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YURT PARTİSİ 

TÜZÜĞÜ 

KISIM - I -

GENEL ESASLAR - ÜYELİK 

1. BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

KURULUŞ 

Madde 1 

Parti'nin adı "Yurt Partisidir. Parti'nin kısaltılmış adı "Yurt-P" dir, mer
kezi Ankara'dadır. 

Yurt Partisi, hak temelinde halka hizmet için bu Tüzükte adları yazılı 
kurucular tarafından 14.03.2002 tarihinde kurulmuştur. 

Yurt Partisi'nin amblemi uzak görüşlülüğü, cesareti ve Türkiye için 
korkusuzca mücadeleyi temsil eden "Beyaz Şahin" figürünün yer aldığı, 
mavi zemin üzerine yeşil renkli Türkiye haritası ile onu çevreleyen kır
mızı renkteki güvenlik şeridi üzerindeki "YURT PARTİSİ" yazısından 
ibarettir. 

AMAÇ 

Madde 2 

Yurt Partisi'nin kuruluş amacı, bilimsel siyaset esaslarına göre Türki
ye ve dünya gerçeklerini araştırmak , anlamak ve bu gerçeklerden kay
naklanan haklara dayalı, yeni bir dayanışma ve demokrasi toplumu ya
ratmaktır . Yurt Partisi üyeleri bu idealde bütünleşmiş ve parti düşünce
sini aynı temelde ortaklaşa yaratan etkin üyelerdir. 

Yurt Partisi; hak, hizmet, emek, dayanışma toplumu, demokrasi, bi
limsel siyaset, ulusal siyaset, eşit ve özgür yurttaşlık kavramlarının içe
riğindeki esasları en yüce değer olarak kabul eder. 

Yurt Partisi'nin düşünce kaynakları, tarihsel ve kültürel değerlerimizle 
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beslenen, özünü ve esaslarını Kuwa-i Milliye'den alarak Kurtuluş Sava
şı yıllarından günümüzü aydınlatan Atatürk ilke ve düşünceleri ile olgun
laşan ulus ve yurt sevgisidir, doğru tarih ve doğru kültür bilincidir. 

Yurt Partisi'nin siyaseti, ulusal siyasettir . Yurt Partisi bu siyaseti, 
Atatürk Devrimi ve ilkeleri ışığında, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri 
olan insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı demokratik, laik ve sos
yal hukuk devletine sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez 
bütünlüğü ve birliğini koruyarak, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokra
si ilkelerini yaşama geçirerek gerçekleştirir. 

Yurt Partisi bu esaslar ışığında; 

Bireylerin siyasi, ekonomik, düşünce, inanç ve kültürel özgürlüklerini 
yaşadığı ve TAM BİR DEMOKRASİNİN gerçekleştiği, 

Hukuk kurallarının egemen ve yargının bağımsız olduğu bir HUKUK 
DEVLETİ anlayışının öne çıktığı, 

"Şeffaf Devlet", 'Temiz Siyasetin" kural olduğu, yöneticilerin hesap 
verdiği "DEMOKRATİK DEVLET'in" yerleştiği, 

Yolsuzluk ve israfın ortadan kaldırıldığı, enflasyon ve faizin tek hane
li rakama indiği, yüksek büyümenin sürdürüldüğü, işsizliğin azaldığı, ta
rımda verimliliğin arttığı, yoksulluğun yok edildiği, gelir dağılımının iyileş
tiği, devletin rant paylaşım aracı olmaktan kurtarılıp etkili hale getirildiği, 
rekabetçi piyasa ekonomisinin güçlü bir sosyal devletle birlikte yer aldı
ğı, İSTİKRARLI GELİŞEN EKONOMİ'nin kurulduğu, 

Toplumsal adalet ve dayanışmanın geliştiği, BARIŞ VE UZLAŞMA 
ORTAMI'nın egemen olduğu, 

Katılımcı demokrasi ve verimlilik ilkeleri ışığında DEVLETİN YENİ
DEN YAPILANDIRILDIĞI, 

İnsanın en yüksek değer olarak tanımlandığı, eğitim sisteminden çev
re, ulaşım ve sağlıklı kentleşmeye kadar her alanda sürekli gelişmesinin 
sağlandığı BİLGİ TOPLUMU'nu hedefleyen bir TÜRKİYE kurmak 

ve yukarda yazılı esaslara göre hazırlanmış, programında yazılı hiz
metleri gerçekleştirmek için çalışır. 
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KAPSAM 

Madde 3 

Bu Tüzük Yurt Partisi'nin kuruluşunu, örgütlenmesini, çalışma esasla
rını, organlarının ve üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mal edin
mesi ile gelir ve giderlerini, denetlenmesini ve kapanmasını düzenleyen 
hükümleri kapsar. 

YURT PARTİSİNİN SİYASET ANLAYIŞI VE ÇAUŞMA İLKELERİ 

Madde 4 

Bilimsel siyaset ilkelerine dayalı, parti içi demokrasi, kurumlaşma ve 
üyelerin etkinliği parti çalışmalarında temel alınan esaslardır.. 

Yurt Partisi halka hizmeti bütün siyasal çalışmalarının temel amacı 
sayar. Yurt Partisi hizmeti, insan sevgisi ve insanın insana olan sorum
luluğu olarak kabul eder. 

a) Yurt Partisi üyeleri, toplumsal ilişkilerinde ve siyasal çalışmalarında 
hukuk ve ahlak kuralları ile parti ilkelerine uymak zorundadır. 

b) Yurt Partisi üyeleri arasında saygı, sevgi ve dayanışma esastır. 

c) Yurt Partisi üyeleri özel hayatlarında hukuk ve ahlak kuralları çer
çevesinde davranmayı Partiye ve topluma karşı görev ve sorumluluğu
nun bir gereği olarak anlar. 

d) Yurt Partisi'nde; partinin temel ilkelerine, programına, yetkili kurul
larında ilkeler ve program çerçevesinde üretilen görüş ve düşüncelere 
ve bu çerçevede parti yetkililerinin yaptığı açıklamalara bağlı olarak si
yaset yapılır. 

e) Yurt Partisi siyaseti; yurttaşların refah ve mutluluğuna , toplumun 
iyiliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesine yönelik hizmet
lerin bütünü olarak algılar. 

f) Parti içi demokrasi, üyelerin katılımı ve etkinliği bütün siyasal çalış
malarda esastır. 

g) Parti üyeleri, Parti ve devlet görevlerinin gerektirdiği bilgi ve bece
rileri kazanmaya çalışır. 
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h) Yurt Partisi'nde en yetenekli üyeleri en uygun görevlere seçmek 
için bütün üyeler gerekli çabayı gösterir. Görevin gerektirdiği yetenek ve 
yeterliği taşımayanların kayırma ve kollamayla hak etmedikleri görevle
re seçilmeleri Parti ve ülke için zararlı bir gelişme olarak algılanır. 

i) Parti görevleri; eşitlik, adalet, haklara saygı, yetenek ve yeterlik an
layışı temelinde partililerin tümüne açıktır . 

j) Halkın siyasete katılımı Yurt Partisi'nde temel amaçtır. Bu amacı 
gerçekleştirmek ve ortak aklı oluşturmak için Yurt Partisi organları ve 
üyeleri gerekli çalışmaları yapar. 

k) Yurt Partisi'nde asıl olan üyeliktir .Yurt Partisi üye, örgüt ve prog
ram partisidir. 

I) Yurt Partisi siyasal çalışmalarını bilimsel siyaset esaslarına göre 
sürdürür. Bunun için parti çalışmaları bilimsel incelemelere dayalı bilgi 
ve üretkenlik temelinde yürütülür. 

m) Parti'nin kurumlaşması, üyelerin eğitimi ve etkinliği parti içi demok
rasi , siyasetin bilimsel esaslara göre yapılması, kurumlarının , organla
rının çalıştırılması, Partide toplu çalışma ve ortaklaşa düşünce üretme 
kültürümüzün geliştirilmesi Yurt Partisi'nin siyasal kültür anlayışının te
mel ilke ve kavramlarıdır. 

2. BÖLÜM 

ÜYELİK 

PARTİ KÜTÜĞÜ 

Madde 5 

Üyelikle ilgili bütün işlemleri ve bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına 
Parti Kütüğü denir. Parti Kütüğü'nün düzenleme, tutulma, gerektiğinde 
bilgisayar ortamından kağıda geçirilme ve kütükten yararlanma biçimi 
üyelik yönetmeliği ile düzenlenir. "Parti Kütüğü" Genel Merkez'de tutu
lur. 
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ÜYE KÜTÜĞÜNÜN AÇIKLIĞI 

Madde 6 

Parti Kütüğü bütün üyelerin incelemesine açıktır. 

ÜYELİĞE GİRİŞ 

Madde 7 

18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sa
hip bulunan, parti Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen ve yasalar 
gereği siyasal partilere girmesi yasaklanmamış her yurttaş Yurt Parti-
si'ne üye olabilir. 

Yurt Partisi'ne üyelik için başvuranlar arasında din , dil, ırk, cinsiyet, 
aile, zümre, sınıf ve meslek ayrımı gözetilmez. 

Hiç kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, 
aynı zamanda birden fazla siyasi partiye üye olanların Yurt Partisi'nde-
ki üyelik sıfatı sona ermiş sayılır. 

Üye olmak isteyen kişi, ikamet ettiği veya çalıştığı yerin ilçe başkanlı
ğına, ilçe örgütü kurulmamışsa, il örgütüne; il örgütü de kurulmamışsa 
Genel Merkeze, üye kayıt formu doldurarak, kimlik belgesi ile birlikte 
doğrudan başvurur. Başvuruda bulunan kimseye tarih ve kayıt numara
sı olan bir alındı belgesi verilir. 

Başvuruda yapılacak işlemler, başvuru belgesinde yer alacak bilgiler 
ile belgenin çoğaltma,dağıtma ve tutulma biçimi üyelik yönetmeliğinde 
düzenlenir. 

ADAY ÜYELİK 

Madde 8 

Aday üyelik, ilçe başkanlığının önerisi ile il yönetiminin kararı ve Mer
kez Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşir. 

Aday üye, asıl üyenin bütün yükümlülüklerini yerine getirir, ancak seç
me ve seçilme hakkını kullanamaz. 

Aday üyeliğin başlangıç tarihi, ilçe başkanlığına başvuru tarihidir. Üye 
kayıt başvuru belgesi bir ay içinde Genel Sekreterliğe ulaştırılır. 

5 



Parti Kütüğüne göre iki ayda bir Genel Sekreterliğin gönderdiği aday 

üye çizelgeleri, ilçeye ulaşmasını izleyen yedi gün içinde ilçe binaların

da herkesin görüp inceleyebileceği bir yere asılır ve itiraz için bir ay sü

re ile askıda kalır, ilçe başkanlığı da, yapılan itirazı on beş gün içinde 

karara bağlar. İlçe başkanlığının kararına karşı .il başkanlığına yedi gün 

içinde itiraz edilebilir. İl yönetim kurulu, on beş gün içinde kararını verir, 

il yönetim kurulunun bu kararı kesindir. 

Yukarıdaki süreler içinde, ilgili yönetim kurullarının başvuruyu karara 

bağlamaması durumunda aday üyelik kesinleşmiş sayılır. Asıl üyeliğe 

geçiş için yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getiren aday üye, baş

vuru tarihinden itibaren bir yıl içinde asıl üye olur. 

ADAY ÜYELERİN EĞİTİMİ 

Madde 9 

Parti içi eğitim, asıl üyeliğin zorunlu koşullarındandır. Aday üyelerin 

alacakları eğitim MYK'nca programlanır. MYK, hazırladığı aday üye eği

tim programını kendisi uygulayabileceği gibi, bu konuda il ve ilçe baş

kanlıklarını da görevlendirebilir. 

ÜYE KAYIT DEFTERİ 

Madde 10 

Üye kayıt defteri üyenin oturduğu veya çalıştığı muhtarlık bölgesine 

göre düzenlenir. Her mahalle veya köy için ayrı ayrı üye kayıt defteri tu

tulur. Üyenin soyadı, adı, varsa ikinci adı, doğduğu il, doğduğu yıl, baba 

adı, ana adı, adresi ve mesleği gibi bilgileri içeren üye kayıt defterleri, il

çe seçim kurulu başkanlığına onaylatılarak kullanılır. 

Üye kayıt defter bilgileri ile Parti Kütüğü'nün çelişmesi durumunda, 

Parti Kütüğü'ndeki bilgiler geçerlidir. 
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MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÜYE YAZIMI 

Madde 11 

Parti yararı açısından gerekli görülerek Genel Başkan veya MYK üye
lerince önerilen kişiler, MYK kararı ile asıl üye yazılabilir. Bu madde 
kapsamında üyeliğine karar verilenlerin sayısı, üye yazıldıkları ilin top
lam üye sayısının yüzde onundan fazla olmaz. Ancak il içindeki toplam 
üye sayısı il yönetim kurulu sayısından az ise bu hüküm uygulanmaz. 

Bu yetki, il yönetim kurullarının önerisi üzerine de kullanılabilir. 

ÜYELİK ÖDENTİLERİ 

Madde 12 

Yıllık Üyelik Ödentisi'nin alt sınırı 12.000.000.- TL. , üst sınırı ise 
240.000.000.- TL.' dir. 

Üyelik için başvuran herkesten 10.000.000.- TL giriş ; aday ve asıl 
üyelerden de alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla, üyenin ken
disince belirlenen tutarda yıllık üyelik ödentisi alınır. Yıllık ödentinin 
ödeme biçimi ve örgüt kademeleri arasında ne şekilde pay edileceği 
"Üyelik Yönetmeliği'nde" düzenlenir. 

Üyelik hak ve görevleri üyelik ödentilerinin düzenli bir şekilde öden
mesiyle hukuki geçerlilik kazanır. Üye ödentisini, ödemesi zamanında 
ödemeyen üyenin seçme ve seçilme hakkı üyelik ödentisini ödeyinceye 
kadar askıya alınmış olur. 

Ödentisini düzenli ödemeyen üyeye ilçe başkanlığınca uyarı yazısı 
yazılır. Üyelik ödentisini 15 gün içinde yazıda gösterilen banka hesabı
na yatırmayan üyeye ikinci ihtar yapılır. Tebligat adresi üye kayıt defte
rinde yer alan ikamet veya iş yeri adresidir. İkinci ihtarı takip eden otuz 
gün içinde üye ödentisinin ödenmemesi halinde seçme ve seçilme hak
ları askıya alınır. Bu durumdaki üyeler üyelik aidat borçlarını doksan gün 
içerisinde ödemedikleri takdirde, Partiyle ilişkileri de dikkate alınarak il
çe başkanlığının kararı ve il başkanının onayıyla üyeliklerine son verilir. 
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ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ 

Madde 13 

Üyeler parti görevlerini çıkar aracı olarak kullanamaz. Üyeler halkın 
refah ve mutluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi için diğer bü
tün üyelerle ve yurttaşlarla işbirliği ve dayanışma içinde aşağıda yazılı 
hak ve görevler kapsamında çağdaş ve demokratik bir siyasal parti üye
sinin sahip olması gereken bütün hakları kullanırlar ve görevlerini yerine 
getirirler. 

Üyelerin Haklan Ve Görevleri Şunlardır: 

a) Parti'nin ve kendisinin haksızlıklara karşı savunulmasını istemek, 

b) Parti çalışmaları konusunda bilgilendirilmesini istemek, 

c) Ödentileri düzenli ödemek koşuluyla, seçimle gelinen görevlere 
aday olabilmek, 

d) Parti Tüzük, Program ve politikaları hakkında görüş, öneri ve eleş
tirilerde bulunmak, 

e) Parti'nin, Tüzüğünü, Programını, politikalarını, hizmetlerini, yöre, 
ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili görüşlerini, her olanaktan yararlanarak 
duyurmaya, yaymaya ve benimsetmeye çalışmak, 

f) Parti'nin yerel sorunlara çözüm arayışı çalışmalarına katılmak, so
runları çözecek politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, geliştiri
len politikaları halka benimsetmek için çalışmak, 

g) Parti üst birimlerinin geliştirdiği politikaları öğrenmek, öğretmek, bu 
politikaların oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına çalışmak, 

h) Her kademedeki parti yönetimlerinin, örgüt birimlerinin çalışmaları
nı ve işleyişini izlemek, bu konularda görüş belirtmek, çalışmalara katıl
mak, 

i) Parti içi eğitim çalışmalarına katılmak, 

j) Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmek, 

k) Seçimlerde parti adaylarını desteklemek ve kazanmaları için çalış

mak, 
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I) Seçildikleri yada görev aldıkları Parti organlarının toplantılarına ve 
çalışmalarına katılmak, 

m) Görevden ayrılırken devir işlemlerini eksiksiz yapmak, 

n) Parti gelirlerinin artırılmasına çalışmak, 

o) Kendi meslek alanlarında, demokratik kitle örgütlerinde, toplumsal 
örgütlenmeye katkıda bulunarak yöre halkı ile dayanışma içinde olmak, 

p) Yasalarda , Tüzükte ve Parti içi düzenlemelerde üyelere tanınan 
hakları kullanmak, yapmaları öngörülen görevleri yerine getirmek. 

q) Parti'nin her türlü hesap ve işlemleri hakkında bilgi edinmek. 

PARTİ KİMLİK KARTI 

Madde14 

Kimlik kartlarının içeriği ve veriliş biçimi Üyelik Yönetmeliği'nde dü
zenlenir. 

YER DEĞİŞTİRME 

Madde15 

Kayıtlı olduğu ilçeden ayrılan üye; bir ay içerisinde, yeni taşındığı ye
rin ilçe başkanlığına başvurarak üyelik kaydının getirilmesini ister. Yer 
değişimi, aynı ilçe tarafından ilgili örgüt birimlerine ve Genel Sekreterli
ğe bildirilir. 

Birden çok ilçede üye olunamaz. Bu yasağa aykırı davranılması duru
munda, en son ikamet edilen ilçedeki üyelik kaydı geçerlidir. Birden çok 
ilçede üyelik kaydı bulunan üye için, disiplin kovuşturmasına gerek olup 
olmadığını tespit edebilmek ve il disiplin kuruluna şevkini sağlamak 
amacıyla, son ikametgahının bulunduğu ilçedeki yönetim kurulunun ka
rarı ile hakkında soruşturma açılabilir. 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ 

Madde 16 

Disiplin suçları dışında; 

a) Üye yazımı sırasında yasaların ve Tüzüğün öngördüğü nitelikleri 
taşımadığı, 
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b) Bu nitelikleri yitirdiği, 

c) Parti Tüzüğüne ve ilgili yönetmeliklere aykırı işlem yapıldığı 

saptananların üyeliği il yönetim kurulu kararıyla düşürülür. 

İlçe başkanlıkları, üyeliğin düşürülmesini gerektiren durumların varlı
ğını saptadıktan sonra, yedi gün içinde yazılı olarak il başkanlığına baş
vururlar. 

İl yönetim kurulu, üyeden on beş gün içinde yazılı olarak bilgi verme
sini ister ve bu süre içinde cevap verilmez veya verilen cevap yeterli gö
rülmezse, il yönetim kurulu o partilinin üyeliğini düşürmeye karar verir ve 
sonucu on beş gün içinde ilgiliye bildirir. 

İlgili, kararın kendisine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde 
MYK'na itiraz edebilir .MYK'nun kararı kesindir. Bu karar, ilgiliye, Genel 
Sekreterliğe, il ve ilçe başkanlıklarına bildirilir. 

Genel Sekreterlik, üyeliğin düşmesini gerektiren durumu kendisi belir
ler ise il yönetim kurulundan yukarıdaki sürecin işletilmesini isteyebilir. 

PARTİDEN AYRILMA 

Madde 17 

Ayrılmak isteyen üye, üyesi bulunduğu ilçeye yazılı olarak başvurur, 
istemin ve imzanın kendisine ait olduğu saptandıktan sonra, ilgilinin 
üyeliğinin sona erdiği, yedi gün içinde Genel Sekreterliğe ve il başkanlı
ğına bildirilir. 

ÜYELİĞE KABUL ETMEME 

Madde18 

Üye olma istemi sebep gösterilmeksizin reddedilebilir. Üyeliğe kayıt 
olma isteminin reddine karşı, reddeden örgüt biriminin bir üst kademesi
ne bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar MYK'nun ona
yından sonra kesinleşir. 
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KJSIM - II-

PARTİ ORGANLARI 

1. BÖLÜM 

PARTİ ÖRGÜT VE KURULLARI 

ÖRGÜTLER 

Madde 19 

Parti örgütleri aşağıdaki organ ve yardımcı kurullardan oluşur: 

1 - Merkez Organları : 

a. Büyük Kongre 

b. Genel Başkan 

c. Parti Meclisi 

d. Merkez Yönetim Kurulu 

- Genel Başkan Yardımcıları 

- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları 

- Genel Sayman 

e. Merkez Disiplin Kurulu 

2- i l , İlçe, Belde Örgütleri ve Disiplin Kurulları: 

A- İl Örgütü 

a. İl Kongresi 

b. il Yönetim Kurulu 

c. İl Başkanı 

d. il Disiplin Kurulu 

B- İlçe Örgütü: 

a. ilçe Kongresi 

b. ilçe Yönetim Kurulu 

c. ilçe Başkanı 

C- Belde Örgütleri 
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3. Parti Grupları: 

a. TBMM Parti Grubu 

b. TBMM Parti Grubu Yönetim Kurulu 

c. TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu 

d. il Genel Meclisleri Parti Grupları 

e. Belediye Meclisleri Parti Grupları 

4. Yardımcı Kurul, Kol, Komisyon ve Temsilcilikler 

a. Genel Merkez Danışma Kurulu 

b. Kadın Kolları 

c. Gençlik Kolları 

d. Parti Temsilcileri 

2. BÖLÜM 
BÜYÜK KONGRE 

BÜYÜK KONGRE ÜYELERİ 
Madde 20 
Yurt Partisi'nin en yüksek organı "Büyük Kongredir". 

Büyük kongre seçilmiş üyelerle doğal üyelerden oluşur. Kongrenin se
çilmiş üyeleri TBMM'nin üye tam sayısının iki katıdır. Kongrenin seçil
miş üyeleri il kongrelerinden seçilen delegelerdir. 

Doğal üyeler, Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi Üyeleri, Merkez Yö
netim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti üyesi olan ba
kanlar ve milletvekilleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca 
il kongrelerine delege seçilemezler. 

il sınırları içersinde Parti üyelerinin toplam sayısı 600'den fazla değil
se, il kongresi ildeki tüm üyelerin katılımı ile toplanarak büyük kongre 
delegelerini seçebilir. 

Büyük kongre, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş toplam üye sa
yısının 1100 sayısını aşmaması halinde, bu üyelerin tamamının katılımı 
ile yapılır. 
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PARTİ KURUCULARI 

Madde 21 
Parti kurucuları, seçilmiş delegelerin yüzde on beşinden fazla olma

mak kaydıyla ve parti üyelikleri devam ettiği müddetçe, ilk büyük kong
re dahil büyük kongrenin doğal üyesidirler. 

Parti kurucuları seçilmiş delegenin yüzde on beşinden fazla ise doğal 
delegeler kurucular arasından seçimle belirlenir. 

Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanmasın
dan başlayarak iki yıl içerisinde toplamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, büyük kongrenin yetki
lerini Kurucular Kurulu kullanır. 

Parti'nin Genel Başkanı ile yaş kaydı aranmaksızın kuruculuk şartla
rını taşıyan Parti Meclisi üyeleriyle disiplin kurulu üyeleri ve milletvekille
ri bu kurulun doğal üyeleridir. 

ONUR ÜYELERİ 

Madde 22 

Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, parti 
üyesiyken başbakanlık, bakanlık, TBMM üyeliği yapmış olanlar ile sen
dikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin en üst bi
rimlerinin parti üyesi olan başkanları; büyük kongre üyesi olmayan il 
başkanları, Büyükşehir ve il merkez belediye başkanları ile Tüzük hü
kümlerine göre Genel Merkezde oluşturulan danışma kurullarının baş
kanları, büyük kongreye onur üyesi olarak çağrılırlar. 

Onur üyeleri, büyük kongrede konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. 

BÜYÜK KONGREDE ADAYLIK 

Madde 23 

Genel Başkanlık, Parti Meclisi üyeliği ve Merkez Disiplin Kurulu üye
liklerine aday olacaklar, Parti'nin bütün üyelerinin katılımına açık olarak 
yapılan ön seçimle belirlenir yada büyük kongrede hazır olan üyelerinin 
yüzde yirmisinin imzası ile aday olarak önerilebilirler. 
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BÜYÜK KONGRENİN TOPLANMASI 
Madde 24 
Büyük kongre iki yılda bir toplanır. Bu süre Merkez Yönetim Kurulu 

kararıyla bir yıla kadar uzatılabilir. 

Büyük kongre toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tam sayısının 
salt çoğunluğudur, ilk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sa
yısı bulunmuyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı ye
ter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, hazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya 
parti politikalarını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri 
karara bağlamak için bunların Genel Başkan, Parti Meclisi veya büyük 
kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması ge
rekir. 

Kanunlar, Parti Tüzük ve Programı çerçevesinde toplumu ve Devleti 
ilgilendiren konularda, kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına 
dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır 
bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması gerekir. Bu teklif
ler, büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, ko
misyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

BÜYÜK KONGRENİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI 
Madde 25 
Genel Başkan'ın veya Parti Meclisi'nin gerek görmesi veya büyük 

kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine büyük kongre 
olağanüstü olarak toplanır. 

GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 26 
a) Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu üyelerini 

gizli oyla seçmek , 

b) Partinin Tüzük ve Programında değişiklik yapmak, 

c) Parti'nin gelir-gider kesin hesabını kabul ve Parti Meclisini ve Mer
kez Yönetim Kurulu'nu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek, 
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d) Kanunlar, Parti Tüzük ve Programı çerçevesinde toplumu ve Dev
leti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikaları hakkında 
genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar 
almak 

e) Kanunla emredilen veya Parti Tüzüğünün gösterdiği diğer konuları 
karara bağlamak, 

f) Parti'nin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böy
lece hukuki varlığı sona erecek olan Parti'nin mallarının tasfiye ve intikal 
şekline dair kararlar almak, 

g) Büyük kongrede seçilen organlar dışında parti örgütlerini feshet
mek büyük kongrenin yetkilerindedir. 

BÜYÜK KONGRENİN İŞLEYİŞİ 

Madde 27 

Büyük kongre, yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun sağlandığı gö
rülünce, Genel Başkan tarafından açılır. 

Gündeme geçilmeden önce, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzenini 
sağlamak, tutanağı düzenlemek, sayımı ve dökümü denetlemek ve sa
yım döküm sırasında veya sonradan yapılacak itirazları inceleyip karar 
bağlamakla görevli bir kongre divanı oluşturulur. Kongre divanında, bir 
başkan, iki ikinci başkan ve iki katip üye yer alır. Kongre divan başkanı, 
ikinci başkanları ve üyeleri işaret oyu ile seçilir. 

Büyük kongrede, divanın işleyişine yardımcı olmak üzere işin mahiye
tine ve kongrenin taleplerine göre komisyonlar oluşturulur. Komisyonla
rın konuları üye sayısı ve üyelerin seçimi büyük kongre kararı ile belirle
nir. 

Büyük kongrenin toplanması, işleyişi, çalışma ilkeleri ve büyük kong
rede aday olma yöntemi "Büyük Kongre Yönetmeliği" ile belirlenir. 
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3. BÖLÜM 

GENEL BAŞKAN 

GENEL BAŞKANLIK 

Madde 28 

Genel Başkan, büyük kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile en çok üç yıl için seçilir. İlk iki oylamada sonuç alı
namazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Kanunlardaki özel hüküm
ler saklı kalmak kaydıyla Parti adına dava açma ve davada husumet yet
kisi, Genel Başkana, ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere Genel 
Sekretere veya MYK kararı ile yetkili ve görevli kılınan parti avukatları
na aittir. 

Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun başkanı
dır. Yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere bir Genel Başkan Yar
dımcısını görevlendirir. 

GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 29 

Büyük kongre tarafından seçilen Genel Başkan, Tüzük, Program, bü
yük kongre ve PM kararları ışığında Partiyi yönetir. Bu sıfatla: 

a. Partiyi temsil eder. Genel Başkan, bu yetkisini kullanmak üzere, 
Genel Başkan Yardımcılarından birini veya birkaçını görevlendirebilir. 

b. Tüzük, Program, büyük kongre ve PM kararları ışığında parti çalış
malarını yürütme yetkisine sahiptir. Yetkili kurullarca verilen kararların 
uygulanmasını ve parti faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. PM, MYK 
ve T.B.M.M Grubu toplantılarına başkanlık eder. Büyük kongreyi açar ve 
açış konuşmasını yapar. Gerektiğinde, gündemi belirleyerek bunları top
lantıya çağırır. 

c. Hükümette görev alacak bakanları seçer; bunlar arasında görev 
bölümü yapar. 

d. Gerekli gördüğü konular için danışmanlar atar, araştırmalar yaptı
rır. 
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e. Yasa ve Tüzük ile verilen görevleri yerine getirir. 

f. Parti Genel Merkezi'nin çalışmalarını düzenler ve Genel Merkezde 
istihdam edilecek personeli atar. 

GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI 

Madde 30 

Genel Başkanlık boşaldığında; Parti Meclisi MYK'nun çağrısıyla 7 gün 
içerisinde toplanır. PM, Genel Başkan ve PM üyelerini seçmek üzere en 
geç 45 gün içerisinde büyük kongreyi toplar. Kongreye kadar, PM'nden 
seçilen bir Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanlık görevini yürütür. 

4. BÖLÜM 

PARTİ MECLİSİ VE MERKEZ YÖNETİM KURULU 

PARTİ MECLİSİ 

Madde 31 

Parti Meclisi üyeleri büyük kongre tarafından seçilir. Parti Genel Baş
kanı, Parti Meclisi'nin başkanıdır. 

Parti Meclisi üyeleri büyük kongrenin ve büyük kongre yetkilerini kul
lanan Kurucular Kurulu'nun doğal üyeleridir. 

Parti Meclisi, Genel Başkan ve büyük kongrenin gizli oyla seçtiği alt
mış asıl, otuz yedek üyeden oluşur. Boşalan asıl üyelikler, en çok oy 
alandan başlamak kaydı ile yedek üyelerle doldurulur. Aynı sayıda oy 
alan üyeler Parti Meclisi'ne, oy listesindeki sıralarına göre küçükten bü
yüğe doğru öncelikle çağırılırlar 

Parti Meclisi, Genel Başkan'ın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir top
lanır. 

Ayrıca Genel Başkan, gerekli gördüğünde PM'ni olağanüstü toplar. 

Parti Meclisi üyelerinin dörtte birinin gerekçe ve gündem belirterek 
yazılı istemde bulunması halinde, Genel Başkan Parti Meclisi'ni on beş 
gün içinde olağanüstü toplantıya çağırır. 

Yedeklerin çağrılmasına karşın, PM üyelerinin sayısı, üye tam sayısı-
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nın altına düşerse, Genel Başkan, büyük kongreyi olağanüstü toplantı
ya çağırır ve yeni Parti Meclisi seçimi yapılır. 

Parti Meclisi olağan toplantılarına üst üste üç defa özürsüz katılma
yan Parti Meclisi üyesinin üyeliği düşer; yerine yedeği çağrılır. Parti 
Meclisi'nin çalışma biçimi yönetmelikle düzenlenir. 

PARTİ MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 32 

Parti Meclisi iki büyük kongre arasında, Parti Tüzük ve Programına ve 
büyük kongre kararlarına uymak şartıyla, Partiyi ilgilendiren hususlarda 
karar almak ve alınan kararlarını MYK eliyle uygulamak yetkisine sahip
tir. 

Görev ve Yetkileri : 

a) Parti Programını, büyük kongre kararlarını ve seçim bildirgelerini 
topluma benimsetmek için gerekli hedefleri belirler, çalışma programı il
kelerini saptar. 

b) Seçim bildirgelerini onaylar 

c) Parti Programı, büyük kongre kararları ve seçim bildirgeleri doğrul
tusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politikaları ve stratejileri belirler. 

d) Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme kararları 
alır. 

e) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi üyelerinin ve il örgütlerinin 
sunduğu karar tasarılarını görüşerek karara bağlar. 

f) Seçimlere katılıp katılmama kararı alır ve önseçim esas olmak üze
re Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca aday saptama yöntemlerini belirler. 

g) Bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere uluslararası kuruluşlara üyelik 
kararı alabilir. 

h) Yıllık bütçe, bilanço ve kesin hesabı görüşerek karara bağlar. 

i) Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan büyük kongre gündemini ve 
tarihini belirler. 

• j) Yönetmelik tasarılarını görüşür ve karara bağlar 
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k) Genel Başkan'ın yada MYK'nun önerisi üzerine disiplin cezalarının 
kaldırılmasına karar verebilir. 

I) Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan PM çalışma raporunu görü
şüp karara bağlayarak büyük kongreye sunar. 

m) Üyelerin üçte birinin güvensizlik önergesi vermesi durumunda üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla MYK üyelerini görevden ala
bilir 

n) Genel Başkanlığın boşalması durumunda, kendi üyeleri arasından 
büyük kongreye kadar Partiyi temsil edecek birini seçer. 

o) Parti Meclisi, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin topla
namadığı hallerde, Parti'nin hukuki varlığına son verilmesi ve Tüzük ile 
Programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir, 

p) Yasa ve Tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgüt görevlilerini gö
revlerinden alır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile parti örgütlerini 
fesheder, geçici kurullar atar, olağanüstü büyük kongrenin süresi içeri
sinde yapılmasını sağlar. 

r) Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmeliklerini yapar. 

s) Yasalarla ve Tüzükle verilmiş başkaca yetkileri kullanır, görevleri 
yapar. 

t) Parti Meclisi Üyelik kayıtlarının düzenli, yasaya ve tüzüğe uygun ha
le getirilmesi için belirli bir süre vererek Parti'nin tüm üyelerinin kayıtla
rının yenilenmesine karar verebilir. Parti Meclisinin kayıt yenileme ile il
gili kararlarına verilen süre içerisinde uymayan üyelerin kaydı silinir. Bu
na ilişkin uygulamalar "Üyelik Yönetmeliğinde" düzenlenir. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Madde 33 

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan, Genel Başkan Yar
dımcıları, Genel Sayman, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcı
larından oluşur. MYK üye sayısı on beş'den fazla olamaz. 

MYK üyeleri, Parti'nin başka kurullarında görev alamazlar. Üst üste 
üç olağan toplantıya özürsüz katılmayan üyenin üyeliği düşer. Genel 
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Başkan, boşalan üyelik için bir Parti Meclisi üyesini görevlendirerek, 
Parti Meclisi'ne bildirir. Genel Başkan'ın davetiyle yada üyelerin üçte bi
rinin yazılı istemiyle olağanüstü toplanır. MYK'nun çalışma biçimi yönet
melikle düzenlenir. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 34 
MYK, Parti'nin en üst yönetim ve yürütme organıdır. Parti'nin Progra

mını ilkelerini, amaçlarını benimsetmek ve Partiyi seçimlere hazır bulun
durmak için; 

a) Büyük kongrenin ve PM'nin kararlarını uygular. 

b) Çalışma programları yapar ve uygular. 

c) Büyük kongrede görüşülecek rapor ve karar tasarıları ile parti poli
tikalarına, seçim bildirgelerine ilişkin önerileri hazırlayıp, PM'ne sunar. 

d) Parti içi eğitim plan ve programlarını hazırlar. 

e) MYK üyelerinin sunduğu tasarıları görüşür ve karara bağlar. 

f) Parti Meclisi gündemine alınacak karar tasarılarını hazırlar. 

g) Büyük kongreye sunulacak parti çalışma raporu ile yönetmelik ta
sarılarını, Genel Saymanlıkça hazırlanan yıllık bütçeyi, bilançoyu ve ke
sin hesabı inceleyip PM'ne sunar. 

h) Toplumsal, ekonomik ve siyasal konularda örgüt birimlerinin çalış
malarına yardımcı olmak üzere uygun gördüğü komisyonları kurar ve 
partilileri veya parti üyesi olmayan uzmanları görevlendirir. 

i) Sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler 
ve başka örgütlerle ilişkileri düzenler. 

j) Parti temsilcilerini veya temsilciliklerini göreve getirir, görevden alır. 

k) Yasaların, Tüzüğün ve PM'nin verdiği başka görevleri yapar. 

I) il, ilçe ve belde örgütlerinin Parti'nin kurumsal yapı ve işleyişine uy
gun yapılanmasının ve görevlerini yerine getirmesinin MYK'nca takibini 
ve kontrolünü sağlamak amacına yönelik olarak denetmenler görevlen
dirir. 

Denetmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemleri 

yönetmelikle düzenlenir. 
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5. BÖLÜM 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, GENEL SAYMAN, GENEL 
SEKRETER VE GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 

Madde 35 

Genel Başkan, görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanıl
masında kendisine yardımcılık etmek üzere en az beş, en çok yedi tane 
Parti Meclisi üyesini Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirerek 
Parti Meclisi'ne bildirir, görev dağılımlarını belirler ve değiştirir. 

GENEL SAYMAN 

Madde 36 

Genel Saymanlık, parti gelirlerinin toplanması, harcamaların yapılma
sı ve bu işlemlerin her aşamada yasalara ve Tüzüğe uygun olmasını 
sağlamakla görevlidir. 

Genel Başkan, Parti Meclisi içinden görevlendirdiği Genel Başkan 
Yardımcılarından birisine Genel Saymanlık görevini vererek Parti Mecli
si'ne bildirir. Yokluğunda yerine, Genel Başkan tarafından görevlendiri
len bir MYK üyesi vekillik eder. 

Genel Sayman'ın Başlıca Görev ve Yetkileri Şunlardır: 

a ) Yıllık bütçe tasarılarını, yıl sonu bilançosunu ve kesin hesabı ha
zırlayıp MYK'na sunar. 

b ) Parti'nin demirbaşlarının ve mal varlığının korunmasını gözetir, 

c )Yasaların, Tüzüğün ve MYK'nun verdiği başka görevleri yapar. 

d) Her PM toplantısında PM üyelerine Parti'nin gelir ve giderleriyle il
gili ayrıntılı bir rapor sunar. Bu rapor PM üyelerinin her birine toplantıdan 
yedi gün önce imza karşılığı teslim edilir. Raporların PM üyelerine ulaş
tırılmasında Genel Sayman Partinin bütün birimlerinden görevliler tayin 
edebilir ve yardım isteyebilir. 

e ) Parti gelirlerinin ve giderlerinin yetkili kurulların kararına dayalı ola
rak toplanması ve harcanması, bu konudaki açıklık ve dürüstlük Par-

21 



ti'nin güvenilirliğinin göstergesidir. Genel Sayman açıklık ve dürüstlük il
kesinin gerekli kıldığı her türlü önlemleri alır ve uygulamaları yapar. 

f ) Genel Sayman, PM üyelerinin sözlü ve yazılı sorularına belgeye 
dayalı olarak cevap vermekle yükümlüdür. 

GENEL SEKRETER 

Madde 38 

Genel Başkan'ın, Parti Meclisi'nin ve Merkez Yönetim Kurulu'nun 
onayladığı ve gerekli gördüğü siyasi plan ve programları uygulamak, bu 
organların verdiği görevleri yapmak üzere bir Parti Meclisi üyesi Genel 
Başkan tarafından Genel Sekreter olarak görevlendirilir. 

Genel Sekreterlik, örgütün başvurma ve haberleşme yeridir. Yoklu
ğunda yerine, Genel Başkan'ın görevlendireceği bir Genel Sekreter Yar
dımcısı vekalet eder. 

Genel Sekreterin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Örgüt ile ilgili çalışmaları yürütür. 

b) MYK kararlarını uygular, MYK'na karar tasarıları ve önerler sunar. 

c) Genel Başkanlık adına Partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve 
kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil eder. 

d) Yasaların, Tüzüğün ve MYK'nun verdiği başka görevleri yapar. 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

Madde 39 

Genel Başkan, Genel Sekreterin önerisi ile en az dört, en çok altı ta
ne Parti Meclisi üyesini Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendire
rek, Parti Meclisi'ne bildirir. 

Genel Sekreter, yetki ve görev alanındaki işler kapsamında Genel 
Sekreter Yardımcıları arasında iş bölümü yapar. Bu iş bölümü bir yöner
ge ile düzenlenir. Yönerge, Genel Başkan'ın onayından sonra ve Mer
kez Yönetim Kurulunun bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer. 
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MERKEZ DİSİPLİN KURULU 

Madde 40 

Merkez Disiplin Kurulu, büyük kongre tarafından seçilen yedi asil ve 
dört yedek üyeden oluşur. Toplantıları, kendi içinden seçtiği başkan ta
rafından yönetilir. PM'nin disiplin kovuşturmalarıma ilgili taleplerini kara
ra bağlar. 

Merkez Disiplin Kurulu, kongreler ile TBMM Grubu üyeliği dışında 
partinin her hangi bir organında görev alamazlar ve partiden herhangi 
bir şekilde gelir sağlayamazlar. 

Eşlerle, bir veya ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları aynı disiplin 
kurulunda görev alamazlar ve bunlarla ilgili kararlara katılamazlar. 

6. BÖLÜM 

İL,İLÇE,BELDE ÖRGÜTLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI 

İL ÖRGÜTÜ 

Madde 41 

Partinin il örgütü, il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin 
kurulundan oluşur. 

İL KONGRESİ 

Madde 42 

il kongresi, Tüzüğün 60. maddesinde belirtilen sayıda seçilmiş ilçe 
delegesinden ve doğal üyelerden oluşur, en çok üç yılda bir yapılır ve bu 
süre MYK kararı ile bir yıl kısaltılabilir. 

İl kongresi, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerin aklanıp aklanmama
sına karar verir, başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu üyelerini seçer. 

İl kongrelerinde divan, bir başkan, bir başkan yardımcısı, üç yazman
dan oluşur; başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kongrelerinde üyesi ol
dukları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılmazlar. 

İl kongrelerinin tarihi MYK'nca, belirlenir. Çoğunluk aranmadan yapı
lacak ikinci toplantılar bir hafta sonra aynı gündemle ve gündemde be
lirtilen yerde yapılır. İkinci toplantıya katılım, seçilecek kurulların asıl ve 
yedek üyeleri toplamının iki katından az olmaz. 
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ilk kongrenin günü, yeri, saati ve gündemi, on beş gün önce il, ilçe ve 
belde başkanlıklarında ilan edilir. 

Büyük kongreye katılmak üzere, il kongresince seçilen partiliye "Bü
yük Kongre Delegesi" denir. Kongrenin toplanması, çalışma ilkeleri, 
kongrede aday olma yöntemi, "il ve İlçe Kongreleri Yönetmeliği" ile be
lirlenir. 

İL YÖNETİM KURULU 

Madde 43 

İl yönetim kurulu en az yedi asil ve dört yedek üyeden oluşur. Bu sa
yılar, MYK kararı ile gerekli görülen illerde artırılarak uygulanır. Kurul 
üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yedekler oy sırasına göre göreve 
gelir. Aynı sayıda oy alan üyeler, oy listesindeki sıralarına göre küçük
ten büyüğe doğru öncelikle çağırılırlar. 

Yönetim kurulu üye sayısı, tüm yedekler çağırılmasına rağmen üye 
tam sayısının altına düşmüşse MYK kararı ile geçici bir yönetim kurulu 
atanır. Geçici yönetim kurulu, il kongresini, yeni yönetim kurulunu seç
mek üzere kırk beş gün içerisinde olağanüstü gündemle toplar. Kırk beş 
günlük bu süre hiç kongre yapmamış iller için uygulanmaz. 

İl başkanı ile il yönetim kurulu üyeleri il kongresince, partinin o ildeki 
üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimle belirlenen adaylar arasından 
seçilir. Ön seçime ilişkin esaslar il ve ilçe kongreleri yönetmeliği ile dü
zenlenir. 

İl kongresinde kongre üyelerinin yüzde yirmisinin imzasıyla önerilmek 
koşuluyla dileyen partili il yönetim kuruluna ve il disiplin kuruluna aday 
olabilir. 

İL BAŞKANI 

Madde 44 

il Başkanı, il düzeyinde Partiyi temsil eder. il yönetim kurulu toplantı
larını yönetir. Bir bütün olarak kurulun uyumlu ve verimli çalışmasından 
sorumludur. 

Başkan, sorumluluk bölgesi içindeki yurttaşlarla ilişkileri düzenler, on-
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ların sorunlarının çözümü için her türlü girişimde bulunur. Disiplin kuru
lu dışındaki kurulları, kol ve komisyonları toplantıya çağırabilir, gerekli 
gördüğünde toplantılara başkanlık eder, parti üyelerine görev verir. 

İL DİSİPLİN KURULU 

Madde 45 

il Başkanı ile il kongresi tarafından gizli oyla seçilen 7 asil ve 4 yedek 
üyeden oluşur, ilk toplantısında, kendi içinden bir başkan seçer, ihtiyaç 
duyduğu görev bölümünü yapar. İl ve ilçe Yönetim Kurulları tarafından 
kendisine iletilen disiplin soruşturmalarını karara bağlar. 

il disiplin kurulu, kongreler ile TBMM Grubu üyeliği dışında partinin 
her hangi bir organında görev alamazlar ve partiden herhangi bir şekil
de gelir sağlayamazlar. 

Eşlerle, bir veya ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları aynı disiplin 
kurulunda görev alamazlar ve bunlarla ilgili kararlara katılamazlar. 

İLÇE ÖRGÜTÜ 

Madde 46 

Yurt Partisi'nin ilçe örgütü, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim ku
rulu ve belde örgütlerinden oluşur. Bir ilçede örgütlenme, ilçe sınırları 
içerisindeki beldelerin en az yarısında örgüt kurmayı gerektirir. Belde sa
yısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde örgüt kurulmuş olma
sı yeterlidir. 

İLÇE KONGRESİ 

Madde 47 

ilçe kongresi, il kongresinin yapılmasına engel olmayacak şekilde 
Parti Meclisi kararı doğrultusunda il yönetim kurulunun kararında göste
rilen süreler içinde toplanır. 

İlçe kongresi, ilçeye bağlı belde, köy ve muhtarlık bölgelerinde kayıt
lı üyelerin seçeceği tüzüğün 60. maddesinde belirtilen sayıda seçilmiş 
delegeden ve doğal üyelerden oluşur; en çok üç yılda bir yapılır ve bu 
süre MYK kararı ile bir yıl kısaltılabilir. 

Seçilmiş ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partili ilçe bele-
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diye başkanları ve seçimle gelmiş yan kuruluşların başkanları ilçe kong
resinin doğal üyeleridir. 

Büyükşehir belediye sınırları içinde, üyeler istedikleri ilçelerden bir ta
nesinin organlarına aday olabilirler. 

İlçe kongrelerinde divan, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yaz
mandan oluşur. 

İlçe kongresi, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin aklanıp akla
mamasına kara verir; başkan, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri
ni seçer. 

İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kongrelerinde üyesi olduk
ları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılmazlar. 

Kongrelerin günü, yeri, saati ve gündemi, on beş gün önce il, ilçe ve 
belde başkanlıklarında ilan edilir. 

Çoğunluk aranmadan yapılacak ikinci toplantılar bir hafta sonra aynı 
gündemle ve gündemde belirtilen yerde yapılır. İkinci toplantıya katılım, 
seçilecek kurulların asıl ve yedek üyeleri toplamının iki katından az ol
maz. 

il kongresine katılmak üzere seçilen partiliye "İlçe Delegesi" denir. 

DELEGE SEÇİMLERİ 

Madde 48 

İlçe kongre delegelerinin seçimi, mahalle, köy yada beldelerde ilçe 
seçim kurulunun denetimi, altında, göstereceği yerde ve gerekli durum
larda birleştirilerek yapılır. 

Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti il
çe başkanlığına gönderilir. 

Delege seçim işlemlerini yürütmek üzere köy ve mahallerdeki üyeler
den birinin görevlendirilmesi öngörülebilir. Delege seçimine ilişkin esas
lar il ve ilçe kongreleri yönetmeliği ile belirlenir. 
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İLÇE KONGRESİNİN BÜTÜN ÜYELERLE YAPILMASI 
Madde 49 

İlçe sınırları içersinde parti üyelerinin toplam sayısı 400'den fazla de
ğilse, İlçe Kongresi ilçedeki tüm üyelerin katılımı ile toplanarak il kong
resi delegelerini seçebilir 

ilçe yönetim kurulu üyeleri ilçe kongresinin doğal üyeleridir. Geçici il
çe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahip
tir. Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerden delege sıfatı 
olmayanların kongrede oy kullanma hakları yoktur. 

Kongrenin toplanması, çalışma ilkeleri ve kongrede aday olma yönte
mi "İl ve İlçe Kongreleri Yönetmeliği" ile belirlenir. 

İLÇE YÖNETİM KURULU 
Madde 50 
ilçe yönetim kurulu, en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu sa

yılar, MYK kararı ile gerekli görülen ilçelerde artırılarak uygulanır.- Kurul 
üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedekler oy sırasına göre göre
ve gelir. Aynı sayıda oy alan üyeler, oy listesindeki sıralarına göre kü
çükten büyüğe doğru öncelikle çağırılırlar. 

Yönetim kurulu üye sayısı, tüm yedekler çağırılmasına rağmen üye 
tam sayısının altına düşmüşse MYK kararı ile geçici bir yönetim kurulu 
atanır. Geçici yönetim kurulu, ilçe kongresini, yeni yönetim kurulunu seç
mek üzere kırk beş gün içerisinde olağanüstü gündemle toplar. Kırk beş 
günlük bu süre hiç kongre yapmamış ilçeler için uygulanmaz. 

İLÇE BAŞKANI 
Madde 51 

ilçe başkanı, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İlçe düzeyinde 
Partiyi temsil eder. İlçe yönetim kurulu toplantılarını yönetir. Bir bütün 
olarak kurulun uyumlu ve verimli çalışmasından sorumludur. 

Başkan, sorumluluk bölgesi içindeki yurttaşlarla ilişkileri düzenler, on
ların sorunlarının çözümü için her türlü girişimde bulunur. İlçe bünyesin
deki kurul, kol ve komisyonları toplantıya çağırabilir, gerekli gördüğünde 
toplantılara başkanlık eder, parti üyelerine görev verir. 
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BELDE ÖRGÜTÜ 

Madde 52 

Belde örgütü tümüyle ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında, ona 
bağlı olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu 
defterleri tutmaz. 

BELDE YÖNETİM KURULU 

Madde 53 

ilçe yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen belde yönetim kurulu, en 
az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Bu sayılar, MYK kararı ile gerek
li görülen beldelerde artırılarak uygulanır. Yönetim kurulu üye sayısı tüm 
yedekler çağırılmasına rağmen üye tam sayısının altına düşmüşse, İlçe 
yönetim kurulu kararı ile yeni yönetim kurulu görevlendirilir. 

BELDE BAŞKANI 

Madde 54 

Belde başkanı, ilçe yönetim kurulu toplantısında gizli oyla seçilir. Bel
de düzeyinde Partiyi temsil eder. Belde yönetim kurulu toplantılarını yö
netir. Bir bütün olarak kurulun uyumlu ve verimli çalışmasından sorum
ludur. 

İL VE İLÇE OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ 

Madde 55 

Üye sayısının beşte birinin yazılı ve gündemli başvurusu üzerine il ve
ya ilçe kongresi, başkan tarafından otuz gün içinde olağanüstü toplan
tıya çağırılır. Kongre üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçim ya
pılmasına karar verilebilir. 

Yönetim ve disiplin kurullarının üye sayısı, tüm yedek üyeler göreve 
çağırıldığı halde, üye tamsayısının altına düştüğünde, başkanın çağrısı 
üzerine kongre olağanüstü toplanarak bu kurumlar için seçim yapar. 

Olağanüstü kongrenin gündemi, yer.günü ve saati on beş gün önce
den ilgili örgüt başkanınca duyurulur. 

Yerel ve genel seçim takviminin başlangıcında oy verme gününe ka
dar geçen süre içinde olağanüstü kongre toplanamaz. 
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ÜST BİRİM KARARIYLA İL VE İLÇE KONGRESİ 

Madde 56 

MYK , yerel ve genel seçim takviminin başlangıcından oy verme gü
nüne kadar geçen süre içinde çalışmaları yetersiz görülen yada verilen 
görevleri yerine getirmeyen başkanı ve kısmen yada tamamen yönetim 
kurulunu, bir üst birimin önerisi üzerine görevden alabilir. Yönetim kuru
lunun tümünün görevden alınması durumunda kongre yapılana kadar 
yönetimin kimler tarafından yürütüleceğini belirleyebilir. 

Kongre, oy verme gününden otuz gün sonraki ilk pazar günü toplanır 
ve ilgili organlar seçilir. 

İL, İLÇE VE BELDE YÖNETİM KURULLARININ ORTAK GÖREVLERİ 

Madde 57 

Yönetim kurulları, kendi görev bölgelerinde Parti'nin başarısı ve 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları verimli ve 
uyumlu biçimde yürütmekle yükümlüdür.Bu amaçla; 

a) Programı, Tüzük kurallarını, büyük kongre ve üst organ kararlarını 
uygular. Alt yönetim birimlerinin bunlara uymasını sağlar ve denetler. 

b) Partinin Tüzük, Program ve politikalarını açıklamak ve benimset
mek için çalışır. 

c) Başka partilerin çalışmalarını izler. 

d) Başta kadın ve gençler olmak üzere, Parti'nin üye sayısının çoğal
tılması için çalışır. 

e) Parti içi eğitim programlarını uygular. 

f) Genel ve yerel seçimlerde parti adaylarının kazanması için gerekli 
çalışmaları yapar. 

g) Süresi içinde yasal haklarını kullanır. Görevlerini yerine getirir. 

h) Yerel gereksinimlere göre üyelerine sekreterlik ve saymanlık dışın
da da görevler verebilir ve gerektiğinde görevleri değiştirebilir. 

ı) Yasaların ve parti içi düzenlemelerin kendisine yüklediği öteki gö
revleri yerine yapar. 
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j) Ayrıca , il yönetim kurulları, bir önceki yıla ilişkin uygulama sonuçla
rını gösteren kesin hesabı nisan ayı, ilçeleri de içerecek biçimde il örgü
tünün yıllık bütçesini de ekim ayı sonuna değin Genel Saymanlığa gön
derir. 

İL VE İLÇE SEKRETER ÜYESİ 

Madde 58 

Yönetim kurulları, Parti'nin her türlü yazışmalarını, üye yazım işlerini, 
Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere gizli oy
la ve salt çoğunlukla bir sekreter seçerler. 

Sekreter üye, yokluğunda başkanın vekilidir, üye tam sayısını salt ço
ğunluğu ile görevden alınabilir. 

İL VE İLÇE SAYMAN ÜYESİ 

Madde 59 

Yönetim kurulları, gelir, gider ve hesap işlerini yürütmek, muhasebe 
kayıtlarını zamanında ve yasalara uygun olarak tutulmasını sağlamak 
üzere gizli oyla ve salt çoğunlukla bir sayman üye seçerler. 

Sayman, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile görevden alınabilir. 

7. BÖLÜM 

PARTİ ORGANLARINA AİT ORTAK HÜKÜMLER 

DELEGE SAYISI 

Madde 60 

Hangi örgüt birimlerinden hangi sayıda delege seçileceğine Merkez 
Yönetim Kurulu'nca karar verilebilir. MYK belirlediği delege sayılarını, 
kongreden en geç on beş gün önce kongreyi düzenleyecek olan baş
kanlığa bildirir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından delege sayılarının na
sıl belirleneceğine dair aşağıdaki hükümlerin aksine bir karar alınmadık
ça; 

Delege seçimleri köy ve mahallerde Parti'nin bu yerlerde son genel 
seçimde aldığı oy miktarı, seçime katılmamış örgütlerde ise üye sayısı 
esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. 
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Köy ve mahallerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini gerektiren 
nispetin altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve ma-
hallerle birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür. 

-Mahalle ve köylerden ilçe kongresi için seçilecek kongre üyesi sayı
sı, 400 sayısının partinin ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünerek bu
lunacak katsayının, o mahalle veya köyde alınan oy sayısıyla çarpılma
sıyla bulunur. 

-İlçe kongrelerinden il kongresi için seçilecek kongre üye sayısı, 600 
sayısının partinin ilde aldığı toplam oy sayısına bölünerek bulunacak 
katsayının, o ilçede alınan oy sayısıyla çarpılmasıyla bulunur. 

-il kongrelerinden büyük kongre için seçilecek kongre üye sayısı, 
TBMM üye sayısının iki katının partinin ülke genelinde aldığı toplam oy 
sayısına bölünerek bulunacak katsayının, o ilde alınan oy sayısıyla çar
pılmasıyla bulunur. 

-Büyük kongre üyeleri, ilçelerin il kongresindeki üye sayısına oranlı bir 
şekilde ilçelerin üyeleri arasından soçilirleı . 

-Delege seçimlerine ilişkin tüm esaslar "Büyük Kongre Yönetmeliği" 
ve " İl ve İlçe Kongreleri Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

ONUR ÜYELERİ 

Madde 61 

Disiplin kurulunun eski başkanları, bir üst birimin kongresinde delege 
olmayan örgüt başkanları ile belediye başkanları, kongresi yapılan biri
min eski başkanları, üyeliği süren eski milletvekilleri, ilgili birimdeki yar
dımcı kuruluş başkanları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, sen
dikalar ile dernek, vakıf ve kooperatiflerin partili başkanları, kongrenin 
onur üyesidir. 

Onur üyeleri, kongrede konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. 

SEÇİMLER 

Madde 62 

Partide her derece seçim, siyasal partiler kanunundaki esaslara göre 
yapılır, seçimlerde uygulanacak yöntemi uygulamayla ilgi kongre karar
laştırır. 
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MYK hariç olmak üzere, tüm parti organları seçimle işbaşına gelir. Tü
züğün 13. maddesi gereklerini yerine getiren her parti asıl üyesi, tüm 
parti görevleri için aday olabilir; parti üyesi olmayanlar parti organların
da görev alamazlar. Parti organlarında görev alacaklarda ve adaylarda 
aranılacak nitelikler PM tarafından belirlenir. Birden fazla yönetim kade
mesinde aynı anda görev alınamaz, il, ilçe ve Belde Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Başkanları ile il Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe ve il kongresi ve 
büyük kongre için delege seçilebilirler. 

ilçe ve il Kongrelerinde; Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi veya Kongre 
Üyesi seçilmek için aday olacak üyelerin, adaylıklarını Olağan kongre
lerde kongre tarihinden 10 gün önce, olağanüstü kongrelerde ise 7 gün 
önce kongreyi düzenleyen organa bildirmeleri gereklidir. Genel Başkan 
adaylarının ise, Olağan Büyük Kongre tarihinin ilanından sonra bir hafta 
içinde, olağanüstü Büyük Kongre tarihinin ilanından sonra üç gün içinde 
adaylıklarını kongreyi düzenleyen makama bildirmeleri gereklidir. Daha 
sonraki adaylık başvuruları Tüzüğün 43. maddesi hükümleri saklı kal
mak kaydıyla geçerli değildir. Adaylar, seçime geçmeden divanca ilan 
edilir.. 

Başkan ve yönetim kurulu, kendi kongrelerince gizli oyla ve ayrı ayrı 
seçilir. Eşit oy alan adaylar arasından kazanan kura ile belirlenir. Or
ganlara seçilecek üye sayısının dörtte üçünden az işaretlenmiş oy pusu
laları geçersiz sayılır. 

Herhangi bir kurula seçilen kişinin seçilme koşullarını taşımadığı üst 
birimler yada genel merkezce saptandığı taktirde o kimsenin kurul üye
liği düşürülür ve yerine yedeği çağrılır. 

Eşler ve ikinci derece kadar kan ve sihri hısımlar aynı yönetim kuru
lunda bulunamaz. Kimse birden fazla yönetim kurulunda görev alamaz. 

SEÇİMLERE İTİRAZ 

Madde 63 

Seçimlere itirazlar ilgili seçim kurulu tarafından karara bağlanır. 

İlçe kongre delegelerine ilişkin itirazlar, ilgili belde, mahalle veya köy, 
muhtarlık bölgesinde kayıtlı üyelerce seçimden sonraki üç gün içinde 
yapılır. İlçe seçim kurulunun kararı kesindir. 
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¡1 ve ilçe kongrelerindeki seçim işlem veya sonuçlarına ilişkin itirazlar, 
tutanakların düzenlendiği tarihten başlayarak üç gün içinde yapılır. Se
çim kurulunun bu itiraz üzerine vereceği karar kesindir. 

YARGI KARARI İLE KONGRE 

Madde 64 

Seçim kurulunun seçimi iptal etmesi durumunda, seçim kurulu başka
nın saptadığı gün, saat ve yerde seçim yenilenir. Bu kongrede , yalnız 
seçim yapılır. 

Seçimlerin iptaline neden olan sorumlular hakkında disiplin kuralları 
uygulanır. 

YÖNETİM KURULLARININ ORTAK ÇAUŞMA KURALLARI 

Madde 65 

Parti Meclisi ve yönetim kurulları, işlevli ve verimli çalışmak amacıyla, 
kendi içlerinde ihtiyaç duydukları veya kalıcı görev bölümünü yapar, bu 
görev bölümünü, kendi kararlarıyla istedikleri an değiştirebilirler. Çalış
malarını yürütmek için ihtiyaç duydukları alt komisyon ve çalışma grup
larını kurarlar. Yetkilerini, yaptıkları görev bölümüne ve oluşturdukları alt 
komisyonlara bağlı olarak kendi içlerinde uygun gördükleri biçimde pay
laşırlar. Ancak, kendilerini seçen organa karşı, faaliyetleri konusunda bir 
bütün olarak sorumludurlar. 

Her yönetim kurulu, yaptığı çalışmaları ayda bir defa bir üst yönetim 
birimine rapor eder. 

Görev yaptığı organın toplantılarına, geçerli bir özrü olmaksızın, üç 
kez üst üste katılmayan üye, ilgili organın salt çoğunlukla alacağı karar 
üzerine görevden ayrılmış sayılır. Yerine, kongreden en yüksek oyu al
mış yedek üye göreve çağrılır. 

il ve ilçe başkanları hakkında aynı gerekçeyle yapılacak uygulama, 
yönetim kurulu kararıyla olağanüstü kongrenin, en geç 30 gün içinde se
çim yapmak üzere toplantıya çağrılması biçiminde olur. 

Parti organlarında karar alınırken, olabildiğince katılan üyelerin muta
bakatını sağlamaya çaba harcanır. Yönetim organlarında, karar için mu-
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tabakat aranır; sağlanamazsa, tüzükte aksine bir hüküm olmadığı müd
detçe, katılanların oy çokluğu ile karar alınır. 

Parti yönetim organları ile disiplin kurulları, üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda aksine bir 
hüküm yoksa, oylamalar açık oyla yapılır ve lehte ve aleyhte oy kullanan 
üyelerin adları toplantı zabtına geçirilir. 

GÖREVDEN ALMA 

Madde 66 

Yasaya, Tüzüğe veya yönetmeliklere göre belirli sürelerle yapılması 
gereken görevleri yapmayan veya Parti'nin ilkeleri ile bağdaşmayan tu
tum ve davranışları olan; 

a) İl başkanı veya il yönetim kurulu, MYK kararıyla , 

b) İlçe başkanı veya ilçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu kararıyla, 

c) Belde başkanı veya belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu kara
rıyla , üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıyla ve gizli oyla görevden alı
nır. 

GÖREVİN BOŞALMASI HALİNDE UYGULAMA 

Madde 67 

Parti örgütünde, görevden ayrılma yada başka nedenlerle görevin bo
şalması durumunda, yeni görevli aşağıdaki biçimde belirlenir: 

a. PM'nde boşalma olması halinde, kongrede seçilmiş yedek üyeler 
aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. Tüm yedek üyeler çağrıldığı 
halde, PM'nin üye sayısında üçte bir oranında azalma olmuşsa, en geç 
bir ay içinde büyük kongre olağanüstü toplantıya çağrılır. 

b. İl ve ilçe başkanlığı boşaldığında, il veya ilçe yönetim kurulu kendi 
içinde, gizli oy ve salt çoğunlukla, kongreye kadar başkanlık görevini yü
rütecek üyeyi belirler ve en geç bir ay içinde il veya ilçe başkanını ve yö
netim kurulunu seçmek üzere, il veya ilçe kongresini olağanüstü toplan
tıya çağırır. Şu şartla ki; boşalma genel, yerel yada ara seçimlerde aday
lık için olmuşsa, ilk kongre seçiminden 30 gün sonra yapılır. 
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c. il veya ilçe yönetim kurulunda boşalma olması halinde, kongrede 
seçilmiş yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. Tüm ye
dek üyeler çağrıldığı halde, il veya ilçe yönetim kurulunun üye sayısın
da üçte bir oranında azalma olmuşsa, kongre en geç bir ay içinde ola
ğanüstü toplantıya çağrılır. 

d. Merkez veya il disiplin kurullarında boşalma olması halinde, kong
rede seçilmiş yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. 
Tüm yedek üyeler çağrıldığı halde, kurulun üye sayısında üçte bir ora
nında azalma olmuşsa, en geç bir ay içinde, kurul üyelerini seçme yet
kisine sahip kongre olağanüstü toplantıya çağrılır. 

PARTİ MECLİSİ KARARI İLE ÖRGÜTLERİN FESHEDİLMESİ 

Madde 68 

Parti Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacağı kararla il, il
çe ve belde örgütlerinden gerekli gördüklerini feshedebilir. Fesih kararı 
il, ilçe ve belde örgütlerinin bulunduğu valilik veya kaymakamlığa bildiri
lir. 

Feshedilerek faaliyetine son verilen örgütlerin, tüm aktif ve pasif mali 
değerleri ile örgüt dokümanlarının ne şekilde tasfiye edileceği yönetme
likle düzenlenir. 

Parti Meclisi, örgütlerin feshedildiği il, ilçe ve beldelerde Siyasi Parti
ler Kanunu ve Tüzük hükümlerine göre yeniden örgütler oluşturabilir ve
ya geçici görevle yönetim kurulları atayabilir. 

PARTİ ÖRGÜTLERİNİN AÇIK BULUNDURULMASI 

Madde 69 

İl, ilçe ve koşulların uygun bulunması durumunda belde merkezleri, 
yurttaşlarla Parti arasındaki ilişkileri, iş birliğini, iletişim ve etkileşimi dü
zenli kılmak için her gün beş saatten az olmamak üzere açık bulunduru
lur. 

Açılış ve kapanış saatleri, mevsimler ve yöre özellikleri göz önünde 
bulundurularak il başkanlıklarınca düzenlenir. 
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8. BÖLÜM 

PARTİ GRUPLARI 

TBMM PARTİ GRUBU 

Madde 70 

TBMM Parti Grubu, partili milletvekillerinden oluşur. Siyasi Partiler 
Kanunu'nun 22. maddesindeki esaslara göre TBMM Parti Grubu yir
mi milletvekili ile kurulur. Parti Grubu, Parti Programı, büyük kongre ka
rarları ve seçim bildirgesi çerçevesinde, yasama çalışmalarını sürdürür, 
Grup Yönetim Kurulu'nu seçer ve Grup İç Yönetmeliğini hazırlar. Bu iç 
yönetmelikte öngörülen görevleri yerine getirir. 

Grup Genel Kurulu'nda, seçimlere ait oylamalar ve milletvekillerini 
bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları gizli oyla yapı
lır. 

Bakanlar Kuruluna veya bir bakana TBMM'nde veya Grupta güven 
veya güvensizlik oyu verilmesi hakkında karar alma yetkisi, Grup Genel 
Kurulu'na aittir. Bu yetki başka bir organa yada mercie bırakılamaz. 

GRUP İÇ YÖNETMELİĞİ 

Madde 71 

Grup İç Yönetmeliği grubun kurulduğu tarihten itibaren on beş gün 
içinde Grubu oluşturan milletvekilleri tarafından Siyasal Partiler Kanu
nu'nun 22,23,24,25,26,27 ve 28. maddeleri kapsamında ve bu madde
lerde düzenlenen esaslara göre hazırlanır. 

Grup İç Yönetmeliği'nin milletvekillerinin salt çoğunluğu tarafından 
kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan iç yönetmelik belirtilen 
süresi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilir. 

Grup iç Yönetmeliği'ne Parti Tüzük ve Programına aykırı hükümler 
konulamaz. 

TBMM PARTİ GRUBU YÖNETMELİĞİ 

Madde 72 

TBMM Parti Grubu, her toplantı yılı başında, o yıl için 2 başkan vekili 
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ve 9 kişiden oluşan yönetim kurulunu seçer. Parti Genel Başkanı, 
TBMM üyesi ise Parti Grubunun ve Grup Yönetim Kurulu'nun doğal baş
kanıdır. 

Grup başkan vekilleri, Parti Grubu'nun yasama çalışmalarının yürütül

mesinde Genel Başkan'ın yardımcısı ve görevlendirdiği konularda veki

lidirler. Grubun doğal sözcüsü, Genel Başkandır. Genel Başkan'ın bu

lunmadığı veya uygun bulduğu durumlarda sözcülüğü, grup başkan ve

killeri yapar. Ayrıca, Grup Yönetim Kurulu, belli konularda milletvekilleri 

arasından sözcü seçebilir. Yasama çalışmalarının düzenli bir biçimde 

yürütülmesi ve Meclis Grubu'nun uyum içinde çalışması, Grup Yönetim 

Kurulu'nun görevidir. 

TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU 

Madde 73 

TBMM Parti Grubu üyeleri tarafından kendi içinden seçilen beş asil ve 

üç yedek üyeden oluşur. Toplantıları, kendi içinden seçtiği başkan yöne

tir. TBMM Grup Yönetim Kurulu'nun partili milletvekilleri hakkında gön

derdikleri disiplin kovuşturmalarını karara bağlar. 

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI 

Madde 74 

Belediye meclislerindeki partili üyeler, Belediye Meclis Grubunu ve il 
genel meclislerindeki partili üyeler ise, il Genel Meclis Grubunu oluştu
rur. 

Grup genel kurulları kendi içlerinden grup başkan vekilini ve sözcüsü

nü seçer. Partili belediye başkanı varsa, Belediye Meclis Grubu'nun da 

doğal başkanıdır. 

Belediye ve İl Genel Meclisi Parti Gruplarının görevleri ve çalışmala

rı, PM'nin hazırladığı yönetmeliklerle düzenlenir. 
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9. BÖLÜM 

PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ 

ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ 

Madde 75 

Yurt Partisi'nde TBMM üye adayları aşağıda belirtilen özel koşullar 
dışında ön seçimle belirlenir. Ön seçim yapılamayan durumlarda aday
ların hangi yöntemle belirleneceği PM'nce karara bağlanır. 

a) Ön seçim : Önseçim, Parti Kütüğü'ne kayıtlı, seçme ve seçilme 
hakkı bulunan bütün üyelerin katılımına açık olarak yargı, yönetim ve 
denetimi altında yapılır. 

b) Aday Yoklaması : Önseçim yapılamayan durumlarda Parti Kü
tüğü'ne kayıtlı, seçme ve seçilme hakkı bulunan bütün üyelerin katı
lımıyla parti organlarının yönetim, denetim ve gözetimi altında, giz
li oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. 

c) Merkez Yoklaması : Adayların, örgüt birim başkan ve yönetim 
kurulları ile parti üyelerinin görüşleri alınarak Parti Meclisi'nce belir
lenmesidir. 

d) Merkez Adaylığı : Adayların, TBMM üye tam sayısının yüzde 
beşini aşmamak üzere, ili, seçim çevresi, aday listesindeki sırası ön
seçim veya aday yoklama tarihinden en az on beş gün önce YSK'na 
bildirerek PM tarafından belirlenmesidir. 

PM, diğer adayların belirlenmesinden on gün sonra merkez adayla
rını da belirleyerek tüm adaylarla birlikte parti aday listesini YSK'na 
bildirir. 

Önseçim veya aday yoklamasına katılmış aday adayları merkez 
adayı gösterilemez. 

ÖN SEÇİM SEÇMEN ÜSTESİNİN KESİNLEŞMESİ 

Madde 76 

Ön seçim seçmen listesi, önseçim tarihinden en az otuz gün ön
ce, ilçe yönetim kurulunca ilçe seçim kuruluna verilir ve parti binası
na asılır. 
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Üyeler, bu tarihten başlayarak on beş gün içinde yazı ile ilçe seçim 

kuruluna itiraz edebilir, ilçe seçim kurulunun verdiği karar kesindir. 

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ÖDENTİSİNİN GERİ VERİLMESİ 
Madde 77 

Listelere girememiş olanların, aday adaylığı başvuru ödentisinin 
yarısı, listelerin kesinleşmesinden sonraki otuz gün içinde isteyenle
re geri verilir. 

MİLLETVEKİLİ ADAYLIK YÖNETMELİĞİ 

Madde 78 

TBMM milletvekilliği için parti adaylığına başvurma, aday adayların
dan alınacak özel ödentinin tutarı, parti adaylarının nasıl saptanması 
için seçilecek yöntem, PM tarafından belirlenir. PM, bu amaçla bir yönet
melik hazırlar. Ayrıca, her milletvekili genel ve ara seçiminde, o seçime 
özgü yöntemleri belirler. 

PARTİ ADAYLARININ BİLDİRİLMESİ 

Madde 79 

Genel Başkan, milletvekili adaylarının, seçim çevrelerine göre düzen
lenmiş listesinin, Yüksek Seçim Kurulu'na süresinde verilmesini sağlar. 

ADAY LİSTELERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI 

Madde 80 

Aday listeleri kesinleşmeden bu listelerde boşalma olur ve listedeki sı
raya göre kaydırma sonunda noksanlıklar doldurulmazsa eksiklikler, 
Parti Meclisi'nce tamamlanır. 

YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLIĞINA BAŞVURMA 

Madde 81 

Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği 
için adaylık başvurusu, il başkanlığına yazılı olarak yapılır. Adaylık baş
vurusu için parti üyesi olmak gerekmez. İller, adaylık başvuru süresinin 
sonunda, aday başvuru dosyalarının bir suretini PM'ne yollarlar. 
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YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

Madde 82 

Yerel seçimlerde parti adayları, o seçim bölgesindeki altı aydan beri 
kayıtlı parti üyelerinin katılacağı açık önseçimle veya PM tarafından uy
gun görülecek başka bir yöntemle belirlenir. PM hangi seçim bölgelerin
de hangi yöntemle aday belirleneceğine karar verir. PM gerekli görürse 
bu tercihin yapılmasını il yönetim kurullarına da bırakabilir. 

Yerel seçimlerde parti adaylarının tespiti ile ilgili hususlar PM tarafın
dan hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir. 

10. BÖLÜM 

YARDIMCI KURUL, KOL, KOMİSYON VE TEMSİLCİLİKLER 

Madde 83 

Yurt-P'nin amaç ve ilkelerine uygun çalışmaların en etkin şekilde yü
rütülmesi ve sosyal, siyasi ve ekonomik dayanışma için, her kademede
ki örgüt birimleri kendi içlerinde geçici veya sürekli olarak çalışma, araş
tırma, danışma ve dayanışma kurul, kol, komisyon, masa ve meclisleri 
oluşturabilir. Kamu yönetimini izlemek için gölge kabine, gölge meclis 
veya benzeri kurullar kurabilir. Bunların görev ve yetkileri ve üyelerinin 
seçilme yöntemleri, PM tarafından çıkarılacak yönetmelik veya MYK yö
nergeleri ile düzenlenir. 

GENEL MERKEZ DANIŞMA KURULU 

Madde 84 

Genel Merkez Danışma Kurulu, Parti'nin bilimsel siyaset anlayışı ile 
üretkenlik temelinde siyasal çalışma yapmasına sağlayacak gerekli bil
gi ve önerilerin toplanması için oluşturulur. 

Kurul üyeleri, konularında bilimsel çalışmaları ile tanınmış veya siya
set, sanat, kültür, meslek ve benzeri alanlarda birikim ve bilgi sunabile
cek kişiler arasından seçilir. Kurul üyesi olmayan fakat bilgi ve uzmanlı
ğı ile tanınan kimselerden rapor sunması istenebilir. 

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Kurul'un doğal üyeleridir. Genel Mer
kez Danışma Kurulu en çok 115 kişiden oluşur. Genel Başkan, Danış-
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ma Kurulu'nun yönetimi ve çalışması ile ilgili olarak bir Genel Başkan 
Yardımcısını görevlendirir. 

Kurul üyeleri, Parti Meclisi Üyelerinin önerisi ve MYK kararı ile belirle
nir. Parti üyesi olmak zorunlulukları yoktur. Kurul'un işleyiş ve işleri MYK 
tarafından hazırlanan "Genel Merkez Danışma Kurulu Yönergesi" ile dü
zenlenir. 

İL DANIŞMA KURULU 

Madde 85 

Parti'nin yerel politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve 
yurttaşlarla Parti arasındaki iletişimin artmasını sağlamak amacıyla il yö
netim kurulu kararı ve MYK'nun onayı ile il danışma kurulu oluşturulabi
lir. 

İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, il bünyesindeki ilçe başkanları, 
partili büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, üyeliği devam et
mek kaydı ile eski il başkanları ve üyeliği devam etmek kaydı ile eski bü
yükşehir, il, il ve ilçe belediye başkanları il danışma kurulunun doğal 
üyeleridir. İhtisasları veya işleri itibarıyla toplumda genel kabul görmüş, 
topluma faydalı eserler kazandırmış kişiler de il danışma kuruluna il yö
netim kurulu kararı ile üye olabilirler. 

il danışma kurulu toplantılarına kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları, sendikalar, dernekler, vakıf ve kooperatif temsilcileri, üye ve 
yurttaşlar da davet edildikleri takdirde katılabilirler, görüş belirtebilirler. 

Danışma kurulu üyelerinin partiye üye olmak zorunlulukları yoktur. İl 
danışma kurullarının hangi esaslar dahilinde çalışacakları, MYK tarafın
dan hazırlanan "İl Danışma Kurulları Yönergesi" ile belirlenir. 

YURT PARTİSİ KADIN KOLLARI 

Madde 86 

Genel Merkez, il, ilçe ve belde başkanlıkları bünyesinde kadın kolları 
oluşturulur. Kadın kollarının ne şekilde faaliyet göstereceği "Kadın Kol
ları Çalışma Esasları Yönetmeliği" ile düzenlenir. 
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YURT PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI 

Madde 87 

Genel Merkez, il, ilçe ve belde başkanlıkları bünyesinde gençlik kolla
rı oluşturulur. Gençlik kollarının ne şekilde faaliyet göstereceği "Gençlik 
Kolları Çalışma Esasları Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

YURT PARTİSİ TEMSİLCİLERİ 

Madde 88 

Parti'nin örgütü bulunmayan yerlerde örgütlenme çalışmalarını baş
latmak, yönlendirmek, olgunlaştırmak, ve yönetim kurullarını oluşturarak 
göreve başlamalarını sağlamak üzere MYK kararı ile asıl üyeler arasın
dan bir veya birden çok kişiye tek tek veya toplu olarak yetki ve sorum
luluk verilebilir. Temsilciler Parti için çalıştıklarını, Genel Merkez tarafın
dan kendilerine gönderilmiş bulunan yetki belgeleri ile kanıtlarlar. 

Yurt Partisi temsilcilerinin üye kaydetmek ve parti adına, her ne ad al
tında olursa olsun ayni veya nakdi bağış ile üye ödentileri toplamak yet
kileri yoktur. Temsilcilerin hangi esaslar dahilinde çalışacakları MYK ta
rafından hazırlanan "Parti Temsilcileri Yönergesi" ile düzenlenir. 

PARTİ OKULU 

Madde 89 

Aday ve asıl üyelere, Parti'nin Tüzük, Program ve politikalarını öğret
mek, parti üyelerini gerekli bilgilerle donatmak, beceri ve yeteneklerini 
geliştirmek üzere parti içi eğitim verilir. Bu amaçla "Parti Okulu" kurulur. 
Parti içi eğitim etkinlikleri, ve Parti Okulu ile ilgili esaslar "Parti Okulu ve 
Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

KÖY VE MAHALLE TEMSİLCİLERİ 

Madde 90 

ilçe yönetim kurulu, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde, ilçe kongresine 
katılacak kongre üyelerinin seçimlerini yürütmek, eğilim yoklaması için 
gerekli toplantıları düzenlemek ve ilçe yönetimi ile bağlantıyı kurmak 
üzere Yurt-P üyeleri arasından o köy ve mahallede ikamet eden bir kişi
yi parti temsilcisi olarak seçer. Köy ve mahalle temsilcisi, üç kişiyi aşma-
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mak üzere, üyeler arasından kendine yardımcı seçebilir. PM, köy ve ma
halle temsilcilerinin ve yardımcılarının üyeler tarafından doğrudan seçil
mesine karar verebilir; bu takdirde seçimin yapılma biçimini yönetmelik
le düzenler. 

KÖY VE MAHALLE TOPLANTILARI, DELEGE SEÇİMİ VE EĞİLİM 
YOKLAMASI 

Madde 91 

Kongre üyesi seçimi veya parti görevleri ve adayları için eğilim yokla
ması amacı ile köy ve mahalle toplantılarını hazırlama ve yapma göre
vi, belde teşkilatı bulunan yerlerde belde yönetim kuruluna, diğer köy ve 
mahallelerde ise parti temsilcisine aittir. Köy ve mahalle toplantılarının 
duyurusu en az on gün önceden tarihi, saati ve yeri belirtilerek İlçede 
asılır, üyelere posta ile bildirilir; mümkünse köy ve mahallede görülecek 
ve uygun bir yerde ilan edilir. İlan edilen gün, saat ve yerde, belde yö
netim kurulu veya parti temsilcisi yoklama yaparak çoğunluğun olup ol
madığını kontrol eder. Toplantının sürebilmesi için, kayıtlı üyelerinin salt 
çoğunluğunun hazır olması gerekir. Çoğunluk yoksa, toplantı iki saat so
nar yapılır. İki saat sonra başlayan ikinci toplantıda hazır bulunan üye
ler nisabı sağlar. Toplantıya katılan üyeler arasından toplantı zabtını tut
makta ve seçimleri yönetmekte belde yönetim kuruluna veya parti tem
silcisine yardım etmek üzere bir katip ve bir yardımcısı seçilir. Kongre 
üyesi seçimlerinde, iş bu Tüzük hükümleri uyarınca, ilçe kongresine ka
tılacak miktarda kongre üyesi seçilir. Toplantı zabtı varsa, parti temsilci
si veya belde yönetim kurulu üyeleri ve toplantıda seçilen katip ve iki 
yardımcısının imzalaması ile oluşur ve derhal İlçe örgütüne gönderilir, 
ilçe yönetim kurulu, köy ve mahalle toplantılarına ayrıca bir gözlemci 
yollayabilir. Bu takdirde, gözlemci de toplantı zabtını imzalar. 

İlçe kongresi üyesi seçimleri ve eğilim yoklamaları, gizli oy ve açık sa
yım yada ad okunarak açık oy yöntemi ile yapılır. Hangi yöntemin kulla
nılacağına PM karar verir. Seçimin ayrıntıları PM tarafından çıkartılan 
yönetmeliklerle düzenlenir. 
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11. BÖLÜM 

PARTİ DEFTERLERİ 

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR 

Madde 92 

Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen 
ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya def
teri tutmak zorundadırlar. Üye kayıt defteri mahalle ve köy esasına göre 
tutulur. 

Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva 
eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alı
nan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri başkanlık 
divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak 
kayıt defterine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın 
örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi 
işlere ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirti
lerek geçirilir. 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları örgütün 
bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik 
edilir. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üye kayıt formlarının birer örneği ilçe 
ve il kademesinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı 
bir dosyada saklanır. 

Parti Genel Merkezinde üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulaca
ğı "Üyelik Yönetmeliği" ve bütçe ve kesin hesabın nasıl hazırlanıp, dü
zenleneceği "mali İşler Yönetmeliği" ile düzenlenir. 
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KISIM - III -

DİSİPLİN İŞLERİ - MALİ HÜKÜMLER - YÜRÜRLÜK 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

1. BÖLÜM 

DİSİPLİN İŞLERİ 

DİSİPLİN KURULLARI 

Madde 93 
Merkez Disiplin Kurulu, dokuz asıl beş yedek üye olmak üzere büyük 

kongre tarafından; il disiplin kurulları yedi asıl, dört yedek üye olmak 
üzere il kongrelerince seçilir. 

TBMM Grup Disiplin Kurulu'nun kuruluş ve çalışma biçimleri, TBMM 
Parti Grubu iç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

ÜYELİK KOŞULLARI 

Madde 94 
Disiplin kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için disiplin ceza

sı almamış yada yöntemine uygun biçimde cezası kaldırılmış olmak ge
rekir. 

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

Bir disiplin kurulunda görevli kimse, diğer disiplin kurulunda görev ala
maz. 

Disiplin kurullarında görevli olanlar, kongre, büyük kongre ve TBMM 
Parti Grubu üyeliği dışında, partide başka bir görev üstlenemezler. Par
tiye bir hizmet bağı ile bağlı olamaz, Parti'den gelir sağlayamazlar. 

ÇALIŞMA KURALLARI 
Madde 95 

Disiplin kurulu, ilk toplantısında, gizli oyla bir başkan ve bir sekreter 
üye seçer. 

Disiplin kurullarının üye tamsayısının üçte ikisi toplantı; salt çoğunlu
ğu karar yeter sayısıdır. 
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Disiplin kurulunda görev alanlar, eşleri ile birinci ve ikinci derecedeki 
kan ve sihri hısımları hakkındaki toplantılara katılamazlar. 

Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayanın üyeliği dü
şer, yerine yedeği çağrılır. Yedekleri göreve, Merkez Disiplin Kurulu ve 
TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu için Genel Başkan, il disiplin kurulu için 
il başkanı çağırır. 

Disiplin kurulu üye sayısı, yedeklerin çağırılmasına karşın üye tam sa
yısının altına düşerse, ilgili birim başkanının çağrısı ile toplanacak kong
rede yenisi seçilir. 

Disiplin kurulları, incelemelerini belge üzerinde, olay yerinde yada ta
nık dinleyerek yapabilirler. Yönetim kurulları ve üyeler disiplin kurulları
nın incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerini süresinde yanıtlamak zo
rundadırlar. 

Kesinleşen disiplin kurulu kararları değiştirilemez ve süresi içinde uy
gulanır. 

Suçun istenildiğinin öğrenildiği günden sonra, Parti'den yada Gruptan 
çıkarılmayı gerektiren suçlarda altı, öteki suçlarda iki ayın geçmesiyle di
siplin soruşturması açma; suçun işlendiği günden sonra iki yılın geçme
siyle de ceza verme yetkisi düşer. 

Disiplin cezası verilmesine neden olan eylemler beş yıl içinde yinele
nirse, bir derece ağır ceza uygulanır. 

Disiplin kurulu kararları ilgiliye bildirildiğinde yürürlüğe girer. 

Parti içi disiplin işlemlerine ilişkin öteki konular yönetmelikle düzenle
nir. 

SAVUNMA HAKKI 

Madde 96 

Disiplin kuruluna verilen üyenin yazılı veya sözlü savunma hakkı var
dır. Suç oluşturan eylem, suçlanan üyeye açıkça ve yazılı olarak bildiri
lir. Savunma için süre on beş gündür. 

Seçimler sırasında, yayın yoluyla yada açık toplantılarda işlenen par
ti suçlarının kovuşturulmasında savunma süresi yedi gündür. Bu sürele
ri geçirenler savunma hakkını kullanmamış sayılır. 
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ÖNLEM VE GÖREVDEN ALMA 

Madde 97 

Üyeyi, geçici yada kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna gönde
ren yönetim kurulu, soruşturma sonuçlanıncaya kadar önlem olarak gö
revden alma kararının verilmesini isteyebilir. Bu istem, ilgili disiplin kuru
lu tarafından üç gün içinde karara bağlanır. 

Disiplin kurulunun kararına karşı taraflar, üç gün içinde MDK'na itiraz
da bulunabilirler. MDK'nun yedi gün içinde vereceği karar kesindir. 

DİSİPLİN SUÇLARINDA YETKİ 

Madde 98 

Parti suçlarını cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır. 

Parti suçlarının, yargı organlarının görev ve yetki alanına girmesi, di
siplin işlemi yapılmasına engel olmaz. 

Merkez organlarında görev alanların, TBMM üyelerinin, il başkanları
nın, il yönetim kurulu üyelerinin, büyükşehir ve il merkez belediye baş
kanlarının, il genel meclisi üyelerinin, il disiplin kurulu başkan ve üyele
rinin parti suçları, MYK'nun istemi yada başvuru üzerine Merkez Disip
lin Kurulu'nca; 

ilçe başkanlarının ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin, ilçe ve belde be
lediye başkanlarının, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
nin parti suçları, başvuru üzerine il disiplin kurulunca; 

TBMM üyelerinin Grup disiplinine, TBMM Parti Grubu İç Yönetmeli-
ği'ne, Grubun bağlayıcı kararlarına aykırı eylemlerinden doğan parti 
suçları, başvuru üzerine TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu'nca karara 
bağlanır. 

TBMM üyelerinin Parti'den kesin çıkarılmasını gerektiren suçlar, MDK 
ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısında karara 
bağlanır. 
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PARTİ SUÇLARI VE CEZALAR 

Madde 99 

Aşağıda tanımlanan disiplin cezaları, bu tanımlardan sonra sıralanan 
eylemleri işledikleri, bu eylemlerin oluşmasını özendirdikleri, kolaylaştır
dıkları yada destekledikleri saptanan üyelere verilir. 

1- Uyarma: Yazılı olarak dikkat çekmedir. Uyarmayı gerektiren eylem 
şunlardır: 

a) Partide kişisel sürtüşmelere girmek, 

b) Parti içi ilişkilerde kişisel çıkar gözetmek, 

c) Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine belirli görevler verilmiş gi
bi davranmak, parti içi yazışmalarda kademelere uymamak, 

d) Zorunlu olmadığını, yarar sağlamadığını bilerek parti içi yazışma
larda aşama sırasına uymamak, 

e) Verilen görevleri savsaklamak, geciktirmek , yapmaktan kaçınmak. 

2- Kınama: Yazılı olarak kusur bildirmedir. Kınamayı gerektiren ey
lemler şunlardır: 

a) Parti içinde ayrımcılık yapmak, 

b) Söylentilerin yayılmasına katkıda bulunmak, 

c) Gizlilik kararı alınarak yapılmış toplantılarda konuşulanları, kararla
rı, belgeleri açıklamak, 

d) Parti adaylarının seçimi yitirmeleri için çalışmak, 

e) Partiye güven, bağlılık ve sempatiyi azaltıcı söz, davranış ve etkin
liklerde bulunmak, 

f) Uyarılara karşın ödentileri düzenli ödememek. 

Kınama cezası alanlar, bir yıl süre ile, seçimle gelinen görevlere aday 
olamazlar. Seçilmiş olanların görevleri düşer. 

3- Geçici çıkarma: Parti yada TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin üç 
aydan on iki aya kadar kesilmesidir.Geçici çıkarmayı gerektiren eylem
ler şunlardır: 
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a) Üyelere sözlü saldırıda bulunarak yada başka biçimde, Parti'nin 
çalışma düzenini bozmak, 

b) Parti üyelerini haksız yere suçlamak, onların kesin çıkarma dışın
da bir ceza almalarına yol açmak, 

c) Seçim ve sandık kurullarındaki görevlere gitmemek, 

d) Seçimlerin iptaline neden olacak eylemlerde bulunmak. 

Geçici çıkarma cezası alanlar cezaları süresince parti üyelerine tanı
nan hakları kullanamaz; ancak, üyelikle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine 
getirirler. 

4 Kesin Çıkarma: Parti yada TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin sü
rekli kesilmesidir. Kesin çıkarmayı gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Programda yer alan temel görüşlere ve Tüzüğün ana kurallarına, 
büyük kongre ve yetkili organların bunlara uyumlu kararlarına açıkça ay
kırı davranışlarda bulunmak, 

b) Üye yazımında ve parti içi seçimlerde hile yapmak, 

c) Parti adaylarına karşı, başka parti ve adaylardan yana çalışmak, 

d) Parti içi seçimler ve aday belirlemelerde seçmenleri çıkar karşılığı 
etkileme girişiminde bulunmak, 

e) Partiyle ilgili yer ve etkinliklerde şiddete baş vurmak, 

f) Büyük kongre, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçimlerinin ve 
çalışmalarının yasa, Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını, 
başarılı sonuçlar vermesini engellemek, çıkmaza girmesine yol açmak 
amacıyla yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışın
da, her türlü eylemde bulunmak, 

g) Parti üyelerine belirli amaçlarla asılsız suçlamalar yönelterek on
ların kesin çıkarma cezası almalarına neden olmak. 

Yukarıda sayılmayan ancak, yasalara, Tüzüğe, Parti Programına ay
kırı olan, Partiye şu yada bu ölçüde zarar veren eylemlerden sorumlu 
olduğu saptanan üyeler, eylemlerinin ağırlık derecesine uygun disiplin 
cezaları ile cezalandırılırlar. 
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Disiplin yaptırımı uygulayabilmek için, hakkında soruşturma açılan 

üyenin belli bir parti suçunu işlediği hususunda her türlü duraksamayı 

ortadan kaldıracak somut verilerin elde edilmesi zorunludur. Disipline 

ilişkin kararlar, bu verilere dayandırılır. 

Tüm disiplin cezaları üye kayıt defterine ve Parti Kütüğü'ne işlenir. 

Kesin çıkarma cezası alanlar Genel Sekreterlikçe , parti örgütüne duyu

rulur. 

KARARLARA İTİRAZ 

Madde 100 

MDK ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu kararları kesindir. 

Disiplin kurulunca verilen kararlar gerekçeleri ile birlikte otuz gün için

de ilgiliye bildirilir. 

İl disiplin kurulunun verdiği cezalara karşı cezanın bildirilmesini izle

yen on beş gün içinde MDK'na itiraz edebilir. MDK'nun kararı kesindir. 

Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen itiraz hakkı saklıdır. 

DİSİPLİN CEZALARININ KALDIRILMASI 

Madde 101 

Kesinleşen cezaları kaldırma yetkisi, Parti Meclisi'nindir. 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

Madde 102 

Disiplin soruşturmasına başlanması, savunma, disiplin kurullarının 

toplanma ve çalışma yöntemleri ve diğer işlemler, PM tarafından hazır

lanan "Disiplin Yönetmeliği" ile düzenlenir. 
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2. BÖLÜM 

MALİ HÜKÜMLER 

GELİR KAYNAKLARI 

Madde 103 

Partinin gelirleri ve kaynakları şunlardır: 

a) Üyelerin giriş ve yıllık ödentileri, 

b) Parti kimlik belgelerinden elde edilen gelirler, 

c) Partinin TBMM ve yerel yönetim meclis üyelerinden alınan grup 
ödentileri, 

d) Aday adaylarından alınan adaylık başvuru ödentileri, 

e) Bayrak, rozet, yayın, vb. satışından elde edilen gelirler, 

f) Parti etkinliklerinden veya lokallerden sağlanan gelirler, 

g) Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen hükümlere uygun olarak 
sağlanacak bağışlar ve öteki gelirler, 

h) Parti mal varlığından sağlanan gelirler, 

i) Kanuna göre devletçe sağlanan gelirlerdir. 

GELİR VE HARCAMA KURALLARI 

Madde 104 

Gelirler , parti tüzel kişiliği adına ve makbuz karşılığında alınır. 
Toplanan gelirler, hangi yönetim birimince veya görevlisince sağlan
mış olursa olsun , parti tüzel kişiliğinindir. 

Gelir makbuzları, kopyalı olarak basılır ve örgüt birimlerine düzen
lenen alındı karşılığında verilir. Gönderilen makbuzların seri ve sıra 
numaralarına ait kayıtlar Genel Saymanlıkça tutulur. Tüm harcama 
ve sözleşmeler parti tüzel kişiliği adına yapılır. 

Genel merkezde; harcamalar Genel Başkan, Genel Sekreter, Ge
nel Sayman, MYK'nca belirlenen bir üyeden , en az ikisinin imzası 
ile yapılır. 

il, ilçe ve beldelerde, parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılma-
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sı, taşınmaz alınması MYK'nun iznine bağlıdır. Önceden izin alınma
dan yapılan sözleşmeden dolayı partinin tüzel kişiliği sorumlu tutu
lamaz. Tüzük kurallarına aykırı harcama ve sözleşme yapılması ha
linde sorumluluk bu işlemleri yapanlara aittir, il, ilçe ve beldelerde ken
dilerine ayrılan bütçe içinde satın alma ve harcamalar başkan, say
man, sekreter üyeden en az ikisinin imzası ile yapılır. 

Harcamaların bütçeye uygunluğundan; Genel Merkez'de Genel 
Sayman , il ve ilçelerde ise il ve ilçe saymanları sorumludur. Bütçe dı
şı harcamalar MYK'nun kararına bağlıdır. 

Gelir ve harcamalar, parti içi eğitim ile yan ve yardımcı kuruluş 
payları bütçede gösterilir. Üç aylık sonuçlar MYK'nda , yıllık sonuçlar 
ise, PM'nde incelenip onaylanır. Mali işlere ilişkin konular "Mali İşle 
Yönetmeliği" ile düzenlenir. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Madde 105 

a. il yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere; gelirve gider 
tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçe hazırlar ve her yılın ekim ayı 
sonuna kadar Genel Saymana gönderir. 

b. Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 

c. İlçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulları ve Genel Merkez, 
bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama 
sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlar. İl başkanlıklarından 
gönderilen kesin hesaplar ile Genel Merkez'in hesapları, Genel Sayman 
tarafından incelenir ve birleştirilerek onaylanmak üzere PM' ne sunulur. 

d. Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan tüm parti 
örgütü ile ilgili kesin hesapların bir örneğini, haziran ayı sonuna kadar 
Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönde
rir. 
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3. BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

SİYASİ PARTİLER YASASI 

Madde 106 

Bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda doğrudan doğruya Si
yasi Partiler Kanunu hükümleri uygulanır. 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 

Madde 107 

Parti'nin tüzel kişiliğine büyük kongre üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğunun kararıyla son verilebilir. Bu durumda , parti mallarının 
bırakılacağı kurum ve kuruluşlar büyük kongre kararında belirtilir. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

Madde 108 
108 madde ve 11 geçici maddeden oluşan bu Tüzük, 19 Temmuz 

2003 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongrede kabul edilerek, 
yürürlüğe girmiştir. 

Tüzük hükümleri, Parti Meclisi tarafından yürütülür. 

4. BÖLÜM 

GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Madde 1 

ilk olağan büyük kongreye kadar büyük kongrenin yetkileri kuru
cular kurulu tarafından kullanılır. 

Geçici Madde 2 

Kurucular kurulu tüzükte değişiklik yapabilir. 

Geçici Madde 3 

Kurucular kurulunun toplantılarını genel başkan yönetir. 

Geçici Madde 4 

Kurucular kurulu , en geç yedi gün içinde toplanarak genel baş
kan, parti meclisi ve merkez disiplin kurulunu seçer. 
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Geçici Madde 5 

Kurucular kurulu, genel başkanın kurucular kurulu içinden yada dı
şarıdan göstereceği adaylar arasından ilk MYK'nu seçer. Kurucular ku
rulu dışından seçilen MYK üyesi, seçimiyle birlikte kurucular kurulu 
üyesi sayılır. 

Geçici Madde 6 
Bu tüzükte PM'ne verilmiş yetkileri ilk büyük kongre toplayıp PM 

göreve başlayıncaya kadar kurucular kurulunun seçtiği MYK kullanır. 

Geçici Madde 7 

İl ve ilçe örgütlerinin ilk olağan kongresi yapılıncaya kadar, başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri MYK kararı ile atanır. 

Geçici Madde 8 

Parti ilk genel, ilk yerel veya ilk ara seçimlere girinceye kadar 
il ve ilçe kongrelerinin delege sayısı , üye sayısı esas alınarak MYK 
tarafından belirlenir. 

Geçici Madde 9 

ilk büyük kongre toplanana kadar, PM aday üyelik sürecinin işle-
tilmemesine karar verebilir. 

Geçici Madde 10 

Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler en geç bir yıl içinde yürürlüğe 
konur. Bu tüzüğün ön seçimlere ilişkin esasları tüm illerde örgütler ku
rulduktan sonra uygulanır. 

Geçici Madde11 

Bu tüzükteki hükümlerden Siyasi Partiler Kanunu kuralları ile çe
liştiğinin anlaşılması yada saptanması durumunda, çelişkinin gideril
mesini sağlayacak girişimler hemen başlatılır. Bu girişimler sonuçlan
dırılıncaya kadar uygulama kanunlara göre yapılır. 
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YURT PATİSİ KURUCULARI 

Hakan ÖNDER 

Feti ÖZYÖN 

Bayram UZ 

Mehmet Sait KIRAN 

Atlan UZ 

Mehmet AFŞAR 

Devrim YENİGÜN 

Sakine YENİGÜN 

Gamze ÖZEN 

Hayati ÇAĞDAŞ 

Aygül T O K E R 

Ayşegül TATAROĞLU 

Güler BALIKÇI 

Gülper TAVŞAN 

Çiğdem TAVŞAN 

Gülrüz Feride TAVŞAN 
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Gülsen ÇEÇEN 

Şehnaz ÇEÇEN 

Sevgi ÖZTÜRK 

Fatma BARDAKÇI 

Nevin UYSAL 

Atike ÖZTÜRK 

Zeynep ÖZAYDIN 

Suzan KILIÇ 

Fatma Şahinaz ÖZSİVİL 

Lale TOMRUK 

Şule ATALAZ 

Serpil AKTUNA 

Ulviye S O Y A L 

Pembe Mualla TÜRKMEN 

Aysel MADEN 

Murat ÖZTÜRK 
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ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK 
ŞİKAYET ETMEYE HAKKIMIZ YOK. 


