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Yavuz Karan anısına saygıyla...



Değerli Delegemiz, Sevgili Yol Arkadaşımız,
Türkiye, demokrasinin ve hukuk devletinin tamamen ortadan 

kaldırıldığı, saray rejiminin yasal düzenlemelerle adil ve demokratik bir 
seçimi imkansız kılacak her türlü düzenlemeyi yaptığı, milyonların bu 
karanlığı aşmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden öncülük beklediği bir 
dönemden geçmektedir.

Bu tarihsel dönemeçte, Tüzük Kurultayımızı yapıyoruz. Tüzüğümüzün 
hem günün olağanüstü siyasi şartlarının gereklerini karşılayacak, hem de 
seçmenlerimizde, üyelerimizde ve örgütümüzde, uzun süredir var olan 
parti içi demokrasinin güçlendirilmesi talebini yerine getirecek biçimde 
düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak, Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan Tüzük taslağının 
içeriği ve Tüzük yapma süreci bu beklentileri karşılamaktan uzaktır. 
Ortaya konan Tüzük taslağı, partimizin yapısal sorunlarını çözmek, 
yönetim anlayışını demokratikleştirmek, toplumsal katılımı arttırmak 
yerine daha da merkeziyetçi bir yapı oluşturmayı öngörmektedir. Genel 
Merkezimiz tarafından hazırlanan taslakta Tüzük, partinin yönetim ve 
örgütlenme süreçlerini düzenleyen bir temel belge gibi değil, bu konuları 
yönetmeliklerle düzenlemeye imkan veren bir yetki belgesi gibi 
görülmüştür. Bunun da ötesinde, parti üyesini “niteliksiz” olarak 
tanımlayan, karar süreçlerinde belirleyici olmaya yetkin görmeyen bir 
anlayış dikkati çekmektedir. Oysa, üye partinin temel taşıdır. Bu sebeple, 
Genel Merkezin tüzük taslağını da şekillendiren, üyeyi yok sayan, yetkin 
görmeyen anlayış hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu şartlar altında, Tüzük Kurultayımızdan, yeni siyasi koşullarla 
uyumlu ve Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyaçlarını karşılamamıza 
imkan verecek, partimizi demokratikleştiren ve potansiyelimizi daha 
etkin kullanmamıza imkan sağlayacak bir Tüzüğün çıkabilmesi için, 



Gelecek için Biz olarak Genel Merkez tarafından hazırlanan taslak tüzük 
üzerinden ve yürürlükteki mevcut tüzüğü dikkate alarak alternatif Tüzük 
önerisi hazırladık.

Her ne kadar parti içi bir öneri olarak görülse de milletvekilleri 
adaylarını partinin üyelerinin belirlediği, kadınların siyasette eşit 
temsiliyetinin zorunlu kılındığı, büyük kongre/kurultayların iradelerinin 
partiye hakim kılındığı, en önemlisi de parti Genel Başkanlarının üyeler 
tarafından seçilmesini tartışmaya açması bakımından bu Tüzük önerimiz 
Cumhuriyet Halk Partisi Tüzük kurultayını aşan bir içeriğe sahiptir. Siyasi 
Partiler mevzuatındaki değişikliklerin tartışıldığı bu günlerde 
önerilerimizin herkes için ufuk açıcı olacağını umut ediyoruz.

Tüzüğün hazırlanma sürecinin kısa tutulmuş olması ve Siyasi Partiler 
Kanunu'ndan kaynaklanan kısıtlar nedeniyle, ekte sizlerin görüşüne 
sunduğumuz Gelecek için Tüzük önerisi partimizin tüm yapısal 
sorunlarını aşan ve Türkiye'nin önünü açacak ideal tüzük alternati� olarak 
değerlendirilmemelidir. Parti üyelerimizin ve örgütümüzün parti 
yönetiminde ve politikalarında söz hakkını genişleteceğini umduğumuz 
bu demokratik Gelecek için Tüzük alternati�ne ilişkin önergeleri hem 
Tüzük Komisyonunda, hem de Tüzük Kurultayında delegelerimizin 
imzasıyla gündeme getirecek ve Kurultay irademizin takdirine sunacağız.

Gelecek için Tüzük önerimize dair görüş ve önerilerinizi bizimle 
gelecekicin@gelecekicin.biz e-posta adresimizden veya +90 505 777 
3531 telefonundan arayarak, SMS veya WhatsApp mesajı yazarak 
paylaşırsanız çok seviniriz.

Gelecek için demokrasiyi kurmaya tüzüğümüzü 
demokratikleştirerek başlayabiliriz.
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1. BÖLÜM

KURULUŞ VE İLKELER

Madde-1
(1) Cumhur�yet Halk Part�s� ;  MUSTAFA KEMAL Atatürk'ün 

önderl�ğ�nde; Anadolu ve Rumel� Müdafaa-� Hukuk Cem�yet�'n�n devamı 
olarak 9 Eylül 1923 tar�h�nde kabul ed�len “Part� Tüzüğü” �le kurulmuştur.

(2) Cumhur�yet Halk Part�s�'n�n kurucusu, önder� ve �lk Genel Başkanı 
MUSTAFA KEMAL Atatürk'tür.

(3) Genel Merkez� Ankara'dadır.

Madde-2
(1) Cumhur�yet Halk Part�s� programındak� anlamlarıyla şu �lkelere 

bağlıdır:

Cumhur�yetç�l�k,
M�ll�yetç�l�k,
Halkçılık,
Devletç�l�k,
La�kl�k,
Devr�mc�l�k.

(2) Başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere, Özgürlük hareketler�nden, 
emek mücadeles�nden ve evrensel dayanışmadan kaynağını alan sosyal 
demokras�n�n, “�nsan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eş�tl�k, 
dayanışma barışçı ve ad�l b�r dünya, emeğ�n yücel�ğ�, sürdürüleb�l�r ve 
dengel� kalkınma, gönenç, doğanın ve çevren�n korunması, çoğulcu ve 
katılımcı demokras�” değerler�ne dayanan; kadın erkek eş�tl�ğ�ne �nanan; 
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bu değerler� gerçekleşt�rmey� hede�eyen; devlet�, k�ş�ler�n özgürlükler�n� 
ve refahını sağlamaya yönel�k b�r h�zmet aracı olarak kabul eden çağdaş 
demokrat�k sol b�r s�yasal part�d�r.

(3) Kısaltılmış adı “CHP “olan Cumhur�yet Halk Part�s�'n�n yukarıda yazılı 
�lkeler�n� �fade eden ve b�ç�m�, ölçüler�, n�tel�ğ� yönetmel�kle 
bel�rlenen“ALTIOK”lu özel b�r s�mges� ve kırmızı zem�n üzer�ne 
beyaz“ALTIOK”lu bayrağı vardır.

AMAÇ
Madde-3
(1) Cumhur�yet Halk Part�s�n�n amacı, �lkeler� ve değerler� 

doğrultusunda, özgürlükçü, eş�tl�kç�, katılımcı, kuvvetler ayrılığını ve 
hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş la�k ve çoğulcu b�r demokras� 
�çer�s�nde; 

a) Ülken�n b�rl�ğ�n� ve bağımsızlığını, yurttaşların güvenl�ğ�n� “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış” �lkes� doğrultusunda koruyup güçlend�rmek, 

b) Yurttaşların temel hak ve özgürlükler�n�n güvence altına alınmasını 
sağlamak, 

c) Hakça b�r toplum �ç�n sosyal adalet�, dayanışmayı ve �şb�rl�g�n� 
gel�şt�rmek,

d) Örgütlü ve eş�tl�kç� b�r toplum oluşturmak,
e) Sürdürüleb�l�r ve dengel� kalkınmayı sağlamak, gel�r dağılımındak� 

adalets�zl�ğ� ortadan kaldırmak, yoksullukla ve açlıkla hak temel�nde 
mücadele etmek, tam �st�hdam hedefine ulaşmak, �nsan onuruna yaraşır 
yaşam koşullarını sağlamak,

f ) Her türlü sömürüye ve emperyal�zme karşı çıkmak; ülkem�z�n ve 
yurttaşlarımızın refah ve saygınlığını korumak ve yükseltmek,

g) Her b�rey�n kend� k�ş�l�ğ�n� ve potans�yel�n� gel�şt�rmes�n�n 
önündek� engeller� kaldırmak, 

h) Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek; 
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ayrımcılık ve dışlanmayla yüz yüze kalan k�ş�ler ve gruplarla dayanışma 
�ç�nde olmak, 

�) Doğayı, çevrey� ve hayvan haklarını korumak, 
j) C�ns�yet eş�tl�ğ�n�n toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını 

sağlamak, kadına karşı her türlü ş�ddet� önlemek, 
k) Çocukların b�rey olarak sah�p olduğu tüm hakları korumak ve 

çocuklara yönel�k her türlü ş�ddet ve �st�smarı önlemek, 
l) Gençler�n b�l�msel, teknoloj�k ve kültürel yen�l�klere açık; özgür, 

eleşt�rel ve demokrat�k düşünceye sah�p yurttaşlar olarak yet�şmeler� �ç�n 
gerekl� eğ�t�m koşullarını yaratmak, 

m) Engell�ler�n ve dezavantajlı grupların haklarını korumak, toplumsal 
yaşama katılımını sağlayacak önlemler� almak, 

n) B�l�m�n, sanatın, kültürün gel�şmes�n� sağlayacak özgür ortamı 
yaratmak; kültürel ve tar�hsel m�rasın korunması �ç�n gerekl� duyarlılığı 
göstermek,

o) Tüm emekç�ler�n örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarının 
tanınmasını sağlamak, �nsanca çalışma koşullarını güvence altına 
almak,

ö) Tüm yurttaşlar ve �nsanlık �ç�n, adalet� ve huzuru tes�s etmekt�r.

MADDE GEREKÇESİ:
“Amaç'' part�n�n programına �l�şk�nd�r. B�r program değ�ş�kl�ğ� 
yapılmadan bu maddeler�n özüne dokunulması uygun 
olmayacaktır. Yürürlüktek� tüzüğümüzde olan ve fakat taslakta 
yer almayan emekç�ler�n örgütlenme, toplu sözleşme, grev 
haklarının tanınmasını sağlamak, �nsanca çalışma koşullarını 
güvence altına almak, sol b�r s�yasal part� �ç�n yaşamsal öneme 
ha�zd�r. Bu hede�er�n madde metn�nden çıkarılmış olması kabul 
ed�lemez. Program değ�ş�kl�ğ� yapılmadığına göre bu amacın aynı 
berraklıkla tüzüğümüzde �fades�n� bulması gerekmekted�r. Bu 
nedenle tüzüğümüzün amaç kısmında bu düzenlemen�n olması 
yer�nde olacaktır.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI
Madde- 4
(1) Cumhur�yet Halk Part�s� ve üyeler� �ç�n s�yasal yaşamda görev 

almak, onurlu b�r toplum h�zmet�d�r. Erdeml� olmak, Cumhur�yet Halk 
Part�l� olmanın ön koşuludur.

(2) S�yasal görev ve faal�yetlerde, kamusal yararın gözet�lmes� ve 
toplumsal çıkarların korunması esastır.  S�yasal görevler, özel çıkarlar 
�ç�n kullanılamaz, s�yasal yaşamda etk�nl�k kazanmak �ç�n k�mseye 
k�ş�sel yarar sağlanamaz.

(3) H�ç k �msey� �nancına, s�yas� görüşüne, yaşam tarzına, 
düşünceler�ne, etn�k köken�ne, reng�ne, d�l�ne göre ötek�leşt�rmeden ve 
toplumu ayrıştırmadan "önce �nsan" felsefes�yle hareket etmek öncel�kt�r.

(4) Part�n�n bütün görevler�, demokras� �lkeler� ve tüzük kuralları 
�ç�nde, part�l�ler�n tümüne açıktır.

(5) Part�l� �ç�n başarı, part�n�n başarısıdır; s�yasal eylem part�n�n 
eylem�d�r.  Bu anlayışla part�l�ler, özel yaşamlarında, görevler�nde, 
�şler�nde ve üyes� bulundukları kuruluşlarda aklın ve b�l�m�n 
öncülüğünde part� �lke ve değerler� doğrultusunda çalışırlar.

(6) S�yasal yaşamda; erdeml�l�ğe, üretkenl�ğe, yeteneğe ve emeğe 
uygun yükselmek esastır. Part�l�ler, bu �lkelere bağlı olarak toplum 
hayatının ve Part� görevler�n�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler� kazanmak; 
sorumluluk yerler�ne başarılı, b�lg�l�, dürüst ve yetenekl� üyeler�n�n 
seç�lmeler�n� sağlamak �ç�n sürekl� çaba harcarlar.

MADDE GEREKÇESİ:

Yürürlüktek� tüzüğün 4. Maddes�nde bulunan ''s�yasal görevler, özel 
çıkarlar �ç�n kullanılamaz, s�yasal yaşamda etk�nl�k kazanmak �ç�n 
k�mseye k�ş�sel yarar sağlanamaz.'' vurguları taslak tüzükte 
çıkartılmıştır. Ancak bu vurguların kalması s�yasal ahlak açısından ve 
part�m�z�n savunduğu değerler açısından daha uygun olacağından 
taslak tüzüktek� 3. Maddeye bahsed�len �fadeler eklenm�şt�r. 



İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK 

Madde-5
(1) ) Cumhur�yet Halk Part�s�ne, Part�n�n �lke, amaç ve değerler�n� 

ben�msemeler� kaydıyla, meden� ve s�yas� hakları kullanma 
ehl�yet�ne sah�p bulunan her yurttaş üye olab�l�r.

(2) Üyel�k �ç�n başvuran herkes üç ay �ç�nde �lg�l� part� b�r�m�nce 
düzenlenecek temel eğ�t�m programından sonra üye olarak kayded�l�r. 

(3) Üyeler�n part� �ç� eğ�t�mlere ve part� çalışmalarına katılımlarını 
arttıracak,  düzenl� a�dat ödemeler�n� özend�recek yöntemler 
yönetmel�kle düzenlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Taslak düzenleme �le üyeler�n ''üye'' ve ''destekç� üye'' olarak �k�ye ayrılmak 
�stend�ğ� görülmekted�r. Her şeyden önce bu düzenlemen�n part�n�n 
hang� sorununu nasıl  çözeceğ�ne da�r  b�r  perspekt�f  or taya 
konulmamıştır. Üyeler arasında ayırım yapmak part�y� büyütmez, böler. 
Oysa örgütlü yapılar, gevşek bağlarla da olsa mensuplarının sayısını 
arttırmaya çalışmalıdır. S�yas� faal�yetlere katılmanın mot�vasyonu 
doğru pol�t�k programla ve yönet�mle arttırılır. Bu da yönet�m 
kadrolarının temel görev�d�r. Uzunca yıllardır �kt�dar olanaklarından 
yoksun olarak, tam ters� üye olmanın get�rd�ğ� r�skler� göğüsleyerek part� 
�le bağını sürdüren üyeler�m�z�n, “örgütü değ�şt�rmek gerekt�ğ�nden” 
bah�sle, muğlak ve kötüye kullanılab�lecek gerekçelerle dışlanması 
part�ye onulmaz zararlar verecekt�r. Bu nedenle, taslak tüzüktek� 
üye/destekç� üye ayrımının kaldırılması amaçlanmıştır. 

ÜYELERİN GÖREVLERİ VE HAKLARI
Madde-6
(1) Part�ye yılda 12 - 600 TL arasında a�dat ver�rler. Alınan üye a�dat 
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ödent�ler�n�n yüzde 15'� �lg�l� �l başkanlığına, yüzde 85'� �lçe 
başkanlığına gönder�l�r. A�dat yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen 
üyeler Part� �ç� seçme ve seç�lme haklarını kullanamazlar.

(2) Öncel�kle üyes� bulundukları sandık çevres�nden başlayan b�r 
görev ve sorumluluk b�l�nc� �le part� çalışmalarına katılırlar. 

(3) Seç�mlerde part� adaylarına oy vermekle, onların kazanmalarını 
sağlamak �ç�n çalışmakla ve part�n�n başarısını en üst düzeye çıkarmak 
�ç�n çaba harcamakla yükümlüdürler.

(4) Part�n�n �lkeler�n�, amaçlarını, programını, kurultay b�ld�rgeler�n� ve 
kararlarını, seç�m b�ld�rgeler�n�, part�n�n genel ve yerel pol�t�kaları �le 
h�zmetler�n� her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla 
görevl�d�rler. 

(5) Görev aldıkları part� organlarının toplantılarına, çalışmalarına 
katılır; bu organların kend�ler�ne verd�ğ� ödevler� yer�ne get�r�rler.

(6) Part�de ya da part�n�n üstlend�ğ� kamu h�zmetler�nde üstlend�kler� 
görevler� yer�ne get�r�r; görevden ayrılırken h�zmet�n gerekt�rd�ğ� dev�r 
�şlemler�n� eks�ks�z yaparlar. 

(7) Part�n�n düzenled�ğ� ve çağrılı oldukları eğ�t�m çalışmalarına 
katılırlar. 

(8) Meslekler�ne ve �lg� alanlarına göre oda, send�ka, dernek, 
kooperat�f,  vakıf g�b� kurum ve kuruluşlarda yetk�l�  organın 
görevlend�rmes� üzer�ne part� adına çalışmalara katılır; bu çalışmalar 
hakkında yetk�l� part� organlarını b�lg�lend�r�rler.

(9) Part�n�n yerel ve genel pol�t�kalarının oluşumuna katkıda 
bulunurlar. 

(10)Yurttaşların ülke ve yöre sorunları �le �lg�l� görüşler�n� part�n�n 
yetk�l� organlarına aktarırlar. Yöresel sorunların çözümü �ç�n part� 
programı doğrultusunda yöre halkı �le dayanışma �ç�nde çaba 
göster�rler.

(11) Part� �ç� seç�mlerde seçme ve seç�lme hakkını özgürce kullanırlar. 
(12) Part� �le �lg�l� yetk�l� organlardan her zaman b�lg� alab�l�r; 

hukuksuzluklar ve haksızlıklar karşısında part� örgütünden kend�ler�n�n 
savunulmasını �steyeb�l�rler.
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MADDE GEREKÇESİ:
Part�ye üyel�ğ� özend�rmek �ç�n üye a�dat alt sınırını sembol�k düzeye 
�nd�r�lerek (12 TL) olması ve örgütler�m�z açısından a�dat toplamanın 
özend�r�leb�lmes� �ç�n de a�datların bell� oranlarda �lg�l� �l ve �lçelere 
gönder�lmes� öngörülmüştür. Part� üyeler�n�n yöresel sorunlar 
konusunda çaba göstermes� ve yönet�m b�r�mler� �le �st�şare �çer�s�nde 
olması s�yasal çalışmalarda ver�ml�l�ğ� artıracaktır. 

ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI
Madde- 7
(1) Part�ye üye olmak �steyen k�ş�, Nüfus H�zmetler� Kanunu'nda 

tanımlanan Adres Kayıt S�stem�'nde (AKS) bağlı bulunduğu �lçe 
başkanlığına ya da �lçen�n bağlı olduğu �l başkanlığına doğrudan 
başvurur. 

(2) Üyel�k �ç�n elektron�k yolla da başvuru yapılab�l�r. Genel Merkez 
üyel�k �ç�n elektron�k yolla başvuru yapanları bağlı olduğu �lçe 
örgütüne b�ld�r�r, üyel�k sürec�n�n başlatılması sağlanır. 

(3) Yurtdışında yaşayan yurttaşlar üyel�k başvurularını yazılı ya da 
elektron�k yolla doğrudan genel merkez üye yazım bürosuna yaparlar. 

(4)  Genel Başkan, Part� Mecl�s� Üyeler� ve M�lletvek�ller� tarafından 
Part�ye yararlı olacağı gerekçes�yle öner�len k�ş�ler�n Merkez Yönet�m 
Kurulu kararıyla üyel�ğ�ne karar ver�leb�l�r. Bu şek�lde üyel�ğe kabul 
ed�lenler üç ay boyunca yalnızca seç�lme hakkından yararlanab�l�r.  

(5) Üye kütüğünde kayıtlı olanlar ve bu kütüktek� değ�ş�kl�kler s�yas� 
part� s�c�l�ne b�ld�r�l�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Madden�n beş�nc� fıkrasının madde metn�nden çıkarılması ve 4. fıkrada 
yapılan değ�ş�kl�k �le MYK kararı �le üyel�ğe kabulde Genel Başkan'ın 
yanında Part� Mecl�s� üyeler� ve M�lletvek�ller�n�n de üye öner�s�nde 
bulunab�lmes� olanağının get�r�lmes� amaçlanmıştır. 
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ÜYELİKTE YER KOŞULU
Madde- 8
(1) Her üye yalnızca b�r muhtarlık bölges�nde üye olab�l�r ve yalnızca o 

muhtarlık bölges�nden delege seç�leb�l�r.
(2) Üyeler kayıtlı olduğu �lçe dışında başka b�r �lçe örgütü organlarında 

görev alamaz ve başka b�r �lçeden �l kongre deleges� seç�lemez.
(3) Üyeler kayıtlı oldukları �l dışında başka b�r �l örgütü organlarında 

görev alamaz ve başka b�r �lden kurultay deleges� seç�lemez.
(4) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n sınırları �ç�ndek� �lçelerde, İlçe 

Başkanlığı ve İlçe Yönet�m Kurulu üyel�ğ� �ç�n bu kural uygulanmaz.

AD SİLME
Madde- 9
(1) B�r part�l�n�n, d�s�pl�n suçları dışında, başvurma belges�nde yanlış 

b�lg� verd�ğ�n�n, üyel�ğe yazımı sırasında yasaların ve Tüzüğün 
öngördüğü n�tel�kler� taşımadığının ya da bu n�tel�kler�n� sonradan 
y�t�rd�ğ�n�n, başka b�r part�den adaylık başvurusunda bulunduğunun, 
aday olduğunun, b�r başka part� adına fi�len sandık görevl�s� ya da 
gözlemc�l�k görev� yaptığının tesp�t� haller�nde Merkez Yönet�m Kurulu, 
doğrudan üyen�n adının s�l�nmes�ne karar vereb�l�r.

(2) Ayrıca b�r sandık çevres�nde part�ye h�ç oy çıkmaması hal�nde 
Merkez Yönet�m Kurulu, o sandık çevres�nde kayıtlı tüm üyeler�n 
s�l�nmes�ne karar vereb�l�r.

PARTİDEN AYRILMA 
Madde- 10
(1) Part�den ayrılmak �sted�ğ�n� yazılı olarak b�ld�ren üye, �mzası 

kend�s�ne a�t olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulunduğu örgüt b�r�m� 
tarafından Genel Merkeze b�ld�r�l�r. Bu üyeler, Üye Yazım Bürosu 
tarafından kütükten s�l�n�r.
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ÜYELİK YÖNETMELİĞİ 
Madde-11

(1) Üyel�k �ç�n başvurma, askı, �t�raz ve yazım kuralları, Genel 
Sekreterl�ğe bağlı Üye Yazım Bürosunun kuruluşu, �şley�ş�, kadroları ve 
çalışma yöntemler�, üye ve destekç� üye kütükler�, üye kaydının 
tutulması, part� k�ml�k belges� ve b�ç�m�, hang� tar�hlerde nasıl 
yen�leneceğ�, ad s�lmen�n ve part�den ayrılmanın esasları ve üyel�kle 
�lg�l� d�ğer bütün �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar, Üyel�k Yönetmel�ğ� �le 
düzenlen�r
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ ÖRGÜTÜ 

Madde- 12
(1) Part� örgütü genel merkez, �l, �lçe örgütler�, part� grupları �le gençl�k 

kolları, yurtdışı b�rl�kler�nden ve yatay örgütlenmey� sağlayan yan 
kuruluşlardan oluşur. 

(2) Genel Merkez organları şunlardır:
 a) Kurultay,
 b) Genel Başkan,
 c) Part� Mecl�s�,
 d) Merkez Yönet�m Kurulu,
 e) Yüksek D�s�pl�n Kurulu,
(3) İl örgütünün organları şunlardır:
 a) İl Kongres�,
 b) İl Başkanı ve İl Yönet�m Kurulu,
 c) İl D�s�pl�n Kurulu,
(4) İlçe örgütünün organları şunlardır:
 a) İlçe Kongres�,
 b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönet�m Kurulu,
 c) Belde Başkanı ve Belde Yönet�m Kurulu,
(5) Part� grupları şunlardır:
 a) TBMM Grubu,
 b) İl Genel Mecl�s� Grupları,
 c) Beled�ye Mecl�s� Grupları,
(6) Gençl�k kolları, genel merkez, �l ve �lçeler düzey�nde örgütlen�r.
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MADDE GEREKÇESİ:
Kadın Kolları'nın mevcut �şley�ş� kadın tems�l�yet�n� arttırmak b�r yana 
tam ters� kadınları karar süreçler�nden ve akt�f s�yasetten uzaklaştıran ve 
dışlayan b�r prat�ğe dönüşmüştür. Yen� dönem�n zorunlu kıldığı 
örgütlenme gereks�n�mler�n� karşılayab�lmek açısından, yurt dışı 
b�rl�kler�, yatay örgütlenmey� sağlayacak olan yan kuruluşlara yer 
ver�lm�ş ve kadın kolları kaldırılarak, kadınların part�n�n her kademes�nde 
eş�t tems�l�n�n sağlanması amaçlanmıştır.  

MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ 
Madde-13
(1) Her muhtarlık bölges�nde muhtarlık bölges� tems�lc�ler� bulunur. 

Bu tems�lc�ler bağlı bulundukları İlçe Başkanlıklarının sorumluluğu 
altında çalışır. Tems�lc�ler�n göreve gelmes�, görev�n�n sona ermes� ve 
çalışmasına �l�şk�n esaslar yönetmel�k �le düzenlen�r.

BELDE ÖRGÜTÜ 
Madde- 14
(1)İl ve �lçe merkezler� dışında beled�ye olan yerlerde belde örgütü 

kurulur. Belde örgütler� �lçe başkanlıklarına bağlıdır.
(2) Belde örgütü, belde başkanı ve en az dört, en çok on üyeden oluşan 

yönet�m kuruludur.
(3) Belde başkanı �le belde yönet�m kurulunun seç�m�, çalışma 

yöntemler�, görev ve sorumlulukları �le yetk�ler� yönetmel�kle düzenlen�r.

İLÇE BAŞKANI
Madde-15
(1) İlçe başkanı, �lçe kongres�nce g�zl� oyla seç�l�r. İlçe çevres�nde 

Part�n�n tems�lc�s� olup �lçe örgütünü yönet�r. İlçe yönet�m kuruluna, �lçe 
ve belde beled�ye mecl�s gruplarına başkanlık eder.

(2) İlçe başkanının görev, yetk� ve sorumlulukları Yönetmel�k �le 
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düzenlen�r.

İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde- 16
(1) İlçe yönet�m kurulu, �lçe başkanı ve
a) Nüfusu 20.000'den az olan �lçelerde on (10) üyeden,
b) Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dâh�l) arasında olan �lçelerde on �k� 

(12) üyeden,
c) Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dâh�l) arasında olan �lçelerde on 

dört (14) üyeden,
d) Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dâh�l) arasında olan �lçelerde on 

altı (16) üyeden,
e) Nüfusu 500.000'den fazla olan �lçelerde on sek�z (18) üyeden oluşur.
(2) İlçe çevres�nde Part�n�n başarısı �ç�n gerekl� tüm çalışmaları yürütür.
(3) Part� Mecl�s�, �lçe yönet�m kurulunun taleb�yle, �lçen�n üye, nüfus ve 

part�l� seçmen sayılarını da d�kkate alarak yukarıda bel�rt�len yönet�m 
kurulu sayılarını yarı oranına kadar artırab�l�r.

(4) İlçe yönet�m kurulu üyeler� �le bu üyeler�n sayısı kadar yedek üye 
�lçe kongres�nde g�zl� oyla ve aldıkları oy sırasına göre seç�l�rler. 
Üyel�klerde boşalma olduğunda c�ns�yet ve gençl�k kotası gözet�lerek 
yedek üyeler sıra �le göreve get�r�l�r.

İL BAŞKANI
Madde- 17
(1) İl başkanı, �l kongres�nce g�zl� oyla seç�l�r. İl çevres�nde Part�n�n 

tems�lc�s� olup �l örgütünü yönet�r. İl yönet�m kuruluna, �l ya da 
büyükşeh�r beled�ye mecl�s� grubuna, �l genel mecl�s� grubuna başkanlık 
eder.

(2) İl Başkanının görev ve sorumlulukları Yönetmel�k �le bel�rlen�r.
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İL YÖNETİM KURULU
Madde-18
(1) İl yönet�m kurulu, �l başkanı ve,
a) Nüfusu 1.000.000'a kadar olan �llerde y�rm� (20) üyeden,
b) Nüfusu 1.000.000 - 2.000.000 (2.000.000 dah�l) arasında olan �llerde 

y�rm� dört (24) üyeden
c) Nüfusu 2.000.000 - 10.000.000 (10.000.000 dah�l) arasında olan 

�llerde otuz (30) üyeden,
d) Nüfusu 10.000.000'u aşan �llerde kırk (40) üyeden oluşur.
(2) İl çevres�nde Part�n�n başarısı �ç�n gerekl� tüm çalışmaları yürütür.
(3) Part� Mecl�s�, �l yönet�m kurulunun taleb�yle, �l�n üye, nüfus ve part�l� 

seçmen sayılarını da d�kkate alarak yukarıda bel�rt�len yönet�m kurulu 
sayılarını yarı oranına kadar artırab�l�r.

(4) İl yönet�m kurulu üyeler� �le bu üyeler�n sayısı kadar yedek üye, �l 
kongres�nde g�zl� oyla ve aldıkları oy sırasına göre seç�l�rler. Üyel�klerde 
boşalma olduğunda, c�ns�yet ve gençl�k kotası gözet�lerek yedek üyeler 
sıra �le göreve get�r�l�r.

İL - İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM
KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde-19
(1) B�rden çok organda üye olunamaz. İk�nc� derece dah�l olmak üzere 

kan ve kayın hısımları �le eşler aynı kurulda bulunamaz.
(2) Örgüt başkanı, yönet�m kurulu üyeler� arasından �l - �lçe sekreter�, 

saymanı, eğ�t�m sekreter�, b�l�ş�m sorumlusu ve yeter� kadar başkan 
yardımcısını ve görev alanlarını ayrı ayrı yönet�m kurulunun üye tam 
sayısının salt çoğunluk onayı �le bel�rler.

(3) Bu görevl�ler, örgüt başkanı tarafından veya kurul üyeler�n�n üçte 
b�r�n�n yazılı öner�s� ve üye tam sayısının 2/3 ünün güvens�zl�k oyuyla 
görevler�nden alınab�l�rler. Örgüt başkanı, �st�fa eden ya da görev�nden 
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alınanların yer�ne aynı yöntemle yen�ler� seç�l�r.
(4) Yönet�m kurulları, en az �k� haftada b�r önceden bel�rlenm�ş gün ve 

saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekl� 
durumlarda başkan tarafından çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır. 
Toplantılara gençl�k kolları başkanları da katılır, görüşler�n� açıklayab�l�r, 
öner�lerde bulunab�l�r; ancak oy kullanamazlar.

(5) Yönet�m kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, 
katılanların çoğunluğu �le karar ver�r.

(6) B�rb�r�n� �zleyen üç toplantıya mazerets�z katılmayan üyen�n kurul 
üyel�ğ� düşer. Üyel�ğ�n düşmes�ne �l�şk�n karara karşı b�r üst yönet�m 
kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. Üst yönet�m kurulunun kararı kes�nd�r.

(7) Geçerl� b�r mazeret olmadan üst üste üç olağan toplantısını 
yapmayan örgüt başkanı ve yönet�m kurulunun düşmüş sayılmasına 
Merkez Yönet�m Kurulu karar vereb�l�r.

(8) İl ve İlçe Yönet�m Kurullarının çalışma usuller�, görevler� ve sa�r 
hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

GENEL BAŞKAN
Madde- 20
(1)Genel Başkan kurultayca g�zl� oyla ve üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla seç�l�r. İlk �k� oylamada sonuç alınamaz �se, üçüncü 
oylamada en çok oy alan aday seç�l�r.

(2)Part�y� Genel Başkan tems�l eder, Part� örgütünü yönet�r.
(3)Genel Başkan, d�s�pl�n kurulları dışında, bütün part� örgütünün 

başkanıdır.
(4)Part�y� bağlayıcı demeçler vermeye ve b�ld�r�ler yayımlamaya 

yetk�l�d�r. Genel Başkan bu yetk�s�n� görevlend�receğ� k�mselere de 
kullandırab�l�r.

(5)Her kademedek� organları ve görevl�ler�, b�rl�kte ya da ayrı ayrı 
toplantıya çağırab�l�r.

(6)Part� görevler�n�n ve çalışmalarının gerekt�rd�ğ� önlemler� alır.
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(7)Yetk�l� organlarca ver�len kararların �lg�l�lerce uygulanmasını 
denetler.

(8)Part� örgütüne ve �lg�l�lere gerekl� gördüğü b�ld�r�mler� yapar.
(9)Genel merkez organları �le part�n�n TBMM Grubunun uyumlu 

çalışmasını gözet�r.
(10)Genel Başkan, yokluğunda kend�s�ne vek�ll�k etmek üzere, Genel 

Başkan Yardımcılarından b�r�n� görevlend�r�r. Genel Başkan Vek�l�, vek�ll�k 
ett�ğ� sürede Genel Başkanın yetk�ler�n� kullanır.

PARTİ MECLİSİ 
Madde-21
(1) Part� Mecl�s�, Kurultay'dan sonra Part�n�n en yüksek karar organıdır.
(2) Part� Mecl�s�; Genel Başkan ve Kurultayca g�zl� oyla seç�lm�ş seksen 

(80) üyeden oluşur. Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Part� Mecl�s�n�n 
onbeş (15) yedek üyes� bel�rlen�r.

(3) Üyel�klerde boşalma olduğunda, c�ns�yet ve gençl�k kotası 
gözet�lerek yedek üyeler sıra �le göreve get�r�l�r.

(4) Part� Mecl�s� en geç ayda b�r Genel Başkanın çağrısı üzer�ne ve 
Genel Başkanın başkanlığında toplanır.

(5) Toplantının gündem� �le görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç 
gün önceden üyelere gönder�l�r.

(6) Genel Başkan doğrudan ya da Part� Mecl�s� üye tam sayısının beşte 
b�r�n�n gerekçe ve gündem bel�rterek yazılı �stemde bulunması 
durumunda Part� Mecl�s�n� olağanüstü toplantıya çağırır.

(7) Part� Mecl�s� toplantılarına, Part�n�n TBMM grup başkanvek�ller�, 
grup yönet�m kurulu üyeler�, gençl�k kolları genel başkanı, �l başkanları 
da katılab�l�r, söz alab�l�r ve öner�lerde bulunab�l�r; ancak oy 
kullanamazlar.

(8) Genel Başkan Part� Mecl�s� üyeler�ne geç�c� veya sürekl� görevler 
vereb�l�r.

(9) B�rb�r�n� �zleyen üç olağan toplantıya mazerets�z katılmayan Part� 
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Mecl�s� üyes�n�n üyel�ğ�n�n g�zl� oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 
�le düşürülmes�ne karar ver�leb�l�r.

(10) Part� Mecl�s�n�n toplantı kuralları ve çalışma yöntemler� 
yönetmel�kle düzenlen�r.

Part� Mecl�s�nde �l seç�m çevreler�n�n tamamının tems�l olanağı 
olamadığından �l başkanlarının Part� Mecl�s� toplantılarına katılab�lmes�, 
�ller� �le �lg�l� konuların karara bağlanması aşmasındak� görüşmelerde 
görüşler�n� Part� Mecl�s� üyeler�ne aktarab�lmes�ne olanak tanınması 
amaçlanmıştır. Part� Mecl�s�'n�n Tüzükte tanımlanan görevler�n� tam 
anlamıyla yer�ne get�reb�lmes� ve part�n�n toplumsal muhalefet� 
örgütleyeb�lmes� �ç�n üye sayısının artırılması ve ayda b�r toplanmasının 
sağlanması amaçlanmaktadır.

PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ 
Madde-22
(1) Part� Programı, Kurultay kararları ve seç�m b�ld�rgeler� 

doğrultusunda �ç ve dış gel�şmelerle �lg�l� pol�t�ka ve stratej� kararları alır.
(2) Merkez Yönet�m kurulunca hazırlanan çalışma raporunu ve kes�n 

hesabı �nceley�p karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçey� ve 
b�lançoyu onaylar.

(3) Merkez Yönet�m Kurulunca hazırlanan kurultay gündemler� �le 
seç�m b�ld�rgeler�n� �nceley�p karara bağlar.

(4) Merkez Yönet�m Kurulunun hazırladığı yönetmel�k taslaklarını 
karara bağlar.

(5) Merkez Yönet�m Kurulunun, Part� Mecl�s� üyeler�n�n ve part� 
kurullarının sunduğu raporları, öner�ler� ve tasarıları görüşüp karara 
bağlar.

(6) Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çek�lme 
konularında karar ver�r. Bu konuların görüşüldüğü Part� Mecl�s� 
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toplantısına, TBMM Grup Başkanvek�ller� ve Grup Yönet�m Kurulu üyeler� 
katılır ve oy kullanırlar.

(7) Seç�mlere katılıp katılmama ve seç�mlerde yasa ve Tüzük 
kurallarına göre aday saptama yöntem�n� bel�rleyen kararları alır; merkez 
adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla bel�rlenmes� gereken adayları 
bel�rler.

(8) Uluslararası kuruluşlara üyel�k kararı vereb�l�r. Ancak bu kararın 
ver�l�p duyurulmasından sonra geçen b�r ay �ç�nde, kurultay üyeler�n�n 
beşte b�r�nden yazılı �stek gel�rse konu kurultayın olağan toplantısında 
veya �ved� durumlarda, olağanüstü toplantısında karara bağlanır. B�r ay 
�ç�nde böyle b�r �stek gelmem�şse karar kes�nl�k kazanır.

(9) Genel Başkanın veya Merkez Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne 
d�s�pl�n cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.

(10)  Part� Mecl�s� münhasıran tüzükle kend�s�ne ver�lm�ş h�ç b�r 
yetk�y� devredemez. Uzmanlık gerekt�ren hususlarda Part� 
Mecl�s�'n�n �çer�s�nden oluşturulacak kom�syonlar aracılığı �le 
çalışmalar yürütülür.

MADDE GEREKÇESİ:
Özell�kle son yıllarda part� tabanının en çok yakındığı ve part�y� ger�leten 
pol�t�kalar Part� Mecl�s�'n�n yetk�s�nde olmasına rağmen karar 
süreçler�nde rol al(a)madığı, yetk�s�n� başka yönet�m b�r�mler�ne 
devrett�ğ� konularda gerçekleşm�şt�r. Bu nedenle Part� Mecl�s�'n�n 
kend�s�ne ver� lm�ş  yetk � ler �  devretmes�n�n önüne geç� lmes� 
öner�lmekted�r.  Böylece, demokrat�k tems�l�yet ve ortak akıl 
�şlet�leb�lecek, Kurultay'ın �rades�n�n daha doğru tecell� etmes� sağlanmış 
olacaktır.  

 MERKEZ YÖNETİM KURULU 
Madde-23
(1) Merkez Yönet�m Kurulu, Part�n�n en üst yönet�m organıdır. Genel 

Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşur. Genel 
Başkan, Merkez Yönet�m Kurulu'nun başkanıdır.
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(2) Genel Başkan yardımcılıklarının görev konuları ve alanları 
Genel Başkan'ın öner�s� ve Part� Mecl�s�'n�n kararı �le bel�rlen�r. Genel 
başkan yardımcıları ve Genel Sekreter Part� Mecl�s� tarafından, 
kend� üyeler� arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu �le seç�l�r.

(3) Merkez Yönet�m Kurulu üyeler� Genel Başkan tarafından ya da 
Part� Mecl�s�n�n 1/3'ünün yazılı öner�s� ve 2/3'ünün oyuyla görevler�nden 
alınab�l�r. Yerler�ne aynı usulle yen�ler� seç�l�r.

(4) Genel Başkanın yokluğunda, bel�rled�ğ� genel başkan vek�l� 
Merkez Yönet�m Kurulu'na başkanlık eder.

(5) TBMM Grup Başkanvek�ller�, Gençl�k Kolları Genel Başkanı, 
Merkez Yönet�m Kurulu toplantılarına katılab�l�rler, görüş ve öner�lerde 
bulunab�l�rler; ancak oy kullanamazlar.

 (6) Merkez Yönet�m Kurulu, haftada b�r gün çağrı yapılmaksızın 
çoğunlukla toplanır. İved� durumlarda Genel Başkanın çağrısıyla her 
zaman toplanır. Aks�ne hüküm yoksa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
karar alır.

 (7) Merkez Yönet�m Kurulu üyeler� mazeretler� hal�nde Genel Başkanı 
b�lg�lend�rerek hang� Merkez Yönet�m Kurulu üyes�n�n kend�s�ne vekalet 
edeceğ�n� bel�rler.

(8) İdar� ve mal� �şlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, saymanlık 
�şler�n� de yürütür. Yılsonu b�lançosunu ve kes�n hesapları düzenler. 
İllerden ve �lçelerden gelen kes�n hesapları, Genel Merkez kes�n hesabı �le 
b�rleşt�r�r ve Merkez Yönet�m Kurulunun onayına sunar. Part�n�n 
gel�rler�n�n toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada 
yasa ve tüzük hükümler�ne uygunluğu sağlar. Part�n�n dem�rbaşlarının ve 
malvarlığının korunmasını gözet�r.

(9) Genel Sekreter, genel başkan yardımcıları �le görüşüp Genel 
Başkanı b�lg�lend�rerek Merkez Yönet�m Kurulu gündem�n� ve Genel 
Başkanın bel�rleyeceğ� Part� Mecl�s� gündem�n� hazırlar. Merkez 
Yönet�m Kurulu ve Part� Mecl�s� toplantısına �l�şk�n tutanakların 
düzenlenmes�n�, kararların �mzalanmasını ve muhafaza ed�lmes�n� 
sağlar.

(10) Genel Sekreter, her durum ve sıfatla bütün yargı 
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kurumlarında özel ya da resm� da�re, kurum ve kuruluşlarda, gerçek 
k�ş�ler, özel ya da resm� tüzelk�ş�lerle olan �l�şk�lerde Genel Başkan 
adına b�zzat ya da vek�lle part�y� tems�l eder.

 (11) Genel Sekreterl�k, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar. 
Part�n�n yazışma ve haberleşme b�r�m�d�r. Part�n�n bütün resm� ve 
part� �ç� yazışmaları, Genel Sekreter�n gözet�m ve denet�m� altında 
Genel Sekreterl�k aracılığıyla yapılır.

(12) Genel Sekreterl�k part� örgütünün başvurma, haberleşme ve 
genel evrakının muhafaza ed�ld�ğ� b�r�md�r. Genel Sekreter, gelen 
evrakı bekletmeden �lg�l� genel başkan yardımcısına ulaştırır.   
Genel Sekreter,   part�n�n üye genel kütüğünün tutulmasını ve part� 
arş�v�n�n düzenlenmes�n� sağlar.

MADDE GEREKÇESİ:
Part�n�n en yüksek organı Kurultay'dır. Kurultay'ın pol�t�k ve kadro olarak 
�rades� Part� Mecl�s�'nde şek�llenmekted�r. Dolayısıyla en üst yönet�m 
organı da Part� Mecl�s�'n�n �rades� �le bel�rlenmel�d�r. Bu nedenle Genel 
Başkan Yardımcılıklarının görev konuları ve alanlarının Part� Mecl�s�nce 
bel�rlenmes� öngörülmüştür.
Part� Mecl�s� üyeler�n�n ve Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�n�n yardımcısı 
olarak atanmaları çeş�tl� sorunlara yol açmaktadır. Karar organı �le 
yürütme organı arasındak� özerkl�ğ� ortadan kaldırmaktadır. Değ�şen 
MYK üyeler� �le h�zmette kes�nt�ye de yol açab�lmekted�r. Bu kadroların 
elden geld�ğ�nce sab�t bürolar hal�nde örgütlenmes� daha profesyonelce 
olacaktır. Bu nedenlerle Part� Mecl�s� üyeler� ve M�lletvek�ller�n�n, Merkez 
Yö n e t � m  Ku r u r l u  ü ye l e r � n e  “ ya rd ı m c ı  ya  d a  u z m a n”  o l a ra k 
görevlend�r�lmeler�ne olanak tanıyan madde taslak met�nden 
çıkarılmıştır. 
Taslakta Genel Sekreterl�k yürürlüktek�  tüzüğün de ger�s�ne 
konumlandırılarak evrak bürosu n�tel�ğ�ne �nd�rgenm�şt�r. Oysa 
yazışmaların ve süreçler�n koord�nasyon �ht�yacı vardır. Bu nedenle 
mevcut tüzüğün hükümler�n�n korunması amaçlanmıştır. 
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MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN 
GÖREVLERİ 
Madde- 24
(1) Kurultayın ve Part� Mecl�s�n�n kararlarını uygular. Part�n�n programı, 

�lkeler�, amaçları doğrultusunda tüm çalışmaları yürütür. Part�n�n 
yönet�m�ne �l�şk�n her türlü �ş ve �şlemler� yapar.

(2) Part� örgütünü yönet�r. Yasalara, Tüzük ve yönetmel�klere uygun 
çalışmasını sağlar. Genel Merkez organları har�ç tüm örgüt kuruluş 
�şlemler�n� yürütür.

(3) Part�n�n hukuk� varlığını korur. Bunun �ç�n yasalara ve Tüzüğe 
uygun bütün kararları alır.

(4) Part�n�n hükümetle, d�ğer part�lerle ve s�v�l toplum örgütler�yle 
�l�şk�ler�n� düzenler, bu konuda gereken tüm kararları alır.

(5) Part�n�n kurduğu ya da katıldığı hükümet�n programı �le �lg�l� 
görüşler�n� bel�rler; başka part�lerden gelen katılma, �şb�rl�ğ�, 
koal�syon veya b�rleşme konularında bel�rled�ğ� görüşler�n� Part� 
Mecl�s�'ne sunar. Bu konularda n�ha� kararı Part� Mecl�s� ver�r.

(6)  Çalışma raporunu hazırlar, Kurultaya sunulmak üzere Part� 
Mecl�s�n�n onayına sunar. Kurultayda görüşülecek karar tasarılarını ve 
öner�ler�n� hazırlar, Part� Mecl�s�'ne sunar. 

(7) Yıllık bütçey� hazırlar. Part� Mecl�s�'n�n onayına sunar ve uygular. 
Part� kes�n hesabını hazırlayıp onay �ç�n Part� Mecl�s�ne sunar. Süres� 
�ç�nde Genel Başkan adına Anayasa Mahkemes�'ne ve Yargıtay 
Cumhur�yet Başsavcılığına gönder�r.

(8) Part�n�n uluslararası �l�şk�ler�n� düzenler, çalışmaları yürütür.
(9) Yönetmel�k taslaklarını hazırlar, Part� Mecl�s�ne sunar.
(10) Yasa ve Tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgütler� 

görevler�nden alır, yer�ne kurullar atar, süres� �ç�nde olağanüstü 
kongreler�n� yapmalarını sağlar.

(11) Kurultayı, olağan ve olağanüstü toplantıları ve kongreler� 
yasalara ve Tüzüğe uygun şek�lde hazırlar, gününü, gündem�n�, 
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yer�n� bel�rler. Buna �l�şk�n kararları Part� Mecl�s�'n�n onayına sunar.
(12) Part�n�n amaçlarına uygun olarak, taşınır ve taşınmaz mal �le taşıt 

araçları alır, kullanır, �şlet�r veya satar. Taşınmaz malların satışı �ç�n Part� 
Mecl�s�nden yetk� alır.

(13) Part� gel�rler�n� arttırmak amacı �le her türlü önlem� alır, gel�r 
makbuzları bastırır, örgüte gönder�r.

(14) Merkez Yönet�m Kurulunun çalışma �lkeler�, yönet�m esasları ve 
sa�r hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ
Madde- 25
(1) Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla Part� 

Mecl�s�'n�n önereceğ� ülkelerde ve bu ülkelerdek� uluslararası 
kuruluşlar nezd�nde yurtdışı tems�lc�l�ğ� kurulab�l�r. 

(2) Yurtdışı b�rl�kler� �l başkanlığı statüsünded�r, �l başkanlarının 
hak ve sorumluluklarına dönük �lg�l� maddeler yurtdışı b�rl�kler 
�ç�n de geçerl�d�r. 

(3)  Yurtdışı tems�lc�l�kler�n�n kuruluşları, amaçları, görevler�, çalışma 
yöntemler�, Genel Merkezle �l�şk�ler� ve denet�mler� yönetmel�kle 
düzenlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Yurtdışı tems�lc�l�kler�n�n hang� ülkeler ve kuruluşlar nezd�nde 
kurulab�leceğ� taslak tüzükte sınırlı olarak sayılmıştır. Bunun yer�ne 
yetk�n�n Part� Mecl�s�'ne ver�lmes� daha yer�nde görülmüştür. Ayrıca 
yurtdışı b�rl�kler� �l başkanlığı statüsünde değerlend�r�lerek Genel 
Merkez �le mal�, �dar� ve s�yas� anlamda daha güçlü bağların kurulması 
amaçlanmıştır. 
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GENÇLİK KOLLARI 
Madde-26
(1) Genel Merkez, �l, �lçe örgütler�nde "Gençl�k Kolları" kurulur. Gençl�k 

kollarına üye olmanın üst sınırı, otuz yaştır (30) (otuz dah�l).
(2) Gençl�k Kolları �k� yılda b�r kongre ve kurultaylarını yaparlar.
(3) Gençl�k Kolları, �l, �lçe ve varsa belde başkanlarını, saymanlarını, 

sekreterler�n� ve eğ�t�m sekreterler�n� seçerler. 
(4) Gençl�k kolları genel başkanı ve merkez yönet�m kurulları gençl�k 

kurultaylarında seç�l�r.
(5) Her �l ve �lçe, yıllık bütçes�nden toplam en az %10 olmak kaydıyla yeter 

m�ktarda payı, gençl�k kolları �ç�n ayırmak zorundadır. Genel Merkez de, gençl�k 
kolları genel başkanlığına, part�n�n yıllık bütçes�nden yeter m�ktarda pay ayırmak 
zorundadır. Bu paylar bel�rlen�rken Gençl�k kolu yönet�m�n�n görüşü alınır.

(6) Gençl�k kollarının örgütlenmes�, seç�mler�, çalışma yöntemler� ve d�ğer 
hususlar yönetmel�kle düzenlen�r. Tüzüğün 24, 25 ve 26. Maddeler�n�n hükümler� 
gençl�k kollarının genel başkanı ve yönet�c�ler� �le �l ve �lçe başkanları ve 
yönet�c�ler� açısından da uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ:
4. fıkra madde metn�nden çıkarılarak, Gençl�k kollarına yıllık bütçeden 
en az yüzde on oranında aktarılacak  payın harcamalarının, �lg�l� �l ve 
�lçe saymanı, genel merkezde �se �dar� ve mal� �şlerden sorumlu genel 
başkan yardımcısı tarafından yapılmasının önüne geç�lerek, harcamayı 
yapan üst yönet�m b�r�m�n�n gençler üzer�nde hak�m�yet kurmasının 
önüne geçmek amaçlanmıştır. 
Kadın Kolları'nın mevcut �şley�ş� kadın tems�l�yet�n� arttırmak b�r yana 
tam ters� kadınları karar süreçler�nden ve akt�f s�yasetten uzaklaştıran 
ve dışlayan b�r prat�ğe dönüşmüştür. Çağdaş dünyadak� b�rçok 
örneğ�nden çok daha önce kadınlara bu hakları tanımış b�r s�yas� 
geleneğ�n bu s�yas� prat�ğ� kabul ed�lemez. Bu sakıncayı g�dermek �ç�n 
her kademedek� seç�mde uygulanacak kotaların toplumsal c�ns�yet 
eş�tl�ğ�n� gözeterek bel�rlenmes� kadınların aleyh�ne �şleyen Kadın 
Kolları'nı kaldırarak her yerde eş�t tems�l�n sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
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YATAY ÖRGÜTLENMEYİ SAĞLAYAN
YAN KURULUŞLAR
Madde 27
(1)Part� Mecl�s� kararı �le emek, esnaf ve KOBİler, tarım, hak ve 

özgürlükler, doğal yaşam ve çevre, ün�vers�teler, teknoloj�- ARGE-
g�r�ş�mc�l�k, engell� hakları, küresel ısınma ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve 
uygun görülecek güncel d�ğer konular ve somut sorun başlıkları �le 
�lg�l� platformlar, mecl�sler ve forumlar kurulur.  Genel Başkan bell� 
aralıklarla bu yatay örgütlenmelerle b�r araya gel�r.  

(2)Yatay örgütlenmeler�n kuruluşu, part� �le �l�şk�ler� ve sa�r 
hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
,Günümüz dünyasında s�yas� part�ler dah�l geleneksel örgütlenme 
modeller� toplumsal muhalefet� ya da toplumsal d�nam�kler� tam 
a n l a m ı y l a  � ç e r e m e m e k t e ,  t e m s � l  e d e m e m e k t e d � r .  A y r ı c a 
send�kasızlaşma, örgütsüzleşme, demokrat�k k�tle örgütler�n�n 
ger�let�lmes� ve üzerler�ndek� baskılar g�b� unsurlar da toplumsal 
muhalefet�n ve toplumsal çıkarların sadece geleneksel s�yas� part�ler�n 
�ç�nde tems�l�yet�ne engel oluşturmaktadır. Toplumun tüm kes�mler�yle 
güçlü bağlar kurmak �ç�n yatay örgütlenmen�n öncelend�ğ� b�r 
örgütlenme model� zorunluluktur. Bu nedenle tüzüğe bu �mkanı 
sağlayacak maddeler eklenerek bu eks�kl�ğ�n g�der�lmes� amaçlanmıştır.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU
Madde-28
(1)Genel Merkezde, �ht�yaç duyulan �l ve �lçelerde B�l�m Kültür Sanat 

Platformu kurulur.
(2)B�l�m Kültür Sanat Platformunun kuruluşu, amaçları, görevler�, 

çalışma yöntemler�, Genel Merkezle �l�şk�ler� ve denet�mler� 
yönetmel�kle düzenlen�r.
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GÖREVİN BOŞALMASI
Madde- 29
(1) Part� örgütünde b�r görevl�n�n kend� �steğ� �le görev�nden ayrılması 

ya da değ�ş�k nedenlerle görev�n boşalması durumunda yen� b�r görevl� 
bel�rlen�r.

(2) Genel Başkanlık boşaldığında, Part� Mecl�s� yen� Genel Başkanı 
seçmek �ç�n kurultayı en geç (45) gün �ç�nde toplantıya çağırır. Bu süre 
�ç�nde Genel Başkanlık görevler�, Part� Mecl�s�nde bel�rlenen Genel 
Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

(3) Part� Mecl�s�nde boşalan üyel�kler, sırasıyla yedek üyelerle 
doldurulur. Part� Mecl�s�ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye 
sayısı, üye tam sayısının üçte �k�s�n�n (2/3) altına düştüğünde, Part�

Mecl�s� �ç�n seç�m yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün 
�ç�nde Kurultayı toplantıya çağırır.

(4) İl ve �lçe başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev 
yapmak üzere yen�s�, �l ve �lçe yönet�m kurulu üyeler� veya part�l�ler 
arasından, �l ve �lçe yönet�m kurulunun üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla ve gec�kt�r�lmeden seç�l�r.

(5) İl ve �lçe yönet�m kurulu üyel�kler�nde boşalma olduğunda, 
yedekler� �le doldurulur. Bütün yedekler�n çağrılmasından sonra kurul 
üyeler�n�n sayısı, üye tamsayısının üçte �k�s�n�n (2/3) altına �nerse ya da asıl 
üyel�klerde aynı gün �ç�nde yarıdan fazla boşalma olursa, Başkan ve Kurul, 
yedekler�yle b�rl�kte düşmüş olur. Bu hallerde Merkez Yönet�m Kurulu, 
�llerde 45, �lçelerde 30 gün �ç�nde olağanüstü kongre yapmak üzere 
�llerde yed� (7), �lçelerde beş (5) k�ş�l�k geç�c� kurul atar. Toplantı yapmama 
neden�yle kurulların düşmes� hal�nde de bu hüküm uygulanır.

(6) Ancak; düşme tar�h�nde, herhang� b�r seç�m ya da referandum 
tar�h�ne 6 ay veya daha az b�r zaman kaldığı takd�rde Merkez Yönet�m 
Kurulu doğrudan ya da �l yönet�m kurulunu görevlend�rerek gec�kmeden 
yen� b�r yönet�m kurulu oluşturur. Bu durumda c�ns�yet ve gençl�k kotası 
uygulanır.

(7) D�ğer hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.
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GÖREVDEN ALMA
Madde- 30
(1) Üst yönet�m b�r�m�, alt yönet�m b�r�mler�n� gerekl� gördüğü 

durumlarda, gerekçes�n� de bel�rtmek suret�yle yazılı olarak uyarab�l�r. İl ve 
�lçeler, alt yönet�m b�r�m�ne yaptıkları uyarılara �l�şk�n Genel Merkeze beş 
gün �ç�nde b�lg� ver�r.

(2) Yasalarda, Tüzükte ve Yönetmel�klerde öngörülen görev ve sorumlulukları 
ve mal� yükümlülükler� yer�ne get�rmeyen veya aksatan; part�n�n �lkeler�ne, 
amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden �l, �lçe, belde başkanı ve 
yönet�m kurulu üyeler�n�, Merkez Yönet�m Kurulu, üye tam sayısının üçte �k� 
çoğunluğuyla ve g�zl� oyla, gerekçes�n� bel�rterek görevden alab�l�r. Merkez 
Yönet�m Kurulu, bu yetk�s�n�, doğrudan veya �lg�l� üst yönet�m b�r�m�n�n 
öner�s� üzer�ne kullanır.

(3) İl yönet�m kurulu, aynı esaslarla ve gerekçes�n� bel�rterek, �lçe başkanını, 
�lçe yönet�m kurulu üyeler�n�, belde başkanını ve belde yönet�m kurulu üyeler�n� 
görevden alab�l�r. Bu durumda karar, beş gün �çer�s�nde gerekçes� �le b�rl�kte 
Genel Merkeze b�ld�r�l�r.

(4) İlçe yönet�m kurulu, aynı esaslarla ve gerekçes�n� bel�rterek, belde başkanı 
ve belde yönet�m kurulu üyeler�n� görevden alab�l�r. Bu durumda karar, beş gün 
�çer�s�nde �l başkanlığına ve Genel Merkeze b�ld�r�l�r.

(5) Merkez Yönet�m Kurulu kararı �le görevden alınanlar, gerekçel� kararın 
tebl�ğ�nden başlayarak (5) gün �ç�nde Part� Mecl�s�'ne �t�razda bulunab�l�r. İt�razın 
kabulü �ç�n, toplantıya katılan üyeler�n salt çoğunluğu gerek�r; aks� takd�rde 
�t�raz redded�lm�ş olur. Part� Mecl�s�n�n kararı kes�nd�r.

(6) Merkez Yönet�m Kurulu dışındak� üst örgüt b�r�m�nce görevden alınanlar, 
kend�s�n� görevden alan yönet�m b�r�m�n�n b�r üstündek� örgüt b�r�m�ne, 
gerekçel� kararın tebl�ğ�nden başlayarak beş (5) gün �ç�nde �t�raz edeb�l�r. İt�raz 
üzer�ne on (10) gün �ç�nde karar ver�l�r. İt�razın kabulü �ç�n, �lg�l� kurulun 
toplantıya katılan üyeler�n�n salt çoğunluğu gerek�r; aks� takd�rde �t�raz 
redded�lm�ş olur. İt�raz üzer�ne ver�len karar kes�nd�r.

(7) İt�razda bulunmuş olmak, görev� bırakmayı ve devretmey� gec�kt�rme 
neden� sayılmaz.

MADDE GEREKÇESİ:
,Üst yöne�m birimlerinin tüzükte öngörülen görevden alma 
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mekanizmasını alt yöne�m birimleri üstünde baskı unsuru olarak 
kullanmasının önüne geçmek ve keyfiliği azaltabilmek için maddede 
gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmış�r. 

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM 
Madde- 31 
(1) Başkan görevden alınmışsa, yönet�m kurulu kend� üyeler� veya 

part�l�ler arasından olağan kongreye kadar görev yapmak üzere üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla b�r başkan seçer.

(2) İl başkanı ve �l yönet�m kurulu b�rl�kte veya yalnız �l yönet�m kurulu 
görevden alınmışsa Merkez Yönet�m Kurulu, başkan dah�l (7) k�ş�l�k b�r 
geç�c� kurul atar. İl geç�c� kurulu görevden alma kararının b�ld�r�lmes�nden 
�t�baren (45) gün �ç�nde seç�mler� yapmak üzere olağanüstü �l kongres�n� 
toplar.

(3) İlçe başkanı ve �lçe yönet�m kurulu b�rl�kte veya yalnız �lçe yönet�m 
kurulu görevden alınmışsa �l yönet�m kurulu, başkan dah�l (5) k�ş�l�k b�r 
geç�c� kurul atar. İ lçe geç�c� kurulu görevden alma kararının 
b�ld�r�lmes�nden �t�baren (30) gün �ç�nde seç�mler� yapmak üzere 
olağanüstü �lçe kongres�n� toplar.

(4) Olağanüstü kongrede, üst örgüt b�r�m�n�n görevden alma 
nedenler�n� saptayan raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden 
alan üst örgüt b�r�m�n�n tems�lc�ler�, d�lerlerse açıklama yapab�l�rler. Bu 
açıklamalardan sonra görüşme açılmaz; seç�m yapılır. Seç�len başkan ve 
yönet�m kurulu üyeler� görevden alınanların süres�n� tamamlar.

PARTİ DENETMENLERI 
Madde- 32
(1) Merkez Yönet�m Kurulu, örgütle �lg�l� görevler�n�n yer�ne 

get�r�lmes�ne yardımcı olmak üzere part� denetmenler� görevlend�r�r.
(2) Part� denetmenler�n�n çalışma yöntemler�, görev ve yetk�ler� 

yönetmel�kle düzenlen�r.
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KURULLAR VE DANIŞMA KURULTAYLARI

Madde-33

A. ONUR KURULU
(1) Part� �le üyel�k bağı devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, 

genel başkan yardımcılığı, genel sekreterl�k, TBMM Başkanlığı, 
Başbakanlık, Bakanlık ve TBMM başkan vek�ll�ğ�, TBMM grup 
başkan vek�ll�ğ� yapmış olanlar Part� “Onur Kurulu” üyes�d�rler.

(2) Genel Başkan, Onur Kurulu'nu yılda en az b�r kez toplayarak, 
ülke ve Part�ye �l�şk�n hususlarda kurul üyeler�n�n görüş ve 
değerlend�rmeler�ne başvurur. 

B. SİYASİ ETİK KURULU
(1) Part� örgütünün ve part�l�ler�n, tüzük ve programda bel�rlenen 

�lkeler, amaçlar, pol�t�kalar ve s�yasal yaşam anlayışı doğrultusunda 
görev yapmalarını sağlamak amacıyla et�k kurallar bel�rlemek;  part�l�ler, 
yerel yönet�mler, part� grupları ve part� organlarının kend� �ç�nde ve 
b�rb�rler�yle �l�şk�ler�nde görüş b�ld�rmek; bu çerçevede raporlar 
hazırlayarak Genel Başkana sunmak üzere Genel Merkezde b�r Et�k 
Kurul oluşturulur.

(2) Et�k Kurul; Part� üyel�ğ� devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Genel Başkanlık yapmış olanlar �le 
Genel Başkanca part�l�ler arasından seç�len 5 (beş) üyeden oluşur.

(3) Et�k Kurul üyeler�, başka b�r part� organında görev alamazlar. 
TBMM üyel�ğ�, bakanlık, beled�ye başkanlığı, beled�ye ve �l genel mecl�s� 
üyel�ğ� görevler� kurul üyel�ğ� �le b�rl�kte yürütülemez. 

(4) Kurul, çalışmalarında bağımsızdır. 
(5) Kurulun görev ve yetk�ler� �le çalışma usul ve esasları 

yönetmel�kle düzenlen�r.   
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C- KÜÇÜK KURULTAY
(1) Küçük Kurultay, her yıl en az b�r kez, Merkez Yönet�m 

Kurulu'nun çağrısı üzer�ne toplanır. 
(2) Yerel ve genel seç�mlerden sonra en geç �k� ay �çer�s�nde Küçük 

Kurultay toplantıya çağrılır. Küçük Kurultay, Genel Merkez 
tarafından toplanan seç�me �l�şk�n ver�ler�, �l ve �lçe danışma 
kurulları �le gençl�k ve kadın kurultaylarının sonuç raporlarını 
değerlend�r�r. 

(3) Küçük Kurultay toplantısı sonunda, Part� Mecl�s�ne b�r sonuç 
raporu sunulur. 

(4) Seç�mlerden sonra hazırlanan sonuç raporlarında �l ve �lçe 
düzey�nde seç�m sonuçları değerlend�r�lerek kısa ve orta vadede 
yapılması gereken hususlara �l�şk�n öner�lerde bulunulur.

(5) Küçük Kurultay'a; Genel Başkan, Part� Mecl�s� üyeler�, Part�l� 
m�lletvek�ller�, Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyeler�, İl başkanları, 
Büyükşeh�r ve �l beled�yeler�n�n part�l� başkanları ve �l genel mecl�s� 
başkanları, Yönetmel�kle bel�rt�len esaslara göre seç�len �l 
tems�lc�ler�,  Ülke düzey�nde örgütlü send�ka ve meslek 
kuruluşlarının part�l� genel başkanları,

Genel Merkez düzey�nde görev yapan ve yönetmel�kle 
bel�rlenen part�l�ler katılırlar.

D. GENÇLİK KURULTAYI
(1) Gençl�k Kurultayı her yıl en az b�r kez Merkez Yönet�m 

Kurulu'nun ya da Gençl�k Kolları Genel Başkanının çağrısı üzer�ne 
toplanır.

(2) Gençl�k Kurultayı toplantısı sonunda b�r sonuç raporu 
hazırlanır.

(3) Yerel ve genel seç�mlerden sonra en geç �k� ay �çer�s�nde 
Gençl�k Kurultayı seç�ms�z olarak toplantıya çağırılır. Bu toplantıda 
hazırlanan sonuç raporunda �l ve �lçe düzey�nde seç�m sonuçları 
değerlend�r�lerek kısa ve orta vadede yapılması gereken hususlara 
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�l�şk�n öner�lerde bulunulur. 
(4) Danışma Kurultaylarının toplanmaları, çalışmaları ve bu 

kurultaylara katılacakların saptanması �le d�ğer hususlar 
yönetmel�kle bel�rlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Part� �ç�ndek� uyuşmazlıkların ve çel�şk�ler�n tamamının tüzük ve 
yönetmel�kle öngörülüp bel�rlenen mekan�zmalarla çözülmes� mümkün 
görülmemekted�r. Ayrıca henüz yasal düzenlemeler� b�le yapılmamış 
s�yaset�n finansmanı g�b� konuların part� �ç�n önem� tartışmasızdır. Tüm 
bu konularda Part� �ç�nde görüş oluşturmak amacıyla S�yas� Et�k 
Kurulu'nun oluşturulması öner�lmekted�r.
Part�n�n potans�yel�n� açığa çıkarmak amacıyla, Onur Kurulu, Küçük 
Kurultay ve Gençl�k Kurultayının yapacağı çalışmalar ve sunacağı 
raporlar �lg�l� kurultayların üyeler�n�n yönet�me daha etk�n katılımını 
sağlayacak ve part� kadrolarına d�nam�zm katacaktır. 

İLÇE KONGRESİ
Madde- 34
  (1) İlçe kongres�n�n üyeler�; �lçe başkanı, ve �lçe yönet�m kurulu 

üyeler�, �lçe çevres�ndek� beled�yeler�n part�l� başkanları ve seç�lm�ş �lçe 
kongre delegeler�d�r.

(2) İlçe kongres�n�n onur üyeler�; �lçede kayıtlı part�l� yen� ve esk� TBMM 
üyeler�, esk� Genel Merkez yönet�c�ler�, esk� �lçe başkanları, �lçe 
çevres�ndek� beled�yeler�n esk� başkanları, �lçedek� meslek örgütler� ve 
send�kaların part�l� başkanları �le part�l� muhtarlardır.

(3) İlçe kongreler�, gündemde bel�rt�len konuları karara bağlar. İlçe 
başkanını, �lçe yönet�m kurulu üyeler�n� ve yedekler�n�, �l kongres�ne 
katılacak delegeler� g�zl� oyla seçer.
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İL KONGRESİ
Madde-35
(1) İl kongres�n�n üyeler�; �l�n part�l� TBMM üyeler�, �l başkanı ve �l 

yönet�m kurulu üyeler�, �l d�s�pl�n kurulu üyeler�, �l ve büyükşeh�r part�l� 
beled�ye başkanları ve �lçe kongreler�nden seç�lm�ş olan �l kongres� 
delegeler�d�r.

(2) İl kongres�n�n onur üyeler�; �lde kayıtlı, Part� Mecl�s� ve Yüksek 
D�s�pl�n Kurulu üyeler�, esk� TBMM Üyeler�, esk� genel merkez yönet�c�ler�, 
esk� �l başkanları, �l ya da büyükşeh�r beled�yeler�n�n esk� başkanları �le 
�ldek� meslek örgütler� ve send�kaların part�l� başkanlarıdır.

(3) İl Kongreler�, gündemde bel�rt�len konuları karara bağlar. İl 
başkanını, �l yönet�m kurulu üyeler�n� ve yedekler�n�, �l d�s�pl�n kurulu 
üyeler�n� ve yedekler�n�, Kurultaya katılacak delegeler� g�zl� oyla seçer.

KONGRELERİN SÜRESİ
Madde-36
(1) Kongreler �k� (2) yılda b�r yapılır. B�r yıldan fazla ertelenemez. 

Başlangıç ve b�t�ş tar�hler� (Kongreler Takv�m�) Merkez Yönet�m Kurulu'nca 
saptanır.

(2) Merkez Yönet�m Kurulu'nca saptanan süreler �ç�nde olmak 
koşuluyla �lçe kongreler�n�n günler�n� �l yönet�m kurulları, �l kongreler�n�n 
günler�n� �se Merkez Yönet�m Kurulu bel�rler. Kongre günler�n� bel�rleyen 
yönet�m b�r�m�, alt yönet�m b�r�mler�n�n görüşünü alır.

KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI
 YETER SAYISI VE GÜNDEM
Madde-37
(1) İl kongres�n�n çağrı ve başvuruları �l yönet�m kurulunca, �lçe 

kongres�n�n çağrı ve başvuruları �lçe yönet�m kurulunca yapılır. İl ve �lçe 
kongreler�n�n yer�, günü, saat� ve gündem�, yönet�m kurullarınca en az on 
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beş (15) gün önce �l ve �lçe başkanlıklarında �lan ed�l�r. Bu �landa, �lk 
toplantıda yeterl� çoğunluk sağlanamaz �se �k�nc� toplantının yer�, günü 
ve saat� de bel�rt�l�r. İk�nc� toplantının aynı gün yapılması durumunda her 
�k� toplantının arası 3 saatten az olamaz. Gazete �le �lan şartı aranmaz. İl ve 
�lçe kongreler� üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır. İlk toplantıda 
yeter sayı sağlanamaz �se, �k�nc� toplantı katılanlarla yapılır. Şu kadar k�, bu 
sayı seç�lecek yönet�m kurulu üye tam sayısının �k� katından az olamaz.

(2) Kongrey� başkan veya görevlend�receğ� b�r yönet�m kurulu üyes� 
açar.

(3) Gündem, yönet�m kurullarınca bel�rlen�r. Olağan kongreler�n 
gündemler�nde, açılış, kongre başkanlık kurulu seç�m�, saygı duruşu 
ve İst�klal Marşı, çalışma ve hesap raporlarının okunması, 
görüşülmes�, onaylanması, aklama �le seç�mler ve uygun görülecek 
başka konular bulunur. Üst örgüt b�r�m�n�n veya kongre üyeler�n�n onda 
b�r�n�n yazılı �steğ� �le gündeme ekleme yapılab�l�r. Kongre, çoğunluk 
kararıyla gündem�n sırasında değ�ş�kl�k yapab�l�r.

DELEGELİK, KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ 
Madde-38
(1)B�r kongreye ya da Kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölges�nde 

ve kongrelerde seç�len part�l�ye ''delege'', Part�de aldıkları görev 
neden�yle kongrelere katılanlara ''doğal delege'', bunların tümüne 
''kongre üyes�'' den�r. İlçe kongre deleges� seç�mler�nde, kongre 
takv�m�n�n �lanından üç (3) ay öncek� part� üye l�stes� seçmen l�stes� olarak 
esas alınır.

(2)Kongre üye tam sayısı, seç�lm�ş ve doğal delegeler�n toplam 
sayısıdır.

(3)Delegeler�n kongre üyel�ğ� süres�, seç�ld�kler� kongrey� �zleyen 
olağan kongreye kadardır. Delegeler�n görev� yen�ler� seç�l�nceye kadar 
devam eder.

(4)Örgüt b�r�m�, üst örgütün kongres�n�n �lan ed�ld�ğ� tar�hten önce 
kongres�n� yapamazsa, üst örgütün kongres�ne katılamaz.
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(5)İlçe kongres� delege sayısı en çok dört yüzdür (400). İl kongres� 
delege sayısı en çok altı yüzdür (600). Üye sayısı ell�den (50) az olan 
�lçelerde kongre yapılamaz. Bu �lçelerde nüfus kr�ter�ne göre başkan ve 
yönet�m kurulu, �l yönet�m kurulu tarafından oluşturulur.

(6)İl ve �lçe kongreler�n�n delege sayıları �le bu delegeler�n �lçe ve 
muhtarlık bölgeler�ne dağılımı, part�n�n son m�lletvek�l� genel seç�m�nde, 
o yerlerde aldığı oyla orantılı olarak Merkez Yönet�m Kurulu tarafından 
saptanır.

(7)Delege seç�mler�nde, genel merkezde tutulan ve s�yas� part� s�c�l�ne 
b�ld�r�lm�ş olan üye kütüğü esas alınır.

(8)Delege seç�mler�ne �l�şk�n sa�r hususlar yönetmel�k �le düzenlen�r.

KONGRE BAŞKANLIK KURULU
Madde-39
(1) Kongre açıldıktan sonra, kongre üyeler� veya part�l�ler arasından b�r 

başkan, kongre üyeler� arasından b�r başkan yardımcısı ve en az b�r 
yazman seç�l�r.

(2) D�s�pl�n kurulları başkan ve üyeler�, kongre başkanlık kurullarında 
görev alamazlar.

KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE
KARAR İLKELERİ
Madde-40
(1) Aks�ne karar alınmadıkça, kongre oturumları açıktır.
(2) Kongreler, aks�ne hüküm bulunmayan hallerde, hazır bulunanların 

salt çoğunluğu �le karar alırlar.
(3) Kongrelerde çalışma ve hesap konuları, bunlarla �lg�l� raporlar 

okunduktan sonra görüşülüp onaylanab�l�r.
(4) Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça kongreye duyurulur ve 

tutanağa yazılır. 
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(5)  Aks�ne karar yoksa, kararlar �şar� oylama �le alınır.
(6) Kongrelerde gündem konuları sıra �le ele alınır; söz �steyenlere sıra 

�le söz ver�l�r. Konularla �lg�l� söz süreler�, konuların görüşülmes�ne 
başlanırken kongrece saptanır.

(7) Onur üyeler� ve geç�c� kurul başkan ve üyeler� söz alab�l�r, öner�lerde 
bulunab�l�r ancak oy kullanamazlar.

(8) Üst örgüt yönet�m kurulu başkanı veya tems�lc�s�ne, Part� Mecl�s�, 
Yüksek D�s�pl�n Kurulu ve TBMM üyeler�ne �sted�kler�nde, sıra 
gözet�lmeks�z�n söz ver�l�r.

(9) İstekl� olması hal�nde çalışma raporu üzer�nde beş, d�ğer konularda 
üç üye konuşmadan yeterl�k önerges� oylanmaz. Çalışma raporuna yazılı 
muhalefet şerh� vermem�ş olan yönet�m kurulu üyes� rapor üzer�nde 
konuşamaz.

KONGRELERDE ADAYLIK 
Madde-41
(1) Kongrelerde başkan adayı olab�lmek �ç�n üye tam sayısının en az 

yüzde beş�n�n yazılı öner�s� gerek�r. Kongrelerde adaylar, seç�mlere 
geç�lmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seç�lemezler. Başkanlık �ç�n 
b�rden fazla aday �ç�n �mza ver�leb�l�r. 

(2) Beled�ye Mecl�s� ve �l genel mecl�s� üyeler� bu görevler�nden 
�st�fa etmed�kçe kongrelerde delegel�k dışındak� görevlere aday 
olamazlar.

MADDE GEREKÇESİ:,
Genel s�yasette ve her türlü s�yas� mekan�zmada yüksek barajlara karşı 
olan b�r part� olarak kongreler�m�zde aday olab�lmek �ç�n yüzde 10 
barajının uygulanması tutarlı değ�ld�r. Bu sebeple yüzde 10 oranının 
yüzde 5'e �nd�r�lmes� öner�lmekted�r. Ayrıca, başkanlıklar �ç�n tek 
adaya �mza mecbur�yet� demokrat�k yarışın önüne geçeb�lmekte ve 
g�zl� oy açık sayım �lkeler�ne aykırılık oluşturmaktadır. Bu uygulama 
kongreler başladıktan sonradan ortaya çıkan mükerrer �mza g�b� 
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sorunlara yol açmaktadır. Kaldı k� aday önermek seçmek anlamına 
gelmemekted�r. Bu nedenle b�rden fazla aday �ç�n �mza verme olanağı 
get�r�lerek demokrat�k yarış mekan�zmasının daha sağlıklı �şler hale 
get�r�lmes� ve kongre delegeler�n�n s�yas� �radeler�n�n baskılanmasının 
önüne geçmek amaçlanmıştır. 

SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY
PUSULASI VE OYLAMA
Madde-42
(1) İl ve �lçe kongreler�nde seç�mlerde kural, çarşaf l�sted�r. Çarşaf 

l�stede adaylar, kongre başkanlık kurulunca çek�len kurada bel�rlenen 
harften başlamak üzere, soyadı esasına göre sıralanır. Oylama, seç�lecek 
sayıda adayın adının yanına �şaret konularak yapılır. Oy pusulasında, fazla 
�şaretlenm�ş, seç�lecek üye veya delege sayısının yüzde doksanından az 
�şaretlenm�ş bölüm geçers�zd�r. Adayların aldıkları oy sırasına göre genel 
sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler bel�rlen�r. En çok oy alanlar asıl, 
ondan sonra gelenler yedek üye seç�lm�ş olur. Eş�t oy alanlar arasında ad 
çekme yoluyla sıra saptanır. Seç�lenler�n tesp�t�nde c�ns�yet ve gençl�k 
kotasına uyulur.

(2)Çarşaf l�stede; başkan, yönet�m kurulu asıl ve yedek üyeler�, varsa 
d�s�pl�n kurulu asıl ve yedek üyeler�, üst kademe delegeler� ayrı ayrı yer alır. 
L�steler başkanlık kurulunca kes�nleşt�r � l �r,  seç�m kurulunca 
mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür.

(3) Seç�mlerde, kongre üye tam sayısının beşte b�r�nden az oy alanlar, 
kota uygulaması kapsamındak�ler de dâh�l olmak üzere asıl veya yedek 
üyel�ğe seç�lm�ş sayılmazlar.

(4) Kongrede sıra seç�mlere geld�ğ�nde, kongre başkanlık kurulu 
görev�, yetk�l� ve görevl� seç�m kurulu başkanlığına bırakır.

(5) Kongreler ve seç�mlere �l�şk�n d�ğer tüm hususlar yönetmel�kle 
düzenlen�r.
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MADDE GEREKÇESİ:
Bu değ�ş�kl�kle part�m�z�n, tüm kurum ve kuralları �le özgürlükçü ve 
çoğulcu demokras�, tem�z s�yaset ve dürüst yönet�m �lkeler�n� kend� 
kurumsal k�ml�ğ�nde de hayata geç�rmes�, kongre ve kurultaylarda 
delegeler�m�z�n terc�hler�n� özgürce yapab�lmes� ve part� �ç�ndek� 
farklı l ıkların tems�l �  olanağının yaratılarak ayrışmaların ve 
gruplaşmaların önüne geç�lmes� amaçlanarak blok l�ste usulünün 
kaldırılması amaçlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER
Madde- 43
(1) Üst örgüt yönet�m kurulu kararıyla veya kongre üyeler�n�n beşte 

b�r�n�n, onbeş günlük süre �ç�nde noterden onaylı �mzalarıyla yaptıkları 
başvurular üzer�ne yönet�m kurulunun çağrısıyla en geç (45) gün 
�çer�s�nde olağanüstü kongre yapılır.

(2) Üye tamsayısının beşte b�r�n�n toplamış olduğu �mzalarla 
olağanüstü kongreye g�d�leb�lmes� �ç�n �mzaların onbeş�nc� günün 
b�t�m�nden �t�baren 7 gün �çer�s�nde �lg�l� örgüte tesl�m ed�lmes� gerek�r. 
Onbeş günün b�t�m�nden sonra �mza çek�lmes� hüküm ve sonuç 
doğurmaz.

(3) Olağanüstü kongren�n gündem�, �steyenlerce düzenlen�r. Üyeler�n 
başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerek�r. Olağanüstü 
kongrelerde gündemden başka b�r konu görüşülemez. Seç�m yapılamaz.

(4) Ancak olağanüstü kongrey� �steyenler�n sayısı kongre üye tam 
sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor �se, olağanüstü kongren�n 
gündem�ne, güven oylaması ve seç�m maddeler� konab�l�r. Bu takd�rde 
seç�m yapılab�l�r.

(5) Toplantı çağrısı yapılmadığı takd�rde, üst örgüt yönet�m kurulu 
olağanüstü kongren�n toplanmasını ve yapılmasını sağlar.

(6) Kongreler Takv�m� �lan ed�ld�kten sonra olağanüstü kongre 
yapılması, süreç takv�mden önce başlamış olsa dah� Merkez Yönet�m 
Kurulunun �zn�ne bağlıdır.

(7) Olağanüstü kongrelere �l�şk�n d�ğer tüm hususlar yönetmel�kle 
düzenlen�r.
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İTİRAZ
Madde-44
(1) İl ve �lçe kongreler�nde seç�m�n devamı sırasında yapılan �şlemler �le 

seç�m sonuçlarına, tutanakların düzenlenmes�nden �t�baren �k� (2) gün 
�ç�nde, yetk�l� ve görevl� seç�m kuruluna �t�raz ed�l�r. İlçe seç�m kurulunun 
kararı kes�nd�r.

(2) İlçe kongres� delege seç�mler� �le �lg�l� �t�razlar, sonuçların �lan 
tar�h�nden �t�baren �k� (2) gün �ç�nde o �lçede kayıtlı üyelerce �lçe yönet�m 
kuruluna yapılır. İlçe Yönet�m Kurulu �k� (2) gün �ç�nde karar ver�r. Bu karara 
karşı �k� (2) gün �ç�nde �l yönet�m kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. İl yönet�m 
kurulunun �k� (2) gün �ç�nde vereceğ� karar kes�nd�r.

(3) İlçe kongres�n�n seç�m dışındak� kararlarına �l�şk�n �t�razlar, kongre 
üyeler�nce �k� (2) gün �ç�nde �l yönet�m kuruluna yapılır. İl yönet�m 
kurulunun �k� (2) gün �ç�nde vereceğ� kararlar kes�nd�r.

(4)İl kongres�n�n seç�m dışındak� kararlarına �l�şk�n �t�razlar, kongren�n 
b�t�ş�n� �zleyen �k� (2) gün �ç�nde kongre üyeler�nce Merkez Yönet�m 
Kurulu'na yapılır. Merkez Yönet�m Kurulu'nun yed� (7) gün �ç�nde vereceğ� 
karar kes�nd�r.

(5) İt�razlar, yetk�l� kurullara yazılı olarak yapılır. İt�raz �şlem�n 
yürütülmes�n� durdurmaz.

KURULTAY 
Madde-45
(1) Kurultay, Part�n�n en yüksek organıdır. Yasa ve Tüzük kuralları 

�ç�nde, toplumun ve ülken�n genel sorunlarını ve part� tutumunu 
görüşüp karara bağlar.

(2) Kurultayda Genel Başkan, Part� Mecl�s� üyeler� ve Yüksek D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� g�zl� oyla seç�l�r.

MADDE GEREKÇESİ: 
Geleneksel olarak CHP Kurultayları ülke meseleler�n�n ve part�n�n 
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tutumunun demokrat�k kurallar �çer�s�nde tartışılıp sonuç b�ld�rgeler�yle 
de bu tartışmaların topluma duyurulduğu platformlardır. Yürürlüktek� 
tüzüğün �lg�l� 52. Maddes�n�n b�r�nc� fıkrası  “Yasa ve Tüzük kuralları 
�ç�nde, toplumun ve ülken�n genel sorunlarını ve part� tutumunu görüşüp 
karara bağlar.'' şekl�nded�r. Taslak tüzük bu hükmü çıkararak Kurultayı 
mekan�k b�r seç�m platformuna çev�rmekted�r. Oysa CHP Kurultayları 
toplumda yen� umutların yeşermes�n� sağlayacak kurultay kararları �le 
hatırlanmalıdır bu amaçla söz konusu “Yasa ve Tüzük kuralları �ç�nde, 
toplumun ve ülken�n genel sorunlarını ve part� tutumunu görüşüp karara 
bağlar'' hükmünün tekrar �lg�l� maddeye eklenmes� amaçlanmıştır.

KURULTAY ÜYELERİ
Madde-46
(1) Kurultay, doğal ve seç�lm�ş üyelerden oluşur.
(2) Doğal üyeler Genel Başkan, Part� Mecl�s� üyeler�, TBMM'n�n part�l� üyeler� 

ve part�l� bakanlar, Yüksek D�s�pl�n Kurulu Başkanı ve üyeler�d�r. Seç�lm�ş üyeler �l 
kongreler�nde o �l�n TBMM üye sayısının �k� katı olarak seç�len kurultay 
delegeler�d�r.

(3) Part� üyel�ğ� devam etmek kaydıyla genel başkanlık, part� mecl�s� üyel�ğ�, 
yüksek d�s�pl�n kurulu başkan ve üyel�ğ�, kadın kolları genel başkanlığı, 
cumhurbaşkanlığı, bakanlık, TBMM üyel�ğ� yapmış olanlar; kurultay üyes� 
olmayan �l başkanları �le,  gençl�k kolları genel başkanları, part� üyes� büyükşeh�r 
ve �l beled�ye başkanları, meslek örgütler� ve send�kaların en üst b�r�mler�n�n 
part�l� başkanları onur üyes�d�r.

  (4) Onur üyeler� katıldıkları kurultaylarda konuşab�l�rler, ancak oy 
kullanamazlar.

MADDE GEREKÇESİ:
umhur�yet Halk Part�s� Kurultayları ülke meseleler�n�n ve part� 
pol�t�kalarının tartışıldığı görüş ve öner�ler�n sunulduğu b�r atmosferde 
yapılmalıdır. Yaşamının b�r dönem�nde part�n�n en üst yönet�m 
organlarında görev yapmış olan onur üyeler�n�n kurultayda konuşma 
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yapab�lmeler�n�n engellenmes� kabul ed�lemez. Eklenen dördüncü fıkra 
�le onur üyeler�n�n talep etmeler� hal�nde konuşab�lmeler� amaçlanmıştır. 

KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM
Madde-47
(1) Kurultay �k� yılda b�r toplanır. B�r yıldan fazla ertelenemez. 

Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat �le gündem� Part� Mecl�s�nce 
bel�rlen�r ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkanca duyurulur. B�r�nc� 
toplantıda çoğunluk sağlanamaması neden�yle �k�nc� toplantının 
yapılması hal�nde �k� toplantı arasındak� süre en az üç (3) saat olmalıdır.

(2) Kurultay tar�h�nden yed� (7) gün önces�ne kadar Genel Başkanlığa 
ulaşmak koşulu �le Kurultay üye tam sayısının en az beşte b�r�n�n �mzasını 
taşıyan konular geç�c� gündeme alınır. Bu konuların görüşüleb�lmes�, 
Kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede �mzası 
olanlardan b�r�s� �le Merkez Yönet�m Kurulu adına b�r üye konuşab�l�r.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Madde-48
(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Part� Mecl�s�n�n kararı veya kurultay 

üye tam sayısının beşte b�r�n�n onbeş günlük süre �ç�nde noterden onaylı 
�mzaları �le yaptıkları başvuru üzer�ne olağanüstü kurultayı toplantıya 
çağırır.

(2) B�rden fazla çağrının bulunması hal�nde, Genel Başkan bu çağrıları 
b�rleşt�reb�l�r. B�rleşt�r�lerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının 
gündem�nde, her çağrının gündem� ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.

(3) Üye tamsayısının beşte b�r�n�n taleb�yle kurultayın olağanüstü 
toplantıya çağrılab�lmes� �ç�n �mzaların onbeş�nc� günün b�t�m�nden 
�t�baren yed� gün �çer�s�nde Genel Başkanlığa tesl�m ed�lm�ş olması 
gerek�r. Onbeş�nc� günün b�t�m�nden sonra �mza çek�lmes� hüküm ve 
sonuç doğurmaz.

(4) Olağanüstü kurultayın gündem�, �steyenlerce düzenlen�r. Üyeler�n 
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başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerek�r. Olağanüstü 
kurultayda gündemden başka b�r konu görüşülemez. Seç�m yapılamaz. 
Ancak Genel Başkan gündeme seç�m maddes� koyab�l�r.

(5) Olağanüstü kurultay �stem�nde bulunan kurultay üyeler�n�n sayısı 
üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor �se gündeme, güvenoyu ve 
seç�m maddes� konulab�l�r.

(6)Olağanüstü kurultay, en az on beş (15) gün önce �lg�l�lere 
duyurulmak koşuluyla en geç kırk beş (45) gün �ç�nde yapılır.

AÇILIŞ VE BAŞKANLIK KURULU
Madde-49
(1) Kurultay toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 

İlk toplantıda yeterl� çoğunluk sağlanamazsa �k�nc� toplantı katılanlarla 
yapılır.

(2) Kurultayı Genel Başkan veya görevlend�receğ� b�r Merkez Yönet�m 
Kurulu üyes� açar.

(3) Kurultay açıldıktan sonra Kurultay üyeler� veya part�l�ler arasından 
b�r başkan �le kurultay üyeler� arasından yeter sayıda başkan yardımcısı ve 
yazman üye seç�lerek "Başkanlık Kurulu" oluşturulur.

KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI
Madde-50
(1) Kurultayda gündemdek� konular görüşülür. Aks�ne hüküm yoksa kararlar 

�şar� oylamayla ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.
(2) Kurultaya sunulacak rapor ve karar tasarıları �le �lg�l� hazırlık kom�syonları 

oluşturulur. Hazırlık kom�syonları; Genel Başkan tarafından görevlend�r�lecek 
MYK üyes�, Part� Mecl�s� �ç�nden Part� Mecl�s� tarafından seç�lecek üç üyes�, 
TBMM Grubunca görevlend�r�lecek üç TBMM üyes�, �l başkanlıklarının 
görevlend�receğ� b�rer kurultay üyes�nden oluşur. Kom�syonlar, Kurultaydan 
önce toplanarak rapor ve karar tasarılarını görüşürler.

(3) Kurultayda TBMM Grubundan üç, �llerden b�rer tems�lc� kurultay 
kom�syonlarına seç�l�r. Part� Mecl�s� �ç�nden Part� Mecl�s� tarafından seç�lecek 
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üçer üyes� Kurultay kom�syonlarına katılır. Hazırlık kom�syonlarından geçen 
rapor ve karar tasarıları, Kurultay kom�syonlarınca görüşülüp kurultaya sunulur.

(4) Kurultay kom�syonlarında görüşme konusu yapılmış rapor ve karar 
tasarıları dışında önerge ver�lemez, görüşme ve oylama yapılamaz. S�yas� 
part�ler yasasının 14. Maddes�n�n 10. Fıkrasındak� part� tüzük ve 
programında değ�ş�kl�k yapılmasına �l�şk�n olan veya part� pol�t�kasını 
�lg�lend�ren konularda karar alınmasına da�r tekl��ere �l�şk�n yöntem 
saklıdır. 

(5) Part� Mecl�s� Raporuna yazılı muhalefet şerh� koymamış olan üye, 
kurultayda rapor üzer�ne konuşamaz.

(6) Kom�syonların görüşmeler�ne, kom�syon üyes� olmayan kurultay 
üyeler� de katılab�l�r; söz alab�l�r ve öner�lerde bulunab�l�r; ancak oy 
kullanamazlar.

MADDE GEREKÇESİ:
Kurultay Hazırlık ve Kurultay kom�syonlarına Part� Mecl�s� tarafından 
seç�lecek üçer tems�lc�n�n de katılımı sağlanarak karar mekan�zmasının 
daha etk�n ve demokrat�k b�r şek�lde oluşması hede�enmekted�r.
Ayrıca tüzük değ�ş�kl�k öner�ler�ne �l�şk�n S�yas� Part�ler yasasının 14. 
Maddes� daha açık b�r şek�lde �lg�l� fıkraya eklenm�şt�r. 

KURULTAYDA SEÇİMLER
Madde- 51
(1)Seç�mlere geç�lmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar 

seç�lemez.
(2) Genel Başkan adayı olmak �ç�n üye tam sayısının en az yüzde 5'�n�n 

yazılı öner�s� gerek�r. Mevcut Genel Başkan'ın başvurusu yeterl�d�r, delege 
�mzası aranmaz. B�rden çok adaya �mza ver�leb�l�r.

 (3)Genel Başkan, Part� Mecl�s�, Yüksek D�s�pl�n Kurulu ve B�l�m, 
Kültür, Sanat Platformu seç�mler� eşzamanlı yapılır.

(4)Kurultayda organ seç�mler�nde kural, tek ve ortak l�sted�r.
Çarşaf l�ste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak l�sted�r. Çarşaf l�stede 

adaylar, kurultay başkanlık kurulunca çek�len kurada bel�rlenen harften 
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başlamak üzere, soyadı esasına göre sıralanır. Oylama, seç�lecek sayıda adayın 
adının yanına �şaret konularak yapılır. Genel başkan adayının tek olması hal�nde 
genel başkan �ç�n �şarete gerek yoktur. Oy pusulasında, fazla ya da seç�lecek üye 
sayısının yüzde doksanından az �şaretlenm�ş bölüm geçers�zd�r. Adayların 
aldıkları oy sırasına göre genel sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler bel�rlen�r. 
En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seç�lm�ş olur. Eş�t oy alanlar 
arasında adçekme yoluyla sıra saptanır. Seç�lenler�n saptanmasında c�ns�yet ve 
gençl�k kotasına uyulur.

(5) Çarşaf l�stede; organlar ayrı ayrı yer alır. L�steler başkanlık kurulunca 
kes�nleşt�r� l �r,  seç�m kurulunca mühürlenerek oy pusulasına 
dönüştürülür.

(6) Part� Mecl�s�n�n sek�z (8) asıl üyes� Genel Başkan adaylarınca b�l�m, 
kültür ve sanat alanlarında başarılarıyla tanınan ve part�ye katkıda 
bulunacak k�ş�ler arasından �lg�l� yatay örgütler�n ve platformların 
görüşler� alınarak önerd�kler� on �k�şer (12) k�ş� arasından Kurultayca 
seç�l�r; yedek üye seç�lmez, c�ns�yet kotası bu üyel�kler �ç�n de uygulanır. 
Bu seç�m �ç�n ayrı oy pusulası kullanılır. M�lletvek�ll�ğ� yapmış ve 
yapıyor olan k�ş�ler b�l�m, kültür, sanat alanından Part� Mecl�s�'ne 
aday göster�lemez.

(7)Seç�mlerde üye tam sayısının beşte b�r�nden az oy alanlar, kota 
kapsamındak�ler dah�l, asıl ve yedek üyel�ğe seç�lm�ş sayılmazlar.

(8)Kurultay �le �lg�l� d�ğer tüm hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Yapılan bu düzenlemeyle kurultayda demokrat�k yarışın önündek�, yüzde 
10 �mza barajı, makul b�r sev�yeye (yüzde 5'e) �nd�r�lerek seç�mler�n daha 
gen�ş b�r katılımla yapılması amaçlanmıştır. Mevcut Genel Başkan'ın 
kurultayda aday olab�lmek �ç�n �l başkanları ve kurultay delegeler�nden 
�mza toplamak durumunda olmasının ve bunun delegeler ve örgütler 
üzer�nde yarattığı baskının ortadan kaldırılması �ç�n kurultay başkanlık 
d�vanına başvuru yapması yeterl� kabul ed�lerek mükerrer �mza, ya da 
�mza baskısı g�b� söylent�lerle part�n�n yıpratılmasının önüne geçmek 
amaçlanmıştır.  Seç�mler�n eş zamanlı yapılmasıyla kurultay 
delegeler�n�n �rades�n�n özgürce ortaya çıkması ve katılımcı olması 
amaçlanmıştır. 
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DANIŞMA KURULLARI
Madde-52
(1) Part�n�n genel pol�t�kası açısından sosyal, ekonom�k, kültürel, 

s�yasal konularda ve bölge �ht�yaçları üzer�nde, karar organlarının pol�t�ka 
oluşturmasını kolaylaştırmak ve part� çalışmalarını gel�şt�rmek üzere 
�lçelerde "İlçe Danışma Kurulu" ve �llerde "İl Danışma Kurulu" toplanır.

(2) Danışma Kurulları üç ayda b�r �l ve �lçe başkanlarının başkanlığında 
toplanır. İl danışma kurulları Merkez Yönet�m Kurulu'nun, �lçe danışma 
kurulları �l yönet�m kurullarının b�lg�s� dâh�l�nde toplanır.

(3) Yerel ve genel seç�mlerden sonra en geç 30 gün �çer�s�nde �lçe 
danışma, 45 gün �çer�s�nde �l danışma kurulları toplanır, seç�m 
sonuçlarını değerlend�r�r ve raporlar. 

(4)  Bu kurulların oluşumu, çalışma esasları, görevler� ve d�ğer hususlar 
yönetmel�k �le düzenlen�r.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI
Madde-53
(1)En geç üç ayda b�r Genel Başkanın davet�yle �l başkanları toplantısı 

yapılır. Toplantının gündem�n� Genel Başkan bel�rler.
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PARTİ ADAYLARININ SAPTANMASI

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN
SAPTANMASI
Madde- 54
(1) TBMM üyel�ğ� �ç�n adayların bel�rlenmes�nde yöntemler, önseç�m, 

aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseç�m ve aday yoklaması, 
öncel�kl� yöntemlerd�r.

(2) Önseç�m, üye kütüğünde kayıtlı üyeler�n katılımı �le yapılır. Aday 
yoklaması, Part�de bell� görevlere seç�lm�ş olan delegeler�n katılımı �le 
yapılır. Önseç�m veya aday yoklaması yargı yönet�m� ve denet�m�nde 
yapılır. Merkez yoklamasında adaylar Part� Mecl�s�nce saptanır.

(3) S�yas� Part�ler Kanununun 37'nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında 
öngörülen, TBMM üye tam sayısının yüzde 5'� oranındak� merkez 
adayları har�c�nde tüm TBMM üye adayları önseç�mle bel�rlen�r. 
Part�n�n son genel seç�mlerde yüzde ondan az oy aldığı seç�m 
çevreler�nden göster�len toplam m�lletvek�l� aday sayısı bu orana 
göre hesaplanan yüzde 5'l�k m�lletvek�l� sayısına dâh�l değ�ld�r. 
Part�n�n son genel seç�mlerde yüzde 10'dan az oy aldığı seç�m 
çevreler�nde hang� yöntemle aday bel�rleneceğ�ne Part� Mecl�s� 
karar ver�r. Merkez adaylarının �l�n�, seç�m çevres�n�, aday 
l�stes�ndek� sırasını Part� Mecl�s� bel�rler. B�r k�ş� �k� dönem üst üste 
merkez adayı göster�lemez. Ancak bu kural, b�r yıldan fazla 
olmamak kaydıyla son seç�m�n yapıldığı tar�h� �zleyen 1 Ek�m günü 
başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seç�mler�n yen�lenmes�ne 
karar ver�lmes� hal�nde uygulanmaz. B�r yıldan fazla olmamak 
kaydıyla son seç�m�n yapıldığı tar�h� �zleyen 1 Ek�m günü başlayacak 
yasama yılı tamamlanmadan seç�mler�n yen�lenmes�ne karar 
ver�lmes� hal�nde Part� Mecl�s� �sted�ğ� yöntemle aday saptayab�l�r. 

(4) Önseç�m veya aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı �ç�n 
başvuramazlar.
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(5) Part� Mecl�s�, adayları bel�rlerken kadınların, gençler�n ve 
engell�ler�n TBMM'de tems�l�ne özen göster�r.

(6) Aday bel�rlenmes�nde merkez yoklaması yapılmasına karar ver�len 
yerlerde, eğ�l�m yoklaması yöntemler� kullanılab�l�r.

(7) Aday olmak �steyen �l ve �lçe başkanları �le yönet�m kurulu üyeler� 
yasal süreler �ç�nde görevler�nden �st�fa etmek zorundadır.

MADDE GEREKÇESİ:
Taslak tüzükte TBMM üyel�ğ� �ç�n aday bel�rlenmes� yöntem� fi�l� olarak 
Genel Merkez'e toplam m�lletvek�l� sayısının yarısı c�varında m�lletvek�l� 
adayını bel�rleme olanağı sağlamaktadır. Parlamentonun mevcut 
oluşumunda seç�lm�ş m�lletvek�l� sayısını ve bölges�n� temel alırsak bu 
düzenleme �le tüm m�lletvek�ller�n�n Genel Merkez tarafından 
bel�rlenmes� �mkânı ortaya çıkmaktadır. Merkezden aday bel�rlenmes� 
genell�kle part�n�n �ht�yaç duyduğu bürokratların, uzmanların part�ye 
kazandırılması g�b� gerekçelere dayandırılmaktadır. Oysa yen� anayasal 
s�stemde hükümet Cumhurbaşkanlığı nezd�nde kurulacak olup 
parlamentoda salt yasama faal�yet� öngörülmekted�r. Bakanlar aynı 
zamanda m�l let vek � l �  olamamaktadır.  Bu durumda merkez 
adaylığı/kontenjan �ht�yacı azalmaktadır. Ayrıca 2019'a g�derken 
örgütler�n en üst mot�vasyonla seç�m süreçler�ne dah�l olması zarur�d�r. 
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda taslakta öngörülen 
merkezden aday gösterme oranının yasadak� yüzde 5'le sınırlandırılması 
öngörülerek önseç�m yöntem� güçlend�r�lm�ş, part�l�ler�n aday tesp�t�nde 
üyel�kten gelen haklarını kullanmaları ve örgütsel mot�vasyonun 
arttırılması amaçlanmıştır.

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK
ÖNKOŞULLARI VE İNCELEME
Madde- 55
(1) TBMM üyel�ğ�ne adaylık �ç�n başvuranlar hakkında Merkez Yönet�m 

Kurulu ön �nceleme yapar ve Part� Mecl�s�n�n onayına sunar. Part� 
Mecl�s�n�n �stem� reddetmes� hal�nde durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.
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(2) Part�ye üye olmadan aday olab�lme Part� Mecl�s�n�n kararına 
bağlıdır. Part� üyes� olmayanların adaylık başvuruları, �lg�l� �l ve �lçe 
yönet�m kurullarının görüşler� de alınarak �ncelen�r.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI
Madde-56
(1) Cumhurbaşkanı adayı önseç�m, aday yoklaması, merkez yoklaması 

yöntemler�nden b�r�yle bel�rlen�r. Hang� yöntem�n uygulanacağına Part� 
Mecl�s� karar ver�r.

(2) Önseç�m, üye kütüğünde kayıtlı üyeler�n katılımıyla yapılır. Aday 
yoklaması, gen�şlet�şm�ş Küçük Kurultay üyeler�n�n katılımı �le 
yapılır. Gen�şlet�lm�ş Küçük Kurultay'a katılacak d�ğer üyeler�n 
n�tel�kler� yönetmel�kte bel�rlen�r. 

(3) Yöntemler�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle 
bel�rlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Taslakta yer alan seçmen yoklaması yöntem�n�, prat�k olmaması, 
uygulanma safhasında man�pülasyonlara açık olması g�b� nedenlerle 
gerçekç� b�r yöntem olarak değerlend�rmed�ğ�m�zden bu yöntem�n 
tüzük taslak metn�nden çıkarılmasını öner�yoruz. Cumhurbaşkanı 
adayının bel�rlenmes� aşamasında oluşacak s�yasal atmosfer 
doğrultusunda Küçük Kurultayımıza katılacak d�ğer üyeler�n 
n�tel�kler�n�n tesp�t� noktasında yönetmel�k hazırlama ve bunu 
onaylama yetk�s� olan Part� Mecl�s�ne �n�s�yat�f ver�lmek �stem�şt�r. 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN
SAPTANMASI
Madde-57
(1)Her kademedek� beled�ye başkanlığı, beled�ye mecl�s� üyel�ğ� 

ve �l genel mecl�s� üyel�ğ� seç�mler�nde, part� adayları önseç�mle 
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bel�rlen�r. Ancak Part� Mecl�s�, seç�m çevreler�n�n özell�kler�n� göz 
önünde bulundurarak Merkez Yoklaması, Aday Yoklaması ve d�ğer 
aday bel�rleme ve karar destek yöntemler�n�n de uygulanmasına 
karar vereb�l�r.

(2) Önseç�m, üye kütüğünde kayıtlı üyeler�n katılımı �le yapılır. Aday 
yoklaması, n�tel�kler� yönetmel�kte bel�rlenen part� üyeler�n�n 
katılımı �le yapılır. Önseç�m veya aday yoklaması yargı yönet�m� ve 
denet�m�nde yapılır.

(3) Merkez yoklamasında adaylar Part� Mecl�s�nce saptanır. Part� 
Mecl�s� bu yetk�s�n� �lçe seç�mler� �ç�n �l yönet�m kurullarına, belde 
seç�mler� �ç�n �lçe yönet�m kurullarına devredeb�l�r.

(4) Beled�ye mecl�s üyeler�n�n bel�rlenmes�nde kotalara r�ayet 
ed�l�r, uzmanlık gerekt�ren alanlarda demokrat�k k�tle örgütler�n�n, 
yatay örgütlenmeler�n ve �lg�l� meslek odalarının öner�ler� d�kkate 
alınır.

(5) Yerel seç�mlerde aday olmak �steyen �l ve �lçe başkanları �le yönet�m 
kurulu üyeler� yasal süreler �ç�nde görevler�nden �st�fa etmek zorundadır.

MADDE GEREKÇESİ:
Her kademedek� beled�ye başkanlığı, beled�ye mecl�s� üyel�ğ� ve �l genel 
mecl�s� üyes� adaylarının bel�rlenmes�nde part� örgütünün etk�l� olması 
anlayışı gereğ� ön seç�m ana yöntem olarak bel�rlenm�şt�r.  Bazı seç�m 
çevreler�nde �lg�l� seç�m çevres�n�n yapısı, sosyoloj�k gerçekler� sebeb�yle 
ve d�ğer part�ler�n bel�rleyeceğ� adayların özell�kler�ne göre Part� 
Mecl�s�ne Merkez Yoklaması, Aday Yoklaması ve d�ğer aday bel�rleme ve 
karar destek yöntemler�n�n de uygulanab�lmes�ne olanak sağlanmıştır. 

KOTALAR
Madde-58
(1) Merkez yoklaması yoluyla saptanacak m�lletvek�l�, �l genel mecl�s� 

ve beled�ye mecl�s� adaylıklarında, part� mecl�s� seç�m�nde, �l ve �lçe 
yönet�m kurullarının seç�m�nde, �l kongre delegeler� ve kurultay 
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delegeler� seç�mler�nde yüzde ell� (%50) c�ns�yet ve yüzde y�rm� (%20) 
gençl�k kotası fermuar yöntem�yle uygulanır. M�lletvek�ller�n�n ve 
beled�ye mecl�s adaylarının bel�rlenmes�nde engell�ler �ç�n yüzde �k� 
(%2) kota uygulanır. Bu özell�klerde yeter sayıda aday çıkmazsa katılan 
adaylarla tesp�t ve seç�m yapılır.

(2) Gençl�k kotası ayrı sıralanır, kend� �ç�nde yüzde 50 c�ns�yet 
kotası uygulanır. 

(3) M�lletvek�l� adaylarının bel�rlenmes�nde yurt dışı b�rl�kler�n�n 
tems�l�ne özen göster�l�r.

(4) Kotaların uygulanmasına �l�şk�n yöntem ve d�ğer hususlar 
yönetmel�kle düzenlen�r.

MADDE GEREKÇESİ:
Kadınlara seçme ve seç�lme hakkına kavuşmasını Avrupa'nın b�r çok 
ülkes�nden önce yaşama geç�rm�ş part�m�z�n mevcut tüzüğünde ve 
hazırlanan tüzük taslağında öngörülen c�ns�yet kotasının �ç�nde 
bulunduğumuz çağın koşullarında eş�t tems�l� sağlayacak şek�lde 
yen�den düzenlenmes� gerekmekted�r. Engell� yurttaşlarımızın da 
mecl�ste tems�l�ne olanak sağlamak ve eş�t tems�l� hayata geç�rmek �ç�n 
yüzde �k� engell� ve yüzde ell� c�ns�yet kotasının hayata geç�r�lmes� 
amaçlanmıştır. Fermuar uygulaması �le kotaların sadece adaylıkta değ�l, 
seç�m sonucunda da ad�l tems�l� sağlaması amaçlanmaktadır. 
Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın 3 m�lyona yakını seçmend�r. Bu 
yurttaşlarımızın TBMM’de tems�l�n�n sağlanması amaçlanmaktadır.

ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE-59
(1) Aday saptamaya �l�şk�n d�ğer tüm hususlar yönetmel�kle 

düzenlen�r.
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ALTINCI BÖLÜM

PARTİ GRUPLARI

TBMM GRUBU
Madde- 60
(1) Part�l� m�lletvek�ller� TBMM Grubu'nu oluşturur,
(2)TBMM Grubu Part�n�n programı, seç�m b�ld�rges�, kurultay kararları 

ve Part� Mecl�s�nce bel�rlenen pol�t�kalar doğrultusunda yasama 
organında gerekl� çalışmaları yürütür.

TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ
Madde-61
(1) Genel Başkan, TBMM üyes� �se TBMM Grubunun ve grup yönet�m 

kurulunun başkanıdır; değ�lse grup başkanı grup üyeler� arasından �ç 
yönetmel�kte göster�len yöntemle seç�l�r.

(2) TBMM Grubu grup �ç yönetmel�ğ�nde bel�rlenen şek�lde 
başkanvek�ller�, grup yönet�m kurulu ve grup d�s�pl�n kurulunu bel�rler.

(3)  Grup başk anvek � l ler � ,  grubun yasama çal ışmalar ının 
yürütülmes�nde Genel Başkanın yardımcısıdır ve görevlend�r�ld�ğ� 
konularda vek�l�d�rler.

(4) Yasama g�r�ş�mler�n�n düzenl� b�ç�mde yürütülmes� ve mecl�s 
çalışmalarında d�s�pl�n�n sağlanması, grup yönet�m kurulunun görev�d�r.

(5) Genel Başkan tarafından görevlend�r�len Merkez Yönet�m Kurulu 
üyeler�, grup yönet�m kurulu toplantılarına katılab�l�r, öner�lerde 
bulunab�l�rler ancak oy kullanamazlar.
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TBMM GRUBU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde- 62
(1) Yasama çalışmalarında Part�n�n �lkeler�ne, Tüzük ve Programına, 

Seç�m B�ld�rges�ne, Kurultay ve Part� Mecl�s� kararlarına, grup genel kurulu 
ve grup yönet�m kurulu kararlarına uymakla yükümlüdürler.

(2) Grup toplantısına ve grup kararlarına katılmamış olmak, alınan 
kararlara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) TBMM üyeler�n�n grup ödent�ler�n�n m�ktarı ve böylece sağlanan 
gel�r�n, Grup ve Genel Merkez çalışmaları �ç�n hang� oranda 
paylaştırılacağı, TBMM Grubunca karara bağlanır.

(4) TBMM Grubuna �l�şk�n d�ğer tüm hususlar "TBMM Grup İç 
Yönetmel�ğ�" �le düzenlen�r.

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
Madde-63
(1) Beled�ye ve �l genel mecl�sler�ndek� part�l� üyeler b�r grup 

oluştururlar. Part�l� beled�ye başkanı, Beled�ye mecl�s�ndek� part� 
grubunun doğal üyes�d�r.

(2) İl başkanı �l genel mecl�s�, büyükşeh�r veya �l beled�ye mecl�s� part� 
gruplarının; �lçe başkanı �lçe çevres�ndek� beled�ye mecl�s� part� 
gruplarının başkanıdır. Bunların oy hakları vardır.

(3) Merkez �lçe başkanları �l beled�ye mecl�s� part� gruplarına üye olarak 
katılırlar, grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar.

(4) Grup üyeler� part�n�n �lkeler�ne, Tüzük ve Programına, seç�m 
b�ld�rges�ne, Kurultayın ve kend� kongreler� �le grupların kararlarına 
uymakla yükümlüdürler. 

(5) Beled�ye başkanlarının yürütmeyle konusunda bağlayıcı grup 
kararı alınamaz.

(6) Part�l� beled�ye başkanları �le beled�ye ve �l genel mecl�s� üyeler�n�n 
grup a�datları ve böylece sağlanan gel�r�n grup ve part� çalışmaları �ç�n 
hang� oranda paylaştırılacağı, �lg�l� �l ya da �lçe yönet�m kurulu �le grup 
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yönet�m kurulunun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır.
(7) Beled�ye ve �l genel mecl�s� part� gruplarının çalışma usuller� 

yönetmel�kle düzenlen�r.
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DİSİPLİN İŞLEMLERİ

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde – 64
(1) Part� suçlarını cezalandırma görev� ve yetk�s� d�s�pl�n kurullarınındır 

kurullarına a�tt�r.
(2) Part� suçlarının yargı organlarının görev alanına g�rmes�, d�s�pl�n 

kurullarının görev yapmasına engel olmaz.

YETKİ
Madde - 65
(1) Part� Mecl�s� üyeler�n�n, Yüksek D�s�pl�n Kurulu Başkan ve üyeler�n�n, 

TBMM üyeler�n�n ve part�l� büyükşeh�r beled�ye başkanlarının part� suçu 
oluşturan eylemler� Part� Mecl�s�'n�n �stem� üzer�ne Yüksek D�s�pl�n 
Kurulunca karara bağlanır.

(2) İl başkanları, �l yönet�m kurulu üyeler�, �l d�s�pl�n kurulu başkan ve 
üyeler�, �l ve �lçe beled�ye başkanlarının part� suçu oluşturan eylemler� 
Merkez Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne Yüksek D�s�pl�n Kurulunca 
karara bağlanır.

(3) Yukarıda sayılanlar dışındak� üyeler�n ve görevl�ler�n part� suçu 
oluşturan eylemler� �l yönet�m kurulunun �stem� üzer�ne �l d�s�pl�n 
kurulunca karara bağlanır.

(4) Part�l� TBMM üyeler�n�n grup d�s�pl�n�ne, �ç yönetmel�ğe, bağlayıcı 
grup kararlarına aykırı ya da görev�yle bağdaşmayan eylemler�nden 
doğan part� suçları Grup Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne Grup D�s�pl�n 
Kurulunca karara bağlanır.

(5) İved� durumlarda Merkez Yönet�m Kurulu, �l yönet�m kurullarının 
tedb�rl� olarak görevden uzaklaştırma yetk�ler�n� de kullanarak b�r üyey� 
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yetk�l� d�s�pl�n kuruluna sevk edeb�l�r.
(6) İl yönet�m kurulları, �lçelerden gelen dosyalar ve üyelerden gelen 

ş�kayetlerle �lg�l� olarak başvuru tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay 
�çer�s�nde b�r karar ver�r. Bu süre �çer�s�nde karar ver�lmemes� hal�nde 
talep redded�lm�ş sayılır. Bu durumda, �lçe yönet�m kurulu ya da ş�kayetç� 
7 gün �çer�s�nde Merkez Yönet�m Kuruluna �t�raz edeb�l�r.

TEDBİR
Madde - 66
(1) Kes�n çıkarma ve geç�c� çıkarma taleb� �le d�s�pl�n kuruluna 

gönderen organ, tedb�r n�tel�ğ�nde olmak üzere üyey� görevden 
uzaklaştırab�l�r. Bu durumda dosya üç gün �ç�nde görevl� d�s�pl�n kuruluna 
gönder�l�r ve bu süre �ç�nde karar �lg�l�ye tebl�ğe çıkarılır.

(2) Tedb�r n�tel�ğ�nde görevden uzaklaştırılanlar, tedb�r�n kaldırılması 
taleb� �le görevl� d�s�pl�n kuruluna tebl�ğ tar�h�nden �t�baren üç gün �ç�nde 
başvurab�l�r. Bu talep yed� gün �ç�nde karara bağlanır.

(3) İl d�s�pl�n kurullarının tedb�rle �lg�l� kararlarına karşı Yüksek D�s�pl�n 
Kuruluna üç gün �ç�nde �t�raz ed�leb�l�r. Yüksek D�s�pl�n Kurulu, tedb�re 
�t�razla �lg�l� başvuruları, kend�s�ne ulaştığı tar�hten �t�baren yed� gün 
�ç�nde karara bağlar.

(4) Haklarında tedb�r kararı olan üyeler, üyel�kten doğan haklarını 
kullanamazlar. Tedb�r neden�yle görev�nden uzaklaştırılan üyen�n 
hakkındak� hüküm kes�nleş�nceye kadar, yer�ne yedek üye çağırılmaz.

Taslakta her d�s�pl�n kurulu ayrı madde de düzenlenm�ş. 

İL DİSİPLİN KURULU
Madde - 67
(1) İl kongres�nce seç�len dokuz (9) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. 

Nüfusu 500.000'� aşan �llerde aday bulunması hal�nde asıl üyeler�n en az 
dördünün, yedek üyeler�n en az �k�s�n�n hukukçu olması gerek�r.

(2) İl d�s�pl�n kurulu üyeler�, seç�m sonuçlarının açıklanmasından 
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�t�baren b�r hafta �ç�nde �l başkanının çağrısı �le en yaşlı üyen�n 
başkanlığında üçte �k� çoğunlukla toplanır. G�zl� oyla b�r başkan, b�r 
başkan yardımcısı ve b�r sekreter üye seçer.

(3) İlk toplantıda yeterl� çoğunluk sağlanamazsa, kurul b�r hafta sonra 
aynı gün ve yerde, aynı gündemle kend�l�ğ�nden toplanır.

(4) İk�nc� toplantıda da üçte �k� çoğunluğun sağlanamaması hal�nde �l 
d�s�pl�n kurulu kend�l�ğ�nden düşmüş sayılır. Bu durumda �lk kongreye 
kadar görev yapmak üzere  Part� Mecl�s� tarafından yedekler�yle 
b�rl�kte yen� kurul seç�l�r.

(5) İl d�s�pl�n kurulları, en az ayda b�r kez daha önce kurulca saptanan 
gün ve yerde kend�l�ğ�nden toplanır.

(6) İl D�s�pl�n Kurulunun üst üste üç olağan toplantısını ya da b�r takv�m 
yılı �çer�s�nde toplam altı olağan toplantısını yapmaması hal�nde; �l 
yönet�m kurulunun başvurusu üzer�ne Part� Mecl�s�, �l d�s�pl�n kurulunun 
düştüğünün tesp�t�ne karar vereb�l�r. Bu durumda �lk kongreye kadar 
görev yapmak üzere Part� Mecl�s� tarafından yedekler�yle b�rl�kte 
yen� kurul seç�l�r.

TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
Madde - 68
(1) Grup Genel kurulunca seç�len ve sayıları Grup İç Yönetmel�ğ�nde 

bel�rlenen üyelerden oluşur. Çalışma usuller� ve d�ğer hususlar Grup İç 
Yönetmel�ğ�yle bel�rlen�r.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 
Madde - 69
(1) Kurultayca seç�len on beş (15) asıl ve sek�z (8) yedek üyeden oluşur. 

Asıl üyeler�n en az dördünün sek�z�n�n (8), yedek üyeler�n en az �k�s�n�n 
dördünün (4) hukukçu olması gerek�r. Hukukçu kotası öncel�kl� olarak 
uygulanır.

(2) Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyeler� seç�m sonuçlarının açıklanmasından 
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�t�baren b�r hafta �ç�nde Genel Başkanın çağrısı �le en yaşlı üyen�n 
başkanlığında toplanır. Üçte �k� çoğunluğun bulunması hal�nde g�zl� oyla 
kend� aralarında b�r başkan, b�r başkan yardımcısı ve b�r sekreter üye 
seçerler.

(3) İlk toplantıda yeterl� çoğunluk sağlanamazsa kurul, b�r hafta sonra 
aynı gün ve yerde, aynı gündemle toplanır. Bu toplantıda da yeterl� 
çoğunluk sağlanamazsa Kurul kend�l�ğ�nden düşmüş sayılır. Düşme 
tar�h�nden 45 gün �ç�nde olağanüstü kurultay toplanarak yen� kurul 
seç�l�r. Kurultayda sadece Yüksek D�s�pl�n Kurulu seç�m� yapılır.

(4) Yüksek D�s�pl�n Kurulu, en az ayda b�r kez daha önce kurulca 
saptanan gün ve yerde kend�l�ğ�nden toplanır. Üst üste üç olağan 
toplantısını ya da b�r takv�m yılı �çer�s�nde toplam altı olağan toplantısını 
yapmaması hal�nde; Merkez Yönet�m Kurulunun başvurusu üzer�ne Part� 
Mecl�s�, Yüksek D�s�pl�n Kurulunun düştüğünün tesp�t�ne karar vereb�l�r. 
Bu durumda, yen� kurulun seç�m� �ç�n düşme tar�h�nden 45 gün �ç�nde 
olağanüstü kurultay toplanır. Bu kurultayda sadece Yüksek D�s�pl�n 
Kurulu seç�l�r.

PARTİ SUÇLARI 
Madde- 70
(1) Kes�n çıkarma cezası gerekt�ren part� suçları;
a) Programa, Tüzük kurallarına, kurultay, yetk�l� organ ve grup 

kararlarına aykırı davranmak,
b) Part�de aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyel�kle bağdaşmayan 

tutum ve davranışlarda bulunmak,
c) Part� kayıt ve defterler�n� g�zlemek, tahr�f etmek, görev� dev�r 

sırasında bunları tesl�m etmemek,
d) Part�n�n temel �lkeler�ne aykırı s�yasal çalışmalara ve eylemlere 

katkıda bulunmak,
e) Part� adaylarına karşı veya başka part� adaylarından yana açık veya 

g�zl� çalışmak,
f ) Kurultay, kongre, grup ve mecl�s �şlemler�n�n, seç�m çalışmalarının 
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yasa, Tüzük ve yönetmel�k kurallarına uygun olmasını engellemek, 
bozmak, bozdurmak amacı �le yetk�l� organlara ve k�ş�lere karşı Tüzüğe 
uygun �t�razlar dışında her türlü engelley�c� davranışta bulunmak,

g) Part�ye üye yazımı ve tems�lle �lg�l� kuralları ç�ğnemek, part� �ç� 
seç�mlere h�le karıştırmak,

h) Part� çalışmalarında, özell�kle kurultay ve kongrelerde üyelere ve 
görevl�lere eyleml� saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek veya 
önlemek.

�) Part�ye a�t ya da part� çalışmalarına özgülenm�ş ekonom�k değerler� 
z�mmete geç�rmek.

j)Üye yazımlarında; başkası adına üye başvuru belges� 
düzenleyenler, başkasının �mzasını takl�t edenler, gerçek dışı 
beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyeler�n kayıtlarını 
s�lenler, üyeler� ayrılmış gösterenler, üyel�k �şlemler�n� gec�kt�renler, 
Üyel�k Yönetmel�ğ�'ne aykırı davrananlar kes�n çıkarma cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

(2) Geç�c� çıkarma cezası ver�lecek part� suçları;
a) Gerçeğe aykırı olarak Part�de kend�s�ne bell� görevler ver�lm�ş g�b� 

davranmak ve çalışmak,
b)Part� �ç�nde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda 

açıklamalarda bulunmak,
c) G�zl� yapılması kararlaştırılan toplantılardak� konuşmaları 

açıklamak,
d) Part� çalışmalarında üyelere eyleml� saldırıda bulunmak, Part� 

düzen�n� bozmak, çalışmaları aksatmak,
(3) Kınama cezası ver�lecek part� suçları;
a) Part� yararlarını zedeley�c� yayın ve propaganda yapmak,
b) Part� görevl�ler�n� küçültücü sözler söylemek, Part� çalışmalarını 

zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,
c) Part�l� üyeler ve yönet�c�ler hakkında b�lerek ve �steyerek aslı 

olmayan söylent�ler çıkarmak, bunları yaymak.
d) Geçerl� özrü olmaksızın seç�mlerde oy kullanmamak,
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e) D�s�pl�n Kurullarının �ncelemeler�n� zorlaştırmak, Yüksek D�s�pl�n 
Kurulunun görevler�yle �lg�l� talepler�n� bel�rt�len süre �çer�s�nde yer�ne 
get�rmemek,

f ) Part�ye a�t ya da Part� çalışmalarına özgülenm�ş ekonom�k değerler� 
usulsüzce kullanmak,

g) Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında d�s�pl�n 
kurullarına gönderme �şlemler� �le d�s�pl�n kurullarının kararları üzer�nde 
görüşme yapmak, karar almak.

(4) Uyarma Cezası Ver�lecek Part� Suçları;
a) Part�l�ler�n k�ş�l�kler� �le uğraşmak, Part� üyeler� hakkında küçük 

düşürücü sözler söylemek, sövmek,
b)Part� b�nalarına ve mallarına zarar vermek,
c) Tutulması gereken defterler� usulüne uygun olarak tutmamak.
(5) Yukarıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler �le bunların 

yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek part� suçudur.

MADDE GEREKÇESİ:
Part�n�n ve part�l�ler�n en çok tartıştığı konularından b�r�s� üye yazımı ve 
üye kütükler�ne �l�şk�n man�pülasyon �dd�alarıdır. Bunun önüne 
geçeb�lmek �ç�n bu süreçtek� usulsüz davranışların açıkça part� suçu 
olarak tanımlanması amaçlanmıştır.  

DİSİPLİN CEZALARI
Madde-71
(1) D�s�pl�n cezaları uyarma, kınama, geç�c� çıkarma ve kes�n 

çıkarmadır.
(2) Uyarma, yazılı olarak d�kkat çekmekt�r. Kınama, yazılı olarak kusur 

b�ld�rmekt�r. Geç�c� çıkarma, üyen�n Part�den b�r yıldan �k� yıla kadar 
�l�şk�s�n�n kes�lmes�d�r. Kes�n çıkarma, üyen�n süres�z olarak Part� �le 
�l�şk�s�n�n kes�lmes�d�r.

(3) Kınama cezası alanlar b�r (1) yıl süre �le part� organlarına 
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seç�lemezler, seç�lm�ş �seler görevden alınırlar.
(4) Geç�c� çıkarma cezası alanlar, bu süre �ç�nde part� üyeler�ne tanınan 

hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından �t�baren altı (6) 
ay süre �le part� organlarına seç�lemezler. Geç�c� çıkarma cezasının 
uygulanması sırasında k�ş�n�n, Part� Programına, Tüzüğüne ve yetk�l� 
organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder.

(5) D�s�pl�n kurulları; tedb�rl� olarak d�s�pl�ne sevk ed�lenler yönünden 
tedb�r kararının ver�ld�ğ� ve varsa kaldırıldığı tar�h� kararda bel�rt�r.

(6) D�s�pl�ne sevk �şlem�n� gerçekleşt�ren organ, suçlama konusu fi�l� ve 
uygulanmasını �sted�ğ� cezayı açıkça bel�rt�r. D�s�pl�n kurulu, �snat ed�len 
fi�l �le bağlı, hukuk� n�teleme ve uygulanması �stenen ceza hükmüyle �se 
bağlı değ�ld�r.

(7) D�s�pl�n cezası alanlardan, aynı part� suçunu y�neleyenlere, b�r üst 
ceza ver�l�r.

(8) D�s�pl�n suçunun, basın yayın organları ya da sosyal medya 
araçlarıyla �şlenmes� hal�nde fi�l�n ağırlığına göre b�r üst cezayı gerekt�ren 
hüküm uygulanab�l�r.

(9) Part� suçu olarak n�telend�r�len eylem�n, hafi�et�c� n�tel�kte 
koşulların bulunması ve etk�n p�şmanlığın varlığı hal�nde eylem�n 
gerekt�rd�ğ� ceza yer�ne b�r alt cezayı gerekt�ren hüküm uygulanab�l�r.

KARARLAR VE İTİRAZ
Madde-72
(1)Kend�ler�ne gönder�len dosyaları �l d�s�pl�n kurulları İk� (2) ay, Yüksek 

D�s�pl�n Kurulu (4) ay �ç�nde karara bağlarlar.
(2) D�s�pl�n kurulları, öngörülen süre �ç�nde sonuçlandırılamayacak 

d�s�pl�n dosyası yönünden gerekçes�n� bel�rterek Part� Mecl�s�nden ek 
süre �steyeb�l�rler. Ver�lecek ek süre b�r aydan uzun olamaz. Bu süreler 
�ç�nde karar ver�lmemes� hal�nde d�s�pl�n soruşturması düşer.

(3) Yüksek D�s�pl�n Kurulu ve Grup D�s�pl�n Kurulu kararları kes�nd�r.
(4) İl D�s�pl�n Kurulu kararlarına karşı kararın tebl�ğ�nden �t�baren on 
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(10) gün �ç�nde; d�s�pl�ne sevk ed�len, eylemden zarar gören, �l yönet�m 
kurulu ve soruşturmanın �lçe yönet�m kurulu taleb�yle başlatılması 
hal�nde �lçe yönet�m kurulu, Yüksek D�s�pl�n Kuruluna �t�raz edeb�l�r.

DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK
İLKELER VE KURALLAR
Madde- 73
(1) D�s�pl�n cezası alan üye, bağışlanmış olsa dah� cezanın kes�nleşme 

tar�h�nden �t�baren dört (4) yıl �çer�s�nde d�s�pl�n kurulu üyel�ğ�ne aday 
olamaz. D�s�pl�n kurulu üyes�yken d�s�pl�n cezası alan üyen�n d�s�pl�n 
kurulu üyel�ğ�, kararın kes�nleşmes� �le b�rl�kte sona erer.

(2) Mazerets�z olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyen�n 
d�s�pl�n kurulu üyel�ğ� düşer. Üyel�ğ�n düştüğünü tesp�t eden d�s�pl�n 
kurulu kararına karşı beş (5) gün �ç�nde �t�raz ed�leb�l�r. İt�raz makamı �l 
d�s�pl�n kurulu üyeler� yönünden Yüksek D�s�pl�n Kurulu, Yüksek D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� yönünden Part� Mecl�s�, Grup D�s�pl�n Kurulu üyeler� 
yönünden Grup Genel Kuruludur. İt�raz üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.

(3) D�s�pl�n kurulları üyel�kler�nde boşalma olması durumunda, yedek 
üyeler sıra �le çağırılır. Yüksek D�s�pl�n Kurulu ve Grup D�s�pl�n Kurulu 
üyel�ğ� �ç�n Genel Başkan, İl D�s�pl�n Kurulu �ç�n �l başkanı yedekler� göreve 
çağırır.

(4) Yedek üyeler�n tamamının çağrılmasından sonra üye sayısı toplantı 
yeter sayısının altında kalmışsa, d�s�pl�n kurulu yedekler�yle b�rl�kte 
düşmüş sayılır. Yen� �l d�s�pl�n kurulu Part� Mecl�s�nce seç�l�r. Yüksek 
D�s�pl�n Kurulunun düşmüş sayılması hal�nde; yen� kurulun seç�m� �ç�n 
düşme tar�h�nden �t�baren 45 gün �ç�nde olağanüstü kurultay toplanır. Bu 
kurultayda sadece Yüksek D�s�pl�n Kurulu seç�l�r. Grup D�s�pl�n Kurulu �ç�n 
yen� seç�m TBMM Grubunca yapılır.

(5) S�yas� Part�ler Kanunu'nun 102. maddes�n�n 2. bend� uyarınca, 
Yargıtay Cumhur�yet Başsavcılığının Part�den kes�n olarak çıkarılmasını 
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�sted�ğ� üye, Merkez Yönet�m Kurulunca gec�kmeks�z�n Yüksek D�s�pl�n 
Kuruluna gönder�l�r. Yüksek D�s�pl�n Kurulu, gec�kmeks�z�n toplanarak, 
konuyu öncel�kle görüşür ve (7) gün �ç�nde karar bağlar. Üye, kurulun 
konuyu ele aldığı �lk toplantıda, yazılı veya sözlü olarak savunma 
yapab�l�r.

(6) D�s�pl�n kurullarına sevk ed�len part�l�, yazılı veya sözlü savunma 
hakkına sah�pt�r. Savunma �ç�n süre çağrı belges�n�n tebl�ğ�nden �t�baren 
on beş gündür. Seç�mlerde veya herkes�n gözü önünde açıkça veya yayın 
yoluyla �şlenen d�s�pl�n suçlarında bu süre yed� gündür. Savunma süres�n� 
geç�renler, savunma hakkından vazgeçm�ş sayılırlar.

(7) D�s�pl�n Kurulları, üye tam sayısının en az üçte �k� çoğunluğu �le 
toplanır ve katılanların çoğunluğu �le karar ver�r. Kes�n çıkarma cezası üye 
tamsayısının çoğunluğu �le alınır. D�s�pl�n Kurulları gerekl� durumlarda 
tanık d�nleyeb�leceğ� g�b� gerekl� bulduğu her türlü belge ve b�lg�y� �lg�l� 
yerlerden talep edeb�l�r.

(8) D�s�pl�n cezasını gerekt�ren eylem�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tar�hten 
�t�baren �k� (2) yıl �ç�nde d�s�pl�ne sevk kararı ver�lmemes� hal�nde, �lg�l� 
hakkında d�s�pl�n kovuşturması yapılamaz.

(9) D�s�pl�n Kurulu kararları, kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren uygulanır. 
Tedb�rl� geçen süreler, cezaya bağlı sürelerden düşülür.

(10) Kes�nleşen d�s�pl�n kurulu kararları, tüm part� organlarınca derhal 
olduğu g�b� ve süres�nce uygulanır.

(11) D�s�pl�n Kurulu üyeler� �le Part� arasında b�r h�zmet bağı 
kurulamaz, kend�ler�ne Part�den h�ç b�r gel�r sağlanamaz.

(12) Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında d�s�pl�n 
kurullarına gönderme �şlemler� �le d�s�pl�n kurullarının kararları üzer�nde 
görüşme yapılamaz, karar alınamaz.

(13) D�s�pl�n kovuşturması �şlemler�ndek� tebl�gatlar, üyen�n Part� 
Kütüğünde yazılı adres�ne yapılır. Bu adrese yapılan tebl�gat geçerl� 
tebl�gat olarak kabul ed�l�r.

(14) Örgüt b�r�mler�, d�s�pl�n kurullarının �ncelemeler�n� kolaylaştırmak 
ve �stekler�n� süreler�nde yanıtlamak zorundadırlar.

(15) Üyen�n, hakkındak� d�s�pl�n soruşturması devam ederken Part� 
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üyel�ğ�nden �st�fa etmes� hal�nde d�s�pl�n soruşturması durdurulur. İst�fa 
eden üyen�n yen�den üyel�k başvurusunda bulunması hal�nde 
hakkındak� soruşturma kaldığı yerden devam eder. Ancak üye hakkındak� 
d�s�pl�n soruşturması kes�n hükme bağlanıncaya kadar part� �ç� seçme ve 
seç�lme haklarını kullanamaz.

BAĞIŞLAMA
Madde-74
(1)Kes�nleşen cezaları bağışlama yetk�s� Part� Mecl�s�n�nd�r.
(2) Part� Mecl�s� bağışlama yetk�s�n� ceza alanın yazılı �steğ� üzer�ne ve 

d�s�pl�n kuruluna gönderen örgüt b�r�m�n�n görüşünü alarak kullanır.
(3) Merkez Yönet�m Kurulu bağışlama �steyen�n yazılı başvurusu 

üzer�ne, �steğ� d�s�pl�n kuruluna gönderen örgüt b�r�m�n�n görüşünü de 
alarak, d�s�pl�n dosyası �le b�rl�kte Part� Mecl�s�ne sunar. Gönderen organın 
Part� Mecl�s� olması hal�nde, konu doğrudan Part� Mecl�s�'nde 
görüşülür ve oylanır. 

(4) Part� Mecl�s� kararını g�zl� oyla ver�r.

YÖNETMELİK
Madde- 75
(1) D�s�pl�n �şler�ne �l�şk�n sa�r tüm hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

GELİR KAYNAKLARI HARCAMALAR
VE HESAP İŞLERİ

GELİR KAYNAKLARI
Madde- 76
(1) Part�n�n gel�r kaynakları şunlardır:
a)Üyel�k a�datı,
b)Part�n�n TBMM ve yerel yönet�mler üyeler�nden alınan grup 

ödent�s�,
c)Adaylık �ç�n başvuranlardan alınan adaylık ödent�s�,
d)Part� yayınlarının satış karşılıkları,
e)Part� bayrağı, �aması, rozet� ve benzer� tanıtma malzemes� 

satışlarından sağlanan gel�rler,
f )Part� k�ml�k belgeler�nden ve yen�lenmes� neden�yle alınan 

karşılıklar,
g)Part� lokaller�n�n �şlet�lmes�nden sağlanan gel�rler,
h)Part�ce düzenlenen her türlü toplumsal g�r�ş�m ve göster�lerden 

sağlanan gel�rler,
�)Part�n�n malvarlığından sağlanan gel�rler,
j)S�yas� Part�ler Yasası'nda bel�rlenen m�ktarı aşmayacak bağışlar,
k)S�yas� Part�ler Kanunu'nun 110. maddes� uyarınca part�ye �nt�kal 

edecek taşınır ve taşınmaz mallar �le doğmuş ve doğacak her türlü hak ve 
alacaklar.

I)Yasaya göre devletçe sağlanan gel�rler.
(g) ve (�) bentler�nde yazılı olanlar dışındak� gel�rler �ç�n verg�, res�m ve 

harç ödenmez.(g) bend�nde yazılı part� lokaller�n�n �şlet�lmes�nden elde 
ed�len gel�rler, t�car� n�tel�k taşımayan �şletme çalışmaları sonucunda 
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sağlanmışsa, bu gel�rler �ç�n de verg�, res�m ve harç ödenmez.
(1)bend�nde yazılı gel�rlerden Part�n�n sah�p olduğu ve t�car� olarak 

�şlet�len basımevler�n�n gel�rler� �le taşınmaz mallardan sağlanan gel�rler 
�ç�n verg�, res�m ve harçlara �l�şk�n yasa hükümler� uygulanır.

(2)Yukarıda yazılı gel�rler, part�n�n hang� örgüt yönet�m b�r�m�nce veya 
görevl�s�nce sağlanmış olursa olsun, part� tüzel k�ş�l�ğ�n�nd�r.

(3)Gel�rler, part�n�n tüzel k�ş�l�ğ� adına ve makbuz karşılığında toplanır.

HARCAMALAR
Madde- 77
(1) Part�n�n yapacağı harcamalar, sözleşmeler ve g�r�şeceğ� 

yükümlülükler, Genel Merkezde Part� tüzel k�ş�l�ğ�, �llerde �l yönet�m 
kurulu, �lçelerde �lçe yönet�m kurulu adına yapılır.

(2) İl ve �lçe yönet�m kurullarının Part� tüzel k�ş�l�ğ� adına sözleşme 
yapması ya da hüküm üstlenmes� Merkez Yönet�m Kurulunun �zn�ne 
bağlıdır. Önceden �z�n alınmadan g�r�ş�len h�zmet sözleşmes� dah�l her 
türlü sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı Part� tüzel k�ş�l�ğ� sorumlu 
tutulamaz; Genel Başkana, genel başkan yardımcılarına, genel sekretere 
ve Merkez Yönet�m Kuruluna, Part� Mecl�s�ne veya Part� tüzel k�ş�l�ğ�ne 
karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, sözleşmey� 
yapan veya yükümlülük üstlenen k�ş�ye ya da k�ş�lere düşer.

(3) Harcamaları, bütçeye uygun olarak, genel merkezde �dar� ve mal� 
�şlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, �llerde ve �lçelerde sayman 
yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönet�m Kurulunun ve �lg�l� yönet�m 
kurullarının kararına bağlıdır.

YETKİ
Madde- 78
(1) Yükümlülüklere g�r�şmek, bankalardan para çekmek, b�r mal veya 

hak üzer�nde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda tems�l yetk�s� 
vermek �ç�n genel merkezde �dar� ve mal� �şlerden sorumlu genel başkan 
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yardımcısıyla genel sekreter�n, �l ve �lçelerde başkanla saymanın �mzaları 
zorunludur.

(2) Harcamalara �l�şk�n hükümler saklıdır.

BÜTÇE
Madde- 79
(1) Genel Merkez�n bütçes�, Merkez Yönet�m Kurulunca hazırlanır ve 

Part� Mecl�s�n�n onayı �le yürürlüğe g�rer.
(2) İl ve �lçeler�n bütçeler�, yönet�m kurullarınca hazırlanır ve üst 

yönet�m b�r�m�n�n onayı �le yürürlüğe g�rer.
(3) Örgüt b�r�mler�n�n oluşturduğu kom�syonların ve çalışma 

gruplarının gel�r ve g�derler�, bağlı bulundukları yönet�m b�r�m� 
bütçeler�nde göster�l�r.

(4) Haz�ne yardımının yüzde kırkı (% 40) �l ve �lçe örgütler�ne gönder�l�r. 
Genel merkezce �l ve �lçeler�n eğ�t�m harcamaları �ç�n Tüzüğe göre 
ayrılması gereken m�ktar, yukarıdak� orana göre bel�rlenen m�ktara 
dâh�ld�r.

(5) Haz�ne yardımının �l ve �lçe örgütler�ne dağıtımına, ödeme şekl� ve 
zamanına �l�şk�n esaslar her dönemde Part� Mecl�s�nce bel�rlen�r.

KESİN HESAP
Madde- 80
(1) Genel Merkez�n kes�n hesabı Kurultayca,  �l ve �lçe örgütler�n�n kes�n 

hesapları kend� kongreler�nde �ncelen�r ve karara bağlanır.

HESAP YÖNETMELİĞİ
Madde- 81
(1) Part� hesapları b�lanço esasına göre düzenlen�r,
(2) Part� gel�rler�n�n toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak 
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kurallar, bütçe ve kes�n hesabın hazırlanması; gel�r alındılarının ve 
tutulması zorunlu defterler�n b�ç�m�, basımı ve dağıtımı, örgüt yönet�m 
b�r�mler�n�n bu konudak� görevler� ve sorumlulukları, S�yas� Part�ler 
Yasasının öngördüğü �lkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen 
“Hesap Yönetmel�ğ�” �le bel�rlen�r.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

EĞİTİM, PROGRAM, TÜZÜK VE
YÖNETMELİKLER

PARTİ İÇİ EĞİTİM 
Madde-82
(1) Part� �ç� eğ�t�m, part�n�n sağlıklı yapılanması, üyeler�n 

n�tel�kler�n�n gel�şt�r�lmes� ve part� çalışmalarının kal�te, yeterl�l�k ve 
etk�nl�k kazanması �ç�n gerekl�d�r. Tüzük ve Programdak� amaçlara 
ulaşılmasını, demokras� kültürünün ve s�yaset b�l�nc�n�n gel�şmes�n� 
sağlamak �ç�n b�lg� ve üretkenl�k temel�nde üyeler ve yönet�c� 
kadrolar sürekl� eğ�t�l�r. Bu eğ�t�mden yararlanmak her Part�l�n�n 
hakkıdır.

(2)Her üye temel s�yas� eğ�t�m programına katılır. Bu eğ�t�mler 
�lçelerde muhtarlık çevres� gözet�lerek �l ve �lçe part� eğ�tmenler� 
tarafından ver�l�r. 

(3)Part� �ç� eğ�t�me katılma ve eğ�t�mden yararlanma, Part�de 
yükselmen�n temel koşuludur.

(4)Part� �ç� eğ�t�m, Genel Merkez, �l  ve �lçe düzey�nde 
programlanır. Eğ�t�m konuları ve eğ�t�m programları Genel Merkez 
tarafından saptanır. Gerek duyulduğunda �l ve �lçelerdek� eğ�t�m 
programları Genel Merkez tarafından görevlend�r�len eğ�tmenlerle 
destekleneb�l�r.

(5)Part� bütçes�n�n en az yüzde on beş� (%15) eğ�t�m �ç�n ayrılır. 
(6)Yerel ve genel seç�mlerden önce, part�n�n seç�m b�ld�rges�, 

seç�m stratej�ler� ve sandık görevl�ler�n�n yetk� ve sorumlulukları 
konusunda �l ve �lçe örgütler�nde kapsamlı eğ�t�m programları 
düzenlen�r.

(7)Part� �ç� eğ�t�m programının �çer�ğ�, kapsamı, düzey�, seç�m 
dönem�nde yapılacak sandık görevl�ler� eğ�t�m�n�n esasları 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ72



GELECEK İÇİN TÜZÜK

yönetmel�kle düzenlen�r.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MERKEZİ
Madde- 83
(1)B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Merkez�, Part�n�n tüm faal�yetler�nde 

b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�nden en ver�ml� şek�lde faydalanılmasından; 
b � l � ş �mle  � l � şk � l �  her  tür lü  ça l ışmanın planlanmasından ve 
uygulanmasından; donanım, yazılım, �çer�k, �nsan kaynağı ve alt yapı 
gereks�n�mler�n�n bel�rlenmes�nden; part� b�r�mler�, kurumlar ve b�reyler 
arasında çok yönlü elektron�k �let�ş�m�n sağlanmasından, b�l�ş�m 
s�stemler�nden kes�nt�s�z ve güvenl� b�r b�ç�mde yararlanılması ve b�lg� 
güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n gerekl� önlemler�n alınmasından 
sorumludur. 

(2)B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Merkez�n�n bünyes�nde b�r sosyal 
medya ek�b� oluşturulur.

(3) B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Merkez�n�n �şley�ş�ne �l�şk�n hususlar 
yönetmel�kle düzenlen�r.

PARTİ PROGRAMI İLE PARTİ TÜZÜĞÜNÜN
ONAYLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde- 84
(1) Part� Programı �le Part� Tüzüğünde değ�ş�kl�k yapma yetk�s� 

Kurultayındır.
(2) Değ�ş�kl�k öner�ler�n�, Genel Başkan, Part� Mecl�s� veya Kurultay üye 

tam sayısının y�rm�de b�r�n�n yazılı olarak vermes� gerek�r.
(3) Program ve Tüzük değ�ş�kl�kler�nde karar yeter sayısı Kurultay üye 

tam sayısının salt çoğunluğudur.
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YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI
VE ONAYLANMASI 
Madde-  85
(1)Tüzüğün öngördüğü ve Tüzük uygulamaları �ç�n gerekl� olan 

yönetmel�kler üç ay �ç�nde hazırlanır.
(2)Yürürlükte olan yönetmel�kler�n, Tüzük hükümler�ne uygun olarak 

değ�şt�r�lmes� de aynı süre �ç�nde tamamlanır.
(3)Kurultay Yönetmel�ğ�,  Merkez Yönet�m Kurulunca hazırlanır ve 

Kurultayca onaylanarak yürürlüğe g�rer.
(4)TBMM Grupları İç Yönetmel�ğ�, Grup Yönet�m Kurulunca hazırlanır 

ve TBMM Grubu Genel Kurulunun onayı �le yürürlüğe g�rer.
(5)Ötek� yönetmel�kler, Merkez Yönet�m Kurulunca hazırlanır ve Part� 

Mecl�s�nce onaylanarak yürürlüğe g�rer.
(6)D�s�pl�n Yönetmel�ğ�, Yüksek D�s�pl�n Kurulu �le TBMM Grup D�s�pl�n 

Kurulunun görüşü alınarak hazırlanır.
(7) Yönetmel�klerde değ�ş�kl�k yapmaya ve yönetmel�kler� 

yorumlamaya onaylanan organlar yetk�l�d�r.
(8) Yönetmel�klerde yürürlük tar�h� bel�rt�l�r.
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ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE
GEÇİCİ MADDELER

PARTİNİN TÜZELKİŞİLİĞİNE SON VERME 
Madde- 86
(1)Part�n�n tüzel k�ş�l�ğ�ne, kurultay üye tam sayısının üçte �k� 

çoğunluğunun kararı �le son ver�leb�l�r. Bu karar g�zl� oyla alınır.
(2)Bu durumda, part� mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar 

Kurultay kararında bel�rlen�r.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
Madde-87
(1) Bu tüzük kabul ed�ld�ğ� tar�hte yürürlüğe g�rer ve mevcut 

tüzük tüm hükümler�yle yürürlükten kalkar.
(2) Bu tüzük hükümler�n� Part� Mecl�s� yürütür.
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