bilgiler geçerlidir. 

IV. BÖLÜM 

PARTİ KİMLİK BELGESİ 

KİMLİK BELGESİ 

Madde 23- Asıl üyeliğe geçenlere Genel Sekreterlik'çe "Parti Kimlik 
Belgesi" verilir. 

Parti kimlik belgesinin hazırlanması ve üyelere verilmesi yönetme
likle düzenlenir. 
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V. BÖLÜM 

BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

YER DEĞİŞTİRME 

Madde 24- CHP Üye Kayıt Başvuru Belgesi'nde bildirdiği adresi 
değişen üye, yeni adresini, üç ay içinde, yeni ilçesine bildirmek 
zorundadır. İlçeler kendilerine yapılan bildirimleri, ayda bir Genel 
Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'na bildirirler. 

Üyeler ve ilçeler, başvuru belgelerindeki değişiklikleri, yazılı 
bilgilerdeki ya da kendi durumlarındaki değişiklikleri Genel Sekre
terlik Üye Yazım Bürosu'na bildirmekle yükümlüdürler. 

Değişikliğin bildirilmemesi halinde Genel Sekreterlik Üye Yazım 
Bürosu, eski bilgiye göre hareket eder ve çizelge hazırlar. Bu du
rumdan doğacak sorumluluklar üyeye aittir; Parti'ye herhangi bir 
sorumluluk yüklenemez. 

PARTİ'DEN AYRILMA 

Madde 25- Parti'den ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üye
lerin adları, imzaları kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, 
bağlı bulundukları ilçe tarafından Genel Sekreterlik Üye Yazım 
Bürosu ve il başkanlığına bildirilir. 

İlçe başkanlığı ayrılma yazısının kendisine ulaştığı tarihi, Üye Baş
vuru Defteri'ne yazar. 

AD SİLME 

Madde 26- Disiplin suçları dışında, partilinin, başvuru belgesinde 
yanlış bilgi verdiği, üyeliğe yazım sırasında yasaların ve Tüzüğün 
öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu niteliklerini sonradan yitir-
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diği anlaşılırsa ilçe yönetim kurulu durumu, il yönetim kuruluna 
bildirir. 

İl yönetim kurulu, partili üyeden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı 
onbeş gün içinde yanıtlanmazsa ya da yanıt geçerli bulunmazsa, il 
yönetim kurulu, o partilinin adını silmeye karar verir ve durumu 
onbeş gün içinde ilgiliye, ilçesine ve Genel Sekreterliğe bildirir. 

İlgili, ad silme kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak 
onbeş gün içinde Merkez Yönetim Kurulu'na itiraz edebilir. Merkez 
Yönetim Kurulu'nun kararı kesindir. 60 gün içinde karara bağlan
mamış itiraz kabul edilmiş sayılır. 

Ad silme kesinleşince durum, Merkez Yönetim Kurulu'nca ilgili il ve 
ilçe başkanlıklarına, Genel Sekreterlik Üye Yazım Bürosu'na bildiri
lir ve ilgiliye duyurulur. 

Yargı organlarının veya seçim kurullarının kararlarına uyularak adı 
silinenler için de Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar. 

DİSİPLİN KURULU KARARLARININ BİLDİRİLMESİ 

Madde 27- İl ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanları, üyeler hakkında 
verdikleri kararların bir özetini, en geç 30 gün içinde Genel Sekre
terliğe bildirirler. 
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VI. BÖLÜM 

GEÇİCİ V E SON HÜKÜMLER 

KALDIRILAN YÖNETMELİK 

Madde 28- 27 Temmuz 1993 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe 
konulan Üye Yazım yönetmeliği, bu Yönetmeliğin eki olan Üye 
Kayıt Yenileme Yönetmeliği hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmış
tır. 

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA 

Madde 29- Parti Meclisi tarafından 31 Ekim 1999 tarihinde görüşü
lerek kabul edilen işbu Yönetmelik, 3 Kasım 1999 tarihinde yürür
lüğe girer. 
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K O N G R E L E R 

YÖNETMELİĞİ 





K O N G R E L E R 
(İl V E İLÇE KONGRELERİ İLE MUHTARLIK 

BÖLGESİ TEMSİLCİLERİNİN V E 
İLÇE KONGRELERİ DELEGELERİNİN SEÇİMİ) 

YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

G E N E L HÜKÜMLER 

KAPSAM 

MADDE 1-

Bu yönetmelik il ve ilçe kongrelerinin oluşumu, yönetimi ile kongre 
üyelerinin ve muhtarlık bölgesi temsilcilerinin belirlenmesi ilke ve 
esaslarını düzenlemektedir. 

KONGRELERİN SÜRESİ 

MADDE 2-

il ve ilçe kongreleri iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatı
labilir, il ve ilçe kongreleri, Kurultayın toplantı tarihi esas alınarak ve 
kurultayın toplanmasına engel olmayacak biçimde Merkez Yönetim 
Kurulunca hazırlanacak kurultay takviminde belirlenen tarihler ara
sında yapılır. 

Merkez Yönetim Kurulunca saptanan tarihler arasında olmak ve 
kurultay takvimini bozmamak koşuluyla, 

ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, 
il kongrelerinin günlerini ise Merkez Yönetim Kurulu belirler. 

Kongre günlerini belirleyen örgüt birimi, alt yönetim biriminin görü
şünü alır. (Tüzük 48/A) 
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TEMSİLCİ VE KONGRE ÜYESİ 

MADDE 3-

Bir kongreye katılmak üzere seçilmiş olan partiliye "temsilci", Parti
deki görevleri nedeniyle bir kongreye katılma hakkı olanlara "doğal 
üye", temsilci ve doğal üyelerin tümüne ise "kongre üyesi" denir. 

Kongre üye tam sayısı, kongre üyelerinin toplam sayısıdır. (Tüzük 
48/C) 

Kongreye katılmak için seçilen "temsilci"lerin görev süresi, kendile
rini seçen örgüt toplantısının veya kongresinin ertesi olağan toplan
tısına kadardır. Yenileri seçilinceye kadar görevleri devam eder. 
(Tüzük 48/D) 

II. BÖLÜM 

MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ 

TEMSİLCİ SEÇİM BÖLGESİ 

MADDE 4-

Her mahalle veya köy muhtarlığı bir "temsilci seçim bölgesi"dir. İlçe 
kongresi delegeleri ile muhtarlık bölgesi temsilcileri bu yönetmelikle 
belirlenen kurallara göre seçilir. (Tüzük Md. 48/C) 

TEMSİLCİ SEÇİMLERİNE HAZIRLIK 

MADDE 5-

Kongreler takviminin açıklanması üzerine Genel Sekreterlik Partiye 
yazılı asıl üyelerin çizelgesini muhtarlık bölgesi (mahalle veya köy) 
esasına göre hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderir. 

Hazırlanan üye çizelgesinde muhtarlık bölgesinde yapılacak temsil
ciler seçimine katılacak üyelerin, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri 
ve tarihi ile ev adresi (varsa telefon numarası) yazılır. 
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Üye çizelgeleri, seçimlerin başlama gününden en az 15 gün önce 
ilçe merkezindeki duyuru tahtasında herkesin görebileceği şekilde 
asılır, en çok bir hafta askıda tutulur. 

Çizelgelerin hazırlanması ve duyurulması ile ilgili işlem bir tutanakla 
saklanır. Tutanağı, birisi ilçe başkanı veya ilçe sekreteri olmak üze
re üç görevli birlikte imzalar. 

ÇİZELGELERE İTİRAZ 

MADDE 6-

Partili üyeler, askı süresi içinde çizelgelerde adı ve adresi yanlış 
yazılmış veya adı bulunmaması gerektiği halde yazılmış olanlar 
varsa; veya başkaca Tüzüğe ve yasaya aykırı işlemler bulunuyor
sa; bunları belirterek ilçe başkanlığına yazıyla itirazda bulunabilirler. 

İTİRAZIN İNCELENMESİ VE KARAR 

MADDE 7-

itiraz üzerine ilçe yönetim kurulu en geç çizelgelerin askıdan inme
sini izleyen iki gün içinde itirazları inceler ve karara bağlar. Karar 
örneği itirazcıya ilçede yazıyla tebliğ edilir. 

Karara karşı itirazcı ile ilgili üye tebliğden başlayarak iki gün içinde 
il yönetim kuruluna yazıyla itirazda bulunabilir. 

il başkanlığına doğrudan veya ilçe başkanlığı aracılığı ile yapılan 
itirazları il yönetim kurulu en geç beş gün içinde inceler ve karar 
verir. İl yönetim kurulunun kararı kesindir. 

MUHTARLIK BÖLGESİ SEÇİMİ 

MADDE 8-

Seçim, kesinleşen üye çizelgelerinde yazılı olan üyelerin katılımı ile 
yapılır. Çizelgede adı bulunmayan kişiler oy kullanamaz. 
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Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat ile seçimi yürütmekle görevli 
ilçe yöneticilerinin adlarını içeren çizelgeler de, kesinleşen üye 
çizelgeleri ile birlikte ve aynı yöntemlerle ilçe merkezinde askıya 
çıkarılır. İlçe yönetimince görevlendirilen üyeler, o bölgede 
temsilci seçilemezler. 

SEÇİM YERİ V E Y E T E R SAYI 

MADDE 9-

Seçim, önceden duyurulan gün, yer ve saatte gizli oyla yapılır. İlçe 
yönetim görevlilerinin seçim saatinde, seçim yerinde bulunmaları 
zorunludur. Görevini yapmayan görevli hakkında derhal disiplin 
kovuşturması başlatılır, işten el çektirilir. Bu durumda oylama, ilan 
edilen erteleme gününde yapılır. İlçe başkanı, bu oylamanın yapıl
ması için gerekli her türlü önlemi alır. 

Seçim yapılabilmesi için o muhtarlık bölgesinde ve kesinleşen çi
zelgede adları yazılı üyelerin en az üçte birinin katılması gere
kir. Yeter sayı yoksa ya da başka bir nedenle yapılmamışsa seçim 
ertesi güne ertelenir. Erteleme halinde saptanan günde ve yer
de seçim, katılan üyelerle ve gizli oyla yapılır. 

OYLAMA V E OY KULLANMA 

MADDE 10-

Seçimde oy kullanan üyeler, çizelgede adlarının karşısına imza 
atar. Oylar, hazırlanan bir sandığa veya kutuya atılır. 

Oy pusulaları önceden hazırlanmış, basılmış olabileceği gibi, 
elle de yazılabilir. 

Oy pusulasında seçilecek sayıda aday adından çok ad yazıl
mışsa, sona yazılan fazlalar yazılmamış sayılır. 

Oylama önceden belirtilen saatte başlar ve bitiş saati belirtilmişse o 
zamana kadar aralıksız sürdürülür. Bitiş saati belirtilmemişse oyla
ma süresi bir saatten az olamaz. Süre bittiği halde oylama yerin-
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de oy kullanmamış üye varsa aralıksız oylama sürdürülür ve üyele
rin oy kullanmaları sağlanır. 

OYLARIN SAYIMI V E TUTANAK 

MADDE 11-

Seçimin bitiminde, ara verilmeksizin oyların sayımına geçilir. Bu 
aşamadan sonra artık kimse oy kullanamaz. 

İlçe yönetim görevlileri oylama bitince kullanılan oyları sayar. 
imza sayısı ile karşılaştırır, imzadan çok oy kullanılmış ise oy pusu
laları açılmadan tekrar oy sandığına konur; rast gele seçilerek artık 
sayıda oy pusulası saptanır ve açılmadan yok edilir. Bundan sonra 
oyların dökümüne geçilir. Sayım ve döküm işi aralıksız ve açık 
olarak yapılır. 

Seçimi yürüten yönetim görevlileri, oylama işlemiyle ilgili bir tutanak 
düzenler; oy sırasına göre isimleri yazar. En çok oy alan seçilmiş 
olur. 

Tutanakta; 

a- İlçe adı, 
b- Muhtarlık adı, 
c- Toplantı günü, saati ve yeri, 
d- ilçe görevlilerinin adı ve soyadı, 
e- Toplantıya ve oylamaya katılan üye sayısı, 
f- Kullanılan oy, geçerli oy sayısı ve iptal edilen oy varsa nedeni 

ve sayısı, 
g- Oy ayrımı sonuçlan, 

yazılır. Tutanağı görevliler imzalar. 

Oylamada ve tutanak yapılırken bulunan üyelerden de isteyen 
olursa tutanağı imza edebilirler. 

Görevliler, hazırlanan tutanakla birlikte imzalı çizelgeyi ve kullanılan 
oyları da aynı gün ilçe başkanlığına verirler. 
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İTİRAZ 

MADDE 12-

Seçime ve sonucuna Tüzüğün 51. maddesine uygun olarak yazıyla 
itiraz edilebilir, ilçe yönetim kurulu itirazları beş gün içinde inceler 
ve karar verir. Karara karşı itirazcı ve ilgili üye beş gün içinde il 
yönetim kuruluna itiraz edebilir, il yönetim kurulu itirazı beş gün 
içinde inceler ve karar verir. Bu karar kesindir. 

itiraz, işlemlerin yürütülmesini durdurmaz. (Tüzük Md.51) 

III. BÖLÜM 

İLÇE KONGRESİ 

İLÇE KONGRESİ ÜYELERİ 

MADDE 13-

ilçe kongresi iki yılda bir toplanır. (Tüzük Md. 46) 

ilçe kongresinin üyeleri; 

a- ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 

b- İlçe çevresindeki belediyelerin partili başkanları, 

c- Sayısı 400'ü geçmeyecek biçimde, muhtarlık bölgelerinde seçi
len temsilciler. 

Büyükşehir belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ile 
merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin parti üyesi başkanları 
merkez ilçe kongresinin doğal üyesidirler. 
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Tüzüğün 46. maddesinde belirlenen onur üyeleri ilçe kongresine 
katılırlar; söz alabilirler. Oy kullanamazlar. 

Atama yoluyla görevlendirilen ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu 
üyelerinin de kongreye katılma hakları vardır. Ancak bunlardan 
kongreye temsilci seçilmiş olmayanların oy hakkı yoktur. (SPK. 
20/2) 

TEMSİLCİ VE PARTİ İÇİ ÖNSEÇMEN 

MADDE 14-

llçe kongrelerinin temsilci sayısı (400)'ü geçemez. Her ilçede son 
genel milletvekili seçiminde alınan oy, ilçe kongresinin temsilci sa
yısının hesaplanmasında esas alınır. (SPK. 20;Tüzük Md.48) 

Partinin hiç oy almadığı muhtarlık bölgelerinden temsilci seçilemez. 

ilçenin muhtarlık (köy ve mahalle) bölgelerinden kongreye katılacak 
temsilci sayısı saptanırken ilk 1-50 oy için bir temsilcilik verilir. Son
ra gelen 51-100 oy için 1 temsilci eklenir. Sonraki her 100 oy için 
birer temsilci hesaplanarak o muhtarlık bölgesinin toplam temsilci 
sayısı bulunur. Artık sayılar 50'yi aşarsa tama dönüştürülür. 

Oy sayısının yüksek olması nedeniyle bu saptama sonucunda ilçe 
kongresi temsilci sayısı 400'ü geçiyorsa her muhtarlık bölgesine bir 
temsilcilik verildikten sonra o ilçede alınan oyun, kalan sayıya bö
lünmesi ile elde olunacak "birim sayı" esas alınarak köy ve mahalle
lere bölüştürülür. 

Oy sayısına göre temsilci sayısı 400'ü aşan ilçelerde her muhtarlık 
bölgesinde üyeler, köy ve mahalleye düşen temsilci sayısı kadar 
adaya oy verir. 

İlçe kongresi delege sayısı (50)den az olamaz. Bu takdirde, en çok 
oy alınan muhtarlık bölgesinden başlayarak sırasıyla alınan oya 
göre delege sayısı oranlama yapılarak belirlenir ve arttırılır. 
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Ayrıca muhtarlık bölgelerinde kongre temsilcileri dışında o yerde 
alınan her (100) oy için bir, "Parti içi önseçmen" seçilir. Artık sayılar 
(50)yi geçerse tama dönüştürülür. 

Temsilciler ve parti içi önseçmenler, aynı oy pusulasında ayrı ayrı 
bölümlerde gösterilir. 

İLÇE KONGRESİNİN İŞLEVİ 

MADDE 15-

ilçe kongreleri gündemde belirtilen konulan görüşür, karara bağlar 
ve 

a) ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini 

b) il yönetim kurulunca sayıları belirlenecek il kongresine katıla
cak temsilcileri 

gizli oyla seçer. 

IV. BÖLÜM 

İL KONGRESİ 

KONGRE ÜYE SAYISI: 

MADDE 16-

il kongresi iki yılda bir toplanır, il kongresi üyeleri; 

a) il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, 

b) ilin partili TBMM üyeleri, 

c) il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, 
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d) Büyükşehir belediyesinin parti üyesi olan başkanları, 

e) İlçe kongrelerinden seçilmiş il kongresi temsilcileridir. 

Tüzüğün 47. maddesinde belirlenen onur üyeleri il kongresine katı
lırlar; söz alabilirler; ancak oy kullanamazlar. 

Atama yoluyla görevlendirilen geçici il yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin de kongreye katılma hakları vardır. Ancak bunlardan 
temsilci seçilmiş olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur. 
(SPK. 19/2) 

TEMSİLCİLERİN SAPTANMASI 

MADDE 17-

il kongresi temsilcilerinin sayısı, 600'ü geçmeyecek biçimde 
MYK'nun saptadığı sayı esas alınarak ilçe kongrelerinden seçilir. 
Bu sayı 50'den az olamaz. İlçelerin seçeceği temsilci sayısı, Parti'-
nin son genel seçimde o ilçede aldığı oy sayısı oranlanarak hesap
lanır ve belirlenir. (Tüzük Md. 46/F) 

Şu kadar ki bu sayı, her ilçe için (5)ten az olamaz. 

İl KONGRESİNİN İŞLEVİ 

MADDE IS-

ll kongreleri gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağlar 

ve; 

a) il başkanı ve il yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini, 

b) il disiplin kurulu üyeleri ve yedeklerini, 

c) Kurultaya katılacak il temsilcilerini, 

gizli oyla seçer. 
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V. BÖLÜM 

İL VE İLÇE KONGRELERİNE İLİŞKİN 
ORTAK KURALLAR 

ÇAĞRI 

MADDE 19-

il ve ilçe kongrelerinin yeri, günü ve saati ile gündemi en az 15 gün 
önce il ve ilçe merkezinde ilan edilir. Kongrenin yapıldığı yerde 
gazete çıkıyorsa, en az bir gazete ile de duyurulur. Bu duyuruda ilk 
toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının yapılacağı 
yer, gün ve saat belirtilir. 

SEÇİM KURULUNA BİLGİ VERİLMESİ 

MADDE 20-

İl ve ilçe kongreleri toplantı gününden en az 15 gün önce ilgili parti 
yönetimince yetkili seçim kuruluna yazıyla bildirilir. 

Bu bildirimde; kongreye katılacak kongre üyeleri çizelgesi ile birlik
te; 

a) Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yer, 

b) Kongre gündemi, 

c) Çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının 
günü, saati ve yeri de belirtilir. (SPK Md. 19,20) 

KONGRE ÜYELERİNİN ÇİZELGESİNİN KESİNLEŞMESİ 

MADDE 21-

il ve ilçe başkanlığınca ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen 
kongre üyeleri çizelgesini seçim kurulu başkanı inceler. Gerektiğin
de ilgili kayıt ve belgeleri de getirterek, noksanlarını tamamladıktan 
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sonra seçime katılacakların çizelgesini onaylar. Kongrenin toplantı 
gününden bir hafta önce Parti binasında asılarak duyurulur. Askı 
süresi 3 gündür. Bu süre içinde çizelgeye yapılacak itirazlar, yargıç 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır. Bu 
yöntemle kesinleşen çizelgeler ile toplantıya ilişkin başkaca konular 
yargıç tarafından onaylanarak Parti başkanlığına gönderilir. 
(SPK21) 

TOPLANTI Y E T E R SAYISI 

MADDE 22-

il ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. 
Kongreyi başkan açar; başkanın yokluğunda bu görev sekreter üye 
tarafından yapılır. (Tüzük Md. 48/B) 

Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı, 
katılanlarla yapılır; çoğunluk aranmaz. 

GÜNDEM 

MADDE 23-

Kongre gündemi il ya da ilçe yönetim kurulunca belirlenir. 

Olağan kongrelerin gündeminde; açılış, kongre başkanlık kurulu
nun seçimi, saygı duruşu, çalışma ve hesap raporlarının okunması, 
görüşülmesi, onaylanması, aklanması, organların ve üst kongreye 
gidecek temsilcilerin seçiminin yanısıra yönetimin gerekli gördüğü 
başkaca konular da bulunabilir. 

Üst yönetim biriminin veya kongre üyelerinin onda birinin yazılı 
isteği ile gündeme ekleme yapılabilir. 

Kongre, çoğunluk kararı ile gündemin sırasında değişiklik yapabilir. 
Ancak kongre başkanlık kurulu seçimi ile çalışma ve hesap raporla
rının okunması ve aklanmasından önce başka bir maddenin öne 
alınması istenemez. 
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KONGRE BAŞKANLIK KURULU 

MADDE 24-

Kongre açıldıktan sonra partililer arasından bir başkan ile kongre 
üyeleri arasından, gündemde belirtilen sayıda ikinci başkan ve 
yazman seçilir. ¡1 ve ilçe yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve 
üyeleri başkanlık kurullarında görev alamazlar. 

Bu seçim, aksine karar alınmazsa gösterme oyuyla yapılır. Kongre
yi açan başkan veya vekili, adayların saptanmasından sonra öner
gelerin geliş sırasına göre teker teker oya sunar. Her adayın aldığı 
oy sayısını kongreye bildirir. 

Göreve seçilen başkan, ilk iş olarak aynı yöntemle ikinci başkan ve 
yazmanların seçilmelerini sağlar. 

GÖRÜŞMELER 

MADDE 25-

Kongreyi, gündemdeki sıraya göre başkanlık kurulu yönetir, iste
yenlere sıra ile söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların 
görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır. Önceden saptan-
madıkça konuşma süresi sınırlanamaz. Sınırlama kararı ancak 
alınmasından sonra uygulanır. 

Usul hakkındaki konuşma istekleri ile, usul hakkında veya görüşü
len konu hakkında açıklamada bulunacak yönetim birimi başkanı 
veya yerine söz isteyen üyeye öncelik tanınır. Son söz kongre üye-
sinindir. 

Bir gündem maddesi için yeterlik önergesi verildiğinde -söz isteyen 
varsa- bir lehte, bir aleyhte olmak üzere iki kişiye söz verilmeden 
oylama yapılamaz. 

Başkanlık kurulu, kongre düzen ve disiplinini sağlar; düzen ve di
siplin kongre olanakları ile sağlanamıyorsa gerektiğinde güvenlik 
güçlerinden yardım isteyebilir. 
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Onur üyeleri kongrede söz alıp, konuşabilirler; ancak oy kullana
mazlar. 

Üst yönetim birimi başkanı veya temsilcisiyle Parti Meclisi ve o ilin 
TBMM üyelerine istediklerinde sıra gözetilmeksizin söz verilir. Ko
nuşma süresi sınırlanmaz. 

Söz almış olan varsa, çalışma raporu üzerinde beş; öteki konularda 
üç üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanamaz. (Tüzük Md. 40/H) 

Çalışma raporu üzerinde söz alan üyeler görüşlerini bildirip, eleştiri
lerini yaptıktan sonra yönetim adına yanıtlar verilir; aklama oylama
sı bundan sonra yapılır. 

Gündemde yer alan konularla ilgili görüşmeler tamamlandıktan 
sonra; başkanlık seçimlere geçileceğini duyurur ve oylama yöntemi 
ve oy kullanma ile ilgili gerekli açıklamaları yapar; ya da yaptırır. 
Bundan sonra seçimlere geçilir. İlçe seçim kurulu yönetim ve göze
timinde yapılacak seçim için gerekli salon düzeni kurulur. 

KARARLAR 

MADDE 26-

Kongre oturumları tersine karar alınmazsa açık olarak yapılır. 

Kongrelerde kararlar, özel hükümler dışında, hazır bulunanların 
çoğunluğu ile alınır. 

Kongrelerde hesap konuları ile kongrece kararlaştırılan başka ko
nular, bunlarla ilgili olarak kurulacak komisyonun raporu okunduk
tan sonra görüşülüp oylanabilir. 

Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça kongre genel kuruluna duyu
rulur ve tutanağa yazılır. 

Tersine karar alınmadıkça kararlar açık oylama ile alınır. (Tüzük 
Md. 48/G) 
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Kongrelerde disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurul
larının kararları üzerinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 
(SPK 56) 

SEÇİMLER 

MADDE 27-

a) ilçe kongresinde, ilçe başkanı ve Tüzükte belirlenen sayıda ilçe 
yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile üst organ kongresine 
katılacak temsilciler seçilir, 

b) il kongresinde, il başkanı ve Tüzükte belirlenen sayıya göre il 
yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri; il disiplin kurulu asıl ve 
yedek üyeleri; kurultaya ili temsilen katılacak delegeler, (temsil
ciler) seçilir. 

Seçimler ilçe seçim kurulunun gözetim ve denetiminde gizli oy, açık 
ve aralıksız sayım ilkesine göre yapılır, il ve ilçe kongrelerinde se
çimler iki yöntemle yapılabilir: 

a) Blok liste 

b) Tek ve ortak liste (çarşaf liste) 

il ve ilçe kongrelerinde gündemin çalışma raporu ve görüşmeler 
maddesine geçilmeden kongre üyelerinin onda birinin yazılı önerisi 
ve kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilecek oy
lama sonucunda tek ve ortak liste (çarşaf liste) oy pusulası ile se
çimlerin yapılmasına karar verilebilir. Aksi halde seçimler blok liste 
yöntemiyle yapılır. (Tüzük Md. 48) 

ADAYLIK 

MADDE 28-

Aday olmayanlar seçilemez. Kongrelerde adaylar seçimlere geçil
meden önce ve oy pusulalarının hazırlanması için yeterli süre de 
dikkate alınarak saptanır. Aday olmak isteyenlerin adları başkanlı
ğa yazdırılır. Başkanlık adayları kongreye duyurur, uygulanacak 
yönteme göre oy pusulaları bastırılacak biçimde hazırlanır. 
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İl ve ilçe kongrelerinde başkanlığa aday olabilmek için kongre üye 
tam sayısının en az yüzde yirmisinin yazılı önerisi gereklidir. Bir üye 
adaylardan sadece biri için imza verebilir. (Tüzük Md.48/i) 

KONGREDE KULLANILACAK OY PUSULASI 

MADDE 29-

Kongrede yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında her 
organın adayları ayrı ayrı gösterilerek hazırlanır. Tek oy pusulası 
veya ayrı ayrı pusulalar halinde bastırılabilir. 

a) Blok liste yöntemi: Her kademedeki seçimlerde kullanılacak oy 
pusulası o örgüt biriminin organları ile üst kademe kongre temsilcile
rini (delegelerini) kapsar. Oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar 
asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar yedek 
üye adayı yer alır. Adaylar soyadı alfabe sırasına göre sıraya dizile
rek Başkanlık Kurulunca kesinleştirilir ve blok liste olarak bastırılır. 

Üst organ kongre temsilciliği (delegeliği) hariç bir aday blok listeler
den yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer 
alması halinde kongre başkanlığınca açıklama yapıldıktan sonra, 
hangi listede yer almak istediği adaya sorularak saptanır. Düzenleme 
buna göre yapılır. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. 

Seçimde listeler dışında asıl veya yedek üye adayı olarak başvuru
da bulunulabilir. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bu tür bireysel 
adaylar için de bir liste düzenlenerek sandık başına ve oy verme 
hücrelerine asılır. 

Bastırılan blok listeler kongre başkanlık kurulunca ilçe seçim kuru
luna mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. 

Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine yeni isim yazılabilir. Her 
adayın, aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı 
oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır. 

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek üye sayısından 
fazla veya yüzde doksanından az isim yazılı oy pusulaları geçer
sizdir. 
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Ayrı organlar için tek oy pusulası da düzenlenebilir. Bu halde bir 
organ listesinde geçersizlik nedeni varsa, oy pusulasının yalnızca 
ilgili organ için olan bölümü iptal edilir; pusulanın diğer organlarla 
ilgili bölümleri geçerlidir ve sayılır. 

b) Tek ve ortak liste yöntemi (Çarşaf liste): Kongrede seçimlerin 
tek ve ortak liste yöntemi ile yapılması kararlaştırılmışsa adaylar 
kongre başkanlık kurulunca ad çekme ile belirlenecek harften baş
lamak üzere, soyadı alfabe sırasına göre sıralanır ve ortak liste 
olarak bastırılır. Bu listeler ilçe seçim kurulunca mühürlenerek oy 
pusulasına dönüştürülür. 

Kongre üyelerince, oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret 
konarak oylama yapılır. Oy pusulasında seçilecek asıl üye veya 
temsilci kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır.Seçilecek 
üye sayısından fazla veya yüzde doksanından az işaretlenmiş olan 
oy pusulaları geçersizdir. 

Tek ve ortak liste yöntemiyle seçim yapılırsa adayların aldıkları oy 
sırasına göre genel sıralama yapılır; asıl ve yedek üyeler belirlenir. 
En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş 
olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. 

il ve ilçe yönetim kurullarında her iki cinsiyetten en az dörtte bir 
(yüzde yirmibeş) oranında üye bulunur. Bu husus genel sıralama ile 
ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı 
sıralama yapılır. Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten ye
terli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar o cinsiyet
ten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında bir cinsiyet
ten olan üyelerin sayısı herhangi bir nedenle bu oranın altına dü
şerse, o cinsiyetten yedek üyelerle sayı tamamlanır. 

il ve ilçe kongrelerinde her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çık
mazsa katılan adaylarla seçim yapılır. 
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SEÇİMLER VE OY VERME 

MADDE 30-

Seçimlerde, ancak ilçe seçim kurulu başkanlığına verilen ve kesin
leşen çizelgede adı bulunanlar oy kullanabilir. Oyunu kullanacak 
partililer; üye kimlik kartı ya da nüfus kağıdı veya kimlik tespiti için 
düzenlenmiş resmi belge ile kimliğini kanıtlayabilir. (S.P.K.21, Tü
zük Md.18) 

Seçimlerde kongre üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar 
asıl veya yedek üyeliğe seçilmiş sayılamazlar. 

Sayım ve ayrım tamamlandıktan sonra, ilçe seçim kurulunca ve 
başkanlık kurulunca sonuçlar açıklanır, düzenlenen tutanak seçim 
yerinde asılmak suretiyle duyurulur. 

KONGRENİN KAPANIŞI VE TUTANAK 

MADDE 31-

Kongre çalışmaları, başkanlıkça yapılan duyuru ile sonuçlanır ve 
kapanır. Çalışmalar başkanlık kurulunca düzenlenecek bir özet 
tutanakla saptanır. Tutanak başkanlık kurulunun başkan ve üyele
rince imzalanır. Bu tutanak alındı belgesi karşılığında ilgili il veya 
ilçe başkanlığına verilir. 

KONGREYE V E SEÇİMLERE İLİŞKİN İTİRAZLAR 

MADDE 32-

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına 
itirazlar tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yetkili 
ve görevli ilçe seçim kurulunca yapılır. 

İlçe seçim kurulunun kararı kesindir. (SPK. 19,20; Tüzük Md. 50) 

il ve ilçe kongrelerinin seçim dışındaki kararlarına itirazlar aşağıdaki 
esaslara göre yapılır ve incelenir. 
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a) ilçe kongreleri kararlarına karşı kongre üyelerince yapıla
cak itirazlar, beş gün içinde il yönetim kuruluna yapılır, il 
yönetim kurulu beş gün içinde karar verir. Bu karar kesin
dir. 

b) il kongresi kararlarına karşı, kongre üyeleri beş gün içinde 
Merkez Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Merkez Yö
netim Kurulunun beş gün içinde vereceği karar kesindir. 

itirazlar yetkili kurullara yazılı olarak yapılır, itiraz, işlemlerin yürü
tülmesini durdurmaz. (Tüzük Md. 51) 

VI. BÖLÜM 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER 

GÜNDEM 

MADDE 33-

Üst yönetim biriminin kararıyla, ya da kongre üyelerinin beşte biri
nin, onbeş günlük süre içinde, noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları 
başvuruları üzerine olağanüstü kongre, yönetim kurulunca toplantı
ya çağrılır. Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde üst yönetim kurulu 
olağanüstü kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar. (Tüzük 
Md. 49) 

Olağanüstü kongrenin gündemi, çağrıyı yapanlarca düzenlenir. Bu 
kongrelerde gündem dışı bir konu görüşülemez, karar alınamaz. 

Olağanüstü kongrede seçim yapılamaz. (Tüzüğün 42. ve 44. mad
deleri saklıdır) 

Olağanüstü kongre çağrısında bulunanların sayısı, kongre üyesi 
tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme güven oyla
ması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılır. 
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ÇAĞRI 

MADDE 34-

Olağanüstü kongre isteğinin, usulüne uygun olarak yetkili yönetim 
birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içinde yetkili 
yönetim birimi olağanüstü kongre toplantısının yapılmasını sağlar. 
Toplantı çağrısı en az 15 gün önce usulüne uygun olarak duyuru
lur. (Tüzük Md. 49). 

GEÇİCİ MADDE 1-

29. Olağan Kurultay için hazırlanacak Kongreler ve Kurultay Tak
vimi sürecinde yapılacak ilçe kongrelerine katılmak üzere köy ve 
mahalle muhtarlık bölgeleri temsilcilerinin seçimini gerçekleştirecek 
üyelerin çizelgeleri, Genel Sekreterlikçe hazırlattırılarak ilçe baş
kanlıklarına gönderilir. 

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İçel, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları 
içindeki ilçelerde üye çizelgeleri, Üye Kayıt Yenileme Yö
netmeliği uyarınca kayıtlarını yenilemiş olan üyelere göre 
düzenlenir. 

Yukarıda (a) bendinde sayılan ilçelerin köyleri dahil bütün köy
ler ile diğer illerdeki ilçelerde, üye çizelgeleri, 27 Temmuz 
1999 tarihinde CHP Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nda 
kayıtlı olan üyeler ile Üye Kayıt Yenileme Yönetmeliği'ne 
göre kayıtlarını yenilemiş bulunan üyelere göre düzenlenir. 

(a) ve (b) bentlerindeki çizelgelerde 13. Madde ile asıl üyeliği 
kabul edilenler ve 31.12.2000 tarihi itibariyle asıl üye olan
larda eklenir. (09.12.2000 tarihli Parti Meclisi toplantısında 
kabul edilmiştir.) 
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YÜRÜRLÜK 

MADDE 35-

Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Parti 
Meclisi'nin 15 Eylül 1993 günlü toplantısında onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Yönetmeliğin 27, 28, 29, 30 ve 33. maddeleri Merkez Yönetim Ku
rulunca hazırlanan öneri uyarınca 27 Eylül 2004 günlü Parti Meclisi 
toplantısında değiştirilmiştir. 
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DİSİPLİN 

YÖNETMELİĞİ 





DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

GÖREV 

MADDE 1-

Parti suçlarını cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır. 

TERİMLER 

MADDE 2-

Bu yönetmelikte geçen terimler aşağıdaki anlamları içermektedir. 

a) Disipline sevk edilen: Hakkında disiplin kovuşturması açılma
sı ve disiplin cezası verilmesi istenen partili. 

b) Şikayetçi: Bir söz, eylem ve davranış nedeniyle disiplin kovuş
turması açılması isteminde bulunan partili. 

c) Disiplin Soruşturması: Bir disiplin suçlaması nedeniyle başla
tılan inceleme. 

d) Disiplin Kovuşturması: Disiplin soruşturması sonucunda yö
netim kurulunun disiplin cezası verilmesine ilişkin kararıyla baş
layan aşama. 

e) Parti Suçu: Üyelerin, parti tüzük ve programına, kurultay ve 
yetkili organ kararlarına aykırı düşen ve partide aldığı görev ve 
sorumluluk ile bağdaşmayan veya yasalarca suç sayılan tutum, 
davranış ve eylemleridir. 

f) Disiplin Cezası: Parti suçu işleyen üyelerin, dikkatlerinin çe
kilmesi, kusurlarının bildirilmesi, partiden geçici veya kesin ola
rak çıkarılmasıdır. 
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DİSİPLİN KURULLARI 

MADDE 3-

a) Yüksek Disiplin Kurulu, Kurultayca gizli oyla seçilen 15 asıl ve 
15 yedek üyeden, 

b) İl disiplin kurulu, il kongresince seçilen 9 asıl ve 9 yedek üye
den oluşur. 

TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU 

MADDE 4-

TBMM Grup Disiplin Kurulu'nun kuruluş, görev ve yetkileri, grup iç 
yönetmeliğince belirlenir. 

ÜYELERİN NİTELİKLERİ 

MADDE 5-

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

Disiplin Kurulu üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz; 
kendilerine partiden hiçbir gelir sağlanamaz. 

Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımlar, aynı disiplin 
kurulunda görev alamazlar. 

İŞ BÖLÜMÜ 

MADDE 6-

A) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, seçimlerini izleyen ilk hafta 
içinde, Genel Başkan'ın çağrısı ile, en yaşlı üyenin başkanlı
ğında toplanır. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde, gizli oy
la, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir 
sekreter üye seçerler. 
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İlk toplantıda yeter sayı bulunamazsa katılanlar durumu tutanağa 
bağlayarak bir hafta sonra, aynı gün ve aynı yerde, aynı gündemle 
kendiliğinden toplanırlar. Seçim yapılır. Bu toplantıda aranacak 
nisap, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 

Toplantı sonunda, seçim sonuçlarını saptayan bir tutanak düzenle
nir, bir örneği Genel Başkanlığa verilir. 

B) il disiplin kurulu üyeleri, seçimlerini izleyen ilk hafta içinde, il 
başkanının çağrısı ile, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 
Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde, gizli oyla kendi arala
rından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye 
seçerler, ilk toplantıda yeter sayı bulunamazsa katılanlar, du
rumu tutanağa bağlayarak bir hafta sonra, aynı gün ve aynı 
yerde kendiliğinden toplanırlar. Bu toplantıda aranan nisap üye 
tam sayısının salt çoğunluğudur. 

Toplantı sonunda, seçim sonuçlarını saptayan bir tutanak düzenle
nir. Bir örneği, başkanlığına verilir. 

ÜYELİKLERDE BOŞALMA 

MADDE 7-

Disiplin Kurullarında boşalma halinde yedekler sıra ile çağrılır. 

Bu çağrıyı, Yüksek Disiplin Kurulu için Genel Başkan, il disiplin 
kurulları için il başkanı yapar. 

Yedeklerin çağrılmasından sonra, üye sayısı, Yüksek Disiplin Kuru-
lu'nda 8, il disiplin kurulu'nda 5 üyenin altına düşerse, olağan kurul
tay veya il kongresine kadar görev yapmak üzere yeni kurul, Parti 
Meclisi tarafından seçilir. 
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Üç olağan toplantıya geçerli mazereti olmadan katılmayan üye, 
görevden ayrılmış sayılır. Ayrılma işleminin kesinleşmesinden son
ra yerine hemen yedeği çağrılır. 

il disiplin kurulu üyeleri bu boşalma işlemine beş gün içinde Yüksek 
Disiplin Kurulu'na itiraz, edebilirler, itiraz üzerine Yüksek Disiplin 
Kurulunca verilen karar kesindir. 

Yüksek Disiplin Kurulu'nda boşalma işlemine karşın ilgili üye beş 
gün içinde Genel Başkan'a başvurabilir. Genel Başkan bu işlemin 
kurulca yeniden incelenmesini isteyebilir, inceleme sonucu verilen 
karar kesindir. 

TOPLANTIYA ÇAĞRI 

MADDE 8-

Disiplin kurulları, en az ayda bir kez daha önce kurulca saptanan 
gün ve yerde kendiliğinden toplanır. Ayrıca, gündem, toplantı yeri 
ve günü kurul başkanınca üyelere en az üç gün önce yazılı olarak 
bildirilir. 

öncelikle incelenmesi gereken işlerin bulunması veya tedbir (ön-
lem)e itiraz gibi ivedi durumlarda, kurul başkanı olağan toplantı 
gününü beklemeden, en az 48 saat önce duyuru yapmak koşuluy
la, kurulu toplantıya çağırabilir. 

Tedbir (önlem)e itiraz, bir haftalık süre içinde karara bağlanır. 

Çağrıyı alan üye, ciddi bir mazereti varsa, başkana bildirmek zo
rundadır. Bu bildirimi yapmayan üye, mazeretsiz toplantıya katıl
mamış sayılır. 

TOPLANTI VE KARAR Y E T E R SAYILARI 

MADDE 9-

Disiplin Kurulları üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile 
toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. 
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Ancak Siyasi Partiler Yasası'nın 102. maddesinin ikinci fıkrasında 
gösterilen haller dışında, partiden kesin çıkarma cezaları için üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. 

YETKİ 

MADDE 10-

A) Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyele
rinin, T.B.M.M üyelerinin, partili büyükşehir belediye başkanlarının 
parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi'nin istemi üzerine Yük
sek Disiplin Kurulu'nca, 

B) il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve 
üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan ey
lemleri hakkında Merkez Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine Yüksek 
Disiplin Kurulu'nca, 

C) öteki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan eylemleri hak
kında il yönetim kurulunun istemi üzerine il disiplin kurulu'nca, 

D) Partili T.B.M.M. üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağ
layıcı grup kararlarına aykırı ya da grup onuruyla bağdaşmayan 
eylem ve davranışlarından doğan parti suçları ile birbirleriyle olan 
anlaşmazlıkları Grup Yönetim Kurulunun istemi üzerine Grup Disip
lin Kurulunca karara bağlanır. (Tüzük md. 68) 

E) İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının 
tedbirli (önlemli) olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de 
kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir. (Tüzük Md. 68) 

PARTİ SUÇLARI 

MADDE 11-

Aşağıda yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını 
desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur. 

A) Geçici veya kesin çıkarma cezası verilecek parti suçları: 

101 



a) Programa ve Tüzük kurallarına, Kurultay ve yetkili organ 
kararlarına aykırı, Partide aldıkları görev ve sorumlulukla 
ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun
mak. 

b) Parti doğrultusuna ve temel ilkelerine aykırı siyasal çalış
malara ve eylemlere katkıda bulunmak, 

c) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti 
içi seçimlere hile karıştırmak, 

d) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana 
açık veya gizli çalışmak, 

e) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçimlerinin 
ve çalışmalarının yasa, Tüzük ve yönetmelik kurallarına 
uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile 
yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dı
şında her türlü eylemde bulunmak. 

B) Kınama veya geçici çıkarma cezası verilecek parti suçları: 

a) Gerçeğe aykırı olarak, Partide kendisine belli görevler ve
rilmiş gibi davranmak, 

b) Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak, 

c) Gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları 
açıklamak, 

d) Parti çalışmalarında, partili üyelere sözlü ya da eylemli sal
dırıda bulunmak, partinin çalışma düzenini bozmak. 

C) Uyarma ve kınama cezası verilecek parti suçları: 

a) Parti yararlarını zedeleyici yayınlar ve propaganda yap
mak, 

b) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, 
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c) Partili üyeler ve yöneticiler hakkında aslı olmayan söylenti
ler çıkarmak, 

d) Geçerli mazereti olmadığı halde, seçimlerde oy kullanma
mak. 

DİSİPLİN CEZALARI 

MADDE 12-

Disiplin cezaları, "Uyarma", "Kınama", "Partiden Geçici Çıkarma" 
ve "Kesin Çıkarma"dır. 

Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir. 

Kınama, yazılı olarak kusur bildirmedir. 

Geçici çıkarma, üyenin bir yıldan iki yıla kadar Parti ile ilişkisinin 
kesilmesidir. 

Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir. 

Üyeler hakkında disiplin cezası isteminde bulunan organ, suçlama 
konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirtir. Disiplin kurulları 
istemle bağlı değildir. Kovuşturma sonunda kanıtlara göre karar 
verilir. 

Disiplin kurulları, Tüzüğün 70. maddesindeki esaslar içinde, yukarı
da yazılı cezaları vermeye yetkilidir. 

Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemle
rin tekrarında bir üst derece ceza uygulanır. 

Kınama cezası alanlar, kararın kesinleşmesinden başlayarak bir yıl 
süre ile parti organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevlerinden 
alınırlar. 

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanı
nan hakları kullanamazlar. Ancak bu durum, kendilerinin parti prog-
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ram ve tüzüğünün ve yetkili organlarının bağlayıcı kararlarına uyma 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Kınama ve geçici çıkarma cezaları, partilinin yazılı bulunduğu üye 
kayıt defterine işlenir, yetkili disiplin kurulunca hemen Genel Sekre
terliğe bilgi verilir. 

Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir, kimlikleri Genel Sekre
terlikçe bütün örgütlere duyurulur. Geçici olarak çıkarılmasına ka
rar verilen belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve il genel 
meclisi üyeleri bu süre içinde grup toplantılarına katılamazlar. 

Disiplin Kurulları, cezaların yürürlük tarihlerini, tedbir (önlem)ler için, 
tedbir (önlem)in alındığı tarihi, tedbirli (önlemli) olmayanlar için, 
kararın kesinleşme tarihini, kararlarında belirtirler. 

Disiplin kurulu kararları, kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. 

Uygulamada, tedbir (önlem)li olarak geçirilen süre, verilen cezadan 
indirilir. Tedbir (önlem)li işlerde, karar kesinleşinceye kadar, tedbir 
(önlem) sürer. (Tüzük Md:71, 72) 

DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA BAŞLANMASI 

MADDE 13-

llçelere bağlı mahalle veya köylerdeki partililerden birinin parti suçu 
işlediğinin bildirilmesi üzerine; 

İlçe başkanı, disiplin sanığının olayla ilgili açıklamasını, kimlik ve 
adresini, parti üyelik belgesinin onaylı örneğini, varsa yakınma ko
nusu olayı saptayan tutanak ve kanıtları, tanıkların adlarını ve ad
reslerini, disiplin sanığının üzerine atılan disiplin suçunu içeren bir 
dosya düzenleyerek, görüşmesi için hemen ilçe yönetim kuruluna 
sunar. 

İlçe Yönetim Kurulu dosyayı inceleyerek görüş ve kararı ile birlikte 
en kısa sürede il başkanlığına gönderir. 
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İL YÖNETİM KURULUNDA SORUŞTURMA 

MADDE 14-

il başkanı, ilçeden gelen dosyayı gelişini izleyen ilk yönetim kurulu 
toplantısının gündemine almakla yükümlüdür. 

il yönetim kurulu, dosya üzerinde yapacağı inceleme sonunda, 
dosyanın tamamlanmış olduğu görüşünde ise disiplin kovuşturması 
açılmasına ya da açılmamasına karar verir. 

il yönetim kurulu inceleme sonucunda, dosyayı noksan görürse 
noksanların tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar 
verir. 

Noksanların giderilmesi işlemlerini il yönetim kurulu doğrudan ya
pabileceği gibi bir ya da birden çok üyesini görevlendirebilir. Zorun
lu durumlarda ilçe örgütlerine de görev verebilir. 

Dosyanın noksanlarının tamamlanmasından sonra, il başkanı, dos
yayı il yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine koyar. 

DOĞRUDAN SORUŞTURMA 

MADDE 15-

il yönetim kurulu gerekli hallerde doğrudan disiplin soruşturması 
açabilir. 

İL DİSİPLİN KURULUNDA İNCELEME 

MADDE 16-

il disiplin kurulu, soruşturma dosyasını ele aldığı ilk oturumda, gö
revli ve yetkili olup olmadığı, soruşturma isteminin Tüzüğe ve yö
netmelik hükümlerine uygun bulunup bulunmadığı yönlerinden 
inceleme yapar. 

Eksiklikler varsa tamamlanmasını il yönetim kurulundan ister, il 
yönetim kurulu, bu isteği 15 gün içinde yerine getirmek zorundadır. 
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İlk incelemeden sonra, hakkında disiplin kovuşturması açılan parti
liden Disiplin Kurulu Başkanı, yazıyla savunmasını ister. Bu yazıda 
cezanın istenmesine neden olan eylemler ile uygulanması istenilen 
disiplin cezası açıkça gösterilir. 

Savunma, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Savunma süresi, 
savunmaya çağrı yazısının ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere 
15 gündür. Savunma süresini geçirenler, savunma hakkından vaz
geçmiş sayılırlar. 

Soruşturma, kurul halinde yapılabileceği gibi, görevlendirilecek bir 
veya bir kaç üyesi aracılığı ile de yaptırılabilir. Disiplin Kurulları 
incelemeleri belgeler üzerinde yapabilecekleri gibi gerek görülürse 
tanık da dinleyebilirler, kanıt toplayabilirler. Gerekirse, gelişen du
ruma göre kovuşturmanın genişletilmesine karar verilebilir. 

Disiplin Kurulu, kendilerine gönderilen işleri en geç iki ay içinde 
sonuçlandırıp karara bağlarlar. Bu süre içinde karar verilemezse 
gerekçe gösterilerek, Parti Meclisi'nden ek süre istenir. Bu süre bir 
ayı geçemez. 

Seçimler sırasında veya yayın yoluyla yahut açık toplantılarda işle
nen suçların kovuşturulmasında, savunma süresi 7, inceleme süre
si 20 ve ek süre 10 gündür. 

Disiplin kurulları istemle bağlı değildir. 

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra kurul, olayı görüşerek 
"Disiplin cezası verilmesi"ne veya "Ceza verilmesine yer olmadı-
ğfna karar verir. 

Verilen karar, gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde ilgiliye 
tebliğ edilir ve kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. 

İL DİSİPLİN KURULU KARARINA İTİRAZ 

MADDE 17-

Disipline sevk edilen ve il yönetim kurulu ve varsa şikayetçi il disip
lin kurulunun kararına karşı kararın tebliğ tarihinden başlayarak 10 
gün içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edebilirler. 
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İTİRAZ ÜZERİNE İNCELEME 

MADDE 18-

Yüksek Disiplin Kurulu, itirazı dosya üzerinde inceler. Disiplin ceza
sı verilmiş olan partilinin istemi uygun görülürse ya da re'sen ilgili 
dinlenilmek üzere çağrılabilir. 

Haklarında geçici veya kesin çıkarma kararı verilmiş olanların din
lenme isteminin kabulü zorunludur. 

Çağırıldığı halde, haklı bir mazereti olmaksızın gelmeyen kimse, 
dinlenme isteminden vazgeçmiş sayılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu'nun itiraz üzerine vereceği karar kesindir. 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN DOĞRUDAN KARARA 
BAĞLAYACAĞI İŞLERDE KOVUŞTURMA 

MADDE 19-

Parti Meclisince gönderilen ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev 
alanına giren işlerde kovuşturma, 16'ıncı maddede gösterilen şekil
de yapılır. Ancak, eksiklerin tamamlanması için öngörülen süre 20 
gündür. 

İnceleme tamamlanınca, soruşturmanın bittiği belirtilir ve gerekli 
karar verilir. 
Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı kesindir. 

Siyasi Partiler Yasası'nın 102'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarın
ca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın partiden kesin olarak çıka
rılmasını istediği üye, Merkez Yönetim Kurulunca geciktirilmeksizin 
Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu gecikmeksizin toplanarak, konuyu öncelikle 

görüşür ve 7 gün içinde karara bağlar, ilgili üye, kurulun konuyu ele 

aldığı ilk toplantıda yazılı veya sözlü olarak savunma yapabilir. 
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DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 
ORTAK KURALLAR 

MADDE 20-

a) Disiplin Kurullarınca yapılan ya da yaptırılan soruşturma ve 
incelemelerde üç örnekli tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, so
ruşturmayı yapanlar tarafından imzalanır. 

Disiplin Kurulu'na verilen partilinin dinlenmesine ilişkin tutanağın bir 
örneği isterse kendisine verilir. 

b) Kurula gelen dosyalara esas ve karar numarası verilir. Kararlar, 
başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kararların 
saklanmasında, başkan ve sekreter üye sorumludur. 

c) Kurul üyeleri, Disiplin Kurulu'na verilen partiliye ve tanıklara 
başkan aracılığı ile veya başkanın izniyle doğrudan soru sora
bilir. 

d) Tanıklara, konuşmaya başlamadan önce, olay hakkındaki bilgi 
ve görgülerini doğru söylemeleri, partiye girişlerinde verdikleri 
onur sözü anımsatılarak anlatılır. 

e) Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üyenin, üye yazım merke
zindeki adresine yapılan bildirimler yeterli ve geçerlidir. Çağrı 
kağıdı taahhütlü olarak gönderilir. 

f) Disiplin kurullarına çağrı ve duyuru işlemleri, illerde il başkanlı
ğı, Genel Merkezde Genel Sekreterlik yazışma birimleri aracı
lığı ile yapılır. 

g) Parti organları, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştır
mak ve isteklerine süresinde cevap vermek zorundadırlar. 

h) Bir üyenin disiplin kuruluna gönderilmesinden sonra, partiden 
ayrılması halinde, inceleme durdurulur, inceleme dosyası, o 
üyenin partiye yeniden girmek istemesi halinde gözönüne 
alınmak üzere saklanır. Durum, üye yazım fişine işlenir. 
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i) Disiplin kurulları, kararlarında olayın niteliğini ve kararın gerek
çesini açıkça gösterirler. Disiplin kurullarında, çekimser oy kul
lanılamaz. Karara karşı oy kullanan üye, bunun nedenini ge
rekçeli olarak kararın altına yazmak zorundadır. (Tüzük Md:73) 

KARARLARIN TEBLİĞİ V E UYGULANMASI 

MADDE 21-

Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar, gerekçe
leri ile birlikte 30 gün içinde ilgiliye ve yetkili yönetim birimlerine 
tebliğ olunur. 

Kesinleşen disiplin kurulu kararları, Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili 
yönetim birimleri tarafından aynen ve süresinde uygulanır. 

DİSİPLİN SUÇLARINDA SÜRE AŞIMI 

MADDE 22-

Yetkili disiplin kuruluna, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde gön
derilmeyen parti suçları hakkında kovuşturma yapılamaz. 

GÖRÜŞME V E KARAR YASAĞI 

MADDE 23-

Disiplin Kurullarına gönderme yetkisi bulunan yönetim birimlerinin 
kararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında, 
partinin her kademesindeki toplantı ve kongrelerde görüşme yapı
lamaz ve bu konularda karar alınamaz. 

TANIKLIK GÖREVİ 

MADDE 24-

Disiplin kurullarında tanıklık görevi, parti görevi niteliğindedir. Bu 
görevden kaçınan partililer hakkında, Tüzük hükümleri uygulanır. 
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DİSİPLİN KONUSUNDA TEDBİR (ÖNLEM) KARARI 

MADDE 25-

Part'ıden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin 
kurullarına göndermeye yetkili yönetim birimleri, tedbir (önlem) niteli
ğinde olmak üzere ve gerekçeleri ile birlikte disiplin kurullarına gön
derilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

ilgili, bu tedbir (önlem) kararının kaldırılmasını, gönderildiği Disiplin 
Kurulu'ndan 3 gün içinde isteyebilir. Bu istek, disiplin kurulu tarafın
dan 7 gün içinde karara bağlanır. (Tüzük Md. 68/E) 

BAĞIŞLAMA 

MADDE 26-

Kesinleşen cezalan bağışlama yetkisi, Parti Meclisi'nindir. Parti 
Meclisi, bağışlam? r ikisini, ceza alanın yazılı isteği üzerine, Disip-. 
lin Kurulu'na gönderen yönetim biriminin yazılı görüşünü alarak 
kullanır. 

Merkez Yönetim Kurulu, bağışlama isteyenin yazılı başvurusu üze
rine, bu başvuruyu Disiplin Kurulu'na gönderen örgüt yönetim biri
minin de görüşünü alarak, disiplin dosyası ile birlikte Parti Meclisine 
sunar. 

Parti Meclisi kararını gizli oyla verir. (Tüzük Md. 75) 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 27-

Tüzüğün 76. maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik, Parti Mec-
lisi'nin 07.05.1993 günlü toplantısında onaylanarak yürürlüğe gir
miştir. 

Yönetmeliğin 9, 10, 16, 19, 22. maddeleri değişikliği ile diğer mad
delerdeki yazım düzeltmeleri, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi 
üzerine Parti Meclisi'nin 27 Eylül 2004 günlü toplantısında kabul 
olunmuştur. 
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H E S A P 

YÖNETMELİĞİ 





H E S A P YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

KAPSAM 

MADDE 1-

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez, il ve ilçe örgütlerinin hesap 
işleri ve parti mallarının idaresi; Siyasi Partiler Kanunu'nun ve CHP 
Tüzüğü'nün mali işlere ait hükümleri ile bu yönetmelikteki esaslara 
göre yürütülür. 

HESAP DÖNEMİ 

MADDE 2-

Parti kurullarının hesap dönemi takvim yılıdır. 

YETKİ VE SORUMLULUK 

MADDE 3-

Partinin mali işlerinin yürütülmesinden ve mal varlığının yönetilme
sinden; 

Genel Merkezde; 
- Parti Meclisi 
- Merkez Yönetim Kurulu 
- Genel Sekreter 
- Genel Sayman 

il ve ilçelerde; 
- il ve ilçe yönetim kurulları 
- il ve ilçe başkanları 
- il ve ilçe sayman üyeleri yetkili ve sorumludur. 

113 



PARTİ MECLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞU 

MADDE 4-

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Genel 
Merkez ve diğer birimlerin bütçelerini görüşür, karara bağlar, kesin 
hesabı karara bağlar. 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE SORUMLULUĞU 

MADDE 5-

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez bütçesini hazırlar; örgüt 
birimlerinin bütçeleri ile birleştirerek Parti Meclisinin onayından 
sonra, kesin hesabı çıkartır. 

Merkez Yönetim Kurulu, yıl içinde üçer aylık dönemlerde ara rapor
larla partinin mali durumu hakkında Parti Meclisi'ne bilgi verir. 

Parti adına yükümlülük altına girmek, alt kademe kuruluşlarının 
hesaplarını denetlemek, Genel Merkez'in aylık harcamalarını ince
leyip onaylamak, kesin hesabı ilgili mercilere sunmak Merkez Yö
netim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. 

İl ve ilçelerde bu işlev il ve ilçe yönetim kurullarınca yerine getirilir. 

G E N E L SAYMAN VE SAYMAN ÜYENİN YETKİ VE 
SORUMLULUĞU 

MADDE 6-

Mali işleri, Genel Merkezde Genel Sayman, il ve ilçelerde sayman 
üyeler yürütür. 

Belgeler karşılığında ödemeler yapmak, gelirleri toplamak, muha
sebe kayıtlarını tutmak, kesin hesabı çıkarmak, bütçeyi ve ara ra
porları hazırlamak, Genel Merkezde Genel Saymanın, il ve ilçeler
de sayman üyenin yetki ve sorumluğundadır. Genel Sayman, Mer
kez Yönetim Kurulu'na hesap durumu hakkında her ay, aylık rapor 
verir. 
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il ve ilçelerde bu görevi, Genel Saymanın veya Genel Başkanın 
onayını almak şartıyla, Genel Saymanın görevlendireceği kişiler 
yapabilir. 

İTA AMİRİ V E TAHAKKUK GÖREVLİSİ 

MADDE 7-

Harcamaların yapılması hakkında yazılı emir ve yetki verenlere ita 
amiri denir. 

İta amiri, Genel Merkezde Genel Başkan, il ve ilçelerde il ve ilçe 
başkanıdır. Bu yetki Genel Başkanca Genel Sekreter veya yardım
cılarından birine, il ve ilçe başkanlarınca sekreter üyeye devredile
bilir. 

ita amirliği, tahakkuk görevlisi ve ödeme yapan saymanlık görevi 
aynı kişi tarafından yürütülemez. 

II. BÖLÜM 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

BÜTÇE 

MADDE 8-

Cumhuriyet Halk Partisi Bütçe ve Kesin Hesaplarının düzenlenme
sinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 

Genel Merkez, il ve ilçe örgütleri ilgili takvim yılından önceki Eylül 
ayında gelir ve gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçelerini 
hazırlarlar. 

ilçeler düzenledikleri bütçeleri, Eylül ayı sonuna kadar illere, iller, 
ilçelerden alınan bütçeleri de kapsayacak şekilde hazırladıkları 
bütçeleri Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkez'e gönderirler. 
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Bütçeler Merkez Yönetim Kurulunca ilgili takvim yılından önceki 
Aralık ayı sonuna kadar incelenir ve karara bağlanır. 

KESİN HESAP 

MADDE 9-

llçeler, her bütçe yılını izleyen Mart ayı sonuna kadar bir evvelki 
yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlaya
rak illere gönderirler. 

iller, ilçeleri de kapsayan kesin hesapları, Nisan ayı sonuna kadar 
Genel Merkez'e gönderirler. 

Kesin hesaplar, Merkez Yönetim Kurulu'nca görüşülerek karara 
bağlanır ve birleştirilir. 

Genel Başkan, karara bağlanan birleştirilmiş Genel Merkez ve ör
gütlerin kesin hesaplarının bir örneğini, Haziran ayı sonuna kadar 
Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
lığıma gönderir. 

III. BÖLÜM 

DEFTER VE B E L G E L E R 

BİLANÇO ESASI 

MADDE 10-

Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 

D E F T E R L E R 

MADDE 11-

Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez, il ve ilçe örgütünce 
aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur. Bu defterlerin kaç sayfa
dan ibaret olduğu bağlı bulunan ilçe seçim kurulu tarafından onay
lanır. 
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a) Gelir-Gider Defteri 
b) Demirbaş Eşya Defteri 

Hesaplar bilanço esasına göre tutulacağından, Yevmiye Defteri, 
Defteri Kebir, Kasa Defteri ve gerekli görüldüğünde diğer yardımcı 
defterler de tutulabilir. 

TAHSİLAT MAKBUZLARI 

MADDE 12-

Genel Merkez ve diğer örgütlerin gelirleri, Merkez Yönetim Kuru
lunca bastırılan makbuzlar karşılığında ve Parti tüzel kişiliği adına 
alınır. Makbuzlar seri numarası takip eder. Makbuzlarda ve dip 
koçanında, sağlanan gelirin türü, miktarı, gelirin sağlandığı kimse
nin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyen kişinin sıfatı, adı, 
soyadı ve imzası yer alır. Dip koçanlarının Genel Merkez'e gönde
rilmesi zorunludur. 

MAKBUZ DEFTERİ 

MADDE 13-

Genel Merkez ve örgütlerde makbuz defteri tutulur, örgütlere gön
derilen makbuzların seri numaralan bu deftere kaydedilir ve izlen
mesi bu defter üzerinden yapılır. 

D E F T E R L E R VE BELGELERİN DEVRİ VE SAKLANMASI 

MADDE 14-

Örgüt Yönetim Birimleri, önceki yönetimden bütün defter ve belge
leri ve alındı makbuzlarının dip koçanlarını göreve başladıkları ta
rihte bir tutanakla devralmak ve eski yönetimler de bunları devret
mekle yükümlüdür. 

Defter ve belgeler ilgili örgüt kademelerince, bütçe yılı sonundan 
başlayarak beş yıl süreyle saklanır. 

117 



IV. BÖLÜM 

GELİRLER VE GİDERLER 

GELİRLER 

MADDE 15-

Partinin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Üye ödentileri, 
b) Milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkan ve 

meclis üyelerinin ödentileri, 
c) Aday adaylığı özel ödentileri, 
d) Bayrak, flama, rozet ve benzeri satış gelirleri, 
e) Yayın satış gelirleri, 
f) Kimlik kartı, parti defteri, makbuz ve basılı evrak satış gelir

leri, 
g) Parti lokalleri gelirleri, 
h) Balo, eğlence, konser ve benzer faaliyetler ile partice dü

zenlenen her türlü toplumsal etkinlik ve gösterilerden sağ
lanan gelirler, 

i) Parti malvarlığı gelirleri, 
j) Bağışlar, 
k) Devlet yardımı. 

Bu gelirlerden (i) bendindeki parti malvarlığı gelirleri hariç olmak 
üzere diğer gelirlerden hiçbir suretle vergi resim ve harç alınmaz. 

Gerçek ve tüzel kişilerin herbirinin aynı yıl içinde 2.000.000.000.-
(ikimilyar) (2.000 YTL) liradan fazla kıymette ayni ve nakdi bağışta 
bulunması yasaktır. Bu bağışlar gelir makbuzu karşılığında alınır. 
(Bu fıkrada belirtilen meblağ, S.P.K. ek 6. maddesi uyarınca her yıl 
"yeniden değerleme oranfnda arttırılır. Her yıl başında belirlenen 
üst sınır Genel Sekreterlikçe örgüte duyurulur. S.P.K. 66) 
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GİDERLER 

MADDE 16-

Parti giderleri aşağıdaki şekilde gruplanır. 

a) Büro giderleri (kira, ısınma, aydınlatma, haberleşme, kırta
siye...), 

b) Personel giderleri, 

c) Yolculuk giderleri, 

d) Bayrak, flama, rozet, kimlik kartı ve benzer giderler, 

e) Yayın giderleri, 

f) Balo, eğlence, konser ve benzer faaliyet giderleri, 

g) Seçim giderleri, 

h) Kurultay, kongreler, yardımcı kurullar, danışma toplantıları 
vb. toplantı giderleri, 

i) örgütlere yardım, 

j) Demirbaş eşya, 

k) Diğer giderler. 

HARCAMALAR 

MADDE 17-

Ûdemelerde aşağıdaki hususlar uygulanır. 
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5.000.000.- (5 YTL) TL'ya kadar harcamaların fatura veya makbuz
la belgelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak bütün harcamalar için 
yetkili organların ve merciin kararı gerekir. 

Her türlü ödeme, para ve çeki alanın imzasını taşıyan makbuz, 
senet veya fatura karşılığı ödeme fişiyle yapılır. Ödeme fişini say
man üye ve ita amiri imzalar. (SPK. Md. 70). (Bu maddedeki meb
lağ SPK. Ek 6. maddesi uyarınca her yıl "yeniden değerleme ora-
nfnda arttırılır. Her yılbaşında belirlenen üst sınır Genel Sekreter
likçe örgüte duyurulur.) 

V. BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

MADDE 18-

il ve ilçe yönetim kurullarının, Parti tüzel kişiliği adına sözleşme 
yapması ya da yükümlülük aiUna girmesi Merkez Yönetim Kurulu'-
nun iznine bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişilen sözleşme ve 
yükümlülüklerden Parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz. 

Bu gibi durumlarda sorumluluk, sözleşmeyi yapan kişilere aittir. 

Partinin bütçesi, bilançosu, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabın 
düzenleme şekli iç yönetmelikle ayrıca yönlendirilir. 

TAŞINIR V E TAŞINMAZ MALLARDA TASARRUF YETKİSİ 

MADDE 19-

Partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıma 
araçları satın alma, kullanma, işletme ve satma yetkisi Merkez Yö
netim Kurulu'nundur. Taşınmaz malların satışı için Parti Meclisi'nin 
izin ve yetki vermesi gerekir. Tapu senetleri ve taşınmaz mallara 
ilişkin öteki belgeler, Genel Merkez'de tutulur. Harcamalara ilişkin 
ödemeler mümkün olduğunca çekle yapılır. 
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Hisse senedi, tahvil gibi taşınır değerler bankalarda saklanır. 

Parti, üyelerine ve öteki gerçek ve tüzel kişilere hiçbir suretle borç 
veremez ve alamaz. 

YÖNETMELİKTE Y E R ALMAYAN KONULAR 

MADDE 20-

Bu yönetmelikte yer almayan konularda, Siyasi Partiler Kanunuyla, 

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün genel hükümleri uygulanır. 

Ayrıca Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlikçe yayımlanacak ge
nelgelerle uygulamalar yönlendirilir. 

Satın alma işleri, ihale yönergesine göre yürütülür. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 21-

Parti Tüzüğünün 82. maddesi gereğince düzenlenen bu yönetmelik 

Parti Meclisi'nin 07 Temmuz 1993 günkü toplantısında kabul edile

rek yürürlüğe girmiştir. 
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KADIN K O L L A R I 

YÖNETMELİĞİ 





KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

KURULUŞ 

MADDE 1-

ilçe, il ve Genel Merkez düzeyinde, ilgili kademedeki örgüt birimleri 
ile birlikte sürekli çalışmak üzere yan kol olarak, kadın kollan oluş
turulur. 

AMAÇ 

MADDE 2-

Kadın kolları oluşturulmasının amacı CHP'nin, başta kadınlar olmak 
üzere, toplumun çeşitli kesimleri arasında daha yaygın olarak be
nimsenmesini sağlamak, Tüzüğünü, Programını, Seçim Bildirgesini, 
Büyük Kongre kararlarını, Parti Meclisi tarafından belirlenen ilkeleri 
ve politikaları kadınlar arasında yaymak, eğitimde, ailede, çalışma 
yaşamında, politikada, Türkiye'nin yurt dışında temsil edilmesinde, 
toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgür ve eşit bireyler 
olarak yer almalarına katkıda bulunmaktır. 

İLÇE, İL VE GENEL MERKEZ KADIN KOLLARININ OLUŞUMU 

MADDE 3-

A) İlçe Kadın Kolu bir başkan ile, 

a) Nüfusu 10.000'e kadar olan ilçelerde 4, 
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b) Nüfusu (10.000 - 100.000) olan ilçelerde 6, 

c) Nüfusu 100.000'i aşan ilçelerde 8 üyeden oluşur. 

B) il Kadın Kolu bir başkan ile, 

a) Nüfusu 300.000'e kadar olan illerde 10 

b) Nüfusu 300.000'den fazla olan illerde 12 üyeden oluşur. 

C) Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu bir başkan ile (14) üye
den oluşur. 

II. BÖLÜM 

KOLLARIN OLUŞUMU V E SEÇİMİ 

İLÇE KADIN KOLU KONGRESİ 

MADDE 4-

A. İlçe Kadın Kolu Kongresi iki yılda bir yapılır. 

B. ilçe Kadın Kolu Kongresi'nin gün, saat, yer ve gündemi ilçe ana 
kademesinin görüşü alınarak, ilçe kadın kolu yönetim kurulu ta
rafından belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce yapılır. 

C. İlçe Kadın Kolu Kongresi'ne: 

a) ilçe kadın kolu başkanı ve ilçe kadın kolu yönetim kuru
lu üyeleri, 

b) ilçede kayıtlı bulunan kadın partili üyelerinin tümü katı
lır ve oy kullanır. 

D. Kongreyi İlçe Kadın Kolu Başkanı açar. Kongreyi yürütecek 
bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan 
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divan, Kongre üyeleri tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla se
çilir; gündemi uygular. 

E. Kongrede: 

a) ilçe kadın kolu başkanı, 

b) İlçe kadın kolu yönetim kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri, 

c) il kadın kolu kongresi'ne katılacak delegeler seçilir. 

il kadın kolu kongresi'ne katılacak delege sayısı o ilçe ana kade
mesinin il ana kademesine seçeceği il kongresi temsilci sayısının 
yarısı kadardır; bu sayı (3) ten az olamaz. 

İLÇE KADIN KOLU YÖNETİM KURULU 

MADDE 5-

ilçe kadın kolu yönetim kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından 
bir sekreter, bir sayman üye seçer. 

İL KADIN KOLU KONGRESİ 

MADDE 6-

A. İl kadın kolu kongresi iki yılda bir yapılır. 

B. il kadın kolu kongresi'nin gün, saat, yer ve gündemi il ana ka
demesinin görüşü alınarak, il kadın kolu yönetim kurulu tarafın
dan belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce yapılır. 

C. il kadın kolu kongresi'nin üyeleri şunlardır: 

a) İlin partili kadın TBMM üyeleri, 

b) il Kadın Kolu Başkanı ve il Kadın Kolu Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 

c) il ana kademesinin ve il Disiplin Kurulu'nun kadın üyeleri, 

d) ilçe Kadın Kolu Kongresi'nde seçilen delegeler. 
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D. il kadın kolu kongresi'nin onur üyeleri şunlardır: 

ilde kayıtlı bulunan 

a) Kadın Parti Meclisi Üyeleri, 
b) Kadın Kolları eski Genel Merkez Yöneticileri, 
c) Kadın TBMM eski üyeleri, 
d) Kadın kolları eski il başkanları, 
e) illerin ya da büyükşehirlerin kadın olup görevde olan veya 

eski belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üye
leri, 

f) Sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların kadın il başkanla
rı. Onur üyeleri, Kongre'de konuşabilir; oy kullanamazlar. 

E) Kongreyi il Kadın Kolu Başkanı açar. Kongreyi yürütecek bir 
başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan di
van, Kongre tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir; gün
demi uygular. 

F) Kongrede 

a) il kadın kolu başkanı, 

b) il kadın kolu yönetim kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri, 

c) Kadın Kolları Kurultayı'na katılacak delegeler seçilir. Kadın 
Kolları Kurultayı'na katılacak delege sayısı, o ilin ana ka
demesinin kurultaya seçeceği il temsilcisi sayısının yarısı 
kadardır. 

İL KADIN KOLU YÖNETİM KURULU 

MADDE 7-

il kadın kolu yönetim kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından bir 
sekreter ile bir sayman üye seçer. 
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KADIN KOLLARI KURULTAYI 

MADDE 8-

A. Kadın Kolları Kurultayı iki yılda bir toplanır. 

B. Kadın Kolları Kurultayı'nın gündemi, yeri, günü ve saati Kadın 
Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkez Yönetim Ku-
rulu'nun görüşü alınarak belirlenir. Kurultay çağrısı 15 gün önce 
yapılır. Bu çağrı illere ve ilgililere yazı ile duyurulur. 

O Kadın Kolları Kurultayı'nın üyeleri şunlardır: 

a) Kadın Kolları Genel başkanı ve Kadın Kolları Merkez Yöne
tim Kurulu Üyeleri, 

b) Kadın Parti Meclisi Üyeleri, 

c) Kadın TBMM Üyeleri, 

d) Kadın Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 

e) il kadın kolları kongrelerinde seçilmiş olan delegeler. 

D. Kadın Kolları Kurultayı'nın onur üyeleri şunlardır: 

a) Kadın Kollarının eski Genel Başkanları ve Merkez Yöne
tim Kurulu Üyeleri, 

b) Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sek
reterlik, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Saymanlık, 
Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Başba
kanlık, Bakanlık, TBMM üyeliği yapmış olan kadın parti 
üyeleri, 

c) Kadın Kolları Kurultayı'nın üyesi olmayan il Kadın Kolu 
Başkanları, 

d) Büyükşehir ve il belediyelerinin parti üyesi kadın başkanla
rı, 
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e) Sendikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik kitle ör
gütlerinin en üst birimlerinin kadın başkanlarından partili 
olanlar. 

Onur üyeleri, Kurultaya katılır, konuşabilir fakat oy kullanamazlar. 

E. Kurultayı Kadın Kolları Genel Başkanı açar. Kurultayı yöne
tecek bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden 
oluşan divan, oy çokluğu ile ve açık oyla Kurultay tarafın
dan seçilir ve gündemi uygular. 

Kurultay'da Kadın Kolları Genel Başkanı ve Kadın Kolları Merkez 
Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri oy çokluğuyla seçilir. 

GENEL MERKEZ KADIN KOLU YÖNETİM KURULU 

MADDE 9-

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir sekre
ter ve bir sayman üye seçer. 

II. BÖLÜM 

ÇALIŞMA USULLERİ VE ESASLARI 

ÇALIŞMA DÜZENİ 

MADDE 10-

Kadın kolları her düzeyde ana örgüt birimine bağlı olarak çalışır. 
Toplantılarını Parti binasında, kendilerine ayrılan yerde yapar. 

MADDE 11-

Toplantılar başkanın çağrısı üzerine belirlenen günde yapılır. Süreli 
toplantıların günleri ve yeri yönetim kurulunca saptanır. Olağan 
toplantıların dışında, başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin 
1/3'ünün yazılı istemi ve başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı 
yapılabilir. 
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TOPLANTI YETER SAYISI VE KARARLAR 

MADDE 12-

Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğudur. 
Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Şu kadar ki, bu 
sayı üye tam sayısının üçte birinden aşağı olursa; karar alınamaz. 
Toplantı ve görüşme ertelenir. 

İLÇE VE İL KADIN KOLLARININ GÖREVLERİ 

MADDE 13-

a) İlçe ve il yönetim kurullarının çalışmalarına yardımcı olmak, 
Parti ile ilgili etkinliklerde ve seçimlerde ilçe ve il yönetimleri ile 
birlikte çalışmak, 

b) Partinin üye sayısını, özellikle kadın üye sayısını arttırmaya 
çalışmak. 

c) Parti ilkelerini ve programını yaymak için ilçe ve il yönetiminin 
izniyle toplantılar düzenlemek, 

d) Mahallelerde çalışmalar yaparak kadınların ekonomik, sosyal 
ve kültürel sorunlarının çözümüne, çalışan kadınların sendikal 
hak ve özgürlüklerini kullanmalarına, çalışmayan kadınların el 
emeklerinin değerlendirilmesine yardımcı olmaktır, 

e) İlçe kadın kolu başkanı ilçe yönetim kurulu toplantılarına, il 
kadın kolu başkanı il yönetim kurulu toplantılarına katılır, ça
lışmaları konusunda bilgi verir ve kendi çalışmalarıyla ilgili ola
rak ilçe ve il yönetim kurullunun önerilerini alır. Kurul çalışmala
rı ile ilgili görüş bildirir ama oy kullanamaz. 

f) İlçe ve il kadın kolları bu görevleri yerine getirmek için üyeler
den veya dışarıdan kişilerin katılımı ile alan çalışmalarını ko
laylaştırmak üzere, alt kurullar oluşturabilir. 
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g) il kadın kolu ilçe kadın kolu çalışmalarını Genel Merkez'in öne
rileri doğrultusunda yönlendirir ve ilçe kadın kollarının çalışma
ları arasında il düzeyinde eşgüdüm sağlar. 

GENEL MERKEZ KADIN KOLUNUN GÖREVİ 

MADDE 14-

a) Parti kurultaylarında ve Parti Meclis'inde alınan kararların ka
dın kollarının çalışmalarına nasıl yansıyacağını belirlemek ve 
ilçe ve il yönetim kurullarına bağlı, bir üst kadın koluna yar
dımcı olarak çalışan kadın kollarına bu bilgileri aktarmak, 

b) Parti ilkelerini ve Programını yaymak için ilçe ve il kadın kolla
rının çalışmalarını Türkiye genelinde yönlendirmek, seçim ça
lışmalarına katılmak, 

c) Yurtiçi ve yurtdışı kadın kuruluşları ile ilişkiler kurarak hem 
Partiyi tanıtmak, hem de kadınların erkeklerle eşit hak ve öz
gürlüklerden yararlanmalarına katkıda bulunmak, 

d) Kadın, erkek eşitliği ve kadın hakları konusunda Dünyadaki 
gelişmeleri izlemek; bu konuda yeni politikalar oluşturulması ve 
çağdaş çizginin yakalanması için Parti Meclisine katkıda bu
lunmak, 

e) Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşa
mında, ailede, politikada ve Türkiye'nin yurt dışında temsil 
edilmesinde ve kısacası toplumsal yaşamın her alanında kadın 
erkek eşitliğinin ve bunun ön koşulu olarak da laikliğin, demok
rasinin ve başta öğretim birliği ilkesi olmak üzere Atatürk ilke 
ve devrimlerinin savunuculuğunu yaymak. Bu amaçla toplantı
lar düzenlemek, başkaları tarafından düzenlenen toplantılara 
katılarak CHP'nin görüşünü savunmak, 

f) Yılda en az bir kez toplanması gereken kadın kurultaylarının 
hazırlıklarını yapmak, 

g) Her yıl en az iki kez Kadın Bakanlığına bağlı kuruluş temsilcile
ri, üniversitelerdeki kadın araştırma merkezleri yöneticileri, 
meslek odalarının kadın temsilcileri ile önemli kadın örgütleri
nin temsilcilerinin katılacakları danışma toplantıları düzenle
mek, 
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h) Yayınlar yapmak, 

i) Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı Parti Meclisi toplantılarına 
katılır, çalışmalar konusunda bilgi verir ve kendi çalışmalarıyla 
ilgili olarak Parti Meclisinin önerilerini alır; Parti Meclisinin ça
lışmaları ile ilgili görüş bildirir ama oy kullanamaz. 

j) Genel Merkez Kadın Kolu görevlerini yerine getirmek için üye
lerden ve dışarıdan kişilerin katılımı ile alt kurullar oluşturabilir. 

IV. BÖLÜM 

DEĞİŞİK HÜKÜMLER 

BOŞALMA HALİ 

MADDE 15-

Çalışma dönemi içinde ilçe ve il kadın kollan yönetim kurulu ile 
Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılma 
veya başka nedenlerle boşalması halinde üye sayısı, yedeklerin de 
çağrılmasına karşın yarıdan aşağıya düşmüşse, bir üst kademe 
kadın kolu, ilgili ana kademenin görüşünü alarak geçici bir kadın 
kolu oluşturur ve atar. 

GÖREVDEN ALMA 

MADDE 16-

Tüzüğün 43 üncü maddesinde belirtildiği üzere, görevini yapmayan 
veya aksatan kadın kolları'nın görevden alınmalarına karar verilir. 

Her kademedeki kadın kolu hakkında bir üst kademe kadın kolu, 
ana kademenin görüşünü de değerlendirerek, görevden alma kara
rı verebilir. Yetkili kadın kolu bu kararı doğrudan alabileceği gibi 
aynı düzeydeki Parti örgüt yönetiminin önerisi ile de alabilir. 

Görevden alma üzerine, geçici kurul görevlendirmeye, itiraza ve 
Genel Kurulu toplantıya çağırarak yeni yönetim seçilmesine dair 
Tüzük kuralları kıyas yoluyla uygulanır. 

Her halde son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur. 
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KADIN KOLLARI'NIN GELİR - GİDERLERİ 

MADDE 17-

Kadın kollarının gelir ve giderleri bağlı bulundukları ana kademe 
yönetimine bilgi verilerek Parti Hesap Yönetmeliği ve Tüzük Hü
kümlerine göre toplanır ve harcanır. Kolların çalışmalarının gerek
tirdiği giderler, kendi gelirleri ile karşılanamazsa, bağlı bulundukları 
ana kademe bütçesinden yardım edilir. 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde CHP Tüzüğü ile he
sap, kongreler ve diğer ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 

UYGULANACAK DİĞER KURALLAR 

MADDE 18-

Her kademedeki Kadın Kolları Kongreleri ve Kurultayındaki seçim
lerden önce oy hakkı olanlar arasından (3-5) kişilik tasnif kurulu 
seçilir ve adayların aldıkları oya göre sıralama yapılarak asıl ve 
yedek üyeler belirlenir. 

Yedek üyelerin sayısı asıl üye sayısının yarısına eşittir. Delegeler 
için yedek seçilmez. 

Eşit oy alan üyeler arasından ad çekme yoluyla sıra saptanır. 

Kongreler ve Kurultay'da aksine karar alınmadıkça seçimler blok 
liste ile yapılır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 19-

Bu yönetmelik Parti Meclisi'nin 02.09.1995 günlü toplantısında 
kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir (25.08.2001 günlü Parti Meclisi 
kararıyla değiştirilen maddeler, ana metine işlenmiştir.) 
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GENÇLİK K O L L A R I 

YÖNETMELİĞİ 





GENÇLİK K O L L A R I YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

KURULUŞ 

MADDE 1-

ilçe, il ve Genel Merkez düzeyinde, ilgili kademedeki örgüt birimleri 
ile birlikte çalışmak üzere yan kol olarak, gençlik kolları oluşturula
caktır. Bu kollarda, otuz yaşına kadar (dahil) olan partililer görev 
alırlar. 

AMAÇ 

MADDE 2-

Gençlik kollarının amacı; 

a) Gençliğin insan haklarına saygılı, ulusal, demokratik, laik, sos
yal hukuk devleti ilkesine bağlı olarak sosyal demokrat doğrul
tuda siyasal olgunluğunu geliştirmek, siyasal yaşama hazırla
mak, 

b) CHP'nin ilkelerini, özgürlükçü, katılımcı demokrasinin gerekleri
ni gençlere benimsetmek ve kökleşmesini sağlamak, 

c) CHP'nin görüşlerini yaymak ve Partiye yandaş kazandırmaktır. 

İLÇE, İL GENÇLİK KOLLARI VE GENÇLİK KOLLARI MERKEZ 
YÖNETİM KURULLARININ OLUŞUMU 

MADDE 3-

A) İlçe Gençlik Kolları bir başkan ile 

a) Nüfusu 10.000'e kadar olan ilçelerde 4 

b) Nüfusu (10.000-100.000) olan ilçelerde 6 
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c) Nüfusu 100.000'i aşan ilçelerde 8 üyeden oluşur. 

B) il Gençlik Kolları bir başkan ile 

Nüfusu 300.000'e kadar olan illerde 10 
Nüfusu 300.000'den fazla olan illerde 12 üyeden oluşur. 

C) Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu bir başkan ile (14) 
üyeden oluşur. 

II. BÖLÜM 

KOLLARIN OLUŞUMU V E SEÇİMİ 

İLÇE GENÇLİK KOLU KONGRESİ 

MADDE 4-

A. ilçe Gençlik Kolu Kongresi iki yılda bir yapılır. 

B. ilçe Gençlik Kolu Kongresi'nin gün, saat, yer ve gündemi ilçe 
ana kademesinin görüşü alınarak, ilçe gençlik kolu yönetim kurulu 
tarafından belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce yapılır. 

C. ilçe Gençlik Kolu Kongresi'ne: 

a) ilçe gençlik kolu başkanı ve ilçe gençlik kolu yönetim kurulu 
üyeleri, 

b) ilçede kayıtlı bulunan ve otuz (dahil) yaşın altındaki partili 
üyelerinin tümü katılır ve oy kullanır. 

D. Kongreyi ilçe gençlik kolu başkanı açar. Kongreyi yürütecek bir 
başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan divan 
Kongre üyeleri tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir; 
gündemi uygular. 

E. Kongrede: 
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a) ilçe gençlik kolu başkanı, 

b) ilçe gençlik kolu yönetim kurulu'nun asıl ve yedek 
üyeleri, 

c) il gençlik kolu kongresi'ne katılacak delegeler seçilir. 

F. il Gençlik Kolu Kongresi'ne katılacak delege sayısı o ilçe ana 
kademesinin il ana kademesine seçeceği il kongresi delege sa
yısının yarısı kadardır; bu sayı (3) ten az olamaz. 

İLÇE GENÇLİK KOLUNDA İŞ BÖLÜMÜ 

MADDE 5-

ilçe gençlik kolu ilk toplantısında üyeleri arasından bir sekreter ile 
bir sayman üye seçer. 

ilçe gençlik kolu başkanı, ilçe yönetim kurulu toplantılarına katılır, 
söz hakkı var, oy hakkı yoktur. 

İL GENÇLİK KOLU KONGRESİ 

MADDE 6-

A. il gençlik kolu kongresi iki yılda bir yapılır. 

B. il gençlik kolu kongresi'nin gün, saat, yer ve gündemi il ana 
kademesinin görüşü alınarak, il gençlik kolu yönetim kurulu ta
rafından belirlenir. Kongre çağrısı 10 gün önce yapılır. 

C. il gençlik kolu kongresi'nin üyeleri şunlardır: 

a) il Gençlik Kolu Başkanı ve il Gençlik Kolu Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 

b) İl ana kademesi yönetim kurulunun ve il Disiplin Kurulu'nun 
otuz yaşın altındaki üyeleri, 

c) ilçe Gençlik Kolu Kongresi'nde seçilen delegeler. 

d) O ilin 30 yaşın altındaki belediye başkanları, 
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D. İl Gençlik Kolu Kongresi'nin onur üyeleri şunlardır: 
ilde kayıtlı bulunan ve yaşı otuzun altında olan: 

a) Parti Meclisi Üyeleri, 
b) Gençlik kolları eski Genel Merkez Yöneticileri, 
c) Gençlik kolları eski il başkanları, 
d) illerin ya da büyükşehirlerin görevde olan veya eski beledi

ye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, 
e) Sivil toplum örgütlerinin ve sendikalarının başkanları, 

Onur üyeleri, kongrede konuşabilirler; oy kullanamazlar. 

E. Kongreyi il gençlik kolu başkanı açar. Kongreyi yürütecek bir 
başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan di
van, Kongre tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir; gün
demi uygular. 

F. Kongrede: 

a) il gençlik kolu başkanı, 
b) İl gençlik kolu yönetim kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri, 
c) Gençlik Kolları Kurultay'ına katılacak delegeler seçilir. 

Gençlik Kolları Kurultayı'na katılacak delege sayısı o ilin ana ka
demesinin Kurultaya seçeceği il temsilci sayısının yarısı kadardır. 

İL GENÇLİK KOLUNDA İŞ BÖLÜMÜ 

MADDE 7-

İl Gençlik Kolu yönetim kurulu ilk toplantısında bir sekreter ile bir 

sayman üye seçer. 

il Gençlik Kolu Başkanı, il yönetim kurulu toplantılarına katılır, söz 
hakkı var, oy hakkı yoktur. 
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GENÇLİK KOLLARI KURULTAYI 

MADDE 8 -

A) Gençlik Kolları Kurultayı iki yılda bir toplanır. 

B) Gençlik Kolları Kurultayı'nın gündemi, yeri, günü ve saati 
Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkez Yö
netim Kurulu'nun görüşü alınarak belirlenir. Kurultay çağrısı 15 
gün önce yapılır. Bu çağrı illere ve ilgililere yazı ile duyurulur. 

C) Gençlik Kolları Kurultayı'nın üyeleri şunlardır: 

a) Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Gençlik Kolları Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Yaşları otuzun altında olan: 
b) Parti Meclisi Üyeleri, 
c) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 

d) il gençlik kolları kongrelerinde seçilmiş olan delegeler. 

D) Gençlik Kolları Kurultayı'nın onur üyeleri şunlardır: 

Yaşları otuzun altında olan: 
a) Gençlik Kollarının eski genel başkanları ve merkez yöne

tim kurulu üyeleri, 
b) Gençlik kolları kurultayı'nın üyesi olmayan il gençlik kolu 

başkanları, 
c) Parti üyesi büyükşehir ve il belediye başkanları, 
d) Sendikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik kitle ör

gütlerinin en üst birimlerinin başkanlarından partili olanlar. 
Onur üyeleri, Kurultaya katılır, konuşabilir fakat oy kullanamazlar. 

E) Kurultayı Gençlik Kolları Genel Başkanı açar. Kurultayı yöne
tecek bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden 
oluşan divan, oy çokluğu ile ve açık oyla Kurultay tarafından 
seçilir ve gündemi uygular. 
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F) Kurultayda Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Gençlik Kolları Mer
kez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri oy çokluğuyla seçilir. 

GENÇLİK KOLLARI MERKEZ YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ 

MADDE 9-

Kurul, ilk toplantısında bir sekreter üye ve bir sayman seçer. Genç
lik Kolları Genel Başkanı Parti Meclisi toplantılarına katılır, söz hak
kı var, oy hakkı yoktur. 

III. BÖLÜM 
ÇALIŞMA ESASLARI VE USULLARI 

ÇALIŞMA DÜZENİ 

MADDE 10-

Gençlik kolları her düzeyde ana örgüt birimine bağlı olarak çalışır. 
Toplantılarını Parti binasında kendilerine ayrılan yerde yaparlar. 

MADDE 11-

Toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılır. Süreli toplantıların 
günleri ve yeri Yönetim Kurulunca saptanır. Olağan toplantıların 
dışında, başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin 1/3'ünün yazılı is
temi üzerine başkanın çağrısı ile toplantı yapılır. 

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARARLAR 

MADDE 12-

Toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının çoğunluğudur. 

Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Şu kadar ki bu 
sayı üye tamsayısının üçte birinden aşağı olursa, karar alınamaz. 
Toplantı ve görüşme ertelenir. 
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İLÇE VE İL GENÇLİK KOLLARININ ÇALIŞMASI VE GÖREVLERİ 

MADDE 13-

a) ilçe ve il yönetim kurullarının çalışmalarına yardımcı olmak, 
Parti etkinliklerinde ve seçimlerde ilçe ve il yönetimleri ile 
birlikte çalışmak, 

b) Partinin üye sayısını artırmak, özellikle gençlerin Partiye 
üye olmasını sağlamak, 

c) Parti programını ve ilkelerini tanıtmak ve yaymak için ilçe 
ve il yönetiminin de bilgisi içinde toplantılar düzenlemek, 

d) Mahallelerde araştırma ve inceleme yaparak gençlerin 
ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının çözümüne çalış
mak, gençlerin öğretim, eğitim ve sendikal örgütlenme hak
larını kullanmalarını izlemek, 

e) Görevlerini yerine getirmek için üyelerin veya özel konular
da yetişmiş diğer kişilerin katılımı ile alt kurullar oluşturmak, 

f) Bağlı oldukları il veya ilçe örgütü ile eşgüdüm sağlamaktır. 

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLUNUN ÇALIŞMASI VE GÖREVLERİ 

MADDE 14-

a) Parti kurultaylarında ve Parti Meclisinde alınan kararların 
gençlik çalışmalarına dönüşmesi için gerekli hazırlıkları ve 
planlamayı yapmak, bu çalışmaları, il ve ilçe meclisleri dü
zeyine aktarmak, eşgüdümü sağlamak, 

b) Parti Programını ve ilkelerini yaymak için ilçe ve il gençlik 
kurullarının çalışmalarını Türkiye genelinde yönlendirmek, 
planlamak, 

c) Yurtiçi ve yurtdışı gençlik hareketlerini izlemek ve kurulacak 
ilişkileri belirlemek, 

d) Partinin kültür, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı gibi konular
da gençlere yönelik etkinliklerini planlamak, 

e) Yılda en az bir kez toplanması gereken gençlik kurultayla
rının hazırlıklarını yapmak, 

f) Parti içi çalışmalarında Genel Merkez organları ile işbirliği 
ve eşgüdüm sağlamaktır. 

143 



IV. BÖLÜM 

DEĞİŞİK HÜKÜMLER 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

MADDE 15-

Üniversite ve Yüksekokulların bulunduğu illerde yüksek öğrenim 
yapan gençlerle çalışma grupları kurulabilir. Kuruluş şekli ve çalış
maları Genel Merkez Gençlik kolunun önerisi ile Merkez Yönetim 
Kurulunca belirlenir. 

BOŞALMA HALİ 

MADDE 16-

Çalışma dönemi içinde ilçe ve il gençlik kolları yönetim kurulu ile 
Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılma 
veya başka bir nedenlerle boşalması halinde üye sayısı, yedeklerin 
de çağrılmasına karşın yandan aşağıya düşmüşse, bir üst kademe 
gençlik kolu, ilgili ana kademenin görüşünü alarak geçici bir gençlik 
kolu oluşturur ve atar. 

GÖREVDEN ALMA 

MADDE 17-

Her kademedeki gençlik kolu hakkında bir üst kademe gençlik kolu, 
ana kademenin görüşünü de değerlendirerek görevden alma kararı 
verebilir. 

Yetkili gençlik kolu bu kararı doğrudan alabileceği gibi aynı düzey
deki parti ana kademe örgüt yönetiminin önerisi ile de alabilir. 

Görevden alma üzerine geçici kurul görevlendirmeye, itiraza ve 
kongreyi toplantıya çağırarak yeni yönetim seçilmesine dair Tüzük 
kuralları kıyas yoluyla uygulanır. 

Her halde son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur. 
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UYUŞMAZLIKLAR 

MADDE 18-

Gençlik Kolları arasındaki ve içindeki uyuşmazlıklar bir üst gençlik 
kolu tarafından; Gençlik Kolu ile aynı düzeydeki ana kademe yöne
tim kurulu arasındaki uyuşmazlıklar bir üst ana kademe yönetim 
kurulu tarafından çözülür. 

Ana kademe yönetim ile bir üst kademe gençlik kolu arasındaki 
uyuşmazlıklar, gençlik kolunun yardımcısı olduğu ana kademe 
birimince çözülür. Üst kurulun kararı kesindir. 

GENÇLİK KOLLARININ 

GELİR - GİDERLERİ 

MADDE 19-

Gençlik Kollarının gelir ve giderleri bağlı bulundukları ana kademe 
yönetimine bilgi vermek suretiyle Parti Hesap Yönetmeliği ve Tüzük 
hükümlerine göre toplanır ve harcanır. Kurulların çalışmalarının 
gerektirdiği giderler kendi gelirleri ile karşılanamazsa, bağlı bulun
dukları ana kademe bütçesinden yardım ödeneği sağlanır. 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde CHP Tüzüğü ile he
sap, kongreler ve diğer ilgili yönetmelikler hükümleri uygulanır. 

UYGULANACAK DİĞER KURALLAR 

MADDE 20-

(25 Ağustos 2001 tarihli Parti Meclisi kararıyla eklenmiştir.) 

- Her kademedeki Gençlik Kolları Kongreleri ve Kurultayındaki se
çimlerden önce oy hakkı olanlar arasından (3-5) kişilik tasnif kurulu 
seçilir ve adayların aldıkları oya göre sıralama yapılarak asıl ve 
yedek üyeler belirlenir. Yedek üyelerin sayısı asıl üye sayısının 
yarısına eşittir. Delegeler için yedek seçilmez. 
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Eşit oy alan üyeler arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. Kong
reler ve Kurultayda aksine karar alınmadıkça seçimler blok liste ile 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1-

Bu yönetmelikte belirlenen seçim yöntemiyle kurullar oluşturulun-
caya kadar, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen ve atanan Genel 
Merkez Geçici Gençlik Kurulu görev yapar. Bu kurul il ve ilçelerde 
ana kademe yönetimlerinin de görüşünü alarak geçici kurulları be
lirler ve görevlendirir. 

MADDE 21-

Bu yönetmelik Parti Meclisinin 02.09.1995 günlü toplantısında ka
bul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. (25.08.2001 günlü Parti Meclisi 
kararıyla değiştirilen maddeler işlenmiştir.) 
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DANIŞMA K U R U L T A Y L A R I 

YÖNETMELİĞİ 





DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ 

MADDE 1-

Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Kurultayları, partinin siyasal, 
ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda politikalar oluşturan, parti 
çalışmalarını kolaylaştıran ve geliştiren, yeni alanlara yayan ve 
yaygınlaştıran, parti ilkelerinin ve sorunlarının tartışıldığı danışma 
nitelikli toplantılardır (Tüzük Mad. 56). 

KAPSAM 

MADDE 2-

Küçük Kurultay, Kadın Kurultayı ve Gençlik Kurultayı her yıl en az 
bir kez Merkez Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile onun belirlediği yer 
ve günde toplanır. 

II. BÖLÜM 

OLUŞUM 

a) Küçük Kurultay 

MADDE 3-

Küçük Kurultaya; 
— Genel Başkan 
— MYK ve Parti meclisi üyeleri 
— Partili milletvekilleri 
— Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 
— Büyükşehir ve il belediyelerinin partili başkanları 
— İl başkanları 
— il temsilcileri 
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— Ülke düzeyinde örgütlenmiş sendikalar ile meslek kuru
luşlarının partili genel başkanları, 

— Genel Merkez düzeyinde görev yapan ve yönetmelikte 
belirlenen partililer üye olarak katılırlar. 

Partili TBMM eski üyeleri, genel başkan danışmanları toplantıyı 
izleyebilirler. 

b) Gençlik Kurultayı 

MADDE 4-

Gençlik Kurultayına; 
a) Genel Başkan 
b) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 
c) TBMM Grup Başkanvekilleh 
d) Genel Merkez Gençlik Kolu Başkan ve yönetim kurulu 

üyeleri 
e) ¡1 gençlik kolları başkanları 
f) il gençlik kolları yönetim kurullarınca seçilmiş birer 

temsilci 
g) Gençlik konularında yayınları ve etkinlikleri ile tanınan 

ve Merkez Yönetim Kurulunca saptanan parti üyesi on 
kişi üye olarak katılırlar. 

h) Gençlik kolları kurultayı üyeleri (delegeler), 

Partili TBMM eski üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri 
ile genel başkan danışmanları toplantıyı izleyebilirler. 

c) Kadın Kurultayı 

MADDE 5-

Kadın Kurultayına; 

Genel Başkan 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
Kadın PM üyeleri 
TBMM Grup Başkanvekilleri 
Kadın belediye başkanları 
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TBMM'nin partili kadın üyeleri 
il kadın kollarının başkanları 
il kadın kolları yönetim kurullarınca seçilmiş birer temsilci 
Kadın konusunda yayınları ve etkinlikleri ile tanınan kişiler 
arasından Merkez Yönetim Kurulunca saptanan parti üyesi 
on kişi üye olarak katılırlar. 
Kadın kolları kurultayı delegeleri. 

Partili TBMM eski üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri 
ile genel başkan danışmanları toplantıyı izleyebilirler. 

III. BÖLÜM 

TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI 

TOPLANTININ KAPSAMI 

MADDE 6-

Danışma kurultaylarında toplumu ve partiyi ilgilendiren güncel, ya 
da genel her türlü siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel konular 
dile getirilir. Görevli ve yetkili parti organlarının ve kurullarının ça
lışmalarını kolaylaştırıcı ve yeni politikalar oluşturulmasını sağlayıcı 
bir çalışma ortamı sağlanmasına özen gösterilir. Partinin gelişmesi, 
güçlenmesi ve kamuoyundaki güven ve saygınlığının pekiştirilmesi 
için öneriler tartışılır. Yerel, yöresel ve genel gereksinimler belirtilir. 
Danışma kurultaylarında yönetim ve yürütme konusunda bağlayıcı 
kararlar alınamaz; oylama yapılamaz. 

TOPLANTININ GÜNDEMİ VE ÇAĞRİ 

MADDE 7-

Danışma kurultaylarının gündemi Merkez Yönetim Kurulunca belir
lenir. Toplantı, gününden on beş gün önce çağrı ile birlikte il baş
kanlıklarına duyurulur ve ilgili kurultay üyelerinin toplantıya katılma
larının sağlanması istenir. 
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YETERSAYI 

MADDE 8-

Danışma kurultaylarında çoğunluk aranmaz. Toplantıya katılanlarla 
çalışmalar yürütülür. 

TOPLANTININ YÖNETİMİ 

MADDE 9-

Toplantıyı Genel Başkan açar ve yönetir. Yokluğunda ilgili konuda 
görevli genel başkan yardımcısı vekillik eder. 

Toplantının yürütülmesinde Genel Başkana yardımcı olmak ve 
kurultay tutanağını düzenlemek amacı ile kurultay üyeleri arasın
dan iki yazman üye belirlenir. 

GÖRÜŞMELER 

MADDE 10-

Danışma kurultaylarında başkanlıktan söz alınır, öncelikle il temsil
cileri olmak üzere konuşmacılara istem sırasına göre söz verilir. 

Söz isteyen ve alanların sayısına ve toplantı süresine göre, başkan 
konuşma süresini sınırlayabilir. Ancak bu süre on dakikadan az 
olamaz. 

TOPLANTI DÜZENİ 

MADDE 11-

Danışma kurultayında toplantının verimli ve düzenli çalışabilmesi 
için gerekli her türlü işlem ve düzenlemeler başkanlıkça yapılır. 
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TOPLANTI TUTANAĞI VE ÖZETİ 

MADDE 12-

Kurultaylarda çalışma bitince yazmanlar çalışma sonuçlarını bir 
tutanakla saptarlar ve imza ederler. Bu tutanak yapılan konuşmalar 
ve önerilerin özetini de içerir. 

Konuşmalar banda alınmışsa ya da konuşmacılar yazılı metin ver
miş ise bunlara göre hazırlanacak tutanaklar Genel Sekreterlikçe 
korunur ve saklanır. 

KURULTAY BİLDİRGESİ 

MADDE 13-

Kurultayca bir bildirge hazırlanması uygun görülüyorsa, başkanlık 
kurulunca hazırlattırılan metin başkan tarafından kamuoyuna açık
lanır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 14-

Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bu yönetmelik Parti Meclisi'-
nin 16.02.1994 günlü toplantısında kabul olunarak yürürlüğe girmiş
tir. 
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DANIŞMA TOPLANTILARI 

YÖNETMELİĞİ 





DANIŞMA TOPLANTILARI YÖNETMELİĞİ 

AMAÇ 

Madde 1- Bölge, il ve ilçe danışma toplantıları, Parti karar ve yöne
tim organlarının siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda, 
Parti Programı doğrultusunda uygulama politikaları oluşturulmasını 
kolaylaştıran, parti çalışmalarını geliştiren, yöresel ve yerel gerek
sinimlerin ve gelişmelerin tartışıldığı, parti ilkelerinin ve ülke sorun
larının irdelenip tartışıldığı danışma amaçlı çalışmalardır. 

KAPSAM 

Madde 2- Danışma toplantıları, her aşamada parti örgüt birimlerin
ce ister tek konuda ister daha geniş kapsamlı olarak düzenlenirken 
danışma niteliği esas alınacaktır. Bu toplantılarda yürütme ve yöne
tim kararları alınmaz; oylama yapılmaz. 

Bölge ve il danışma toplantıları Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kuru
lu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine duyurulur. 

Danışma toplantılarında toplumu ve Partiyi ilgilendiren güncel veya 
genel her türlü siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel konular dile 
getirilir. Yetkili ve görevli parti organlarının çalışmalarını kolaylaştı
rıcı ve sağlıklı politikalar oluşturulmasını sağlayıcı birikim ve çalış
ma ortamının oluşturulmasına özen gösterilir. Partinin saygınlığının 
geliştirilmesi için yöntemler ve çözümler tartışılır. Yerel, yöresel ve 
genel gereksinimler belirtilir, çözüm önerileri geliştirilir. 

Bölge Danışma Toplantısı 

Madde 3-

Bölge danışma toplantıları Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyece
ği tarihlerde ve yerlerde uygun görülecek ve gerek duyulacak sayı
da il örgütünün katılımı ile yapılır. 

Bölge danışma toplantısına, bölge kapsamı içindeki illerin, 

il başkanları, 
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İl yönetim kurulları üyeleri, 
il disiplin kurulları başkanları, 
il gençlik ve kadın kolları başkanları, 
Bölge kapsamındaki illerdeki sendikalar ile meslek kuruluşları

nın parti üyesi başkanları, 
illerin kurultay temsilcileri, 
ilçe başkanları, 
il genel meclisi üyeleri ve partili belediye başkanları, 
Bölgenin partili milletvekilleri. 

İl Danışma Toplantısı 

Madde 4- il danışma toplantıları Merkez Yönetim Kurulu'nun bilgisi 
içinde il yönetimlerinin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde yapılır. 

il danışma toplantısına, 

a) il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 
b) il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, 
c) il gençlik ve kadın kolları başkanları, 
d) ilçe başkanları ile ilçe sekreterleri ve sayman üyeleri, 
e) ilin kurultay temsilcileri, 
f) ilin partili milletvekilleri, 
g) Partili belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri ve bel

de başkanları, 
h) il çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım üre

tim ve tarım satış kooperatiflerinin partili başkanları, 
i) Tüzüğe göre ilde kurulan ve sürekli görev yapan komisyon

ların başkanları, 

katılırlar. 

İlçe Danışma Toplantısı 

Madde 5- ilçe danışma toplantıları il örgütünün bilgisi ve planlama
sı çerçevesinde ilçe yönetim kurullarının belirleyeceği tarihlerde ve 
yerde yapılır, il yönetim kurulunca uygun ve gerekli görülen durum
larda aynı il çevresinde birden çok ilçenin danışma toplantısı birle
şik olarak yapılır. 
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ilçe danışma toplantısına, 

a) il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, 
b) ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve genç

lik kolları başkanları, 
c) Belde örgütlerinin başkanları, 
d) ilçe çevresi içindeki partili belediye başkanları, 
e) ilçedeki belediye meclisinin partili üyeleri, 
f) ilçeden seçilen il genel meclisinin partili üyeleri, 
g) ilçede oturan kurultay temsilcileri, 
h) Partili muhtarlar, 
i) İlçe çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım 

üretim ve tarım satış kooperatiflerinin partili başkanları, 
j) İlçede oluşturulan ve sürekli çalışan komisyonların başkan

ları, 

katılırlar. 

TOPLANTILAR 

Madde 6- Danışma toplantılarının günlerinin belirlenmesinde mev
sim koşulları, toplantının yapılacağı bölge, il veya ilçenin özel gün
leri (Pazar, sergi, panayır vb.) ya da o yerdeki toplumsal, siyasal ve 
kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı dönemler, parti kongre günleri ile 
seçim yerleri gözetilir. 

Toplantıyı düzenleyen örgüt birimince belirlenen günler konusunda 
üst örgüt biriminin değişik bir önerisi olursa bu, gecikmeden bildirilir. 
Böylece aynı çevredeki örgüt birimleri arasında eşgüdüm ve işbirliği 
sağlanır. 

GÜNDEM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Madde 7- Danışma toplantısının gündemi, toplantıyı düzenleyen 
örgüt birimince belirlenir ve çağrı ile birlikte duyurulur. Çalışmalar 
bu gündeme göre yürütülür. 
Danışma toplantılarında yeter sayı aranmaz, katılanlarla toplantı 
yaprlır. 
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TOPLANTININ YÖNETİMİ - BAŞKANLIK 

Madde 8- Danışma toplantısını düzenleyen örgüt biriminin başkanı 
yönetir. Toplantıyı düzenleyen örgüt birimince katılan partililer ara
sından bir veya birden çok ikinci başkan ile iki yazman belirlenir ve 
bir başkanlık kurulu oluşturulur. 

Birden çok örgüt biriminin birlikte düzenlediği toplantılarda, toplan
tının yapıldığı yerin örgüt başkanı toplantıya başkanlık eder. ikinci 
başkanlar öbür örgüt birimlerinden seçilir. 

Birleşik toplantılarda her örgüt birimi yapılacak zorunlu giderlere 
akçalı olanakları ölçüsünde katılır. 

GÖRÜŞMELER 

Madde 9- Danışma toplantılarında başkanlıktan söz alınarak görüş 
açıklanır. Konuşmacılara başvuru sırasına göre söz verilir. Söz 
isteyenlerin çokluğu halinde aynı örgüt biriminden söz isteyenlere 
arka arkaya söz verilmez. Usul sorunlarına öncelik verilir. 

Parti Meclisi üyeleri ile milletvekillerine sıra gözetilmeksizin öncelik
le söz verilir. 

Söz isteyenlerin sayısı ve toplantı süresi gözönünde tutularak baş
kanlık kurulu konuşma sürelerini sınırlayabilir. Bu süre beş dakika
dan az olamaz. Parti Meclisi üyeleri ile milletvekillerine süre sınır
laması uygulanmaz. 

TOPLANTI DÜZENİ VE DİSİPLİNİ 

Madde 10- Danışma toplantısının verimli ve düzenli çalışabilmesi 
için gerekli önlemler başkanlık kurulunca alınır. Toplantıyı düzenle
yen ve çağrı yapan örgüt birimi yönetimi de çalışmaların yürütülme
sinde, görüşmelerin belirlenmesinde ve uygulanmasında yardımcı 
olur. 

Başkanlık kurulu, toplantıyı amacından saptıracak veya yapılan 
çalışma ve konuşmaları aksatacak davranışları ve müdahaleleri 
önler; gerekli uyarıları yapar; toplantıya ara verebilir. Danışma top
lantılarında oylama yapılmaz; bağlayıcı karar alınmaz. 
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TOPLANTI TUTANAĞI VE ÖZETİ 

Madde 11- Danışma toplantılarındaki konuşmalar banda alınmış, 
ya da konuşmacılar yazılı metin olarak konuşmalarını başkanlık 
kuruluna vermiş olsalar bile yazmanlar toplantıda söz alanları, bun
ların konuşmalarını not alarak özetler ve tutanak yaparlar. 

Toplantı sonunda başkanlık kurulunca hazırlanacak tutanak, kurul 
üyelerince imzalanır. Başkanlık ayrıca toplantı görüşmelerini ve 
yapılan önerileri özetleyen bir rapor hazırlar. 

Tutanak ve rapor örgüt birimince tutulacak özel dosyada saklanır. 

il ve ilçe danışma toplantılarının tutanak ve rapor özetlerinin bir 
örneği Genel Sekreterliğe gönderilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 12- Parti Tüzüğünün 57. maddesi uyarınca hazırlanan bu 
Yönetmelik Parti Meclisi'nin 7 Temmuz 1993 tarihli toplantısında 
kabul olunmuş ve yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin 2, 3, 4, 5, 10. maddelerinin değiştirilmesi ve 8. mad
desinin metinden çıkarılması, sonraki maddelerin kaydırılarak dü
zenlenmesi Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisinin 
27 Eylül 2004 günlü toplantısında kabul olunmuştur. 
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PARTİ DENETMENLERİ 

YÖNETMELİĞİ 





PARTİ DENETMENLERİ YÖNETMELİĞİ 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1-

Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesi
ne yardımcı olmak üzere; 

a) Örgütün kendi arasında ve MYK ile ilişkilerini geliştirip pe
kiştirmek, partililer arasında gerekli işbirliğini geliştirmek, 
parti içinde bütünleşmeyi sağlamak, 

b) İl ve ilçe örgütünün ve yardımcı birimlerin çalışmalarını dü
zenlemek, denetlemek ve geliştirmek, 

c) MYK'ca belli konularda verilecek yetki ile inceleme yaparak 
rapor hazırlamak ve önerilerde bulunmak, 

d) Parti ilkelerini, program ve görüşlerini halka beğendirip be
nimsetmek, bunlara karşı yöneltilen propagandaları etkisiz 
kılmak, partinin o bölgede her türlü seçimi kazanmasını 
temin için gerekli bütün önlemleri önermek ve bunların uy
gulanmasında yardımcı olmak üzere, 

Tüzüğün 45. maddesi gereğince bir ya da bir kaç ilde yetkili "parti 
denetmenleri" görevlendirir. 

MADDE 2-

Parti denetmenleri, Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel 
Başkan'ın onayı ile MYK, PM, TBMM üyeleri ve gerektiğinde partili
ler arasından seçilirler. 

GÖREV YAPMAYACAKLARI YERLER 

MADDE 3-

Parti denetmenleri seçildikleri ya da aday oldukları illerde görevlen
dirilemezler. 
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GÖREV VE YETKİLER 

MADDE 4-

Parti denetmenleri; 

a) En geç üç ayda bir bölgeleri ile temas kurarak ya da özel gö-
revlendirilmişlerse, incelemeleri sonucunu bir raporla MYK'na 
bildirmekle yükümlüdürler. 

b) Görevli oldukları il ve ilçelerin meclis toplantıları ve kongreleri
ne, bölge toplantılarına, danışma toplantılarına ve kurultayları
na katılıp görüşlerini bildirebilirler, ancak herhangi bir oylama
da oy hakları yoktur. 

c) Denetmenlerin görevleri gereğince yapacakları harcamaların 
Partinin mali durumu gözönünde tutularak Merkez Yönetim Ku-
rulu'nca karşılanmasına karar verilir. Bu durumda harcamalar 
için Tüzüğün 78. maddesi gereğince Merkez Yönetim Kuruluna 
hesap verirler. 

MADDE 5-

Parti denetmenleri; 

a) Görevlendirildikleri bölgede Partinin bina durumunu, 

b) Ana kademe ve yardımcı birimlerin kurulup kurulmadığını, 
kurulmuşsa kongre ve görev sürelerinin tüzük hükümlerine uy
gun olup olmadığını, 

c) Üye kayıt çalışmalarının durumu ve bu çalışmaların yeterli olup 
olmadığını, 

d) Örgütlenme çalışmalarının muhtarlık esasına uygun yapılıp 
yapılmadığını, 
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e) Köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve parti temsilcilerinin 
seçimlerinin tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olup ol
madığını, 

f) Üye kayıt, karar, gelir-gider, yazışma, demirbaş vb. defterlerin 
ve bunlarla ilgili dosyaların usulüne uygun tutulup tutulmadığı
nı, 

g) Toplantı ve çalışmaların Tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapı
lıp yapılmadığını, 

h) Seçimlerde işbirliği ve destek sağlamak üzere meslek örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar vb. 
örgütlerle düzenli işbirliği yapılıp yapılmadığını, 

i) MYK'nun uygun gördüğü diğer hususların yerine getirilip geti
rilmediği denetler. 

MADDE 6-

Parti denetmenleri, denetleme sonucunda gördüğü eksiklikler ko
nusunda ilgilileri yazı ile uyarır, gerekli görülen hallerde defterleri ve 
evrakı inceler, gerekçesi ile bunları imzalamak suretiyle kayıtlandı
rır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 7-

Bu yönetmelik Parti Meclisi'nin 07.05.1993 tarihinde yapılan toplan
tısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
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BELEDİYE V E İL G E N E L 

MECLİSİ G R U P L A R I 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 





BELEDİYE VE İL GENEL 
MECLİSİ GRUPLARI 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

KURULUŞ VE İLKELER 

KURULUŞ 

MADDE 1-
Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeler, kendi aralarında 
birer grup oluştururlar. 
İLKELER 

MADDE 2-
Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile il genel meclisleri 
üyeleri görevlerini; yasalara, parti program ve tüzüğüne, yönetme
likte yazılı kurallara göre yaparlar. Partinin ilkelerine, seçim bildir
gesine, Kurultayın ve kendi kongreleri ile gruplarının kararlarına 
uymakla yükümlüdürler. 

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

II. BÖLÜM 

GRUP ORGANLARI 

ORGANLAR 

MADDE 3-
Grup organları; 
a) Başkan 
b) Başkanvekilleri, 
c) Yönetim kurulu, 
d) Grup Genel Kurulu'ndan 
oluşur. 
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BAŞKAN 

MADDE 4-

¡1 başkanı; il genel meclisi, büyükşehir veya il belediye meclisi parti 
gruplarının başkanıdır. Oy kullanma hakkına sahiptir. 

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, merkez ilçe başkanları, il 
belediye meclisi parti gruplarına üye olarak katılır ve oy kullanırlar. 
Grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar. Yokluğunda başka
na vekillik ederler. 

İlçelerde; ilçe başkanı, ilçe çevresindeki belediye parti gruplarının 
başkanıdır. Oy kullanma hakkına sahiptir. 

GÖREV VE YETKİ 

MADDE 5-

Grup Başkanları, üyesi oldukları meclislerde grupların doğal sözcü
südür. Üye olmamaları ya da bulunmamaları durumunda sözcülüğü 
başkanvekili yapar. İvedi durumlarda, belli konular başkan için bir 
üyeye sözcülük görevi verebilir. 

BAŞKANVEKİLİ 

MADDE 6-

il genel meclisi ve belediye meclisi grupları her toplantı yılı başında 
seçilmiş üyeler arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir 
Grup Başkanvekili seçerler. 

Grup Başkanvekili, grup ve meclis çalışmalarının yürütülmesinde 
grup başkanının yardımcısı ve vekilidir. Başkan bulunmadığında 
onun yetki ve sorumluluklarını taşırlar. 
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GRUP YÖNETİM KURULU 

MADDE 7-

¡1 genel meclisi ve belediye meclisi grupları, her toplantı yılı başında 
seçimle gelen üyeler arasından grup yönetim kurullarını seçerler. 

Yönetim kurulları en az 3, en çok 7 üyeden oluşur. Grup genel ku
rulu seçimden önce, yönetim kurulu üye sayısını gösterme oyuyla 
karara bağlar. 

Yönetim kurulu üyeliğine seçilmek için ilk turda seçime katılan üye
lerin çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Sonraki turda en çok oy 
alanlar sırası ile seçilmiş sayılırlar. 

Meclis çalışmalarının düzenli biçimde yürütülmesi ve çalışmalarda 
uyum ve disiplin sağlanması yönetim kurulunun görevidir. 

Yönetim kurulu üyeleri arasından yazım işleri ile görevli bir yazman, 
para işleri ile ilgili bir sayman; gerekiyorsa basınla ilgili işler için bir 
basın sözcüsü seçer. 

III. BÖLÜM 

GRUP GENEL KURULLARI 

MADDE 8-

Grup içi çalışmalarda grup üyelerinin görüşlerini açıklama ve oy 
hakkı vardır. 

Bağlayıcı karar alınmayan konularda grup üyeleri, üyesi bulunduk
ları Meclis Genel Kurullarında kişisel görüşlerini açıklamada ve oy 
kullanmada özgürdürler. Grup üyeleri, meclis çalışmalarında parti 
grubuna bağlı olmanın sorumluluğunu öncelikle taşırlar. 

Grup Üyeleri, meclislerin genel kurullarında, komisyonlarda ve en
cümenlerde bağlayıcı grup kararları doğrultusunda oy kullanmak 
zorundadır. Komisyon kararlarından önce, grupta bağlayıcı karar 
alınmayan konularda, komisyon üyeleri oylarını komisyonlarda ve 
meclislerde serbestçe kullanırlar. 
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TOPLANTILAR 

MADDE 9-

Olağan toplantılar; il genel meclisi ya da belediye meclisleri toplantı 
halinde iken, yönetmelik ya da karar gereği olarak veya yetkililerin 
çağrısı üzerine yapılan grup genel kurulu toplantılarıdır. 

Olağanüstü toplantılar, meclis toplantı halinde değilken yetkililerin 
çağrısı üzerine grup genel kurullarının toplanmasıdır. Olağanüstü 
toplantılarda öncelikle çağrı nedeni olan konular görüşülür ve kara
ra bağlanır. Bu konulardaki görüşmelerden sonra, başka konuların 
da görüşülmesi isteniyorsa, genel kurulun çoğunluğunun onayı ile 
görüşme açılabilir. 

Olağanüstü toplantı çağrısı en az 5 gün önce ilanla ya da üyelere 
yazı ile duyurulur. 

BAŞKANLIK KURULU 

MADDE 10-

ll genel ve belediye meclisleri grup genel kurulu toplantılarına grup 
başkanı, bulunmadığında grup başkanvekili başkanlık eder. ilk 
toplantıda en genç iki meclis üyesi, sonraki toplantılarda iki yönetim 
kurulu üyesi başkanlık kurulunda üye olarak görev yaparlar. 

GÜNDEM 

MADDE 11-

Grup genel kurullarında görüşmeler, görevlilerce önceden hazırla
nan gündeme göre yürütülür. Gündem, toplantıdan en az bir gün 
önce üyelere dağıtılır. 
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İvedi durumlarda gündemin, toplantıya başlarken üyelere duyurul
ması yeterlidir. 

Bir konunun gündeme alınmasını isteyen üyeler, bir önergeyle yö
netim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önergeyi uygun bulursa 
ilk toplantıda gündeme alır. Uygun bulmazsa ve önergeyi veren 
üyeye itiraz ederse, ilk birleşimde önerge okunur veya önergeyi 
veren üye tarafından genel kurula sunulur. Görüşme açılmadan 
gösterme oyuna başvurulur. Genel kurul önergenin gündeme alın
masına karar verirse önerge ertesi birleşim gündemine alınır. 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 

MADDE 12-

Grup genel kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 
Tüzük ve yönetmelikte özel bir hüküm yoksa, katılanların çoğunlu
ğu ile karar verir. 

Meclislerin genel kurullarının oturumları arasında veya sırasında 
yapılmasında zorunluk olan grup toplantıları katılan üyelerle açıla
bilir. Bu tür toplantılarda; yeter sayı bulunmadığı gerekçesiyle an
cak katılan üyelerin çoğunluğunun kararı ile veya başkanlığın katı
lan üye sayısını yeterli görmemesi durumunda birleşimi erteleyebi
lirler. 

KONUŞMALAR-SÖZ İSTEMİ 

MADDE 13-

Grup genel kurullarında söz istemi, birleşimi yöneten başkana, 
görüşmeler öncesinden veya sırasında yapılabilir. Konuşmalar söz 
isteme sırasına göre yapılır. 

Grup genel kurulu toplantılarına Parti Meclisi üyeleri, partili bakan
lar, o ilin partili milletvekilleri de katılabilirler, söz alabilirler. İstekleri 
sıra veya süreyle sınırlanamaz, önlenemez, ancak oy kullanamaz
lar. 
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Görüşmelerde bir komisyon görevli ise komisyon başkanı veya 
sözcüsüne; önergelerin görüşülmesinde önerge veren üyeye ya da 
üyelerden birine öncelikle söz verilir. 

USUL HAKKINDA SÖZ İSTEMİ 

MADDE 14-

Görüşmeler öncesinde ya da sırasında; gündemdeki bir konunun 
görüşmesine yer olmadığı, gündem dışına çıkıldığı, yönetmelik 
kurallarına uyulmadığı veya konuların öne alınması, sonraya bıra
kılması veya başkaca usulle ilgili konularda söz istenmesi halinde 
başkan usul hakkında görüşme açabilir. Bu halde lehte ve aleyhte 
olmak üzere birer üyeye en çok 5'er dakika söz verilir. 

Görüşme sonunda oya başvurmak gerekirse oylama, gösterme 
oyuyla yapılır. 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMA 

MADDE 15-

Gündem dışı konuşma birleşim açıldıktan sonra ve gündeme geç
meden önce yapılır. 
Gündem dışı konuşma yapmak isteyen üye birleşim açılmadan 
Grup başkanına yoksa başkanvekiline yazılı olarak başvuruda bu
lunur. 

Gündem dışı konuşmalar ivedi ve gerekli konularda yapılır, isteğin 
bu gereklere uygun olup olamadığını başkan veya vekili saptar. 

Bir birleşimde ancak 3 üye 5'er dakikayı geçmemek üzere gündem 
dışı konuşma yapabilir. 
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YETERLİK VE SON SÖZ 

MADDE 16-

Genel Kurul'da görüşülen konular üzerinden en az iki üye konuş
madan yeterlik önergesi verilemez; verilmiş önergeler işleme ko
namaz, öncelikli söz hakkı olanlar bu sayının dışındadır. 

Yeterlik önergesi üzerine 5'er dakikayı geçmemek üzere leh ve 
aleyhte ancak birer üyeye söz verilir. 

Yeterlik önergesi kabul edildikten sonra konuyla ilgili görüşmeler 
sona erer. Yeterlik önergesi reddedilirse, iki üye konuşmadan aynı 
konuda ikinci bir önerge verilemez ve oylanamaz. 

Öncelikli söz hakkı olanlar konuşursa, son söz isteminde bulunulan 
üyeye söz hakkı doğar. 

Yeterlik önergesinin kabulü son söz hakkını ortadan kaldırmaz. 

OYLAMA 

MADDE 17-

Grup genel kurullarında kararlar gösterme oyuyla alınır. Ancak 
grup üyelerinin üçte biri isterse açık oylama yapılabilir. Açık oy, 
grup üyelerinin ad okunmak yoluyla oylarını açıklamalarıdır. 

Gizli oylama, yönetmelikte belirtilen hallerde veya grup üye sayısı
nın üçte birinin yazılı önerisi üzerine genel kurul kararı ile yapılır. 

Gizli oylama, grup üyelerine verilen ve üzerinde grup mührü ya da 
başkanın imzası olan oy pusulaları ile yapılır. Üyeler kapalı oy ver
me yerinde "kabul-red-çekimser" yazarak dolduracakları oy pusu
laları ile oylarını zarfa koyup, sandığa atarak kullanırlar. 
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GÖRÜŞME DÜZENİ 

MADDE 18-

Genel kurullarda söz kesmek, çalışma düzenini bozmak ve kişilikle 
uğraşmak yasaktır. Bu yasaklara uymayan üyeye, başkanlık uyarı
da bulunur. 

Bir birleşimde iki kez uyarıya uğrayan üyenin, o birleşimin sonuna 
kadar söz söylemekten yasaklanmasına, başkanlığın önerisi üzeri
ne, Genel Kurul görüşmesiz olarak gösterme oyuyla karar verebilir. 

Kendisine uyarı yapılan üye, açıklamada bulunmak isterse, oyla
madan önce kendisine söz hakkı verilir. 

Söz söylemekten yasaklanan üye, bunu gerektiren davranışlardan 
vazgeçmezse Genel Kurul'da gürültü çıkarıp, üyelere yönelik tahkir 
ve Başkanlığın bu konudaki önerisi görüşmesiz olarak gösterme 
yoluyla oylanır. Oylamaya geçmeden önce bu üyeye, ya da adına 
bir başka grup üyesine bu konuda söz verilir. 

GRUP GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMEYECEK İŞLER 

MADDE 19-

Gruplarda disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile Disiplin Kurul
ları kararları üzerinde görüşme yapılamaz, karar alınamaz. 

TUTANAK 

MADDE 20-

Grup genel kurulu veya yönetim kurullarında alınan kararlar; otu
rumu yöneten başkan ve görevli iki yönetim kurulu üyesince düzen
lenen bir tutanağa geçirilir. Tutanaklar sıra numarasıyla dosyalanır. 
Gizlilik ve yayın için yönetmeliğin öngördüğü kurallar bu tutanaklar 
içinde geçerlidir. 
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TOPLANTILARIN GİZLİLİĞİ 

MADDE 21-

Grup genel kurulları ve yönetim kurulundaki görüşmeler gizlidir. 

Grup genel kurulu toplantıları, yönetim kurulunun önerisi ve genel 
kurulun onayı ile basına açık yapılabilir. 

Gizli toplantıların tutanakları, ancak yönetim kurulunun önerisi ve 
Genel Kurul'un onayı ile yayımlanabilir. Bu tutanaklar Parti Meclisi 
üyeleri, partili bakanlar ve milletvekillerince okunabilir. Disiplin ku
rullarının incelenmesi gereken hallerde kurulun bilgisine ve incele
mesine sunulmak üzere örneği çıkarılabilir. 

TOPLANTILARA KATILMA ZORUNLULUĞU 

MADDE 22-

Her grup üyesi, grup genel kurul toplantılarına sürekli olarak katıl
mak zorundadır. Haklı özür dışında hiç bir nedenle toplantılara 
katılmazlık edemezler. Haklı özür, önceden ya da sonraki ilk toplan
tıda açıklanır. 

Toplantıya özürsüz katılmayanlara durum yazı ile bildirilir. Bu iş
lemden sonra ilgili üyenin adı, grup başkanlığınca, üyenin seçim 
bölgesi parti başkanlığına en geç 15 gün içinde yazı ile duyurulur. 

GENEL GÖRÜŞME 

MADDE 23-

Grup üyeleri, genel kurulda herhangi bir konu üzerinden genel gö
rüşme açılmasını isteyebilirler. Bu istem en az beşte bir üyenin 
grup başkanlığına yazılı başvurusu ile yapılır. 

Grup yönetim kurulu, gündeme alınmasına karar verdiği konuları 
Genel Kurul'a sunar. Karar bir sonraki birleşimde görüşülür. İstem 
kabul edilmezse durum, ilgililere yazı ile bildirilir, istemde bulunan, 
bu karara itiraz edebilir. Bu durumda, konu Genel Kurul'da oylanır. 
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Oylamadan önce genel görüşme isteyenlerden birinin konuşma ve 
bir görevlinin yanıtlama hakkı vardır. Genel Kurul kararı ile günde
me alınırsa bir sonraki toplantıda görüşülür. 

Genel görüşme yönetmelikteki görüşme kurallarına göre yapılır. 

SORU 

MADDE 24-

Grup üyeleri, grup çalışmalarıyla ilgili olarak, grup yönetiminden 
yazılı veya sözlü soru sorabilirler. 

Yazılı sorulara en geç 10 gün içinde yanıt verilmesi zorunludur. 
Sözlü soru yanıtı Genel kurul'da verilir, en geç bir sonraki oturumda 
ilgili görevlice yanıtlanır. Soru soran söz isteyebilir. Bu durumda 
ilgili görevliye isterse yeniden söz verilir. 

SEÇİMLERDE KURALLAR 

MADDE 25-

Grup genel kurullarında yapılacak tüm seçimlerde aşağıdaki kural
lara uyulur. 

Seçimlerde gizli oy, açık ve aralıksız sayım uygulanır. 

Oy pusulalarında ve zarflarda grup başkanlığı mühürü veya başka
nın imzası bulunur. Mühür ya da imza taşımayan oy ve zarf geçer
sizdir. 

Oy pusulalarına seçilecek üye sayısı kadar ad yazılır. Bu sayıdan 
az ad yazılı olan oy pusulaları geçersizdir. Sayıdan çok yazılmış 
ise, fazlası yazılmamış sayılır. 

Seçimde, aday olmayanlara oy verilemez. Aday olmadığı halde adı 
yazılana, oy verilmemiş sayılır. Bu yolla silinen adlar nedeniyle 
eksik duruma gelen oy pusulası geçersiz sayılır. 
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Seçimde eşit oy alan adaylar arasında ad çekmeye gidilir. 

Seçimlerin düzen içinde ve kurallara uygun yürütülmesinden top
lantıya başkanlık eden sorumludur. Başkan, seçime geçilmeden 
önce yapılacak seçimi, seçilecek üye sayısını, adayları, seçimde 
uygulanacak yöntem ve ilkeleri Genel Kurul'a açıklar. 

Adaylar önceden, her seçim için, her turda saptanır, adları açıkla
nır. 

Seçimlerden önce ad çekme yoluyla saptanacak ve yeter sayıda 
üyeden oluşan ayrım-sayım kurulu görev yapar. Bu kurulda adaylar 
görev alamaz. 

Genel kurullarda organların kuruluşuyla ilgili seçimler tamamlanın
caya değin toplantı sürdürülür. Seçilenlerin görevleri ertesi toplantı 
yılı baştna ve yenileri seçilinceye değin sürer. 

Seçimle ilgili itirazları seçimin yapıldığı oturumun Başkanlık Kurulu 
karara bağlar. Bu karara itiraz halinde; konu Genel Kurul'da görü
şülür ve karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

Boşalma halinde de seçim aynı kurallara uyularak yapılır. Seçilen
ler, yerine seçildiklerinin süresini doldurur. 

MADDE 26-

Parti Meclisi'nin 27.09.2004 günlü toplantısında 8 ve 25. maddeler 
değiştirilerek kabul olunmuştur. 
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PARTİ İÇİ EĞİTİM 

YÖNETMELİĞİ 





PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 

KAPSAM 

MADDE 1-

Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen 
amaç ve hedefleri öğretmek, parti kararlarını benimsetmek, partili 
üyeleri gerekli görülen teorik bilgilerle donatmak ve üyelerin pratik 
beceri ve yeteneklerini artırmak için yapılır ve bütün üyeleri kapsar. 

AMAÇ 

MADDE 2-

Parti içi eğitim, partinin sağlıklı yapılanması, üyelerinin niteliklerinin 
geliştirilmesi ve parti çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik ka
zanması için öngörülmektedir. 

Partililer, parti içi eğitim ile bir yandan siyasal davranış öğelerini, 
parti işleyişini, toplumsal sorunlara yaklaşım biçimlerini, öncülük 
niteliklerini ve partinin siyasal yaşam anlayışını öğrenirler, öte yan
dan partinin ilkeleri, programı, yetkili organ kararları ve politikaları 
ile ilgili olarak düzenli ve programlı bir biçimde verilen eğitimden 
yararlanırlar. 

Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma partide yükselme
nin temel koşuludur. 

ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 

MADDE 3-

Parti içi eğitim çalışmaları, eğitim sorunları ile görevlendirilen Genel 
Sekreter Yardımcısı ile, il ve ilçelerde, il ve ilçe yönetim kurulları 
arasından seçilen eğitim sekreterleri eli ile yürütülür. 

Parti içi eğitim Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde programlanır. 

Konular ve eğitim programları Genel Merkez tarafından saptanır. 
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YÖNTEM 

MADDE 4-

a) Parti üyelerinin, partinin tüzük ve programını okuyabilecek, 
anlatabilecek ve günlük yaşamda onlardan yararlanabilecek 
düzeyde bilgilenmelerini sağlamak. 

b) Sosyal demokrat dünya görüşünü ve politikalarını üyelere be
nimseterek, bu bakış açısının onlar tarafından yaşamın her 
alanında uygulanmasını gerçekleştirmek. 

c) Üyelerin her yönden, konuşmalarıyla, ilişkileriyle iş yerinde, 
partide ve çevredeki davranışlarıyla sosyal demokrat bir kişilik 
kazanmalarını sağlamak. 

d) Partilileri ilgi duydukları ve kendilerin yetiştirmiş oldukları konu
larda konuşmalarını, yazmalarını sağlayacak olanaklar yarat
mak, parti etkinliklerine aktif katılımlarını sağlamak. 

e) Parti yayınlarının, sosyal demokrat içerikli kitapların, günlük 
basının okunmasını ve değerlendirilmesini sağlayan, özendirici 
çalışmalar yapmak. 

f) il ve ülke düzeyindeki çeşitli konularda uzmanlaşmış kişileri, 
parti yöneticilerini etkinliklere çağırarak, onların bilgi ve dene
yiminden üyelerin yararlanmalarını sağlamak. 

g) Parti yöneticilerinin üyelerini ve yandaşlarını yetiştirerek onlara 
olgunluk ve yetkinlik kazandırmak ve görevlerini daha iyi yap
malarını sağlamak. 

h) Demokrasi, sosyal demokrasi kavramlarını üyelere tartıştırarak, 
onların bilinç düzeylerini geliştirmek. Siyasal seçeneklerin üre
tilmesini gerçekleştirmek, partide söylem birliğini sağlayarak bi
linçli ve nitelikli kadrolar yetiştirmek, 

i) Dünyadaki sosyal demokrat görüşlerin, gelişmelerin ve uygu
lamaların partililer tarafından izlenmesini sağlamak. 

UYGULAMA İLKELERİ 

MADDE 5-

a) Parti içi eğitim çalışmalarında parti program ve tüzüğüne bağlı 
kalınır. 

b) Tüm parti içi eğitim çalışmalarında yerinde ve sürekli eğitim 
ilkesi uygulanır. 
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c) Partinin bütünlük içinde olmasına, parti çıkarlarının her zaman 
kişisel çıkarlardan önde gelmesine, partililer arasında hak, eşit
lik, dayanışma, özveri ve hoşgörü duygularının gelişmesine ça
lışılır. 

d) Eğitim çalışmaları tüm partililere açıktır. Çalışmalar, katılan 
üyelerin bilgi, beceri ve deneyimlerinden azami ölçüde yararla
nabilecek biçimde düzenlenir. 

PARTİ İÇİ EĞİTİM ORGANLARI 

MADDE 6-

a) Genel Merkez'de görevli Genel Sekreter Yardımcısı 
b) il eğitim sekreteri 
c) ilçe eğitim sekreteri 

Bu organlara bağlı olarak Genel Merkez'de Parti İçi Eğitim Birimi, 
Parti Okulu ve illerde Eğitim Merkezleri oluşturulur. 

İLÇE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREVLERİ 

MADDE 7-

llçe eğitim sekreteri; 

a) Aday üyelikten başlamak üzere, üyelerin parti ideolojisini, prog
ramını ve tüzüğünü özümsemelerine yardımcı olur. 

b) Partinin ilçe düzeyinde yıllık parti içi eğitim programını yapar. 
c) Parti İçi Eğitim Birimi'nin oluşturacağı programları, görüşleri 

komisyona iletir ve işleyişini denetler. 
d) Her yılın Kasım-Aralık ayı içinde parti üyelerinin görüşlerini 

alarak gelecek yılın çalışma programını yapar. Bu programı ilçe 
yönetim kurulundan geçirdikten sonra, il eğitim sekreterine 
ulaştırır. 

e) ilçede üyelerin bilinç düzeyini yükseltmek için anma ve kutlama 
vb. gibi önemli günlerden de yararlanarak etkinlikler gösterir. 

f) Eğitim çalışmalarında, söyleşi, toplantı, konferans, açık oturum, 
sempozyum, seminer vb. gibi etkinlikler düzenler. 
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g) Parti içi eğitim etkinliklerinde yöredeki uzman bilim adamları ve 
sanatçılardan yararlanır. 

h) il eğitim sekreterlerinin, bölge eğitim merkezlerinin ve Genel 
Merkez'in hazırladığı eğitim etkinliklerine katılır. Bu etkinlikler
den edindiği bilgi ve belgeleri ilçesindeki parti üyelerine ulaştı
rır. 

i) Çalışma programına alacağı konuları genellikle, Genel Merkez
'in parti içi eğitim için saptadığı konular arasından, yerel gerek
sinimlerden ve parti yayınlarından seçer. Programına alacağı 
yerel konuların parti programına uygun olmasına özen gösterir. 

j) Parti içi eğitimde kullanılmak üzere eğitim araç ve gereçlerinin 
alınmasını sağlar ve demirbaşa kaydettirir. 

k) ilçede eğitim çalışmalarında kullanılacak kitaplardan oluşan bir 
kitaplık kurulmasını sağlar. Bu kitaplıklarda öncelikle parti ya
yınlarını ve belgelerini bulundurur. 

I) Seçim çalışmalarında görev alacak partilileri bilgilendirir ve 
eğitir. 

İL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREVLERİ 

MADDE 8-

İl eğitim sekreterleri, 

a) ilçe eğitim sekreterleri ile yılda en az iki kez toplanarak yıllık 
çalışmaları gözden geçirir ve yeni öneriler geliştirir. 

b) ilçelerden gelen yıllık çalışma programlarını ilde toplar, değer
lendirir ve bir örneğini Genel Merkez'e gönderir. 

c) ilçelerde yapılan eğitim çalışmalarına yardımcı olur. 
d) ilçeler arasında iletişimi sağlar, çalışmalarını karşılıklı yardım

laşmayla eşgüdüm içinde yürütür. 
e) Eğitim seminerlerinde "Katılım Belgesi" almış eğitimcilerle işbir

liği yapar, onların çalışmalarına yardımcı olur. 
f) ilinde yapılan parti içi eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak, yılda iki 

kez rapor hazırlar. Bu raporları Genel Merkez Parti içi Eğitim 
Birimi'ne gönderir. 

g) Seçim dönemlerinde ilçelerde yapılacak seçim eğitimi çalışma
larının eşgüdümünü sağlar ve denetler. 
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GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ EĞİTİM BİRİMİ 

MADDE 9-

Eğitim çalışmalarının yapılması, denetlenmesi ve eğitimden elde 
edilen sonuçların değerlendirilmesinde yardımcı olmak üzere, Mer-
kez'de eğitim sorunları için görevlendirilen genel sekreter yardımcı
sının önerisi ve Genel Sekreter ile Genel Başkanın olurları ile sap
tanacak uzmanlardan oluşan bir "Genel Merkez Parti içi Eğitim 
Birimi" kurulur. 

Bu birime MYK ve Parti Meclisi üyelerinden de görevlendirme yapı
labilir. 

Bu birime eğitim sorunları ile görevli Genel Sekreter Yardımcısı ya 
da onun görevlendireceği MYK üyesi başkanlık eder. 

Görevleri, 

a) Parti içinde her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması ve 
uygulanmasını denetlemek. 

b) Eğitimin verim ve kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri 
almak. 

c) Eğitimle ilgili belirlenen amaç, ilke ve politikalara uygun olarak 
eğitim biriminin çalışmalarını koordine etmek. 

d) Eğitim programları ve etkinlikleriyle ilgili olarak Merkez Yönetim 
Kuruluna ve Parti Meclisine bilgi vermek, rapor sunmak. 

e) Eğitim biriminin bütçesini hazırlamaktır. 

PARTİ OKULU 

MADDE 10-

Genel Merkezce bir parti okulu kurulur. Bununla ilgili kuruluş, ça
lışma ilkeleri, eğitim programları yönetmelikle düzenlenir. 
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EĞİTİM BÜTÇESİ 

MADDE 11-

Parti içi Eğitim Bütçesi, CHP Tüzüğü'nün 80. maddesindeki olanak
tan ve örgütlerin sağlayacağı diğer kaynaklardan oluşur. 

EĞİTİM GÖRENLERİN SAPTANMASI 

MADDE 12-

Bu yönetmelik uyarınca parti içi eğitim gören partililerin kimlikleri, il 
başkanlarınca, bir çizelge ile Genel Sekreterliğe bildirilir ve bu bilgi
ler bilgisayara aktarılır. 

MADDE 13-
Parti Meclisinin 30 Ekim 1996 tarihli toplantısında kabul edilen bu 
yönetmelik MYK'ca yürütülür. Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe 
girer. 
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MİLLETVEKİLİ 

ADAY SAPTAMA 

YÖNETMELİĞİ 





MİLLETVEKİLİ A D A Y S A P T A M A YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

GENEL E S A S L A R 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1-

Milletvekili seçimlerinde, CHP adayları, bu yönetmelik hükümlerine 
göre seçilir ve saptanır. 

SEÇİM ÇEVRESİ 

MADDE 2-

Milletvekili Seçimi Kanunu'nda belirlenen her seçim çevresi aday 
saptamada esas alınır ve o çevrede seçilmesi gereken sayıda aday 
belirlenir. 

ADAYLIK ÖN KOŞULLARI 

MADDE 3-

Aday olma isteminde bulunanlarda aşağıdaki koşullar aranır. 

a) Milletvekili Seçim Kanunu'ndaki yasaklardan birinin bulunma
ması, 

b) Partili olarak TBMM üyeliği yapmış olmak, 
c) Partili olarak belediye başkanlığı, belediye meclisi veya il genel 

meclisi üyeliği yapmış olmak, 
d) Parti örgütünde seçimle bir göreve gelmiş olmak, 
e) En az bir yıldan beri Parti üyesi olmak, 

yukarıdaki (b) ve (c) bendlerindeki görevlerden birinde sürekli bir yıl 
değişik görevlerde veya aralıklı olarak toplam iki yıl bulunmuş olan
lar da koşulları taşıyor sayılır. 
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Bu koşulları taşımayanların başvuruları işleme konmaz. 

Merkez yoklaması adaylığı istemiyle başvuranlarla Tüzüğün 13. 
maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu kararı ile doğrudan asıl 
üyeliğe kabul olunmalarda bu koşullar aranmaz. 

Yasal zorunluk nedeniyle Partiye üye olma olanağı bulunmayan 
kimselerden adaylığa başvuruların, Parti üyesi olmaksızın, önseçim 
veya aday yoklamasına katılmaları, Merkez Yönetim Kurulu'nun 
iznine bağlıdır. 

BAŞVURMA YÖNTEMİ 

MADDE 4-

Adaylık için başvurular, İstem Belgesi'nin Genel Sekreterliğe doğ
rudan verebilecekleri gibi posta ile de gönderebilirler, istem belgesi, 
posta ile gönderilmişse aynı gün telgrafla da bilgi verilmesi zorunlu
dur. Belgesini elden verenlere bir alındı belgesi verilir. 

Posta ile gönderilen istem belgesinin Genel Sekreterliğe ulaştığı 
tarih, başvuru tarihidir. Bunların alındı belgesi posta ile gönderilir. 

BAŞVURULARIN YAZIMI 

MADDE 5-

Genel Sekreterlik, adaylık istemlerini, Adaylık istem Defterine sıray
la yazar. 

ÖZEL ÖDENTİ 

MADDE 6-

Aday adaylarından, S.P.K. 65. maddesi uyarınca alınacak ödenti
nin miktarı, Merkez Yönetim Kurulu'nca saptanır ve duyurulur. 

Aday adayları, bu parayı alındı karşılığı Parti veznesine yatırabile
cekleri gibi, banka hesabına da yatırabilirler. Her iki halde de alındı 
örneği istem dilekçesiyle birleştirilir. 
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Aday adaylığından çekilme, ya da adayın sıralamaya girememesi 
halinde alınan ödenti hiçbir nedenle geri verilmez. 

Aday adaylığı Parti Meclisin'ce reddedilenlerin ödentisi, isteği ha
linde geri verilir. 

İNCELEME 

MADDE 7-

Merkez Yönetim Kurulu, aday adaylarının durumunu seçim çevrele
ri itibariyle ön incelemeye tabi tutar, tüzüğün 60. maddesine göre 
yapılan bu inceleme, sonuçları ile Parti Meclisi'ne sunulur. 

Parti Meclisi, başvurma süresinin bitiminden sonra, adaylık için 
başvuranların yasal durumlarını ve niteliklerini inceler, Parti üyesi 
olmayanların başvuruları ilgili il ve ilçe meclislerinin görüşleri de 
alınarak incelenir. 

Parti Meclisi, inceleme sonuçlarını da değerlendirerek, her ilden 
aday olmaları uygun bulunanları saptar, istemi reddedilenlere so
nuç duyurulur. 

II. BÖLÜM 

ADAY SAPTAMA YÖNTEMLERİ 

YÖNTEMLER 

MADDE 8-

Parti adayları başlıca üç yöntemle saptanır. 
a) Ön Seçim 
b) Aday Yoklaması 
c) Merkez Yoklaması 

195 



ÖN SEÇİM 

MADDE 9-

Ön seçim, seçim çevresinde Partiye yazılı tüm üyelerin katılımı ile 
yapılır. 

ön seçimde, Üye Yazım defterinde yazılı bulunan ve Yargıtay 
C.Başsavcılığınca seçim kurullarına gönderilen listelerde yer alan 
üyeler oy kullanabilir. 

ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu'nda belirlenen yöntemle, yargı 
gözetim ve denetiminde yapılır. (S.P.K. 37, 39, 41 ve 42). 

ADAY YOKLAMASI 

MADDE 10-

Aday yoklaması, o seçim çevresinde, parti içinde veya dışarıda 
seçimle belli görevlere seçilmiş delegelerin (temsilci) katılımıyla 
yargı gözetim ve yönetiminde yapılan oylama ile adayların saptan
masıdır. 
Aday yoklaması iki türlüdür; 

I- Basit Aday Yoklaması Yöntemi, 
II- Genişletilmiş Aday Yoklaması Yöntemi, 

I- Basit Aday Yoklaması Yöntemi 

Basit Aday Yoklaması Yönteminde seçmen olma hakkı bulunan ve 
seçmen listelerine adları yazılacak olanlar şunlardır; 

- O seçim çevresindeki: 

Kongreler ile seçilmiş olan il ve ilçe başkanları ile yönetim ku
rulları üyeleri, 
Partili belediye başkanları ile partili belediye meclisi üyeleri, 
Partili il genel meclisi üyeleri, 
ilin partili mevcut ve eski parlamenterleri, 
Milletvekili aday adayları, 
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O seçim çevresinde üye olarak yazılı olan Parti Meclisi ve Yük
sek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri ile il Disiplin Kurulu Baş
kanı ve üyeleri, 
Seçim çevresindeki ilçelerin kongre delegeleri ve o çevrede il 
kongresi delegeleri, 
O seçim çevresinde üye yazılı kurultay delegeleri, 
Seçim çevresi içindeki sendikalar ile meslek odaları (kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımın Parti üyesi olan 
başkanları, 

II- Genişletilmiş Aday Yoklaması Yöntemi 

Parti Meclisi, Basit Aday Yoklaması Yönteminde sayılanlara ek 
olarak, o seçim çevresinden seçilmiş parti içi ön seçmenlerin de 
katılımı ile aday yoklaması yapılmasına karar verebilir. 

Bu seçmenlerin yazılı olduğu listelerin ön seçimden (aday yokla
ması) otuz gün önce ilçe seçim kurulu başkanlığına üye yazım 
defterleri veya Üye Yazım Yönetmeliğinin 22. maddesine göre dü
zenlenmiş Parti Kütüğü ile birlikte verilmesi zorunludur. Tedbirli 
olanlar ile kesin veya geçici çıkarma cezaları almış olanlar, seçmen 
listesine yazılmazlar, il başkanlığı seçmen listesinin bir örneğini 
Genel Sekreterliğe gönderir. 

İlçe seçim kurulunca önseçim (aday yoklaması) gününden 25 gün 
önce askıya çıkarılan listeler kesinleştikten sonra bu listelere göre 
hazırlanan "parti seçmen kartları ilçe seçim kurulunca üyelere 
dağıtılır. Parti üyeleri listelerinin asılmasından itibaren 15 gün içinde 
yazıyla itiraz edebilir, itirazlar ilçe seçim kurulunca incelenerek 
karara bağlanır. (S.P.K. 42, Tüzük md. 58) 

MERKEZ YOKLAMASI 

MADDE 11-

Parti Meclisi'nce belirlenen seçim çevrelerinde, adayların Parti 
Meclisi'nce saptanmasına karar verilebilir. Bu durumda o seçim 
çevresindeki tüm adaylar doğrudan Parti Meclisi'nce saptanır ve 
sıralanır. 
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Ayrıca, 

Ön seçim veya aday yoklaması için başvuran aday adaylarının 
sayısı, o seçim çevresinden gösterilmesi gereken aday sayı
sından az ise, 
ön seçim veya aday yoklaması sonuçları yasa gereğince ve 
yetkili organlarca geçersiz sayılmışsa, 
Yasalarda yer alan başka nedenlerle, 

aday listesi eksik ise o çevrenin aday listesi ve adayların listedeki 
sıraları, Parti Meclisi'nce saptanır. 

III. BÖLÜM 

ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

ADAY ADAYLARININ BELİRLENMESİ VE TANITIMI 

MADDE 12-

ön seçim ve aday yoklamasına katılan aday adayları, propaganda 
ve tanıtım amacıyla açık hava toplantıları, örf ve adete göre sohbet 
toplantısı sayılanlar hariç olmak üzere, kapalı salon toplantıları dü
zenleyemezler. Duvar ve el ilanları ile her türlü basılı, sesli veya gö
rüntülü bantlarla propaganda yapamazlar. Bu tür etkinliklerde, öbür 
aday adaylarını kötüleyici beyanlarda bulunamazlar. (S.P.K. 43) 

Aday adayları, oy kullanacak partili seçmenlere veya yakınlarına 
maddi çıkar sağlama amacı güdemezler, armağan dağıtamazlar. 

PARTİCE DÜZENLENECEK TANITIM OLANAKLARI 

MADDE 13-

Parti, aday adayları için meslek ve sanatları, yaşam öyküleri, çeşitli 
alanlardaki çalışma hizmetlerini fotoğrafları birlikte derleyen tanıtıcı 
basılı malzeme hazırlayıp bastırabilir, ön seçim sırasında sandık 
başlarına astırabilir. Bu tanıtımda, aday adayları arasında eşitlik 
gözetir. 
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Aday adayları, Partinin programı, kurultay kararları ile seçim bildirisi 
dışında, ulusal, yöresel yahut kişisel ölçüde vaadlerde bulunamaz
lar. Her türlü haksız yarışma olanaklarını kullanamazlar. 

OY PUSULALARI 

MADDE 14-

Parti, ön seçime veya aday yoklamasına katılacak aday adayları 
çizelgesini, Tüzüğün 55. maddesinde saptanan çarşaf liste yönte
miyle hazırlar ve ad çekme yoluyla belirlenen harften başlayarak 
sıralanan pusulaları yeter sayıda bastırarak ön seçim ilçe seçim 
kuruluna verir. 

Kurulca mühürlenen pusulalar üzerinde, seçmen, aday adaylarının 
karşısına işaret koyarak seçimini yapar, işaretleme, seçilecek aday 
sayısından çok, yarısından az olamaz. Bu usule uygun olmayan oy 
pusulaları geçersizdir. (S.P.K. 46). 

GÖZLEMCİLER 

MADDE 15-

Parti, ön seçim veya aday yoklamasından sandık başı işlemlerini 
izlemek ve oylama düzenine, seçmenlerin tanınmasına yardımcı 
olmak üzere her sandık için bir gözlemci hazır bulundurabilir. Ön 
seçimde, aday olanlar ile ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımla
rı gözlemci olamazlar. 

KİMLİK SAPTAMASI 

MADDE 16-

ön seçim ve aday yoklamasında, oy vermek için parti seçmen kar
tını göstermek zorunludur. Bu belgeyi göstermeyenlerden veya 
belgenin sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden parti kimlik cüzda
nı veya nüfus kağıdı istenir. 
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İTİRAZ HAKKI 

MADDE 17-

Ön seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin 
olmayan kararlarına karşı, Parti başkanı, aday adayları veya göz
lemciler itiraz edebilirler. İtiraz, sayım ve döküm sırasında sandık 
başkanına, tutanakların ön seçim ilçe başkanına tesliminden sonra, 
ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılır. 

ÖN SEÇİM İLÇE SEÇİM KURULU VE SANDIK KURULU ÜYELİĞİ 

MADDE 18-

Ön seçim ve aday yoklaması yargı yönetim ve denetiminde yapılır. 
Kurulların oluşumu, görevli ilçe seçim kurulunca sağlanır. 

ADAY LİSTELERİNDEKİ EKSİKLİKLER 

MADDE 19-

Kesinleşen aday listesinde eksilme veya herhangi bir nedenle bo
şalma olursa, listelerin Yüksek Seçim Kuruluna verileceği tarihe 
kadar, daha önce başvuran aday adayları arasında veya doğrudan 
Merkez Yönetim Kurulu eksikliği tamamlar, tamamlama aşağıdan 
yukarıya kaydırma yoluyla yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1-

3 Kasım 2002 günü yapılacak Milletvekili seçimlerinde süreler ba
kımından Yüksek Seçim Kurulunca belirlenmiş olan Seçim Takvimi 
uygulanır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 20- Bu yönetmelik değişikliği Parti Meclisi'nin 9 Ağustos 
2002 günlü toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
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Y E R E L SEÇİMLER 

ADAY SAPTAMA 

YÖNETMELİĞİ 





Y E R E L SEÇİMLER 

ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ 

KAPSAM 

MADDE 1-

Yerel yönetim (belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel 
meclisi üyeliği) seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayları, bu 
yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. (Tüzük Md. 9,61,62; 2972 
S.K. 10-16; 2820 S.K. 37-52) 

SEÇİM ÇEVRESİ 

MADDE 2-

A) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için seçim çevresi, 
o belde seçim çevresidir. (SPK. Md. 37/son; 2972 S.K., 3/2) 

B) a) Belediye sınırları içinde birden çok ilçe bulunan 
büyükşehirlerde büyükşehir 

belediye başkanı için yapılacak seçimde o büyükşehir bele
diye sınırı içi bir 

seçim çevresidir. 

Büyükşehirlerdeki ilçe belediye başkanları seçiminde her ilçe 
belediye sınırı içi bir seçim çevresidir. (3394 S.K. Md.4) 

C) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerin belediye 
meclisi üyeleri seçiminde ilçe belde sınırları bir seçim çevresi
dir. (2972 S.K. Md. 4/2) 

D) il genel meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe bir seçim çevresi
dir. (2972 S.K. Md. 3/1, 10/4-6) 
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YETERLİK 

MADDE 3-

Belediye başkanlığına, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine 
aday adayı olacaklar saptanırken, aşağıda yazılı nitelikler ve kural
lar gözetilir: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

Yirmibeş yaşını doldurmuş olmak, 

Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış 
sayılmak, 

ilkokulu bitirmiş olmak, 

Kısıtlı olmamak, 

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 

Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası 
veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemiş 
olmak, 

Affa uğramış olsalar bile, 

a) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan ka
çakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karış
tırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hüküm 
giymemiş olmak, 

b) Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabı birinci babında yazılı 
devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya bu suçla
rın işlenmesini açıkça tahrik etme suçundan hüküm giy
memiş olmak, 
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c) T.C.K. 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, 
ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düş
manlığa açıkça tahrik etme suçlarından hükümlü bulun
mamak, 

d) T.C.K. 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında 
yazılı eylemlerde, 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasal ve 
ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giymemiş olmak. 

ADAYLIK ÖN KOŞULLARI 

MADDE 4-

Yerel seçimlerde adaylık yoklamasına katılmak isteminde bulunan
lar yazılı olarak başvururlar. 
Adaylık isteminde bulunanlarda yasal engel bulunmaması dışında 
aşağıdaki koşullar aranır: 

a) Ödenti borcu olmamak, 

b) En az bir yıldan beri parti üyesi olmak. 

Ancak merkez yoklaması adaylığı istemiyle başvuranlarla, Tüzüğün 
12.maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan 
asıl üyeliğe kabul olunanlar ve partili olarak TBMM üyeliği, belediye 
başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği yapmış olanlar için 
bir yıllık üyelik koşulu aranmaz. 

Yasal nedenlerle Partiye yazılma olanağı bulunmayan kimselerden 
adaylığa başvuranların, parti üyesi olmaksızın ön seçime, aday 
yoklamasına veya merkez yoklamasına katılabilmeleri Merkez Yö
netim Kurulu'nun iznine bağlıdır. 

Yerel örgütlerde il ve ilçe başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan
lar, görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isterlerse belirlenen 
seçim takvimine göre parti yöneticileri ile kamu görevlilerinin istifa 
etmeleri gereken güne kadar görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 
(S.P.K. 40/4) Tüzük md.61/3 
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BAŞVURMA YÖNTEMİ VE YAZIMI 

MADDE 5-

Aday adayları istem belgesini il ve ilçe belediye başkanlığı ile bele
diye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelikleri için o seçim çevresi 
ilçe başkanlığına başvururlar. Belde belediye başkanlığı veya mec
lis üyeliği için de başvurular o seçim çevresinin bağlı olduğu ilçe 
başkanlığına yapılır. 

Büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuru o yer il 
başkanlığına yapılır. 

Aday adayları başvurularına kısa özgeçmişlerini, onaylı adli sicil özetini 
ve adaylık ödentisi makbuzunu da eklerler. (2972 S.K. Md. 10) 

Başvuruda bulunan aday adaylarına bir "alındı belgesi" verilir. Baş
vurular, ilçe başkanlıklarınca başvuru süresinin bitiminden en geç 
üç gün içinde bağlı oldukları il başkanlığına ve Genel Sekreterliğe 
yazı ile duyurulur. 

İNCELEME 

MADDE 6-

Seçimlerde adaylık için başvuranlarla ilgili inceleme başvuru süre
sinin bitiminden üç gün içinde seçimin yapılacağı çevre ilçe yönetim 
kurulunca yapılır. Adaylığı uygun bulunanlarla, bulunmayanlar kar
şılaştırılır. Büyükşehir belediyesi başkanları ile merkez ilçe belediye 
başkanı adayları için inceleme il yönetim kurulunca yapılır. 

öncelikle örgüt içinde yapılacak incelemede, gizlilik kuralına uyulur. 

Adaylar için inceleme, özellikle: 

- Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılığı, 
- Kişisel özgeçmiş ve niteliği, 
- Seçim çevresinin özelliklen, 
- Partinin gereksinimleri, 

açısından yapılır. 
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Aday yoklamasına katılması uygun bulunmayanların başvuru bel
gesindeki adreslerine karar hemen tebliğ edilir, ilgili tebliğ tarihin
den başlayarak iki gün içinde bir üst kurula yazılı itirazda bulunabi
lir. Kararına itiraz edilen organ vakit geçirmeden kararı üst birim 
başkanlığına gönderir, gerekli bulunursa itiraz konusu kararın ge
rekçesini bildiren bir yazıyı da ekleyebilir. 

Bu konudaki itirazların son inceleme yeri Parti Meclisi'dir. Parti 
Meclisi'nin kararı kesindir. Parti Meclisi gerekli gördüğü hallerde her 
aday için doğrudan inceleme yapabilir ve adayların "uygunluğu" 
hakkında karar verebilir. 

PARTİ ADAYLARININ SAPTANMASI 

MADDE 7-

Yerel yönetim seçimlerinde parti adayları, Partiye yazılı ve ödenti 
borcu bulunmayan üyelerin en geniş biçimde katılacağı ön seçim 
sistemiyle saptanabileceği gibi Parti Meclisi'nce belirlenecek seçim 
çevrelerinde aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleri ile 
belirlenebilir. 

Parti Meclisi seçim çevrelerinde farklı yöntemler uygulanmasına 
karar verebilir. 

Merkez yoklaması ve kontenjan adaylarının seçimi Parti Meclisi'nce 
yapılır. 

ÖN SEÇİM SİSTEMİYLE ADAY SAPTAMASI 

MADDE 8-

ön seçim sistemiyle aday saptanması öngörülen seçim çevrelerin
de önseçim, ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde, C. 
Başsavcılığınca ilgili seçim kurullarına gönderilecek üye listelerine 
göre yapılır. (S.P.K. 37, 39,41,42) 

ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler, parti içi seçme ve 
seçilme hakkını kullanamazlar. Adları listeden silinir. (Tüzük Md. 
7/a) 
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ADAY YOKLAMASI YÖNTEMİ İLE ADAY SAPTANMASI 

MADDE 9-

Parti Meclisi'nce aday yoklaması ile adayların saptanmasına karar 
verilen seçim çevrelerinde yoklama ilçe seçim kurullarının gözetim 
ve denetiminde CHP ilçe yönetim kurullarınca Tüzüğe ve bu yö
netmeliğe göre hazırlanacak listelerdeki temsilcilerin katıldığı oyla
ma ve yoklama ile saptanır. 

İlçe ve illerde aday yoklaması seçmen listeleri, seçim çevresinde 
görevli parti organınca hazırlanır ve Merkez Yönetim Kurulu'nca 
onaylanarak kesinleşir. 

Aday yoklaması iki türlü yapılır: 

I- Basit Aday Yoklaması Yöntemi, 

II- Genişletilmiş Aday Yoklaması Yöntemi, 

Seçim çevrelerinde bu iki yöntemden hangisinin uygulanacağına 
Parti Meclisi'nce karar verilir. Parti içi seçmen listeleri bu esasa 
göre düzenlenir. 

I- Basit Aday Yoklaması Yöntemi 

Basit aday yoklaması yönteminde seçmen olma hakkı bulunan ve 
seçmen listelerine adları yazılacaklar şunlardır: 

1- Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği için seçmen liste
sine yazılacaklar: 

A) il ve ilçelerde, o seçim çevresindeki; 

- Kongrelerle seçilmiş olan il ve ilçe başkanları ile yönetim kurul
ları üyeleri, 

- Partili belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri, 
- Partili il genel meclisi üyeleri, 
- ilin partili mevcut ve eski TBMM üyeleri, 
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- Üye olarak yazılı olan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu 
Başkan ve üyeleri 

ile il disiplin kurulu üyeleri, 
- ilçe kongre delegeleri ve o çevredeki il kongresi delegeleri, 
- Üye yazılı kurultay delegeleri, 
- Sendikalar ile meslek odaları (kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarımın parti üyesi olan başkanları, 

B) Beldelerde; 

a) Seçimle göreve gelmiş belde başkan ve belde yönetim kurulu 
üyeleri, 

b) Parti üyesi belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri, 
c) O beldede kayıtlı il ve ilçe kongre temsilcileri, 
d) Parti üyesi eski belediye başkanları, 

2-İI genel meclisi üyeliği seçimi için seçmen listesine yazılacaklar: 

O seçim çevresinde ve yukarıdaki birinci bendin (A) fıkrasında yazı

lı üyeler. 

II- Genişletilmiş Aday Yoklaması Yöntemi 

Basit aday yoklaması yönteminde sayılanlara ek olarak, o seçim 
çevresinden seçilmiş parti içi ön seçmenlerin de katılımı ile aday 
yoklaması yapılmasına Parti Meclisi'nce karar verilebilir. 

SEÇMEN LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI VE KESİNLEŞMESİ 

MADDE 10-

9.maddede belirtilen hükümlere göre hazırlanan parti içi seçmen 
listelerinin aday yoklamasından otuz gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanlığına üye yazım defterleri veya Üye Yazım Yönetmeliği'nin 
22.maddesine göre düzenlenmiş Parti Kütüğü ile birlikte verilmesi 
zorunludur. Kesin veya geçici çıkarma cezası almış olanlar seçmen 
listesine yazılamazlar. 
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ilçe seçim kurulunca askıya çıkarılan listeler kesinleştikten sonra bu 
listelere göre hazırlanan seçmen kartları ilçe seçim kurulunca üye
lere dağıtılır. Parti üyeleri listelerin asılmasından itibaren onbeş gün 
içinde yazıyla itiraz edebilirler, itirazlar ilçe seçim kurulunca incele
nir ve engeç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır, itirazın 
yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir. (S.P.K.md. 
42) 

MERKEZ YOKLAMASI İLE ADAYLARIN SAPTANMASI 
MADDE i l 
lilerin, ilçelerin, belde ve köylerin ekonomik, toplumsal, siyasal, 
tarihsel ve turistik özelliklerini ve parti yararlarını gözönünde tutarak 
bu yerlerde Belediye Başkanlığı, Belediye ve il Genel Meclisi Üye
likleri aday yoklamasının Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzeri
ne Parti Meclisi'nce merkez yoklaması ile yapılmasına karar verile
bilir. Parti Meclisi gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini il yönetim 
kuruluna devredebilir. 

Bir yerde parti örgütü bulunmaması veya parti örgütü bulunduğu 
halde seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar aday adayı olma
ması nedeniyle önseçim veya aday yoklaması yapılamamışsa, o 
seçim çevresinde parti adayları ve listedeki sıraları Parti Meclisi'nce 
saptanır. 

önseçim veya aday yoklamasını kazanan adaylardan birinin veya 
birkaçının tutanağının iptaline karar verilirse, bu adayların yerine, 
aday belirlenme sırasına göre başta gelenlere tutanak verilir. Boş 
kalan yerler bu yöntemle doldurulamazsa yukarıdaki kurallar uygu
lanır. 

KONTENJAN ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

MADDE 12-

2972 Sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Hakkında Kanun'un 10. maddesinde düzenlenen esaslara 
göre, kontenjan adayları görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına 
gönderilecek listelerde ayrıca gösterilir. (2972 S.K. Md. 10/4-c) 
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ÖN SEÇİM VE ADAY YOKLAMASI İLE İLGİLİ YASAKLAR 

MADDE 13-

Ön seçim ve aday yoklamasında adaylar parti programı ile kurultay 
ve yetkili Genel Merkez organları kararları ve parti seçim bildirgesi
ne aykırı açıklamalarda ve vaadlerde bulunamazlar. 

Aday adayları, propaganda sırasında Siyasi Partiler Kanunu'nun 
43. maddesinde belirlenen yasaklara uyar ve yasada saptanan 
hakları kullanırlar. (2820 S.K. Md. 43) 

ADAYLIK ÖDENTİSİ 

MADDE 14-

Yerel seçimlerde aday adaylarından Merkez Yönetim Kurulu'nca 
belirlenecek esaslara göre adaylık ödentisi alınabilir. 

Hangi aday adaylarından ne miktar ödenti alınacağı, Genel Merkez 
payı da belirtilerek adaylık için başvuru süresi başlamadan sapta
nır ve açıklanır. 

Alınan ödentiler hiçbir nedenle geri verilmez. 

Ödenti tutarı en yüksek devlet memurunun brüt aylığını geçemez. 
(2972 S.K. Md. 10) 

ADAY ADAYLARININ BELİRLENMESİ VE BİLDİRİLMESİ 

MADDE 15-

Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri 
için yapılan başvurular; ilçe ve merkez ilçelerde ilçe başkanlıkları, 
büyük şehirlerde il başkanlıklarınca açılan dosyalarda saklanır. 

İlçe başkanı, aday adayları listelerini, önseçim veya aday yoklama
sından en az yirmi gün önce ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına 
alında belgesi karşılığında verir. Durum Genel Sekreterliğe bildirilir. 
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İlçe seçim kuruluna listeler verilirken o seçim çevresinden seçilecek 
belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayısı gözetilir. Veri
lecek listenin eksik kalmaması sağlanır. 

Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmeler oy verme gününe kadar 
dikkate alınmaz. Ancak, bunlar aday seçilmişlerse çekilmeleri ge
çerlik kazınır. Ölüm halinde de aynı kural uygulanır. (SPK . Md. 
40/6-7) 

ADAYLARIN BELİRLENMESİ 

MADDE 16-

Önseçim veya aday yoklaması sonunda; partice o yerde belediye 
başkanlığı için bir aday; belediye ve genel meclisi üyeliklerine o seçim 
çevıesi için saptanan asıl ve yedek üye sayısı kadar aday belirlenir. Bu 
konuda ilçe seçim kurulunca düzenlenen tutanak esas alınır. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi bir nedenle bu 
listelerde boşalma olursa, boşalan yerler, listedeki sıra yukarıya 
kaydırılarak doldurulur. Listede ortaya çıkan noksanlar, oylamada 
en çok oy alan parti adaylarıyla tamamlanır. 

önseçime veya aday yoklamasına katılanlarla listedeki eksiklik 
tamamlanamazsa Merkez Yönetim Kurulunca noksan yerler hemen 
doldurulur. 

Merkez Yönetim Kurulu, süreleri geçirmemek için eksik listeyi tamam
lama yetkisini önceden ilgili il veya ilçe yönetim kuruluna verebilir. 

ÖNSEÇİM VEYA ADAY YOKLAMASINDA İLÇE SEÇİM KURULU 
VE SANDIK KURULU ÜYELİĞİ 

MADDE 17-

Siyasi Partiler Kanunu'nun 41. maddesine göre önseçim veya aday 
yoklaması sırasında görev yapacak ilçe önseçim kuruluna katılacak 
partili iki asıl ve yedek üyeyi, aday adayı olmayan ve görevi en iyi 
biçimde yerine getirecek nitelikleri taşıyan partililer arasından, bü
yük şehir seçimlerinde il yönetim kurulu; merkez ilçe ve ilçeler se
çimlerinde ilçe yönetim kurulları saptar. 
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Aynı biçimde görev yapacak sandık kurullarında görev alacak partili 
iki asıl, iki yedek üye de ilçe yönetim kurulunca yukarıdaki fıkradaki 
esaslar gözetilerek belirlenir. 

BİLDİRİM ÜZERİNE EKSİKLERİN TAMAMLANMASI 

MADDE 18-

ilçe önseçim kuruluna bildirilen aday adaylarında bir eksiklik olursa; 
seçim kurulunca parti ilçe başkanlığına yapılan bildirim üzerine en 
geç beş gün içinde eksiklik tamamlanır. 

2972 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca ilçe seçim kurullarınca 
ilan edilen geçici aday listelerine yapılan itirazın kabulü sonucu 
eksilme olmuşsa, ilçe seçim kurulunun duyurusu üzerine bu eksik
likler Merkez Yönetim Kurulu'nca ya da bu yönetmelik uyarınca 
yetkili kılınan o yerdeki parti il veya ilçe yönetim kurulunca tamam
lanır. Eksiklerin tamamlanması üzerine iki gün içinde Genel Sekre
terliğe bilgi verilir. (2972 S.K. Md. 11/4, 12 ve 4) 

ADAYLIKLA İLGİLİ KARARLARA İTİRAZ 

MADDE 19-

İlçe seçim kurulları adayların, aday olma koşullarında eksiklik ve 
yasalara aykırılık görerek, 2972 Sayılı Kanun'un 15. maddesine 
göre durumu parti ilçe başkanlığına bildirmişse ilçe hemen ilgili 
adaya ve önemli hallerde Genel Sekreterliğe bilgi verir. 
Partili aday ya da parti il ve ilçe başkanı, gerekli durumlarda da 
Genel Sekreterlik yetkili il seçim kuruluna itiraz edebilir, itiraz red
dedilirse beş gün içinde eksiklik giderilir. (2972 S.K. 14, 15/2;298 
S.K. 125 ve 110) 

SEÇİM VE SANDIK KURULLARI KARARLARINA İTİRAZ 
MADDE 20-

Seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olma
yan kararlarına karşı aday adayları itiraz edebilirler. Ayrıca Parti il 
veya ilçe başkanları ile vekillerinin ve Genel sekreterlik yetkililerinin 
ve parti gözlemcilerininTte itiraz hakkı vardır. (2820 S.K. 50) 
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GÖZLEMCİLER 
MADDE 21-

Önseçim veya aday yoklaması sırasında partili bir gözlemci sandık 
başı işlemlerini izlemek üzere hazır bulunur. Adaylar, gözlemci 
sıfatıyla sandık başında bulunamazlar. (2820 S.K. Md. 45) 

OY PUSULASI VE ZARFLARIN HAZIRLANMASI 

MADDE 22-

Parti yönetimi Partice bildirilen aday adaylarının listelerini içeren oy 
pusulalarını çoğaltarak, yeter sayıda zarf ile pusulalarını birlikte ilçe 
seçim kurulu başkanlığına verir, ilçe seçim kurulunca oy pusulaları 
ve zarflar mühürlendikten sonra oy verme günü sandık başkanlıkla
rında hazır bulundurulur. (2820 S.K. 46) 

OY VERME İŞLEMİ 

MADDE 23-

Sandık kurulu başkanlığının mührü ile de mühürlendikten sonra oy 
pusulaları ve zarf sandık başına gelen seçmene verilir. 

Seçmen, aday adaylarının karşısına çarpı işareti koyarak seçmesini 
yapar. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için işaretleme 
o çevreden çıkacak üye sayısından çok, yarısından az olamaz. 
Eksik veya artık sayıda işaretli oy pusulaları geçersiz sayılır. 

Partili seçmen, sandık başında ilçe seçim kurulunca verilmiş parti 
seçmen kartını göstermek zorundadır. Ayrıca sandık kurulu kimlik 
saptaması için parti kimliğini de ister. Bu kimlik yoksa, nüfus kimlik 
kağıdı gösterilir. (2820 S.K. 42 ve 47) 

UYGULAMA 

MADDE 24-

Bu yönetmelikle ilçe seçim kurullarına tanınan yetkiler tüm üyelerin 
katılacağı önseçim veya yönetmelikle belirlenen partililerin ve gö
revlilerin katılacağı aday yoklaması ile yapılacak seçimlerde uygu
lanır. 
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YÜRÜRLÜK 

MADDE 25-

CHP Tüzüğü'nün 61. ve 62. maddeleri uyarınca Merkez Yönetim 
Kurulu'nca hazırlanan bu yönetmelik Parti Meclisi'nin 06 Ocak 1994 
günlü toplantısında kabul olunmuş; 4,7,9 ve 10.maddeleri de 7 
Ocak 2004 günlü toplantıda değiştirilerek kabul olunmuş ve yürür
lüğe girmiştir. 
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YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ 

YÖNETMELİĞİ 





YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ 
YÖNETMELİĞİ 

KURULUŞ 

MADDE 1-

Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkeze bağlı olarak, sü
rekli çalışacak "Yurtdışı Temsilcilikleri" oluşturulur. 

AMAÇ 

MADDE 2-

Yurtdışı Temsilciliklerinin amaçlan; 

a) Parti Tüzüğü ve Programı doğrultusundan sapmadan, yurt
dışında yaşayan yurttaşlarımızın arasında CHP dayanış
masını artırmak, parti kuralları içinde partiye üye olmak is
teyenler için gerekli Aday Üye işlemlerini yapmak, parti ilke 
ve politikalarını çevrelerine benimsetmek, bu çerçevede si
yasal, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerde bulunmak, 

b) Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye'deki siyasal 
süreçlere katkılarını ve seçimlere katılmalarım sağlayıcı 
çalışmalar yapmak, 

c) Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı bulundukları ülkeler
deki siyasal gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmek, parti 
programı ve ilkelerine paralel örgütlerde yer almalarını, si
yasal süreçlere katılmalarını teşvik etmek, 

d) Bu yurttaşlarımızın gerek yaşadıkları ülkelerde ve gerek 
Türkiye ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları sapta
mak, çözüm önerileri üretmek, sorunlarının çözümüne kat
kı sağlayacak çalışmalarda bulunmak, 

e) Genel Merkezin yurtdışında uygun göreceği tanıtım, pro
paganda ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak, 
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f) Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kollarının yönetmelik, 
program ve çalışmalarına paralel olarak, yurtdışında kadın
lar ve gençlerle ilgili çalışmalar yürütmektir. 

ÖRGÜTLENME 

MADDE 3-Yurtdışı Temsilciliğin Kuruluşu : 

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı ile, Avrupa Birliği Üyesi devlet
ler ile isviçre, Norveç, Rusya, ABD, Kanada, Avustralya, KKTC, 
Kafkasya ve Avrasya devletlerinde Yurtdışı Temsilcilikleri kurulabi
lir. Adı geçen devletlerin sınırları içinde bir adet Temsilcilik ve ihti
yaç varsa bu Temsilciliğe bağlı gerekli sayıda şubeler oluşturulabi
lir. 

Temsilcilik, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, 
CHP Üye Kütüğüne kayıtlı ve Temsilcilik açılan ülke sınırlan içinde 
daimi adresi olan, biri başkan olmak üzere, en az beş, en çok do
kuz kişi tarafından kurulur. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendilerine "Temsilcilik 
Kurma -Yetki Belgesi" verilerek başkan ve üye olarak görevlendiri
len kişiler, en geç üç ay içinde, Temsilcilik açılacak ülke yasalarına 
uygun olarak hazırlıklarını tamamlayarak, yıllık faaliyet programla
rını bağlı oldukları Genel Merkez birimine gönderirler. 

MADDE 4- Yurtdışı Temsilciliğin Çalışma Kuralları : 

Temsilcilik, kendi içinde işbölümü yaparak, bir başkan yardımcısı, 
bir sekreter üye, bir de sayman üye belirler. 

Yurtdışı Temsilcilikleri ve varsa onlara bağlı şubeler, tüm çalışmala
rını CHP Genel Sekreterliği'nin eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi 
altında sürdürürler. Genel Merkezde, bu amaçla, doğrudan CHP 
Genel Sekreterliğine bağlı, gerektiğinde uzman personelin de gö
revlendirileceği daimi bir birim de kurulabilir. 

Temsilcilikler, bulundukları ülkenin mevzuatı elverdiği ölçüde, ge
rekli gördüğü alanlarda çalışma ve danışma komiteleri kurabilirler. 
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Temsilcilikler, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini, varsa kendilerine 
bağlı şubelerin çalışmalarını da kapsayacak şekilde, üç ayda bir 
yazılı rapor halinde Genel Sekreterliğe bildirmekle yükümlüdürler. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından zamanı, yeri ve katılımcıla
rı belirlenerek, yurtdışı temsilcilikleri ve şubeleri ile, ortak danışma 
toplantıları yapılır. 

Yurtdışı temsilcilikleri ve şube yönetimlerinin görev süreleri ve 
gerektiğinde görevlerine son verilmesi hususlarında CHP Merkez 
Yönetim Kurulu karar verir. 

MADDE 5- Temsilciliğe Bağlı Şubeler Kurulması : 

Merkez Yönetim Kurulu, temsilciliğin kurulu olduğu ülkelerde, tem
silciliğe bağlı olarak faaliyet gösterecek şubeler kurabilir. Şubeler, 
ilgili temsilciliğin görüşü alınarak, CHP Üye Kütüğüne kayıtlı üyeler 
arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan, temsilcilik 
açılan ülke sınırlan içinde daimi adresi olan, biri başkan olmak üze
re, en az üç, en çok yedi üye tarafından oluşturulur. Şubeler, kendi 
içinde işbölümü yaparak, bir sekreter üye, bir de sayman üye belir
ler. Kurucu üye sayısının yeterli olması halinde bir başkan yardım
cısı da belirlenebilir. 

Şubeler, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri iki aylık raporlar halinde 
bağlı oldukları yurtdışı temsilciliğe bildirirler. 

ÜYELİK 

MADDE 6-

Temsilcilikler ve onlara bağlı olarak kurulan şubeler CHP'ye üye 
başvurusunu alabilir, aldıkları aday üye başvuruların CHP Genel 
Sekreterliği'ne gönderirler. Genel Sekreterlik bu başvuruları Tüzük, 
üye yazım yönetmelikleri ve bu çerçevede yürürlüğe konulmuş olan 
genelgelere göre işleme tabi tutar. 

Yurtdışı Temsilciliklerine ve onlara bağlı olarak kurulacak Şubelere 
üyelik için başvuran kişiler, üye Başvuru Belgesinde Türkiye'de 
kendilerine ait bir adres göstermekle ve buna ek olarak, Temsilcili-
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ğin bulunduğu ülkedeki daimi adreslerini bildirmekle yükümlüdürler. 
Türkiye'de daimi adres gösterememiş olanlar, Siyasi Partiler Yasası 
gereğince CHP Üye Kütüğüne kaydolamazlar. 

Temsilcilikler ve kendilerine bağlı şubeler, kendileri üzerinden 
CHP'ye aday üye olan kişileri, bu amaçla özel olarak hazırlanacak 
Yurtdışı Temsilcilik Üye Deflerine kaydederler. 

YURT DIŞI TEMSİLCİLİK ÜYE KAYIT DOSYASI 

MADDE 7-

Genel Sekreterlik, Yurtdışı Temsilciliklerine ait üyeler için, Yurt Dışı 
Temsilcilik Üye Kayıt Dosyası oluşturur. 

Bu dosyada, Türkiye'de adres göstermedikleri için Parti Kütüğü'ne 
kaydedilemeyenler dahil, CHP'ye yurtdışından üyelik için müracaat 
edenlerin tümüne ait bilgiler yer alır. Bu kapsamda, ilgili kişilerin, 
bulundukları ülkedeki adresleri, işleri, uzmanlık alanları, yurtdışın
daki partilerle ilişkileri, üye oldukları demekler gibi konulara da dos
yada yer verilir. 

Genel Sekreterlik, CHP Yurtdışı Temsilcilik Üye Kayıt Dosyası'na 
kayıtlı olan üyelerin listesini ve bunlarla ilgili tüm bilgileri, periyodik 
olarak, Temsilciliklere ve varsa bağlı şubelerine gönderir. 

AİDAT VE KİMLİK KARTI BEDELİ 

MADDE 8-

Yurtdışı Temsilcilikleri ve bağlı şubelerine yapılan üyelik başvurula
rında, adaylar, 

Avrupa Birliği Üyesi devletlerinde 30 Euro, 
isviçre, Norveç, ABD, Kanada, Avustralya'da 30 Amerikan doları, 
Diğer ülkelerde ise 15 Amerikan doları, 
veya bu miktarların eşdeğeri olmak kaydıyla başka konvertible 
para birimlerini kimlik kartı ve üyelik ödentisi olarak, temsilcilik 
veya bağlı şubeler tarafından verilecek geçici makbuz karşılı
ğında ödenir. 
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Buna ilaveten, Yurtdışı Temsilciliklere (Şubeler dahil) bağlı olarak 
CHP Üye Kütüğüne kaydedilmiş olan üyeler, üyeliklerini yurt dışın
da sürdürdükleri sürece, her yılın Şubat ayı sonuna kadar, yukarı
daki bedellerin yarısı tutarlarında "yıllık üye ödentisi" öderler. 

Bu ödentileri tahsil eden Temsilcilik veya Şube, bunların üçte birini 
kendine gelir kaydeder, üçte ikisini ise, varsa doldurulmuş olan üye 
başvuru formları ile birlikte en geç iki ay içinde CHP Genel Sekre
terliğine gönderir. 

Yıllık ödentisini vermeyen üyelerin üyelikleri, Yurtdışı Temsilcilik 
Üye Kayıt Dosyası'nda, yükümlülükler yerine getirilinceye kadar 
bekletilir. 

MALİ HÜKÜMLER 

MADDE 9-

Yurtdışı temsilciliklerinin veya bağlı şubelerin giderleri kendileri 
tarafından karşılanır. 

Yurtdışı temsilciliklerinin veya bağlı şubelerin Türk hukukuna ve 
bulundukları yer hukukuna uygun olarak topladıkları bağışlar, CHP 
Tüzük ve Yönetmeliklerine göre Genel Merkeze aktarılır. 

DENETİM 

MADDE 10-

Yurtdışı Temsilciliklerinin çalışmaları Genel Sekreterlik tarafından 
denetlenir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşülerek hazırlanan 
rapor, Parti Meclisi'ne sunulur. 
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UYGULANACAK KURALLAR 

MADDE 11-

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, CHP Tüzüğü ile 
diğer yönetmelikler hükümleri uygulanır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 12-

Bu yönetmelik, Parti Meclisinin 10 Şubat 2002 günü yapılan toplan
tısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
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