




SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI 

PROGRAM 

SAVAŞSıZ, S Ö M Ü R Ü Ş Ü Z V E S ıNıFSıZ 
BIR DÜNYA IÇIN M Ü C A D E L E Y E ! 

Emperyalist güçler arasındaki rekabet giderek sertleşiyor, çıkar 
çatışmaları keskinleşiyor. Bunlar arasındaki çatlaklar derinleştikçe: 
kaynakları yağmalamak, pazarları ele geçirmek ve halkları tahak
küm altına almak amacıyla yürütülen emperyalist politikalar daha 
da gericileşiyor. Emperyalist politikanın silahlarla sürdürülen biçi
mi olarak savaşlar gündemden çıkmıyor. 

SSCB'nin dağılması, güçler dengesini köklü bir biçimde değiş
tirdi. En basit haliyle, batı emperyalizminin karşısında, askeri ve si
yasi bir güç olarak onu dengeleyen bir «doğu bloku» şimdi artık 
yok. Bu. emperyalistleri daha pervasız hareket etmeye teşvik edi
yor. 

"Yeni dünya düzeni"nin neo-liberal ideologları, Sovyetler Bir
liği deneyiminin tıkanarak başarısızlığa uğramasını kapitalizmin al-
ternatilsizliğine kanıt olarak sundular. SSCB'nin çöküşünden sonra 
özellikle vahşileşen neo-liberal ekonomik ve siyasi saldırılar, ide
olojik meşruiyetlerini bu aptalca kanıttan almaya çalıştı. IMF ve 
DB gibi küresel tefecilerin soygun programları, borçlu ülkelere bu 
yüzden tek seçenek olarak dayatılabildi. 

Ücretli kölelik ve emperyalist saldırganlık düzeninin, 'yeni'. 



'küresel' ve 'alternatifsiz' dünyasında bugün, 149 milyon çocuk ye
tersiz besleniyor, 1 milyar 100 milyon kişi içecek su bulamıyor, her 
yıl 515 bin kadın sağlıksız koşullar yüzünden hamilelik ya da do
ğum sırasında hayatını kaybediyor. Toplumsal zenginlik her geçen 
gün biraz daha küçük bir azınlığın elinde toplanıyor. Sadece 225 ki
şinin serveti, I milyar 300 milyon insanın yani 60 tane Türkiye'nin 
bütün gelirine eşit. 1990-2000 yılları arasındaki savaşlarda ölen ço
cuk sayısı 200 bin! 

Kitle iletişim araçlarından yayılan yalanlarla ideolojik hege
monya altına alınan halklar, emperyalizmin ve "yeni dünya düze
ni "nin ne anlama geldiğini acı bir şekilde görüyorlar. Önce Balkan
lar, ardından Kafkasya, Afrika, Afganistan ve Filistin savaşları ve 
hegemonya mücadeleleri emperyalizmin vahşi yıizünü ortaya çıka
rıyor. Bir kaç büyük devlet, diğer devletlerin egemenlik haklarını 
ipotek altına almış durumda. Büyük devletler ya A B gibi bütünleş
me sürecine çektikleri ülkeler üstünde, "Ekonomik refah, demokra
si vaadi, ulus devletlerin modası geçti" gibi argümanlarla egemen
lik kurmaya ya da ABD'nin yaptığı gibi "terörizmle mücadele' adı 
altında zengin kaynaklara sahip ülkeleri silah zoruyla egemenlik al
tına almaya başlıyorlar. 

Sömürü düzeninin alternatifsiz olduğunu iddia etmek, yaşadığı
mız bu cehennemin içinden ileriye doğru bir çıkış yolu olmadığını 
savunmak, kültürüyle, sanatıyla, felsefesiyle bütün bir insan uygar
lığına ve kültürüne hakaret etmek olur. İnsanlık bundan çok daha 
iyi bir hayata layıktır. Kapitalizmin alternatifi elbette vardır. Çünkü 
insan, kendi geleceğini kendi ellerine alma, içinde yaşadığı toplum
sal koşulları değiştirme potansiyeline sahiptir. İnsanın potansiyelle
rini küçümseyen, 'toplum diye bir şey yoktur' diyen neo-liberali/.m 
tepeden tırnağa gericidir. Kapitalizmin layık olduğu yere. çıkrık ve 
baltanın yanına gönderilmesi, uygarlığın ve onun üzerinde kuruldu
ğu gezegenin selameti için ön koşul haline gelmiştir. 

Emperyalizm yenilemeyecek bir güç değildir. Sovyet deneyimi 



emperyalist gericilik tarafından boğulmuş olsa bile, o devletin ku
rulmasını sağlayan sosyal devrim hala emperyalizmin yenilebilece
ğ ine en iyi kanıtıdır. Paris Komünü ve Ekim Devrimi, bu yüzden, 
tarihi 150 yılı aşan bilimsel sosyalizm geleneğimi/in en değerli ve 
başarıları ve başarısızlıkları ile sonsuz derslerle dolu mirasıdır. 

Gericilik tarafından yenilmesi, onun yeni bir çağın, emperyalist 
kapitalizmden özgürlük ve sosyalizme geçiş çağının ilk habercisi 
olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Ekim Devrimi'ni gerçekleştirenlerin iddiaları 21. yüzyılda hala 
geçerliliğini koruyor. Emperyalist barbarlığın uygarlığı ve kültürü 
imha etmesinin, emekçilerin emekçilere kırdırıldığı savaşların önüne 
gccilebilmesinin hala tek yolu var: İktidan emperyalistlerin ve ka
pitalistlerin elinden alarak, gerçek sahibine, doğrudan üreticilerin 
eline verecek bir devrini! Kapitalizmi ve bütün baskı biçimlerini 
ortadan kaldırarak, mülkiyeti ve demokrasiyi toplumsallaştıracak 
bir toplumsal düzen: Sömürülenlerin ve ezilenlerin kendi iktidarı 
olarak Sosyalizm! 

Bugün, dünya çapında, geçmiş deneylerden dersler çıkaran 
devrimci güçler ve kapitalizm karşıtı muhalefet umut verici adımlar 
atarak gelişiyor. Emperyalist bölgesel savaşların ve paylaşımların 
kurbanı olan halklar arasında sosyalizmin rönesansına doğru ilk 
uyanışlar başlıyor. Bütün bunlar, dil farkı ve sınır tanımayan emper
yalizmin karşısında, dil farkı ve sınır tanımaksızın bütün ülkelerin 
işçilerini birleşmeye çağıran enternasyonalist bir işçi-emekçi seçe
neğinin ilk habercileridir. Ekim Devrimi'nin açtığı çağın yeniden ve 
dünya çapında başlatılmasının koşulları olgunlaşıyor. 

T E K E L L E R I N DEĞIL E M E K Ç I L E R I N YÖNETTIĞI 
BIR Ü L K E IÇIN M Ü C A D E L E Y E ! 

Soğuk savaş döneminde Türkiye, emperyalist batı bloğunun en 
sadık müttefiki, ileri karakolu oldu. Topraklarını Amerikan ordusu-



na tahsis etti. Bu dönemin sonunda bugün ülke, emperyalizmin, 
onunla içice geçmiş az sayıda tekelin, temelinde kara para yatan 
spekülatif sermayenin ve bunlarla organik bağa sahip endüstriyel 
askeri kompleksin egemenliği altında krizden krize sürükleniyor. 
Ekonomi, IMF ve DB gibi küresel tefecilerin dikte ettiği program
larla yönetiliyor. 

Tekelleşen sermaye giderek asalaklaşıyor, yerli ve yabancı spe
külatif mali sermaye sanayi üretiminin önünde engel haline gelmiş 
bulunuyor. Fabrikalar sökülüyor. İşsizlik kronikleşti. Türkiye küçü
lüyor, toplumsal hayat çürüyor. 

Türk egemen sınıfı içinde bulunduğu krizden çıkış yolunu ya
yılmacı maceralarda arıyor. Emperyalizmin Avrasya'daki yağma 
sofrasından beslenmek ve bölgesel bir güç merkezi olmak hayalleri 
kuruyor. Bu strateji, somut olarak Avrasya'da ABD-İsrail ittifakına 
dayanarak bölgesel güç merkezi olma süreci içinde Avrupa Bir l i -
ği'ne Türkiye'yi entegre etmek amacı taşıyor. 

Önümüzdeki dönemi belirleyecek tehlikeli strateji budur. Bu 
strateji, ülkeyi büsbütün ucuz işgücü cennetine çevirmeden, devlet 
aygıtının anti-demokratik, baskıcı yapısını koruyarak muhalefeti zor 
kullanarak bastırmadan, "ulusal birlik, bütünlük" adı altında Kürtle
rin siyasal gücünü kırmadan ve "ulusal çıkar" adı altında Türkiye'yi 
bölgesel savaş maceralarına sürüklemeden amacına ulaşamaz. 

Emperyalizmin ve tekellerin Türkiye'ye dayattığı bu gerici 
programın ve yayılmacı maceraların emekçilere ve tüm ülkeye fatu
rası ağır olacaktır. Bu gerici program, Türkiye emekçilerine, yıkıma 
uğrayan köylülere, esnafa, kadınlara ve gençlere, A B sahte cenneti
ni vaad ederek kabul ettirilmek isteniyor. Türkiye oltadaki bu ye
me, AB'ye, bu sahte cennet vaatlerine "hayır" demelidir. Amerikan-
Israil savaş arabasında AB'nin sözde "barışçı" kıyılarına ulaşma ya
lanına karşı koymalıdır. 

Bu ise tekellerin Türkiye'sinden emekçilerin Türkiycsine geçiş 
programı etrafında birleşerek kapitalist programa karşı koymakla 



gerçekleşecektir. Bu program, Türkiye'nin emek sermaye temel çe-
lişkisiyle belirlenen kapitalist bir ülke olduğu bilimsel saptamasına 
dayanmaktadır. 

SOSYALIZME GIDEN Y O L 

Partimizin amacı, insanın insan tarafından sömürülmesine ve 
ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin 
enformel sektördeki iş gücüne katılımları, dünya genelinde, formel 
sektöre katılımlarından daha yüksek. Bu oran hem kentsel, hem de 
kırsal aianda artma eğilimi gösteriyor. Türkiye'de kentlerde kadınla
rın işsizlik oranları, yaklaşık erkeklerin iki katı daha fazla. Kadınla
rın sosyal güvenceden yararlanma oranları ise sadece yüzde 10. 

Bugüne ve yarına dair Sosyalizm, kadınların kurtuluşunun ger
çekleşmesinin maddi ön koşulu. Ancak, yeterii değil- Her ulustan, 
sınıftan veya toplumsal kesimden kadınlar, kadın olmaktan kaynak
lanan ortak bir ezilmişlik yaşıyor. Bu ortak ezilmişlik, kadınların 
kurtuluşu için, kadınların kendi özgül ve örgütlü mücadele verme
lerini gerektirir. Her türden ezilme ve sömürülme ilişkisine karşı 
olan partimiz, kadın kurtuluş hareketinin taleplerini destekler. 

Partili kadınlar, kadın kurtuluş mücadelesinde farklı kadınların 
farklı ezilmişlikleri olduğundan hareketle ortak mücadeleyi ve eşit 
haklı temelde birlikte hareket etmeyi önüne koyar. 

Bu bağlamda Kürt kadınlarıyla birlikte olmayı önemser ve sü
rekli kılmayı hedefler. 

Partili kadınlar, toplumsal alanda izleyeceği politikaları yasakçı 
laiklik anlayışıyla iç içe geçmiş kemalizmden, şovenizmden, mili
tarizmden, faşizmden ve erkek egemenliğinden bağımsız bir hat 
olarak benimserler. 



KRIZDEN Ç ı K ı Ş ı N , IŞSIZLIĞE V E Y O K S U L L U Ğ A 
SON V E R M E N I N Ö N K O Ş U L U 

Türkiye kapitalizmi ekonomik açıdan iflas etmiş durumda. 200 
milyar doları aşan borcun-faizin karşılığında ülkenin tüm varlıkları 
ipotek altına alınmış halde. Bu borçlar çalışanların sırtından ödeni
yor. Yine onların emekleriyle yaratılmış kamu işletmeleri, borçların 
ödenmesi İçin yok pahasına özelleştiriliyor. Türkiye'de hükümetler 
alacaklı uluslararası sermaye tarafından düzenleniyor. Borçlu Türki
ye emperyalizmin savaş siyasetinin paralı askeri haline getiriliyor. 
Krizden çıkışın, işsizliğe ve yoksulluğa son vermenin ön koşulu, iç 
ve dış borçların tanınmamasıdır. 

Başta IMF ve DB benzeri emperyalist kurum ve kuruluşlar ol
mak üzere, emperyalist kredi kuruluşlarına, bankalara kısaca küre
sel tefecilere olan dış borçların hiçbir meşruiyeti yok. Bütün dün
yada büyük kısmı faiz alacaklarından oluşan bu borçların iptal edil
mesi talebi yükseliyor. 

İç ve dış borçların tanınmamasının Türkiye'yi dünya ekonomi
sinden izole ederek yıkıma sürükleyeceği iddia ediliyor. Bu büyük 
bir yalandır. Tam tersine meşruiyeti olmayan bu faiz borçlarını iptal 
etme irade ve cesaretini gösteren Türkiye, dünyanın tüm borçlu 
halklarının ve kapitalizm karşıtlarının devrimci sempatisini ve daya
nışmasını kazanacaktır. Kendi gücü ve bu uluslararası dayanışma 
sayesinde emperyalist dayatmaları yenik düşürecek ve dünya eko
nomik işbölümünden dışlanma tehdidini boşa çıkaracaktır. Türki
ye'nin dış borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesi, emperyalizmi ku
şatan bir hareketin başlangıcı olabilecektir. 

Iç borçların da hiçbir meşruiyeti yoktur. Devlete yüksek faizle 
borç veren ve çoğunluğu narko-ekonominin patronları olan "ala
caklılar", devletin, partilerin ve tekelci sermayenin organik bileşen
leridir. Türkiye'de bir suç ortaklığı oluşmuştur. İç borçların iptali bu 
suç ortaklığına ağır bir darbe indirebilir ve demokrasinin önündeki 



bu gerici engeli ortadan kaldırabilir. 
Dış ve iç borç ödeme yükünden, IMF ve DB reçetelerini yırtıp 

atarak kurtulan Türkiye, neo-liberal uygulamanın bütün sonuçlarını 
ortadan kaldırma olanağına kavuşacaktır. Borç yüzünden yapılan 
özelleştirmelere son verilecek, ilk adımda kamu mülkiyetindeki bü 
tün işletmelerde işçi-emekçi denetimi yoluyla üretim artacak, sos
yal eşitsizliğe karşı önlemler alınacaktır. 35 saatlik iş haftası ilan 
edilerek ve kamu yatırımlarına biz verilerek işsizlik hızla azaltıla
caktır Borçların iptaliyle ulusal gelirden sosyal harcamalara ayrılan 
pay arttırılacaktır. Emperyalizme borç karşılığı askeri hizmet onur
suzluğu son bulacak, askeri harcamalar azaltılacak, buradan elde 
edilen kaynaklar çağdaş bilim ve teknolojiye dayalı ve kültürel 
yozlaşma ortamında ve umutsuzluk içinde kurtuluşu dine sarılmak
ta buldu. 

Demokrasiyi kazanmanın Ön koşulu Türklerin olduğu gibi 
Kürtlerin de istedikleri gibi yaşama hakkına sahip olmalarıdır.. A n 
cak böyle bir eşit haklılık geçmişte kader birliği yapmış bu iki öz
nenin gönüllü birliğinin önünü açabilir. Aynı zamanda bu, 12 eylül 
hukukunu ortadan kaldırmanın önündeki en büyük engelin sonu de
mektir. İnsan haklarının tastamam tanınması, sendikal hakların ge
nişletilmesi, düşünce, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
nün, genel grev hakkının elde edilmesi Türkiye'nin "bölücü terör" 
umacısından kurtulmasına da bağlıdır. 

Bugün için ilk adım, onbeş yıllık silahlı çatışmanın en temel so
nuçlarını ortadan kaldırmaktır.. Ağır bedeller ödenerek elde edilen 
kazanımları savunmaktır.. Bu ise idam cezasının tamamen kaldırıl
ması, genel politik af ilan edilmesi, ana dilde eğitim, öğretim ve 
yayın özgürlüğünün eksiksiz ve tastamam tanınması, hak eşitliği ta
lep edenlerin politik örgütlerinin yasal güvenceye kavuşturulması, 
göç edenlerin köylerine dönüşünün koşullarının yaratılması, göç 
edenlerin topraklarına, meralarına el koyan, bölge sivil halkına kar
şı sürekli şiddet uygulayan koruculuğun kaldırılmasıdır. Bütün bu 



talepler, yalnız bölge halkının değil, herkesin demokratik hak ve öz
gürlüklerini elde etmek ve güvence altına almak için vazgeçilmez 
önemdedir. 

Bu sorunda çözümsüzlük yalnız demokrasinin önüne büyük 
engeller koymuyor. Aynı zamanda bölge barışını tehdit eden başlıca 
faktörlerden biri oluyor. Büyük emperyalist devletler arasındaki 
paylaşıma paralel olarak, bölge devletleri arasında da rekabet kızışı
yor, savaş tehlikesi büyüyor. Rakip bölge devletlerinin arasına sıkı
şan Kürtler bu rekabet ve savaşların acısını çekiyor. Bölge devletle
ri birbirlerinin "Kürt sorunu"nu yayılmacı paylaşım kavgasında 
stratejik bir koz olarak kullanıyorlar. 

11 Eylülden sonra başta A B D olmak üzere emperyalist devlet
lerin "terörizmle mücadele" adı altında özellikle bölgemizdeki sal
dırgan politikasını gemlemek, Kürt sorununda demokratik çözüm 
sağlamayı zorunlu kılıyor. Türk egemen çevrelerinin Kürt yurtsever 
hareketini terörist bir hareket olarak ilan etmesi, bölgeye emperya
list müdahale koşullarını arttıran tehlikeli bir politikadır. Emperya
lizmin şu ya da bu devlete karşı terör bahanesiyle silahlı müdahale
sine, "Kürt terörizmini ezme" karşılığında katılma pazarlığı, Türki
ye'yi kaosa sürükleyecektir. 

Bölgemizdeki saldırgan politikasını gemlemek, Türkiye'nin de 
içinde yer aldığı Ortadoğu'da Kürt sorununun demokratik çözümü
ne yakından bağlıdır. Öte yandan egemen çevrelerin bu sorunu çöz
mek isteyen demokratik hareketleri terörist hareketler olarak ilan 
etmesi, bölgeye emperyalist müdahale koşullarını arttıran tehlikeli 
bir politikadır. 

Bu sorunun bölge çapında çözülmesi, yalnız demokrasinin, ba
rışın, halklararası dostluk ve işbirliğinin değil, bölge çapında dev
rimci sürecin de çıkarınadır. Ozgürleşen Kürtler ağır bedeller paha
sına elde ettikleri muazzam deneyim sayesinde bölgesel devrimci 
sürecin başlıca itici güçlerinden biri olarak, bölgedeki gericilikten 
yana güçler oranını değiştiren önemli bir etken olacaktır. 



Sosyalistler her nerede olursa olsun, ezilen halkları temsil eden 
yurtsever hareketler tarafından dile getirilen bütün haklı talepleri 
destekleyecekler ve ödünsüz, bir biçimde onların eşit haklılığını sa
vunacaklardır. Partimiz bu sorunun çözümü için tüm sol güçlerle 
her nerede olursa olsun, ezilen halkları temsil eden yurtsever hare
ketin ittifakı için elden gelen her şeyi yapacaktır. 

B Ö L G E S E L B A R ı Ş ı N Ö N K O Ş U L U 

Krizden emekten yana çıkış ve demokrasinin kazanılması bölge 
barışı sağlanmadıkça umutsuz bir dava olacaktır. Türkiye'nin bir 
bölgesel savaşa sürüklenmesi krizin çok daha ağır bir biçimde 
emekçilerin sırtına yüklenmesine yol açmakla kalmayacak, temel 
özgürlüklerin ortadan kalkmasına, militarist ve şövenist baskının 
dizginsiz bir biçimde halkın üstüne çökmesine de neden olacak. 

Savaş tehlikesi yapısaldır. Eğer devrimci, demokratik, yurtse
ver ve savaş karşıtı güçler bölgesel çapta birleşip önleyemez I erse. 
bölgesel savaşlar kaçınılmazdır. Emperyalist merkezler Avrasya'da 
pazarları, enerji kaynaklarını ve kavşaklarını yeniden paylaşırlarken, 
bu paylaşıma kapitalist bölge ülkelerini de çekiyorlar. Bu ülkelerin 
arasındaki rekabeti kızıştırıyor, rakip bölge devletlerinden birine bir 
emperyalist merkez destek veriyorsa, diğerine bir başka emperya
list merkez destek vererek, bu bölge devletlerinin sırtındaffbirbirle-
riyle dolaylı bir savaş yürütüyor, kendi silah tekellerine yeni pazar
lar sağlıyor ve savaştan yorgun düşen halkların üstünde egemenlik
lerini kuruyorlar. 

Türkiye A B D ve İsrail'le yaptığı stratejik anlaşmalarla hızla 
bölgesel savaşların faktörlerinden ve taraflarından biri olmaktadır. 
Türkiye'nin savaş siyasetine sürüklenmesi yalnız emperyalist dev
letlerin ve NATO'nun yüzünden değildir. Türkiye'de kapitalist te
kelci çıkar, yapısal ekonomik kriz. militarist devlet egemenliği, 
pan-türkist ve pan-islamist ideolojik hegemonya savaşın içimizdeki 



kaynaklandır. Egemen güçler, bahçıvanla Azerbaycan'ı ayıran "hr 
meni Dili"ni kopartıp Azerbaycan'la sınır komşusu olarak buradaki 
petrollerden, Irak'ta Türkmen kozunu oynayarak Kerkük petrolle
rinden pay almanın hesaplarını yapıyorlar. Kıbrıs'ta çözümü önlüyor. 
Yunanistan'la Balkanlarda hegemonya mücadelesi sürdürüyor, Kaf
kaslarda etnik kavgalarda rol oynamak istiyorlar. Bu dış politika. 
Türkiye'nin gelecekte içine sürükleneceği savaşın gerçek sınıfsal 
özünü gözler önüne seriyor. Bu savaş asla haklı bir savaş olmaya
cak, hegemonyacı bir saldırı savaşı olacaktır. 

Barışın ön koşulu, herşeyden önce ABD-tsrail gizli antlaşma
larını iptal etmek ve Türk silahlı güçlerinin ülke dışına sevk edilme
sini önlemektir. Bunun başarılması Türkiye'nin NATO blokundan 
çıkmasının, Avrupa ordusuna katılma siyasetinin son bulmasının ilk 
adımı olacaktır. Bugün ABD-İsrail-Türkiye ittifakı ülkemizi bütün 
komşu ülkelerle karşı karşıya getiren ve savaş tehlikesini büyüten 
başlıca faktördür. 

Savaş karşıtı mücadele ertelenmez bir görevdir. Sosyalistler sa
vaşın yaratacağı trajik sonuçlar hakkında en geniş kitleleri aydınla
tacak, tüm savaş karşıtlarının tek cephede birliği ve bölge halkları
nın enternasyonal dayanışma için çalışacaklardır. Enternasyonal da
yanışmanın hedefi, her ülke halkının kendi egemen güçlerinin ye
nilgisi için mücadele etmesidir. 

Eğer savaş tüm çabalara karşı önlenemezse, savaşın kaçınıl
mazlıkla yaratacağı yıkımdan ve krizden, emekçilerin, ezilenlerin 
ve dışlananların iktidarıyla çıkmak için mücadele etmek partimizin 
temel hedefi olacaktır. 

IÇ B A R ı Ş ı N Ö N K O Ş U L U 

Türkiye son on yıl içinde büyük öir hızla sağa kaydı. Günü
müzde Türkiye siyasal yaşamını kimisi Türkçülüğe, kimisi İslamcı
lığa, kimisi de Türk-İslarn sentezine ağırlık veren faşist akımlar. 



hem kitlesel bakımdan, hem de devlet aygıtının her kademesinde 
kadrolaşma bakımından, hem de sendikal hareket içinde büyük bir 
güç kazandı. Sonuçta bu faşist potansiyele dayanan bir parti iktidar 
koltuğuna oturdu. Bunun başlıca nedeni, onbeşyıl savaşında ve si
yasal islamcılığa karşı 28 Şubat döneminde iktidarların faşist hare
kete ihtiyaç duyması, ekonomik, politik kriz ve yozlaşma karşısın
da "güçlü ve temiz iktidar" sloganının ve faşist-şoven ist demagoji
nin küçük mülk sahiplerini, yoksulları etkilemesi, sosyalist hareke
tin bölünmüşlüğü ve zayıflığı, sol liberalizmin faşist tehlikeyi gör
mezden gelmesi, sol milliyetçiliğin ise faşist hareketi meşrulaştıran 
bir aymazlığa düşmesidir. 

Son hükümet döneminde faşist hareketin güçten düşmesi ya
nıltıcı sonuçlar doğuruyor. Bu hareketin kendiliğinden güçten düşe
ceği ve etkisini yitireceği düşüncesi büyük bir tehlikedir. Derin bir 
ekonomik krizin patlaması ve Türkiye'nin bir bölgesel savaşa sü
rüklenmesi faşist tehlikeyi büyütecektir. İdamın kaldırılmasına karşı 
koyan faşist hareket, "infaz" talebiyle Türkiye'ye karşı en tehlikeli 
provokasyonu yapmakta, kütlenen iç savaşa benzin dökmektedir. 
Faşist hareket Kıbrıs sorununda, Kafkasya'da, Orta Doğu'da yayıl
macı, militarist ve savaş yanlısı sermayenin vurucu gücü, emperya
lizmin Avrasya'daki hegemonya politikasının en gerici aracıdır. 

Onbeş yıllık silahlı çatışma döneminde büyüyen militarist çev
relerle iç içe geçen faşist hareketleri etkisizleştirmek, siyasal ya
şamdan dışarı atmak, demokrasinin, etnik iç barışın ve barışın ön 
koşuludur. Militarist devlet yapısını kökten değiştirmek, siyasal ya
şamı militarist vesayetten kurtarmak faşist hareketi etkisizleştirme 
mücadelesinden ayrılamaz. 

SDP, sosyalist hareketimizin ve anti-faşist güçlerin ikinci Dün
ya Savaşı yıllarında, 1960'larda ve 1970'lerde mücadelede deneyi
mini, elde ettiği birikimi canlandıracak, faşist tehlikeye karşı uya
nıklığı sağlayacak, herşeyden önce sendikalardaki faşistileştirme 
hareketine karşı emekçileri örgütleyecek, varoşlarda faşist demago-



jinin iç yüzünü açığa vuracak, yurtsever kitlelerin milliyetçilikle fa
şizmin tuzağına düşmesini önleyecektir. 

IKTIDARA DOĞRU 

Türkiye sosyalist hareketinin tarihi, sınıf mücadelesinin hemen 
hemen bütün biçimlerinin, yöntemlerinin, örgütsel yapılarının, bü
tün politik strateji ve taktiklerinin denendiği öğretici ve esin verici 
bir tarihtir. SDP bu tarihsel birikimin mirasçısıdır. Kuşaklar boyu 
elde edilen tarihsel deneyime eleştirel bir yaklaşımla eğilmek, on
dan öğrenmek, onu yeni tarihsel koşulların ışığında eylemimizle 
birleştirmek partimizin mücadele anlayışının temelidir. 

SDP'nin hemen bugünden somut hedefler uğrundaki mücadele
si, barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik yoluyla tekellerin Türkiyesiz
den emekçilerin Türkiyesi'ne ulaşma amacıyla niteleniyor. Biz hiç 
duraksamadan: 

• Krizden çıkış için, iç ve dış borçların tanınmaması, 
• Kürt sorununun çözümü için genel politik af ve örgütsel lé

galité, 
• Bölgesel savaşları önlemek için ABD-İsrail-Türkiye ittifakı

na son 

• Demokrasi, etnik iç barış ve bölgesel barış için faşist hare
kete son hedeflerini hayata geçirmek, için mücadele edeceğiz. Bu 
doğrultuda mücadele aşağıdaki taleplerin elde edilmesinde belirle
yici önemdedir. 

Derinleşen ekonomik kriz ve bu krizle büyüyen siyasi krizin 
yarattığı toplumsal yıkımın emekçiler ve tüm ezilenler bakımından 
çözümü, toplumsal yaşamın butun alanlarına ilişkin talep ve yanıt
ların bütünsel niteliğine bağlıdır, jşte emekçilerin güncel taleplerini 
içeren eylem programının yerleşik kapitalist düzen tarafından çö
zümlenip çözümlenmeyeceğini tartışmak yerine, kitlelerin bu talep-



ler doğrultusunda seferber edilebilmesi, onların bilinç sıçramasına 
yapacağı katkı, başlı başına onun devrimci niteliğinin kanıtıdır. Ge
lecek toplum tasavvuru olarak sosyalist demokrasiyi işçilerin ve 
emekçilerin sahiplenmesinin olanağı bizzat verecekleri güncel mü
cadelelerin deneyimleri üzerinde yükselecektir. 

Partinin eylem programını oluşturan talepler, emekçilerin, 
Kürtlerin, kadınların, gençlerin, doğal çevrenin tahribatına karşı çı
kanların, insan haklarını savunanların, yerleşik düzenden mağdur 
olan herkesin değişim umudunu içerir. Bu programın içerdiği eşit
lik, demokrasi ve barışa yönelik, ekonomik ve demokratik taleple
rin gerçekleşmesinin kaçınılmaz sonucu, devrimci değişimin yolu
nu açacak olmasıdır. 

İlk adımda iç-dış borçların ödenmemesi uğrundaki mücadele, 
aşağıdaki taleplerin elde edilmesi uğrundaki mücadeleden ayrıla
maz 

EMEKÇILERIN Y A Ş A M Ş A R T L A R ı N ı N 
IYILEŞTIRILMESI IÇIN 

• IMK direktifiyle hükümetçe uygulanan ekonomik programın 
yol açtığı ekonomik kriz sonucunda uğranılan ücret kayıplarının 
derhal telafi edilmesi. 

• Artan enflasyon karşısında ücretlerin erimesini durdurmak 
için her ay enflasyon oranında ücretlere zam yapılması, 

• İşlen atılmaları engelleyecek iş güvencesi yasasının çıkarıl
ması, 

• Haftada 35 saatlik çalışma süresinin yasalaşması, 
• Kadın, erkek tüm yurttaşların çalışma hakkının güvence 

altına alınarak, issiz kalanlara ödenen işsizlik sigortası Ödeneğinin, 
sınırlı sürelerle değil, iş bulunana kadar ödenmesi. 



• Fazla mesailerin kaldırılması, 
• Eşit işe eşit ücret verilmesi, 
• Sigortasız işçi çalıştırmanın engellenmesi, 
• Çalışanlarının iş güvenliğinin ve sağlığının emekçilerden 

oluşacak kurullarca denetlenmesi, 
• Tarım emekçilerinin ücretlerinin yaşam koşullarına uygun 

olarak enflasyon oranında arttırılması, sendika kurma ve diğer sos
yal güvenlik haklarının tanınması, 

• Emeklilerin maaşlarının arttırılarak, insanca yaşam koşuları
na kavuşturulması, 

• Herkesin eşit, kaliteli eğitimi parasız olarak alabilmesi, 
• Herkese parasız sağlık hizmeti verilmesi, 
• Herkesin yaşanabilir ve güvenli konutlarda yaşamını sürdü

rebilmesi, 
• Sosyal güvenlik kuruluşlarının özelleştirilmesinin durdurul

ması, özelleştirilenlerin emekçi denetiminde kamulaştırılması bu 
kuruluşların yönetimlerinin doğrudan çalışanlar ve emekliler 

tarafından denetlenmesi. 

T O P L U M S A L IHTIYAÇLAR IÇIN E K O N O M I 

• İşletme ya da ülke ölçeğindeki temel ekonomik yönelim, 
emekçi örgütlerinin ve halk temsilcilerinin iradesi doğrultusunda 
ve toplumsal ihtiyaçlar temel alınarak belirlenmelidir. 

• Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik giderleri ve benzeri kamu 
harcamaları devletin yükümlülüğündedir, devlet kamu giderlerini 
azaltmak gerekçesiyle hiçbir biçimde bu yükümlülüğünden vazge
çemez, yükümlülüğünü sermayeye devredemez. KİT'lerin özelleş
tirmesinin durdurulması, özelleştirilenlerin emekçi denetiminde ka
mulaştırılması, iktidar olan düzen partilerinin kamu kuruluşlarını 
yağmalamasını engellemek için KİTlerde emekçi denetiminin ger-



çekleşmesi, 

• Askeri harcamaların, yeni silah sistemlerine yapılan yatırım
ların ve savaşır yuttuğu kayrakların altyapıya, eğitime, sağlığa, ve 
KİT'lerin modernizasyonuna tahsis edilmesi. 

• Banka iflaslarında açıkça ortaya çıktığı gibi öze! bankaların 
toplumun ve devletin kaynaklarını belirli sermaye gruplarına trans
fer ederek yaptıkları yağmacılığın engellenmesi, yüksek faizle tefe
cilikten kar eden özel bankaların ve finans kesiminin çalışanların 
denetimine verilerek kamulaştırılması. 

• Toplumsal kaynakları üretim yerine spekülatif kar alanına ta
bı kılan borsanın kapatılması. 

• Toplumsal kaynakların yerli ve yabancı tefecilerce sömürül-
mesinin engellenmesi, küçük tasarruf sahiplerinin borçları dışında 
iç borçların ödenmemesi, dış borçların ödenmesinin durdurulması. 

• Dış ticaretin kamulaştırılması, döviz işlemlerinin iktisadi 
planın gereklerine tabi kılınması, uluslararası spekülatif sermaye! 
hareketlerinin denetlenmesi. Avrupa Birliği(AB) ile (îümrük Bir l i 
ği. IMF. Dünya Bankası. Dünya Ticaret Örgütü, hazırlanmakta 
olan M A I gibi bütün anlaşma ve örgütlerden çıkılması. 

• Kar amacına tabi olması toplumsal yıkıma neden olan toplu 
ulaşım, eğitim, sağlık, iletişim, enerji kaynak üretim ve dağıtımının 
özelleştirilmesinin durdurulması, özelleştirilenlerin ve bu sektörler
de faaliyette bulunan özel işletmelerin çalışanların denetiminde ka
mulaştırılması. 

• Kriz dönemlerinde veya siyasal çıkarları yönünde sermaye 
kaçıran, yatırımları durduran, karaborsa ve istifçilik yapan şirketle
rin, emekçilerin denetiminde kamulaştırılması. 

• Emperyalist finans ve ticaret örgütlerinin dayatmasıyla tarı
mın devlet desteği kaldırılarak serbest piyasa koşullarına ve çoku
luslu şirketlerin egemenliğindeki uluslararası rekabet koşullarına 
bırakılarak tahrip edilmesine karşı mücadele edilmesi. 



Toprağın emekçi köylülerin hakkı olması gerektiğinin kabulüy
le, emekçi köylü örgütlerinin öncülüğünde köklü bir toprak refor
munun gerçekleştirilmesi, küçük üreticilerin korunması amacıyla 
tarım kooperatiflerinin güçlendirilmesi, demokratikleştirilmesi. 

• Kkonomik gelişmenin yaşanabilir çevre imkanıyla birlikte 
planlanması, yasalarda doğal çevrenin tahribatına sebep olan mad
delerin kaldırılması ve çevreyi koruyan yasaların çıkarılması, ulusla 
rarası tekellerin doğal kaynakları sömürü ve kar amaçlı yatırımları 
için dayattıkları çevre tahribatına yol açacak uluslararası anlaşma 
Iardan çıkılması, 

• K D V , özel iletişim vergisi, ÖTV gibi vergilendirmede ada
letsizliğe yol açan dolaylı vergilerin kaldırılması, kazanca ve serve
te göre vergilendirmenin gerçekleşmesi ve ekonominin bütününün 
kayıt altına alınması. 

• Ekonomik yaşamda; yüzyıllardan beri maruz kaldıkları siste
matik ayrımın sonuçlarını telafi etmek için, kadınların ve işgücünün 
aşırı sömürüye uğramış diğer kesimlerinin işe alımında, eğitimlerin 
de. kıdem ve terfilerinde tercihli tedbirler uygulanmalıdır. 

• İş ve kıdem kaybı olmaksızın anne ve baba için ücretli do
ğum izni uygulanmalıdır. 

• Çalışan her kadın sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. 
• Değiştirilen emeklilik yasası, eski haline yeniden döndürül-

melidir. 
• İşsizlik sigortası yaygın ve yeterli bir biçimde işletilmeli, 

kadınların yararlanması için tedbirler alınmalıdır 
• Esnek üretime ve işsizliğe karşıt olarak iş saatleri düşürül

meli, herkes sosyal güvenceli iş sahibi olabilmeli. 
• Kadınların daha yoğun çalıştığı kayıt dışı ekonomi kayıt alü-

na alınmalı ve sosyal güvence sağlanmalıdır. 



D E M O K R A T I K Ö Z G Ü R L Ü K L E R 

Demokratik Özgürlüklerin ön koşulu olarak kürt sorununun 
çözümü için verilen mücadele aşağıdaki talepler uğrundaki müca
deleden ayrılamaz 

• Askeri rejimin tahakkümü altında referandumla kabul edilen 
1982 Anayasası'nın değiştirilerek demokratik bir anayasanın halkın 
kaülımıyla çıkarılması. 

• Yönetimin tümüyle parlamentoya devredilmesi, ordunun si
yasi alana müdahalesine olanak sağlayan bütün anayasal, yasal vb. 
düzenlemelerin ( M G K , M A S K , M G S B . iç hizmet kanunun darbe
ye olanak sağlayan hükümleri, kriz yönetimi) ortadan kaldırılması, 

• Tüm çalışanların, kamu emekçilerinin hiçbir sınırlamaya ta
bi olmaksızın grevli, toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme hakkının 
yasalaşması. 

• Sendikaların toplu sözleşme yapabilmesi için işkolunda 
10% örgütlenme şartının yasadan çıkarılarak sendikal örgütlenme 
önündeki tüm barajların kaldırılması. 

• Kamu emekçilerinin siyasi partilere üye olma hakkının yasa
laşması, 

• Seçim yasasının değiştirilerek toplumun tüm siyasi eğilimle
rinin parlamentoda ve yerel organlarda temsilini sağlayacak nisbi 
temsil sisteminin, ülke ve bölge barajlarının kaldırılarak demokra
tikleştirilmesi. 

• 12 Eylül rejiminin hukuki gayri-meşruluğu sonucunda siya
set yapma yasağı getirilenler üzerindeki yasağın kaldırılması. 

• Devlete karşı işlenmiş suçlarla cezalandırılanlar için genel af 
ilan edilmesi, siyasi yasakların kaldırılması, 

• İdam cezasının tamamen kaldırılması. 
• Düşünceyi ifade etme özgürlüğünü engelleyen tüm yasaların 

kaldırılması, basın, yayın, elektronik ortamda iletişim üzerindeki 



baskıcı yasaların kaldırılması. 

• Din derslerinin kaldırılması, devlet eliyle din Öğretimi ama
cıyla okul. kurs vb. gibi kurumların açılmaması. 

• Diyanet İşleri ile ilgili siyasi partiler yasasındaki maddelerin 
kaldırılması. 

Dini siyasal alana taşıyan, dinsel inanç ve vicdan özgürlükleri 
alanını sınırlayan bütün düzenlemelerin ortadan kaldırılması, devle
tin bütün inançlar ve topluluklar karşısında eşit mesafeli durması, 
azınlıkları çoğunluğun olası baskılarına karşı koruyucu düzenleme
ler yapması, 

• Yaşadığımız topraklarda varolan farklı kimliklerin, kendileri 
m ifadelerinin önündeki engellerin kaldırılması. 

• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Askeri yargı sisteminin 
kaldırılması, vargının demokratiklcştirilcrek. yürütmenin yargı üze
rindeki tasarrufunun kaldırılması 

• İşkencenin sona erdirilmesi, işkence yapanların cezalandırıl 
ması, 

• Zorunlu askerliğin kaldırılması, vicdanı red hakkının tanın
ması 

• Hrlere asgari ücretten az olmamak kaydıyla ücret ödenmesi 
ve tüm askerlere sendikalaşma hakkının tanınması. 

• Kadınlara ve cinsel tercihinden dolayı dışlananlara ilişkin 
yasalarda varolan tüm ayrımcı ve baskıcı maddelerin kaldırılarak ce
za yasasına "kadına karşı suç" kavramının eklenmesi 

• Cezaevlerinde insanca yaşam koşullarının sağlanması, tecri
de son verilmesi, F-tipi cezaevlerinin kapatılması 

• Merkezi devlet yönetiminin, yerel yönetimler üzerindeki ta
sarruflarının ortadan kaldırılması, yerel yönetimlerin, yercide yaşa
yan halkın iradesine terk edilmesi 

• Varoşlarda altyapı hizmetlerine ağırlık verilmesi, siyasi polis 
baskısının ortadan kaldırılarak, yaşayanların kültürleri üzerindeki 
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her türden baskının kaldırılması ve kültürel, sosyal, siyasal örgütlen
melerinin teşvik edilmesi 

• Gençlerin toplumsal yaşama katılmalarının önünde varolan 
yasal engellerin kaldırılarak, seçilme yaşının I8'e indirilmesi, işe 
girişlerde askerlik yapmış olma koşulunun aranmaması, çıraklara 
sendika kurma hakkının tanınması, sigortasız çalışmalarının engel
lenmesi. 

• Gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tehdit edecek 
işlerde çalışmalarının engellenerek çocuk emeğinin kullanımının ya
saklanması 

BARıŞ IÇIN 

Barışın ön koşulu olarak, ilk adımda Türkiye İsrail A B D ittifa
kına son vermek için yürütülen mücadele aşağıdaki talepler uğrun
daki mücadeleden ayrılamaz 

• Her ne sebeple olursa olsun ülke sınırları dışında bulunan as
keri birliklerin geri çekilmesi. N A T O . ABD-İsrail-Türkiye askeri it
tifakı. AGSP'ye giriş hazırlığı, vb. gibi askcri-siyası örgütlenme ve 
anlaşmalardan çekilinmesi, 

• Olağanüstü hal uygulamasının bütünüyle kaldırılması, ayrı 
bölgelerde ayrı yasal uygulamaların ortadan kaldırılması, 

• Olağanüstü hal bölgesinde, mücavir alanlarında ve sınır ötesi 
ölgclerde askeri harekatların derhal durdurulması, insan hakları ilal-
Ierinin bağımsız bir komisyon tarafından araştırılması ve orunlula
rının cezalandırılması 

• O H A L bölgesinde zorunlu göçe tabi olanlardan yerlerine 
geri dönmek isteyenlere olanakların sağlanması uğradıkları bütün 
zararların tazmin edilmesi. 

• Devlet içinde yuvalanarak, çeteleşip komplo ve cinayetler 
düzenlemiş bütün sorumluların yargılanarak, cezalandırılması, para-



militer grupların ve kontr-gerillanın dağıtılması, özel kuvvetlerin ve 
koruculuğun kaldırılması, 

• Farklı dil ve kültüre sahip olanların kendi dil ve kültürlerini 
geliştirme ve yaşatma olanağının sağlanması, anadilde eğitim ve 
görsel ve yazılı yayın hakkının sağlanması, 

• Siyasal suçlardan hüküm giymiş olanlara genel af ilan edil
mesi Kıbrıs'ta barışçı çözüm doğrultusunda ilerlenınesi, federal dev
let biçiminde bağımsız cumhuriyetin iki toplumu gönüllü olarak 
birliği temelinde yeniden kurulması için çaba gösterilerek, şöveniz-
min-militarizmin yayılmacı amaçlarının önüne geçilmesi, 

F A Ş I Z M E K A R Ş ı 

Demokrasinin, barışın ve etnik iç barışın ön koşulu olarak 
M H P n i n etkisizleştirilmişine karşı mücadele yukarıdaki bütün he
defler ve aşağıdaki talepler uğrundaki mücadeleden ayrılamaz 

• Toplumsal hayattaki ve devlet aygıtı içindeki faşist ve dini 
kadrolaşmanın tasfiye edilmesi, 

• Faşizmin her türderi toplumsal yansısıyla ortadan kaldırılma
sı, ders müfredatlarının ve medyanın fafist-ırkçı propagandadan 
arındırılarak demokratikleştirilmesi, 

• Ülkenin çok kimlikli ve çok kültürlü yapısı üzerindeki her 
türden tek tiplestirici basıncın kaldırılarak, tüm kimlik ve kültürlerin 
kendilerini demokratik bir biçimde ifadesinin olanaklarının yaratıl
ması 

K A D ı N L A R ı N K U R T U L U Ş U IÇIN 

Kadınların kurtuluşu için hukuki, ekonomik, siyasal ve toplum
sal bütün alanlarda kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı mücadele 
edilmelidir. 

• Bedenimiz bizimdir; 



• Gebeliği önleme ya da sona erdirme konularında karar hakkı 
sadece kadınındır. Kadınların çocuk doğurup doğurmama (arına hü
kümet, hiçbir şekilde müdahale etmemelidir. Kadınlar istedikleri 
kürtaj ya da doğum kontrol yöntemini serbestçe seçebilmelidirlcr. 

• Kürtaj ve doğum kontrolü parasız olmalı ve özel merkezler 
kurulmalıdır. 

• Kadınların uygun sağlık koşullarında doğum yapmaları sağ
lanmalıdır. 

• Tıbbı araştırmalarda erkek ve kadın için yüzde yüz etkili ve 
tamamen tehlikesiz doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine 
öncelik tanınmalıdır. 

• Tecavüz, mağduru olanların dışında 18 yaşından küçükler 
için de bekaret kontrolü yasaklanmalıdır. 

• Şiddete son: 
Hvde. işte, sokakta, gözaltında ve savaşta şiddete ve cinsel şid

dete maruz, kalmış kadınların baş vurabileceği, onlara danışmanlık 
yapan devletin baskıcı aygıtlarından bağımsız, kadın denetiminde 
özel merkezler oluşturulmalıdır. 

• Savaş sırasında cinsel şiddete uğramış kadınların davaları 
hızla sonuçlandırılmalı, tecavüzcüler savaş suçlusu ilan edilmelidir. 

• Sokakların kadınlar için güvenli olması için kamu taşımacılı
ğının, sokak aydınlatılmasının ve diğer kamu hizmetlerinin düzen
lenmesi gerekmektedir. 

• Eğitimde fırsat eşitliği. 
•Kadınlar tüm eğitim kurumlarına ve mesleki eğitim program

larından serbestçe ve parasız olarak yararlanmalıdır. Geleneksel ola
rak erkeklerin çalıştığı dallara girebilmelerini ve daha önceden ken
dilerine kapalı olan meslek ve vasıfları öğrenebilmelerini kolaylaş-
tırabilmek için kadınlar lehine tercihli tedbirler alınmalıdır. 

• Kadınları, ev kadını, sekreterlik, hemşirelik ve öğretmenlik 
gibi "kadın"islerine iten her çeşit baskı ortadan kaldırılmalıdır. 



• Bebeklikten ergenliğin ilk yıllarına kadar, ailenin gelir, iş 
durumu ve medeni hallerine bakılmaksızın bütün çocuklara parasız 
ve günün 24 saati açık olan kreş ve okullar, devletçe sağlanmalıdır. 

Bu yerlerde çalışan kadın ve erkeklerin anti-cinsiyetçi eğitim
den geçmesi sağlanmalıdır. 

Bu hedefler temel inde, sosyalistlerin, sosyal demokratların. 
Kürt yurtseverlerinin, feministlerin, ekolojistlerin ve tüm ilerici 
güçlerin emek, barış, özgürlük ittifakını kurmak için çalışacağız. 
Partimiz, sosyal demokratlarla ittifakı, neo liberalizmin tüm uygu
lamalarına, özelleştirmelere, militarizmin siyasal hayat üzerindeki 
etkisine, faşizm tehdidine, Türkiye'nin savaş tehlikesi içeren bölge 
sel yayılmacılığına, Kürt halkına yönelik baskılara karşı tutum alma
lar) temelinde ele alacaktır. 

Bu güncel hedeflerin uğrundaki mücadele ne denli yayılır, de
rinleşir ve yoğunlaşırsa, o denli emekçilerin iktidarına doğru yürü
yüş gerçekleşmiş olacaktır. 

SDP, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin kitlesel göste
rilerinin ön safında yer alacak, bunların örgütsel ve düşünsel düze
yini yükseltmek için çalışacak, onların bu mücadeleler boyunca 
kendi deneyleriyle sosyalist amacı benimsemeleri için gerekli her 
türlü aydınlatma çalışmalarını yapacaktır. 

SDP işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin sokaktaki, 
grev alanlarındaki, kitlesel gösterilerdeki gücüne dayanmayan bir 
parlamentoya katılma taktiğine yabancıdır. SDP sokaktan meclise 
ve kitlesel mücadele ile parlamenter mücadeleyi birleştirerek 
emekçilerin, ezilenlerin, tüm dışlananların iktidarına yürüyüşünün 
partisi olacaktır. 

Parti bu programın ertelenmez, somut hedeflerine ulaşmak ve 
bu hedefleri sosyalist amaçla bağlamak için mücadele edecek ve 
her yeni politik, ekonomik, sosyal değişime bu programın temel i l 
keleri ışığında kendisini dinamik bir şekilde uyarlayacak. Türkiye 
devriminin yolunda kararlılıkla yürüyecektir. 

O 



PARTININ IDEOLOJIK V E Ö R G Ü T S E L 
K U R U C U L U K SÜRECI 

Parti Türkiye emekçilerinin, ezilenlerin, bütün dışlananların 
kitlesel, devrimci partisi olmayı ve dünya sosyalist hareketinin sal
larında enternasyonalist bir güç olarak yer almayı en temel örgütsel 
ve politik görev olarak benimsemiştir. 

Parti gerek sosyalist amacına, gerekse yukarıdaki örgütsel ve 
ideolojik hedeflerine ancak yaratıcı Marksist teoriye dayanarak ula
şabilir. Marksizm kendi temelleri üstünde ve uluslararası ve ulusal 
çapta yürütülen sınıf mücadelesi pratiğinde, onun deneylerinin ge
nelleştirilmesi yoluyla, bilimsel gelişmelerin ışığında yenilenme 
yeteneğine sahip biricik devrimci teori olarak partinin eylemine yol 
gösterir. 

Parti Marksizmi bir dogma saymadığı gibi. onun tarihsel geli
şiminde ortaya çıkan bütün devrimci yorumlarını birbirinin karşısı
na uzlaşmaz çizgiler halinde koymaz, bunların arasındaki canlı ve 
uygarca tartışmaları teşvik eder. aralarındaki etkileşim gösterileri
nin ön safında yer alacak, bunların örgütsel ve düşünsel düzeyini 
yükseltmek için çalışacak, onların bu mücadeleler boyunca kendi 
deneyleriyle sosyalist amacı benimsemeleri için gerekli her türlü 
aydınlatma çalışmalarını yapacaktır. 

SDP işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin sokaktaki, 
grev alanlarındaki, kitlesel gösterilerdeki gücüne dayanmayan bir 
parlamentoya katılma taktiğine yabancıdır. SDP sokaktan meclise 
ve kitlesel mücadele ile parlamenter mücadeleyi birleştirerek 
emekçilerin, ezilenlerin, tüm dışlananların iktidarına yürüyüşünün 
partisi olacaktır. 

Parti bu programın ertelenmez, somut hedeflerine ulaşmak ve 
bu hedefleri sosyalist amaçla bağlamak için mücadele edecek ve 
her yeni politik, ekonomik, sosyal değişime bu programın temel i l 
keleri ışığında kendisini dinamik bir şekilde uyarlayacak. Türkiye 



devriminin yolunda kararlılıkla yürüyecektir. 

PARTININ IDEOLOJIK V E Ö R G Ü T S E L 
K U R U C U L U K SÜRECI 
Parti Türkiye emekçilerinin, ezilenlerin, butun dışlananların 

kitlesel, devrimci partisi olmayı ve dünya sosyalist hareketinin sat 
larında enternasyonal ist bir güç olarak \er almayı en temel örgütsel 
ve politik görev olarak benimsemiştir. 

Parti gerek sosyalist amacına, gerekse yukarıdaki örgütsel ve 
ideolojik hedeflerine ancak yaratıcı Marksist teoriye dayanarak ula
şabilir Marksizm kendi temelleri üstünde ve uluslararası \e ulusal 
çapta yürütülen sınıf mücadelesi pratiğinde, onun deneylerinin ge
nelleştirilmesi yoluyla, bilimsel gelişmelerin ışığında yenilenme 
yeteneğine sahip biricik devrimci teori olarak partinin eylemine yol 
gösterir. 

Parti Marksizmi bir dogma saymadığı gibi. onun tarihsel L'cli-
.şi ininde ortaya çıkan bütün devrimci yorumlarını birbirinin karşısı
na uzlaşmaz çizgiler halinde koymaz, bunların arasındaki canlı u ' 
uygarca tartışmaları teşvik eder. aralarındaki etkileşim yoluyla daha 
üst düzeyde bütünsel teorik ortak ka/anımlara ulaşılması için diı 
şünsel ortam hazırlar. 

Partimiz, kadın hareketinin ve ekolojist hareketin toplumsal 
muhalefete ve insanlık kültürüne; bu hareketler içinde yer alan sos
yalistlerin teoriye yaptıkları katkiafa önem verir. 

Parti içi eğitim, emekçilerin sınıf bilinciyle donanmasının has 
[angıcıdır. Parti içi eğitim doktı-iner değil, politik mücadelenin ve 
somut ideolojik görevlerin ihtiyaçlarıyla bağlıdır Partinin daha has 
(angıçta farklı görüşlerin yer aldığı bir örgüt olarak kurulması, parti 
içi eğitimi "resmi doktrin', "resmi tarih", "kişiye tapınma" benzen 
hastalıklara karşı koruyacak olan önkoşulları yaratacaktır. Parti içi 
eğitim yeni kuşak sosyalistlerinin çok yönlü yetişmesine, devrimci 
bağımsız kişiliklerinin gelişmesine hizmet edecektir. Partinin hu 



alandaki ilk görevi, parti üyelerinin ideolojik düzeyini yükseltmek 
amacıyla bir Parti Okulu kurmak, gelecekte ise bilimsel bir akade
minin kuruluşunu gerçekleştirmektir. 

Partinin amacı sosyalizmdir. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi 
insanlığın önüne kurtuluş yolunu açtı. ilk işçi-köylü iktidarı, emper
yalizmin butun saldırılarına, baltalamalarına, içerden yıkma çabala
rına karşın, abluka altında çok büyük dönüşümleri gerçekleştirdi, 
işsizliğe ve yoksulluğa son verdi. Parasız eğitim, sağlık, dinlenme 
hakkını yaşama geçirdi. Konut sorununun çözümünde, kitle taşıma
cılığında büyük adımlar attı. Uzay çalışmaları bu devletin bilim 
emekçileri tarafından başlatıldı. Bir bütün olarak, ataerkil ilişkilerin 
ağır bastığı yoksul bir ülke kısa zamanda endüstrileşti. büyük em
peryalist devletlerle arasında yaklaşık askeri-strateji k dengeyi sağ
ladı ve insanlığın Nazi belasından kurtulmasında belirleyici bir rol 
oynayarak, emperyalist saldırganlığı gemledi. 

Bütün bunlara karşın, bir dizi tarihsel, sosyal, politik, kültürel 
nedenlerle Hkim Devrimi deneyimi ağır bir başarısızlığa uğradı. 
F.kım Devrimi'nin ideallerinden kopmuş bürokratik elit. SSCB'nin 
tarihe karıştırılmasında ve emekçi sınıfların sahip oldukları tüm ka-
zanımları yitirilmesinde belirleyici rol oynadı. Sovyet deneyimi hiç 
kuşkusuz partimizin bilimsel çalışmalarında yeniden ele alınıp de
ğerlendirilmelidir. Çünkü bu deney, emekçilerin devlet biçiminde 
örgütlenerek sosyalist demokrasiyi neden yaşama geçinmedikleri 
ni. bürokratizmi neden yenik düşüremediklerini, parti kadrolarına 
karşı akıl almaz fiziksel tasfiye kampanyalarının neden önyne geçe
mediklerini, daha bir dizi ideolojik, politik, ekonomik hataların ne
den giderilemediğini anlamak ve geleceğin sosyalizmini bu dene
yin olumsuz yönlerinden arındırmaya hazırlık yapmak bakımından 
büyük bir önem taşımaktadır. Daha şimdiden söylemek gerekir k i . 
bu deney sosyalist demokrasiyi parti, devlet ve toplumda eksiksiz 
hayata geçirmeksizin, sosyalizmi enternasyonal çapta güvenceye 
almaksızın kapitalizmden sosyalizme geçişi kalıcı kılmanın mum-• 



kün olmadığını, aynı zamanda insan uygarlığını yıkıma sürükleyecek 
bir yönelim kazanmış bulunan kapitalizme özgü üretici güçleri ve 
teknolojiyi olduğu gibi devralıp, dönüştürmeksizin. refahı kapitalist 
'tüketim toplumu"nun ölçütleriyle ele alan üretim anlayışından kop-
maksızın, insanı merkezine alan, doğal çevreyle uyumlu bir sosya
lizmin gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koymuştur. 

Parti sosyalist amacına bu derslerin ışığında yürüyecektir Parti 
nin en yüksek ilkesi enternasyonalizmdir. Parti bütün politikasını, 
dünya emekçilerinin çıkarlarıyla uyumlaştıracak, bütün ülkelerin ış 
çileriyle, ezilenlerle enternasyonal dayanışmada bulunacaktır. Parti 
bütün ulusların, ayrılma ve devlet kurma anlamında kendi yazgıları 
nı kendilerinin belirlemesi hakkını savunacaktır. Parti küresel ser
mayenin genel saldırısına karşı emekçilerin birliğini, tüm devrimci 
sosyalist kardeş partilerin dünya çapında eylemlerini koordine ede 
cek enternasyonal örgütlenmesini gerçekleştirmek için kendi katkı 
sini yapacaktır. Her şeyden önce Avrasya'da böyle bir enternasyonal 
bölgesel örgütlenmeyi gerçekleştirmek, partimizin en yakıcı görev
leri arasındadır. 

Parti sendikaları bürokratik kastın, faşistlerin, dinci akımların 
ve devlet kontrolünün elinden kurtarmalı, onları mücadeleci birer 
sınıf örgütü haline getirmek ve birleştirmek için, en kısa zamanda 
sendikal muhalefet cephesinin oluşturulmasına katkıda bulunacak
tır. 



SOSYALIST DEMOKRASI PARTLSı 

TÜZÜK 

Madde I: PARTININ ADı: Sosyalist Demokrasi Partisidir. 
Kısaltılmış adı. SDP'dir. Merkezi Ankara'dadır. 

Madde 2: PARTININ T A N ı M ı 
Sosyalist Demokrasi Partisi işçi sınıfının, emekçilerin, sömürü

lenlerin, ezilenlerin ve onlarla aynı saflarda yer alanla ile eşit, öz
gür, sınıfsız ve sömürüşüz bir dünya kurmayı isteyen herkesin parti
sidir. 

Madde 3: A M A Ç 
Sosyalist Demokrasi Partisi'nin amacı, insanın insan tarafından 

sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsiz
liğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek, insanın ve insan
lığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan 
kaldıracak olan. bayrağında "herkesten yeteneğine göre, herkese ih
tiyacı kadar" şiarlarının dalgalandığı sosyalizmdir. 

Sosyalizme bir dizi mücadele evresinden geçilerek, bütünsel 
ve kesintisiz bir devrimci süreç sonucunda; kapitalist toplumun 
devrimci tarzda asılmasıyla, işçi sınıfının ve emekçilerin kendi ikti
darı olarak sosyalist demokrasinin ilan edilmesiyle ve son çözümle
mede bölgesel ve enternasyonal çapta ulaşabilir. Sosyalist Demok-



rasi Partisi, tarihsel referansını Marksizm'den alan, örgütsel işleyiş 
ilkeleri sosyalist demokrasi-çoğulculuk olan, devrimci enternasyo-
nalist bir kitle partisidir. Parti, kendisini sol liberalizmden ve sol 
milliyetçilikten ayıran bütün sosyalistlerin birliğini savunur. 

Madde 4: PARTININ NITELIĞI ve ILKELERI 
a) Parti, bir mücadele örgütü olarak gücünü ve inisiyatifini 2. 

maddede belirtilen güçlerden ve toplumsal meşruiyetten alır, siya
seti bu güçlerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olması 
olarak algılar, faaliyetlerini çalışma ve yerleşim birimlerini temel 
alarak sürdürür. 

b) Partinin birliği; farklılıkların meşruiyetine, üyelerin parti po
litikalarının belirlenmesine katılmasına, belirlenmiş hakların kulla
nımına, karşılıklı sorumlulukların ve görevlerin yerine getirilmesine 
dayanır; üyelerin ve bileşenlerin tarif edilmiş kolektif haklarının 
toplamından oluşur. 

c) Parti, tüzel kişiliğini belirleyen program ve tüzüğünde tarif 
edilmiş çerçevede bütün parti üyelerini birleştiren ve faaliyete/ey
leme yönlendiren tek bağlayıcı kolektif iradedir. 

d) Partide eylem birliği esas, farklılıklar meşrudur. Kararlar 
konsensüs aranarak alınır ve uygulanır. Konsensüs sağlanamadığı 
durumlarda oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır. Karar 
azınlığı (red kararında kabul oyu. kabul kararında red oyu) kararda 
kullandığı şerh veya reddedilen gerekçe doğrultusunda kendisini 
eylemli olarak da ifade edebilir. Şerh ve reddedilen öneri(ler) organ 
kararlarıyla beraber partiye duyurulur. 

Partide üye hukuku esastır. Üyeler arasında eşit ve demokratik 
ilişki kurulur. Parti üyeleri, kendilerini parti içinde ister birey ola
rak, isterse grup. çevre veya platform biçiminde ifade edebilir, gö
rüşlerini ve tutumlarını partiye veya kamuoyuna sözlü ve/veya ya
zılı olarak açıklayabilirler. Partinin eylem birliği sağlayan ve azınlık 
haklarını tarif eden esas ve usuller bir yönetmelikle düzenlenir. 



e) Kadınlara haşla parti organları olmak üzere parti yaşamının 
heı alan ve düzeyinde lehte ayrımcılık uygulanır, lehte aynineüik 
herhangi bir organ ya da kişinin niyet ya da inisiyatifine b . ı a k ı ' -
na/ Onu parti içinde sistematik olarak realize edecek etkili yön
temler geliştirilir ve güvenceye alınır 

Partide her türlü organ seçimlerinde kadın üyelerin seçimi için 
aday olmaları halinde organ tam sayısının en az % 30'u ot anında 
lehte ayrımcılık uygulanır. I.ehte ayrımcılık, parti üyeleri arasındaki 
eşitlik ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

0 Parti üye ve bileşenleri, bilgi alma. toplanma, görüş oluştur
ma, görüşlerini yayma, yayın faaliyetinde bulunma haklarına sahip
tir. Herkes partinin olanaklarından (yayın, mekan, iletişim, vb.) eşit 
olarak yararlanır ve parti bileşenleri arasında herhangi bir ayrım ya
pılamaz, ayrıcalık tanınamaz. 

Parti grupları, çevreleri ve platformları, partiyle ilgili çalışına 
lanın parti üyelerine ve diğer bileşenlerine açık bir şekilde yapar ve 
yürütürler. Bu çalışmalar hakkında ilgili parti organ(lar)ını bilgilen
dirirler. 

g) Partide tüm faaliyetler tam bir açıklık içinde yürütülür. Tüm 
parti uy e ve örgütlerinin parti çalışmaları hakkında zamanında sü
rekli ve yeterli bir biçimde bilgiye engelsiz ulaşabilme, çalışmaları 
denetleyebilme hakları vardır. Partinin her kademesinde ilgili or
ganlara başvurmak, parti yayınlarından yararlanmak her üyenin ve 
bileşenin hakkıdır. Partinin, tüm çalışmaları ve mali durumu üyele
rin denetimine açıktır. İlgili parti organları bunları düzenlemekle 
yükümlüdür. 

h) Partide üyelerin söz. ve karar sahibi olmaları esastır. Üyele
rin irade ve inisiyatiflerini doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla 
yansıtmalarına olanak sağlanır, üyelerin söz ve karar haklarını kul
lanmalarının sağlanmasından her kademedeki ilgili yönetici or
gan! lar) sorumludur. 

ı) lüm yönetici organlara seçimle göreve gelinir. Seçenler seç-



tiklerini her /.aman denetleme ve geri çağırma hakkına sahiptir. Ge
ri çağırmada seçen organ ile seçim yöntemi esas alınır. Partide or-
ganlı faaliyet ve kolektif çalışma tarzı temel alınır. Parti organ ve 
kurullarında "kişisel sorumluluk ve kolektif yönetim" esastır. 

i) Parti, seçim ilkesini çoğulcu yapısal özelliklerini koruyacak 
şekilde belirler. Parti üyelerinin kişisel ya da kollektif irade ve ini
siyatifini yansıtacak eşit, adil. demokratik sonuçlar doğuracak ve 
azınlığın haklarını güvenceye alacak bir nispi temsil yöntemi uygu
lar. Nispi temsil talebi olmadığı haller ile tek adaylı seçimlerde ço
ğunluk seçim sistemi (çarşaf liste) uygulanır. Seçim esasları ve 
usulleri seçim yönetmeliği ile düzenlenir. 

j) Başkanlık ve aynı yönetici organ(lar)da üst üste üç dönem
den fazla yer alınamaz. Ancak bir dönem ara verildikten sonra baş
kanlık veya aynı yönetici organa aday olunabilir. 

k) Parti merkezi, il ve ilçe örgütleri gerektiğinde parti içine ve
ya kamuoyuna yönelik yayın çıkarabilirler. Yayınlar partinin amaç
larına ve ilkelerine aykırı olamaz. 

I) Partide tartışmalar tam bir açıklık içinde yapılır, Parti organ
larındaki tartışmalar, o organ(lar)ı seçenlcrcc izlenebilir. Parti üye
leriyle yapılacak örgütlü tartışmalar belli bir plan. zaman ve organi
zasyon çerçevesinde yapılır. Parti organ(lar)ı parti yayınlarını tartış
maya katılan tüm üye ve bileşenlerin görüşlerine açmak, yayımla
mak ve tartışma sonuçlarını üyelere duyurmakla yükümlüdür. Parti
de tartışmalar "örgütlü açık tartışma yönetmeliği" ile düzenlenir. 

m) Partide, tüzükte tarif edilmiş ve yaptırımları belirlenmiş 
parti üyeliği ile bağdaşmaz davranışlar (her türlü şiddet, taciz, parti 
mallarını zimmetine g e ç i r m e k . ) dışında yaptırım uygulanamaz. 

Madde 5: Ü Y E L I K 
Partinin programını ve tüzüğünü, istediği parti örgütünde çalış

mayı ve parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi, aidatını 
her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes partiye üye olabilir. 



Madde 6: Ü Y E L I K Y Ö N T E M I 
Partiye üyelik başvurusu kişinin oturduğu veya çalıştığı ilçenin 

parti örgütüne yapılır. Üyelik başvurusu, başvuranın kimlik belgesi
ne göre 3 nüsha olarak doldurularak üyelik fişini imzalaması ile 
yapılır. Başvurana alındı belgesi verilir. Başvuranın bulunduğu yer
de ilçe örgütü kurulmamışsa, üyelik başvurusu il örgütüne; il örgü
tü de kurulmamışsa genel merkeze yapılır. Partiye üyelik başvuru
ları parti panosunda ilan edilir. Üyelik başvuruları 30 gün içinde 
olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Bu süre içinde karar alınma
dığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır. Üyeliğe ilişkin ret ka
rarları bir yazı ile başvuran kişiye bildirilir. Üyelik başvurusu ilçe 
yönetim kurullarınca reddedilenler, 10 gün içinde il yönetim kuru
luna, il örgütü kurulmamış yerlerde merkez yürütme kuruluna itiraz 
edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı. 10 gün içinde il yö
netim kurulu kararları için merkez yürütme kuruluna, merkez yü
rütme Kurulu kararları için de parti meclisine başvurulabilir. Bu 
kurulun kararı kesindir. Üyeliği kesinleşen kişiye, fotoğraflı bir 
parti üye kimlik belgesi verilir. Üyeliğe kabul edilen kişinin, üye 
kayıt fişinin bir nüshası il örgütüne, diğer nüshası da genel merkeze 
gönderilir. 

Üyelik işlerinin ve kayıtlarının düzenlenmesi için Parti Meclisi 
tarafından bir yönetmelik çıkarılır. Cezaevlerinden ya da yurtdışın
dan yapılacak başvurular, başvuru sahibinin yakın bağlarının devam 
ettiği ilçe veya il örgütüne, yoksa doğrudan merkeze yapılır. 

Madde 7: FAHRI Ü Y E L I K 
Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de ça

lışmalara katkısının alınmasını sağlar. Parti örgütleri bu amaçla, iste
yen partisiz kişiler arasından fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üye
lerden tüm parti örgüt, organ ve kademelerinde etkin bir biçimde 
yararlanılabilmesi için parti meclisi gerekli yönetmelikleri çıkarır. 



Madde 8: PARTI ORGANLARI 
A) Merkez Karar ve Yürütme Organları 

a) Büyük Kongre 
b) Genel Başkan 
t) Parti Meclisi 
d) Merkez Yürütme Kurulu 
e) Merkez Disiplin Kurulu 

B) Merkez Danışma Organları 
a) Parti Danışma Meclisi 
b) Parti Danışma Konferansı 
c) Parti İçi Demokrasi Kurulu 

C) Yerel Karar ve Yürütme Organları 
a) İl Kongresi. İl Başkanı. Yönetim Kurulu/İl Meclisi. 

Disiplin Kurulu 
b) İlçe Kongresi. İlçe Başkanı. Yönetim Kurulu. , Belde 

Örgütü 
D) Yerel Danışma Organları 

a) İl ve İlçe Danışma Meclisi 
b) İl ve ilçe Danışma Konferansı 
c) İl ve İlçe Parti Örgüt Toplantısı 
d) İl ve İlçe üyeleri ile Partisiz Yurttaşlar Toplantısı 
e) Yerleşim ve çalışma birimleri 

E) Parti Grupları 
a) T B M M Parti Grubu 
b) İl Genel Meclisi Parti Grubu 
c) Belediye Meclisi Parti Grubu 

F) Tüzük ve yönetmeliklere göre kurulmuş diğer parti komis
yon, büro, danışma ve çalışma gruplarından oluşur. 

Madde 9: B Ü Y Ü K K O N G R E 
Büyük kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal 

delegelerden oluşur. 



a) Seçilmiş Delegeler 
İki büyük kongre arasında yapılmış son il kongrelerince seçilir. 

Seçilecek delege sayısı o ilde seçilecek milletvekili sayısının en Caz
la iki katı kadardır. İl sınırları içerisindeki toplam parti üyelerinin 
sayısı 600' den fazla değilse il kongresi, tüm il örgütü üyelerinin 
katılımı ile toplanarak büyük kongre Delegelerini seçebilir. İlçe ör
gütü bulunup, henüz il merkezi açılmamış illerde, ilçeler il delege
lerini oluşturur. Büyük kongre delegeleri bu il delegeleri tarafından 
seçilir. 

b) Doğal Delegeler 
Genel başkan, parti meclisi, merkez disiplin kurulu üyeleri, 

partili bakan, milletvekilleri ve kurucular, doğal delegeleri oluştu
rurlar. Kurucu doğal üyelerin sayısı seçilmiş delege sayısının yüzde 
birinden fazla olamaz. Kazla olması halinde her büyük kongrede bir 
sonraki büyük kongre için. divan tarafından yapılacak ad çekme ile 
kurucu doğal delegeler saptanır. Büyük Kongrenin doğal delegeleri 
ayrıca il kongrelerinde delege seçilemezler. 

c) Toplanması 
Büyük kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır, ancak P M 

veya büyük kongre kararı ile bu süre bir yılı geçmemek üzere uzatı
labilir. Toplantının yer, gün ve gündemi P M tarafından kararlaştırı
lıp en az bir ay önce örgüte bildirilir. PM'nin çalışma raporu. P M . 
Genel başkan veya yeter sayıda delege tarafından hazırlanmış karar 
tasarıları delegelere büyük kongreden 45 gün önce gönderilir. Ku
rulacak komisyonlarda görev almak isteyenlerin adlarının bildiril
mesi istenir. 

Büyük Kongre'nin toplantı yeter sayısı büyük kongre delegele
rinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise. bü
yük kongre nisapsız olarak çağrılan gündemle, belirtilen yerde erte
si gün toplanır. Büyük kongre için gazete ilanı verilmez. 

d) Olağanüstü Toplanma 
Genel başkan ve PM'nin gerekli görmesi ya da büyük kongre 



delegelerinin en az l/10'nun imzası ile toplantıya çağrılabilir. Ola
ğanüstü büyük kongre çağrılı olduğu gündemi ile bağlıdır, olağa
nüstü büyük kongre isteminin, usulüne uygun biçimde ilgili yöne
tim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içerisinde 
yapılır. Kongrenin yeri. gündemi ve varsa diğer kongre belgeleri en 
az 15 gün önceden delegelere gönderilir. 

e) Görüşmeler 
Büyük Kongrede gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz iste

yenlere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri görüşmeye 
başlamadan önce saptanır. Çalışma raporu üzerinde 5. öteki konu 
larda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Karar 
yeter sayısı tüzük ve program için hazır bulunan delegelerin 2/3'si. 
diğer konular için salt çoğunluğudur. Gündeme kongre delegeleri 
nin l/20'sinin yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir 

Parti programı ve tüzüğünde değişiklik ile parti politikaları ko
nusundaki önerge ve karar tasarıları delegelerin 1/50'sinin imzası 
ile verilir. Bu önergelerin üzerinde doğrudan görüşme açılır. Ancak 
bu hüküm usule ilişkin sözlü ve oya sunulmayacak taleplerin divan 
tarafından değerlendirilmesini engellemez. 

Madde W: G Ö R E V V E YETKILERI 
Büyük kongrenin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak. 
b) PM'nin yurt ve dünya olaylarını, parti çalışmalarını değer

lendiren raporunu tartışmak, gelecek dönem için önerileri karara 
bağlamak. 

c) Hesapları incelemek. PM'nin aklanması, kesin hesap, bilan
ço ve bütçe tasarısının onaylanması konusunda karar vermek. 

d) Tüzük ve program doğrultusunda, yurt ve dünya olaylarını, 
parti sorunlarını incelemek, değerlendirmek, gerekirse kararlar al
mak, 

O 



c) Genel başkan. P M . merkez disiplin kurulu asil ve yedek 
üyelerini seçmek. 

t) Partinin amacı doğrultusunda gerektiğinde tüzük ve progra
mında değişiklik yapmak. 

g) Partinin kapanmasına ya da bir başka parti ile birleşmesine, 
böyle durumlarda malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar ver
mek. 

h) PM'ye taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımı için yetki ver
mek. 

ı) PM'ye uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek. 
i) Yasaların verdiği diğer yetkileri kullanmak. 
Büyük kongreyi genel başkan veya M Y K ' dan görevlendirece

ği biri. bu organların boşalması durumunda ise PM'den bir üye 
açar Büyük kongre divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve ge
reği kadar yazmandan oluşur. Büyük kongre divanı açık oy ile seçi
lir. Büyük kongre divanı, kongre çalışmalarını genel hukuk kuralla
rı, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkeleri
ne uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan, büyük kongre çalış
malarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara 
ara verebilir, toplantı mekanının düzeni ile ilgili karar alabilir. Bü
yük kongre, disiplin kurulunca verilen cezaları kaldırma yetkisine 
sahiptir. 

Madde II: PARTI MECLISI 
A) Seçimi ve Oluşumu: 
P M , Genel başkan dahil 41 kişiden oluşur. 20 yedek üye seçi

lir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Sıralamada asıl listeye gireme
yenler aldıkları oya göre yedek üye olarak belirlenir. PM'nin çalış
malarına katkıda bulunmak üzere sayıları 20'yi geçmemek üzere 
parti danışma konferansı tarafından fahri danışman tesbit edilir. 

En az 2 ayda bir toplanan PM'nin başkanı genel başkandır. İlk 



toplantısını büyük kongrenin bitiminden sonra en geç 15 gıın içinde 
yapar. Gündem. 10 gün önce. eğer görüşülecek yazılar varsa, yazı
larla birlikte üyelerin görüşleri alınmak üzere parti örgütlerine ulaş
tırılır. 

Toplantıyı genel başkan veya yardımcı olacak görevlilerden biri 
yönetir. PM'de boşalma olursa, ilgili yönetmelikteki esaslara uy
gun olarak yedek üyeler göreve çağrılır. Olağan toplantılara 1 yıl 
içinde 3 kez. geçerli bir neden olmaksızın katılmayanların üyeliği 
kendiliğinden sona erer. PM bunu karar altına alır. 

B)Görev ve Yetkileri 
a) Büyük kongreden sonra en yetkili organdır. 
b) İki büyük kongre arasında partiyi yönetir. 
c) MYK'yı seçer. 
d) Parti işlerini düzenleyen yönetmelikler yapar. 
e) Genel merkezde görevlendirilecek kadrolu elemanla

rın sayısını ve görevlerini saptar. 
f) Büyük kongreyi toplantıya çağırır, gündemi hazırlar. 
g) Büyük kongreye yurt ve dünya olayları ve parti çalış

maları hakkında rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar 
h) Büyük Kongre'nin toplanmadığı durumlarda, parti 

hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi 
dışında bütün konularda karar alabilir. 

ı) Olağanüstü toplantılarını, genel başkanın. MYK'nın ya 
da kurul üyelerinden 1/5'inin yazılı istemi ile yapar. 

i) Kurulun gündem önerisi bir önceki PM'de oluşturula
cak 3 kişilik P M komisyonu ile M Y K taralından hazırlanır. P M ko
misyonu gündeme ilişkin önerilerini P M üyeleri ile PM'ce oluştu
rulmuş danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları ve 
komisyonların önerilerini alarak yapar. Ayrıca en az. 1/10 kurul üye
sinin istemi ile gündeme yeni maddeler tartışmasız olarak eklenir. 

j) Seçimlere katılıp katılmama ve parti adaylarının belir
lenmesi konusunda SPY'nin 37. maddesindeki gerekleri yerine ge-



tırır 
k) Partide ihtiyaç duyulan konularda partili ve partisiz 

kişilerin katıldığı danışma kurullarını oluşturur. 
I) Yurtdışındaki yurttaşlarımızla ilgili üyelik işlerini sağ

lar. 
m) P M . ihtiyaç duyduğu kalıcı veya geçici danışma ku

rulları, çalışma grupları, uzmanlık organları ve/veya komisyonları 
kurar Kurmak istediği bu organları II. P M toplantısında belirler ve 
bir sonraki PM'de sonuçlandırır P M . P M dahil il ve ilçe düzeyinde 
kurulacak bu organların işlevlerini tarifeden ve çalışmalarını dü
zenleyen bir yönetmelik yapar. 

n) Hükümet kurmaya, tüm üyelerin görüşünü alarak hü
kümete katılmaya, hükümetten çekilmeye karar verir. Bu kararların 
alınmasında partinin 1 B M M ' d e bulunan üyeleri de toplantıya katı 
hr 

o) Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına karar verir. 
o) Uluslararası örgütlere üye olma ve ayrılma kararını 

verir. PM kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan 
kararların daha geniş bir mutabakat amacı ile gözden geçirilmesi 
için üye tam sayısının 1/5'inin başvurusu yeterlidir. 

Madde 12: G E N E L B A Ş K A N 
a) Seçimi 
Büyük kongrede gizli oy ve delege tam sayısının salt çoğunlu

ğu ile seçilir İlk iki oylamada sonuç alınmaz ise ilk iki oylamada 
en çok oyu alan iki adayın kaldığı 3'üncıi bir oylama yapılır. Bu oy
lamada en çok oyu alan aday seçilir. Genel Başkanlığın boşalması 
durumunda PM'nin Büyük Kongre tarafından seçilmiş üyeleri ara
sından belirlenen bir kişi Genel Başkanlığa vekalet eder. 45 gün 
içerisinde seçim için Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır. 

b) Görev ve Yetkileri 
Partiyi temsil eder. Tüzük, program, büyük kongre. P M karar-



lan ve danışma meclisi tavsiye kararları ışığında parti çalışmalarını 
yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar 
P M . M Y K ve meclis grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerekti
ğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları toplantıya çağırır. 
T B M M Parti Grup Başkanı ve yöneticilerini. P M ve M Y K ile bir
likte ya da ayrı olarak toplantıya çağırır. 

Madde 13: M E R K E Z Y Ü R Ü T M E K U R U L U 
a) Seçimi: 
M Y K , P M üyeleri arasından seçilir. M Y K . genel başkan dahil 

9 kişiden oluşur. Genel başkan MYK'nın üyesi ve başkanıdır. P M . 
M Y K çalışmalarına yardımcı olmak üzere P M üyeleri arasından sa
yıları 4 'ü geçmemek üzere fahri danışman görevlendirir. 

b) Görev ve Yetkileri 
İki P M toplantısı arasında. P M adına tüm politik çalışmaları dü

zenler ve yürütür. P M tarafından seçilmesinden en geç 15 gün son
ra toplanır. Olağan olarak iki haftada bir toplanır. Olağanüstü top
lantılar, genel başkanın ya da en az iki M Y K üyesinin istemi ile ya
pılır. MYK'nın gündemi genel başkanın bilgi ve onayı alınarak ha
zırlanır. Hn az 2 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler 
görüşmesiz olarak eklenir. Genel merkezde görevlendirilecek kad
roları atar. M Y K . üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Alı
nan kararların daha geniş konsensüs amacı ile gözden geçirilmesi 
için üye tam sayısının 1/5'inin başvurusu yeterlidir. 

M Y K . kendi içinden genel sayman seçer. Diğer iş bölümü, ça
lışma esasları ve usulleri PM'ce onaylanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. Ayrıca Genel başkana yardımcı olmak ve iki toplantı ara
sında MYK'nın sekreterya işlerini yürütmek amacıyla 4 genel baş
kan yardımcısı seçer. Genel başkan yardımcılarının seçiminde parti
nin genel seçim ilkeleri uygulanır. 

Genel başkan yardımcılarının görev ve yetkileri: 
M Y K ' ya ve genel başkana karşı sorumludur. İki M Y K toplan-



tısı arasında M Y K faaliyetinin genel koordinasyonunu sağlar, sek-
reterya işlerini yürütür. 

Genel Başkan yardımcıları MYK'nın kendi işbölümü içindeki 
görevlere ilişkin karar alama/., ancak sadece gündelik gelişmelere 
ilişkin acil kararları alır ve uygular. Gerektiğinde MYK'vı önceden 
bildirilen gündem çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırır. 

Genel başkanın çalışmalarını planlar, uygulanmasına yardımcı 
olur. 

İsteyen M Y K üyeleri Genel başkan yardımcılarının toplantıları
nı izleyebilir, sözlü ve/veya yazılı öneri yapabilirler. İsteyen P M 
üyeleri de toplantıları izleyebilir. 

Madde 14: SEÇIMLERE ILIŞKIN ORTAK 
H Ü K Ü M L E R 

a) Partinin merkez, il ve ilçe organları seçimi ile. il büyük 
kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri SPY doğrultu
sunda gizli oy. açık ve aralıksız sayım ilkelerine göre yapılır. 

b) Seçimler. SPY'nin 21. maddesi gereğince örgüt binasına ası
lan ve üyelere duyurulan kesinleşmiş delege listeleri esas alınarak 
yapılır. Bu listelerde adı olmayanlar oy kullanamazlar. 

c) Büyük kongrede adaylar, seçimlere geçmeden önce saptanır 
Adaylık önerileri yazılı ve sözlü olarak büyük kongre divanına yapı
lır. Seçim başladıktan sonra adaylık önerilemez. Aday olmayanlar 
seçilemezler. 

d) Aday olanların seçimine ilişkin itirazlar büyük kongre diva
nı tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz karara bağlanmadan 
seçimlere geçilemez. Kongre başkanı seçime geçmeden önce. se
çimde uygulanacak kuralları açıklar. 

e) Büyük kongrede yapılacak seçimler için hazırlanacak oy pu
sulalarında, her organın adayları ayrı bölümlerde gösterilir. Seçim
lerde aday sayısının, seçilmesi zorunlu olan asil ve yedek üye sayı
sından az olmaması gözetilir. 



O Seçme ve seçilme hakkının kullanılması, üye başvurusundan 
sonra en az 2 ay geçmesi, giriş ödentisi ve üye aidatlarının ödenmiş 
olması koşullarına bağlıdır. 

g) Her örgütün kongresinde bir üst örgüt tarafından idari ve 
mali işlerin denetimi; tüzüğe, yasaya ve yönetmeliğe uygunluğunu 
denetlemek üzere denetçiler gönderilir. 

Madde 15: PARTI D A N ı Ş M A MECLISI 
Genel başkan, parti meclisi üyeleri, merkez, disiplin kurulu, 

partili milletvekilleri ve bakanlar, il başkanı ve il yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü 
yöneticileri, parti temsilcileri, partili belediye başkanları, illerin 
büyük kongre delegeleri ve parti danışma konferansı delegeleri. 
P M ve M Y K tarafından oluşturulmuş kalıcı danışma kurulları, ça
lışma grupları, uzmanlık organları, bürolar ve komisyonlar ile top
lumsal ve meslek örgütlerinde yönetici ve temsilci olan partililer
den oluşur. Parti danışma meclisi, parti politikaları ile ilgili her ko
nuda P M ve M Y K ' ya öneri niteliğinde kararlar alabilir. Parti da
nışma meclisi yılda en az bir kez toplanır Çalışma esasları P M tara
fından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

Madde 16 PARTIDE U Y U Ş M A Z L ı K K O N U L A R ı 
A) Tüzükte karar alma yetkisi tanınmış organların aldıkları ka

rarların partinin temel belgelerine (program, tüzük, büyük kong
re/konferans kararları) uygun olmadığı iddiasına dayanan içerikle i l 
gili uyuşmazlık konuları "politik yöntemlerle çözülür." İtiraz baş
vuruları, kararının içeriğine itiraz edilen organın bağlı olduğu bir üst 
organdan başlayarak, sırasıyla partinin diğer karar organlarına yapı
labilir, parti referandumu istenebilir. Parti referandumu yapılmadığı 
durumda büyük kongre/konferans karar(lar)ı kesindir. 

B) Tüzüğün uygulanışı ve örgütsel işleyişten doğan uyuşmaz
lıklar Parti tçi Demokrasi Kurulu (PİDK) ile çözülür. 



Parti İçi Demokrasi Kurulıı'nun: 
1. Görev ve yetkileri: 
PİDK, parti azınlığını çoğunluğa, alt organları üst organlara, 

üyeleri organlara karşı koruyacak olan hakem niteliğinde bir kurul
dur. Parti organları, azınlığı ve üyelerinin tüzükten doğan hakları, 
görev ve yetkilerini tüzük ve yönetmeliklerde tarif edilmiş esas ve 
usuller çerçevesinde kullanmalarını sağlar, bu konudaki uyuşmaz
lıkları çözer. 

2. Seçim ve oluşumu: 
a) PİDK. yalnızca merkezde parti danışma konferansında seçi

lir ve 5 asil 3 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler ayrıca seçilmez
ler. Sıralamada asıl listeye giremeyen adaylar aldıkları oy sırasına 
göre yedek üye olarak belirlenir. Ayrıca PİDK'nın çalışmalarına 
yardımcı olmak için 2de fahri danışman tesbit edilir. 

b) PİDK'nın seçiminde, seçime ayrı listeler halinde girildiği 
taktirde bir listeden seçilme oranı, organ sayısının yüzde 45'inden 
çok olamaz. 

c) PİDK üyeleri partinin hiç bir yürütme organında görev ala
mazlar. Genel ve yerel seçimlerde seçilen kurul üyeleri bu görevle
rinden ayrılmak zorundadır. 

3. Toplanma ve çalışma düzeni. 
a) PİDK kendi içinden bir sekreter seçer. Sekreter, PİDK'nın 

koordinasyonunu sağlar ve sekreterya işlerini yürütür. 
b) Toplanma yeter sayısı 2/3'dir. Kararlar oy birliği ile alınır. 

PİDK kararları, partinin diğer karar organlarına itiraz hakkı açık ol
mak kaydıyla taraflar açısından bağlayıcıdır. 

c) Ac i l yürütme gerektiren itirazlar 7 gün. diğer organ kararları 
ile ilgili itirazlar 15 gün, üyelerden gelen itirazlar en geç 30 gün 
içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

4. PİDK'ya yapılacak başvurular, işlemler ile tüzükte belirtil
memiş diğer esas ve usuller PM'ce bir yönetmelikle düzenlenir. 



Madde/7 :XL KONGRESI 
İl kongresi, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. 
a) Seçilmiş Delegeler 
İlçe kongrelerince seçilir. İlçe kongrelerince seçilen en çok 600 

delegeden veya il sınırları içinde toplam parti üye sayısı 600'den 
çok değilse, ildeki tüm parti üyelerinin katılımıyla oluşur. Kongre
nin toplam delege sayısı 6()0'ü aşarsa, ilçelerin toplam üye sayısı
nın 600 sayısına bölünmesiyle çıkacak sayının ilçe sayısına bölü
münden çıkacak sayı ilçe delegeliğini oluşturur. Hesaplamada tam 
sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır. 

b) Doğal Delegeler 
İl başkanı, il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile ılın 

partili milletvekilleri yasa hükümleri çerçevesinde doğal delegedir
ler. İl kongresi 2 yılda bir yapılır. Ancak P M veya büyük kongre ka
rarı ile il kongreleri bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir. Olağan 
kongreler il yönetim kurulunca belirlenen yer. gün ve gündemle 
toplanır. İl yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı 
yeri delegelere il kongresinden 1 ay önce gönderilir. Toplantı yeter 
sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlan 
mazsa ikinci toplantı çoğunluksuz olarak bir gün sonra belirtilen 
yer ve saatte toplanır. Olağanüstü toplantılar il yönetim kurulu ka
rarı veya delegelerin l/5'inin çağrısı ile toplanır. Olağanüstü toplan
tı çağrıldığı gündemle sınırlıdır. İl kongrelerinin gazete ilanı gerek
mez. Gündeme kongre delegelerinin l/IOunun yazılı istemi ile 
gündem maddesi eklenebilir. Kongre delegelerinin l/20'si belirli 
bir konunun gündeme eklenmesini isteyebilir. Öneri lehte veya 
aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra oylanır. Gündeme alın
ması kararlaştırılan konu ilgili bölümde görüşülür. II kongresi diva
nı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan 
oluşur. İl kongre divanı açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre ça
lışmalarının genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzü
ğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yüküm-



lüdür. 
Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tü

zük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir 
yetkisini kullanabilir, çalışmalarına ara verebilir, toplantı yeri ve 
düzeni ile ilgili karar alabilir. 

İl Kongresi; 
a) Yurt. dünya ve il çevresinin sorunlarını tüzük, program, bü-

vük kongre. P M . parti il ve ilçe konferans ve ilçe danışma meclis
leri kararları ışığında tartışıp değerlendirerek politika oluşturmak. 

b) İl çapında yerel politikalar oluşturmak ve yürürlüğe koy
mak. 

c) Büyük kongreye katılacak delegeleri, il başkanını, il yönetim 
kurulu, ıl disiplin kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek. 

d) İl yönetim kurulunun çalışma raporu, mali raporu ve kesin 
hesap konusunda karar vermek ve aklamak. 

e) Tahmini bütçeyi onaylamak amaçlarıyla yapılır. 

Madde 18: IL BAŞKANI, IL Y Ö N E T I M K U R U L U 
/IL MECLISI 

a) II Başkanı: İl kongresi taralından gizli oyla. kongrede hazır 
bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylama
da sonuç alınmazsa, ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katıla
cağı ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan seçilir. İl başkanlığı
nın boşalması halinde il yönetim kurulu/il meclisi kendi arasından 
bir geçici başkan seçer ve 45 gün içinde olağanüstü kongreye gi
der^ 

A) II yönetim kurulu/il meclisi: 
İl yönetim kurulu ve/veya il meclisi il kongresi taralından seçi

lir. Uye sayısı 401 den az. olan iller ıl yönelim kurulu. 401 ve üzeri 
olan iller ise il meclisi seçerler. 



1. İl yönetim kurulu; 
1.1) Seçim ve oluşumu: 
Ankara, İstanbul, İzmir illeri için: İl yönetim kurulu başkan 

dahil, 8 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca 
seçilmezler. Asi l listeye giremeyen adaylar sırasıyla yedek olur. İs
tifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla 
yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere sayıları 3'ü geçmemek üzere il konferansı ta
rafından fahri danışmanlar tesbit edilir. 

Diğer iller için: İl yönetim kurulu başkan dahil. 7 üyeden olu
şur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asi l 
listeye giremeyen adaylar oy sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir 
başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır 
İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere sayıları 2'yi geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri 
danışmanlar tesbit edilir. 

1.2) Görev yetkileri: 
a) İl yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından sekreter 

ve sayman seçip görev bölüşümü yapar, olağan olarak haftada bir 
toplanır. Toplantı gündemini başkan ve sekreter hazırlar. Hazır bu
lunan üyelerin en az 1/5'inin istemiyle gündeme yeni maddeler tar
tışmasız eklenir. 

b) İl yönetim kurulu kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile alınır. Kararlar üye tam sayısının 1/5'inin talebi ile yeniden mü
zakere edilebilir. Olağanüstü toplantılar il başkanı veya 1/5 üyenin 
talebi ile yapılır. 

c) İl yönetim kurulu, ildeki parti çalışmalarını tüzük, program, 
büyük kongre, P M , parti il ve ilçe konferans kararları ışığında de
ğerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlam
da gerekli gördüğü yerel politikaları oluşturup uygulamaya koyar 
Kongrelerin gündemini, çalışma raporu ve bütçesini hazırlar. 

d) İl yönetim kurulu İhtiyaç duyduğu kalıcı veya geçici çalışma 



grupları, uzmanlık organları, büroları ve/veya komisyonları kurar. 
Kurmak istediği bu organları II. tl Yönetim Kurulu toplantısında 
belirler ve bir sonraki İl Yönetim Kurulu'nda sonuçlandırır. Ayrıca 
gerek duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin 
katıldığı danışma kurulları oluşturur. 

B) İl meclisi, üye sayısı 401 ve üzeri olan iller aşağıda I. ve 2. 
fıkrada belirtilen sayıda il meclisi üyesi seçerler. İl meclisi çalışma
larını kendi içinden seçeceği il yürütme kurulu (İYK) ile yürütür. 
Ayda bir düzenli toplanır. İlk toplantısını il kongresinin bitiminden 
sonra en geç bir hafta içinde yapar. Gündem, 3 gün önce. eğer gö
rüşülecek yazılar varsa, yazılarla birlikte üyelerin görüşleri alınmak 
üzere ilçe örgütlerine ulaştırılır. Toplantıyı il başkanı veya il Yürüt
me Kurulundan biri yönetir. Olağan toplantılara I yıl içinde 3 kez 
geçerli bir neden olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden 
sona erer. İl meclisi bunu karar altına alır. 

1. Seçim ve oluşumu: 
I I ) Üye sayısı 401 ve 2000 arasında olan iller. 
İl Meclisi, il başkanı dahil. 25 üyeden oluşur. 8 de ye

dek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye gire
meyen adaylar sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle 
boşalan il meclisine oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il 
meclisi çalışmalarına yardımcı olmak için I5'i geçmemek üzere il 
konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir. 

1.2) Üye sayısı 2001 ve üzeri olan iller: 
İl meclisi il başkanı dahil. 45 üyeden oluşur. 15 de ye

dek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asi l listeye gire
meyen adaylar sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle 
boşalan il meclisine oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il 
meclisi çalışmalarına yardımcı olmak için, 25'i geçmemek üzere il 
konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir. 

2. Görev ve yetkileri: 
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2.1) İl kongresinden sonra en yetkili organdır. İldeki 
parti çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre. P M . parti il ve il 
çe konferans kararları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatif
le karar alıp yürütür. Hu bağlamda gerekli gördüğü yerel politikala
rı oluşturur, uygular. 

2.2) İki ıl kongresi arasında il örgütünü yönetir. 
2.3) II Yürütme Kurulu'nu seçer. 
2.4) İl kongresini toplantıya çağırır, gündemi hazırlar. 
2.5) İl kongresine yurt ve dünya olayları ve parti çalış

maları hakkında rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar 
2.6) Olağanüstü toplantılarını, il başkanının, il Yürütme 

kurulu ya da meclis üyelerinden l/5'inin yazılı istemi ile yapar. 
2.7) Meclisin gündem önerisi il yürütme kurulu tarafın

dan hazırlanır. En az 1/10 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni 
maddeler tartışmasız olarak eklenir. 

2.8) İl Meclisi, İhtiyaç duyduğu kalıcı veya geçici çalış
ma grupları, uzmanlık organları, büroları ve/veya komisyonları ku
rar. Kurmak istediği bu organları II. İl Meclisi toplantısında belirler 
Kuruluş çalışmalarını bir komisyon ile organize eder ve bir sonraki 
İl Meclisi'de sonuçlandırır. Ayrıca gerek duyulan konularda parti 
üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluş
turur. 

2.9) İl meclisi kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile alınır. Alınan kararların daha geniş bir mutabakat amacı ile göz
den geçirilmesi için üye tam sayısının l/5'inin başvurusu yeterli
dir. 

3. İl Yürütme Kurulu (İYK); 
3.1) Seçim ve oluşumu: 

İYK, ıl meclisi üyeleri arasından seçilir. İl başkanı, İYK'nın 
üyesi ve başkanıdır. 

a) Üye sayısı 401 ile 2000 arası olan illerde ıl 



başbakanı dahil 8 üyeden oluşur. İYK çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere il meclisi üyeleri 3'ü geçmemek üzere fahri danışman görev
lendirilir. 

b) Üye sayısı 2001 ve üzeri olan illerde il 
başkanı dahil 9 üyeden oluşur. İYK çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere il meclisi üyeleri arasından 4'U geçmemek üzere fahri danış
man tesbit edilir. 

3.2) Görev ve yetkileri: 
a) İki İl Meclisi toplantısı arasında. İl Meclisi 

adına tüm politik çalışmaları düzenler ve yürütür. Seçildikten sonra 
en geç 3 gün sonra toplanır. 

b) Olağan olarak haftada bir toplanır. Olağa
nüstü toplantılar, il başkanının ya da en az 2 İYK üyesinin istemi 
ile yapılır. 

c) İYK'nın gündemi il başkanının önerileri 
alınarak hazırlanır. En az 2 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni 
maddeler görüşmesiz olarak eklenir. 

d) İl örgütünde görevlendirilecek kadroları 
atar. 

e) İYK, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
karar alır. Alınan kararların daha geniş uzlaşma amacı ile gözden 
geçirilmesi için üye tam sayısının l/5'inin başvurusu yeterlidir. 

e) İYK, kendi içinden il saymanı seçer. 
İYK'nın diğer işbölümü, çalışma esasları ve usulleri İi Meclisi'nce 
onaylanan bir yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 19: İL D A N ı Ş M A MECLISI 
İl başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu, ilçe başkanları, 

ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, il kongresi 
ve il danışma konferansı delegeleri, il milletvekilleri, il parti mecli
si üyeleri, il büyük kongresi ve parti danışma konferansı delegeleri, 
partili belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve il 



genel meclis üyeleri, İl Yönetim Kurulu veya İl Meclisi tarafından 
oluşturulmuş kalıcı danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık 
organları, bürolar ve komisyonlar ile toplumsal ve mesleki kurum
larda yönetici ve temsilcilik yapan parti üyeleri parti örgütleri tara
fından tesbit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile topla
nır. Yılda en az bir kez toplanır. İl yönetim kuruluna tavsiye niteli
ğinde kararlar alır ve ilin çeşitli sorunları üzerine görüş ve öneriler 
oluşturur. 

Madde 20: İL Ü Y E L E R I V E PARTISIZ Y U R T T A Ş L A R 
K O N F E R A N S L A R ı 

İl yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli 
gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar, vb. kişilerin de bilgi
sine başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile il Yö
netim Kurulu veya il meclisi olan illerde İl Yürütme Kurulunca 
verilmiş tanıtma kartı olan partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izle
yici olarak katılacağı, "İl Üye ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" 
toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları 
İl yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir. Konferanslar için ge
rekli yönetmelik PM'ce çıkarılır. 

Madde 21: PARTI IL Ö R G Ü T Ü T O P L A N T ı S ı 
İl yönetim kurulu ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve Parti 

Meclisi'nin ildeki üyelerinin katılımı ile üye sayısı 400'den az olan 
il örgütleri en az üç ayda bir, üye sayısı 400'den fazla olan iller en 
az 4 ayda bir toplanır. İl ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını değerlen
dirir ve il kongresi, il danışma meclisi ve danışma konferansı karar
ları ışığında yerel politika önerilerini oluşturur. 

Madde 22: I L Ç E KONGRESI 
İlçe kongresi o ilçeye bağlı bütün üyelerden oluşur. Eğer ilçe 



üyelerinin toplam sayısı 4(X)'ü aşıyorsa Siyasi Partiler Yasası'nın 
öngördüğü yöntemler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle, delege 
sayısı 4(X)'ü aşamayacak biçimde seçilen ilçe delegelerinden olu
şur İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu Üyeleri ilçe kongresinin do
ğal delegesidir. İlçe kongresi olağan olarak iki yılda bir toplanır. 
P M . büyük kongre kararı ile bu süre 1 yılı geçmemek üzere uzatıla
bilir İlçe yönetim kurulunun saptayacağı yer. gün ve gündemle 
toplanır İlçe kongreleri kendi sınırları içinde il kongresinin görev 
ve yetkilerine sahiptir. İlçe yönetim kurulunun çalışma raporu, gün
dem ve toplantı yeri delegelere ilçe kongresinden 15 gün önce gön
derilir. Olağanüstü toplantılar İlçe yönetim kurulu kararı veya dele
gelerin en az 1/5'inin yazılı istemiyle olur. Olağanüstü kongre çağ
rıldığı gündemle sınırlıdır. İlçe kongresi divanı bir başkan, iki baş
kan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Kongre divanı 
açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre çalışmalarının genel hukuk 
kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi 
ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan ilçe kongre ça
lışmalarının yürütülmesinde yasa. tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara 
ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir. Kongre
de yeni ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresine gidecek 
delegeler seçilir. İlçe kongresi, nisaplı olarak üyelere duyurulan ve 
İlçe seçim kuruluna bildirilen yer, gün ve gündem ile toplanır. N i 
sap sağlanmaz ise ertesi gün belirtilen yer, saat ve gündemle nisap-
sız olarak toplanır. İlçe kongreleri için gazete ilanı gerekmez. 

Madde 23: I L Ç E B A Ş K A N ı V E 
ILÇE Y Ö N E T I M K U R U L U 

a) İlçe başkanı, ilçe kongresinde gizli oy ve kongrede hazır bu
lunan delege sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç 
alınmaz ise ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikin
ci oylamada en çok oyu alan seçilir. İlçe yönetim kurulu ilçe kong-



resi tarafından seçilir. 
b) İlçe yönetim kurulu sayısı, ilçe başkanı dahil 5 kişiden olu

şur. 2'de yedek üye seçilir. Yedek üyelerin seçimi ayrıca yapılmaz 
Oy sıralamasına göre yedekler belirlenir. İlçe yönetim kuruluna 
yardımcı olmak üzere en fazla 2 fahri danışman, İlçe konferansı ta
rafından tespit edilir. İlçe yönetim kurulunun görev bölüşümü, top
lantı gündemi ve görevleri gibi konular il yönetim kurullarında be
lirtilen şekilde gerçekleştirilir. İlçe yönetim kurulu ilçedeki parti 
çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre, P M . parti il ve ilçe 
konferansları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar 
alıp yürütür. Bu bağlamda yerel politikalar oluşturup uygulamaya 
koyar. İhtiyaç duyduğu kalıcı veya geçici çalışma grupları, uzman
lık organları, büroları ve/veya komisyonları kurar. Kurmak istediği 
bu organları II. İlçe Yönetim Kurulu toplantısında belirler ve bir 
sonraki İlçe Yönetim Kurulu'nda sonuçlandırır. Ayrıca gerek duyu
lan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı da
nışma kurulları oluşturur. 

Madde 24: I L Ç E D A N ı Ş M A O R G A N L A R ı 
a) İlçe Danışma Meclisi: 
İlçe başkanı, ilçe Y K üyeleri, belde örgütü yöneticileri, partili 

belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, ilçe
nin il kongresi ve ii danışma konferans delegeleri, yerleşim ve ça
lışma birimi temsilcileri, İlçe Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş 
kalıcı danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları, büro
lar ve komisyonlar ile toplumsal ve mesleki örgütlerde yönetici ve 
temsilci olan partililer ve parti örgütleri tarafından tespit edilip çağ
rılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda en az bir kez 
toplanır. İlçe sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur. 

b) Yerleşim ve Çalışma Birimleri: 
Tüzüğün 4. maddesi çerçevesinde çalışma ve yerleşim alanla

rında (işyeri, mahalle, semt, sokak, köy vb.) en az 3 kişiden oluşan 



danışma nitelikli parti birimleri oluşturulur. Çalışma ve yerleşim 
alanlarında oluşturulacak bu danışma birimlerinin çalışma esasları 
parti meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Madde 25: ILÇE ÜYELERI V E PARTISIZ 
Y U R T T A Ş L A R K O N F E R A N S L A R ı 

İlçe yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda ge
rekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de 
görüşüne başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile i l 
çe Yönetim Kurulunca verilmiş tanıtma kartı olan partisiz yurttaş
ların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı "İlçe Üyeleri ve Par
tisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş 
alışverişi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye ni
teliğindedir. 

Madde 26 B E L D E Ö R G Ü T Ü 
İlçeye bağlı belediye örgütü kurulmuş belde(ler)de, beldedeki 

üyelere danışılarak 3 parti üyesi tarafından oluşturulur. Belde örgü
tü tümüyle ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında, ona bağlı 
olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu 
defterleri tutmaz. 

Madde 27: B E L D E Ü Y E L E R I V E PARTISIZ 
Y U R T T A Ş L A R K O N F E R A N S L A R ı 

Belde örgütü, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli 
gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görü
şüne başvurmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ve ile belde 
örgütünce verilmiş tanıtma kartı olan partisiz yurttaşların da tartış
macı ve izleyici olarak katılacağı "Belde Üyeleri ve Partisiz Yurt
taşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışveri
şi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye niteliğinde-



dır 

Madde 28: PARTI TEMSILCILIĞI V E L O K A L L E R I 
a) Parti Temsilciliği: 
Genel merkez ya da ilgili yönetim kurulu henüz il veya ilçe 

belde örgütü kurulmamış il veya ilçe merkezlerinde ve beldelerde 
başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek, tüzük, 
program ve parti yayınları ile rozet. Hama vb. parti sembollerini 
satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran yurttaşların giriş belgelerim 
kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına ola
nak sağlamak amacı ile, bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorum
luluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle "Parti 
Temsilciliği" açabilir. O i l , ilçe veya beldede parti örgütü kuruldu
ğu anda temsilciliğin görevi sona erer. Ancak o i l , ilçe ya da belde 
örgütleri gerekli gördüğü mahalle vb. birimlerde parti temsilcilikle
ri açabilir. 

b) Parti Lokali: 
Partinin genel merkez, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymaları ha

linde, bulundukları bölgelerde dernekler yasasının 90. maddesi çer
çevesinde lokal açabilirler. 

Madde 29: Y Ö N E T M E L I K L E R 
a) Büyük kongre, il ve ilçe kongrelerinde yapılacak seçimler 

ile danışma konferanslarının çalışma esasları. 
b) Siyasi Partiler Kanunu'na ve parti tüzüğüne göre parti için

de yapılacak her kademedeki seçimlerin kural ve yöntemleri. 
c) MYK'nın iş bölümü, çalışma esasları ve usulleri, 
d) Partinin eylem birliği ve azınlık hakları, 
e) Partinin çalışma ve yerleşim alanları ve işçi-emekçilerin ça

lıştıkları alanlar ile partili kadınların ve gençlerin örgütlenme biçim
leri. 

0 PİDK'ya yapılacak başvurular, işlemler ile tüzükte belirtil-



mcmiş diğer esas ve usuller, 
g) Ve ihtiyaç duyulan diğer yönetmelikler, P M tarafından hazır

lanır. 

Madde 30: PARTI D A N ı Ş M A K O N F E R A N S L A R ı 
Parti büyük kongresine, il ve ilçe kongrelerine siyasal kararlar 

ve seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan merkez, 
il ve ilçe düzeyindeki danışma organlarıdır. Parti danışma konfe
ranslarına üyeler ve fahri üyeler katılır. Parti danışma konferansları
nın amacı parti politikalarının en geniş üye katılımıyla oluşturulma
sı ve bir tavsiye seçim listesinin büyük kongreye, il ve ilçe kongre
lerine sunulmasıdır. Parti danışma konferanslarına üyelerin ve fahri 
üyelerin hangi esaslar dahilinde katılacağı ve parti danışma konfe
ranslarının çalışma şekli 29. maddede belirtilen seçim yönetmeli-
ğince saptanır. Parti danışma konferansları; büyük kongre, il ve i l 
çe kongreleri ile aynı zamanda toplanır. 

Madde 31: M E C L I S G R U P L A R ı 
a) T B M M Parti Grubu: 
Partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük kongre kararları ve 

parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel baş
kan meclis üyesi ise grup başkanıdır. Görev ve yetkileri grup iç tü
züğü ile belirlenir. 

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları: 
Belediye meclisleri ve il genel meclislerindeki partili üyeler 

kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu 
grubun başkanıdır. Belediye başkanı partili değil ise il başkanı, 
yokluğunda ilçe başkanı grubun doğal başkanıdır. Meclis grupları 
kendi içlerinde başkan vekili ve sözcülerini seçer. İl ve ilçe baş
kanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları gö
rüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya 
çağırırlar ve toplantıyı yönetirler. 



S E Ç I M L E R D E A D A Y L A R ı N BELIRLENMESI 
Madde 32: M I L L E T V E K I L I ÖN SEÇIMI 
Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti 

üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön se
çimler SPY ve P M tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü göste
rir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde P M , üye tam 
sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme 
yöntemlerine başvurma kararı alabilir. 

Madde 33: Y E R E L S E Ç I M L E R D E PARTI 
A D A Y L A R ı N ı N BELIRLENMESI 

Yerel seçimlerde parti adayları SPY ve bu konuda hazırlanacak 
yönetmeliğe göre yapılacak seçimlerde belirlenir. O seçim bölge
sindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle be
lirlenir. Ön seçimler SPY ve P M tarafından hazırlanacak ön seçim 
usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde 
P M , üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer 
aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir. 

Madde 34: Y A P T ı R ı M G E R E K T I R E N K O N U L A R 
Yasa ve tüzük gereklerini yerine getirmeyen, üst kurulların ve 

disiplin kurullarının sürekli yazılarını zamanında yanıtlamayan il ve 
ilçe yönetim kurulları, başkan ve üyeleri üst yönetim kurullarınca 
yazı ile uyarılır. Verilen en çok 30 günlük süre içinde uyarı gerekle
rini yerine getirmeyen başkan ve yönetim kurullarının yenilenmesi 
amacıyla ilçe ve il kongreleri bir üst kurul tarafından 30 gün içinde 
toplantıya çağrılır. İl ve ilçe kongreleri bu konuda kongre çağrısı ya
pan üst kurula yardımcı olmakla yükümlüdür. Kongreyi toplamayan 
başkan ve yönetim kurulları bir üst kurulca görevden alınır. Benzeri 
durumlarda 1/5 oranında kongre delegesinin, 1/10 oranında üyenin 
yazılı başvurusuyla olağanüstü kongreye gidilir. 



Madde 35: DISIPLIN K U R U L L A R ı 
a) Merkez Disiplin Kurulu ( M D K ) : 
Büyük kongrece gizli oyla seçilen 7 asil, 4 yedek üyeden olu

şur. 
b) İl Disiplin Kurulu: 
İl kongresinde gizli oyla seçilen 3 asil, bir yedek üyeden olu

şur. 
c) T B M M Grup Disiplin Kurulu. 
Grup genel kurulunca seçilen 5 asil, bir yedek üyeden oluşur. 

Bu kurullarda görev alanlar partinin diğer organlarında görev ala
mazlar. 

Yetkileri: M D K , partinin merkez organlarında görevli olanlar, 
il başkanları, il yönetim kurulu üyelerinin disiplin suçlarını karara 
bağlar. Yukarıda sayılan kurul üyelerinin dışındaki disiplin suçları, 
ilgili disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ayrıca il disiplin kurulu 
üyelerinin disiplin suçları da M D K ' d a karara bağlanır. M D K aynı 
zamanda il disiplin kurullarının üst itiraz organıdır. Disiplin kurulla
rı SPY'nin 55. maddesine göre çalışır. 

Disiplin Kurulu'na Başvuru: 
a) Genel başkan, P M üyeleri ve M Y K üyeleri. M D K üyeleri, il 

başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyeleri 
hakkında, görevleri ile ilgili disiplin suçları nedeniyle üyesi olduk
ları organ veya üst organ tarafından resen veya şikayet üzerine 
M D K ' y a başvurulabilir. 

b) Yukarıda sayılan partililerin görevleri dışındaki disiplin suç
ları ilgili ¡1 disiplin kurullarınca karara bağlanır. Organların üyeleri 
kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz. İl yönetim ku
rulları, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulları hakkında; ilçe yöne
tim kurulları belde başkanları ve tüm üyeler hakkında resen veya 
şikayet üzerine il disiplin kuruluna başvurabilir. İlgiliyi disipline 
sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara, parti tüzüğüne, yasa-



lara ve yönetmeliklere uygun düzenler. Başvuru veya sevk işlemin
de bulunan kişi veya örgüt başvurusuna esas teşkil eden tüzük hü
kümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bil
gi, belge, tanık ve her türlü kanıtı bir dilekçeyle ilgili organa ilet
mek durumundadır. 

Çalışma Yöntemi: 
a) Disiplin kurulu kendisine yapılan başvuru veya şevki en geç 

iki ay içinde sonuçlandırır. Ancak disiplin kurulu ilgiliyi tedbiren 
görevinden alırsa 1 ay içinde karar verir. Disiplin kurulu karar ve
rinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun gö
rüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüş
me açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz. Disiplin kurulunca 
verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında her kademedeki parti 
kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Ancak 
MDK'nın vermiş olduğu kararlar P M veya büyük kongrede kaldırı
labilir. Bunun için ilgilinin şahsen veya il yönetim kurulunun 
1/5'inin; P M veya büyük kongrenin 1/20'sinin başvurusu gerekli
dir. Parti disiplin kuruluna sevkedilen üye disiplin kurulunun kesin 
kararı olmadığı sürece masumdur. Ancak disiplin kurulu gerekli gö
rürse tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen 
üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal alabilir. Disiplin kurulun
ca hakkında geçici çıkarma cezası verilen üye parti faaliyetine katı
lamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz. Ancak geçici çıkar
ma süresinde partinin programı, tüzüğü ve parti organlarının bağla
yıcı kararlarına uymakla yükümlüdür. 

b) Partiden kesin çıkarmada karar yeter sayısı, üye tamsayısı
nın 2/3'sidir. Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı ve sözlü sa
vunma hakkına sahiptir. Sevk edilen üyeye savunması için yazılı 
çağrı yapılır. Bu çağrıya 15 gün içinde yanıt vermeyen üye savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu süre seçim dönemlerinde SPY'nin 
55. maddesi çerçevesinde 7 güne indirilebilir. Kasıtlı suç isnadı ve 
asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir ve bu konuda di-



siplin kurulu resen işlem yapar. Disiplin kurulu kararı alınmadan 
parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklanamaz. Kadına 
yönelik suçların disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir. 
Disiplin kurullarında görev alanlar partinin diğer organlarında gö
rev alamazlar. 

Karar Düzeltme ve Yeniden Yargılama Talebi: 
M Y K . M D K kararlarına karşı düzeltme ve yargılanmanın yeni

lenmesi talebiyle M D K ' y a başvurabilir. Karar düzeltme talebi her 
zaman yapılabilir. Her iki başv uruda da gerekçeler gösterilir. Bu 
başvurular tüzük ve SPY'de belirtilen itiraz yolları arasında değer
lendirilmez. M D K bu talebi en geç 30 gün içinde karara bağlar. 
Karar düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar disiplin kurulu kararı 
uygulamaya sokulmaz. 

Madde 36: DISIPLIN SUÇ V E Y A P T ı R ı M L A R ı 
Disiplin yaptırımları uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve 

üyelikten kesin çıkarmadır. 
Aşağıdaki disiplin suçlarına karşılarında yazılan yaptırımlar uy

gulanır. Disiplin suçunun ilk işlenmesinde en alt yaptırım, tekrarı 
halinde sırasıyla bir üst yaptırım uygulanır. 

a) Geçerli bir sebebi olmaksızın ödentisini yazılı talebe rağmen 
4 ay üst üste ödemeyen üyeye uyan ve kınama, 

b) Parti işlerinde özel çıkar sağlayanlara kesin çıkarma, 
c) Parti parasına ve malına zarar verenlere kınama, geçici çıkar

ma ya da kesin çıkarma, 
d) Parti defter ve evraklarında tahrifat yapanlara kınama, geçici 

çıkarma ve kesin çıkarma, 
e) Temel insan hakları ihlallerinde bulunanlara kınama, geçici 

çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır. 
f) Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü şiddet ve tacizde 

bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma, yaptırımı 
uygulanır. 



itiraz: tl disiplin kurulu kararlarına karşı M D K ' y a başvurulabi
lir. Hakkında partiden ya da gruptan geçici veya kesin çıkarma ce
zası verilen parti üyesi parti içi itiraz yollarını tükettikten sonra 
SPY'nin 57. maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir Yargı 
kararı kesindir. 

Madde 37: M A L I H Ü K Ü M L E R 
a) Partinin gelirleri, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve 

rumuzlarının satışından sağlanacak gelirler, partice düzenlenen eğ
lence, tiyatro, film gösterimi, konser ve yemeklerinden sağlanacak 
gelirler ve SPY'de belirtilen diğer kaynaklardır. Partiye üye olan 
herkesten en az 10 milyon en çok 100 milyon T L giriş aidatı alınır 
Giriş aidatı genel merkeze aktarılır. Parti üye aidatlarının aylık tutarı 
en az 5 milyon T L , en fazla 100 milyon TL'dir. 

b) Bu miktar üye tarafından belirlenir ya da değiştirilir. Genel 
ve yerel seçimlerde adaylık için başvuru ödentisi PM'ce belirlenir 
Partinin bütçesi, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin he
saplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin 
yapılmasına ilişkin usuller SPY'n in ilgili hükümleri ve tüzük doğ
rultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir. Parti
nin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçe
vesinde belgelendirilir ve muhasebeleştirilir. Partinin bütün organ
ları görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve muha
sebesinin tutulmasından birinci dereceden sorumludur. 

Madde 38: G I D E R L E R D E S O R U M L U L U K V E YETKI 
Partinin giderleri ve girişeceği yükümlülükler, genel merkezde 

parti tüzel kişiliği, illerde i l . ilçelerde ilçe Örgütü adına yapılır. Yü
kümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak 
üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi ver
mek için: 

Genel merkezde genel başkan veya genel başkan yardımcıla-



rından biri ile saymanın, illerde; İl Yönetim Kurulu oluşmuş ise 
başkan ve saymanın, başkan bulunmadığında sekreter ile saymanın. 
İl Meclisi oluşmuş ise. başkan ve saymanın, başkan bulunmadığın
da İl Yürütme Kurulu üyelerinden biri ile saymanın, ilçelerde, baş
kan ve saymanın, başkan bulunmadığında sekreter ile saymanın, 
imzalarının bulunması zorunludur. 

Madde 39; T U T U L A C A K D E F T E R L E R 
Her kademedeki parti organları. SPY de gösterilen defter ve 

kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler 
dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklar
dan nasıl yararlanılacağı yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenir. 

Madde 40: SPY V E DIĞER H Ü K Ü M L E R 
Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde SPY ve siyasi 

pa: tilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPY ve 
diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kul
lanılır. 

Madde 41: ÇEŞITLI H Ü K Ü M L E R 
a) İl ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olanlar, diğer 

bir i l . ilçe yönetim kurulları ile merkez yürütme kurulu üyesi ola
maz. 

b) Bu tüzükte üst organlar ve kurallar için öngörülen esaslar 
aksine hüküm olmadığı takdirde alt organ ve kurullar için de geçer
lidir Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uy
gulanır. 
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