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                             BİRİNCİ BÖLÜM 

                              GENEL ESASLAR 

 KURULUŞ  

MADDE 1  

GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ; Kısaltılmış adı ‘’gaap’’ diye yazılır. Sarı, kır-

mızı, turuncu  renklerin karışımı doğan bir güneştir.. Güneşten  yansıyan altı kısa güneş ışını ‘’ 

Atatürk İlkelerini’’ ve yedi uzun güneş ışını ise yedi çoğrafya bölgemizin  bir ve bölünmez bir 

bütün olduğunu ve uçlarındaki yıldız ise her bölgemizin eşit ve parlayan bir yıldız  gibi parladı-

ğını ifade etmektedir .Merkezi ANKARA’ da dır. 

KURULUŞUN AMAÇ VE İLKELERİ 

MADDE 2 

GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası, ve "insan hakları Ev-

rensel Beyannamesi" ile Siyasi  Partiler Kanunu,  Seçim  Kanunu ve ilgili  diğer  mevzuata  

göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş parti, ATATÜRK’ ün  Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 
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Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik İlkeleri ve Milli Şuurla birlikte, "İNSAN" öncelikli, tüm ezilen-

lerin, sömürülenlerin, dışlanan, yok sayılanların, kadınların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin, 

işçilerin, emekçilerin, köylülerin, emeklilerin, yazarların, sanatçı ve bilim insanlarının özgürlük 

hareketlerinden, emek mücadelesinden ve evrensel dayanışmanın kaynağını  olan sosyal de-

mokrasinin " insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir 

dünya, emeğin yüceliği, sürdürebilir  ve dengeli kalkınma, doğanın  ve çevrenin korunması, 

çoğulcu ve katılımcı  demokrasi değerliğine dayanır. ATATÜRK ‘ün ‘’Muasır medeniyet sevi-

yesine erişmek ve onu aşmak’ idealine yeni bir çağ açmak hedefiyle bağlanan, HAK; En üstün 

ahlaki ilke olarak özümseyen, UYGARLIK ;  Özgür insanın aklı, vicdanı ve emeğiyle yaratıldı-

ğına ve insanlığın ortak kazanımı olduğuna inanır. 

Güven Adalet ve Aydınlık Partisinin  Temel Amacı 

 MADDE 3 

     1-  Meşrutiyeti  Milli irade olan, insan odaklı, ATATÜRK ilkelerine bağlı, seviyeli, ilkeli dü-

rüst, siyaset anlayışıyla, insan   haklarına  ve hukukun üstünlüğüne; laik,  çağdaş, katılımcı  

ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturulmasına inanır. 

     2- Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumayı 

benimser. 

 3- insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme ve yaşama gibi doğuştan var olan 

tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın ayrışma değil, birleştirici 

kültürel zenginliğimiz  olduğunu bilir. 

       4- Bireylerin inandıkları gibi yaşama, düşündükleri gibi ifade etme haklarının tartışılmaz 

olduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka uygun tanıtım  ve propagandasının, bütünleştirici, bi-

reylere ve sivil toplum kuruluşlarına  ait bir hak ve yetki olduğunu,  her bireyin her kurumda 

ve yaşamın her alanında eşit ve ortak haklarının bulunduğunu, dolayısıyla devletin, hiçbir 

inanç ve düşünceden yana veya karşı tutum sergilememesi gerektiğini, Anayasa 'da yer alan 

laiklik ve kanun önünde eşitlik  ilkelerinin, bu anlayış  ve bakışın güvencesini  teşkil ettiğini 

vurgular. Devletin ve parti tüzel kişiliğinin bu alanda yüklenebileceği işlevin, sadece hak kulla-

nımlarını sağlayıcı ve güvence altına alıcı özgür ortam hazırlamaktan ibaret olması gereğini 

kabul eder. Temel hak ve özgürlüklerin, oylama konusu olamayacağını   savunur. 
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        5-   Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmayı 

amaçlar 

      6-   İnsanca, insanın yaşamasının yöntemi olan sosyal devlet anlayışının hayata geçirilme-

sine özel önem verir. 

      7-   Aileyi, toplumun temeli olarak görür, ailenin sosyal bir kurum olduğunu , önemli ve 

korunması gerektiğine inanır. 

      8-  Ücretle çalışan emekçiler, memurlar, emekliler insanca yaşamayı hak etmiş kabul edilir. Bun-

ların asgari ücret ile değil, insanca yaşayacağı ücret politikalarıyla, desteklenebileceği, her türlü 

maddi destek sağlanarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi, eğitim, sağlık gibi ana giderlerinin devlet 

bütçesinden doğrudan karşılanabileceği bir politikayı amaçlar. 

       9-  Geleceğimizin güvencesi olan gençliğin, her düzeyde özgür, bilgi toplumu olma yo-

lunda bilimsel araçlarla, ilmi verilerle donatılmış, bir eğitim, öğretim   ve öğrenim  anlayışını 

pratiğe geçirmeyi amaçlar.  

         10-   Yaşlı, emekli, engellilerimizin yaşam koşullarının   birey olarak, iyileştirilmesi, in-

sanca, yaşaması için farklı gereksinimleri olduğunu ve sosyal  devlet anlayışının  hayata  geçi-

rilmesine önem verir.  

       11-  Bilimin, sanatın, kültürün, gelişmesini sağlayacak, özgür ortamı yaratmayı sağlar.  

      12-  Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarının korunmasına inanır. 

      13-  Kadınların birey, olarak, insani haklara sahip olduğu, bilinciyle, kadının, toplumdaki 

sosyal yeri  ve hakların  korunması, her türlü istismar ve şiddetin önlenmesi ve eğitim, öğre-

nim, iktisadi ve sosyal alanda geliştirilmesini  sağlayıcı çalışmalar yapar. 

        14-  Çocukların birey, olarak, haklara sahip olduğunu göz önünde haklarını, korumak ve 

uygulamasını, sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek, eğitim ve 

öğrenimini destekler.  

        15- Temsili demokrasinin, çoğulcu, katılımcı ve yarışmacı niteliğini benimser, 

       16- Partimiz, bütün faaliyetlerinde her türlü dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, bölge, 

felsefi düşünce gibi sebeplerle ayrım yapılmasına imtiyaz ve itibar yaratılmasına karşı çıkar. 
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       17- Partimiz, emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulanma-

nın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bu-

lunmayı düşünür. 

   İdeolojisi ’’ İNSAN’’ merkezli, dürüst, ilkeli ve temiz siyaseti olan, Türkiye Cumhuriyeti Ana-

yasa’nın hükümleri çerçevesinde, sosyal demokrasiyi benimseyen, sağlıklı bir demokrasinin 

temeli olan, hoşgörü, ahlaki değerlere ve samimiyete dayalı   merkez partidir. 

‘’yenilikçi sosyal piyasa modelini, stratejik planlamalara dayalı serbest piyasa ekonomisini’’ 

esas alır.  

       18- Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk ’ün belirlediği muasır medeniyet seviyesinin 

üstüne çıkma ülküsünden ve aziz milletimizin tarihsel, ruhsal ve ulusal değerlerinden alacağı 

güçle, özgürlükçü ve katılımcı demokratik düzen içerisinde ulaşılabileceğine inanır. 

      19- Partimiz, Türkiye’nin bilgi toplumuna yaraşır bir bilim ve teknoloji üretimi ile sosyal, 

diplomatik, askeri ve ekonomik alanlarda küresel bir güç olarak yücelmesini sağlayacak, Gü-

ven, birlik, sevgi, bilgi ve Aydınlatma mücadelesini onur bilenlerin vücut verdiği bir siyasal ku-

rumdur. 

                                     İKİNCİ BÖLÜM  

                                      Parti Üyeliği 

 Üyelik İlkeleri;  

 MADDE 4 

Her üye; Partinin hedef ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere gücü yettiğince çalışmayı taahhüt 

etmiş sayılır. Bu çalışmalara katılım, paylaşım ve karşılıklı saygı ve sevgi esastır. Çalışmalar, 

vatanseverlik bilinci içinde yürütülür. Partinin her üyesi siyasal yaşamda görev ve sorumluluk 

almayı, onurlu bir toplumsal hizmet sayar. 

 Hiçbir üye, partinin temel amaçlarına aykırı tutum ve davranışlar sergileyemez.  Dürüstlük, 

şeffaflık, uzlaşmacı tavır ve davranış, demokratik katılım, dayanışma ve ekip çalışması, se-

vinçte ve tasada paylaşım, partimizin vazgeçilmez özellikleridir.                     
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 Üye Olabilme Şartları 

  MADDE 5 

Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili yasalarda parti üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş 

olanların dışında: 

Parti tüzük ve Program’ını,  siyasal anlayış ve doğrultusunu içtenlikle kabul ettiğini, gücü, bilgi 

ve tecrübesi nispetinde parti çalışmalarına katılmayı üye giriş beyannamesinde beyan ve ta-

ahhüt eden, 

18 yaşını dolduran medeni ve siyasal hakları kullanma ehliyetine sahip olan, 

Başka bir siyasi partide üyelik kaydı olmayan, 

Partiye giriş ve üyelik aidatlarını ödemeyi taahhüt eden, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, Güven  Adalet ve Aydınlık Partisi’ne üye olabilir. 

Üyelik için, ırk, sınıf, aile, cinsiyet, dil, din, mezhep, bölge ve meslek ayrımı gözetilemez. 

ANCAK; 

1. Hakimler ve Savcılar, Sayıştay dahil, Yüksek Yargı Organları ve mensupları, kamu  

kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımın-

dan işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi 

niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek öğ-

retim öncesi öğrencileri; 

2. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 

3. Affa uğramış olsalar bile; 

Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul-

lanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında ka-

lan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırla-

rını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 

 Diğer bir siyasi parti ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisi tüzel kişiliği içerisinde bir-

leşme kararı alındığında, katılma suretiyle birleşen partinin Yargıtay Cumhuriyet Baş-

savcılığı’nda tescilli bulunan bütün üyelikleri askıya alınır. Beş yıl içerisinde aidat yü-

kümlülüğünü yerine getirmez iseler üyelikleri kendiliğinden sona erer. 

 Yüksek öğretim elemanları ile öğrencileri, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hak-

kında, Yüksek     öğretim Kanunu uygulanır. 
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              Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler 

MADDE 6 

Üyelik şartlarına sahip olan kişi, sürekli ikamet ettiği veya sürekli işyerinin bulunduğu 

yerin  ilçe başkanlığına, bulunduğu yerde ilçe Başkanlığı  yoksa İl Başkanlığına, o da 

yoksa  Genel Merkeze yazılı olarak bizzat yapar. 

Üye Giriş Beyannameleri mahalle ve köyler itibariyle soyadı sırasına göre dosyalanır. 

Genel Merkezde, yurt dışındaki üyeler için ayrı bir dosya açılır.  

  İnternet ve benzeri yolla da üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle üyelik başvuru-

sunun usul ve esasları, üye kayıt yönetmeliğiyle belirlenir. Üyelik  talebi, gerekçe gös-

terilmeden reddedilebilir. Ancak; İtiraz üzerine verilen kararlar ile   MKYK’ya yapılan 

üyelik başvuruları üzerine Genel Başkanın onayıyla, birlikte verilen kararlar kesindir. 

MKYK, gerekli gördüğü haller ve yerlerde üye  kayıtlarının iptaline ve yeniden yazı-

mına karar verebilir.   

Asıl üye olunduğunda, Genel Merkez tarafından düzenlenen Parti Kimlik Belgesi, üye-

lere verilir. 

        Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması ve  Üye    kayıt İşlemi 

MADDE 7 

İlçe Yönetim kurulu, üyelik  başvurusunu en geç 30 gün içinde karara bağlar. Başvuru 

kabul edilmiş ise;  üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre   ‘’üye kayıt defteri’ ’ne iş-

lenir. 

Talebin reddine ilişkin Kararlara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde ilçenin bağlı bulunduğu il 

yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı inceler ve 15 gün içinde ka-

rara bağlar. Bu karar, parti içi işlemler açısından kesindir. 

        Aynı kişinin, partide birden fazla üyelik kaydı olamaz. İkametgahı yasal olarak de-

ğişmedikçe, başka bir ilçeye üyelik nakli yapılamaz. 

       Üye kayıt defteri sadece ilçelerde bulundurulur. Doğrudan Genel Merkez, il veya 

belde yönetim kurullarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, 

ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe, tüzükte yazılı ayrık durumlar ha-

riç, yukarıda yazılı olan kurallara göre işlem yapar. Partinin, üyeliklerle ilgili   düzenle-

yici işlemlerine aykırı olarak yapılmış üye kayıtları, geçersizdir. Böyle kayıtlar, 

Genel Merkez Üye Kayıt bürosunun,  üye programından silinir. 
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 Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Üyeliğe Kabulû 

MADDE 8 
Memuriyete girme gibi yasal zorunlu bir neden olmaksızın, parti üyeliğinden istifa et-

miş olanların yeniden üyelik başvurusu; ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü 

alınarak, il yönetim kurulunca karara bağlanır. Bu konuda verilecek ret kararına  karşı 

ilgili kişi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 gün içinde  MKYK ‘na itiraz edebi-

lir. 

        Yasal zorunlu bir neden olmaksızın Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, İl başkanlığı ve İl belediye başkanlığı yapmış 

olanlar ile partili milletvekillerinden istifa etmiş olanların yeniden parti üyeliği için ya-

pacakları başvurular hakkında karar vermek, Merkez karar ve Yönetim Kuruluna aittir. 

Bu madde hükümleriyle ilgili Genel Başkan’ın onayı ile birlikte MKYK’nın vereceği ka-

rarlar, parti içi işlemler açısından kesindir.  

        Sürekli Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Üyeliği 

        MADDE 9                                                                                                                                   

Sürekli yurt dışında bulunanlar üyelik başvurularını Türkiye’ye geldiklerinde ikamet 

ettikleri il, ilçe veya belde başkanlığına üye giriş beyannamesi göndermek veya ver-

mek şeklinde yazılı beyan ile yaparlar. Başvuru yazısında, ayrıca yurt dışında sürekli 

oturduğu ve çalıştığı yerlerin adresleri ile Türkiye’ye geldiğinde ikamet ettiği konutun 

açık adresi belirtilir. Sürekli yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 

üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki parti temsilciliği aracılığı ile veya inter-

net üzerinden de yapabilir. Bu yöntemle üyelik başvurusunun usul ve esasları Yönet-

melikle düzenlenir.  

              Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi  

MADDE 10 

Genel Başkanın Onayı ile birlikte Merkez Karar Yönetim Kurulu  

 A)  Başka bir parti mensubu ya da bağımsız olarak TBMM üyeliği ile belediye  başkan-
lığı   yapmış ve yapmakta olanlar; 

  B)   Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri başta olmak üzere, ülke genelinde örgütle-
miş kurum, kuruluş ve etkin sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin; 

  C)    Ülkeye önemli bilimsel, siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif 
hizmeti geçenlerin; 
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  D)    Genel Başkanca önerilen kişilerin;Üyeliğe yazılmasına karar verebilir.  

              Bu durumda başvuru belgeleri, Genel Merkez üye yazım bürosu  tarafından ilgili 

               il ve ilçe başkanlığına gönderilir. 

        Parti Üye Kimlik Belgesi 
MADDE 11 
Genel merkez üye yazılım yönetim başkanlığınca, düzenlenen Parti kimlik  Belgesi, ilçe 
başkanlığı  aracılığı ile üyelere  verilir. Üyelik,  geçerli Parti Kimlik Belgesi ile  kanıtlanır. 
Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, Parti Üye Kimlik Belgesini  yenileme-
yenler, yer değiştirdiğinde üç ay içinde üyelik yazımını aktarmayanlar,  bu işlemleri ta-
mamlayıncaya dek üyelikten doğan seçme ve seçilme  haklarını kullanamazlar. 

 

 Parti Üyeliğinin Sona Ermesi 
            MADDE 12 
              Ölüm, istifa, başka partiye üye olmak veya başka partide görev almış olmak, disiplin                                      

kurulu kararı ile partiden ihraç edilmiş olmak gibi hallerde parti üyeliği sona erer. Böyle bir 

durumda ; 

İlçe yönetim kurulu, başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak, ilgilinin üye kütü-
ğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir. 

Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyanla 
bizzat yapılmış olması gerekiyor. Bizzat yapılan yazılı istifa etme bildirimlerinde, imzanın ilgi-
liye ait olduğunun tespiti yapılır. 

Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında, üyelik şartlarını taşıma-
dıkları sonradan anlaşılanların, üyelik kayıtları, ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir. 

İlçe başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile ölüm ve istifa etme halleri hariç, başka ne-
denlerle kaydı silinenlere durumu bildirir, tebligat yapar. İlgili kişi. Kaydının silinmesi kararına 
karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun red kararına karşı 
ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Karar Yönetim Kurulu’na itirazda bulu-
nabilir. Genel Başkan’ın onayı ile MKYK’nın vereceği karar, parti içi işlemler bakımından ke-
sindir. 

Üye yazımında Tüzüğe Aykırı Davrananlar; 

MADDE 13 
Parti Üye  yazımlarında; başkası adına üye başvurusu belgesi düzenleyenler, başkasının im-
zası taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, üyelerin kayıtları silenler, üyeleri ayrılmış 
gösterenler hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır. 
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Yukarıda yazılı suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin ko-
vuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması  yanında, Cumhuri-
yet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

 

Parti Üyelerinin Hakları ve Yükümlülükleri 
MADDE 14 
Partinin bütün kademe görevleri ve temsil yerleri, tüzük kuralları içinde partili her üyeye açık 
ve hizmet etmek için aday olunabilecek yerlerdir. 

Parti üyeleri bulundukları yerlerde parti  temsilcileridirler. 

Parti içi seçimlerde, parti üyelerinin; parti organlarına aday olmak, seçilmek, oy vermek ve 
seçmek. 

Yıllık ödenti, aylık brüt asgari ücretin bir günlüğüne isabet eden miktardan az olmamak ko-
şuluyla her üyenin  gelir durumuna göre kendi uygun göreceği ölçüde belirlenir. Ödentiler 
üyenin isteğine göre aylık, üç aylık veya yıllık olarak ödenir. Üyelikleri  kesinleşinceye kadar 
üyelik için başvuranların ödentileri bağış olarak alınır. 

Genel ve yerel seçimlerde aday adayı olmak, aday olmak, aday seçilince parti listesine katıl-
mak. 

Partiyle ilgili bilgi istemek,  

Haksızlıklara karsı, parti yönetimlerinden, savunulmasını istemek. 

Üyeler, parti içi ve dışı ilişkilerine üye olmanın ön şartı olan parti tüzüğü ile parti programı ve 
yönetmeliklerin ve bunlara uygun olarak yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve ka-
rarlar ile anayasa ve yasaların emredici hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan 
çalışmalara katkıda bulunurlar.  Parti üyesi,  hiçbir ayırım gözetmeksizin, toplumu oluşturan 
her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin, 
kaldırılması için üzerine düşen cabayı azimle ve kararlı olarak, gücü ve becerisi nispetinde ifa 
eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ve  
bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasi hak ve özgürlüklerin sağlanması ile 
mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder. 

Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü  
MADDE 15 
Tüzüğe ve ilgili mevzuata göre yapılan üye yazılımları, parti Genel Merkezinde bu işe özgü 
dosyalama ile oluşturulacak bilgi işlem merkezinde kayda alınır. Bu dosyalama; ilçe, il ve ülke 
genel toplamını ayırt edecek şekilde yapılır. Alt kademeler ile bu merkezdeki kayıtların denk-
liği, her altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile sağlanır. 



11 

GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ TÜZÜĞÜ 

GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ    
 

İlçe yönetim kurulu, Genel Merkezce hazırlanıp, gönderilen ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na  
onaylanmış  ‘Üye Kayıt Defteri’ tutar. Her köy ve mahalle için bir defter tutulur. Parti üyeli-
ğine kabul edilenler, mensup oldukları köy veya mahalleye göre sıra numarası verilerek bu 
deftere kaydedilirler. 

Üyelikle ilgili parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez Kayıtları esas alınır. 

 

  

                                                                                                                                                            
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PARTİ YÖNETİM ORGANLARI, GÖREV ve YETKİLERİ 

MADDE 16 

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi; ana yönetim birimleri ile yan kuruluşlar ve yurt dışı temsil-
ciliklerinden meydana gelir.  

Yönetim Birim ve Organları 
MADDE 17 
Güven Adalet ve Aydınlık partisi, yönetim kademeleri;  Belde, İlçe, İl ve Genel Merkez Or-
ganlarıyla, Belediye Meclisi Grupları, İl Genel Meclisi Grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Grubu’ndan ibarettir. Ayrıca parti  yönetimi  adına, yan kuruluşlar oluşturulur. 

Bir idari birim içinde  aynı nitelikte  birden fazla teşkilat kurulamaz. Yardımcı kuruluşlar, siya-
sal eğitim, bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı irtibat büroları veya lokaller ile köy, mahalle, 
sandık bölgesi temsilcilikleri ve internet gibi teknolojik araçlarla donanımlı çalışma ve tanıtım 
yerleri oluşturulabilir. 

Parti Yönetimi 

Parti Yönetim Organları; 
MADDE 18 

a) Merkez Yönetimi, 

  Kurultay  

 Genel Başkan 

 Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) 

 Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 

             Merkez Disiplin Kurulu 
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b) İl  Yönetimi, 

             İl Kongresi 

             İl Başkanı 

             İl Yönetim Kurulu 

             İl Disiplin Kurulu 

C)İlçe Yönetimi, 

       İlçe Kongresi 

       İlçe Başkanı 

       İlçe Yönetim Kurulu 

d) Belde Yönetimi 

            Belde Başkanı 

            Belde yönetim kurulu 

e) Parti Grupları,   

             TBMM Parti Grubu 

 İl Genel Meclisi Grupları 

 Belediye Meclis  Grupları 

f) Yan Kuruluşlar 

          a. Kadın Kolları, 

          b. Gençlik kolları 

  c. Partinin Yurtdışı Temsilcilikleri 

      Yurtdışı Temsilcilik Açılacak  Yerler 

MADDE 19 
Vatandaşlarımızın ve uluslararası temsilcilik ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülke-
lerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, ekli listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde, Genel 
Başkan’ın teklifi MKYK’nın kararı ile yurt dışı temsilcilikler oluşturulur. Dış Temsilciliklerle ilgili 
hükümler,  yönetmelikle düzenlenir. 

Temsilcilik Kurulacak Yerler; 
       KKTC: Girne, Lefkoşe 
       ABD: New York, Boston, Washington, Seattle, Chicago, Houston, Miami, New Jersey, San                
Fransisco 
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       ALMANYA: Berlin, Stuttgart,  Bonn, Münih, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hannover,   
Hamburg,Köln,Mainz,Bremen,Dortmund,Solingen,Tubingen,Duisburg,Osnabruck,Aaçhen, 
Heidelberg, Freiburg, Kiel 
       BELÇİKA: Brüksel, Anvers, Gent, Liege 
       İSVEÇ: Stockholm 
       FİNLANDİYA: Helsinki  
       İNGİLTERE: Londra 
       İSVİÇRE:  Bern, Cenevre, Zürih 
       FRANSA: Paris, Strazburg 
       FİNLANDİYA: Helsinki 
       FAS: Rabat 
       AVUSTURALYA: Kanberra, Sidney, Melburn 
       AVUSTURYA: Viyana, Innsbruck, Graz, Salzburg 
       HOLLANDA: Amsterdam, Rotterdam, Lahey 
       RUSYA: Moskova, 
       ÖZBEKİSTAN: Taşken 
       PAKİSTAN: İslamabad, Karaçi 
       AZERBEYCAN: Bakü 
       ROMANYA: Bükreş 
       YUNANİSTAN: Gümülcüne, Selanik, Atina 
       MAKEDONYA; Üsküp 
       Irak: Kerkük 
       BOSNA,HERSEK: Saraybosna, Mostar 
       BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ: Abu Dhabi, 
 

 Yönetim Organları Merkezleri 
MADDE 20 
Parti Genel Merkezi Yönetimi, Ankara İl Merkezi’nde, İl ve İlçe  yönetimleri ise ilgili il ve ilçe 
merkezlerinde, belge yönetimi ise İl ve İlçe merkezleri hariç olmak üzere  belediye yönetimi 
olan yerlerde kurulur. İlçe Başkanlığı İl başkanlığına, İl başkanlığı işe Genel Merkez’e bağlıdır. 

Yan Kuruluşlar 
MADDE 21 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Merkez Karar Yönetim Kurulu  Kararı ve Genel Başkan’ın 
onayı ile; merkezi Ankara’da olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir Kadın ve gençlik 
kollarının yönetimlerini kurması ile yönetim  organlarında yer alacak ve organların görev, 
yetki, sorumluluklar ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar; Kanun, Parti Tüzüğü ve Yönetme-
likler çerçevesinde  belirlenir. 
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Yardımcı Kurul  ve Komisyonlar 
MADDE 22 
Parti tüzük ve program’ ında yer alan amaç, ilke, hedef ve politikaları geliştirmek, yaymak, 
tanıtmak, propaganda usul ve esaslarını belirlemek, dünya ve ülke meselesi ile ilgili araştırma 
ve değerlendirmeler yapmak, parti üyelerinin eğitimini temin etmek ve Türkiye’nin meselele-
rine çözüm üretecek kadrolar yetiştirmek üzere Genel Merkezde; Araştırma, Strateji Geliş-
tirme ve Değerlendirme Merkezi (ARGE), Parti Hizmeti İçi Eğitim Merkezi (Parti Okulu) ve Si-
yaset ve Liderlik Okulu gibi yönetimler,   Merkez Karar Yönetim Kurulu(MKYK)’nın kararı ve 
Genel Başkan’ın onayı  ile kurulabilir. 

Genel Başkan kararıyla,  Parti Genel Merkezin’ de, Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Danış-
manlığı,  Parti Müfettişliği, Siyasi Etik Kurulu ve Çalışma Grupları’ da oluşturabilir. 

Bunlar Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısına bağlı faaliyet yürütür-
ler. 

Ayrıca İl, İçe ve belde yönetimlerinde çeşitli konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme 
yapmak üzere, Genel Başkanın onayı  ve  Merkez Karar Yönetim  kurulu kararı (MKYK) ile ça-
lışma grupları ve danışma kurulları kurulabilir.  

Kurulacak yönetimlerin teşkili, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile üye sayısı dü-
zenlenecek yönetmeliklerle belirlenir. 

 
Yurt Dışı Temsilcilikler 
MADDE 23 
Vatandaşlarımızın ve uluslararası temsilcilik ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülke-
lerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, Genel Başkan’ın teklifi ve onayıyla, Merkez Karar 
Yönetim Kurulu (MKYK) kararı ile yurt dışı temsilcilikleri oluşturulur. 

                         
 
 
 
                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
                          İLÇE VE İL YÖNETİMİ 
1-Mahalle ve Köy Temsilcilikleri 
Mahalle, Köy, Sandık, Bölgesi ve Seçim Çevresi Temsilci ve Kurulları  
MADDE 24 
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Mahalle, köy ve sandık bölgesi; parti çalışmalarının temel zeminidir . Partiyi ve parti faaliyet-
lerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek parti  görevlerini 
yapmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek parti görevlerini yapmak 
üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık böl-
gesi temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan  temsilci  kurulları  oluşturulabilir. 

İl yönetim kurulları, seçim çevresi ölçeğinde, seçim dönemlerinde veya uygun görülen za-
manlarda seçim çevrelerindeki her tür seçim çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullar oluş-
turabilir. 

Köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri çalışma grubunun çalışma esasları ve diğer hu-
suslar yönetmelikle belirlenir. 

2-Belde Örgütü 
MADDE 25 
 İl ve İlçe merkezleri dışında belediye yönetimi olan yerlerde belde örgütü kurulur. Belde ör-
gütleri İlçe başkanlıklarına bağlıdır. 

Belde yönetim kurulu seçimi; ilçe başkanının veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi-
nin nezaretinde yapılır. Yönetim kurulu üyeleri o belde de oturan partili üyelerce seçilir. Bu 
seçimde asil üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir. 

Belde Örgütü, belde başkanı ile birlikte en az 3 kişilik yönetimden oluşur. 

Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi; Kendi aralarından bir başkan bir sekreter, 
ve bir  muhasip seçerler. Belde başkanı ve yönetim kurulunun, görev süresi, bağlı bulunduğu 
ilçe başkanlığının görev süresi kadardır. 

3-İlçe Yönetimi 

MADDE 26 
İlçe Yönetiminin en üst karar ve denetim organı olan İlçe Kongresi; seçilmiş ve tabi delegeler-
den oluşur. İlçe kongresi, İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini; ilçeyi 
temsil edecek il kongre delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer, gündemindeki konuları karara 
bağlar. Seçimler gizli oy’ la yapılır ve en az 2 en fazla üç yıllığına seçilir. 

 
 
İlçe Kongresi Delegeleri 
MADDE 27 
İlçe kongresi iki yıldan az veya  üç yıldan uzun olmamak  koşulu ile  toplanır. Ancak yılda bir 
seçimsiz toplanabilir ve siyasal çalışmalara yön verebilir. Genel Merkez yönetimin belirleye-
ceği süreler içinde toplanır. 

İlçe kongresi, seçilmiş 400 delege ile tabii delegelerden oluşur. 
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İlçe Kongresi tarihinden bir önceki takvim yılı sonu itibariyle ilçeye kayıtlı üye sayısı 400’den 
az ise, üyelerin tamamı ilçe kongre delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den fazla ise; 
önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı, 400 sayısından düşürü-
lür. Arta kalan delege sayısı, partinin son milletvekili genel seçiminde o ilçede almış olduğu 
toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayısının, o ilçeye bağlı her mahalle 
veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayı ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili ma-
halle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege sayısını teşkil eder. 

Delege dağılımında eksiklikler, küsurat büyüğüne göre yapılan sıralama ile tamamlanır. Asıl 
delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. 

Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oyun belli olmaması halinde; son yerel seçim sonuç-
larına göre, onun da belli olmaması halinde, ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy 
seçmen sayılarına göre aynı yöntem uygulanmak suretiyle delege dağılımı belirlenir. 

İlçe yürütme kurulu, kongreden üç ay önce Kongre Delege Dağılım Listesi’ni hazırlar ve il yü-
rütme kurulunun onayına sunar. Onay aldıktan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren  15 
gün içinde yapılacak itirazları, il yürütme kurulu  kesin olarak,  karara bağlar. 

 

İlçe Kongresinin Üyeleri; 

a)  Seçimle görev almış, İlçe başkanı ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, 
b) İlçe çevresindeki belediyelerin partili belediye başkanları ile ilgili ilçenin; partili bü-

yükşehir belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ise Merkez ilçe kongre-
sinin delegesidirler. 

İlçe Kongresinin Onur Üyeleri;  Kongrede oylamalara katılamazlar, 

1- İlçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri ile eski Genel Merkez yöneticileri, 
2- Eski ilçe başkanları, 
3-  İlçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları, 
4- Genişletilmiş ilçe meclisine katılma hakkı olan partililer. 
5- Geçici ilçe yönetim kurulu ve üyelerinin de kongreye katılma hakları olmakla birlikte, 

delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. 
6- İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi üyesi olanlar, yönetim 

kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar  

İlçe kongreleri, gündemdeki belirtilen konuları karara bağlar ve ilçe başkanı ve ilçe yöne-
tim kurulu üyelerini ve yedeklerini, İl kongresine katılacak delegeleri gizli oyla seçer. 

İlçe Kongresi Delege Seçimleri 
MADDE 28 
Üst kurulun kongre hazırlık talimatına göre, ilçe yönetim kurulunca hazırlanacak belli bir 
takvim içinde gerçekleştirilir. 
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       Delege seçimi, köy ve mahalle ölçeğinde yapılır. İlçe yönetim kurulu; her köy ve mahal-
lede kayıtlı parti üyelerinin listelerini, üye kayıt defterine uygun olarak ayrı ayrı işleyip köy ve 
mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir. Üyelerin tanınmasını sağlayacak bilgileri içere-
cek şekilde düzenlenecek bu listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce köy ve mahallede 
uygun bir yerde ve ilçede, ilçe binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim 
yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan 
yerlerde, birer tutanakla tespit edilir. 

Beldelere bağlı mahallelerden belde yönetim kurulu tarafından atanacak ilçe kongresi delege 
sayısı, ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.  
 
Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde listede yazılı olan 
kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde ilçe yönetim kuruluna, partili her 
üye tarafından itiraz edilebilir. 

 
İlçe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulü halinde, listede ge-
rekli düzeltmeyi yapar. İlçe yönetim kurulu iki gün içinde karar vermez veya kararı ret 
şeklinde olursa, ilgili kişi 3 gün içinde il başkanlığına itiraz edebilir. İl yönetim kurulunca, 
verilecek karar, parti içi işlemler açısından kesindir. İlçe başkanlığının bu karara uyması 
zorunludur. ilgili kişi, il yönetim kurulunca verilmiş kararı, ibraz ederek, delege seçimine 
iştirak edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler ilan edilir. 
Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapılacağı, delege 
seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte, delege seçimi yapabilmek 
için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı 
aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat 
sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.   
Delege seçimleri, ilçe yönetiminin görevlendireceği kişi veya kişilerin gözetim ve deneti-
minde gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Sonuç tutanağa bağlanır ve ilçe yönetim 
kuruluna teslim edilir 
Delege seçimiyle ilgili yukarıda açıklanan her tür itirazlarda; isteği halinde, itiraz eden ki-
şiye alındı belgesi verilir ve verilen karar kendisine bildirilir.  

     

      İlçe kongresinin üyeleri 
MADDE 29 
İlçe kongresi iki yıldan az veya 3 yıldan fazla olmamak koşuluyla  toplanır ve istenirse  
yılda bir kez seçimsiz toplanır. Siyasal çalışmalara yön verir. 
İlçe Kongresinin Üyeleri; 
a)  Seçimle görev almış, İlçe başkanı ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, 
b) İlçe çevresindeki belediyelerin partili belediye başkanları ile ilgili ilçenin; partili          
büyükşehir belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ise Merkez ilçe kongresinin 
delegesidirler. 

       İlçe Kongresinin Onur Üyeleri;  Kongrede oylamalara katılamazlar, 
1- İlçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri ile eski Genel Merkez yöneticileri, 
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2- Eski ilçe başkanları, 
3-  İlçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları, 
4- Genişletilmiş ilçe meclisine katılma hakkı olan partililer. 
5- Geçici ilçe yönetim kurulu ve üyelerinin de kongreye katılma hakları olmakla birlikte, 
delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. 
6- İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi üyesi olanlar, yönetim 
kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar  
İlçe kongreleri, gündemdeki belirtilen konuları karara bağlar ve ilçe başkanı ve ilçe yöne-
tim kurulu üyelerini ve yedeklerini, İl kongresine katılacak delegeleri gizli oyla seçer. 
İl kongresine katılacak olan ilçe delegelerinin sayısı, il kongresinde 600 ‘ü geçmemek 
üzere oranlı olarak, yönetim kurulunca hesaplanır ve belirlenir. 

       İlçe Başkanı 
MADDE 30 
İlçe Başkanı bulunduğu bölgede partinin temsilcisi ve İlçe Yönetimi’nin  yöneticisidir. İlçe 
Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapar ve koordineli biçimde çalışmasını sağlar. İlçe 
kongresi tarafından iki yıldan az veya üç yıldan fazla olmamak kaydıyla, gizli oyla seçilir. 
İlçe Başkanı, ilçe yönetimini temsil eder. İl Başkanına bağlı olarak çalışmalarda diğer ilçe 
başkanlarıyla eş güdümlü hareket eder. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye 
meclisleri gruplarına başkanlık eder. 

 
İlçe Yönetim Kurulu 

MADDE 31 
İlçe yönetim kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve ilçe başkanı hariç, en az 
5, en fazla 15  üyeden oluşabilir.  
MYK her ilçe için ayrı ayrı belirleyebileceği  ve yasada belirtilen alt sınırdan az olmamak 
üzere sayıda üyeden oluşur. 
 

 
 
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ,ilçe ve ilin ortak talebiyle, ilçenin üye, nüfus ve partili seçmen 
sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu sayılarını yarı oranında artırabi-
lir. 
İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye ilçe kongresinde gizli oyla ve 
aldıkları oy sırasına göre  seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile gö-
reve çağrılır.  
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun başkanıdır. İlçe başkanı, başkan yardımcılarını tespit ve 
atama   yapar. Başkan yardımcıları, ilçe başkanı tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul 
üyelerinin 1/3’nin yazılı önerisi ve üye tam sayısının2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden 
uzaklaştırılabilir. İlçe başkanı, istifa, görevden alma veya düşürülen ilçe başkan yardımcısının 
yerine, yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar. 
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 Atama ve görevlendirmeler, il başkanlığına ve Genel Merkeze bildirilir; partili ise, belediye 
başkanı ve belediye meclisi ile il genel meclisi grubu bilgilendirilir. İlçe başkanının yoklu-
ğunda, belirlediği ilçe başkan yardımcısı ona vekalet eder.  
İlçe yönetim kurulları, ayda bir toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak, olağanüstü 
toplantı yapılabilir. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır, görüşlerini açık-
layabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar. 
Birbirini izleyen üç toplantıya, özürsüz katılmayan üyenin, kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düştü-
ğünü tespit eden karara karşı bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. 
Geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret olmadan, üst üste üç olağan toplantısını yapmayan ilçe 
başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, il yönetim kurulunca veya Merkez Yönetim Kurulunca 

düşmüş sayılmasına karar verilebilir.  

 İlçe Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 32 
 ilçe çevresinde Partinin başarısı ve amaçlarını gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları dü-
zenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür. 
Bu amaçla; 
1) Partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka ulaştırmak ve 
benimsetmek için çalışır. Bunlara ve partiye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir. 
2) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği gö-
revleri yapar. İlçe düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık 
bölgesi görevlileri çalışma grupları ile ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının 
çalışmalarını düzenler ve denetler. 
3) Diğer partilerin çalışmalarını izler. 
4) Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar yapar. 
5) Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak için çalışmaları yapar ve yaptırır. 
Seçim örgütlenmesini yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri za-
manında ve eksizsiz yerine getirir. 
6) İlçe çevresindeki mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunları inceler. Bunla-
rın çözümüne yardımcı olur. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel basınla 
ilişkileri sağlıkla tutar. Onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluş-
larda görevli partililerle işbirliği yaparak, başarılı olmalarına yardımcı olur,  
7) ilçedeki ekonomik sosyal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp, değerlendirir ve üst yönetim bi-
rimlerini bilgilendirir. 
8) Üst yönetim biriminin bilgisi dahilinde, ilçe sınırları içinde siyasal, toplumsal ve kültürel ni-
telikte toplantılar düzenler.  
9 ) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uzmanla-
rın ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlar ve gerçekleştirir. 
10) Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar. 
11) İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde parti çalışmalarını sürdürmek 
amacıyla çalışma büroları açabilir. 

12) Üyeler için düzenlenen parti içi eğitimle ilgili gerekli çalışmaları yapar. 
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İlçe Yönetimimde iş bölümü 

MADDE 33 
a) İlçe başkanı, ilçe başkan yardımcılarının görev alanlarını belirler.  
b) İlçe sekreteri, ilçe yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları karar 

defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar. İlçenin, gelen-giden her türlü evrak işlerin-
den, yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur. 

c) İlçe saymanı, ilçenin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin zamanında ve 
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar; partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanma-
sına çalışır; partinin demirbaşlarının ve mal varlığının korunmasını  gözetir; ilçede  ka-
yıtlı parti  üyelerinin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için gerekli çalışmayı yapar. 

d) İlçe eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlar; parti eğit-
menlerinin çalışmalarını düzenler. 

e) İlçe bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli biçimde faydala-
nılması, birimler arasındaki iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin kesintisiz ve 
güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar. 

      İl Başkanı  
MADDE 34 
İl başkanı, il kongresince iki yıldan az veya üç yıldan fazla uzun olmamak kaydıyla,  gizli 
oyla seçilir. İl çevresinde partinin temsilcisidir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir 
belediye meclis grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık eder. 
İl başkanı, il yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya da büyükşehir belediye 
meclis grubunun, il genel meclisi grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarınca 
verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. 
Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. 
Bunların çözümüne yardımcı olur. İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplantı yapar. Parti 
örgütüyle, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve genel basınla ilişki-
leri sağlıklı tutar, onların sorunlarıyla ilgilenir, çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluş-
larda görevli Partililerle, işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.  
İl başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak için Partili belediye baş-
kanlarıyla sürekli ilişki içinde olur. 
İl başkanı, il çevresindeki il genel meclisi grubunu, belediye meclisleri gruplarını ve Partili 
belediye başkanlarını, çalışmaları yönlendirmek, değerlendirmek ve eş güdüm sağlamak 
amacıyla ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağrılabilir 

        İl kongresi Delegeleri 

MADDE 35 

SEÇİLMİŞ ÜYELER 
İl Kongresi,  iki yıldan az veya üç yıldan fazla uzun  olmamak koşulu ile Genel Merkez yö-
netimin Kurulunun belirleyeceği süreler içinde toplanır. Yılda bir kere seçimsiz toplanabi-
lir ve ilçe kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. 600’den çoki 
300’den az olmamak üzere İlçe Kongrelerince seçilmiş delegelerden oluşur. İl kongresi 
için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçe seçim  çevresinde son milletvekili genel seçim-
lerinde  aldığı oy’a  göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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Kongre seçilmiş üyeleri toplam sayısı, son milletvekili genel seçimlerinde partinin o ilde 
aldığı oy sayısının yüzde biri olarak hesaplanır. Bulunan bu sayı 600’den fazla ise 600, 
300’den az ise 300 kabul edilir. Son seçimlerde ilde alınan parti oy toplamı, belirtilen şe-
kilde bulunan delege sayısına bölünerek, bir delegeye karşılık oy sayısını gösteren katsa-
yısı bulunur. Her ilçenin parti oy miktarı ayrı ayrı bu katsayıya bölünerek her birinden İl 
Kongresi’ne katılacak delege sayısı saptanmış olur .Delege seçimleri, Siyasi Partiler Ka-
nunu’na göre yapılır. 

        DOĞAL ÜYELER 
        İlin partili milletvekilleri, İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu baş-
kan ve üyeleri, Büyükşehir belediye başkanı il kongresinin doğal üyeleridir. 

 

        İl Yönetim kurulu,  
MADDE 36 
İl yönetim kurulu, İl kongresi tarafından gizli oyla iki yıldan az veya üç yıldan fazla olma-
mak üzere seçilir. İl  başkanı hariç ; En az 7 üye en fazla 15 üyeden oluşabilir. 

Kongrede asıl üye sayısı kadar yedek üye seçimi yapılır. Merkez Yönetim Kurulu (MYK)  ilin 
ortak talebiyle, ilin üye, nüfus ve partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen 
yönetim kurulu sayılarını yarı oranında artırabilir. 
İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye ilçe kongresinde gizli oyla ve 
aldıkları oy sırasına göre en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilirler. Üyeliklerde boşalma 
olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır.  
İl başkanı, il yönetim kurulunun başkanıdır. İl başkanı, başkan yardımcılarını tespit ve atama   
yapar. Başkan yardımcıları, il başkanı tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul üyelerinin 
1/3’nin yazılı önerisi ve üye tam sayısının2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırıla-
bilir. İl başkanı, istifa, görevden alma veya düşürülen ilçe başkan yardımcısının yerine, yöne-
tim kurulu üyeleri arasından atama yapar. 
 Atama ve görevlendirmeler,  Genel Merkeze bildirilir; partili ise, belediye başkanı ve bele-
diye meclisi ile il genel meclisi grubu bilgilendirilir. İl başkanının yokluğunda, belirlediği il baş-
kan yardımcısı ona vekalet eder.  
 İl yönetim kurulları, ay’ bir toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak, olağanüstü top-
lantı yapılabilir. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır,     görüşlerini açıkla-
yabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar. 
Birbirini izleyen üç toplantıya, özürsüz katılmayan üyenin, kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düştü-
ğünü tespit eden karara karşı bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. 
Geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret olmadan, üst üste üç olağan toplantısını yapmayan il 
başkanı ile il yönetim kurulu,  Merkez Yönetim Kurulunca düşmüş sayılmasına karar verilebi-
lir.  
Kurucular Kurulu üyeleri başka bir yönetim organında görev almamak koşuluyla Genel 
Merkez tarafından, kurucu İl Başkanı  olarak atanabilir. 
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İl Yönetimin Görevleri 
MADDE 37 
 İl çevresinde Partinin başarısı ve amaçlarını gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları dü-
zenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür. 
Bu amaçla; 
1) Partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka ulaştırmak ve 
benimsetmek için çalışır. Bunlara ve partiye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir.            
2) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği       
görevleri yapar. İl düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, İlçe başkanlılarının, belde örgüt-
lerinin, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grupları ile il çevresindeki belediye meclisleri 
parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve denetler.                                                      
  3) Diğer partilerin çalışmalarını izler. 
4) Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar yapar. 
5) Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak için çalışmaları yapar ve yaptırır. 
Seçim örgütlenmesini yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri za-
manında ve eksizsiz yerine getirir. 
6) İl çevresindeki ilçeler, mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunları inceler. 
Bunların çözümüne yardımcı olur. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel ba-
sınla ilişkileri sağlıkla tutar. Onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu ku-
ruluşlarda görevli partililerle işbirliği yaparak, başarılı olmalarına yardımcı olur,  
7) İl’ deki ekonomik sosyal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp, değerlendirir ve üst yönetim birim-
lerini bilgilendirir. 
8) Üst yönetim biriminin bilgisi dahilinde, ilçe sınırları içinde siyasal, toplumsal ve kültürel ni-
telikte toplantılar düzenler.  
9 ) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uzmanla-
rın ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlar ve gerçekleştirir. 
10) Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar. 
11) İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde parti çalışmalarını sürdürmek 
amacıyla çalışma büroları açabilir. 
12) Üyeler için düzenlenen parti içi eğitimle ilgili gerekli çalışmaları yapar. 

 
İl Başkan Yardımcıları, İl Sekreteri ve İl Saymanının Görevleri 
 MADDE38 

İl Başkan Yardımcıları 
İl Başkanı’nca verilecek görevleri yapar. İl Başkanı’nın olmadığı zaman vekalet eder.  

İl Sekreteri 
İl sekreteri; Kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve 
dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ile partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesin-
den sorumludur. 
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İl Muhasibi 
İl yönetiminin hesap işlerini yürütür. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutul-
ması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulması gereken mu-
hasebe defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Alt kademelerin he-
saplarını denetler. Üyelik aidatlarını tahsil eder. Üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap 
raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanması ve  ilgili mercilere ulaşmasını sağlar. 
Başkan ve İl Muhasibi, harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan müteselsil 
olarak sorumludur. 

       İl Disiplin Kurulu 

MADDE 39 
İl Disiplin Kurulu, bu tüzüğün Disiplin Kurulları bölümünde öngörülen şekilde oluşup çalı-
şır. 

        İLÇE VE İL YÖNETİMLERİNDE ORTAK HÜKÜMLER 
Yönetim Kurulları’ nın Toplantı ve Karar Nisabı 
MADDE 40 
İl ve İl Yönetim Kurulları, ayda en az bir defa olmak, üzere üye mevcudunun salt çoğun-
luğu ile olağan toplantı yapar. Kararlar, bu tüzükte aksine hüküm yoksa, toplantıya  katı-
lanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde, başkanın katıldığı görüş kabul edil-
miş sayılır. 

        Yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tam sayısının 1/3’ünün talebi halinde      
olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı nedeni olan konular görüşülür. 
         Yönetim Kurulu Kararları karar defterine yazılır veya bilgisayar çıkışı alınarak bu deftere 
yapıştırılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar, muhalif 
kalanlar, muhalefet şerhi ile yetinebilecekleri gibi muhalefet nedenlerini de yazabilirler. 

     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri’ nde Boşalma 

MADDE 41 
İlçe veya il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinin, her hangi bir sebeple boşalması 
halinde boşalan kurul yerine, Merkez Yönetim Kurulu’nca atama yolu ile yeni kurul oluş-
turulur. 
 
Kısmi boşalmalarda, boşalan üyelikler yedeklerin sırayla çağrılmalarıyla doldurulur. Ye-
deklerin sırayla çağrılmalarıyla doldurulur. Yedeklerin katılımından sonra, kurulun üye 
mevcudu; üye tam sayısına göre salt sayısının altına düşmüş ise, kurul boşalmış sayılır 
.Bu takdirde yukarıdakine  göre yeni kurul oluşturulur. 
Oluşturulan yeni kurullar, ilgili kademenin ilçelerde en geç 30, illerde en geç 45 gün 
içinde yapacağı olağanüstü kongreye kadar göreve devam ederler. 
 
Sadece kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın bo-
şalması hallerinde, kurulun sıradaki yedek üyesi davet edilir. Toplanan kurul, üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu ile ve birden fazla aday var ise gizli oyla, üyeleri arasından birini 
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başkan seçer. Bu şekilde seçilen başkanın değiştirilmesinin oylaması için, üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğunun yazılı teklifi gerekir. Oylama, üst kademe temsilcisi  gözetiminde 
yapılır. Değiştirme kararı için üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir. 

 
İşten El Çektirme Nedenleri 
MADDE 42 
 Kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerekli kılan haller; 
Siyasi Partiler Kanunu, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve ka-
yıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış 
olması, belgelerin zamanında genel merkeze gönderilmemiş olması, 
 
Organlara seçilenlerin kimliklerini içeren belgenin süresi içinde en büyük mülki amirliğine 
gönderilmemiş olması. 
 
Parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması hallerinden birinin  
Vukuunda,Genel Başkan’ın onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu, ilçe ve il başkanı ile yöne-
tim kurullarına kısmen veye tamamen işten el çektirmeye yetkilidir. Belde başkan ve yöne-
timi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır. 

İşten El Çektirmenin Yöntem ve Esasları 
MADDE 43 
İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden İl Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı veya İlçe 
Yönetim Kurulu’nun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini Merkez Yönetim Ku-
rulu’ndan; İlçe Yönetim Kurulu ise Belde Başkanı veya Belde Yönetim Kurulu’nun kısmen veya 
tamamen işten el çektirilmelerini İl Yönetim Kurulu’ndan talep edebilir.  
 
El çektirme talebini içeren kurul kararlarının, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli 
oylama ile alınmış olması gerekir. Karara, el çektirmeyi gerekli kılan olayın değerlenmesini ve 
delillerini içeren gerekçeli bir rapor da eklenir. 
  
Belde ile ilgili ilçe yönetiminin talebi üzerine İl Yönetim Kurulu, İlçe ile ilgili İl Yönetimi’nin ta-
lebi üzerine Merkez Yönetim Kurulu; gerek görürlerse inceleme  yaptırarak, talebi karara 
bağlarlar. 
 
Merkez Yönetim Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak, re’ sen ilçe ve il başkanları ile yönetim 
kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirilebilir. 
 
Yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte tamamının işten el çektirilmesi halinde, 
el çektirme kararı veren organ, aynı kararla veya makul sürede geçici yönetim kurulunu oluş-
turur ve ilgililere tebliğini sağlar. 
İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunu’ndaki istinalar ayrık olmak üzere, gizli oylama 
ile alınır. Karar yeter sayısı. Kurul üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğudur. 
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İşten el çektirme kararlarına karşı yargısal denetim yolu açıktır. Yargısal denetimde yetkili 
yargı mercii, işten el çektirilenin görev yaptığı yer mahkemesidir. İşten el çektirme kararına 
karşı yargı yoluna başvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz. 
 

Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin Toplanması 
MADDE 44 
Geçici kurullar, alt kademe organlarının tamamen veya organ sayılma niteliğini sona erdire-
cek sayıda üyenin işten el çektirilmeleri halinde oluşturulan yeni kurullardır. Geçici kurullar, 
seçilmiş kurulların hak ve yetkilerini kullanırlar. 
 
İşten El çektirme kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde İlçe Kongresi, 45 gün içinde ise 
İl Kongresi toplanarak, yeni yönetim kurulunu seçer. Kongre; yeni delege seçimi yapılmış de-
ğilse, eski delegelerle toplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresi ilgili 
kademenin olağan kongresine kadar devam eder. 
Yukarıda sözü edilen kongre, kademenin olağan kongre dönemi ve takvimine uygun zamanda 
ise, ona göre hazırlanır ve normal kongre gündemine uygun olarak yapılır 

                                          BEŞİNCİ BÖLÜM 
                         MERKEZ YÖNETİMİ 

Kurultay 
Kurultay, Görev ve Yetkileri 
MADDE 45 
Kurultay, partinin en üst karar ve denetim organı olup bu sıfatla; 

1- Parti Genel Başkanı’nı Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu’nun asıl 
ve yedek  üyelerini  gizli oylama ile seçmek, 

2- Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, gelir-gider ve kesin hesabını kabul 
veya reddetmek, Merkez Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ile gelecek dönem büt-
çesini müzakere edip karara bağlamak, yönetimin ibrası konusunda karar vermek, 

3- Toplum, devlet, kamu faaliyetleri ve parti politikaları hakkında genel nitelikte olmak 
kaydıyla temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak, 

4- Partinin tüzel kişiliğinin feshine, başka parti ile birleşmesine karar vermek, fesih kararı 
vermesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ve yerini karara bağlamak, 

5- Kanun ve tüzükte verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları mü-
zakere edip karara bağlamak. 

6- Partinin kapanmasına, başka bir partiyle birleşmesine, tüzel kişiliğine son verilmesine 
ve bu durumda malların tasfiye ve intikal biçimine ilişkin kararlar almak. 

Kurultay Delegeleri 
MADDE46 
Kurultay üye tam sayısı, delegeler ile doğal üyelerinin toplamıdır. 
SEÇİLMİŞ ÜYELER; 
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Kurultay, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. Seçilmiş delegeler 
toplamı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz. 

DOĞAL ÜYELER; 
Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Kurultayda temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esas-
lara göre belirlenir: 
Parti Üyesi Kurucular Kurulu (toplam delege sayısının yüzde 15’sini geçmemek üzere), Parti 
Genel Başkanı, Parti Üyesi Bakanlar, Parti Üyesi Milletvekilleri, MKYK Üyeleri ve Yüksek Disip-
lin Kurulu Üyeleri, Kurultay üyeleridir. 
Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2 (iki) ile çarpılır. Bulunan sayı, ilin 
Kurultay’a seçilecek delege sayısını gösterir. 
İl kongrelerinde ilin kaç adet kurultay delegesi seçeceği, Kurultay seçim takvimine   karar ve-
rildiğinde; yönetim kurulun’ ca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesapla-
malar, aynı yöntemle düzeltilir, 
ONUR ÜYELERİ; Parti’nin   ve düşüncesinin gelişmesine önemli hizmeti geçmiş, ancak de-
lege seçimlerine katılmamış kişiler  ile ; yurt dışında çalışan ve parti çalışmalarına katkıda 
bulunan üyeler, Genel başkan tarafından, MYK ‘da görüşülerek onur üyesi olarak kurultaya 
çağrılabilir. Onur üyeleri kurultayda konuşabilir fakat oy kullanamazlar. 
  

Kurultay’ı Toplama  
MADDE 47 
Kurultay’ı olağan toplama yetkisi Genel Başkanı’nda onayı ile birlikte, Merkez Yönetim Ku-
rulu’nca hazırlanır. Genel başkanın onayla, MYK  iki yıldan az veya üç yıldan fazla olmamak 
kaydıyla, Kurultay’ı toplamak zorundadır. Kurultayın toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının 
salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter sayı sağlanamıyorsa, ikinci çağrı 
üzerine yapılan toplantıda yeter sayı aranmaz. İkinci çağrının günü, saati ve yeri, birinci çağrı 
ile birlikte duyurulur. Kurultayda karar yeter sayısı, yasada veya tüzükte ayrı bir kural yer al-
mamışsa, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

GÜNDEM VE DELEGE LİSTESİ 
MADDE 48 
Kurultay gündemi, Genel Başkanın onayı ve katılımıyla birlikte Merkez  Yönetim Kurulu’nca 
hazırlanır. Kurultay tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise yapılacak ikinci toplantının tarih, yer 
ve saati en az 15 gün önce, yazılı veya elektronik posta ile İl Başkanlıklarına bildirilir. Bildiri ile 
o ilin onaylı delege listesi yönetime ve delegelere duyurulmak üzere gönderilir. Tabii delege-
lere bildirim Genel Merkez tarafından yapılır. Ayrıca Kurultay tarih, yer ve saati gerekli güven-
lik önlemlerinin alınması için en az yedi gün önce yetkili mülki amirliğine bildirilir. 
Genel Merkez, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, Kurultay delege listesini ve gün-
demi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle Kurultay açısın-
dan aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, Kurul-
tay’ın delege yoklama çizelgesini oluşturur. 
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Kurultay’da Yapılacak Seçimler 
MADDE 49 
Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu, yargı gözetim  ve denetimi 
altında gizli oy, açık tasnif  esasına göre Kurultay delegelerince seçilir. 

Kurultay’da Adaylık ve Seçim Hazırlıkları 
MADDE 50 
Kurultay delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir 
veya aday gösterebilir. 
Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gös-
terilemez. Böyle bir durumda, Divan Başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildi-
rilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz. Ancak Genel Başkanlık seçi-
mini kazanamayan partili, diğer organ seçimleri için aday olabilir.  
Kurultayda organ seçimlerinde kural tek ve ortak listede (çarşaf liste).Ancak gündemin ça-
lışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce Kurultay üyelerinin onda birinin 
önerisi ve Kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile blok liste usulüyle seçimlerin yapılma-
sına karar verilebilir. 
 
Tek ve ortak liste uygulamasında (çarşaf liste), bütün adayların kura ile belirlenen harften 
başlamak üzere soyadına göre hazırlanmış alfabetik liste uygulanır. Bu liste, Başkanlık kuru-
lunca bastırılır. Liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek, oy pusulasına dönüştürü-
lür. Bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret konularak, oy verilir. 
Fazla işaretlenmiş veya seçilecek üye sayısının yüzde doksanından az işaretlenmiş pusulalar 
geçersiz sayılır. Organ seçimlerinde adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama  yapılarak, 
asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, onlardan sonra gelenler yedek  üye seçil-
miş olurlar. Eşit oy alanlar asıl, onlardan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olurlar. Eşit oy 
alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. 
 
Blok liste ile yapılacak seçimlerde bütün adayların soyadına göre hazırlanmış alfabetik liste 
kullanılır. Bir aday, blok listelerden yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede  
yer alması halinde, Kurultay Başkanlığınca açıklama yapılarak adayın hangi listede yer almak 
istediği saptanır ve düzenleme buna göre yapılır. Adayın yazılı beyanına rağmen başka liste-
lerde yer verilmesi halinde, bu blok listeler geçersiz sayılır ve Kurultay Başkanlık Kurulunca 
işleme konulmaz. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak 
mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren 
bir liste, seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme kabinlerine asılır. Basılmış 
olan blok listeler, Kurultay Başkanlık Kurulunca İlçe Seçim Kuruluna  
Mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu suretle oluşturulan oy pusulalarındaki 
isimler yazılabilir. Her adayın, aday olduğu listeden şahsen veya ayrı listelerden aldıkları oylar 
hesaba katılarak toplanır. Böylece listedeki sırası saptanır. Asıl ve yedek üyeler, ayrı ayrı belir-
lenir. Seçilecek üye sayısından fazla veya üye sayısının yüzde doksanından eksik isim yazılı oy 
pusulaları geçersiz sayılır. 
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Seçimler için hazırlanan oy pusulaların da organlar ayrı ayrı yer alır. Bir organ listesinde ge-
çersizlik varsa oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulasının yal-
nızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organlarla ilgili bölümleri 
Geçerli olur ve sayılır. 
Kurultay’ın olağan ve olağanüstü toplantıları, çalışma yöntemleri ‘kurultay yönetmeliği’’ ile 
düzenlenir. 
Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler, Tüzüğün ilgili maddesinde ya-
zılı olduğu biçimde ve 15 günlük süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı’na ve Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığı’na verilir. 
 

                                            ALTINCI BÖLÜM  

Merkez Karar ve Yönetim  Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Esasları 

MADDE 51 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; 
a) Genel Başkan 
b) Genel Başkan Yardımcıları 
c) Genel Sekreter 
d)          Genel Sayman’dan oluşur. 
MKYK toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Genel Başkan’ın uygun gördüğü şekil, 
süre, yer ve zamanda yapılır. Kararlar,  toplantıya katılan üye  sayısının salt çoğunluğu ile alı-
nır. 
Genel Başkan dışındaki MKYK üyelerinin görev tanımları ile çalışma usul ve esasları yönetme-
likle düzenlenir. 

 Merkez Karar Yönetim Kurulu 

MADDE 52 
Genel Başkan’ın danışma ve Partinin yürütme organı olarak;  

1- Genel Başkan ve Parti sözcüsü tarafından gerek görülmesi halinde parti adına yapıla-
cak önemli açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde, 

2- Partinin, Merkez Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde, 
3- Partinin muhtelif yönetim ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmala-

rında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında, 
4- Partinin TBMM ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyo-

nun temininde, 
5- Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için 

gerekli tedbirlerin alınmasında, 
6- Yönetimin çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek 

karara bağlanmasında, 
7- Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında, 
8- Hükümet ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların 

alınmasında, 
9- Parti Tüzük ve Program doğrultusunda partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin 

hazırlanmasında, 
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10- Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde, 
11- Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, partinin çalışma programının ya-

pılmasında ve faaliyet raporu hazırlanmasında, 
12- Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde, 
13- Kongrelerin zamanında ve usulüne uygun yapılmasında, partinin seçime hazır bulun-

durulması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasında, 
14- Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bun-

lara ilişkin esasların hazırlanmasında, 
15- Araştırma, geliştirme çalışmaları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, 
16- Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevle-

rin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur. 
Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zorunlu hallerde 
münhasır olmak ve yapılacak ilk Merkez Yönetim Kurulu  toplantısına sunulmak kaydıyla, 
Merkez Yönetim Kurulu yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp, bu kararları Genel Baş-
kan’ın onayı ile uygulatabilir.    

GENEL BAŞKAN 

Genel Başkan’ın Seçimi ve Görev Süresi 
MADDE 53 
Genel Başkan, Kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla,2 yıldan az ve  3 yıl-
dan fazla olmamak kaydı  süresince seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oyla-
mada en çok oy alan aday seçilir. 
 
Partiyi Genel Başkan temsil eder. 
 
Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün parti yönetiminin başkanıdır. 
 
Genel Başkan, partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiler yayınlamaya yetkilidir. Genel 
Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir. 
 
Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurulları, organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı 
ayrı toplantıya çağırabilir. 
 
Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır. 
 
Yetkili organlarca verilen bütün kararların, Genel Başkanın onaylaması gerekir ve ilgililerce  
uygulanmasını  sağlar ve denetler. 
 
Parti yönetimine ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar. 
 
Genel merkez organları ile partinin TBMM Grubunun uyumlu çalışmasını sağlar. 
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Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere, Genel Başkan Yardımcılarından bi-
rimi görevlendirir. Genel Başkan vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkan’ın yetki verdiği ko-
nularda, yetki kullanabilir. 

  
Genel Başkanlığın Boşalması 
MADDE 54 
Genel Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde MYK 10 gün içinde toplanarak, 
üyelerinden birini Genel Başkan Vekili seçer ve yeni Genel Başkanı seçmek üzere kurultayın 
olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır. 
Genel Başkan seçiminin yapılacağı Olağanüstü Kurultay, boşalma tarihinden itibaren en geç 
45 gün içinde gerçekleştirilir. 

Genel Başkan Yardımcıları 
MADDE 55 
Genel Başkan, Genel Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde kendisine yardımcı olarak, MYK 
üyeleri veya  parti üyeleri arasından  Genel Başkan Yardımcıları seçer. Merkez Yönetim Ku-
rulu üyesi olmayan Genel Başkan Yardımcıları Kurul toplantılarına katılırlar ve oy  kullanırlar. 
Genel Başkan, seçtiği Genel Başkan Yardımcılarını, siyaset yönetimi, seçim, basınla ve halkla 
ilişkiler, dış ilişkiler, parlamento ile ilişkiler ve ihtiyaç duyulan diğer konularda görevlendirebi-
lir. Ayrıca Genel Başkan Yardımcılarının birine Parti ve Genel Başkan adına açıklamalarda bu-
lunmak üzere Parti Sözcüsü görevini de verebilir. 
 
Genel Başkan, yardımcıları arasında her zaman görev değişikliği yapabilir. 
 
Genel Başkan, bu görevlendirmelerle ilgili olarak Merkez  Yönetim Kurulu’na bilgi verir.  
 
Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman, çalışmalarını daha verimli hale 
getirir. 
 
Parti içi protokol; Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sayman olarak düzen-
lenir. Genel Başkan Yardımcıları arasında hiyerarşik bir düzen yoktur. 
 
Genel Başkan’ın yurtdışı gezileri sırasında veya sağlık nedeniyle görev başında bulunmadığı 
zamanlarda, yetkilendirdiği bir yardımcısı vekalet eder. 
 

Genel Sekreter ve Saymanın Görevleri 
MADDE 56 
Genel Başkan  Merkez yönetim kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter ve bir  Genel Say-
man atar. Bu konuda Merkez  Yönetim  Kurulu’na bilgi verir. 
 

Genel Sekreter, MYK  toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edil-

melerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel Merkez’in gelen ve giden her türlü evrak 
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işleriyle yazışmalarının düzenlenmesinden, MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve taki-
binden sorumludur. 
 
Genel Sekreter; davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, ku-
rum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde genel 
başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil eder. Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının 
tutulduğu birim olarak, partinin yazışma ve haberleşme ünitesidir. Partinin bütün resmi ve 
parti içi yazışmaları, genel sekreterin gözetim ve denetimi altında Genel Sekreterlik Birimi 
aracılığıyla yapılır. 
 
Genel Sekreter, partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur. 
 

Genel Sayman ise, Parti Merkez yönetimi’nin  bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirle-

rin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak 
yapılıp icra edilmesini sağlamakla yetkili, görevli ve sorumludur. 
 
Genel Sayman, Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. Ve 74. Madde gereklerine uygun olarak, yöne-
timin yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabını hazırlayarak ka-
rara bağlamak üzere MKYK’ya sunar. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yer-
lere tevdi edilmesini takip eder ve gerçekleştirir. 
 
Genel Sayman Partinin muhasebe işlerine ait harcama evrakını, Genel Başkan tarafından gö-
revlendirilen diğer bir Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar. 

 Merkez Yönetim Kurulu 

MADDE 57 
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan hariç,  Kurultayda 2 yıldan az veya 3 yıldan fazla olma-
mak kaydıyla gizli oyla seçilmiş   en az 15  üyeden en fazla 30 üyeden oluşur.  
 
Merkez Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın  
başkanlığında toplanır.  
 
Toplantının gündem ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç gün önceden üyelere 
gönderilir. 
 
Genel Başkan, gerek gördüğünde ya da 2/3 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin gerekçe ve gün-
dem belirleyerek yazılı istemde bulunması durumunda, olağanüstü toplantıya çağırır. 
 
Genel Başkan, merkez yönetim üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir. 
 
Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan MYK Üyesinin üyeliğinin gizli 
oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir. 
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Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına, Partinin TBMM grubu başkan vekilleri, grup yönetim 
kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları genel başkanları da katılabilir ve önerilerde bu-
lunabilir ancak oy kullanamazlar. 
 
Merkez Yönetim Kurulunun toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle belirlenir. 
 
MYK’ya  katılmayışını mazerete dayandıran üyenin, resmi tabib raporuna isninat etmeyen 
mazeretinin kabul veya reddi MYK’nın takdirine bağlıdır. 
 

 
Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
MADDE 58 
Partinin seçimle görev üstlenmiş yönetim kademe organları’ nın,  kademe sırasına göre bağlı 
oldukları MYK en yüksek karar organıdır ve alınan kararlar Genel Başkanın onayıyla  birlikte 
uygulamaya geçer. 

1- Parti program ve tüzük hükümleri ile kurultay kararlarının uygulama esaslarını tespit 
etmek, 

2- Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti, Tüzük, Program  ve Politikaları 
doğrultusunda Partinin bütün yönetim birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar 
almak, 

3- Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikaları-
nın toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışma-
ların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organ-
larından ve kitle haberleşme vasıtalarından faydalanma esaslarını belirlemek, 

4- Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programla-
rını onaylamak ve bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edil-
mesine karar vermek. 

5- Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum gö-
rülen yerlerde parti yönetimi kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el 
çektirmek, yönetimi bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 

6- Hükümet kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye 
karar vermek, 

7- Hazırlanan Parti faaliyet raporu ile kesin hesabı onaylayarak kurultaya sunmak, 
8- Milletvekili genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar 

vermek; seçim işlerini düzenlemek, sevk ve idareye ilişkin kararlar almak, 
9- Milletvekilliği ve belediye başkanlıkları ile il genel meclisi   ve belediye meclisi üyelik-

leri için aday tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
10- Bu tüzükte ve Siyasal Partiler Kanununda gösterilen esaslar dahilinde parti gelirlerini 

artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarda bulunmak, 
11- Parti Yönetimi’nin mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek ve her 

kademedeki Parti faaliyetlerinde etkinliğin arttırılması için, Genel Başkan tarafından 
atanan parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek , 
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12- Genel Merkez ile il ve ilçe yönetimlerine ait faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesapları 
süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Kurultay’ın 
onayına sunulmasına karar vermek, 

13- Parti Program ve Tüzüğü’nde gerekli değişiklikleri tespit etmek, değişiklik tasarılarının 
hazırlanmasını sağlamak ve bu tasarılardan uygun görülenlerin Kurultay’ın onayına 
sunulmasına karar vermek, 

14- Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki 
varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları 
almak, 

15- Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili diğer kanunların ve Parti Tüzüğünün verdiği 
bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, 

Genel Başkan Başdanışmanı ve Danışmanlığı 
MADDE 59 
Genel Başkan çeşitli konularda araştırma, inceleme, değerlendirme ve benzeri çalış-
malar yaptırmak üzere yeteri kadar başdanışman ve danışman görevlendirebilir. Baş-
danışman ve danışmanlar, Genel Başkan’ın gerek görmesi halinde Merkez Yönetim 
Kurulu, Merkez karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, oy kullanamazlar. 
Ayrıca bunlar, Genel Başkan’ın uygun görüşü ile Partiyi temsilen, parti dışı toplantılara 
katılabilirler. 

Parti Müfettişliği 
MADDE 60 
Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin Anayasa, kanunlar, parti tüzük ve 
Programı ile ülke ve Parti menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu 
faaliyetlerde etkinliğini artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere yeteri kadar 
parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin gö-
rev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.   

                              YEDİNCİ BÖLÜM 

                              KONGRELER 
 Olağan Kongre ve Delegeler 
MADDE 61 
İlçe ve İl kongrelerinin olağan takvimi, Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Bu süre iki 
yıldan az veya 3 yıldan fazla olmamak kaydıyla  yapılır. 
 MKYK’nın yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi, içinde olması şartıyla bağlı ilçelerde 
yapılacak İlçe Kongreleri’nin takvimi, ilçenin görüşü alınarak, İl yönetim kurulu’nca belirlenir. 
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İlçe ve İl Kongresinin İlanı 
MADDE 62 
İlçe ve İl yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı 
var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün saat ve gündemi belli edecek, şekilde kongre yapılaca-
ğının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili 
mülki amirliğe bildirilir. 
İlk toplantı yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte 
yapılacağı, ilanda belirtilir. 
Kademe başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya 
yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir. 

Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 63  
İl ve İlçe kongreleri, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı 
sağlanmazsa, ikinci toplantı katılanlarla yapılır.  
Kongreyi başkan açar. Başkanın yokluğunda bu görev sekreter üye tarafından yapılır. Sekre-
terin yokluğunda başkan yardımcılarından en yaşlısı tarafından açılır. 

Delegelik, Kongre Üyeliği ve Süresi 
MADDE 64 
Kongreye ve Kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesi ve alt yönetim birimi toplantısında 
ve kongresinde seçilen partiliye ‘delege’, Partide aldıkları görev nedeniyle kongrelere katılan-
lara ‘’doğal üye’’ bunların tümüne ‘’kongre üyesi’’ denir. Muhtarlık bölgesi seçimlerinde, 
Parti Kongre takviminin ilanından üç ay önceki parti üye listesi seçmen listesi olarak esas alı-
nır. 
Kongre üye tam sayısı ‘’kongre üyelerinin’’ toplam sayısıdır. Delegelerin kongre üyeliği süresi, 
Seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadardır. Delegelerin görevi, yenileri seçilinceye 
kadar devam eder. 
Üst yönetim birimi kongresi için belirlenen tarihten önce kongresini yapmayan alt yönetim 
birimi, üst yönetim birimi kongresine katılamaz ve mevcut delegelerin görevi sona erer. 

Delege Sayısı 
MADDE 65 
İlçe kongresi delege sayısı en çok 400, İl kongre delege sayısı en çok 600’dür. 
İlçe ve il kongrelerinin delege sayıları, partinin son genel milletvekili seçiminde aldığı oyla 
orantılı olarak Merkez Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  
 
İlçelerin ve illerin kaç delege ile kongre yapacaklarına, ilgili yönetim kurullarının görüşlerini 
alarak, Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan onayıyla Karar verir. 
 
İlçe kongresi toplam delege sayısının ilçe sınırları içindeki muhtarlık bölgelerine dağıtılma-
sında ve il kongresi toplam delege sayısının kongre yapılan il’e bağlı ilçelere dağıtılmasında, 
son milletvekili genel seçiminde o yerlerde alınan oylara göre yapılacak oranlama esas alınır. 
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Delege seçimi, yönetmelik uyarınca yapılır. Delege seçimlerinde Yargıtay Cumhuriyet  
Başsavcılığı’na bildirilmiş olan içeren Genel Merkez Parti Kütüğü esas alınır.  

 
Kongrelerin Gündemi 
MADDE 66 
Kongrelerin gündemi, il yada ilçe yönetim kurullarınca belirlenir. 
Olağan kongrelerin gündemlerinde, açılış, kongre başkanlık kurulu seçimi, saygı duruşu, ça-
lışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, aklama ile seçimler ve uy-
gun görülecek başka konular bulunur. 
Üst yönetim biriminin veya kongre üyelerinin onda birinin yazılı isteği ile gündeme ekleme 
yapılabilir. 
Kongre çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir. Ancak kongre başkanlık 
kurulu seçimi ile çalışma ve hesap raporlarının okunmasından ve aklamadan önce başka bir 
madde görüşülemez. 

Kongre Başkanlık Kurulu 
MADDE 67 
Kongre açıldıktan sonra kongre üyeleri veya partililer arasından bir başkan, kongre üyeleri 
arasından ikinci başkan ve yazman seçilir. 
Disiplin kurulları başkan ve üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev alamazlar. 

Oturum ve Karar İlkeleri 
MADDE 68 
Aksine karar alınmadıkça, Kurultay ve kongre oturumları açıktır. Kongreler, aksine hüküm bu-
lunmayan hallerde, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar. 
 
Kongrelerde hesap konuları ile kongrece kararlaştırılan başka konular, bunlarla ilgili olarak 
kurulacak komisyonun raporu okunduktan sonra görüşülüp onaylanabilir. 
Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça kongreye duyurulur ve tutanağa yazılır. 
Aksine karar yoksa, kararlar açık oylama ile alınır. 

 
Görüşmeler 
MADDE 69 
Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır; söz  isteyenlere sıra ile söz verilir. Konularla 
ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır. 
Onur üyeleri konuşabilirler, oy kullanamazlar. 
Geçici kurul başkanları ve üyeleri kongrelere katılırlar, konuşabilirler; kongre üyesi değilseler 
oy kullanamazlar. 
Üst yönetim birimi başkanı veya temsilcisine, Merkez Yönetim Kurulu  ve o ilin TBMM üyele-
rine istediklerinde, sıra gözetmeksizin söz verilir. 
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İstekli olması halinde çalışma raporu üzerinde beş, öteki konularda üç üye konuşmadan ye-
terlik önergesi oylanmaz. Çalışma raporuna yazılı muhalefet şerhi vermemiş olan Yönetim 
Kurulu Üyesi rapor üzerinde konuşamaz. 

 
Adaylık 
MADDE 70 
Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler. 
İl ve ilçe kongrelerinde başkanlığa aday olabilmek için, kongre üye tam sayısının en az yüzde 
onunun yazılı önerisi gereklidir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. 

Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulası 
MADDE 71 
İl ve ilçe kongrelerince seçimlerde kural, tek ve ortak listede (çarşaf liste) . Ancak gündemin 
çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kongre üyelerinin onda birinin 
Yazılı önerisi ve kongreye katılan üyelerin salt çoğunluğuyla yapılacak oylama sonucunda blok 
liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Tek ve ortak liste (çarşaf liste) yönte-
minde adaylar, Kongre Başkanlık Kurulu’nca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak 
üzere ve soyadı, alfabe esasına göre sıralanarak ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, İlçe Se-
çim Kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Oy pusulalarında organlar ayrı ayrı 
yer alır. Kongre üyelerince, bu oy pusulalarındaki adayların adının yanına işaret konularak oy-
lama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye veya delege kadar adayın işaretlenmesi sure-
tiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş, seçilecek üye veya delege sayısının yüzde doksanından 
az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Adayların aldıkları oy sırasına göre genel sıra-
lama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler ye-
dek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. 
Blok liste ile yapılacak her kademedeki seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o yönetim birimi-
nin  organları ile üst kademe kongre delegeleri için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek 
üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Üst  
organ delegeleri dahil asıl adaylar, soyadına göre alfabetik sıraya dizilerek Başkanlık Ku-
rulu’nca  kesinleştirilir, blok liste halinde bastırılır. Yönetim ve Disiplin Kurulu yedek üyelikleri 
için alfabetik sıra koşulu aranmaz. Üst organ kongre delege adaylığı hariç bir aday blok liste-
lerden ancak birinde yer alır. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, kongre başkan-
lığınca açıklama yapılarak. adayın hangi listede yer almak istediği saptanır ve düzenleme ya-
pılır. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı 
olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayla-
rın ad ve soyadlarını içeren bir liste seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme 
kabinlerine asılır. Basılmış olan blok listeler, kongre Başkanlık Kurulu’nca, ilçe Seçim Kuruluna 
mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu halde, blok listede yazılı adlar çizilebilir. 
Çizilen adın yerine yeni ad yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden aldığı ve diğer bir lis-
teye adı seçim sırasında oy kullanan üye veya delege tarafından eklenmek suretiyle aldığı oy-
lar toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır. 
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Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Şu kadar ki, seçilecek üye sayısından fazla veya yüzde 
doksanından az isim yazılı pusulalar geçersizdir. Oy pusulasında organlar ayrı ayrı yazılır. Bir 
organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal 
edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.  
 
Kongrelerle ilgili diğer hususlar ‘’kongreler yönetmeliği’’ ile düzenlenir. 
 
İl ve İlçe kongrelerinde seçilen  parti organlarıyla Parti Tüzüğünde belirtilen bir göreve seçi-
lenlerin adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı, nüfus cüzdanı örneği ve adli 
sicil kaydı seçilme veya atanma tarihinden itibaren 15 gün içinde o mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile gönderilir. 

 
OLAĞANÜSTÜ KONGRELER  
MADDE 72 
Genel Başkanın kararı veya Üst yönetim biriminin kararıyla ya da kongre üyelerinin tam sayı-
sının beşte birinin, 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular 
üzerine olağanüstü kongre, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Toplantı çağrısı yapılmadığı 
takdirde, üst yönetim kurulu olağanüstü kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar. 
 
Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Bu kongrelerde gündemden başka 
bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz. 
 
Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu 
sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. 
Bu takdirde seçim yapılabilir. Tüzükte  bu konu ile yazılı, ilgili maddelere bağlı hükümler saklı-
dır. 
Olağanüstü kongre isteğinin usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaştırılmasından  
başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanır. . Bu toplantı 15 
gün önce usulüne uygun olarak duyurulur. 

SEÇİMLER VE SEÇİMLERE İTİRAZ 
MADDE 73 
Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, kongre başkanlık kurulu görevi, yetkili ve görevli seçim 
kurulu başkanlığına bırakılır. 
Seçimin devam sırasında yapılan işlemler ile, tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün 
içinde, seçim sonuçlarına yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna  itiraz edilir. 
İlçe seçim kurulunun kararı kesindir. 

İtiraz 
MADDE 74 

1- Muhtarlık bölgesi ilçe kongresi delege seçimleri ile ilgili itirazlar, sonuçların ilan tari-
hinden itibaren 3 gün içinde o ilçede kayıtlı üyelerce ilçe yönetim kuruluna  yapılır. 
İlçe Yönetim Kurulu 5 gün içinde karar verir. Bu karara karşı 5 gün il yönetim kuruluna 
itiraz edebilir. İl yönetimin Kurulunun 5 gün  içinde vereceği karar kesindir.  
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2- İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongre üyelerince 5 gün 
içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun 5 gün içinde vereceği kararlar 
kesindir. 

3- İl kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin bitişini izleyen 5 
gün içinde kongre üyelerince Merkez Karar Yönetim Kurulunun 5 gün içinde vereceği 
karar kesindir. 
İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz işlemin yürütülmesini düzenler.                              

       SEKİZİNCİ BÖLÜM 

       PARTİ GRUPLARI 

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PARTİ GRUBU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu (TBMM Grubu) 
MADDE 75 
Partinin; TBMM’ sinde  20 veya daha fazla milletvekili bulunması halinde; Parti grubu mey-
dana getirilir. Parti Genel Başkanı tarafından Türkiye Büyük  Millet Meclisi Başkanlığına bir 
yazı ile grup kurulduğu bildirilir. Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir. 

Partinin, TBMM Grubunun çalışma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilen hükümler saklı kal-
mak kaydıyla, Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. Grup İç Yönetmeliği’nin, Grubun kuruldu-
ğunu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde, Grubu meydana getiren milletvekilleri tara-
fından hazırlanarak, Grup milletvekilerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmesi ve TBMM Baş-
kanlığına verilmesi şarttır. 

Grup Başkanı, Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu 
MADDE 76 
Parti Genel Başkanı aynı zamanda TBMM Parti Grubunun da başkanıdır. Genel Başkan millet-
vekili değilse, meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü 
turda en fazla oyu alan seçilmiş olur. 

Grup Yönetim Kurulu, başkan ve başkan vekilleri dahil en az 10 üyeden oluşur. TBMM Parti 
Grubu, Grup Başkanına yardımcı olmak üzere, üyeleri arasından yeteri kadar,  başkan vekili 
ile asıl ve yedek Grup Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Grup başkan vekilleri ve  grup yönetim 
kurulu üye sayılarını belirlemeye parti grubu yetkilidir. 

Grup Başkanı ile Grup Yönetim Kurulu Üyeleri ve başkan vekilleri her yasama yılının  başında 
o yasama yılı için seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde, yedekler sıra ile çağrılarak kurul 
tamamlanır. Başkan ve başkan vekilliklerinde boşalma olması durumunda bu görevler için 
yeni seçim yapılır. 

Genel Başkan dışında Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, partinin TBMM Parti Grubu Yö-
netim, Disiplin ve Denetim kurullarının asıl ve yedek üyeliklerinde ve TBMM Başkanlık Yöne 
tim’inde görev alamaz. 
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Seçime ilişkin diğer usul ve esaslar Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Disiplin Kurulu 
MADDE 77 
Grup Disiplin Kurulu, milletvekillerinin, Türkiye  Büyük Millet Meclisi ve Grup  çalışmalarına 
ilişkin faaliyetlerindeki fiil ve eylemleri nedeniyle yapılacak takibatta, birinci derece disiplin 
karar merci olarak görev yapmak üzere, parti grubunca kendi üyeleri arasından, seçtikleri 5 
asıl, 3 yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul, ayrıca yürütme işleri için bir başkan yardımcısı, 
bir de sekreter seçer. 

Disiplin Kurulu, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlarını gizli oyla ve 
mevcudun çoğunluğu ile alır. Ancak, Gruptan kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının ço-
ğunluğunun kararı gereklidir. 

Milletvekilleri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usul ve esasları ile kovuşturmayı gerektiren 
haller, disiplin cezaları ve itiraz usulleri, bu Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla TBMM 
Grup İç Yönetmeliğinde belirtilir. 

Grup Üyelerinin Uyması Gereken Esaslar 
MADDE 78 
TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarında; partinin ilkelerine, programına ve Parti Grup ve Büyük 
Kongre kararlarına uymak ve bunları desteklemek, geçerli mazeretleri olmadıkça Meclis 
Genel Kurulu ve grup çalışmaları ile komisyon çalışmalarına katılmak zorundadırlar. 

 
Grupta Gizli Oylama 
MADDE 79 
Grup  Genel Kurulunda seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konu-
lara ilişkin kararların oylamaları gizli oyla yapılır. 

Grup Hükümet İlişkileri 
MADDE 80 
Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya Grupta, güven veya 
güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar almak yetkisi, Grup Genel Kuruluna aittir. 

TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği 

MADDE 81 
Grubun iç yönetimi, çalışma usul ve esasları ile Grup Yönetimi’nin yukarıda sayılanlar dışın-
daki görev ve yetkileri, Grup Genel Kurulu tarafından çıkarılacak Güven  Adalet ve Aydınlık 
Partisi TBMM Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunca kabul 
edilmesi gereken iç yönetmeliğin bir örneği, TBMM Başkanlığı’na sunulur. 
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İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları 
1-İl Genel Meclisi Grupları 
MADDE 82 
İl Genel Meclisi Grubu, her ilde partili İl Genel Meclisi Üyeleri’ den oluşur. Gruptan söz ede-
bilmek için partili en az üç üyenin olması gerekir. 
 
İl Genel Meclisi Parti Grupları, en az bir Grup Başkan Vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar. 
Başkan vekili, Parti Yönetimi ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. 
 
Konu ve sorunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca 
göre genel kurulda hareket edilir. Gizli oylama ile alınan bağlayıcı grup kararlarına partili üye 
uymak zorundadır.  

2-Belediye Meclisi Grupları 
MADDE 83 
Belediye yönetimi olan her Belediye Meclisi’nde, partili belediye başkanı ve partili meclis 
üyelerinden oluşan gruba, Belediye Meclisi Parti Grubu denir. Grubun varlığı için partili en az 
üç üye gereklidir. 
 
Belediye Meclisi Parti Grupları, en az bir Grup Başkan Vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar. 
Başkan Vekili, Parti Yönetimi ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. 
 
Konular, parti tüzük ve programı çerçevesinde grupta görüşülür. Genel Kurul’da alınan karara  
göre Genel Kurul’da hareket edilir. Gizli oylama ile alınan bağlayıcı grup kararlarına, partili 
Belediye Başkanı hariç, grubun üyeleri uymak zorundadırlar. 
 

İl Genel Meclisi İle Belediye Meclisi Gruplarına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 84 
İl, İlçe ve belde başkanları, kademelerindeki İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerini, 
partinin yerel politikalarını tespit etmek, çalışmaları gözden geçirmek ve bilgilenmeyi sağla-
mak amacıyla her zaman toplantıya çağırabilirler. Bu toplantılara, toplantının kapsamına 
göre, yönetim kademe başkanı başkanlık eder. 
  

                           DOKUZUNCU BÖLÜM  

SEÇİMLERE KATILMA VE PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ 

Seçimlere Katılma  

MADDE 85 
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Partinin ülkede yapılacak, her türlü seçime tamamen veya kısmen tek başına katılıp 

katılmaması için  karar verme yetkisi, Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Tüzük’ te gösteri-

len şartları yerine getirmekle yükümlüdür ve bununla birlikte  karar verme yetkisi, Ge-

nel Başkan onayı ile  Merkez Karar Yönetim Kurulu’na  aittir.  

              Aday Tespiti 

MADDE 86 

Güven ve Aydınlık Partisi TBMM Üyeliği  adayları ile bunların  tespit  yöntemleri, 

a) Merkez adaylığı 

b) Merkez yoklaması 

c) Yönetim Aday yoklaması 

d) Ön seçim 

Dört usulden birisi, birkaçı veya tamamının bir arada veya ayrı ayrı  uygulanması ve Siyasi 

Partiler Kanununun ilgili hükümlerine uyulması suretiyle tespit edilir. Hangi seçim çevresinde, 

hangi usulün tespit edileceğine Genel Başkan’ın  onayı  birlikte, Merkez Karar Yönetim  Ku-

rulu (MKYK) karar verir.  

Merkez Adaylığı 

MADDE 87 

Merkez adayları, TBMM  üye tam sayısının  yüzde beşini aşmamak ve ilini, seçim çevresini, 

aday listesindeki sırasını, ön seçim veya diğer aday yoklama usullerinin yapılma tarihinden en 

az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartıyla, Genel Başkan tarafından tespit edi-

lir. Genel Başkan, merkez aday tespit ve sıralamasında lüzum görünce ilgili yönetim kademe-

sinin görüşünü alır. 

Merkez Yoklaması 

MADDE 88 

Bir seçim çevresinde Parti Yönetimi bulunması, tek aday olması, herhangi bir nedenle o se-

çim çevresinde ön seçim yapılmasının mümkün olmadığının, ilçe seçim kurulu başkanlığın- 

ca bildirilmesi veya yapılan ön  seçimlerin yetkili seçim kurulunca iptal edilmesi hallerinde ve 

Genel Başkan’ın onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulunca tespit edilmesi, oluşturacağı  ko-

misyon tarafından tespit edilmesine,  merkez yoklaması olarak ifade edilir.  
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Merkez yoklaması yapılacak seçim çevreleri, Merkez Karar Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

Merkez Karar  Yönetim  Kurulu (MKYK),  bütün seçim çevrelerinde merkez yoklaması kararı 

alabileceği gibi, lüzum gördüğü seçim çevrelerinde de merkez yoklamasına karar verilebilir. 

             Yönetim  Yoklaması 

MADDE 89 

Genel Başkanın onayıyla birlikte Merkez Karar Yönetim Kurulunun yönetim yoklaması 

için karar verdiği seçim çevresinde, aday tespitine yönelik olarak yapılan yoklama usu-

lüdür. Yönetim yoklaması, il başkanı, İl yönetim kurulu asıl üyeleri, il disiplin kurulu 

başkanı ile o il çevresindeki ilçe başkanlarından oluşan kurul tarafından yetkili ilçe se-

çim kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. 

Yönetim yoklamasında oy kullanacak, yönetim yetkililerini gösterir listeler, yönetim 

yoklamasının yapılacağı tarihten en az 30 gün önce ilçe seçim kurullarına yazı ile bildi-

rilir. Kesinleşen listeler yoklama tarihinden en az 25 gün önce Parti ve İlçe seçim ku-

rulu binaları önüne asılmak suretiyle ilan edilir. 

              Ön Seçim 

MADDE  90 

Merkez Karar Yönetim Kurulunca ve Genel Başkanın onayıyla, ön seçim yapılmasına 

karar verilen seçim çevresinde, Partiye kayıtlı  bütün üyelerin katılması veya seçilmiş 

delegeler  ile seçim yapılır,  Seçimlerde oy kullanabilecek partili üye veya seçilmiş de-

lege listeleri, Ön seçimlerden en az 30 gün önce ilçe seçim kurullarına kayıt defteriyle 

birlikte verilir. Kesinleşen listeler, ön seçimden 25 gün önce Parti ve İlçe seçim kurulu 

binaları önüne asılır. 

Ön seçimde yetkili ilçe seçim kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif usulü uygula-

nır. Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, ön seçim içinde esas alınır. 

Adayların eşit oy almaları halinde hangisinin bir üst sırada yer alacağına, Genel Baş-

kan onayla,  Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) karar verir. 

              Aday Listelerindeki Boşalmanın Doldurulması 

MADDE 91 

İstifa, ölüm ve kısmi iptal gibi nedenlerle, listelerde boşalma olması halinde, sıralama 

ön seçim veya yönetim yoklaması usullerinden biri ile yapılmış ise, boşluk liste sonuna 
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kaydırılarak en çok almış liste dışı adayın listeye dahil edilmesiyle doldurulur. Ön se-

çim, merkez yoklaması veya yönetim yoklaması, tümden veya seçim çevresi ölçeğinde 

en az 1/3 oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıkları tamamlamaya Genel Baş-

kan’ın onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu ( MKYK) yetkilidir. 

Merkez adaylığı ve Merkez yoklaması ile yapılan listelerde meydana gelebilecek bo-

şalmalarda liste kaydırması yapılmaz. Boşalan sıra,   Merkez karar Yönetim Kurulu’nun  

isim  bildirmesi ve Genel Başkanın onayı ile doldurulur . 

 

 

 

 

 Adaylığa Müracaat ve İzin 

MADDE 92 

Milletvekili seçimlerinde Partiden aday olmak isteyenler, Merkez Karar Yönetim Ku-

rulu’nun açıkladığı başvuru süresi içinde gerekli evrakları ile birlikte yazılı olarak Parti 

Genel Merkezin ilgili bölüme müracaat ederler.   

Aday adaylarıyla ilgili inceleme, araştırma, değerlendirme veya gerek görülmesi ha-

linde görüşme yapmak üzere Genel Merkezde, Genel Başkan tarafından tespit edile-

cek üyelerden oluşan, komisyon kurulur.  Yapılan müracaatlarla ilgili, kurulan  Komis-

yonca yapılan,  araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirilir.  Komisyonun 

değerlendirme sonuçları, Genel Başkan onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda 

görüşülerek, durumları uygun görülenlerin aday yoklamalarına katılmalarına izin veri-

lir. 

İl ve ilçelerin yönetim kurulu başkan ve üyesi olanlardan, görev yaptıkları yerden mil-

letvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde, herhangi bir görev için aday adayı olmak 

isteyenlerin, Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından seçim takvimi de dikkate alına-

rak, belirlenen tarihe kadar görevlerinden istifaları zorunludur. 

           Adaylığı Kabul Edilmeyecek Olanlar 

             MADDE 93 

Parti yetkili kurullarınca haklarında kesin çıkarma kararı  verilenler ve diğer partiler-

den herhangi birine adaylık başvurusunda bulunanlar ile il ve ilçe yönetim kurulu baş-

kan ve üyesi oldukları ve görev yaptıkları yerden aday adayı olmak istedikleri halde 
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Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan tarihe kadar bu görevlerin-

den ayrılmayanların, seçimlere ilişkin olarak, partiye yaptıkları adaylık müracaatları 

herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan reddedilir. 

Mahalli Seçimler 

MADDE  94 

Mahalli idare seçimlerinde adayların tespitinde, milletvekili aday tespiti için öngörü-

len usullerden biri uygulanır. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına karar verme 

yetkisi Merkez Karar Yönetim Kurulu’nundur. 

       Büyükşehir ve il belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin aday yoklamala-

rına katılabilmeleri, Genel Başkan onayı ile birlikte, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun 

tasvibine bağlıdır. 

       İlçe ve belde merkezleri belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin, aday yok-

lamalarına katılabilmeleri, ilçe yönetim kurulunun mütalaası alınmak kaydıyla il yöne-

tim kurulunun yetkisindedir. 

        Merkez Karar Yönetim Kurulu, il yönetim kurulunun aday yoklamalarına katıl-

maya ilişkin kararlarını değiştirebilir. Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun bu kararı Ge-

nel Başkan’ın onayıyla kesinleşir. 

        İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği için partiye müracaat edenlerin aday 

adaylığı Partiye üye olsun olmasın, il yönetim kurulunun tasvibine bağlıdır. MKYK bu 

kararı değiştirebilir. MKYK kararı, Genel Başkan’ın onayı ile kesinleşir.  

        Belediye başkanlığı ile belediye ve İl belediye ve il genel meclis üyeliklerine, görev 

yaptığı yerden aday adayı olacak il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin 

adaylık başvurusunda önce MKYK’da belirlenen süre içinde görevlerinden istifa etme-

leri gerekmektedir. 

        Mahalli idareler seçimlerinde, aday adayları arasından belediye başkanlığı için 

bir, belediye meclisi için üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliklerine ise seçim çevresi 

için teşkil olunan sayıda asıl ve yedek üye ayrı ayrı belirlenir. 

        MKYK mahalli idare seçimlerinde hangi usule karar vermişse bunu, kanunu süre-

leri dikkate alarak önceden ilgili yönetimlere ve yetkili mercilere bildirilir. 

        Merkez adaylığı ile merkez yoklaması dışındaki aday tespitleri yargı denetim ve 

gözetiminde yapılır. 
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        Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun mahalli seçimlerdeki aday tespitlerinde ön se-

çim usulüne karar verdiği yerlerde, ön seçimde oy kullanacak, partili üye listeleri, yö-

netim  yoklaması usulüne karar verdiği yerlerde ise oy kullanacak yönetim yetkililerini 

gösterir listeler, ön seçimlerden en az 30 gün önce ilçe seçim kurullarına üye kayıt  

defteri ve gerekli diğer belgelerle birlikte bildirilir. 

        Kesinleşen listeler, ön seçimden 25 gün önce parti ve ilçe seçim kurulu binaları 

önüne asılır. 

Seçim İşleri Yönetmeliği 

MADDE 95 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve mahalli idareler seçimlerinde adaylığa müracaatın şe-

kil ve şartları, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel 

meclis üyeliği için aday tespitlerinin usul ve esasları, ön  seçim ve yönetim yoklamala-

rıyla ilgili  üye kayıt defterleri, yönetim yoklama seçmen  listelerinin hazırlanması  ve 

seçim kurullarına verilmesi, Sandık Kurulu üyeliği, adayların tanıtım çerçevesi, müşa-

hitlik, oy pusulalarının hazırlanması, seçim sonuçlarına itiraz gibi konularda ve ayrıca 

tüzükte yazılı olanların dışında yönetim yoklaması seçmeni olabilecekleri belirlemek, 

gerek adaylıklar ve gerekse seçimlerle  ilgili  olup, açık olmayan veya tüzükte gösteril-

meyen diğer konularda nasıl hareket edileceği, Genel Başkan’ın onayı ile birlikte, 

Merkez Karar Yönetim Kurulu’nca  çıkarılacak Seçim İşleri Yönetmeliği  ile düzenlenir.   

Merkez Karar Yönetim Kurulu, seçimlere ilişkin adaylık başvuru ve şartlarını, her se-

çime özgü olacak şekilde ilke kararıyla belirlemeye de mezun ve yetkilidir.                                  

         ONUNCU BÖLÜM 

         PARTİ VE HÜKÜMET İLİŞKİLERİ                              

Hükümet Kurma ve Koalisyonlara Katılma 

 

MADDE 96 

Hükümet kurulmasına, koalisyonlara katılmaya ve kurulmuş hükümetlerden veya ortak olu-

nan koalisyonlardan ayrılmaya karar verme yetkisi, Genel Başkana  aittir. 

 Hükümet kurma görevini üstlenen Genel Başkan, MKYK üyeleri ile TBMM Parti Grubu’nu bir-

likte toplayarak, değerlendirme yapar. Hükümet üyeleri, Hükümet kurma görevi verilmiş kişi, 

tarafından belirlenir.   
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 Genel Başkan , hükümet kurma ve kurulmuş hükümetlerden veya koalisyonlardan ayrılmayı 

görüşmek üzere yapacağı toplantılara,  MKYK Üyeleri,  Parti Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, 

parti kontenjanından açıktan atanmış bakanlar  katılır. 

Hükümetten ve koalisyondan ayrılma kararı alındıktan sonra, en geç üç gün içinde partili ba-

kanlar istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar. 

Hükümette Yer Alacak Merkez Karar Yönetim Kurulu(MKYK)  Üyeleri 

MADDE 97 

MKYK üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez. Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan 

MKYK üyesinin, MKYK üyeliğinden istifası zorunludur. Hükümetin güven oylamasını takip 

eden üç gün içinde istifa etmeyen, Bakanlar Kurulu Üyesi, MKYK üyeliğinden istifa etmiş sayı-

lır. 

Bakanların Tespiti 

MADDE 98 

Kurulacak hükümet veya ortak olunacak koalisyonda görev alacak bakanlar Anayasanın ilgili  

Madde çerçevesinde belirlenir. Parti grubunda ve Parti organlarında bu konuda karar  

alınamaz. 

                                ONBİRİNCİ BÖLÜM 

                               DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

Parti Disiplin Kurulları 

MADDE 99 

Kanunlara, Parti tüzük, yönetmelik ve programına, parti yetkili makam ve organlarının karar-

larına aykırı davranışta bulunan partililer hakkında disiplin soruşturması yapmaya ve karar 

vermeye yetkili ve görevli Parti Disiplin Kurulları şunlardır; 

1-İl Disiplin Kurulları 

2- Merkez Disiplin Kurulu 

3- TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu 

4- Müşterek Disiplin Kurulu 

İl Disiplin Kurulu’nun Oluşumu 

MADDE 100 

İl Disiplin Kurulu, her ilde, İl Kongresi tarafından İl Yönetim Kurulu’nun seçimine ilişkin usul ve 

esaslara göre 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. 
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İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler 

MADDE 101 

İl Disiplin Kurulu, tüzükte Merkez Disiplin Kurulu’nun ilk derecede bakacağı işler olarak belir-

tilenler ile TBMM Parti Grup Disiplin Kurulun’ ca bakılacak işler dışında kalan ve il çevresinde 

partiye kayıtlı olan üyeler hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve karar ve-

rir. 

İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı, bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya İl Yönetim 

Kurulu tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen di-

siplin kurulu kararı kesinleşir. 

 

Ancak İl Disiplin Kurulu’nca verilmiş ihraç kararına karşı itiraz edilmemiş olsa bile, İl Disiplin 

Kurulu Başkanlığı’nca ilgili soruşturma dosyası, incelemek üzere 15 gün içinde Merkez Disip-

lin Kurulu’na gönderilir. Çıkarma kararı, Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir. Çıkarma kararı, 

Merkez Disiplin Kurulu’nun onayı ile parti içi işlemler bakımından kesinleşir. 

Merkez Disiplin Kurulu  

Madde 102 

Merkez Disiplin Kurulu partinin en üst disiplin kurulu olup kurultay tarafından Merkez Yöne-

tim Kurulu Üyeleri’nin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen en az 7 kişiden oluşur. 

Merkez Disiplin Kurulu, aşağıda yazılı işleri, İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar 

ile tüzük gereği intikal eden İl Disiplin Kurulunun, ihraç kararlarını üst disiplin kurulu olarak 

inceler ve parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar. 

 

Merkez Disiplin Kurulu, İl Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine ve 

tüzük hükümleri gereği gönderilen disiplin dosyalarını üst disiplin kurulu olarak inceleyip, 

lehte veya aleyhte  bozulmasına, bozmanın niteliğine göre gerekli olan cezayı tayin etmeye, 

Değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. 

 

İtiraz üzerine verilen kararlar, parti içi işlemler açısından kesindir. 

Merkez Disiplin Kurulu’nun üst disiplin kurulu olarak bakacağı işler: 

Partinin Kurucu Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Genel Sayman, İl Yöne-

tim Kurulları ile İl Disiplin Kurulları başkan ve asıl üyeleri, İl ve İlçe belediye başkanları, yan 

kuruluşların il başkanları, kendi başkanı ile kendi asıl ve yedek üyeleri, TBMM’nin partili eski 
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üyeleri ve eski hükümet üyeleri hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve parti 

içi   kesin olarak karara bağlar. 

 

TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu 

MADDE 103 

Grup Disiplin Kurulu, partinin TBMM Grubu’nca Grup Yönetim Kurulu’na ilişkin usul ve esas-

lara göre kendi üyeleri arasından gizli oyla en az 2 yıl için seçeceği 5 kişiden oluşur. Aynı şe-

kilde 3 yedek üye seçimi yapılır. 

 

Grup Disiplin Kurulu grup üyelerinin partiden geçici veya kesin ihracını gerekli kılan eylemle-

rin dışında kalan, tüzükte yazılı ve TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin suç-

larıyla ilgili işlere bakar ve kesin olarak karara bağlar. 

 

Tüzükte yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla, milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin soruş-

turmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı gerektiren sair haller, Grup İç Yönetmeliği’nde 

gösterilir. 

Müşterek Disiplin Kurulu 

MADDE 104 

Müşterek Disiplin Kurulu, Yüksek  Disiplin Kurulu ile TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun bir-

likte toplanmasından oluşan kuruldur. Yüksek  Disiplin Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve sekre-

teri, bu kurulun Başkanlık Divanı’nı oluşturur. 

Kurul, TBMM Parti Grubu Üyeleri’nin partiden geçici veya kesin ihraçlarını gerektiren eylem-

leri dolayısıyla disiplin soruşturması yapar ve parti içi işlemler açısından kesin olarak karar ve-

rir. 

Yüksek Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulu’na ilişkin çalışma usul ve esasları, Müşterek Di-

siplin Kurulu için de geçerlidir. 

Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak Hükümler 

MADDE 105 

Her disiplin kurulunun görev süresi, yeni disiplin kurulunun seçilmesiyle son bulur. 

Disiplin kurulları, seçilmelerini takiben en yaşlı üye başkanlığında yapacağı ilk toplantısında 

gizli oylama ile başkan, başkan vekili ve sekreter seçimi yaparak kurulun başkanlık divanını 

oluşturur. Kongre delegelikleri ve TBMM grup üyeliği hariç, hiçbir organında görev alamazlar. 
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Eşler ile birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımlar, aynı disiplin kurulunda birlikte görev ala-

maz, bunlarla ilgili soruşturma  ve kararlara katılamazlar. 

Disiplin kurulu üyeleri ile parti arasında hiçbir hizmet bağı kurulamaz ve partiden gelir sağla-

namaz.  

Günü belli olan toplantılara, haklı mazeret olmaksızın art arda üç kez veya bir yıl içinde ara-

lıklı altı kez katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üye davet 

edilir. 

Disiplin kurulları, üye tam sayısının en az 2/3’si ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu 

ile karar verir. 

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri, kendi haklarında yürütülen soruşturmalara katılamazlar. 

Böyle soruşturmalarla ilgili kurul toplantılarına, kurulun yedek üyesi katılır. 

Disiplin kurulma sevk edilen partilinin savunması alınmadan veya savunma vermekten vaz-

geçtiği anlaşılmadan karar verilemez. Savunma için gerekli süre, çağrının ilgiliye bildiriminden 

itibaren 15 gündür. Seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yolu ile işlenen di-

siplin suçları için bu süre 7 gündür. Savunma daveti kurul başkanınca yapılır; davet yazısında 

uygulanması istenen disiplin cezası ile buna neden gösterilen söz veya fiiller açıkça belirtilir. 

 

Savunma davet yazısı, ayrı adres bildirilmemişse ilgilinin parti üye kütüğünde yazılı adresine 

tebliğ edilir veya gönderilir. Bulunamaz veya kabulden imtina etmiş ise, savunmadan vazgeç-

tiğine hükmedilerek dosyadaki bilgi ve belgelere göre gerekli gerekli karar verilir. 

 

Disiplin kurulları, sevk kararında tanımlanan eylemle bağlıdırlar. Gerek görmeleri halinde so-

ruşturmayı genişletir ve tanık dinleyebilirler. İddia ve savunmayı kanun, tüzük ve ilgili mevzu-

ata göre değerlendirecek vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Disiplin Kurulları, sevk ka-

rarında önerilen cezadan daha ağır bir ceza veremezler. 

 

Disiplin kurulları, gerekçeli olarak oluşturacakları kararlarını, ilgiliye ve konuyu sevk eden or-

gana bildirirler. İlgili,  parti kayıtlarında yazılı adresinden ayrılmış ve yeni adresi de belli değil 

ise, hüküm özeti gazete ilanı ile tebliğ edilir. İlandan 15 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar 

kesinleşir. 

 

Disiplin kararlarının sonuç doğurması için kesinleşmiş olması gereklidir. Parti yetkilileri, kesin-

leşmiş disiplin kurulu kararlarının uygulanmasını geciktiremezler. 
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 Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi 

Madde 106 

Disiplin kurulları, re’ sen soruşturma başlatamaz ve yapamazlar. İl Disiplin Kurulu’na sevk yet-

kisi, İl Yönetim Kurulu’na, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, Merkez Yönetim Kurulu’na, 

TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu ile Müşterek Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, TBMM Parti 

Grup Yönetim Kurulu ile Merkez Yönetim Kurulu’na aittir. 

Disiplin kuruluna sevk kararı, yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. İhbar 

veya şikayet eden, sevke yetkili kurulun üyesi ise, konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katı-

lamaz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez. 

 

DİSİPLİN SUÇLARI 

Parti Disiplin Cezaları 

  MADDE 107 

Parti disiplin kurullarınca yukarıda yazılı esas ve usule göre verilebilecek disiplin cezaları şun-

lardır:1-Uyarma 2- Kınama 3- Partiden ve gruptan geçici ihraç 4- Partiden ve gruptan kesin 

ihraç 

Uyarma Cezası 

MADDE 108 

Uyarma, partilinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.  hallerde verilir.1-Yetkili organlarca 

davetli olduğu toplantılara mazeretsiz katılmamak 2-Taahhüt ettiği aidatını ödememek veya 

geç ödemek, 3- Görevinde savsaklamaya gitmek. 

Kınama Cezası 

MADDE 109 

Kınama, partilinin ‘kusur’ bildirimi içeren yazılı uyarılmasıdır. Şu hallerde verilir. 1- Yetkili or-

ganlarca verilmiş parti görevini kabul etmemek  veya yapmamak 2- Parti faaliyetlerinde kişi-

sel çıkar gözetir, tutumlar sergilemek 3- Tutulması gereken defter ve kayıtları kanun, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutmamak 4-Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve taz-
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min sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine tes-

lim edilmiş eşya veya malzemenin, ihmal sonucu kaybına neden olmak 5- Bir yıl içinde iki kez 

uyarma cezası almak 

 

Geçici İhraç 

MADDE 110 

Partiden ve gruptan geçici ihraç cezası, eylemin niteliğine göre iki aydan az, bir yıldan fazla 

olmamak üzere partilinin, parti ve grup çalışmalarına katılmaması, partideki görevinin sona 

ermesi, parti üyeliğinin ceza süresine askıya alınmış olması sonuçlarını doğuran disiplin ceza-

sıdır. 

Geçici ihraç ceza süresi karar tarihinde başlar, süresinin dolması ile yeni bir karar ve ve işleme 

gerek olmadan kalkar. 

 

 

 

Parti ve gruptan geçici ihraç cezası verilmesini gerekli kılan haller: 

1- Partinin ve parti organlarının toplantılarında saklı kalması gereken konuları ve karar-

ları, sebebi ne olursa olsun, açıklamak, 

2-  Seçimlerde, diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak yahut 

parti adayları aleyhine çalışmak, 

3-  Partiyi alet ederek, çıkar ve nüfuz sağlamak, 

4-  Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, parti-

deki hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veya malzemeyi  kasıtlı olarak zayi 

etmek veya görevden ayrılma halinde teslim etmekten kaçınmak, 

5- Bir yıl içinde iki kez kınama cezası almak, 

Kesin İhraç 

MADDE 111 

Parti ve gruptan kesin ihraç cezası, partilinin parti kaydının ve parti ile olan tüm ilişkilerinin 

sona erdirilmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin cezasıdır. Şu hallerde uygulanır: 

1-Partinin tüzük ve programına, demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve 

normlarına aykırı faaliyetlere kayılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde 

bulunmak,  
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2-Milletin ülkesi ve devletiyle olan birliğine ve bölünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyetler 

içinde olmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Siyasi Partiler Kanunu’nun dör-

düncü kısmında yer alan esasları aykırı eylem veya işlemde bulunmak. 

3-Parti üyeliğine engel bir fiilden dolayı kesin mahkumiyetine rağmen partiden istifa etme-

mekte direnmek 

4-Yetki ve görevini kötüye kullanarak partinin resmi kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya 

belgeleri yok etmek 

5-Parti mal ve parasını zimmetine geçirmek 

6-Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek 

7-Seçimlerde hile veya sahtecilik yapmak  

8-Geçici ihraç cezası gerektiren yeni bir fiil işlemek 

9-Kesinleşmiş yargı kararı ile sabit olan eylemleri sonucunda; çevreye, doğaya ve doğadaki 

dostlara zarar vermek 

  

TBMM Parti Grubu’ndan ihraç, partiden ihracı, partiden ihraç gruptan ihracı doğurur. Kesin 

ihraç bütün yönetime duyurulur ve ilgilinin kayıtlı olduğu ilçedeki kütüğüne işlenir. 

Disiplin Suçlarında Zaman Aşımı 

MADDE 112 

Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış di-

siplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz. 

Tedbirli Olarak Disiplin Sevk  

MADDE 113 

Tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk, üyenin partideki görevlerinden derhal uzaklaştırılması 

sonucu doğuran tedbir işlemidir. 

Partiden kesin veya geçici ihracı gerektiren hallerde, Disiplin Kurulu‘nca verilmiş ise, hakkında 

tedbir kararı verilen üye, 7 gün içinde soruşturmayı yapacak disiplin kuruluna itiraz edebilir. 

Kurul bu itirazı 7 gün içinde  karara bağlar. Taraflar, bu karara  karşı 7 gün içinde Yüksek Di-

siplin Kurulu’na  itiraz edebilirler. Yüksek Disiplin Kurulu’nun bu konuda 7 gün içinde vereceği 

karar kesindir. 

Tedbirli sevk kararları, Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Merkez İcra Kurulu  yahut TBMM 

Grup Yönetim Kurulu tarafından verilmiş ise, yukarıda yazılı süreler içinde soruşturmayı yapa-
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cak Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine 7 gün içinde verilecek karar kesindir. Disip-

lin kurulları, soruşturmanın her aşamasında tedbirin kaldırılmasına re’ sen karar vermeye yet-

kilidirler. 

Kovuşturma sonunda Disiplin Kurulu’nca ceza verilmez veya uyarma yahut kınama cezasına 

 Dönüştürülür ise başka bir kararı ile sona eren bütün hakları iade edilmiş olur. 

Yargı Nezdinde İtiraz 

MADDE 114 

Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen partili üye, bu ce-

zaya karşı, Disiplin Kurulu’na sevk eden organ ile Disiplin Kurulu’na sevk eden organ ile Disip-

lin Kurulu’nun görev ve yetkisizliğine veya alınan kararın kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönet-

meliğine şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğunu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullan-

dıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30  gün içinde nihai kararı veren kuru-

lun bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz edebilir. Mahkemenin 30 gün içinde ve-

receği karar kesindir. 

Disiplin Cezalarının Affı 

MADDE 115 

Genel Başkan tarafından önerilmiş olması şartıyla, disiplin kurullarınca verilmiş disiplin ceza-

larını af yetkisi, MKYK’ya aittir. Disiplin Kurulu’na sevke yetkili olan kurullar ile disiplin cezası 

almış olan kişinin af istemleri, Genel Başkan’ın oluruna göre MKYK gündemine alınır ve ka-

rara bağlıdır.  

                             ONİKİNCİ BÖLÜM 

         MALİ HÜKÜMLER, KAYITLAR VE DEFTERLER 

Mali Hüküm 
MADDE 116 
Partinin gelirleri, amacına aykırı olamaz. Bu gelirler; 

1-Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi; Giriş aidatı asgari 1 TL  ile azami 5000 

TL’dir.0 Üyelik aidatı ise yıllık asgari 12 TL, azami 60.000TL olup aylık veya yıllık olarak ödenir. 

Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanuni sınırlar içinde olmak 

kaydıyla, her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir. 

Üye adayı, giriş beyannamesini imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne kadar aidat öde-

meyi taahhüt ettiğini belirtir. 
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2-Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup ödentisi; Partili 

Milletvekillerinin ödeyeceği aidattır. Bu aidatın miktarı ile ne kadarının grup giderlerine, ne 

kadarının parti genel merkezine ayrılacağına TBMM Parti Grubu’nca karar verilir. Ancak bu 

aidatın yıllık miktarı, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşamaz, Parti grubu olma-

ması halinde aidat miktarı, Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Ancak bunun yıllık mik-

tarı, milletvekillerine ödenen aylık net ödenek tutarının yarısını aşamaz.  

3-Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi; Milletvekili, Belediye Başkan-

lığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday  adaylarından, alınacak özel ai-

dattır. Bu aidatın miktarı, yasadaki sınırlar içinde,  Merkez Karar Yönetim Kurulu’nca  karara 

bağlanır. 

  4-Parti yayınlarının satış karşılıkları; Genel Merkezin oluru  ile parti kademe organları 

tarafından düzenlenecek, sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirlerdir. 

5-Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satışlarından 

sağlanan gelirler; Genel Merkezin oluru  ile parti kademe organları tarafından düzenlene-

cek, sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirlerdir. ; Satış fiyatları yasa gereği Merkez Karar 

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek olan  parti bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve un-

surların satışları ile parti yayınları, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve  kağıtlarının 

sağlanması karşılığında elde edilecek gelirlerdir. 

6-Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karşılıklar; Satış 

fiyatları yasa gereği Merkez Karar Yönetim Kurulu’nca belirlenecek olan  parti bayrağı, rozeti, 

flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satışları ile parti yayınları, üye kimlik kartları, parti 

defter, makbuz ve  kağıtlarının sağlanması karşılığında elde edilecek gelirlerdir. 

7-Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler; Partinin bütün gelirleri, parti 

tüzel kişiliği adına yapılır. Genel Başkan onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu, amaç ve çalış-

malar için gerekli olan taşınmazları satın almaya, maliki olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlı-

ğını satmaya, kiralamaya   mezun ve yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, parti 

gelirleridir. 

8-Partice düzenlenen her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden sağlanan 

gelirler; Genel Merkezin oluru ile parti kademe organları tarafından düzenlenecek, sosyal 

etkinliklerden elde edilecek gelirlerdir. ; Satış fiyatları yasa gereği Merkez Karar Yönetim Ku-
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rulu’nca belirlenecek olan parti bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satış-

ları ile parti yayınları, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve  kağıtlarının sağlanması kar-

şılığında elde edilecek gelirlerdir. 

9-Partinin mal varlığından sağlanan gelirler; Partinin bütün gelirleri, parti tüzel kişiliği 

adına yapılır. Genel Başkan onayı ile  Merkez Karar Yönetim Kurulu, amaç ve çalışmalar için 

gerekli olan taşınmazları satın almaya, maliki olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlığını sat-

maya, kiralamaya    mezun ve yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, parti gelirleri-

dir. 

10-Siyasi Partiler Kanunu’nda belirlenecek miktarı aşmayacak bağışlar; Siyasi 

Partiler Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerine uygun olarak, yapılacak bağışlar. Kamu ku-

rumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, 

dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi özel kanunlarına uymak şartıyla Partiye maddi yar-

dım ve bağışta bulunabilirler. Partiye maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Partiye gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanununun 66’ıncı ve 6’ıncı  Mad-

delerinde öngörülen miktarı geçmemek üzere ayni veya nakdi bağış yapılabilir. 

Parti, yabancı devletlerden. Milletler arası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden ve Siyasi 

Partiler Kanunu’nun 66. Maddesinde yazılı genel ve katma bütçeli resmi kurum ve kuruluşlar-

dan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve özel kanuna dayanılarak kurulmuş 

bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait müesseselerden hiçbir suretle ayni ve 

nakdi bağış ve yardım alamaz. Bu kuruluşlardan mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması 

ve bağışlanması kabul edilemez. 

11-Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. Maddesi uyarınca partiye intikal edecek, 

taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar; 

Partinin bütün gelirleri, parti tüzel kişiliği adına yapılır. Genel Başkan onayı ile  Merkez Karar 

Yönetim Kurulu, amaç ve çalışmalar için gerekli olan taşınmazları satın almaya, maliki olduğu 

taşınır ve taşınmaz mal varlığını satmaya, kiralamaya    mezun ve yetkilidir. Bu faaliyetlerden 

elde edilecek gelirler, parti gelirleridir. 

12- Yasaya göre devletçe  sağlanan gelirler; 

( 7. ve 9.) Bentlerinde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç ödenmez. 

(7.)  bendinde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, 

Ticari nitelik taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de vergi, 

resim  ve harç ödenmez. 
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( 9.) Bendinde yazılı gelirlerden Partinin sahip olduğu ve ticari olarak, basımevlerinin gelirleri 

ile  taşınmaz mallardan 

Sağlanan gelirler için vergi, resim ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır. 

Yukarıda 12 Madde halinde yazılı  gelirler, partinin hangi  yönetim  birimince veya görevli-

since sağlanmış olursa olsun, partinin tüzel kişiliğinindir. 

 Partinin Bütün gelirleri, parti tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir. 

Partinin Genel Merkezi ile bütün yönetim kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelir-

ler, Merkez Yönetim Kurulu’nca  bastırılan, seri ve sıra  numaraları belli olan makbuz  karşılığı 

sağlanır. Bastırılan bütün tahsilat makbuzları ile alt kademe organlarına gönderilecek tahsilat 

makbuzlarının seri ve sıra numaraları, Genel Saymanlıkça bir deftere yazılarak takip edilir. 

Yönetim kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle, Genel Başkan ve Merkez  

Yönetim Kurulu’na  karşı mali sorumluluk taşırlar. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu 

düzenleyeninin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuz ile dip koçan veya kopyasında yer alır. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla kopyalarında ve dip koçanlarında aynı seri ve sıra numarası bulu-

nur. Makbuz dip koçan veya kopyalarını saklama süresi, Anayasa Mahkemesi’nin ilk inceleme 

kararının partiye bildirim tarihinden itibaren beş yıldır. 

 HARCAMALAR 

MADDE 117 

Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına 

yapılır. 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı miktarı aşan bütün harcamaların makbuz 

veya fatura gibi bir belge ile ispatı gerekir. Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetkili 

organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın parti muhasebesine girebil-

mesi için, yetkili organca onaylanmış ve yönetim kademe bütçesinde bulunması şartıyla, 

mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca 

karar alınmasına gerek yoktur. 

Parti Kademe teşkilatları, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı 

geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar.  
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Harcamalarda Sorumluluk 

MADDE 118 

Genel Sayman birlikte, illerde İl Yönetim Kurulu, İlçelerde İlçe Yönetim Kurulu Beldelerde 

Belde Yönetim Kurulu adına bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş yapılan organca yetkilen-

dirilmiş kişi yahut kurulca sağlanır ve yapılır. 

Parti alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harca-

madan ötürü şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 

Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve 

esaslar, Genel Başkanın onayıyla, Merkez karar Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. Alt kademe 

organlarının, bu esaslara aykırı olarak veya Merkez  Karar Yönetim Kurulu’nun yazılı olur ile  

onaylamadığı sözleşmeleri ile giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği hiçbir su-

rette sorumlu tutulamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Genel Başkan yahut parti tüzel 

kişiliği aleyhine sorumluluk yollarına başvurulamaz. 

Yetkilendirilmeden  veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan sorumluluk, söz-

leşme veya yükümlülük getiren  işlem  altında imzası olan kişi veya yükümlülük getiren işlem 

altında imzası olan kişi veya kişilere aittir. Parti tüzel kişiliği aleyhinde takipte bulunulamaz. 

 

Bütçe ve Kesin Hesap 

MADDE 119 

Partinin hesapları, bilanço esasına göre düzenlenir. Her takvim yılına ait bütçe ve kesin hesa-

bın hazırlanması ile gelir,  gider ve diğer muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esaslar  ayrıca 

düzenlenecek Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilir. 

Partinin Genel Merkezi, bağlı ilçelerini de kapsamak üzere il yönetim kurulları, ayrı ayrı her 

takvim yılı başında gelir ve gider tahminlerini içeren yıllık bir bütçe hazırlarlar. İl yönetimleri 

hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki 

Yılın Ekim sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. İl ve ilçe yönetim birimlerine ilişkin büt-

çeler, Genel Merkezin bütçesi ile birleştirilir. Aralık ayı sonuna kadar Merkez Karar Yönetim 

Kurulu’nca incelenerek, Genel Başkan’ın onaylamasıyla, karara bağlanır. 

İl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip eden Nisan ayı so-

nuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı hazırlayarak, Ge-

nel Merkeze gönderirler. Kesin hesap cetvelleri ilgili bulundukları bütçenin iç bölüm ve mad-

delerine uygu olarak, düzenlenir. 
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Her yönetim birimi aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri Siyasi 

Partiler Kanunu’nun 74. Maddesinde belirtilen tutarı aşan taşınır mallar, menkul kıymetler ve 

her türlü hakları bir liste olarak edinim tarihi ve finansman kaynağını belirtmek suretiyle ke-

sin hesap cetveline ekler. 

İl yönetim kurullarından gönderilenler ile Genel Merkeze ait olan kesin hesap cetvelleri Mer-

kez  Yönetim Kurulu’nca yapılan incelenmeyi müteakip son şeklini alır ve Genel Başkan’ın 

onaylamasıyla birlikte, karara bağlanır.  

 Kayıt ve Defterler 

MADDE 120 

Parti Genel Merkezi ile İl ve İçe yönetimlerinde tutulacak defterler; 

1- Üye kayıt defteri; Mahalle ve köy esasına göre, partili üyelerin tutulduğu defter-

dir. Her ilçe yönetimince, ilçeye bağlı mahalle ve köy sayısı kadar; Üyelerin, mahalle ve 

köy esasına göre kayıt sıra numarası verilerek üye defterlerine yazılımları yapılır. Üye 

giriş beyannameleri üç nüsha düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra 

numarası yazılır. Üye giriş beyannamesinin asıl nüshası, ilçede bu işe ayrılmış dosyada 

korunur. iki kopyası ise aynı şekilde muhafaza edilmek ve Genel Merkeze gönderilmek 

üzere İl Başkanlığı’na gönderilir. Mevzuatın izni oranında bilgisayar programından ya-

rarlanılır. 

 2-Karar defteri; İlgili yönetim birimi yönetim kurulunun almış oldukları kararların tarih 

ve sayı numarasına göre müteselsil olarak, kaydedildiği defterdir. Kararlar, oylamaya katılan 

üyeler tarafından imzalanır. Alınan karara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhlerini gerekçe-

leri ile birlikte yazarak karar defterini imzalarlar. 

3-Gelen ve giden evrak defteri; Yönetim birimlerine ait bütün yazışmaların tarih 

ve sayı numarası ile kaydedildiği defterdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri 

aynı düzenle bu amaçla oluşturulan arşivde saklanır. 

4-Gelir ve gider defteri; Parti adına elde edilen gelirlerin ne şekilde elde edildiği ve 

harcandığını, evrak tarih ve sayısı ile belgeleri belirtilerek birlikte gösterildiği defterdir. 

5-Demirbaş defteri; Partiye alınan ve sarf malzemesi niteliğinde olmayan dayanıklı 

malların kaydedildiği defterdir. Partiye emanet olarak kullanılmak üzere verilen eşyalar bu 
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deftere ayrıca kaydedilir ve iade edildiği takdirde listeden kaydı düşülür. Partiye ait demir-

başların eskime ve yıpranma nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi durumunda, Merkez Karar 

Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir rapor ile kayıttan düşürülmesi sağlanır. 

Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları ayrı ayrı olmak üzere, yönetimin 

bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanlığınca, mühürlenerek, tasdik edilir. 

                                                       ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                             ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

    Yetki ve Görev Devri 

MADDE 121 

Parti organ veya makamları, kanunun devrine olur vermedikleri dışında kalan bütün ko-

nulardaki yetki ve görevlerini, belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde geçici veya sü-

rekli olarak alt kademe organ veya makamlarına devredebilir. 

Yetkili organ veya makamın, alt bir organ veya makarna görev vermiş olması, o görevi 

yapmak için gerekli olan yetkinin de devri anlamına gelir. 

      Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi 

 MADDE 122 

Tüzükte yapılacak işlemlerle ilgili ön görülmüş süreleri kısaltmaya, yasaların amir ve hü-

kümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Genel Başkanın onayıyla, MKYK yetkilidir. 

       Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve birleşmez Konumlar 

MADDE 123 

Hiçbir alt kademe başkan veya üyesi yahut kurulu, parti genel politikalarına aykırı ve par-

tiyi bağlayıcı nitelikte eylem ve işlemlerde bulunamaz. 

Belde, ilçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeliği, milletvekilliği, belediye  başkanlığı, parti 

yan kuruluş başkan ve üyeliği, aynı veya farklı belde, ilçe ve ilde mevcut başka bir kurul 

üye veya başkanlığı ile bağdaşmaz. 

Merkez organlarında görev alanlar, il başkanlığı görevi dışında hiçbir alt kademede görev 

alamazlar. 

Parti İçi Referandum 

MADDE124 

Önemli politik tercihlerin söz konusu olduğunda, alınacak kararların partili üyelerin tama-

mıyla, geniş kapsamlı veya yönetimlerde görevli olanlarla sınırlı olmak üzere dar kapsamlı 
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parti içi referandum yapılabilir. Parti içi referandumunun usul ve esaslarını belirlemek ve 

referanduma karar vermek, Genel Başkan’ın onayı ile birlikte MKYK’ya aittir. 

      Milletvekillerinin Büro Açma 

MADDE 125 

      Partili milletvekilleri, halkla irtibatlarını sürdürmek ve geliştirmek için,  yönetimin her      

düzeyde mekanlarını kullanmak yanında seçim çevrelerinde, kendi imkanlarıyla açacakları il 

veya ilçe irtibat bürolarını da kullanabilirler, 

Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi 

 MADDE 126 

Parti kongreleri ve bu kongrelerde yapılan delege seçimleri ile parti gruplarındaki görevlendi-

rilmeler, personel ve partiyi temsil yetkisi olmayan uzman atama, temsilcilik ve komisyon gö-

revlendirmeleri hariç olmak üzere her kademedeki parti organları ile bu tüzükte yazılı parti 

görevine getirilenlerin adları ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını 

gösterir liste ile ikametgahları ve nüfus örnekleri, ilgili kademe birim başkanlığınca mahallin 

en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan itibaren15 gün içinde yazı ile bildirilir.  

Birinci fıkrada yazılı seçim ve görevlerin genel merkez organlarıyla ilgili olması halinde bildi-

rim aynı şekilde ve aynı süre içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı’na ile Cumhuriyet Başsavcı-

lığı’na yapılır. 

Tüzük ve Program Değişikliği 

MADDE 127 

Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verme yetkisi, kanun 

ve yüzükte belirtilen usullere uygun olarak büyük kongreye aittir. 

Parti İçi Yönetmelikleri 

MADDE 128 

Tüzükte çıkarılması öngörülen bütün iç yönetmelikler ile iş ve faaliyetin gerekli kıldığı her tür 

yönetmelik, genelge, benzeri düzenleyici metinleri oluşturmaya, 

Genel Başkan’ın onayı ile birlikte Merkez Karar Yönetim Kurulu yetkilidirler. 

Herhangi bir konuda tüzükte öngörülen yönetmeliğin çıkarılamamış olması, 

o alanda faaliyette bulunmayı engellemez ve geciktirmez. 
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Parti Merkez Organlarının İlk Oluşumu 

MADDE 129 

Parti Kurucuları, partinin tüzel kişilik kazanmasını takip eden 15 gün içinde toplanarak,  Genel 

Başkan ile MKYK ve Yüksek Disiplin Kurulu’nu seçer. Seçimler gizli oyla yapılır. İlk oluşumda 

yedek üye seçilmesi gerekli değildir. Seçim sonuçları, Siyasal Partiler Kanunu’nun 33. Madde-

sinin öngördüğü makamlara bildirilir. 

Kurucular Kurulu 

MADDE 130 

Kuruluş bildirgesinde yer alan Parti Kurucuları ile Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Yüksek Di-

siplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri Parti Genel Başkanı ve Partili Milletvekillerinden olu-

şan kuruldur. 

Parti Kurucuları, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunurlar. 

Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, kongre sonucu oluşan Merkez Yönetim Kurulu ile 

Yüksek  Disiplin Kurulu Üyeleri için de geçerlidir. Bildirimin verileceği merci Genel Başkan için 

Cumhuriyet Başsavcılığı, diğerleri için Parti Genel Başkanlığı’dır. 

Bildirimlerin konusu, yenilenmesi, gizliliği ve cezai hükümleri hakkında 3628 sayılı yasanın il-

gili maddeleri uygulanır. 

Yürütme 
MADDE 131 
 Bu tüzük, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nca yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 132 

Parti Kurucuları tarafından, onaylanmış olan  Güven Adalet ve Aydınlık Partisi Tüzüğü, Parti 

Kuruluş Bildirgesi’nin İçişleri Bakanlığı’na verilmesiyle, 2820 sayılı yasanın 8. Maddesi gere-

ğince  yürürlüğe girer 

                                       ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                 GEÇİCİ MADDELER 

Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

Geçici Madde 1 

Kurucular Kurulu ilk olağan kurultay yapılıncaya kadar, bu tüzüğe  göre parti kurultayı yapılın-

caya kadar, bu tüzüğe göre parti  kurultayın sahip olduğu bütün hak ve yetkileri kullanır. 
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Organların İlk Oluşumunda Üye Sayıları 

Geçici Madde  2 

Kademelerin ilk kuruluşlarında, merkez organları dahil, bütün kademe organları üye sayıları, 

Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen asgari üye sayısı esas alınarak oluşturulabilir. Kurucu ku-

rulların oluşturulmasında yedek üye gösterilmesi zorunlu değildir. 

Kurucular Kurulu’nun Çalışma Yöntemleri 

Geçici Madde 3 

Kurucular Kurulu  iki ayda bir toplantı yapar. Toplantı yer ve zamanı, Genel Başkan tarafından 

belirlenir. Kurucular Kurulu; Genel Başkan, MKYK veya Kurucular Kurulu’nun en az 2/3’ünün 

talep etmesi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespiti ve üyelerin da-

veti, Genel Başkan tarafından sağlanır. Kurul toplantılarına Genel Başkan başkanlık eder. Açık 

oylamalarda eşitlik halinde Genel Başkan’ın oyu çift sayılır. Sekreterlik görevi, MKYK’nın Sek-

reter üyesi tarafından yapılır. 

 

 

Kurucu Yönetim Kurulları 

Geçici Madde 4 

İl ve İlçe yönetimlerinin ilk kuruluşları, Genel Başkan’ın onayı ve Merkez Karar Yönetim Ku-

rulu’nca atama ile sağlanır. Kademe başkanı atanan kişiye ‘yetki’ belgesi verilir. Bu kişinin 

oluşturacağı listenin, merkezce onaylanması ile Kurucu Yönetim Kurulu oluşmuş olur. 

Kurucu Yönetim Kurulları, el çektirilme nedenleri ayrık olmak üzere, kendi  kademelerinin 

kongrelerine kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve yetkileri kullanırlar. 

Kurucu Kademe Organ Üyeleri’nin Kongre Delegeliği 

Geçici Madde 5 

Parti kademe yönetim kurullarının kurucu üyeleri, kademenin yapılacak ilk olağan kongresi-

nin tabii delegesidirler. 

Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi 

Geçici Madde 6 

  Partinin, Siyasi Partiler Kanunu’nun 8. maddesine  göre tüzel kişilik kazanmasından sonra alt 

kademe yönetimleri oluşturuncaya kadar, üyelik başvuruları Genel Başkanın onayıyla, MKYK 

tarafından  karara bağlanır. Bu işlere özgü klasörde muhafaza edilir. Bu şekilde yapılacak üye 
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kayıt işlemleri, ait kademelerin oluşmasından sonra ekleri ile birlikte ilgili alt kademelere gön-

derilir. Alt kademeler, belirtilen şekilde yapılmış üye yazım işlemlerini üye kayıt defterlerine 

aynen kaydederler.  

Kolların İlk Oluşumu 

Geçici Madde 7  

 Kadın Kolları ve Gençlik Kolları belde ve ilçe başkan ve yönetim organlarının ilk oluşumları, 

kolun bir üst düzey yönetim kurulunun yapacağı atamayla, il yönetimleri ise Genel Başkan’ın 

onayı ile birlikte, kabul edilir. 

 Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak Uygulama  

Geçici Madde 8 

Türk Medeni Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun konuya ilişkin amir hükümleri ile Dernek-

ler Kanunu’nun Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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