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BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
GENEL KONGREN N TANIMI
MADDE 1 Genel Kongre partinin en yüksek organ r. Yasa ve tüzük kurallar içinde toplumun,
ülkenin ve partinin genel sorunlar ve partinin ilkelerini, tutumunu görü ür ve karara ba lar.
Bütün partililer Genel Kongre kararlar na uymakla yükümlüdür. Genel Kongre kararlar
ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
GÖREV VE YETK LER
MADDE 2A. Partinin merkez organlar
a. Genel Ba kan ,
b. Parti Meclisi üyelerini, (15 as l, 3 yedek üye) seçer.
c. Merkez Disiplin Kurulu Ba kan ve üyelerini (7 as l ve 2 yedek üye) seçer.
B. Parti Meclisi’nin çal ma raporunu görü ür ve karara ba lar.
C. Partinin kesin hesab kabul veya reddeder.
D. Partinin tüzü ünü ve program kabul eder, gerekli gördü ü de iklikleri yapar.
E. Partinin tüzel ki ili ine, Genel Kongre üye tam say
n üçte iki ço unlu unun karar
ile son verebilir. Bu durumda partinin mal varl
n b rak laca kurum ve kurulu lar ile
yöntemi belirler.
F. Kanunlar, Parti Tüzük ve Program çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren
konularla, kamu faaliyetleri ve parti politikas hakk nda genel nitelikte temenni kararlar veya
ba lay kararlar al r.

GENEL KONGRE’N N SÜRES
MADDE 3Genel Kongre üç (3) y lda bir ola an olarak toplan r.
GENEL KONGRE ÜYELER
MADDE 4Genel Kongre üyeleri:
A. Genel Kongrenin Do al Üyeleri
a. Genel Ba kan
b. Parti Meclisi üyeleri
c. T.B.M.M.'nin Partili Üyeleri ve Partili Bakanlar
d. Yüksek Disiplin Kurulu Ba kan ve Üyeleri,
Genel Kongrenin do al üyeleridir.
B. Genel Kongrenin seçilmi üyeleri
l kongrelerince seçilen Genel Kongre delegeleri.
Do al üyeler ile Genel Kongre delegeleri "Genel Kongre Üyesi"dirler.
ÇA RI, GÜNDEM
MADDE 5Genel Kongrenin toplanma karar Parti Meclisi al r. Genel Kongrenin toplanaca yer,
gün ve saat ile gündemi Parti Meclisince belirlenir ve en az 30 gün önce Genel Ba kanca
duyurulur. lk toplant da ço unluk sa lanamazsa, ayr ca yap lacak ikinci ça ile Genel
Kongrenin toplanaca yer, gün ve saat belirtilir.
kinci ça üzerine yap lacak toplant da toplant yeter say aranmaz.
Genel Kongre gününün duyurulmas ndan ba layarak on be (15 ) gün içinde Genel
Ba kanl a ula mak ko ulu ile Genel Kongre üyelerinin tam say
n en az be te birinin
imzas ta yan öneriler de geçici olarak gündeme al r. Bu konular n görü ülebilmesi,
Genel Kongre karar na ba
r. Oylamadan önce, önergede imzas bulunanlardan bir ki i ile
Parti Meclisi ad na bir üye konu abilir.
Genel Merkez taraf ndan, Genel Kongre tarihinden en az 15 gün önce, Genel Kongre’ye
kat lacak parti üyelerini belirleyen listeler, Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden belirleyece i
seçim kurulu ba kan na iki nüsha olarak verilir. Seçim Kurulu Ba kan nca onaylanan liste ile
toplant ya ili kin di er hususlar Genel Kongrenin toplant tarihinden 7 gün önce Parti
binas nda as lmak suretiyle ilan edilir, ilan süresi üç gündür.
Ayr ca toplant n gündemi, yeri, günü, saati ile ço unluk sa lanamad takdirde
yap lacak ikinci toplant ya ili kin hususlar da bildirilir.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 6Genel Kongre toplant yeter say Genel Kongre üye tam say
n salt ço unlu udur. lk
ça üzerine yap lan toplant da toplant yeter say bulunam yorsa, ikinci ça üzerine
yap lacak toplant da toplant yeter say aranmaz.

AÇILI
MADDE 7Toplant yeter say
n olu tu u saptanarak ve bu duyurularak Genel Kongreyi Genel
Ba kan, yoksa Genel Ba kan vekili açar.
KONGRE D VANI
MADDE 8Genel Kongre aç ld ktan sonra Genel Kongrenin do al ve seçilmi üyeleri aras ndan bir
divan ba kan , iki yard mc ve iki sekreter seçilerek Genel Kongreyi yönetmek için "Kongre
Divan " olu turulur. (Tüzük 15)
Aksine karar al nmad kça Kongre Divan üyelerinin seçimi aç k oyla yap r.
GÜNDEM N KES NLE MES
MADDE 9Genel Kongre Divan Ba kan , gündeme geçmeden önce, varsa usulüne uygun gündem
de ikli i önerilerini öncelikle Genel Kongre karar na ba lar ve gündemi kesinle tirir.
KARAR YETER SAYISI, OYLAMA B
MADDE 10Yasa ve tüzükte özel ço unluk aranmas d nda Genel Kongrede karar yeter say
kat lan üyelerin ço unlu udur.
Aksine karar al nmad kça kararlar aç k oylama ile al r. Kararlar ba kanl kça tutana a
yaz r ve duyurulur.
GÖRÜ MELER
MADDE 11Aksine karar al nmad kça Genel Kongre oturumlar aç kt r. Genel Kongrede gündem
konular s ra ile ele al r. Söz isteyenlere s ra ile söz verilir. Konu ma süreleri konunun
görü ülmesine geçilmeden önce Genel Kongrece saptan r. Söz alm olanlar varsa, çal ma
raporu üzerinde yedi, di er konularda be üye konu madan yeterlik önergesi oylanamaz.
Parti Meclisi raporuna yaz muhalefet erhi koymam olan üye, Genel Kongrede rapor
üzerinde konu amaz.
Parti tüzük ve program nda de iklik yap lmas isteyen veya parti politikas
ilgilendiren konularda karar al nmas içeren teklifleri, karara ba lamak için bu tekliflerin
Genel Ba kan, Parti Meclisi veya Genel Kongre üyelerinin en az yirmide biri taraf ndan ileri
sürülmü olmas gerekir.
Yasalar, tüzük ve program çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu
faaliyetleri konular nda karar al nmas na dair teklifleri karara ba lamak için, bu tekliflerin
Genel Kongrede haz r bulunan üyelerin üçte biri taraf ndan yap lm olmas artt r.
Bu teklifler, Genel Kongrece seçilecek bir komisyonda görü üldükten sonra, komisyon
raporu ile birlikte incelenir ve karara ba lan r.
Genel Kongrede, Genel Ba kan, Parti Meclisi, T.B.M.M. Grubu veya gerekli say daki
imzay içeren Genel Kongre üyelerince yap lm , ilgili komisyonlarda görü me konusu olmu
rapor ve karar tasar lar d nda önerge verilemez, görü me ve oylama yap lamaz.

KOM SYONLAR
MADDE 12A. Genel Kongre haz rl k komisyonlar :
Genel Ba kanl k Parti Meclisince Genel Kongreye sunulacak rapor ve karar tasar lar ,
Genel Kongre tarihinin duyurulu u ile birlikte, il ba kanlar na ve T.B.M.M. Grubu'na
gönderir. Genel Kongrede kurulacak komisyonlar n adlar da bildirir. T.B.M.M. Parti Grubu
ve her ilin Genel Kongre temsilcileri, kendi aralar nda toplanarak rapor ve karar tasar lar
incelerler; görü lerini saptarlar, ancak ba lay kararlar alamazlar. Bu toplant larda
T.B.M.M. Grubu ve iller kat lmak istedikleri Genel Kongre haz rl k komisyonlar
belirlerler.
Bu komisyonlar için T.B.M.M. Grubundan iki ve illerden birer üye görevlendirilir,
görevlendirilen üyelerin adlar Genel Ba kanl a ivedilikle bildirilir. Haz rl k komisyonlar na
Genel Ba kan n görevlendirece i üçer üye de kat rlar. Haz rl k komisyonlar Genel Ba kan
Genel Kongredan önce toplant ya ça r.
B. Genel Kongre Komisyonlar :
Genel Kongrede T.B.M.M. Grubundan iki, illerden birer üye Genel Kongre
komisyonlar na seçilir. Parti Meclisinden Genel Ba kanca belirlenecek üç üye, Genel Kongre
komisyonlar na kat rlar. Komisyonlar n görü melerine komisyon üyesi olmayan Genel
Kongre üyeleri de kat labilirler, söz alabilirler, oy kullanamazlar.
Önceden belirlenen ve Genel Ba kanl kça duyurulan komisyonlar d nda bir komisyon
kurulabilmesi için Genel Kongre üyelerinin en az yirmide birinin imzalad bir önerge
verilirse, Genel Kongre bu konuda karar verebilir.
Kurulan komisyonlara kat lacak T.B.M.M. Grubu ve il Genel Kongre temsilcilerinin
adlar belirlenir ve Genel Kongrenin bilgisine sunulur. Genel Kongre Ba kan , komisyonlar n
toplanacaklar yer, gün ve saati aç klar.
OLA ANÜSTÜ GENEL KONGRE
MADDE 13Parti Meclisinin karar veya Genel Kongre üyelerinin tam say
n en az be te birinin
onbe (15) günlük süre içinde noterden onayl imzalar ile yapt klar ba vurular üzerine Genel
Kongre, Genel Ba kanca ola anüstü toplant ya ça
r. Genel Ba kan da gerekli gördü ünde,
Genel Kongreyi ola anüstü toplant ya ça r. Birden fazla ça
n bulunmas halinde, Genel
Ba kan bu ça lar birle tirebilir. Birle tirilerek yap lan ola anüstü Genel Kongre ça
n
gündeminde, her ça
n gündemi ayr ayr yer al r ve ayr ayr oylan r.
Ola anüstü Genel Kongrenin gündemi isteyenlerce düzenlenir. Ola anüstü Genel
Kongrede yaln z gündemdeki konular görü ülür. Seçim yap lamaz. Ancak, Genel Ba kan
gündeme seçim maddesi koyabilir. Ola anüstü Genel Kongre isteminde bulunan Genel
Kongre üyeleri say , üye tam say
n salt ço unlu unu sa yor ise, gündeme güvenoyu ve
seçim maddesi konulabilir. Ola anüstü Genel Kongre en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak
ko ulu ile en geç 45 gün içinde yap r.

II . BÖLÜM
SEÇ MLER
SEÇ M KURALLARI
MADDE 14Genel Kongre seçimlerinde kur'a ile belirlenen harften ba lamak üzere, soyad na göre
haz rlanm alfabetik liste kullan r. Seçilecek üye say kadar üye ad hizas na i aret
konularak oy verilir. Seçilecek üye say ndan fazla ya da seçilecek üye say
n % 90' ndan
eksik i aretlenmi listeler geçersizdir.
Genel Kongrede merkez organlar seçimleri, yarg gözetimi alt nda gizli oy, aç k ve
aral ks z say m ve ay m ilkelerine göre yap r. Seçimlerde görevli seçim kurulu ba kan nca
onaylanm Genel Kongre üyeleri listesi esas al r. Bu listede ad olmayanlar oy
kullanamazlar.
GENEL BA KAN SEÇ
MADDE 15Genel Ba kan, Genel Kongrece gizli oyla ve üye tam say
n salt ço unlu u ile seçilir.
lk iki oylamada sonuç al namaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir. Ancak
Genel Ba kanl a aday olabilmek için Genel Kongre üye tam say
n en az yüzde onunun
(%10) yaz önerisi gerekir.
PART MECL
ÜYELER N SEÇ
MADDE 16Parti Meclisi'nin 15 as l ve 3 yedek üyesi Genel Kongrece gizli oyla seçilir. Seçimde en
çok oy alan 15 üye as l üye, onlardan sonra gelen 3 üye de, oy s ras ile yedek üye seçilmi
olurlar. E it oy alanlar aras nda ad çekme yoluna gidilir. Ad çekmeyi seçim kurulu ba kan
yapar.
MERKEZ D PL N KURULU SEÇ
MADDE 17Genel Kongrece seçilen (7) as l ve (2) yedek üyeden olu ur.
Merkez Disiplin Kurulu'nun 7 as l, 2 yedek üyesi Genel Kongrece gizli oyla seçilir. E it
oy alanlar aras nda ad çekme yoluna gidilir, ad çekmeyi ilçe seçim kurulu ba kan yapar.
SEÇ M LEMLER
MADDE 18Genel Kongrede seçimlere geçilmeden önce adaylar saptan r. Aday olmayanlar
seçilemezler. Genel Ba kanl a aday olabilmek için, üye tam say
n en az yüzde onunun
(%10) yaz önerisi gerekir. Kongre Ba kanl k Divan öneriyi ve imza sahiplerinin adlar
okur ve varsa itirazlar karara ba lar. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verebilir.
Adaylar n ba vurusu için ba lang ç ve biti saatleri ba kanl kça Genel Kongreye
duyurulur. Ba vuran adaylar n listesi Genel Kongrece duyurulduktan sonra adayl k
önerilemez. Aday olmayanlar seçilemez.
Genel Kongrede gündemin seçimler maddesine gelindi inde, Genel Kongre Divan
Ba kan öncelikle seçimlere ili kin i lemleri aç klar ve gerekli konularda Genel Kongre karar
al r.

Aday olanlar n seçilme yeterli ine ili kin itiraz varsa, ba kanl k kurulu bunu inceler,
karar verir ve karar aç klar. Bu tür itirazlar karara ba lanmadan seçime geçilemez.
OY PUSULASI
MADDE 19Genel Kongrede organ seçimlerinde kural, tek ve ortak listedir (çar af liste). Ancak
gündemin çal ma raporu ve görü meler maddesine geçilmeden önce, Genel Kongre
üyelerinin onda birinin(1/10) önerisi ve Genel Kongreye kat lan üyelerin salt ço unlu uyla
blok liste usulüyle seçimlerin yap lmas na karar verilebilir.
1. Çar af Liste
Tek ve ortak liste uygulamas nda (çar af liste), bütün adaylar n kura ile belirlenen harften
ba lamak üzere soyad na göre haz rlanm alfabetik liste kullan r. Bu liste, Ba kanl k
Kurulunca bast r. Liste, ilçe seçim kurulu ba kanl nca mühürlenerek oy pusulas na
dönü türülür. Bu pusulada seçilecek üye say kadar adaya, ad n hizas na i aret konularak
oy verilir. Fazla i aretlenmi veya seçilecek üye say
n yüzde doksan ndan az i aretlenmi
pusulalar geçersiz say r. Organ seçimlerinde adaylar n ald klar oy say na göre s ralama
yap larak as l ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar as l, onlardan sonra gelenler yedek
üye seçilmi olurlar. E it oy alanlar aras nda ad çekme yoluyla s ra saptan r.
2. Blok Liste
Blok liste ile yap lacak seçimlerde bütün adaylar n soyad na göre haz rlanm alfabetik
liste kullan r. Bir aday, blok listelerden yaln zca birisinde yer alabilir. Bir aday n birden çok
listede yer almas halinde, Genel Kongre Ba kanl nca aç klama yap larak aday n hangi
listede yer almak istedi i saptan r ve düzenleme buna göre yap r. Aday n yaz beyan na
ra men ba ka listelerde yer verilmesi halinde, bu blok listeler geçersiz say r ve Genel
Kongre Ba kanl k Kurulunca i leme konulmaz. Blok listeler d nda as l ve yedek üye aday
olarak ba vuruda bulunmak mümkündür. Ba kanl k kurulunca kesinle tirilen bireysel
adaylar n ad ve soyadlar içeren bir liste, seçim kurulunca onaylanarak sand k ba na ve oy
verme hücrelerine as r. Bas lm olan blok listeler, Genel Kongre Ba kanl k kurulunca lçe
Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulas haline dönü türülür. Bu suretle olu turulan oy
pusulalar ndaki isimler çizilebilir, yerine yeni isimler yaz labilir. Her aday n, aday oldu u
listeden ahsen veya ayr listelerden ald klar oylar hesaba kat larak toplan r ve böylece
listedeki s ras saptan r. As l ve yedek üyeler, ayr ayr belirlenir. Seçilecek üye say ndan
fazla veya üye say
n yüzde doksan ndan eksik isim yaz oy pusulalar geçersiz say r.
Seçimler için haz rlanan oy pusulalar nda organlar ayr ayr yer al r. Bir organ listesinde
geçersizlik varsa, oy pusulas n yaln zca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulan n
di er organlarla ilgili bölümleri geçerli olur ve say r.
Seçimlerde üye tam say
n be te birinden az oy alanlar, as l ve yedek üyeli e seçilmi
say lmazlar.
OY KULLANMA
MADDE 20Seçimler lçe Seçim Kurulu Ba kanl nca olu turulan yeter say daki sand k kurullar nca
yürütülür. Seçimler, yasalar n tüzü ün ve yönetmeli in gerekli k ld ilkelere göre görevli
Seçim Kurulu Ba kanl taraf ndan yapt r.
SEÇ M SONUÇLARININ DUYURULMASI
MADDE 21-

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlar tutanakla tespit edilip, seçim sand k kurulu
ba kan ve üyeleri taraf ndan imzalan r. Tutanaklar n bir örne i seçim yerinde as lmak
suretiyle ilan edilir. Kullan lan oylar ve di er belgeler, tutana n bir örne i ile birlikte Seçim
Kurulu Ba kanl 'na verilir.
RAZ
MADDE 22Genel Kongrede seçim s ras nda yap lan i lemler ile seçim sonuçlar na tutana n
düzenlenmesi gününden ba layarak iki gün içinde görevli seçim kurulu ba kan hakim
nezdinde itiraz edilebilir.
III. BÖLÜM
OLA ANÜSTÜ KONGRE
GÜNDEM
MADDE 23Ola anüstü Genel Kongre, genel ba kan n veya parti meclisinin lüzum göstermesi veya genel
kongre üyelerinin en az be te birinin yaz istemi üzerine yap r. stek halinde, gündem
iste inin Genel Merkez’e ula mas ndan ba layarak en çok iki ay içinde, Genel Ba kan,
Kongre’yi toplamakla yükümlüdür.
Ola anüstü kongrenin gündemi, ça
yapanlarca düzenlenir.
Ola anüstü Kongre’nin yeri, günü ve gündemi, on be gün öncesinden örgütlere bildirilir.
Bu kongrelerde gündem d bir konu görü ülemez; karar al namaz.
Ola anüstü kongrede seçim yap lamaz.
Ola anüstü kongre ça
nda bulunanlar n say , kongre delegesi tamsay
n salt
ço unlu unu sa yor ise gündeme güven oylamas ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde
seçim yap r.
Ola anüstü kongre ça
n geçerli olabilmesi için yeterli say ya ula acak imza
sahiplerinin ayn (ortak) gündemle ça yapm olmas gerekir.
Seçim talep ediliyor ise gündeme hem güven oylamas hem de seçim maddelerinin ayr
ayr konmas art olup, kongre s ras nda önce güven oylamas yap r, güvensizlik karar
verilmesi halinde seçim yap r.
Ola anüstü genel kongrelerde hiçbir surette üst organ delegesi (il delegesi ve kongre
delegesi) seçimi gündeme al namaz ve yap lamaz.
ÇA RI
MADDE 24Ola anüstü kongre iste inin, usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine
ula
lmas ndan ba layarak en geç 60 gün içinde yetkili yönetim birimi ola anüstü kongre
toplant
n yap lmas sa lar. Toplant ça
en az 15 gün önce usulüne uygun olarak
duyurulur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 25Bu yönetmelik, Merkez Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir

L ve LÇE
KONGRELER
YÖNETMEL
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
KAPSAM
MADDE 1Bu yönetmelik il ve ilçe kongrelerinin olu umu, yönetimi ile kongre delegelerinin
belirlenmesindeki ilke ve esaslar düzenlemektedir.
KONGRELER N SÜRES
MADDE 2l ve ilçe kongreleri iki y lda bir toplan r. Bu süre en çok bir y l uzat labilir. l ve ilçe
kongreleri, Genel Kongre’nin toplant tarihi esas al narak ve Genel Kongrenin toplanmas na
engel olmayacak biçimde Merkez Yürütme Kurulunca haz rlanacak kongre takviminde
belirlenen tarihler aras nda yap r.
Merkez Yürütme Kurulu’nca belirlenen tarihler aras nda olmak ve Genel Kongre
takvimini bozmamak art yla,
a. lçe kongrelerinin günlerini ilçe yönetim kurullar ,
b. l kongrelerinin günlerini ise il yönetim kurulu belirler.
DELEGELER
MADDE 3Bir kongreye kat lmak üzere seçilmi olan partiliye "delege", Partideki görevleri nedeniyle
bir kongreye kat lma hakk olanlara "do al delege", il kongrelerince seçilmi olanlara ise
“seçilmi delege” ve tümüne ise "kongre delegesi" denir.
Kongre delege tam say , kongre delegelerinin toplam say
r.
Kongreye kat lmak için seçilen delegelerin görev süresi, kendilerini seçen örgüt
toplant
n veya kongresinin ertesi ola an toplant na kadard r. Yenileri seçilinceye kadar
görevleri devam eder.

II. BÖLÜM
LÇE KONGRES
DELEGE SEÇ M BÖLGES ve ZAMANI
MADDE 4Her ilçe ba belde te kilatlar ile birlikte bir “delege seçim bölgesi”dir.
lçe kongresi iki y lda bir toplan r.
lçe kongresi delegeleri bu yönetmelikle belirlenen kurallara göre seçilir.
DELEGE SEÇ MLER NE HAZIRLIK
MADDE 5lçe Kongresi’nin tarihi, l Kongresi’ni mümkün k lacak ekilde, lçe Yönetim Kurulu
taraf ndan belirlenir ve il ba kanl na bildirilir.
lçe Ba kanl partiye kay tl üyelerin çizelgesini haz rlar. Haz rlanan üye çizelgesinde,
delege seçimine kat lacak üyelerin ad -soyad , baba ad , do um yeri ve tarihi ile ev adresi
(varsa telefon numaras ) yaz r.
lçe kongrelerinin toplant lar ndan en az onbe gün önce, kongreye kat lacak parti
üyelerini belirleyen listeler, ilgili ilçe seçim kurulu ba kan na iki nüsha olarak verilir. Ayr ca
toplant n gündemi, yeri, günü, saati ile ço unluk sa lanamad takdirde yap lacak ikinci
toplant ya ili kin hususlar da bildirilir.
Seçim kurulu ba kan , seçime kat lacaklar belirleyen liste ile gündemi onaylar.
Onaylanan liste ile toplant ya ili kin di er hususlar kongrenin toplant tarihinden yedi gün
önce ilçe te kilat n bulundu u binada as lmak suretiyle ilan edilir. lan süresi üç gündür.
STELERE
RAZ
MADDE 6Partili üyeler, ask süresi içinde çizelgelerde ad ve adresi yanl yaz lm veya ad
bulunmamas gerekti i halde yaz lm olanlar varsa veya ba kaca Tüzü e ve yasaya ayk
lemler bulunuyorsa;
bunlar belirterek ilçe ba kanl na yaz yla itirazda bulunabilirler.
LÇE KONGRES DELEGELER
MADDE 7lçe yönetim kurulu ba kan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe çevresindeki belediyelerin
partili ba kanlar ve say 400’ü geçmeyecek biçimde ilçedeki parti üyeleri aras ndan seçilen
delegeler ilçe kongresinin tabii üyeleridir.
Büyük ehir belediye ba kanlar d ndaki, il belediye ba kanlar ile merkez ilçe
çevresindeki di er belediyelerin parti üyesi ba kanlar , merkez ilçe kongresinin do al
delegeleridir.
Geçici ilçe yönetim kurulu ba kan ve üyeleri de kongreye kat lma hakk na sahiptir. Ancak
geçici ilçe yönetim kurulu ba kan ve üyelerinden delege s fat olmayanlar n kongrede oy
kullanma hakk yoktur.
lçe te kilat na kay tl üye say 400’ün alt nda ise tüm üyeler ilçe kongresi delegesidir.
lçe te kilat na kay tl üye say 400’ü geçiyorsa önseçime gidilir. lçe kongresi delege

say , en az her 10 üyenin bir delege seçebilece i ekilde ilçe ba kanl
n takdiriyle
belirlenir.
lçe te kilat na kay tl üye say 4000’den fazla olan ilçelerde de yine önseçime gidilir.
lçe kongresi delege say 400’ü geçmeyecek ekilde, kaç üyenin kaç delege seçece i de yine
il ba kanl
n iradesiyle belirlenir.
l kongresi delegelerini, bu yollarla belirlenmi ilçe kongresi delegeleri belirler. lçelerin il
kongresine gönderece i delege say il ba kanl taraf ndan belirlenerek ilçe ba kanl klar na
bildirilen kadard r.
Yap lan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti ilçe ba kanl na
gönderilir.
LÇE KONGRES N LEV
MADDE 8lçe kongreleri gündemde belirtilen konular görü ür, karara ba lar ve lçe ba kan ve ilçe
yönetim kurulu as l ve yedek üyelerini, il yönetim kurulunca say lar belirlenecek il
kongresine kat lacak delegeleri gizli oyla seçer.
III. BÖLÜM
L KONGRES
KONGRE DELEGE SAYISI
MADDE 9l kongresi iki y lda bir toplan r. l kongresi delegeleri:
a. lin partili TBMM üyeleri,
b. l ba kan ve il yönetim kurulu üyeleri,
c. l disiplin kurulu üyeleri,
d. l ve Büyük ehir belediyesinin parti üyesi olan ba kanlar ,
e. lçe kongrelerinden seçilmi il kongresi delegeleridir.
Atama yoluyla görevlendirilen geçici il yönetim kurulu ba kan ve üyelerinin de kongreye
kat lma haklar vard r. Ancak bunlardan delege seçilmi olmayanlar n kongrede oy kullanma
hakk yoktur. (SPK. 19/2)
DELEGELER N BEL RLENMES
MADDE 10l kongresi delegeleri, say 500'ü geçmeyecek biçimde ilçe kongrelerinden seçilir.
lçelerin il kongresine gönderece i delege say , Parti'nin son genel seçimde o ilçede
ald oy miktar n, ba oldu u ilin ald toplam oy say na oranlanmas yla belirlenir.
Parti hiç seçime girmediyse bu say , o ile ba tüm ilçelerin kay tl üye say toplam na
oranlanarak belirlenir.
Yaln z her iki durumda da bu say , her ilçe için (5)ten az olamaz.
Bu hesaplamalar il ba kanl yapar, her ilçenin il kongresine kaç delege gönderece ini
ilçe ba kanl klar na ayr ayr bildirir.

l KONGRES N LEV
MADDE 11l kongreleri gündemde yer alan konular görü erek karara ba lar ve;
a. l ba kan ve il yönetim kurulu as l ve yedek üyelerini,
b. l disiplin kurulu üyeleri ve yedeklerini,
c. Genel Kongreye kat lacak il delegelerini,
gizli oyla seçer.
Her ilin Genel Kongreye gönderece i delege say MYK taraf ndan belirlenerek il
ba kanl klar na yaz yla bildirilir.
L VE LÇE KONGRELER NE

N ORTAK KURALLAR

ÇA RI
MADDE 12l ve ilçe kongrelerinin yeri, günü ve saati ile gündemi en az 15 gün önce il ve ilçe
merkezinde ilan edilir. Gazetede duyurmak gerekmez. Ayn duyuruda, ilk toplant da yeter
say sa lanamazsa ikinci toplant n yap laca yer, gün ve saat de belirtilir.
Kongreye sunulacak yönetim kurulu çal ma raporu kongre tarihinden en az yedi gün önce
elektronik ortamda veya il ve ilçe merkezlerinde bas olarak delegelerin incelemesine
sunulur.
SEÇ M KURULUNA B LG VER LMES
MADDE 13l ve ilçe kongreleri toplant gününden en az 15 gün önce ilgili parti yönetimince yetkili
seçim kuruluna yaz yla bildirilir.
Bu bildirimde; kongreye kat lacak kongre delegeleri çizelgesi ile birlikte;
a. Kongrenin toplanaca gün, saat ve yer,
b. Kongre gündemi,
c. Ço unluk sa lanamad takdirde yap lacak ikinci toplant n günü, saati ve yeri de
belirtilir. (SPK Md. 19,20)
KONGRE DELEGELER N L STES
N KES NLE MES
MADDE 14l ve ilçe ba kanl nca ilçe seçim kurulu ba kanl na gönderilen kongre delegeleri
listesini seçim kurulu ba kan inceler. Gerekti inde ilgili kay t ve belgeleri de getirterek,
noksanlar tamamlad ktan sonra seçime kat lacaklar n listesini onaylar. Kongrenin toplant
gününden bir hafta önce Parti binas nda as larak duyurulur. Ask süresi 3 gündür. Bu süre
içinde listeye yap lacak itirazlar, yarg ç taraf ndan incelenir ve en geç iki gün içinde karara
ba lan r. Bu yöntemle kesinle en listeler ile toplant ya ili kin ba kaca konular yarg ç
taraf ndan onaylanarak Parti ba kanl na gönderilir. (SPK. 21)

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 15l ve ilçe kongreleri, delege tam say
n salt ço unlu u ile yap r. Kongreyi ba kan açar;
ba kan n yoklu unda ba kan yard mc veya en ya yönetim kurulu üyesi açar.
Birinci toplant da gerekli ço unluk sa lanamam sa, ikinci toplant kat lanlarla yap r ve
ço unluk aranmaz. u kadar ki, bu say kongre delege tam say
n be te birinden az olamaz.
GÜNDEM
MADDE 16Kongre gündemi il ya da ilçe yönetim kurulunca belirlenir.
Ola an kongrelerin gündeminde; aç , kongre ba kanl k kurulunun seçimi, sayg duru u,
çal ma ve hesap raporlar n okunmas , görü ülmesi, onaylanmas , aklanmas , organlar n ve
üst kongreye gidecek delegelerin seçiminin yan ra yönetimin gerekli gördü ü ba kaca
konular da bulunabilir.
Üst yönetim biriminin veya kongre delegelerinin onda birinin yaz iste i ile gündeme
ekleme yap labilir.
Kongre, ço unluk karar ile gündemin s ras nda de iklik yapabilir. Ancak kongre divan
seçimi ile çal ma ve hesap raporlar n okunmas ve aklanmas ndan önce ba ka bir maddenin
öne al nmas istenemez.
KONGRE BA KANLIK D VANI
MADDE 17l ve ilçe kongreleri aç ld ktan sonra partililer aras ndan bir divan ba kan , bir ba kan
yard mc ve iki yazman seçilir. Disiplin kurulu ba kan ve üyeleri divanda görev alamazlar.
Bu seçim, aksine karar al nmazsa aç k oyla yap r. Kongreyi açan ba kan veya vekili,
adaylar n tespitinden sonra soyad s ras na göre teker teker oya sunar. Her aday n ald oy
say
kongreye bildirir.
Göreve seçilen divan ba kan , ilk i olarak ayn yöntemle ba kan yard mc ve
yazmanlar n seçilmelerini sa lar.
GÖRÜ MELER
MADDE 18Kongreyi gündemdeki s raya göre divan ba kanl yönetir. steyenlere s ra ile söz verilir.
Konularla ilgili söz süreleri, konular n görü ülmesine ba lan rken kongrece belirlenebilir.
Önceden bir karar al nmadan konu ma süresi s rlanamaz. S rlama karar ancak
al nmas ndan sonra uygulan r.
Usul hakk ndaki konu ma istekleri ile usul hakk nda veya görü ülen konu hakk nda
aç klamada bulunacak yönetim birimi ba kan veya yerine söz isteyen delegeye öncelik
tan r. Son söz kongre delegesinindir.
Bir gündem maddesi için yeterlik önergesi verildi inde, -söz isteyen varsa- bir lehte, bir
aleyhte olmak üzere iki ki iye söz verilmeden oylama yap lamaz.
Divan Ba kanl kongre düzen ve disiplinini sa lar; düzen ve disiplin kongre imkanlar
ile sa lanam yorsa gerekti inde güvenlik güçlerinden yard m isteyebilir.
Üst yönetim birimi ba kan veya temsilcisine, Parti Meclisi ve o ilin TBMM üyelerine
istediklerinde s ra gözetilmeksizin söz verilir.

stekli olmas halinde, çal ma raporu üzerinde be ; öteki konularda üç delege
konu madan yeterlik önergesi oylanmaz.
Çal ma raporu üzerinde söz alan delegeler görü lerini bildirip, ele tirilerini yapt ktan
sonra yönetim ad na yan tlar verilir; aklama uygulamas bundan sonra yap r.
Çal ma raporuna yaz muhalefet erhi vermemi yürütme kurulu üyesi rapor üzerinde
konu amaz.
Gündemde yer alan konularla ilgili görü meler tamamland ktan sonra, ba kanl k,
seçimlere geçilece ini duyurur ve oylama yöntemi ve oy kullanma ile ilgili gerekli
aç klamalar yapar ya da yapt r. Bundan sonra seçimlere geçilir. lçe seçim kurulu yönetim
ve gözetiminde yap lacak seçim için gerekli salon düzeni kurulur.
KARARLAR
MADDE 19Kongre oturumlar tersine karar al nmazsa aç k olarak yap r.
Kongrelerde kararlar, özel hükümler d nda, haz r bulunanlar n ço unlu u ile al r.
Kongrelerde hesap konular ile kongrece kararla
lan ba ka konular, bunlarla ilgili
olarak kurulacak komisyonun raporu okunduktan sonra görü ülüp oylanabilir.
Kongrede al nan kararlar, ba kanl kça kongre genel kuruluna duyurulur ve tutana a
yaz r.
Tersine karar al nmad kça kararlar aç k oylama ile al r.
Kongrelerde disiplin kurullar na gönderme i lemleri ile disiplin kurullar n kararlar
üzerinde görü me yap lamaz ve karar al namaz. (SPK. 56)
SEÇ MLER
MADDE 20lçe kongresinde, ilçe ba kan ve Tüzükte belirlenen say da ilçe yönetim kurulu as l ve
yedek üyeleri ile üst organ kongresine kat lacak delegeler seçilir,
l kongresinde, il ba kan ve Tüzükte belirlenen say ya göre il yönetim kurulu as l ve
yedek üyeleri; il disiplin kurulu as l ve yedek üyeleri; ili temsilen Genel Kongreye kat lacak
delegeler seçilir.
Seçimler ilçe seçim kurulunun gözetim ve denetiminde gizli oy, aç k ve aral ks z say m
ilkesine göre yap r. l ve ilçe kongrelerinde seçimler iki yöntemle yap labilir:
l ve ilçe kongrelerinde seçimlerde kural, tek ve ortak listedir (çar af liste).
l ve ilçe kongrelerinde gündemin çal ma raporu ve görü meler maddesine geçilmeden
kongre delegelerinin onda birinin yaz önerisi ve kongreye kat lan delegelerin (kongre
salonunda oylamaya kat lanlar n) salt ço unlu uyla blok liste usulü ile seçimlerin yap lmas na
karar verilebilir.
ADAYLIK
MADDE 21Aday olmayanlar seçilemez. Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce ve oy
pusulalar n haz rlanmas için yeterli süre de dikkate al narak saptan r. Aday olmak
isteyenlerin adlar ba kanl a yazd r. Ba kanl k adaylar kongreye duyurur, uygulanacak
yönteme göre oy pusulalar bast lacak biçimde haz rlan r.
l ve ilçe kongrelerinde ba kanl a aday olabilmek için kongre delege tam say
n en az

yüzde onunun yaz

önerisi gereklidir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verebilir.

SEÇ MLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI
MADDE 22Kongrede yap lacak seçimlerde kullan lacak oy pusulalar nda her organ n adaylar ayr
ayr gösterilerek haz rlan r. Tek oy pusulas veya ayr ayr pusulalar halinde bast labilir.
a) Çar af Liste
Tek ve ortak liste (çar af liste) yönteminde adaylar, kongre ba kanl k divan nca ad çekme
ile belirlenecek harften ba lamak üzere ve soyad , alfabe esas na göre s ralanarak ortak liste
olarak bast r. Bu listeler, lçe Seçim Kurulunca mühürlenerek oy pusulas na dönü türülür.
Oy pusulalar nda organlar ayr ayr yer al r. Kongre delegelerince, bu oy pusulalar ndaki
adaylar n ad n yan na i aret konularak oylama yap r. Oy pusulas nda, seçilecek as l üye
veya delege kadar aday n i aretlenmesi suretiyle oy kullan r. Fazla i aretlenmi , seçilecek
üye veya delege say
n yüzde doksan ndan az i aretlenmi olan oy pusulalar geçersizdir.
Organlar n tümü tek bir oy pusulas nda yer al yorsa, pusulan n tümü de il, sadece fazla
veya az i aretlenen organa ili kin bölümü geçersiz say r.
Adaylar n ald klar oy s ras na göre genel s ralama yap larak, as l ve yedek üyeler
belirlenir. En çok oy alanlar as l, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmi olur. E it oy alanlar
aras nda adçekme yoluyla s ra saptan r.
b) Blok Liste
Blok liste ile yap lacak her kademedeki seçimlerde, kullan lacak oy pusulas , o örgüt
biriminin organlar ile üst kademe kongre delegeleri için haz rlan r. Bu oy pusulas nda
seçilecek üye say kadar as l üye aday ile seçilmesi gereken yedek üye say kadar aday yer
al r. Üst organ delegeleri dahil as l adaylar, soyad na göre alfabetik s raya dizilerek ba kanl k
divan nca kesinle tirilir ve blok liste halinde bast r. Yönetim ve Disiplin Kurulu yedek
üyelikleri için alfabetik s ra ko ulu aranmaz. Üst organ kongre delege adayl hariç, bir aday,
blok listelerden yaln zca birinde yer alabilir. Bir aday n birden çok listede yer almas halinde,
kongre ba kanl nca aç klama yap larak, aday n hangi listede yer almak istedi i saptan r ve
düzenleme buna göre yap r. Aksi halde aday n listelerdeki adayl dü er. Blok listeler
nda as l ve yedek üye aday olarak ba vuruda bulunmak mümkündür. Ba kanl k divan nca
kesinle tirilen bireysel adaylar n ad ve soyadlar içeren bir liste seçim kurulunca
onaylanarak sand k ba na ve oy verme hücrelerine as r. Bas lm olan blok listeler, kongre
ba kanl k divan nca, lçe Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulas haline dönü türülür.
Bu halde, blok listede yaz adlar çizilebilir, yerine yeni isim yaz labilir. Her aday n aday
oldu u listeden ald ve di er bir listeye ad seçim s ras nda oy kullanan üye veya delege
taraf ndan eklenmek suretiyle ald oylar toplan r. Birden fazla listede yer alan üst organ
delege adaylar n sadece en çok oy ald listedeki oylar na itibar edilir. Bu aday n isminin
yer almad bir ba ka listede oy kullanan üye veya delege taraf ndan eklenmek suretiyle
ald oylar da en çok oy ald listedeki oylar yla toplan r. Buna göre adaylar n listedeki
ralar saptan r.
Çar af veya blok listede, seçilecek üye say ndan fazla veya yüzde doksan ndan az isim
yaz veya i aretlenmi pusulalar geçersizdir. Bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy
pusulas n yaln zca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulan n di er organla ilgili
bölümleri geçerli olur ve say r.
l ve lçe kongrelerinde seçilen parti organlar yla parti tüzü ünde belirtilen bir göreve
seçilenlerin ad - soyad , do um yeri ve tarihi, meslek ve sanat , ikametgah , nüfus cüzdan
örne i ve adli sicil kayd , seçilme veya atanma tarihinden ba layarak 15 (onbe ) gün içinde o
mahallin en büyük mülki amirli ine yaz ile gönderilir.

SEÇ MLER VE OY VERME
MADDE 23Seçimlerde, ancak ilçe seçim kurulu ba kanl na verilen ve kesinle en listede ad
bulunanlar oy kullanabilir. Oyunu kullanacak partililer; üye kimlik kart ya da nüfus ka
veya kimlik tespiti için düzenlenmi resmi belge ile kimli ini kan tlayabilir. (SPK.21)
Say m ve ayr m tamamland ktan sonra ilçe seçim kurulunca ve ba kanl k divan nca
sonuçlar aç klan r, düzenlenen tutanak seçim yerinde as lmak suretiyle duyurulur.
KONGREN N KAPANI I VE TUTANAK
MADDE 24Kongre çal malar ba kanl kça yap lan duyuru ile sonuçlan r ve kapan r. Çal malar
ba kanl k divan nca düzenlenecek bir özet tutanakla saptan r. Tutanak ba kanl k divan n
ba kan ve üyelerince imzalan r. Bu tutanak al nd belgesi kar
nda ilgili il veya ilçe
ba kanl na verilir.
KONGREYE VE SEÇ MLERE
N
RAZLAR
MADDE 25Seçimin devam s ras nda yap lan i lemler ile seçim sonuçlar na itirazlar tutanaklar n
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna yap r.
lçe seçim kurulunun karar kesindir. (SPK. 19)
l ve ilçe kongrelerinin seçim d ndaki kararlar na itirazlar a
daki esaslara göre yap r
ve incelenir.
lçe kongreleri kararlar na kar kongre üyelerince yap lacak itirazlar, be gün içinde il
yönetim kuruluna yap r. l yönetim kurulu be gün içinde karar verir. Bu karar kesindir.
l kongresi kararlar na kar , kongre delegeleri be gün içinde Merkez Yürütme Kurulu’na
itirazda bulunabilir. Merkez Yürütme Kurulu’nun be gün içinde verece i karar kesindir.
tirazlar yetkili kurullara yaz olarak yap r. tiraz, i lemlerin yürütülmesini durdurmaz.
YÜRÜRLÜK
MADDE 26Bu yönetmelik, Merkez Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

PART MECL
ve
MERKEZ YÜRÜTME
KURULU
ÇALI MA
YÖNETMEL

BÖLÜM 1
GENEL KURALLAR
KAPSAM
MADDE 1 Bu yönetmelik, Ço ulcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi ile Merkez Yürütme Kurulu’nun,
Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Parti Tüzü ü’nde yaz kurallara uygun olarak düzenli ve etkili
bir biçimde çal mas n yöntemlerini belirlemek amac yla düzenlenmi tir.
BÖLÜM 2
PART MECL 'N N OLU UMU,
TOPLANMASI, GÖREVLER VE ÇALI MA LKELER
PART MECL 'N N OLU UMU
MADDE 2Parti Meclisi, Genel Kongre’den sonra Partinin en yüksek karar organ r.
Parti Meclisi, Genel Ba kan ile Genel Kongre’ce gizli oyla seçilmi onbe (15) üyeden
olu ur.
Ald klar oy say ve s ras na göre Parti Meclisinin üç (3) yedek üyesi belirlenir. Parti
Meclisi’nde bo alma olmas halinde, bo alan üyelikler s ras yla yedek üyeler aras ndan
tamamlan r.
Parti Meclisi, Genel Kongre’den sonra partinin en yüksek karar organ r. (SPK. 16).

PART MECL
LK TOPLANTISI
MADDE 3Parti Meclisi, Genel Kongre’deki seçimin kesin sonuçlar n aç klanmas izleyen ilk
hafta sonu Genel Ba kan’ n ça
ile belirtilen gün ve saatte Genel Merkez binas nda
toplan r. O günde toplanmas mümkün olamaz ise uygun ilk toplant günü ve saati Genel
Ba kan taraf ndan Parti Meclisi üyelerine duyurulur.
TOPLANTILAR
MADDE 4Parti Meclisi en geç 2 ayda bir Genel Ba kan n ça
üzerine ola an toplant yapar. Parti
Meclisi toplant lar Genel Ba kan yönetir. Yoklu unda kendisine vekillik etmek üzere
Genel Ba kan Yard mc lar ndan birini görevlendirir. Böyle durumlarda toplant lar Genel
Ba kan Vekili yürütür ve Genel Ba kan' n yetkilerini kullan r.
Genel Ba kan, Parti Meclisi'nin ba kan r. Genel Ba kan Vekili, vekillik etti i sürede
Genel Ba kan' n yetkilerini kullan r.
Parti Meclisi salt ço unlukla toplan r.
Parti Meclisi, Genel Ba kan' n gerek görmesi ya da en az 5 Parti Meclisi üyesinin gerekçe
gösterip gündem belirleyerek yaz istemde bulunmas ndan sonra en geç bir hafta içinde
toplanmak üzere Genel Ba kan taraf ndan ola anüstü toplant ya ça
r.
Ola anüstü toplant da yaln z ça da yaz konular görü ülür. Konunun görü ülmesi
tamamland ktan sonra Parti Meclisi, çal malar na devam karar verirse, ba ka konular da
görü ülebilir.
Özür bildirmeksizin, üst üste üç ola an toplant ya kat lmayan Parti Meclisi üyesinin,
üyeli inin üye tam say
n salt ço unlu u ile ve gizli oyla dü mü say lmas na karar
verilebilir.
TOPLANTIYA KATILACAK OLANLAR
MADDE 5Parti Meclisi toplant lar na TBMM Grup Ba kan , Grup Ba kanvekilleri ve Grup Yönetim
Kurulu üyeleri ile Kad n Meclisi ve Gençlik Meclisi Genel Ba kanlar da kat labilir,
önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
Gerek görüldü ünde partili bakanlar da toplant ya ça labilir.
ÇA RI - GÜNDEM
MADDE 6Parti Meclisi toplant ça
Genel Ba kan yapar.
Toplant lar n gündemi Genel Ba kanca belirlenir ve duyurulur. Parti Meclisi'nden 5
üyenin imzas ta yan önerilerin, gündeme al nmas zorunludur.
Parti Meclisi toplant lar n ça
ve gündemi ile görü ülecek raporlar ve tasar lar,
toplant dan en geç yedi gün önce Genel Sekreterlikçe üyelere ula
r.
Toplant larda sunu lardan sonra gündemle ilgili yeni öneriler yap labilir. Bu konuda,
görü mesiz, lehte ve aleyhte birer ki iye be er dakikay geçmemek üzere söz verilir, öneriler,
görü mesiz oylanarak kabul ya da reddedilebilece i gibi, sonraki toplant ya da ertelenebilir.

TOPLANTI KURALLARI
MADDE 7Toplant lar Genel Ba kan ya da vekilinin konu mas yla aç r. Bu konu mayla ilgili olarak
Parti Meclisi üyelerinden dileyenler, yerlerinden görü lerini k saca bildirirler, varsa sorular
yöneltebilirler.
Gündemin kesinle tirilmesinden önce toplant yeter say
n olup-olmad saptan r,
gerekirse yoklama yap r. Toplanma yeter say organ tam say
n salt ço unlu udur.
Gündemin kesinle tirilmesinden sonra gündem d söz isteyen en çok be üyeye be er
dakikay geçmemek üzere söz verilebilir.
Gündemin görü ülmesinde Genel Ba kan ya da vekilinden söz al narak s ra ile konu ulur.
Görü ülen konu ile ilgili olarak Genel Ba kan ya da görevlendirilmi Merkez Yürütme
Kurulu üyesi, s raya ba olmaks n söz alabilirler.
Ola an toplant lar n ba nda, Genel Ba kanca gerekli görülen konularda yaz sunu
yapmak üzere görevlendirilmi ki ilere on dakikay geçmemek üzere söz verilir.
Söz süresi on dakikad r. Bu süre, Ba kan n veya be üyenin yaz istemi üzerine
uzat labilir veya s rlanabilir.
Gündem maddeleri ve varsa komisyon raporu üzerindeki görü meler, gerekçenin sunulu u
ya da gerek görülürse raporun okunmas yla ba lar. Görü melerin sonunda gerek görülürse
oylama yap r. Aksine bir kural ve istem yoksa oylamalar aç k yap r. Toplant ya
kat lanlardan 5 üyenin yaz istemi halinde oylamalar gizli oyla yap r.
Parti Meclisi'ndeki görü melerde, en az üç üye konu madan görü melerin yeterli i
konusunda önerge verilemez. Yeterlik önergesi üzerinde be er dakikay geçmemek üzere
lehte ve aleyhte ancak birer üyeye söz verilir.
De iklik önergeleri varsa en ayk olandan ba layarak ayk k s ras na göre görü ülür.
Bir konunun görü ülmesine yer olmad yolunda ya da gündem hakk nda bir maddenin
öncelikle görü ülmesi ya da geri b rak lmas önerileri, as l konudan önce görü ülür. Böyle bir
yöntem önerisi yap rsa, be er dakikadan fazla olmamak ko uluyla önerisini aç klamak üzere
öneriyi yapan üye ile lehte ve aleyhte en çok birer ki iye söz verilir; gerekirse oylama yap r.
Kararlarda mutabakat aran r. Mutabakat olu mad durumlarda karar yeter say
toplant ya kat lanlar n 2/3’üdür. Toplant lar n aç konu mas ndan sonraki bölümü, aksine
bir karar al nmad kça gizlidir.
Gizli toplant lar hakk nda, parti meclisi d ndakilere bilgi verme yetkisi Genel Ba kan ya
da görevlendirece i üyeye aittir.
GÖRÜ MELER N VE KARARLARIN YAZIMI
MADDE 8Görü melerin tam olarak tutana a yaz lmas yolunda bir karar yoksa, görü melerin özeti
yaz r. Tutanak özetinde konu anlar n adlar ve konu man n özeti belirtilir.
Tutanak ya da özetinin karar defterine yaz lmas ve saklanmas i lemini ilgili Genel
Ba kan Yard mc yerine getirir. Gerekirse bu amaçla d ar dan bir özel görevli de
bulundurulabilir.
Tutanak ya da özeti bir sonraki toplant da üyelerin bilgisine sunulur.
Tutanak ya da özeti hakk nda diyece i olanlar bu konuda aç klama yaparak düzeltme

isteminde bulunabilirler. Bu istem, görü mesiz karara ba lan r.
Toplant larda al nan kararlar, toplant günü ve karar s ra say belirlenerek karar defterine
yaz r. Toplant ya kat lan üyeler karar defterini imzalar. Kar oy kullanan üye, kar oy
gerekçesini de aç klayarak karar defterini imzalar.
N VE YOKLAMA
MADDE 9Toplant da bulunamayacak üyeler, özürlerini bildirerek Genel Ba kan'dan izin al rlar.
Toplant lar n ba nda yoklama çizelgesi, kat lanlar taraf ndan imzalan r. Görevli ve izinli
olanlarla toplant ya özürsüz kat lmayanlar belirlenir. Bu durum, kararda da belirtilir.
PART MECL 'N N GÖREVLER
MADDE 10Parti Meclisi:
1.Parti program , Genel Kongre kararlar ve seçim bildirgeleri do rultusunda iç ve d
geli melerle ilgili politika ve strateji kararlar al r.
2. Parti program , Genel Kongre kararlar ve seçim bildirgelerini topluma
benimsetmek için gerekli çal malar yapar; önlemleri al r ve direktifleri verir.
3. Merkez Yürütme Kurulu’nca haz rlanan çal ma raporunu ve kesin hesab inceleyip
karara ba layarak Genel Kongre’ye sunar. Y ll k çal ma programlar ile y ll k bütçeyi ve
bilançoyu görü üp onaylar.
4. Merkez Yürütme Kurulu'nca haz rlanan Genel Kongre gündemleri ile seçim
bildirgelerini inceleyip karara ba lar.
5. Yasa ve tüzük kurallar uyar nca Merkez Yürütme Kurulu'nun haz rlad
yönetmelikleri görü üp kabul eder.
6. Merkez Yürütme Kurulu'nun ve Parti Meclisi üyelerinin sundu u raporlar , önerileri,
karar tasar lar görü üp karara ba lar.
7. Hükümet kurmak, hükümete kat lmak, hükümetten çekilmek konular nda karar verir.
(Bu konular n görü üldü ü toplant lara TBMM Grup Ba kanvekilleri ve Grup Yönetim
Kurulu üyeleri kat r ve oy kullan rlar.)
8. Seçimlere kat p kat lmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallar na göre aday tespit
yöntemine ili kin kararlar al r; merkez adaylar ve merkez yoklamas yoluyla belirlenmesi
gereken adaylar belirler.
9. Partinin uluslararas kurulu lara üye olmas için ba vuruda bulunmas na karar verebilir.
Ancak bu karar n aç klanmas ndan sonra Genel Kongre üyelerinin be te birinden yaz istek
gelirse konu Genel Kongre’nin ola an toplant nda veya ivedi durumlarda ola anüstü
toplant nda karara ba lan r. Bir ay içinde böyle bir istek gelmezse karar kesinlik kazan r.
10. Genel Ba kan' n veya Merkez Yürütme Kurulu'nun önerisi üzerine disiplin cezalar n
ba lanmas gizli oyla karara ba lar.
GENEL KONGRE’YE
N GÖREVLER
MADDE 11Ola an Genel Kongrelerin yeri, günü ve saati Parti Meclisince belirlenir. Genel Kongrenin

ola anüstü toplanmas na da Parti Meclisince üye tam say
n salt ço unlu u ile karar
verilebilir. Genel Ba kan da gerekli gördü ünde Genel Kongreyi ola anüstü toplant ya
ça rabilir.(Tüzük m. 15)
ADAY BEL RLEMEYE
N GÖREVLER
MADDE 12TBMM seçimleri ile yerel yönetim seçimlerine kat lacak adaylar n hangi yöntemle
belirlenece ine Parti Meclisi karar verir. Adayl k için ba vuru tarihleri Parti Meclisi'nce
belirlenerek ilan edilir.
Parti Meclisi, önseçim veya aday yoklamas yap lan bir seçim çevresindeki aday
listesinde, merkez adayl için Siyasi Partiler Kanunundaki ilkelere ayk olmamak
ko uluyla yeteri kadar s ra ay rabilir.
BO ALMALARA
N GÖREVLER
MADDE 13Genel Ba kanl k bo ald nda, Parti Meclisi, yeni genel ba kan seçmek için Genel
Kongreyi en geç (45) gün içinde toplant ya ça r. Bu süre içinde Genel Ba kanl k görevleri,
Parti Meclisi’nin kendi içinden seçti i bir üye taraf ndan yürütülür.
Parti Meclisinde bo alan üyelikler, s ras yla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisi'ne
bütün yedek üyeler ça ld ktan sonra, üye say üye tamsay
n üçte ikisinin (2/3) alt na
dü tü ünde, Parti Meclisi için seçim yap lmak üzere Genel Ba kan k rk be (45) gün içinde
Genel Kongre’yi toplant ya ça r.
KOM SYON GÖREVLEND LMES VE D ER GÖREVLER
MADDE 14Parti Meclisi üyeleri;
Örgütün denetlenmesinde,
Seçim çal malar nda,
Çal ma gruplar ve komisyon etkinliklerinde,
Genel Ba kan ve Merkez Yürütme Kurulu'nun yapaca i bölümü ve programlar
çerçevesinde görev alabilirler.
Bir konunun Parti Meclisi'nde görü ülmesi s ras nda daha geni ve detayl incelenmesine
ihtiyaç duyulmas halinde yeterli say da üyeden olu an bir komisyon kurulmas na karar
verilebilir.
Kurulan komisyon, kendisine verilmi olan konuyu, on gün içinde inceleyip sonuçland r
ve düzenledi i raporu Genel Ba kanl a verir. An lan rapor, ilk Parti Meclisi toplant nda
komisyon ba kan n aç klamas ndan sonra görü ülür ve karara ba lan r.

III. BÖLÜM
MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NUN OLU TURULMASI
OLU UM
MADDE 15Merkez Yürütme Kurulu, Genel Ba kan, Genel Ba kan Yard mc lar ve Genel Sayman
dahil olmak üzere sekiz (8) parti meclisi üyesinden olu ur.
Genel Ba kan, Merkez Yürütme Kurulu'nun ba kan r. Genel Ba kan Yard mc lar ve
Genel Sayman, Parti Meclisi üyeleri aras ndan Parti Meclisi taraf ndan seçilir.
Genel Ba kan n yoklu unda, Genel Ba kan n belirledi i genel ba kan yard mc Merkez
Yürütme Kurulu'na ba kanl k eder.
TBMM grup ba kan vekilleri ile kad n ve gençlik meclisi genel ba kanlar , Merkez
Yürütme Kurulu toplant lar na kat labilirler; görü ve önerilerde bulunabilirler; ancak oy
kullanamazlar.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Ba kan taraf ndan görevden al nabilece i gibi,
Parti Meclisi üyelerinin üçte birinin yaz önerisi ve üye tam say
n üçte ikisinin
güvensizlik oyuyla görevden el çektirilebilir.
stifa eden, görevden al nan veya görevden el çektirilen üyenin yerine Parti Meclisi
taraf ndan yeni üye seçilir.
Genel Ba kan, Genel Ba kan Yard mc lar ;
* Parti örgütü ve örgüt yönetimleri,
* dari ve mali i ler,
* leti im, tan m, bas n ve halkla ili kiler,
* Kad n örgütlenmesi ve politikalar ,
* Gençlik örgütlenmesi ve politikalar ,
ve uygun gördü ü di er konulardan sorumlu olmak üzere görevlendirir.
Genel Ba kan bu konu ve alanlara Parti Meclisi üyeleri aras ndan seçim yapabilir.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Partinin di er kurullar nda görev alamazlar.
RAZLARA
N GÖREVLER
MADDE 16Merkez Yürütme Kurulu'nun karar ile görevden al nanlar gerekçeli karar n tebli inden
ba layarak 5 gün içinde Parti Meclisine itiraz edebilirler.
tiraz, genel merkeze ula mas ndan sonraki ilk parti meclisi toplant
n gündemine al r.
tirazlara ili kin kararlar gizli oyla al r. tiraz n kabulü için üye tamsay
n üçte ikilik
ço unlu unun oyu gereklidir. Aksi halde itiraz reddedilmi say r. tiraz üzerine verilen karar
kesindir.

IV. BÖLÜM
MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NUN TOPLANMASI
GÖREVLER VE ÇALI MA LKELER
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
MADDE 17Merkez Yürütme Kurulu, Partinin en üst yönetim organ r.
Merkez Yürütme Kurulu'nun sürekli çal ma halinde olmas as ld r.
Merkez Yürütme Kurulu görevlerini yerine getirirken ortak sorumluluk ta r.
Merkez Yürütme Kurulu her ay ola an, salt ço unlukla toplan r. vedi durumlarda Genel
Ba kan' n ça
ile ve/veya Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine daha
erken toplant yapabilir. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri mazeretleri halinde Genel Ba kan
bilgilendirerek kendisine vekalet edecek Merkez Yürütme Kurulu üyesini belirler. Tüzükte
yaz hükümler d nda kararlar üye tam say
n salt ço unlu u ile al r.
Merkez Yürütme Kurulu toplant lar n ça
ve gündemi ile görü ülecek konularla ilgili
yaz lar, toplant dan önce Genel Ba kan taraf ndan üyelere ula
r.
Gündem d söz isteyen en çok üç üyeye be er dakikay geçmemek üzere söz verilebilir.
Merkez Yürütme Kurulu'ndaki görü melere en az üç üye konu madan görü melerin yeterlili i
konusunda önerge verilemez.
Genel Ba kan, Partili bakanlar , Partili belediye ba kanlar , meslek kurulu lar n Partili
ba kanlar , Merkez Yürütme Kurulu'nca olu turulmu çal ma gruplar n üyelerini ve
uzmanlar Merkez Yürütme Kurulu toplant lar na davet edebilir.
Genel Ba kan, gerekli gördü ünde Merkez Yürütme Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu'nu
ortak toplant ya ça rabilir. Ortak toplant larda oylama yap lmaz; ancak, Genel Ba kan' n
istemesi halinde e ilim yoklamas yap r; e ilim yoklamas ba lay de ildir.
GÖREVLER ; GENEL OLARAK
MADDE 18Merkez Yürütme Kurulu:
Genel Kongrenin ve Parti Meclisi'nin kararlar uygular. Partinin program , ilkelerini,
amaçlar duyurmak, yaymak, benimsetmek, partiyi seçimlere haz r bulundurmak ve
seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü giri imi yapar; önlemleri ve kararlar al r.
Partinin örgütünü yönetir; çal malar yönlendirir; örgütle sürekli ileti im ve i birli i
sa lar; örgütün sorunlar çözer, örgütün yapt önerileri inceler; gerekenleri karara ba lar.
Parti örgütünün yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun çal mas izler, denetler ve
sa lar.
Partinin hukuki varl
korur. Bunun için yasalara ve tüzü e uygun bütün kararlar al r.
Partinin yasal davran ve uygulama içinde olmas na özen gösterir.
Genel Kongrenin ola an ve ola anüstü toplant lar tüzü e uygun ekilde haz rlar;
gününe, gündemine, yerine ili kin önerilerini Parti Meclisi'nin onay na sunar.
Parti program ve Genel Kongre kararlar çerçevesinde partinin politikas , stratejisini ve
seçim bildirgelerini haz rlay p Parti Meclisinin onay na sunar. Bunlar n toplumda anla p
benimsenmesi için gereken çal may yapar.

Partinin hükümetle, ba ka partilerle ili kilerini düzenler; bu konuda gereken kararlar al r.
Sendikalar, meslek kurulu lar , k rsal kesim kooperatifleri, toplumsal amaçl dernek,
kulüp, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odalar ve benzeri kurulu larla ili kileri
düzenler.
Partinin kurdu u ya da kat ld hükümetin program ile ilgili görü lerini belirler; Parti
Meclisine sunar.
Ba ka partilerden gelen kat lma, i birli i veya birle me konular nda belirledi i görü lerini
Parti Meclisine sunar.
Ara rma, yay n, parti içi e itim çal malar düzenler ve yürütür. E itim konular
saptar; e itim konusunda yararlan lacak bilgi, belge ve kaynaklar haz rlar.
Çal ma raporunu haz rlar; Genel Kongreye sunulmak üzere Parti Meclisi’nin onay na
sunar. Genel Kongre’de görü ülecek karar tasar lar ve önerilerini haz rlayarak Parti
Meclisi’ne sunar.
ll k bütçeyi haz rlar; Parti Meclisi’nin onay na sunar ve uygular. Parti kesin hesab
haz rlay p onay için Parti Meclisi'ne sunar. Süresi içinde Genel Ba kan ad na Anayasa
Mahkemesi'ne ve Yarg tay Cumhuriyet Ba savc
'na gönderir.
ll k çal ma programlar düzenler; Parti Meclisinin onay na sunar.
Partinin uluslararas ili kilerini düzenler; çal malar yürütür.
Tüzü ün öngördü ü yönetmelikleri haz rlay p Parti Meclisine sunar. Onaylad ktan sonra
uygular, örgütte uygulanmas izler ve denetler.
Belde Ba kan ve Yönetim Kurulu atamalar n, tüzü ün ve yönetmeliklerin öngördü ü
biçimde ve belirleyece i zamanda ve sürelerde yap lmas sa lar, ilçe ve il kongrelerinin
belirlenen zaman ve sürede tüzü e ve yönetmeli e uygun yap lmas izler, denetler ve sa lar.
Partinin amaçlar na uygun olarak ta r ve ta nmaz mal ile ta tlar al r; kullan r; i letir
veya satar. Ta nmaz mallar n sat için Parti Meclisi'nden yetki al r.
Parti gelirlerini artt rmak amac ile her türlü önlemleri al r, gelir makbuzlar bast r;
örgüte gönderir.
Disiplin cezalar n ba lanmas istemleri ile ilgili dosyalar haz rlar Parti Meclisi'nin
onay na sunar.
Tüzü ün di er maddelerinde Merkez Yürütme Kurulu'na verilen görevleri yerine getirir
ve gerekli kararlar al r.
Merkez Yürütme Kurulu belli konular n incelenmesinde, izlenmesinde, bilimsel
çal malar n yürütülmesinde, üyelerinden birini veya bir kaç görevlendirebilir. Bu
amaçlarla komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonlarda partinin TBMM üyelerini ve partilileri
görevlendirebilir.
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteli ine göre yeteri kadar
yard mc veya uzmanla çal ma yapabilirler. Yard mc ve uzmanlar milletvekilleri, Parti
Meclisi üyeleri ve bunlar n d nda ki iler aras ndan ilgili Merkez Yürütme Kurulu üyesinin
önerisi ve Genel Ba kan n onay ile belirlenir.
BO ALMALARA
N GÖREVLER
MADDE 19l ve lçe Ba kanl klar ile l ve lçe Yönetim Kurullar üyeliklerinden bo alma oldu unda,
bo almalar n doldurulmas için tüzük kurallar n uygulanmas na ili kin önlemleri al r.

GÖREVDEN ALMA
MADDE 20Merkez Yürütme Kurulu, parti yarar aç ndan ivedi durumlarda her örgüt yönetim
birimini bir üst yönetim biriminin görü ünü alarak ve bilgi vererek görevden alabilir.
Görevden alma karar üye tamsay
n üçte iki ço unlu u ile ve gizli oyla al r.
l Ba kan ile l Yönetim Kurulu birlikte veya yaln z l Yönetim Kurulu görevden
al nm sa Merkez Yürütme Kurulu, 7 ki ilik geçici kurul atar. l geçici kurulunun 45 gün
içinde seçimleri yapmak üzere ola anüstü il kongresini toplamas için gerekli önlemleri al r.
lçe Ba kan ile lçe Yönetim Kurulunun birlikte veya yaln z görevden al nmas halinde de
Merkez Yürütme Kurulu 5 ki ilik geçici kurul atar ve ilçe geçici kurulu 30 gün içinde
seçimleri yapmak üzere ola anüstü ilçe kongresini toplamak için gerekli önlemleri al r.
DENETLEME GÖREV
MADDE 21Merkez Yürütme Kurulu, örgütle ilgili denetleme görevlerini yerine getirmesi için parti
denetmenlerini görevlendirir.
KONGRELERE
N GÖREVLER
MADDE 22Ola an kongrelerin takvimi, ba lang ç ve biti tarihleri Merkez Yürütme Kurulunca
saptan r.
Tüzükteki ko ullar n yerine getirilmesi durumunda toplanmas gereken ola anüstü
kongrelerin gerçekle mesi sa lan r.
RAZLARA
N GÖREVLER
MADDE 23l Kongresi’nin seçim d ndaki kararlar na ili kin itirazlar, kongrenin biti ini izleyen 5
gün içinde Merkez Yürütme Kurulu’na yap r. Merkez Yürütme Kurulu 5 gün içinde itirazlar
karara ba lar. Merkez Yürütme Kurulu’nun karar kesindir.
ADAY BEL RLEMEYE
N GÖREVLER
MADDE 24Partinin kat laca seçimlerde aday olmak üzere; önseçim aday yoklamas ve merkez
yoklamas için ba vuranlarla merkez adayl isteyenler için Merkez Yürütme Kurulu’nca ön
inceleme yap r. nceleme sonuçlar Parti Meclisi’nin onay na sunulur.
GENEL BA KAN YARDIMCILARI
MADDE 25Genel Ba kan Yard mc lar n görev alanlar Genel Ba kan belirler.
Genel Ba kan Yard mc lar görev alanlar na giren konularda Genel Ba kan temsil eder.
Genel Ba kan Yard mc lar görev alanlar na giren konularda çal ma gruplar olu turabilir.
Çal ma gruplar nda partililere ve uzmanlara görev verilebilir.
Görevlerini yerine getirirken di er Genel Ba kan Yard mc lar ile e güdüm ve dayan ma
içinde çal rlar.

Çal malar ile ilgili olarak parti örgütünün her kademesi ile ileti im kurabilir, yaz ma
yapabilir ve örgüt birimlerine görev verebilirler.
Görev alan ile ilgili çal ma program haz rlar.
Genel Ba kan, yard mc lar ndan birini idari i lerden sorumlu k lar. dari i lerden sorumlu
genel ba kan yard mc parti örgütünün ba vurma ve haberle mesinden, genel evrak n
kayd n tutulmas ve muhafazas ile da
ndan da sorumludur. Partinin yaz ma ve
haberle me i lerini yürütür. Parti üye kütü ünü tutar; parti ar ivini düzenler. Genel Ba kan
bilgilendirerek Merkez Yürütme Kurulu gündemini ve Genel Ba kan n belirleyece i Parti
Meclisi gündemini haz rlar. Toplant lara ili kin tutanaklar düzenler, imzalanmas ve
korunmas sa lar.
SAYMANLIK LER
MADDE 26Genel Sayman, partinin parasal konular ndan ve saymanl k i lerinden sorumludur.
ll k bütçeyi haz rlar, y l sonu bilançosunu ve kesin hesaplar düzenler. llerden ve
ilçelerden gelen kesin hesaplar , Genel Merkez kesin hesab ile birle tirir ve Merkez Yürütme
Kurulunun onay na sunar.
Bütçe ve kesin hesab n düzenlenmesinde ve parti gelirlerinin toplanmas nda, harcamalar n
yap lmas nda, her a amada yasa ve tüzük hükümlerine uygunlu unu sa lar.
Partinin malvarl
n ve demirba lar n korunmas gözetir.
dari i lerden sorumlu k nan genel ba kan yard mc e güdüm sa layarak parti
çal anlar n özlük i lerini yürütür. Çal anlar n görevlerini noksans z yerine getirmelerini ve
verimli çal malar sa lar.
Genel Merkezin donan m ve çal ma ko ullar n iyile tirilmesine yönelik çal malar
yönetir.
YAZI MALAR VE PART S
MADDE 27Gelen ve giden tüm yaz malar, partinin yaz ma biriminden geçer ve numara al r.
Bütün yaz larda gere i ve bilgi için da m yerleri belirlenir.
Yaz malarda ilgili tüm birimlerin bilgilendirilmesine özen gösterilir.
Partiyle ilgili bilgi, belge ve yaz malar n elektronik ortamda üretilmesi, eri ilmesi ve
saklanmas sa lan r.
YÜRÜRLÜK
MADDE 28Bu yönetmelik Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018 günlü toplant nda kabul edilerek
yürürlü e girmi tir.

ÜYE KAYIT
YÖNETMEL
I . BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
MADDE 1Ço ulcu Demokrasi Partisi, üye kabul ve kay t i lemleri, Siyasî Partiler Kanunu ve Parti
Tüzü ü'ne uygun olarak bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
ÜYEL K
N BA VURAB LECEKLER
MADDE 2Ço ulcu Demokrasi Partisi'ne, Parti’nin ilke, amaç ve de erlerini benimsemeleri kayd yla
medeni ve siyasi haklar kullanma ehliyetine sahip bulunan her vatanda üye olabilir.
BA VURU
MADDE 3Partiye üye olmak isteyen ki i, bir Partilinin tan m önerisini ta yan üç örnek ba vuru
belgesi ile sand k seçmen listesinde kay tl oldu u (MERN S) muhtarl k bölgesinin ba
oldu u ilçe ba kanl na ya da ilçenin bulundu u il ba kanl na do rudan ba vurur. Ba vuru
belgesinde eksiklik varsa tamamlat r. Sadece eksiksiz doldurulmu ba vuru belgeleri i leme
al r.
lçe ba kanl klar nca istekliye duyuru yap larak doldurtulan kay t ba vuru belgesi
imzalat p üyelik aidat ile kimlik kart bedeli al narak ask ya ç kar r. Onbe günlük ask
süresi içinde itiraz edilmezse ba vuru sahibi üye yaz r ve Genel Merkez'e bildirilir.
Ba vurunun il ba kanl na yap lm olmas halinde il ba kanl üç örnek ba vuru
belgesinin kendine ait olan k sm tutarak di er iki örne i ba vuru belgesi ile birlikte her
ay n son günü ilgili ilçe ba kanl na gönderir. lçe ba kanl , il ba kanl ndan gönderilen
ba vurularla ilgili olarak da yukar daki f kra uyar nca i lem yapar.
Parti'nin kay tl üyesi olan bir ki i birden fazla ilçe ba kanl na kaydolamaz. Aksi halde
en son üyelik kayd geçerli say r.

BA VURU BELGES
MADDE 3ÇDP Üye Kay t Ba vuru Belgesi; kimlik bölümü, bilgi bölümü, ba vuru bölümü, al nd
belgesi ve di er bilgilerden olu ur.
ALINDI BELGES VER LMES
MADDE 4Ba vuru belgesini teslim alan ilçe/il ba kan veya ilçe/ il sekreteri, onlar n yoklu unda
ilçe/il yönetim kurulunun karar yla görevlendirilmi üyesi, "al nd belgesi"ni doldurarak
imzalar ve mutlaka ba vurana verir.
ELEKTRON K YOLLA ÜYEL K
MADDE 5
Üyelik için elektronik yolla ba vuru yap labilir.
Bu yolla ba vuruda bulunanlar n isimleri elektronik ortamda ilçe ba kanl klar n
eri imine aç k tutulur.
lçe ba kanl klar , ba vuru sahibinin partiye al nmas nda sak nca görmeleri halinde
ba vuru tarihinden itibaren üç gün içerisinde bu durumu Merkez Yürütme Kurulu’na bildirir.
Merkez Yürütme Kurulu, varsa ilçe ba kanl
n görü ünü de de erlendirerek, üyeli e
kabulünde engel olmayanlar n üyeliklerine karar verir.
Üyelik i leminin tamamlanmas için, ba vuru sahibine gönderilecek olan ve elektronik
ba vurunun teyidini amaçlayan belgenin, ba vuru sahibi taraf ndan imzalanarak geri
gönderilmesi gerekir. Bu i lem tamamlanmadan, ba vuru sahibi üye kütü üne kaydedilmez.
Elektronik yolla üyeli e kabul edilenlerin üyesi olduklar ilçe ile irtibatlar sa lan r.
LG LER N GEÇERL
MADDE 6Genel Merkez; ilçe ba kanl klar , il ba kanl klar ve disiplin kurulu ba kanl klar ndan
lgili Genel Ba kan Yard mc ’na gelen yaz bilgilere göre i lem yapar. Gelen bilgiler
aras nda çeli ki olmas durumunda; çeli ki il ve ilçe bilgileri aras nda ise, ilin bilgisi geçerli
say r; çeli ki Merkez Disiplin Kurulu ile il disiplin kurulu bilgileri aras nda ise, Merkez
Disiplin Kurulu bilgisi geçerli say r.
Genel Merkez, kendisine gönderilmemi bilgilerin i lenmemesinden ve sonuçlar ndan
sorumlu tutulmaz.
lçe Ba kanl klar ndaki bilgiler ile Genel Merkez bilgileri aras nda farkl k olmas
durumunda Genel Merkezdeki bilgiler geçerlidir.
Genel Merkez, gelen üye ba vuru belgelerini, ba vuran n ad , soyad ve ilçesini
gösteren yaz tutanakla teslim al r.
YURT DI INDAN BA VURULAR
MADDE 7Yurt d nda ya ayan yurtta lar, üyelik ba vurular bir yaz ile Genel Merkez’e yaparlar.
Yaz ya yurt d nda sürekli oturduklar yerin adresi ile Türkiye'de iken oturduklar ilçedeki

aç k adresi ve Nüfus Hüviyet Cüzdan n onayl örne ini eklerler. Genel Merkez ba vuruyu bir
hafta içinde ilgili ilçe ba kanl na gönderir. lgili ilçe ba kanl gerekli incelemeleri ve
lemleri bu yönetmelik uyar nca yerine getirir.
Yurt d nda ya ayan yurtta lar n internet yoluyla üyelik ön ba vurular na ili kin i lemler
de, bu yönetmelik hükümlerine göre yap r.
LEMLER N AÇIKLI I
MADDE 8lçenin üyelikle ilgili bilgi ve belgeleri, o ilçede kay tl üyelere aç kt r.
DENETLEME
MADDE 9lçelerin ve il ba kanl klar n üyelikle ilgili i lemleri, Parti Meclisi üyeleri, il
ba kanl klar ile Merkez Yürütme Kurulu'nca görevlendirilen denetmenlerce denetlenebilir.
II. BÖLÜM
BA VURU SONRASI LEMLER VE ÜYEL K
ÇDP ÜYE KAYIT BA VURU DEFTER
MADDE 10ÇDP Üye Kay t Ba vuru Defteri, üye kay t ba vurular n kaydedildi i, lgili parti
merciince temin edilip, al nd belgesi kar
nda ilçe ba kanl na teslim edilen ve bu
Yönetmelik'te gösterilen kurallara uyularak doldurulan ve saklanan defterdir. ÇDP Üye Kay t
Ba vuru Defteri'ne, defteri kullanacak ilçenin ismi, sayfa say , kaç ba vuruya yetece i,
hangi tarihte kullan lmaya ba lanaca ve onay tarihi yaz r. Üye kay t defteri de di er
defterlerle birlikte ilçe seçim kurulu ba kan nca mühürlenir ve onan r. (SPK. 60)
lçe ba kanl na teslim edilen ÇDP Üye Kay t Ba vuru Defteri'nin lçe Yönetim
Kurulu'nun hangi üyesi taraf ndan saklanaca ve doldurulaca , ilçe yönetim kurullar nca
belirlenir ve lçe Yönetim Kurulu Karar Defterine yaz r. Her görev de iminde, ÇDP Üye
Kay t Ba vuru Defteri, lçe Ba kan 'na teslim edilir.
ÇDP ÜYE KAYIT BA VURU DEFTER 'N N DOLDURULMASI
MADDE 11Üye olmak isteyen ki inin ilçe ba kanl nda doldurdu u ba vuru belgeleri, yetkili lçe
Yönetim Kurulu Üyesi taraf ndan ÇDP Üye Kay t Ba vuru Defteri'ne kaydedilir ve defter
ba vurana imzalat r.
lçe ba kanl klar ba vuran yurtta a ait ba vuru belgesindeki bilgileri, hemen ba vuru
defterine geçirmek ve belgede yaz oldu u gibi aynen kaydetmekle görevlidir.
LK NCELEME VE
RAZ
MADDE 12lçe Yönetim Kurulu, ÇDP üye kay t ba vuru veya ön ba vuru belgelerinde yaz ve ÇDP
üye kay t ba vuru defterine yaz lm ki ilerin durumunu inceleyerek, Siyasi Partiler

Kanunu'na göre Ço ulcu Demokrasi Partisi'ne üye olamayacaklar ile Ço ulcu Demokrasi
Partisi'ne kaydolmas için MYK karar gereken ba vurular ay r.
Üyelik ba vurusu, izleyen ay n birinci gününden ba layarak ilçede 15 gün süreyle ask ya
kar r. Bu süre içerisinde itiraz edilmez ise ba vuru sahibi üye yaz r. ÇDP ilçe yönetimi,
üye kay t ba vuru belgelerinin birinci kopyas en geç 15 gün içinde Genel Merkeze, ikinci
kopyas il ba kanl na gönderir.
Partililer ask süresi içinde ilçe yönetim kuruluna, üyelik ba vurular yla ilgili itirazda
bulunabilirler. Ço ulcu Demokrasi Partisine üye yaz lmas na itirazlar, ask süresi içinde
ask n yap ld ilçe ya da il ba kanl na yap r.
tirazlar, ad, soyad ve adres belirtilerek, yaz , imzal ve itiraz edilen her ki i için ayr , ayr
olarak yap r.
lçe yönetim kurulu, itirazlar (15) gün içinde inceleyerek karara ba lar ve ilçe yönetim
kurulunun gerekçeli karar , en geç (15) gün içinde, partiye al nmalar nda yasalar ve tüzük
aç ndan sak nca bulunanlarla di er ilgililere bildirir.
lgili, bu bildirime kar , il yönetim kuruluna (10) gün içinde itiraz edebilir.
lçe ba kanl arac
ile yap lan itiraza, ilçe yönetim kurulunun gerekçeli karar da
eklenerek, dosya (5) gün içinde il yönetim kuruluna gönderilir.
tiraz, do rudan il yönetim kuruluna yap lm ise, il yönetim kurulu, ilçe yönetim
kurulunun gerekçeli karar (5) gün içinde ister ve ilçe yönetim kurulu dosyay (5) gün içinde
il yönetim kuruluna gönderir.
Genel Merkez, Üye Kay t Ba vuru Belgelerinin Genel Merkez'e geli tarihinden en fazla
bir ay önceki tarihe göre i lem yapar.
Üye ba vuru belgelerini onbe gün içinde göndermeyen ilçe yöneticileri hakk nda disiplin
hükümleri uygulan r.
L YÖNET M KURULU'NA BA VURU VE KARAR
MADDE 13lçe Yönetim Kurulu, Ço ulcu Demokrasi Partisi'ne üye olmas nda sak nca gördüklerini,
bir yaz ve ba vuru belgesiyle birlikte onbe gün içinde il ba kanl na bildirir ve ÇDP Üye
Kay t Ba vuru Defteri'ne üyeli e itiraz edildi ini yazar.
l yönetim kurulunun en geç onbe gün içinde incelemesini tamamlayarak verece i karar,
yedi gün içinde ba vurana ve ilçe ba kanl na bildirilir.
l yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun karar kabul etmi ise, ÇDP Üye Kay t
Ba vuru Defteri'nde ba vuran n ismi hizas na il ba kanl
n karar bildirim tarihi ve durum
yaz r.
l yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun karar yerinde görmemi ise, karar ilçeye
bildirilir ve i lem yap r.
l yönetim kurulunun bu karar kesindir.
ÜYEL
N BA LAMASI
MADDE 14Partiye üye olmak için ba vuran n üyeli inin ba lama tarihi, ba vurusunun kabulü
tarihidir. Tüzü ün 7. maddesine göre Merkez Yürütme Kurulunca üyeli e kabul edilenlerin
belgeleri il ve ilçe ba kanl klar na gönderilir.

LÇE ÜYE KAYIT DEFTER
MADDE 15Üye olanlar, lçe Üye Kay t Defterine kaydedilir.
III. BÖLÜM
PART K ML K BELGES
ML K BELGES
MADDE 16Üyelere "Parti Kimlik Belgesi" verilir.
Parti kimlik belgesinin haz rlanmas , Genel Merkezce, üyelere da
ba kanl klar nca yap r.

lmas ise ilçe

IV. BÖLÜM
LG LERDEK DE
KL KLER

YER DE
RME
MADDE 17ÇDP Üye Kay t Ba vuru Belgesi'nde bildirdi i adresi de en üye, yeni adresini üç ay
içinde yeni ilçesine bildirmek zorundad r. lçeler kendilerine yap lan bildirimleri ayda bir
Genel Merkez’e bildirirler.
Üyeler ve ilçeler, ba vuru belgelerindeki de iklikleri, yaz bilgilerdeki ya da kendi
durumlar ndaki de iklikleri Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.
De ikli in bildirilmemesi halinde Genel Merkez, eski bilgiye göre hareket eder ve
çizelge haz rlar. Bu durumdan do acak sorumluluklar üyeye aittir; Parti'ye herhangi bir
sorumluluk yüklenemez.
PART 'DEN AYRILMA
MADDE 18Parti'den ayr lmak istediklerini yaz olarak bildiren üyelerin adlar , imzalar n
kendilerine ait oldu u saptand ktan sonra, ba bulunduklar ilçe taraf ndan Genel Merkeze
bildirilir.
lçe ba kanl ayr lma yaz
n kendisine ula
tarihi, Üye Ba vuru Defteri'ne yazar.
AD S LME
MADDE 19Disiplin suçlar d nda, partilinin, ba vuru belgesinde yanl bilgi verdi i, üyeli e yaz m
ras nda yasalar n ve Tüzü ün öngördü ü nitelikleri ta mad ya da bu niteliklerini
sonradan yitirdi i anla rsa ilçe ba kanl durumu, il ba kanl na bildirir.
l ba kanl , partili üyeden yaz olarak bilgi ister. Bu yaz onbe gün içinde
cevaplanmazsa ya da cevap geçerli ve yeterli bulunmazsa, il yönetim kurulu o partilinin ad
silmeye karar verir. Durumu onbe gün içinde ilgiliye, ilçesine ve Genel Merkez’e bildirir.
lgili, ad silme karar n kendisine bildirilmesinden ba layarak onbe gün içinde Merkez
Yürütme Kurulu'na itiraz edebilir. Merkez Yürütme Kurulu'nun karar kesindir.

Ad silme kesinle ince durum, Merkez Yürütme Kurulu'nca ilgili il ve ilçe ba kanl klar na,
bildirilir ve ilgiliye duyurulur.
Yarg organlar n veya seçim kurullar n kararlar na uyularak ad silinenler için de
Merkez Yürütme Kurulu ayn i lemi yapar. (SPK. 102)
PL N KURULU KARARLARININ B LD LMES
MADDE 20l ve Merkez Disiplin Kurulu Ba kanlar , üyeler hakk nda verdikleri kararlar n bir özetini,
en geç 30 gün içinde Genel Merkez’e lgili Genel Ba kan Yard mc ’na bildirirler.

GEÇ

V. BÖLÜM
VE SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK
MADDE 21Bu Yönetmelikteki de iklikler Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi'nin
11 ubat 2018 günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

PL N
YÖNETMEL
AMAÇ
MADDE 1Bu Yönetmelik, parti içi disiplin i lerini düzenlemek üzere, 24 Aral k 2017 tarihli 1.
Ola an Kongre’de de tirilen tüzük hükümleri do rultusunda haz rlanm r.
TANIMLAR
MADDE 2Bu yönetmelikte geçen,
a. Disipline sevk edilen: Hakk nda disiplin kovu turmas aç lmas ve disiplin cezas
verilmesi istenilen partiliyi,
b. ikâyetçi: Bir söz, eylem ve davran nedeniyle disiplin kovu turmas aç lmas talebinde
bulunan partiliyi,
c. Disiplin soru turmas : Bir disiplin suçlamas nedeniyle ba lat lan incelemeyi,
d. Parti suçu: Üyelerin, parti tüzük ve program na, kongre ve yetkili organ kararlar na
ayk dü en ve partide ald görev ve sorumluluk ile ba da mayan veya yasalarca suç
say lan tutum, davran ve eylemleri,
e. Disiplin cezas : Parti suçu i leyen üyelerin, dikkatlerinin çekilmesi, kusurlar n
bildirilmesi, partiden geçici veya kesin olarak ç kar lmas ,
ifade eder.
GÖREV
MADDE 3Parti suçlar cezaland rma görev ve yetkisi disiplin kurullar
PL N KURALLARI
MADDE 4Partinin Disiplin Kurullar ,
a. Merkez Disiplin Kurulu,
b. l Disiplin Kurulu,
c. TBMM Grup Disiplin Kurulu’ndan olu ur.

nd r.

KURULLARIN SEÇ
MADDE 5a. Merkez Disiplin Kurulu, Kongrece gizli oyla seçilen yedi (7) as l ve iki (2) yedek
üyeden olu ur.
b. l Disiplin Kurulu, l kongresince seçilen üç (3) as l ve bir (1) yedek üyeden olu ur.
c. TBMM Disiplin Kurulu'nun kurulu , görev ve yetkileri, grup iç yönetmeli ince
belirlenir.
ÜYELER N N TEL KLER
MADDE 6Disiplin Kurulu üyeli ine aday olmak ve seçilebilmek için, disiplin cezas almam olmak
gerekir.
Disiplin Kurulu üyeleri ile parti aras nda bir hizmet ba kurulamaz; kendilerine partiden
hiçbir gelir sa lanamaz.
ler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve s hri h mlar, ayn disiplin kurulunda görev
alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara kat lamazlar.
KURULLARIN ÇALI MA YÖNTEM
MADDE 7A. Merkez Disiplin Kurulu’nun Toplant ya Ça lmas ve Toplanmas
1) lk Toplant ya Ça ve Seçim: Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, seçim sonuçlar n
aç klanmas izleyen 15 gün içinde, Genel Ba kan' n ça
ile en ya üyenin ba kanl nda
toplan r. Üçte iki ço unlu un bulunmas halinde gizli oyla, kendi aralar nda bir ba kan, bir
ba kan yard mc ve bir sekreter üye seçerler.
lk toplant da yeterli say bulunamazsa kat lanlar durumu tutana a ba layarak bir hafta
sonra, ayn gün ve ayn yerde, ayn gündemle üye tam say
n salt ço unlu uyla
kendili inden toplan r ve haz r bulunanlar n ço unlu uyla seçimi yapar.
Toplant sonunda seçim sonuçlar saptayan bir tutanak düzenlenir ve bir örne i Genel
Ba kanl a verilir.
2. Toplant : ncelenmesi gereken i lerin bulunmas veya tedbire (önleme) itiraz gibi ivedi
durumlarda, kurul ba kan en az 48 saat önce duyuru yapmak ko uluyla, kurulu toplant ya
ça rabilir.
B. l Disiplin Kurulunun Toplant ya Ça lmas ve Toplanmas
1. lk Toplant ya Ça ve Seçim: l Disiplin Kurulu üyeleri, seçim sonuçlar n
aç klanmas izleyen ilk hafta içinde il ba kan n ça
ile en ya üyenin ba kanl nda
toplan r. Üçte iki ço unlu un bulunmas halinde, gizli oyla kendi aralar ndan bir ba kan, bir
ba kan yard mc ve bir sekreter üye seçerler.
lk toplant da yeterli say bulunamazsa kat lanlar durumu tutana a ba layarak bir hafta
sonra, ayn gün ve ayn yerde, ayn gündemle üye tam say
n salt ço unlu uyla
kendili inden toplan r ve haz r bulunanlar n ço unlu uyla seçimi yapar.
Toplant sonunda seçim sonuçlar saptayan bir tutanak düzenlenir ve bir örne i l
Ba kanl na verilir.

2. Toplant : ncelenmesi gereken i lerin bulunmas veya tedbire (önleme) itiraz gibi ivedi
durumlarda, kurul ba kan en az 48 saat önce duyuru yapmak ko uluyla, kurulu toplant ya
ça rabilir.
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
MADDE 8Disiplin Kurullar üye tam say
n en az üçte iki ço unlu u ile toplan r ve kat lanlar n
ço unlu u ile karar verir.
Ancak 2820 say Siyasi Partiler Kanununun 102 inci maddesinin 2 inci f kras nda
gösterilen haller d nda, partiden kesin ç karma cezalar için üye tam say
n salt
ço unlu unun oyu gereklidir.
ÜYEL KLERDE BO ALMA
MADDE 9Disiplin kurullar nda bo alma halinde yedekler s rayla ça
r. Bu ça
Merkez Disiplin
Kurulu için Genel Ba kan, l Disiplin Kurullar için l Ba kan yapar.
Yedeklerin ça lmas ndan sonra, üye say , Merkez Disiplin Kurulunda 4, l Disiplin
Kurulunda 2 üyenin alt na dü erse yeni kurul, ola an Kongre veya il kongresine kadar görev
yapmak üzere Parti Meclisi taraf ndan seçilir.
Mazeretsiz olarak üst üste kurulun üç toplant na kat lmayan üyenin üyeli i dü er.
Ayr lma i leminin kesinle mesinden sonra yerine hemen yede i ça
r.
l Disiplin Kurulu üyeleri bu dü me i lemine kar be gün içinde Merkez Disiplin
Kurulu’na itiraz edebilirler. tiraz üzerine Merkez Disiplin Kurulu’nca verilen karar kesindir.
Merkez Disiplin Kurulu'nda dü me i lemine kar ise ilgili üye be gün içinde Parti
Meclisine ba vurabilir. nceleme sonucu verilen karar kesindir.
PL N LER NDE YETK
MADDE 10A. Merkez Disiplin Kurulu,
1. Parti Meclisi'nin talebi üzerine, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ba kan ve
üyeleri, TBMM üyeleri, partili büyük ehir belediye ba kanlar ,
2. Merkez Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, il ba kanlar , il yönetim kurulu üyeleri, il
disiplin kurulu ba kan ve üyeleri ile il ve ilçe belediye ba kanlar ,
hakk nda disiplin soru turmas ve kovu turmas yapmaya yetkilidir.
B. l Disiplin Kurulu,
il yönetim kurulunun talebi üzerine Merkez Disiplin Kurulu’nun yetkisi d nda kalan parti
üyeleri ve görevliler hakk nda disiplin soru turmas ve kovu turmas yapmaya yetkilidir.
C. Grup Disiplin Kurulu,
Grup Yönetim Kurulunun talebi üzerine partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç
yönetmeli e, ba lay grup kararlar na ayk ya da grup onuruyla ba da mayan eylem ve
davran lar ndan do an parti suçlar ile birbirleriyle olan anla mazl klar karara ba lar.
D. vedi durumlarda
Merkez Yürütme Kurulu, il yönetim kurullar n tedbirli (önlemli) olarak görevden derhal
uzakla rma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.

PART SUÇLARI
MADDE 11da yaz olan tutum, davran ve eylemler ile bunlar n yap lmas
kolayla rmak ve övmek parti suçudur.

desteklemek,

A. Kesin Ç karma Cezas Verilmesini Gerektiren Parti Suçlar
a. Programa ve tüzük kurallar na, Genel Kongre ve yetkili organ kararlar na ayk
davranmak,
b. Partide ald klar görev ve sorumlulukla ve üyelikle ba da mayan tutum ve davran larda
bulunmak,
c. Parti kay t ve defterlerini saklamak, görevi devir s ras nda bunlar teslim etmemek,
d. Parti do rultusuna ve temel ilkelere ayk siyasal çal malara ve eylemlere katk da
bulunmak,
e. Parti adaylar na kar veya ba ka parti adaylar ndan yana aç k veya gizli çal mak,
f. Kongre, grup ve meclis i lemlerinin, seçim çal malar n yasa, tüzük ve yönetmelik
kurallar na uygun olmas engellemek, bozmak, bozdurmak amac ile yetkili organlara ve
ki ilere kar tüzü e uygun itirazlar d nda her türlü engelleyici davran ta bulunmak,
g. Partiye üye yaz
ve temsille ilgili kurallar çi nemek, parti içi seçimlere hile
kar rmak,
h. Parti çal malar nda, özellikle kongrelerde üyelere ve görevlilere eylemli sald da
bulunmak, çal may engellemek veya önlemek.
B. Geçici Ç karma Cezas Verilmesini Gerektiren Parti Suçlar
a. Gerçe e ayk olarak Partide kendisine belli görevler verilmi gibi davranmak ve
çal mak,
b. Parti içinde ayk k gözetmek ve ayr mc k yapmak,
c. Gizli yap lmas kararla
lan toplant lardaki konu malar aç klamak,
d. Parti çal malar nda üyelere sözlü ya da eylemli sald da bulunmak, Parti düzenini
bozmak, çal malar aksatmak,
A bendinin (e), (f), (g) ve (h) alt bendlerinde belirtilen parti suçlar n özel ko ullar
nedeniyle hafif say lacak durumlar nda suç say lan eylemi i leyenin etkin pi manl k
göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile geçici ç karma cezas verilebilir.
C. K nama Cezas Verilmesini Gerektiren Parti Suçlar
a. Parti yararlar zedeleyici yay n ve propaganda yapmak,
b. Parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, Parti çal malar zorla
eylem ve
davran larda bunmak,
c. Parti üyeleri ve yöneticileri hakk nda bilerek veya isteyerek asl olmayan söylentiler
karmak, bunlar yaymak,
d. Geçerli özrü olmaks n seçimlerde oy kullanmamak,
B bendinin (a), (b), (c) alt bendlerinde belirtilen parti suçlar n özel ko ullar nedeniyle
hafif say lacak durumlar nda ve parti suçu say lan eylemi i leyenin etkin pi manl k göstermesi
halinde görevli disiplin kurulunun karar ile k nama cezas verilebilir.

D. Uyarma Cezas Verilmesini Gerektiren Parti Suçlar
a. Partililerin ki ilikleri ile u ra mak, parti üyeleri hakk nda küçük dü ürücü sözler
söylemek, sövmek,
b. Parti binalar na ve mallar na zarar vermek,
c. C bendinin (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilen parti suçlar n özel ko ullar nedeniyle
hafif say lacak durumlar nda ve suç say lacak eylemi i leyenin etkin pi manl k göstermesi
halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile uyarma cezas verilebilir.
PL N CEZALARI
MADDE 12 Parti suçu i leyen partiliye verilecek disiplin cezalar unlard r:
1. Uyarma : Yaz olarak dikkat çekmektir.
2. K nama : Yaz olarak kusur bildirmedir.
3. Geçici ç karma: Üyenin bir y ldan iki y la kadar parti ile ili kisinin kesilmesidir.
4. Kesin ç karma: Üyenin parti ile ili kisinin kesilmesidir.
Üyeler hakk nda disiplin cezas talebinde bulunan organ, suçlama konusunu ve istedi i
cezay aç k olarak belirtir. Disiplin kurullar taleple ba de ildir. Soru turma sonunda
kan tlara göre karar verilir.
Disiplin kurullar , tüzü ün 55. maddesindeki esaslar içinde, yukar da yaz cezalar
vermeye yetkilidir.
Disiplin cezas verilmesine neden olan tutum, davran ve eylemlerin tekrar nda bir üst
derece ceza uygulan r.
nama cezas alanlar, karar n kesinle mesinden ba layarak bir y l süre ile parti
organlar na seçilemezler, seçilmi iseler görevlerinden al rlar.
Geçici ç karma cezas alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tan nan haklar kullanamazlar
ve cezalar n tamamlanmas ndan itibaren (6) ay süre ile parti organlar na seçilemezler.
Geçici ç karma cezas n uygulanmas s ras nda ki inin, parti program na, tüzü üne ve yetkili
organlar n ba lay kararlar na uyma yükümlülü ü devam eder.
nama ve geçici ç karma cezalar , cezay veren kurul taraf ndan, üyenin yaz bulundu u
il ve ilçe ba kanl klar na bildirilir ve ilgilinin cezas , defterlere ve çizelgelere i lenir. Ayr ca
üye kütü üne i lenmek üzere Genel Merkeze verilir.
Kesin ç karma cezas alanlar n adlar silinir, kimlikleri Genel Merkezce bütün örgütlere
duyurulur. Geçici olarak ç kar lmas na karar verilen belediye ba kan , belediye meclis üyeleri
ve il genel meclisi üyeleri bu süre içinde grup toplant lar na kat lamazlar.
Disiplin Kurullar , cezalar n yürürlük tarihlerini, tedbir (önlem) için tedbirin (önlemin)
al nd tarihi, tedbirli (önlemli) olmayanlar için karar n kesinle me tarihini kararlar nda
belirtirler.
Disiplin kurulu kararlar , kesinle ti i tarihte yürürlü e girer.
Uygulamada, tedbirli (önlemli) olarak geçirilen süre, verilen cezadan indirilir. Tedbirli
(önlemli) i lerde, karar kesinle inceye kadar, tedbir (önlem) sürer.
PL N KOVU TURMASINA BA LANMASI
MADDE 13lçelere ba mahalle veya köylerdeki partililerden birinin parti suçu i ledi inin
bildirilmesi üzerine;

lçe ba kan , hakk nda ikayette bulunulan partilinin olayla ilgili aç klamas , kimlik ve
adresini, parti üyelik belgesinin onayl örne i, varsa yak nma konusu olay saptayan tutanak
ve kan tlar , tan klar n adlar ve adreslerini, önerilen disiplin suçunu içeren bir dosya
düzenleyerek, görü mesi için hemen ilçe yönetim kuruluna sunar.
lçe Yönetim Kurulu dosyay inceleyerek görü ve karar ile birlikte en k sa sürede il
ba kanl na gönderir.
L YÖNET M KURULUNDA SORU TURMA
MADDE 14l ba kan , ilçeden gelen dosyay geli ini izleyen ilk yönetim kurulu toplant
gündemine almakla yükümlüdür.

n

l yönetim kurulu, dosya üzerinde yapaca inceleme sonunda, dosyan n tamamlanm
oldu u görü ünde ise disiplin soru turmas aç lmas na ya da aç lmamas na karar verir.
l yönetim kurulu inceleme sonucunda, dosyay noksan görürse, noksanlar n tamamlanmas
için gerekli i lemlerin yap lmas na karar verir.
Noksanlar n giderilmesi i lemlerini il yönetim kurulu do rudan yapabilece i gibi bir ya da
birden çok üyesini görevlendirebilir. Zorunlu durumlarda ilçe örgütlerine de görev verebilir.
Dosyan n noksanlar n tamamlanmas ndan sonra, il ba kan dosyay il yönetim kurulunun ilk
toplant
n gündemine koyar.
l yönetim kurulu gerekli hallerde do rudan disiplin soru turmas açabilir.
l Disiplin Kurullar , 11. Madde’de say lan fiillerin hangisinin ihlal edildi ini, buna ili kin
belge ve bilgilerin bulunup bulunmad
kontrol eder. Dayana olmayan ihbar ve kararlar ,
sevk eden birimlere iade ederek delillendirilmesini ister.
L D PL N KURULUNDA NCELEME
MADDE 15l Disiplin Kurulu, soru turma dosyas ele ald ilk oturumda, görevli ve yetkili olup
olmad , soru turma talebinin, tüzü e ve yönetmelik hükümlerine uygun bulunup
bulunmad yönlerinden inceleme yapar.
Eksiklikler varsa tamamlanmas
l Yönetim Kurulu’ndan ister. l Yönetim Kurulu bu
talebi 15 gün içinde yerine getirmek zorundad r.
lk incelemeden sonra l Disiplin Kurulu, hakk nda disiplin soru turmas aç lan partiliden
yaz yla savunmas ister. Bu yaz da cezan n istenmesine neden olan eylemler ile
uygulanmas istenen disiplin cezas aç kça gösterilir.
Savunma yaz veya sözlü olarak yap labilir. Savunma süresi, savunmaya ça yaz
n
ilgiliye tebli tarihinden ba lamak üzere 15 gündür. Savunma süresini geçirenler, savunma
hakk ndan vazgeçmi say rlar.
Soru turma, kurul halinde yap labilece i gibi, görevlendirilecek bir veya birkaç üye
arac
ile de yapt labilir. Kurul, incelemeleri belgeler üzerinde yapar, gerek görürse tan k
dinler, kan t toplar. Gerekirse, geli en duruma göre soru turman n geni letilmesine karar
verebilir.
Disiplin Kurulu, gönderilen i leri en geç iki ay içinde sonuçland p karara ba lar. Bu süre
içinde karar verilemezse gerekçe gösterilerek, Parti Meclisi'nden ek süre istenir. Bu süre bir
ay geçemez.
Seçimler s ras nda veya yay n yoluyla yahut aç k toplant larda i lenen suçlar n

soru turulmas nda, savunma süresi 7, inceleme süresi 20 ve ek süre 10 gündür.
Disiplin kurulu taleple ba de ildir. Soru turman n tamamlanmas ndan sonra kurul,
"Disiplin Cezas Verilmesi"ne veya "Ceza Verilmesine Yer Olmad "na karar verir.
Verilen karar gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde ilgiliye tebli edilir ve
kesinle ti i tarihte yürürlü e girer.
L D PL N KURULU KARARINA
RAZ
MADDE 16Disipline sevk edilen ile, l Yönetim Kurulu ve varsa ikâyetçi, l Disiplin Kurulu’nun
karar na kar tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz
edebilirler.
RAZ ÜZER NE NCELEME
MADDE 17Merkez Disiplin Kurulu, itiraz dosya üzerinden inceler. Disiplin cezas verilmi olan
partiliyi talebi üzerine veya re'sen dinlemek üzere ça rabilir.
Haklar nda geçici veya kesin ç karma karar verilmi olanlar n dinlenme talebinin kabulü
zorunludur.
Ça ld halde, hakl bir mazereti olmaks n gelmeyen, dinlenme talebinden vazgeçmi
say r.
Merkez Disiplin Kurulu'nun itiraz üzerine verece i karar kesindir.
MERKEZ D PL N KURULU'NUN DO RUDAN KARARA BA LAYACA I
LERDE KOVU TURMA
MADDE 18Parti Meclisi’nce gönderilen ve Merkez Disiplin Kurulu'nun görev alan na giren i lerde
soru turma, 15'inc maddede gösterilen ekilde yap r. Ancak, eksiklerin tamamlanmas için
öngörülen süre 20 gün, karar verme süresi 4 ayd r.
nceleme tamamlan nca, soru turman n bitti i belirtilir ve gerekli karar verilir. Merkez
Disiplin Kurulu'nun karar kesindir.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. f kras uyar nca, Yarg tay Cumhuriyet
Ba savc
n partiden kesin olarak ç kar lmas istedi i üye, Merkez Yürütme Kurulunca
geciktirilmeksizin Merkez Disiplin Kurulu'na gönderilir.
Merkez Disiplin Kurulu gecikmeksizin toplanarak, konuyu öncelikle görü ür ve 7 gün
içinde karara ba lar. lgili üye, kurulun konuyu ele ald ilk toplant da yaz veya sözlü
olarak savunma yapabilir.
PL N KURULLARININ ÇALI MASINA
N ORTAK KURALLAR
MADDE 19daki hükümler tüm disiplin kurullar için geçerlidir.
a. Üyeler hakk nda disiplin cezas talebinde bulunan organ, suçlama konusu fiili, bu fiilin
hukuki nitelendirilmesini ve istedi i cezay aç k olarak belirtir. Disiplin kurulu, yetkili makam
taraf ndan isnad edilen fiil ile ba
r; ancak hukuki nitelendirmeyle ve talep edilen cezayla
ba de ildir. Soru turma sonunda kan tlara göre karar verilir.
b. Disiplin Kurulunca yap lan ya da yapt lan soru turma ve incelemelerde üç nüsha

tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, soru turmay yapanlar taraf ndan imzalan r. Disiplin
Kurulu'na verilen partilinin dinlenmesine ili kin tutana n bir örne i isterse kendisine verilir.
c. Kurula gelen dosyaya esas ve karar numaras verilir. Kararlar ba kan ve üyeler
taraf ndan imzalan r ve mühürlenir. Kararlar n saklanmas nda, ba kan ve sekreter üye
sorumludur.
d. Kurul üyeleri, Disiplin Kuruluna verilen partiliye ve tan a ba kan arac
ile veya
ba kan n izniyle do rudan soru sorabilir.
e. Tan a, konu maya ba lamadan önce, olay hakk ndaki bilgi ve görgülerini do ru
söyleyece ine dair partiye giri lerinde verdikleri onur sözü an msat r.
f. Disiplin soru turmas i lemlerinde, üyenin, üye yaz m merkezindeki adresine yap lan
bildirimler yeterli ve geçerlidir. Ça ka
taahhütlü olarak gönderilir.
g. Disiplin soru turmas ça ve duyuru i lemleri, illerde il ba kanl , Genel Merkezde
Genel Ba kan Yard mc lar yaz ma birimleri arac
ile yap r.
h. Parti organlar , disiplin kurullar n incelemelerini kolayla rmak ve isteklerine
süresinde cevap vermek zorundad rlar.
i. Bir üyenin disiplin kuruluna gönderilmesinden sonra partiden ayr lmas halinde
soru turma durdurulur. Soru turma dosyas , o üyenin partiye yeniden girmek istemesi halinde
göz önüne al nmak üzere saklan r. Durum, üye yaz m fi ine i lenir.
j. Disiplin kurullar , kararlar nda olay n niteli ini ve karar n gerekçesini aç kça gösterirler.
Disiplin kurullar nda çekimser oy kullan lamaz. Karara kar oy kullanan üye, bunun nedenini
gerekçeli olarak karar n alt na yazmak zorundad r.
KARARLARIN TEBL
VE UYGULANMASI
MADDE 20Disiplin kurullar nca parti üyeleri hakk nda verilen kararlar, gerekçeleri ile birlikte 30 gün
içinde ilgiliye ve yetkili yönetim birimlerine tebli olunur.
Kesinle en Disiplin Kurulu kararlar , Merkez Yürütme Kurulu ile ilgili yönetim birimleri
taraf ndan aynen ve süresinde uygulan r.
PL N SUÇLARINDA SÜRE A IMI
MADDE 21Yetkili disiplin kuruluna, i lendi i tarihten itibaren iki y l içinde gönderilmeyen parti
suçlar hakk nda soru turma yap lamaz.
GÖRÜ ME VE KARAR YASA I
MADDE 22Disiplin kurullar nda, gönderme yetkisi bulunan yönetim birimlerinin kararlar ile disiplin
kurullar nca verilen disiplin cezalar hakk nda, partinin her kademesindeki toplant ve
kongrelerde görü me yap lamaz ve bu konularda karar al namaz.
TANIKLIK GÖREV
MADDE 23Disiplin Kurullar nda tan kl k görevi, parti görevi niteli indedir. Bu görevden kaç nan
partililer hakk nda, Tüzük hükümleri uygulan r.

PL N KONUSUNDA TEDB R (ÖNLEM) KARARI
MADDE 24Partiden geçici veya kesin ç karmay gerektiren hallerde, disiplin kurullar na göndermeye
yetkili yönetim birimleri, tedbir (önlem) niteli inde olmak üzere ve gerekçeleri ile birlikte
disiplin kurullar na gönderilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzakla rabilirler.
lgili, bu tedbir (önlem) karar n kald lmas , gönderildi i Disiplin Kurulu'ndan 3 gün
içinde isteyebilir. Bu istek disiplin kurulu taraf ndan 7 gün içinde karara ba lan r.
BA
LAMA
MADDE 25Kesinle en cezalar ba lama yetkisi, Parti Meclisi'ndedir.
Merkez Yürütme Kurulu, ba lama isteyenin yaz ba vurusunu, bu ba vuruyu Disiplin
Kurulu'na gönderen örgüt yönetim biriminin de görü ünü alarak, disiplin dosyas ile birlikte
Parti Meclisi’ne sunar.
Parti Meclisi karar gizli oyla verir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 26Bu yönetmelik Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ile Parti Meclisinin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

MAL
LER
YÖNETMEL
I. BÖLÜM
KAPSAM
MADDE 1Ço ulcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile il ve ilçe örgütlerinin gelir, gider, bütçe,
muhasebe ve kesin hesap i leri ile bu i lerin yürütülmesi ve malvarl
n yönetilmesine
ili kin i ve i lemler, Siyasi Partiler Kanunu ve ÇDP Tüzü ü'nün mali i lere ili kin hükümleri
ile bu Yönetmelikteki esas ve usullere göre yürütülür.
HESAP DÖNEM
MADDE 2Hesap dönemi, takvim y

r.

YETK VE SORUMLULUK
MADDE 3Partinin mali i lemlerinin yürütülmesinde ve mal varl
n yönetilmesinde, bu bölümde
belirtilen esaslar çerçevesinde;
Genel Merkezde;
Parti Meclisi,
Merkez Yürütme Kurulu,
dari ve Mali lerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc ,
l ve ilçelerde;
l ve ilçe yönetim kurullar , l ve ilçe ba kanlar , l ve ilçe saymanlar yetkili ve
sorumludurlar.
PART MECL
N YETK VE SORUMLULU U
MADDE 4Parti Meclisi;
Genel Merkez ile l ve lçelerin konsolide bütçelerini görü ür ve karara ba lar.
Kesin hesab inceler ve karara ba lar.

MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN YETK VE SORUMLULU U
MADDE 5Merkez Yürütme Kurulu, dari ve Mali lerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc
n
koordinasyonunda;
Genel Merkez bütçesi ile örgüt bütçelerini birle tirerek haz rlad Parti bütçesini, Parti
Meclisi'nin onay na sunar ve uygular.
Parti kesin hesab haz rlar ve onay için Parti Meclisi'ne sunar.
l içinde üçer ayl k dönemler halinde haz rlanan ara raporlarla Partinin mali durumu
hakk nda Parti Meclisi'ne bilgi verir.
Partinin amaçlar na uygun olarak ta r ve ta nmaz mal ile ta t araçlar almak veya
satmak; ta nmaz mallar n sat için Parti Meclisinden yetki talep etmek; Parti ad na
yükümlülük üstlenmek, Parti gelirlerini art rmak amac yla her türlü önlemi almak, gelir
makbuzu bast p örgütlere göndermek, alt kademe kurulu lar n hesaplar denetlemek,
Genel Merkez'in ayl k harcamalar inceleyip onaylamak ve kesin hesab ilgili mercilere
sunmak, Merkez Yürütme Kurulu'nun yetki ve sorumlulu undad r.
l ve ilçelerde Parti gelirlerini art rmak amac yla her türlü önlemi almak, il ve ilçe
örgütlerinin hesab denetlemek, il ve ilçe örgütlerinin ayl k harcamalar inceleyip
onaylamak ve il ve ilçe kesin hesab ilgili mercilere sunmak görevleri, il ve ilçe yönetim
kurullar nca yerine getirilir.
MYK ÜYES ve SAYMAN ÜYEN N
YETK VE SORUMLULU U
MADDE 6Mali i ler (saymanl k i leri), Genel Merkezde dari ve Mali lerden Sorumlu MYK Üyesi,
l ve lçelerde sayman üyeler taraf ndan yürütülür.
Gelirlerin toplanmas ve de erlendirilmesi ile giderlerin hak sahiplerine ödenmesini,
muhasebe kay tlar n usulüne uygun ve saydam bir ekilde tutulmas ve raporlanmas ,
bütçenin haz rlanmas ile y l sonu bilançosu ve kesin hesab n düzenlenmesini sa lamak Genel
Merkezde dari ve Mali lemlerden Sorumlu MYK Üyesinin; il ve ilçelerde ise sayman
üyenin yetki ve sorumlulu undad r.
dari ve Mali lerden Sorumlu MYK Üyesi, il ve ilçelerden gelen bütçe tekliflerini Genel
Merkez bütçesiyle birle tirip gerekli düzenlemeleri yaparak, kesin hesaplar Genel Merkez
kesin hesab yla birle tirerek Parti bütçesi ile kesin hesab haz rlar ve Merkez Yürütme
Kurulu'nun onay na sunar. Partinin mali durumu hakk nda her ay Merkez Yürütme Kurulu'na
bilgi verir. Partinin gelirlerinin toplanmas ve harcamalar n yap lmas nda yasa ve Tüzük
hükümlerine uygunlu u sa lar. Partinin malvarl ile demirba lar n korunmas gözetir.
GÖREVLER VE GÖREVL LER
MADDE 7Harcama talimat yetkisi, Genel Merkezde Genel Ba kana; il ve ilçelerde il ve ilçe
ba kanlar na aittir. Bu yetki Genel Ba kan'ca dari ve Mali lerden Sorumlu MYK Üyesi’ne
devredilebilir.
Harcamalar , bütçeye uygun olarak, Genel Merkezde dari ve Mali lerden Sorumlu
MYK Üyesi, illerde ve ilçelerde sayman üye yapar. Bütçe d harcamalar, Merkez Yürütme
Kurulu'nun ve ilgili yönetim kurullar n karar na ba
r.

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve di er tüm malî i lemlerin
kay tlar n yap lmas ve raporlanmas ndan ve muhasebe kay tlar n usulüne uygun ve
saydam bir ekilde tutulmas ndan Genel Merkezde dari ve Mali lerden Sorumlu MYK
Üyesi, il ve ilçelerde sayman üye sorumludur.

II. BÖLÜM
BÜTÇE VE KES N HESAP
BÜTÇE
MADDE 8Ço ulcu Demokrasi Partisi Bütçe ve Kesin Hesaplar n düzenlenmesinde a
daki
esaslar uygulan r.
l ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullar nca haz rlan r ve üst yönetim biriminin onay ile
yürürlü e girer.
Örgüt yönetim birimlerinin olu turdu u komisyonlar n ve çal ma gruplar n gelir ve
giderleri, ba bulunduklar yönetim birimi bütçesinde gösterilir.
lçe örgütleri her y n Eylül ay nda bir sonraki y n gelir ve gider tahminlerini ayr ayr
gösteren y ll k bütçelerini haz rlarlar.
lçeler düzenledikleri bütçeleri Eylül ay sonuna kadar illere, iller ilçelerden al nan
bütçeleri de kapsayacak ekilde haz rlad klar bütçeleri Ekim ay sonuna kadar Genel
Merkez'e gönderirler.
Genel Merkez dari ve Mali i lerden Sorumlu MYK Üyesi, l ve lçe örgütlerinden gelen
konsolide edilmi Tahmini Bütçe ile Genel Merkez Tahmini Bütçesini düzenleyerek Merkez
Yürütme Kurulu'na sunar.
Hazine yard
n yüzde k rk (% 40) il ve ilçe örgütlerine ayr r. l ve ilçelerin e itim
harcamalar için Tüzü e göre ayr lmas gereken miktar, yukar daki orana göre belirlenen
miktara dahildir.
Bütçeler Merkez Yürütme Kurulu’nca ilgili takvim y ndan önceki Aral k ay sonuna
kadar incelenir ve karara ba lan r.
KES N HESAP
MADDE 9lçeler, her bütçe y
izleyen Mart ay sonuna kadar bir evvelki y la ait uygulama
sonuçlar gösteren kesin hesaplar haz rlayarak illere gönderirler.
ller ilçeleri de kapsayan kesin hesaplar birle tirerek, Nisan ay sonuna kadar Genel
Merkez'e gönderirler.
dari ve Mali i lerden Sorumlu MYK Üyesi'nin haz rlad kesin hesaplar, Merkez
Yürütme Kurulu'nca görü ülerek karara ba lan r ve birle tirilir.
Genel Ba kan, karara ba lanan birle tirilmi Genel Merkez ve örgütlerin kesin
hesaplar n bir örne ini Haziran ay sonuna kadar Anayasa Mahkemesi' ne ve bilgi için
Yarg tay Cumhuriyet Ba savc
'na gönderir.

III. BÖLÜM
DEFTER VE BELGELER
DEFTERLER
MADDE 10Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez ile il ve ilçe örgütlerince;
a. Gelir-Gider Defteri,
b. Demirba E ya Defteri,
tutulmas zorunludur.
Bilanço esas na göre defter tutulmas halinde, Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir ile gerekli
görülen di er yard mc defterler de tutulur.
Tutulan defterlerin sayfalar ve kaç sayfadan ibaret olduklar örgütlerin ba bulundu u
ilgili seçim kurulu ba kan taraf ndan mühürlenir ve tasdik edilir.

TAHS LAT MAKBUZLARI
MADDE 11Genel Merkez ve di er örgütlerin gelirleri Merkez Yürütme Kurulunca bast lan Gelir
makbuzlar kar
nda ve Parti tüzel ki ili i ad na al r. Makbuzlar seri numaras takip eder.
Makbuzlarda ve dip koçan nda, sa lanan gelirin türü, miktar , gelirin sa land kimsenin ad ,
soyad ve adresi, makbuzu düzenleyen ki inin s fat , ad , soyad ve imzas yer al r. Dip
koçanlar n Genel Merkez'e gönderilmesi zorunludur.
MAKBUZ DEFTER
MADDE 12Genel Merkez ve örgütlerde makbuz defteri tutulur, örgütlere gönderilen makbuzlar n seri
numaralar bu deftere kaydedilir ve izlenmesi bu defter üzerinden yap r.
DEFTERLER VE BELGELER N DEVR VE SAKLANMASI
MADDE 13Örgüt Yönetim Birimleri önceki yönetimden bütün defter ve belgeler ile de erleri, al nd
makbuzlar n dip koçanlar göreve ba lad klar tarihte gerekli say m ve kontrolleri
yapt ktan sonra bir tutanakla devralmak ve eski yönetimler de bunlar devretmekle
yükümlüdür.
Devir-teslim i lemi, usulüne uygun olarak yap lmad kça devir veren sayman n
sorumlulu u sona ermez ve ili i kesilmi say lmaz.
Defter ve belgeler ilgili örgüt kademelerince, bütçe y sonundan ba layarak be y l
süreyle saklan r.

IV. BÖLÜM
GEL RLER VE G DERLER
GEL RLER
MADDE 14Partinin gelir kaynaklar a
da belirtilmi tir.
a. Parti üyelerinden al nan üyelik ödentisi,
b. Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden al nan grup ödentisi,
c. Adayl k için ba vuranlardan al nan adayl k ödentisi,
d. Parti yay nlar n sat kar klar ,
e. Parti bayra , flamas , rozeti ve benzeri tan tma malzemesi sat lar ndan sa lanan
gelirler,
f. Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle al nan kar klar,
g. Partice düzenlenen her türlü toplumsal giri im ve gösterilerden sa lanan gelirler,
h. Partinin malvarl ndan sa lanan gelirler,
i. Siyasi Partiler Yasas 'nda belirlenen miktar a mayacak ba lar,
j. Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi uyar nca partiye intikal edecek ta r ve
ta nmaz mallar ile do mu ve do acak her türlü hak ve alacaklar.
k. Yasaya göre devletçe sa lanan gelirler.(Hazine Yard )
l. Faiz gelirleri,
(h) bendinde yaz olanlar d ndaki gelirler için vergi, resim ve harç ödenmez.
(h) bendinde yaz gelirlerden Partinin sahip oldu u ta nmaz mallardan sa lanan gelirler için
vergi, resim ve harçlara ili kin yasa hükümleri uygulan r.
Yukar da yaz gelirler, partinin hangi örgüt yönetim birimince veya görevlisince
sa lanm olursa olsun, parti tüzel ki ili inindir.
Gelirler, partinin tüzel ki ili i ad na ve makbuz kar
nda toplan r.
Gerçek ve tüzel ki ilerin her birinin ayn y l içinde SPK’nun 66. Maddesinde belirtilen den
fazla k ymette ayni ve nakdi ba ta bulunmas yasakt r. Bu ba lar gelir makbuzu
kar
nda al r.
DERLER
MADDE 15Parti, amac na ula mak için siyasi faaliyetleri kapsam nda gerekli gördü ü her türlü
harcamay yapabilir.
Bu kapsamda Partinin giderleri unlard r:
a. Personel giderleri,
b. Ara rma ve geli tirme giderleri,
c. Reklam, tan m ve kamuoyu ara rma giderleri,
d. Ta r ve ta nmaz mal ve hizmet al m, yap m, bak m ve onar m giderleri,
e. Büro giderleri (kira, nma, ayd nlatma, haberle me, k rtasiye vb. ...),
f. Araç al m, bak m, onar m, akaryak t ve sigorta giderleri,
g. Temizlik ve güvenlik hizmetleri giderleri,
h. Parti görevlilerinin seyahat ve yolculuk giderleri,

i. Parti tan
ve reklam için bayrak, flama, rozet, kimlik kart
vb. giderler,
j. Parti faaliyetleri kapsam nda düzenlenen balo, e lence, konser vb. giderler,
k. Kurultay, kongre, yard mc kurullar, dan ma toplant lar vb. faaliyetlerin giderleri,
l. Parti faaliyetleri kapsam nda düzenlenen seçim mitingleri için yap lan giderler,
m. Parti faaliyetleri kapsam nda üçüncü ki ilerden sözle me kar
kiralanan her türlü
ta tlar n kira, akaryak t, bak m, ses düzeni vb. giderler,
n. Her türlü haberle me ve ula rma giderleri,
o. Yaz ve görsel bas m ve yay m giderleri,
p. Telif ve tercüme giderleri,
q. Temsil, a rlama ve tören giderleri,
r. Dava takip ve icra giderleri,
s. Avukatl k ve dan manl k giderleri,
t. Vergi, resim, harç vb. giderler ile gelirlerin takip ve tahsili için yap lacak giderler,
u. Mal ve hizmet al m sözle melerinden kaynaklanan ve mahkeme kararlar na istinaden
ödenen giderler,
v. Kad n Meclisi ve Gençlik Meclisi’nin Partinin amaçlar na ula mas için yapaca her
türlü faaliyet giderleri ile d temsilciliklerin giderleri,
w. Uluslararas kurulu aidat giderleri,
x. Ayni veya nakdi sa k ve sosyal yard m giderleri,
y. E itim giderleri (Genel Merkez dahil, Parti kollar ve örgütlerinin e itim amaçl
harcamalar , her türlü e itim materyalinin al , bas
ve da
ile haz rl k a amas nda
yap lan harcamalar, e itim ve bilgilendirme amaçl yaz , görsel ve i itsel ilanlar, etkinlikler,
toplant organizasyonlar , TV yay nlar , internet ve sosyal medya giderleri, konferans, panel,
forum, konaklama ve seyahat giderleri, e iticilerin ve e itim faaliyeti sorumlular n giderleri
ile Parti Okulu'nun demirba , makine, tesis ve cihazlar ile genel giderleri bu kapsamdad r.
itim bütçesinin y l içinde kullan lamayan k sm , izleyen y n Parti bütçesine aktar r.),
z. Partinin amac na ula mak için yapaca di er her türlü giderler.
HARCAMALAR
MADDE 16Partinin yapaca harcamalar, sözle meler ve giri ece i yükümlülükler, Genel Merkezde
Parti tüzel ki ili i, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu ad na yap r.
l ve lçe Yönetim Kurullar n Parti Tüzel Ki ili i ad na sözle meyi yapmas ya da
hüküm üstlenmesi Merkez Yürütme Kurulu'nun iznine ba
r. Önceden izin al nmadan
giri ilen sözle me ve yükümlülüklerden dolay Parti Tüzel Ki ili i sorumlu tutulamaz; Genel
Ba kan'a, Genel Ba kan Yard mc lar na ve Merkez Yürütme Kuruluna, Parti Meclisine veya
Parti Tüzel Ki ili i'ne kar kovu turma yap lamaz. Bu durumlarda sorumluluk, sözle meyi
yapan veya yükümlülük üstlenen ki iye ya da ki ilere dü er.
Mal ve hizmet al
ile yap m i leri, aç k ihale, kapal zarf usulü veya yaz veya sözlü
olmak üzere do rudan ya da pazarl k usullerinden herhangi biri ile yap labilir.
Parti harcamalar , fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin
mümkün olmad hallerde harcamalar n do rulu unu gösterecek içeri e sahip olmak art yla
di er belgelerle tevsik edilir. Ancak kaybolma, y rt lma ve yanma gibi mücbir sebeplerle
asl n temin edilemedi i hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri

düzenleyenlerden al nacak tasdikli suretleri veya örnekleri kullan labilir.
Her türlü ödeme, ödeme belgesi ile yap r. V.U.K. na göre bankadan yap lmas gerekenler
banka kanal yla yap r
Ödeme belgesine, ödemenin türüne göre harcama talimat , fatura, gider makbuzu, harcama
pusulas , bordro vb. di er kan tlay belgeler eklenir.
Ödeme belgesi, tediye makbuzu harcama talimat veren yetkili ile sayman üye taraf ndan
imzalan r.
YETK
MADDE 17Yükümlülüklere giri mek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta
bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için Genel Merkezde Genel Ba kan ile
dari ve Mali lerden Sorumlu MYK Üyesi’nin, il ve ilçelerde ise ba kan ile sayman üyenin
imzalar zorunludur.
ÖN ÖDEME
MADDE 18Genel Merkez’de dari ve Mali lerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc 'n n il ve ilçe
örgütlerinde l ve lçe Ba kanlar 'n n uygun görmesi kayd yla, gerçekle tirme i lemlerinin
tamamlanmas beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için, Parti görevlilerine Genel
Merkezde 10 bin TL, il ve ilçe örgütlerinde 5 bin TL avans vermek suretiyle ön ödeme
yap labilir.
Verilen avanslar Parti görevlilerince görevin tamamlanmas ve harcaman n
gerçekle mesinden itibaren en geç bir ay içinde ödemeye ili kin kan tlay belgeler ile artan
nakit fazlas n saymana teslim edilmesi suretiyle mahsup edilir.
V. BÖLÜM
ER HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
MAL SORUMLULUK
MADDE 19Partinin yapaca harcamalar, sözle meler ve giri ecekleri yükümlülükler; genel merkezde
parti tüzelki ili i ad na, illerde il yönetim kurulu ad na ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu ad na
yetkili k nan ki i veya kurulca yap r. Partinin il ve ilçelerdeki örgüt kademeleri taraf ndan
Parti tüzel ki ili i ad na sözle me yap lmas na ve yükümlülük alt na girilmesine ili kin
esaslar, Merkez Yürütme Kurulu’nca tespit olunur. Bu esaslara ayk olarak yahut Partinin
Tüzü üne göre Merkez Yürütme Kurulunca önceden yaz yetki verilmedi i veya sonradan
bir kararla onaylanmad takdirde, Partinin örgüt kademelerinin yapt klar sözle me ve
giri tikleri yükümlülüklerden dolay , Parti tüzelki ili i hiçbir suretle sorumlu tutulamaz;
Merkez Yürütme Kurulu veya Genel Ba kan veya Parti tüzel ki ili i aleyhine takipte
bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözle meyi yapan veya yükümlülük alt na giren ki i
veya ki ilere ait olur.
Partinin bütçesi, bilançosu, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesab n düzenleme ekli iç
yönetmelikle ayr ca yönlendirilir.

TA INIR VE TA INMAZ MALLARDA TASARRUF YETK
MADDE 20Partinin amaçlar na uygun olarak ta r ve ta nmaz mal ile ta ma araçlar sat n alma,
kullanma, i letme ve satma yetkisi Merkez Yürütme Kurulu'nundur. Merkez Yürütme Kurulu
acil durumlar için dari ve Mali i lerden Sorumlu MYK Üyesi’ne, l ve lçe Ta nmazlar n
sat lmas için (Parti Meclisi'ni bilgilendirmek kayd yla) yetki verir. Tapu senetleri ve ta nmaz
mallara ili kin di er belgeler Genel Merkez'de tutulur.
Hisse senedi, tahvil gibi ta r de erler bankalarda saklan r.
Parti, üyelerine ve öteki gerçek ve tüzel ki ilere hiçbir suretle borç veremez ve alamaz.
YÖNETMEL KTE YER ALMAYAN KONULAR
MADDE 21Bu yönetmelikte yer almayan konularda, Siyasi Partiler Kanunuyla, Ço ulcu Demokrasi
Partisi Tüzü ünün genel hükümleri uygulan r.
Ayr ca Genel Ba kanl k ve Genel Sekreterlikçe yay mlanacak genelgelerle uygulamalar
yönlendirilir.
Genel Merkez'e ya da di er ba ka yöneticilere gönderilen hediyeler için yap lan
harcamalar l ve lçe Örgütleri taraf ndan gider olarak kaydedilemez.
l ve lçe örgütlerinin mali denetimi Genel Merkez muhasebe departman kanal yla ya da
ar dan al nan mali denetim hizmeti ile yap r.
YÜRÜRLÜK
MADDE 22Bu yönetmelik Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

KADIN MECL
YÖNETMEL

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KURULU
MADDE 1 Ço ulcu Demokrasi Partisi Tüzü ü'nde ifadesini bulan "amaç"a yönelik olarak, Genel
Merkez, il ve ilçelerde örgüt birimleri ile birlikte faaliyette bulunmak üzere, Parti'nin siyasal
ilkelerini, de erlerini ve siyasal ya am anlay
benimseyen kad n üyelerin kat mlar ile
"yan kol" niteli inde "Kad n Meclisi" olu turulur.
AMAÇ
MADDE 2 Kad n Meclisinin olu turulmas n amac ;
a. Partinin, ba ta kad nlar olmak üzere toplumun çe itli kesimleri aras nda daha yayg n
olarak benimsenmesini sa layarak partinin öncelikle kad n üye say
ve taraftarlar
art rmak,
b. Parti Tüzü ü'nün, Program 'n n, Seçim Bildirgesi'nin ve partinin yetkili organlar n
kararlar n yay lmas sa lamak,
c. Ba ta partili kad nlar olmak üzere kad nlar n siyasal ya ama e it kat
ve temsilini
gerçekle tirmek, kad nlar n karar alma süreçlerine kat
güçlendirmek, kad nlar n
siyasette yer almas n önündeki engelleri kald rmak için mücadele etmek,
d. Cinsiyet e itli inin toplumsal ya am n her alan nda uygulanmas sa lamak, kad na
kar her türlü iddeti önlemek için mücadele etmek, toplumsal ya am n her alan nda
kad nlar n özgür ve e it bireyler olarak yer almalar na katk da bulunarak kad n hareketine
öncülük etmek ve Ço ulcu Demokrasi Partisi’nin amac na uygun olarak parti örgütü ile
birlikte çal makt r.
ÜYEL K
Madde 3 Ço ulcu Demokrasi Partisi'nin her kad n üyesi, Ço ulcu Demokrasi Partisi Kad n
Meclisi'nin de üyesidir.

KADIN MECL SLER YÖNET M KURULLARININ OLU UMU
Madde 4 Kad n meclisi yönetim kurullar , bir ba kan ile dört as l, iki yedek üyeden olu ur.
Genel Merkezde Genel Ba kan, il ve ilçelerde lçe ve il ba kanlar na ba olarak faaliyet
gösterirler.
Genel Kongrede, l ve ilçe kongrelerinde kad n üyeler taraf ndan seçilirler.
Genel Ba kana, l ve ilçe ba kanlar na ba olarak faaliyet gösterirler.
LÇE KADIN MECL
YÖNET M KURULU
Madde 5 lçe Kad n Meclisi ba kan ve yönetim kurulu, Parti ilçe yönetimi ile birlikte e güdüm
içinde çal r. lçe Kad n Meclisi ba kan , ilçe yönetim kurulu toplant lar na kat r,
çal malar konusunda bilgi verir ve kendi çal malar yla ilgili olarak ilçe yönetim kurulunun
önerilerini al r, kurul çal malar ile ilgili görü bildirir, önerilerde bulunabilir, ancak oy
kullanamaz.
lçe Kad n Meclisi, çal malar , il Kad n Meclisinin program, teklif ve önerilerini de
dikkate alarak planlar, düzenler, uygular ve yönetir.
lçe yönetimi; ilçenin merkezinde, beldelerinde ve köylerinde bir bütün olarak, kad n
örgütlenmesini gerçekle tirmek ve Kad n Meclisi eylemlerini düzenlemekle yükümlüdür. lçe
merkezinin mahallelerinde, beldelerde ve köylerde "birim sorumlular " bulup görevlendirerek
çal r.
Bu çerçevede:
a. Partinin üye say
, özellikle kad n üye say
artt rmak ve il hedeflerini
gerçekle tirmek için çal r.
b. Parti ilkelerini ve program yaymak için ilçe yönetimiyle birlikte ve/veya ayr
toplant lar düzenler.
c. Beldelerde, kentlerin semt/mahallelerinde, ilçenin köylerinde çal malar yaparak
kad nlar n ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar saptayarak çözüme yönelik katk sunar;
çal an kad nlar n ekonomik ve örgütsel hak ve özgürlüklerini kullanmalar na, çal mayan
kad nlar n el emeklerinin de erlendirilmesine yard mc olur.
d. lçe Kad n Meclisi bu görevleri yerine getirmek için üyelerden veya d ar dan ki ilerin
kat
ile alan çal malar kolayla rmak üzere "çal ma gruplar " olu turabilir.
L KADIN MECL
YÖNET M KURULU
Madde 6 l Kad n Meclisi yönetim kurulu; yetkili oldu u ilde ilçe Kad n Meclisi yönetim
kurullar n çal malar yönlendirir, destekler ve denetler.
Partinin il yönetimi ile birlikte e güdüm içinde çal r. l Kad n Meclisi ba kan , il yönetim
kurulu toplant lar na kat r, çal malar konusunda bilgi verir ve kendi çal malar yla ilgili
olarak il yönetim kurulunun önerilerini al r, kurul çal malar ile ilgili görü bildirir,
önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamaz.
Bu çerçevede:
Partinin üye say
, özellikle kad n üye say
artt rmak için il hedeflerini belirler ve bu
hedefin ilçeler temelinde gerçekle tirilmesi için gerekli çal malar yapar.

Parti ilkelerini ve program yaymak için ilçe Kad n Meclisi ve il yönetimi ile birlikte
ve/veya ayr toplant lar düzenler.
l genelinde çal malar yaparak kad nlar n ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n
çözümüne, çal an kad nlar n ekonomik ve örgütsel hak ve özgürlüklerini kullanmalar na,
çal mayan kad nlar n el emeklerinin de erlendirilmesine yard mc olmaya çal r.
l Kad n Meclisi bu görevleri yerine getirmek için üyelerden veya d ar dan ki ilerin
kat
ile ildeki durum ve sorunlar belirlemek, izlemek, çözüm yollar geli tirmek, alan
çal malar kolayla rmak üzere, "çal ma gruplar " olu turur.
l genelinde il ve ilçe yöneticilerinin, ilçelerde görevlendirilen belde, mahalle ve köy
sorumlular n, üyelerin e itim gereksinimlerini belirler, e itimleri planlar, yürütür.
GENEL MERKEZ KADIN MECL
YÖNET M KURULU
Madde 7 –
Partinin Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte e güdüm içinde çal r. Genel Merkez Kad n
Meclisi ba kan , Merkez Yürütme Kurulu toplant lar na kat r, çal malar konusunda bilgi
verir ve kendi çal malar yla ilgili olarak Merkez Yürütme Kurulu’nun önerilerini al r, kurul
çal malar ile ilgili görü bildirir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamaz.
Bu çerçevede:
Partinin üye say
, özellikle kad n üye say
artt rmak için il hedeflerini belirler ve bu
hedefin il ve ilçeler temelinde gerçekle tirilmesi için gerekli çal malar yapar.
Parti ilkelerini ve program yaymak için l Kad n Meclisi Yönetim Kurulu ile birlikte
ve/veya ayr toplant lar düzenler.
Ülke genelinde, il ve ilçe kad n meclisleriyle birlikte çal malar yaparak kad nlar n
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n çözümüne, çal an kad nlar n ekonomik ve örgütsel
hak ve özgürlüklerini kullanmalar na, çal mayan kad nlar n el emeklerinin
de erlendirilmesine yard mc olmaya çal r.
Genel Merkez Kad n Meclisi bu görevleri yerine getirmek için üyelerden veya d ar dan
ki ilerin kat
ile ildeki durum ve sorunlar belirlemek, izlemek, çözüm yollar geli tirmek,
alan çal malar kolayla rmak üzere, "çal ma gruplar " olu turur.
l ve ilçe yöneticilerinin, ilçelerde görevlendirilen belde, mahalle ve köy sorumlular n,
üyelerin e itimlerini takip eder.
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR
Madde 8 Toplant yeter say , yönetim kurulu üye say
n salt ço unlu udur. Karar yeter say
ise, üye tam say
n üçte birinden a
olmamak üzere, toplant ya kat lanlar n salt
ço unlu udur.
KADIN MECL SLER ’N N ÇALI MASI VE
GÖREVLER
MADDE 9a. MYK’n n, lçe ve il yönetim kurullar n çal malar na yard mc olmak, Parti
etkinliklerinde ve seçimlerde MYK, ilçe ve il yönetimleri ile birlikte çal mak,
b. Partinin üye say
art rmak, özellikle kad nlar n Partiye üye olmas sa lamak,
c. Parti program ve ilkelerini tan tmak ve yaymak için MYK’n n, ilçe ve il yönetiminin

de bilgisi içinde toplant lar düzenlemek,
d. Mahallelerde ara rma ve inceleme yaparak kad nlar n ekonomik, sosyal, kültürel
sorunlar n çözümüne çal mak, cinsiyet ayr
ile mücadele ederek siyasal haklar
kullanmalar sa lamak,
e. Görevlerini yerine getirmek için üyelerin veya özel konularda yeti mi di er ki ilerin
kat
ile alt kurullar olu turmak,
f. Ba olduklar MYK, il veya ilçe örgütü ile e güdüm sa lamak.
BO ALMA HAL
MADDE 10Çal ma dönemi içinde Kad n Meclisi yönetim kurulu üyelerinin görevden ayr lma veya
ba ka bir nedenlerle bo almas halinde üye say , yedeklerin de ça lmas na kar n yar dan
ya dü mü se, Genel Ba kan, ilçe veya il ba kanlar geçici bir Kad n Meclisi olu turur ve
atar.
KADIN MECL SLER N GEL R-G DERLER
MADDE 11Kad n Meclislerinin gelir ve giderleri, ba bulunduklar Genel Merkez, il ve ilçe
muhasebesi içinde de erlendirilir.
GÖREVDEN ALMA
MADDE 12Kad n Meclisini, Genel Ba kan ilçe ve il ba kanlar görevden alma karar verebilir.
Geçici kurul görevlendirme Genel Ba kan n, ilçe ve il ba kanlar n yetkisindedir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 13Bu yönetmelik Merkez Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

GENÇL K MECL
YÖNETMEL

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KURULU
Madde 1 Ço ulcu Demokrasi Partisi Tüzü ü'nde ifadesini bulan "amaç"a yönelik olarak, Genel
Merkez, il, ilçe ve gerek görülen beldelerde örgüt birimleri ile birlikte faaliyette bulunmak
üzere, Parti'nin siyasal ilkelerini, de erlerini ve siyasal ya am anlay
benimseyen genç
üyelerin kat mlar ile "yan kol" niteli inde "gençlik meclisi" olu turulur.
Bu kollarda, 25 ya na kadar (dahil) olan partililer görev al rlar.
Ço ulcu Demokrasi Partisi'nin her genç üyesi, Ço ulcu Demokrasi Partisi Gençlik
Meclisi'nin de üyesidir.
AMAÇ
Madde 2 Gençlik Meclisinin olu turulmas n amac ;
a. ÇDP ilkeleri yan nda, özgürlükçü, ço ulcu demokrasinin gereklerinin, ba ta gençler
olmak üzere toplumun çe itli kesimleri aras nda daha yayg n olarak benimsenmesini ve
kökle mesini sa layarak partinin öncelikle genç üye say
ve taraftarlar art rmak,
b. Parti Tüzü ü'nün, Program 'n n, Seçim Bildirgesi'nin ve partinin yetkili organlar n
kararlar n yay lmas sa lamak,
c. Gençli in, insan haklar na sayg siyasal olgunlu unu geli tirmek yan nda, siyasal
ya am ba ta olmak üzere, tüm karar alma süreçlerinde e it temsil ve etkin kat mlar n
sa lanmas na yönelik faaliyette bulunmak,
d. Gençlerin, toplumsal ya am n her alan nda özgür ve e it bireyler olarak yer almalar na
katk da bulunarak gençlik hareketine öncülük etmek ve parti örgütü ile birlikte çal makt r.

GENEL MERKEZ, LÇE, L GENÇL K MECL SLER YÖNET M
KURULLARININ OLU UMU
Madde 3 Genel Merkez, l ve ilçelerde gençlik meclisi yönetim kurulu, bir ba kan ile dört as l, iki
yedek üyeden olu ur.
lk kurulu ta; Genel Merkez gençlik meclisi yönetimi Merkez Yürütme Kurulu’nca, il ve
ilçe gençlik meclislerinin yönetimi l ve lce Yönetim Kurullar ’nca atan r.
Daha sonra; Genel Merkez gençlik meclisi yönetimi genel kongrede, l ve ilçe gençlik
meclisi yönetimleri il ve ilçe kongrelerinde, 25 ya
a mam üyeler taraf ndan seçilirler.
Genel Merkez gençlik meclisi Genel Ba kan’a, l ve lçe gençlik meclisleri l ve lçe
ba kanlar na ba olarak faaliyet gösterirler.
Genel Merkez gençlik meclisi ba kan Merkez Yürütme Kurulu toplant lar na, l ve lçe
gençlik meclisi ba kanlar l ve lçe Yönetim Kurulu toplant lar na kat r, konu abilir, ancak
oy kullanamazlar.
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARARLAR
MADDE 4Toplant yeter say , yönetim kurulu üye say lar n salt ço unlu udur.
Karar yeter say ise, üye tam say lar n üçte birinden a
olmamak üzere, toplant ya
kat lanlar n salt ço unlu udur.
GENÇL K MECL SLER N ÇALI MASI VE
GÖREVLER
MADDE 5a. Merkez Yürütme Kurulu’nun, lçe ve il yönetim kurullar n çal malar na yard mc
olmak, Parti etkinliklerinde ve seçimlerde MYK, ilçe ve il yönetimleri ile birlikte çal mak,
b. Partinin üye say
art rmak, özellikle gençlerin Partiye üye olmas sa lamak,
c. Parti program ve ilkelerini tan tmak ve yaymak için MYK, ilçe ve il yönetiminin de
bilgisi içinde toplant lar düzenlemek,
d. Mahallelerde ara rma ve inceleme yaparak gençlerin ekonomik, sosyal, kültürel
sorunlar n çözümüne çal mak, gençlerin ö retim, e itim ve sendikal örgütlenme haklar
kullanmalar izlemek,
e. Görevlerini yerine getirmek için üyelerin veya özel konularda yeti mi di er ki ilerin
kat
ile alt kurullar olu turmak,
f. Ba olduklar MYK, il veya ilçe örgütü ile e güdüm sa lamakt r.
BO ALMA HAL
MADDE 6Çal ma dönemi içinde Genel Merkez, ilçe ve il Gençlik Meclisi yönetim kurulu
üyelerinin görevden ayr lma veya ba ka bir nedenlerle bo almas halinde üye say ,
yedeklerin de ça lmas na kar n yar dan a
ya dü mü se, Genel Ba kan, ilçe veya il
ba kanlar geçici bir Gençlik Meclisi olu turur ve atar.

GENÇL K MECL SLER
N GEL R-G DERLER
MADDE 7Gençlik Meclislerinin gelir ve giderleri, ba bulunduklar il ve ilçe muhasebesi içinde
de erlendirilir.
GÖREVDEN ALMA
MADDE 8Gençlik Meclisini, Genel Ba kan, ilçe ve il ba kanlar görevden alma karar verebilir.
Geçici kurul görevlendirme Genel Ba kan, ilçe ve il ba kanlar n yetkisindedir
YÜRÜRLÜK
MADDE 9Bu yönetmelik Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.

DANI MA
KURULLARI
YÖNETMEL

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
MADDE 1Bölge, il ve ilçe dan ma toplant lar , parti karar ve yönetim organlar n siyasal,
toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda, parti program do rultusunda uygulama
politikalar olu turulmas kolayla ran, parti çal malar geli tiren, yöresel ve yerel
gereksinimlerin ve geli melerin tart ld , parti ilkelerinin ve ülke sorunlar n irdelenip
de erlendirildi i dan ma amaçl çal malard r.
Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içinde il ve ilçe dan ma kurulu toplant lar
yap r.
KAPSAM
MADDE 2Dan ma toplant lar , dan ma niteliklidir, düzenleyen parti örgütünü içerik ya da ele
al nan konular n kapsam bak ndan ba lay de ildir.
Bu toplant larda oylama yap lmaz; yürütme ve yönetime ili kin karar al nmaz.
Bölge ve il dan ma toplant lar , Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez
Disiplin Kurulu üyelerine duyurulur.
Dan ma toplant lar nda, parti politikalar n olu umuna katk amac yla yerel, yöresel ya
da ülke çap nda; güncel veya genel her türlü siyasal, sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel
konular ele al r; yeni ça da yöntemler, uygulamalar ve çözüm önerileri tart r,
de erlendirilir ve geli tirilir.

BÖLGE DANI MA TOPLANTISI
MADDE 3Bölge dan ma toplant lar , Merkez Yürütme Kurulu'nun belirleyece i tarihlerde ve
yerlerde, uygun görülecek ve gerek duyulacak say da il örgütünün kat
ile yap r.
a. Bölge dan ma toplant na, bölge kapsam içindeki illerin,
b. Parti Meclisi üyeleri ve partili milletvekilleri
c. Merkez Disiplin Kurulu Ba kan ve üyeleri
d. l ba kanlar ,
e. l yönetim kurullar üyeleri,
f. l disiplin kurullar ba kanlar ,
g. l genel meclisi üyeleri ve partili belediye ba kanlar ,
h. llerin kongre delegeleri,
. l gençlik ve kad n meclisleri ba kanlar ,
i. Bölge kapsam ndaki kad n ve gençlik meclisi Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri,
j. Bölge kapsam ndaki illerdeki sendikalar ile meslek kurulu lar n parti üyesi ba kanlar ,
k. lçe ba kanlar ,
l. Bölgede kay tl eski Parti Meclisi üyeleri kat r.
L DANI MA TOPLANTISI
MADDE 4l dan ma toplant lar Merkez Yürütme Kurulu'nun bilgisi içinde il yönetimlerinin
belirleyece i tarihlerde ve yerlerde yap r.
Toplant sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek Genel Merkez’e sunulur.
l dan ma toplant na,
a. Parti Meclisi üyeleri ve ilin partili milletvekilleri,
b. Merkez Disiplin Kurulu Ba kan ve üyeleri
c. l ba kan ve yönetim kurulu üyeleri,
d. l disiplin kurulu ba kan ve üyeleri,
e. Partili belediye ba kanlar ile il genel meclisi üyeleri ve belde ba kanlar ,
f. lin kongre delegeleri,
g. l gençlik ve kad n meclisleri ba kanlar ve ilde kay tl kad n ve gençlik meclisi ile
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri,
h. lçe ba kanlar ile ilçe yönetim kurulu üyeleri,
i. Tüzü e göre ilde kurulan ve sürekli görev yapan komisyonlar n ba kanlar ,
j. l çevresindeki sendikalar, meslek kurulu lar ile tar m üretim ve tar m sat
kooperatiflerinin parti üyesi ba kanlar ,
k. l büyük ehir belediye meclisi üyeleri,
l. l çevresine kay tl eski Parti Meclisi üyeleri
m. Üyeli i devam eden eski milletvekilleri,
n. Üyeli i devam eden eski il ba kanlar ,
o. Üyeli i devam eden eski büyük ehir ve il belediye ba kanlar , kat rlar.
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LÇE DANI MA TOPLANTISI
MADDE 5lçe dan ma toplant lar il örgütünün bilgisi ve planlamas ilçe yönetim kurullar n
belirleyece i tarihlerde ve yerlerde yap r. l yönetim kurulunca uygun ve gerekli görülen
durumlarda ayn il çevresinde birden çok ilçenin dan ma toplant birle ik olarak yap r.
Toplant sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek il ba kanl na ve Genel Merkeze
sunulur.
lçe dan ma toplant na,
a. l ba kan , il yönetim kurulu üyeleri,
b. lçe ba kan , ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kad n ve gençlik meclisleri ba kanlar ,
c. lçede kay tl kad n ve gençlik meclisleri MYK üyeleri,
d. Belde örgütlerinin ba kanlar ,
e. lçe çevresi içindeki partili belediye ba kanlar ,
f. lçedeki belediye meclisinin partili üyeleri,
g. lçeden seçilen il genel meclisinin partili üyeleri,
h. lçede oturan kongre temsilcileri,
i. Partili muhtarlar,
j. lçe çevresindeki sendikalar, meslek kurulu lar ile tar m üretim ve tar m sat
kooperatiflerinin partili ba kanlar ,
k. lçede olu turulan ve sürekli çal an komisyonlar n ba kanlar ,
l. lçede kay tl eski Parti Meclisi üyeleri
m. lçede kay tl eski belde örgüt ba kanlar ,
n. lçede kay tl eski ilçe ve belde belediye ba kanlar ,
o. lçede kay tl eski ilçe ba kanlar ,
p. lçede kay tl eski il ba kanlar ,
q. lçede kay tl eski milletvekilleri,
r. lçede kay tl eski büyük ehir ve il belediye ba kanlar
kat rlar.
L BA KANLARI TOPLANTISI
MADDE 6Gerek duyulmas halinde, Genel Ba kan’ n davetiyle il ba kanlar toplant
Toplant n gündemini Genel Ba kan belirler.

yap r.

TOPLANTILAR
MADDE 7Dan ma toplant lar düzenlenmesinde, alt- üst örgüt birimleri ile çevre örgüt birimleri
aras nda e güdüm ve i birli i sa lanmas na özen gösterilir.
Parti meclisi üyeleri ve partili milletvekilleri diledikleri il ve ilçe dan ma toplant lar na
kat labilirler.
Dan ma toplant lar n günlerinin belirlenmesinde, mevsim ko ullar , toplant n
yap laca bölge, il veya ilçenin özel günleri (Pazar, sergi, panay r vb.) ya da o yerdeki
toplumsal, siyasal ve kültürel etkinliklerin yo unla
dönemler, parti kongre günleri ile
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seçim yap lacak yerler gibi hususlar da dikkate al

r.

GÜNDEM VE ÇALI MA YÖNTEM
MADDE 8Dan ma toplant
n gündemi, toplant düzenleyen örgüt birimince belirlenir ve ça
ile birlikte duyurulur. Çal malar bu gündeme göre yürütülür.
Dan ma toplant lar nda yeter say aranmaz, kat lanlarla toplant yap r.
TOPLANTININ YÖNET
- BA KANLIK
MADDE 9Dan ma toplant
, düzenleyen örgüt biriminin ba kan yönetir. Toplant düzenleyen
örgüt birimince kat lan partililer aras ndan bir veya birden çok ikinci ba kan ile iki yazman
belirlenir ve bir ba kanl k kurulu olu turulur.
Birden çok örgüt biriminin birlikte düzenledi i toplant larda, toplant n yap ld yerin
örgüt ba kan toplant ya ba kanl k eder. kinci ba kanlar öbür örgüt birimlerinden seçilir.
Birle ik toplant larda her örgüt birimi yap lacak zorunlu giderlere akçal imkanlar
ölçüsünde kat r.
GÖRÜ MELER
MADDE 10Dan ma toplant lar nda ba kanl ktan söz al narak görü aç klan r. Konu mac lara ba vuru
ras na göre söz verilir. Söz isteyenlerin çoklu u halinde ayn örgüt biriminden söz
isteyenlere arka arkaya söz verilmez. Usul sorunlar na öncelik verilir.
Parti Meclisi üyeleri ile milletvekillerine s ra gözetilmeksizin öncelikle söz verilir.
Söz isteyenlerin say ve toplant süresi göz önünde tutularak ba kanl k kurulu konu ma
sürelerini s rlayabilir. Bu süre, be dakikadan az olamaz. Parti Meclisi üyeleri ile
milletvekillerine süre s rlamas uygulanmaz.
TOPLANTI DÜZEN VE D PL
MADDE 11Dan ma toplant
n verimli ve düzenli çal abilmesi için gerekli önlemler ba kanl k
kurulunca al r. Toplant düzenleyen ve ça yapan örgüt yönetimi de çal malar n
yürütülmesinde, görü melerin belirlenmesinde ve uygulanmas nda yard mc olur.
Ba kanl k kurulu, toplant amac ndan sapt racak veya yap lan çal ma ve konu malar
aksatacak davran lar ve müdahaleleri önler; gerekli uyar lar yapar; toplant ya ara verebilir.
TOPLANTI TUTANA I VE ÖZET
MADDE 12Dan ma toplant lar ndaki konu malar banda al nm , ya da konu mac lar yaz metin
olarak konu malar ba kanl k kuruluna vermi olsalar bile yazmanlar toplant da söz alanlar ,
bunlar n konu malar not alarak özetler ve tutanak yaparlar.
Toplant sonunda ba kanl k kurulunca haz rlanacak tutanak, kurul üyelerince imzalan r.
Ba kanl k ayr ca toplant görü melerini ve yap lan önerileri özetleyen bir rapor haz rlar.
Tutanak ve rapor örgüt birimince tutulacak özel dosyada saklan r.
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Bölge Dan ma Toplant sonuç raporu Parti Meclisi'ne, l Dan ma Toplant sonuç
raporu lgili Genel Ba kan Yard mc na, lçe Dan ma Toplant sonuç raporu l
Ba kanl na sunulur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 13Bu yönetmelik Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi'nin 11 ubat 2018
günlü toplant nda kabul edilerek yürürlü e girmi tir.
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