ÇO ULCU DEMOKRAS PART

TÜZÜK
GENEL ESASLAR
PART

N ADI

Madde 1
Partinin Ad :ÇO ULCU DEMOKRAS PART
sa yaz
: ÇDP
Parti amblemi: Ye il Zemin Üzerinde Do an Güne ve Sar -K rm -Mavi-Kahverengi ve Mor
çubuklardan olu an bir renkler ku
ile “ÇDP” yazan ye il zeminde yedi y ld zdan olu ur.
Genel Merkez Adresi: Kocatepe Mah., Bay nd r 2 Sokak, No:50, Kat:1, Daire:2 K lay –
Çankaya/Ankara

PART
N TANIMI
Madde 2
ÇDP Türkiye’nin,
Demokratik bir düzlemde tüm halklar n e it yurtta oldu u,
Üst kimlik dayatmas n olmad ,
Her kimli in kaynaklardan e it düzeyde faydaland ,
Demokrat, ço ulcu, e itlikçi ve kat mc bir ülke olmas savunan,
Vicdan ve insanl k onurunu önceleyen bir kitle partisidir.

PART

N AMACI

Madde 3
– ÇDP, tüm insanlar n mutlulu unu art racak siyasetler geli tirmeyi hedef al r. Bu
ba lamda “ço ulcu demokratik dü ünce” anlay
n sosyal ve siyasal alanlarda yayg nla mas
misyon edinmi tir.
– ÇDP, devletin temel görevinin, vatanda lar n can ve mal güvenli i ile do al hak ve
özgürlüklerini savunmak oldu una inan r. Devlet her türlü dü ünceye kar nötr ve e it mesafede
durmal r. ÇDP “anayasal ” de il,“anayasal” devletten yanad r.
– ÇDP hukukun üstünlü üne inan r, ço ulcu, adil, demokratik, temel hak ve özgürlükleri
geni leten bir anayasay savunur.
– ÇDP az nl k kavram n, bütünü olu turan ana kitle içinde - rk, dil, din, kültür olarak- az
olana i aret etti ini kabul eder ve tüm kimliklerin it haklara sahip olmas ve çok
kültürlülü ü savunur.
– ÇDP, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu topraklarda ya ayan tüm halklar n dayan mas ile
kuruldu unu kabul eder. Bu halklar n anayasal olarak kurucu halklar kabul edilmesi gerekti ini
savunur.
– ÇDP, Temel insan hak ve hürriyetlerinin özgürce kullan lmas ndan yanad r. Ço unlu un
mutlak hakimiyetini reddeder, devlet nezdinde tüm kesimlerin e it haklara sahip olmas savunur.
– ÇDP her türlü asimilasyona kar r. Mevcut tüm kimliklerin ya ama ve kendini geli tirme
hakk savunur.
– ÇDP her türlü istismara kar r, özel ya am d nda tüm alanlarda effafl savunur. Kamu
ad na yetki alanlar n hesap verme sorumlulu unu da üstlenmesini ister.
– ÇDP, hangi gruba uygulan rsa uygulans n, her türlü soyk m ve sürgün giri imiyle mücadele
eder. Geçmi tekiler de dahil tüm ma duriyetlerin giderilmesi için çal r.

– ÇDP, bütün anadilleri kutsal sayar, anadili ö renme ve ö retmenin sadece bireysel
de il, toplumsal bir hak oldu una inan r. Anadillerin yok olmamas için devletin tüm imkanlar n
it ve adilce kullan lmas savunur. Bunun için mücadele eder.
– ÇDP, her türlü terör, iddet, i kence, fanatizm, rkç k ve zulme kar r.
Mücadelesini, siyaset ve sivil toplum aktiviteleriyle yürütür.
– ÇDP, ço ulcu demokrasinin ancak örgütlü bir sivil toplumla olu turulaca na inan r, sivil
toplum yap lanmalar n önündeki tüm gizli engellerin kald lmas savunur. Bireylerin ancak sivil
bir toplumda duygu ve dü üncelerini serbestçe ve bask alt nda kalmaks n ifade edebilece ine
inan r. Siyasi ve ekonomik özgürlükleri sivil toplumun vazgeçilemez unsurlar olarak görür ve
bunlar savunur.
– ÇDP, toplumda çe itlili i savunur. nsanlar n gelecek ufkunu daraltan, ayn zamanda bir bask
arac i levi gören tek tiple tirmeye kar r. Herkesin kendisini ifade edece i ve ya ama alan
bulaca demokratik bir ortam n kurulmas hedefler.
– ÇDP antiemperyalist olmay ve ba ms zl
onurlu olman n gere i sayar. Ba ms zl
gölgeleyecek, himayeci hiç bir giri imi kabul etmez.
– ÇDP, herkesin dinini seçmekte, inan p inanmamakta, inanc n gereklerini yerine getirip
getirmemekte serbest olmas savunur. Kimsenin inançlar ya da inançs zl
ba kalar na dayatmas kabul etmez. Bunun için anayasal güvenceler olu turulmas savunur.
– ÇDP do a ve çevreye sayg
r, korunmas ve toplumsal duyarl
n art lmas için mücadele
eder.
– ÇDP bilimsellikten yanad r. Bilginin art p yayg nla
lmas ve süreçlere toplumsal
kat
n sa lanmas önemser, te vik eder.
– ÇDP, AB sürecinin ülkenin demokratikle me sürecindeki katk lar n fark ndad r. Bu süreçte
yap lan reformlar n, vatanda lar ve kimliklerin faydas na uygulanmas savunur. Bu sürecin aktif bir
kat mc olmay önemser.
– ÇDP, cinsiyet e itli ini savunur. Kad na kar iddeti reddeder. Kad n hayat n her alan nda yer
almas için mücadele eder. Kad n örgütlülü ünü ve kad nlar n siyasal hayata kat
destekler.
– ÇDP, Devlet görevlerinde insanlar n öncelikle kendi do up büyüdü ü bölgelerde görev
yapmalar gerekti ini dü ünür. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi gerekti ine inan r.
PART

N

LEY

LKELER

Madde 4
a) ÇDP, gücünü toplumdan al r.
b) ÇDP, parti içi ifade özgürlü ünü azami düzeyde tutmaya çal r; üyelerin partiye her alanda
destek olmalar , sorumluluk almalar bunlar yaparken de parti içinde azami ifade özgürlü ünün var
olmas temel bir done olarak kabul eder. Buna kar k üyelerinden azami gayret ve özveri bekler.
c) ÇDP üyesi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmak ve üyelik ba vurusu yapmak
yeterlidir.
d) ÇDP’nde kararlar isti are yoluyla al r, isti are süreci her türlü ifade özgürlü üne aç kt r.
Al nan kararlar oy birli i ile ya da oy çoklu uyla al nm olsa bile çekimser olan ya da
desteklemeyenleri de ba lar.
e) ÇDP, efafl bir ilke olarak kabul eder. Tüm parti üyeleri i leyi lerden, karar
mekanizmalar ndan ve ya anan süreçten bilgilendirilme hakk na sahiptir. Bu bilgilendirme parti ve
ilgili organlar taraf ndan kesintisiz olarak yap r.
f) ÇDP toplumun genç kitlelerinin siyasete kat lmas için çal r. Tüm üye ve yetkililerin genç
kitlelerin siyasal bilinç sahibi olmas için çal malar yürütmesini te vik eder.
ÜYEL K
Madde 5
18 ya
dolduran, medeni ve siyasal haklar kullanma yeterlili i olan, Parti Tüzü ü’nü,
Program ’n ve ilkelerini benimseyen herkes partiye üye olabilir.

ÜYEL K ÖDENT
Madde 6
Parti üyelerinin ödeyece i ayl k ödentinin alt s

10 TL, üst s

ise 250 TL’dir.

ÜYE OLMAK
Madde 7
Parti’ye üye olmak isteyenler, sürekli i yeri ya da oturdu u yer adresinin bulundu u ilçe örgütüne
ba vurur. Ba vurular ilçe örgütü taraf ndan en geç bir ay içinde incelenip karara ba lan r.
Parti aç ndan do rudan üye yaz
yararl görülenler ile genel ve ara yerel ve genel seçimlerde
aday olmalar nda yarar görülenlerin ba vurular üzerine, Parti Meclisi do rudan üye yaz
yapabilir
ve üye kabul edilenler ilgili ilçe örgütüne bildirilir.
l Yönetim Kurullar da ba vuru ve üyeli i do rudan kabul edebilirler.
Üyeli i reddedilenler, 15 gün içinde, bir üst organa itiraz edebilirler; üst organ n karar kesindir.
lçe ve il örgütleri ba vurular sonuçland r ve vakit geçirmeksizin bir üst organa iletir.
Yurtd nda bulunup üye olmak isteyenler, bulunduklar ülkede Parti Temsilcili i varsa,
temsilcili e ba vurur. Ba vuru, Temsilcilik taraf ndan en geç 1 ay içinde incelenip karara ba lan r.
Ba vuran n üyeli e kabul edildi i takdirde, Türkiye’deki en son ikametgâh adresinin bulundu u il
veya ilçeye kayd yap r.
Ba vuran n bulundu u ülkede Parti Temsilcili i yoksa, ki i Parti Meclisi’ne ba vurur. Ba vuru
Parti Meclisi taraf ndan görü ülür. Ba vuran üyeli e kabul edildi i takdirde, Türkiye’deki en son
ikametgâh adresinin bulundu u il veya ilçeye kayd yap r.
Üyelik ile ilgili di er hususlar Parti Meclisi taraf ndan haz rlanacak Üye Kay t Yönetmeli i’nde
düzenlenir.
Parti üyeleri, partinin birden fazla örgüt birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kay t tarihinden
önce yap lm olan üyelik kayd geçersizdir.
ÜYELER N HAKLARI
Madde 8
• Yetkili organlara önerilerde bulunmak,
• Bilgilendirme, tart ma ve politikalar saptay p kararlar al nmas için toplant lar istemek,
• Gere inde yöneticileri Tüzük hükümleri uyar nca görevden alabilmek,
• Kendi organ nda çözülemedi ini dü ündü ü konular ve ele tirilerini, en üst organa kadar, üst
organlara s ras yla iletmek ve yan t istemek,
• Seçim ve karar süreçlerine kat lmak ve yönetici organlara aday olmakt r.
ÜYEL KTEN ÇIKMA
Madde 9
Her üye diledi inde üyelikten istifa etme hakk na sahiptir. stifa, kay tl bulunulan Parti örgütüne
yaz yla bildirilir. Parti örgütü, istifay i leme koyar ve üst organlara iletir.
ÖRGÜTÜN YAPISI
Madde 10
Parti Örgütü; merkez organlar , il örgütü, ilçe örgütü, belde örgütü, temsilcilikler ve yurtd
temsilcilikleri, gençlik meclisi ile TBMM Parti Grubu, l Genel Meclisi Gruplar ve Belediye Meclisi
Gruplar ’ndan olu ur. Parti organlar olu turulurken üyelerin en az yüzde 30’unun kad n üyelerden
seçilmesine özen gösterilir.

DANI MA KURULLARI
Madde 11
Parti yetkili kurullar na, siyasal kararlarla ve seçimlerle ilgili önerilerde bulunmak üzere toplanan
merkez, il ve ilçe düzeyindeki dan ma organlar r. Parti dan ma konferanslar na üyeler ve ilgili
organlar n davet etti i ki iler kat r.
Parti Dan ma Konferanslar na kat m esaslar ve çal ma ekli ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
MERKEZ ORGANLARI
Madde 12
a) Genel Kongre
b) Genel Ba kan
c) Parti Meclisi
d) Merkez Yürütme Kurulu
e) Gençlik Meclisi
f) Merkez Disiplin Kurulu
g) Merkez Dan ma Kurulu
L, LÇE VE BELDE ÖRGÜTLER , YURTDI I TEMS LC
MECL

KLER , GENÇL K

Madde 13
a) l ve lçe Kongreleri
b) l ve lçe Yönetim Kurullar
c) Belde Örgütleri
d) Yurtd Temsilcilikleri
e) l Gençlik Meclisi
f) l Disiplin Kurulu
PART GRUPLARI
Madde 14
a) TBMM Grubu Genel Kurulu
b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu
c) TBMM Grubu Disiplin Kurulu
d) l Genel Meclisi Parti Gruplar
e) Belediye Meclisleri Parti Gruplar
GENEL KONGRE
Madde 15
Genel Kongre, Parti’nin en üst organ r. Seçilmi ve do al delegelerden olu ur. Genel Kongre’nin
seçilmi delegeleri 1100 ki iden fazla olamaz. Delegeler l Kongreleri’nce seçilir. Son l Kongresi’nde
seçilmi delegeler Kongre delegesidir. llerin seçece i delege say , illerin milletvekili say
n en
çok iki kat kadard r. Genel Kongre delegelerinin say ve seçim yönteminin ayr nt lar , Parti
Kongreleri öncesinde, Parti Meclisi taraf ndan bir genelgeyle bütün parti örgütüne bildirilir.
Genel Ba kan, Parti Meclisi asil üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri ve üyeli i devam eden
parti kurucular ile partili milletvekilleri, bakanlar, partili büyük ehir ve il belediye ba kanlar ile il
genel meclis ba kanlar Kongre’nin do al delegeleridir. Parti kurucular n say , Genel Kongre’nin
seçilmi delegelerinin yüzde on be inden çoksa, kurucular aralar nda toplanarak, bu oran sa lamak
üzere, delegelerini seçerler. Genel Kongre’nin do al delegeleri l Kongreleri’nde ayr ca Genel Kongre
delegesi olarak seçilemezler.
Genel Kongre ola an olarak üç y lda bir toplan r.

Genel Ba kan, Parti Meclisi ya da Genel Kongre delegelerinin be te birinin yaz iste iyle, Genel
Kongre ola anüstü olarak toplan 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.
Parti Meclisi, gerekli gördü ünde, l ve lçe Kongreleri ile birlikte Genel Kongre’yi en çok bir y l
erteleyebilir.
Ola an ya da Ola anüstü Kongre’nin yeri, günü ve gündemi, on be gün öncesinden örgütlere
bildirilir. Kongre delegelerinin onda birinin imzas yla gündeme madde eklenmesi kararla
labilir.
Kongre’nin toplant yeter say , delege tam say
n salt ço unlu udur. lan edilen gün ve saatte
toplanmak için yeter say olu mazsa, Kongre, en geç bir hafta içerisinde ço unluksuz olarak ayn
gündem ve kat lan delegelerle toplan r. Bu durumda, karar yeter say , kat lanlar n üçte ikisidir.
Kongre Divan , bir ba kan, iki yard mc ve iki sekreterden olu ur ve aç k oyla seçilir.
Kongre’ye sunulacak rapor ve belgeler, en az yedi gün öncesinden kongre delegelerine ula
r ve
parti iradesinin yans mas için, örgüt içinde tart lmas sa lan r. l ve lçe Yürütme Kurullar , bu
çal may örgütlemekle yükümlüdür.
Kongre, dünya, ülke ve Parti’yi ilgilendiren tüm konular tart r ve Parti’yi ba lay kararlar al r.
Genel Ba kan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu’nu gizli oyla seçmek; Parti’nin Tüzük ve
Program ’nda de iklik yapmak; Parti’nin gelir-gider kesin hesab kabul ve ibra etmek veya kesin
hesab reddetmek; Parti’nin kapanmas na veya ba ka bir partiyle birle mesine ve böylece hukuki
varl
n sona ermesine; Parti’nin hukuki varl
n sona erdirilmesi karar üzerine, Parti’nin
mallar n tasfiye veya intikal ekline kararlar vermek Genel Kongre’nin yetkilerindendir.
GENEL BA KAN
Madde 16
Genel Ba kan, Merkez Disiplin Kurulu hariç bütün parti örgütünün ba kan r ve Parti’yi temsil
eder. Parti’yi ba lay aç klamalarda bulunmaya, görü meler yapmaya, ili kiler kurmaya yetkilidir.
Genel Ba kan, Parti yönetim organlar , kurul ve komisyonlar , görevlileri birlikte ya da ayr ayr
toplant ya ça rabilir ya da Parti Meclisi üyelerini bu i le görevlendirebilir. Parti çal malar n uygun
ekilde yürümesi için gerekli önlemleri al r.
Genel Ba kan, Parti Meclisi’nin de ba kan r.
Genel Ba kan, Kongre’de delege tam say
n salt ço unlu u ile seçilir. Seçim, gizli oy aç k say m
yöntemiyle yap r. lk iki oylamada yeterli oy sa lanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan üye,
Genel Ba kan seçilir.
Genel Ba kan’ n herhangi bir nedenle görevinden ayr lmas halinde, Genel Kongre toplan ncaya
kadar Parti Meclisi, Parti’yi temsil yetkisini, kendi içinden seçece i bir üyeye tevdi eder. En geç 45
gün içinde Genel Kongre’yi toplant ya ça r.
PART MECL

(PM)

Madde 17
Parti Meclisi, Genel Ba kan ve Kongre’de seçilen 15 asil ve 3 yedek üyeden olu ur.
Parti Meclisi, iki kongre aras nda partinin en yetkili organ r.
• Parti Program ve Tüzü ü’ne, Kongre kararlar na uygun olarak, tüm konularda tam yetki ile
kararlar al r, Parti’nin ilke ve politikalar belirler ve uygular.
• Parti Meclisi, Parti’nin tüzel kurulu larla ili kisini ve bu ili kinin yürütülmesinde izlenecek yol ve
yöntemleri kararla
r.
• Çal ma dönemi ile ilgili Kongre’ye sunulacak raporu, görü ülmesini istedi i öneriler ve karar
tasar lar haz rlar.
• Büyük Kongre’ye kesin hesap, bilanço ve bütçe tasar
sunar.
• Parti Meclisi; örgütsel nedenler ve seçim gerekleri nedeniyle l Yönetim Kurulu’nu görevden
alabilir. Parti Meclisi, görevden ald
l Yönetim Kurulu yerine yenisini geçici olarak atar. Bu kurul
en geç 45 gün içinde l Kongresi’ni toplar. l Kongresi, l Yönetim Kurulu’nu seçer.
• Parti Meclisi, en geç 2 ayda bir toplan r. Toplanma yeter say organ tam say
n salt
ço unlu udur. Kararlarda mutabakat aran r.

Mutabakat olu mad durumlarda karar yeter say toplant ya kat lanlar n 2/3’üdür.
• Parti Meclisi, Genel Ba kan taraf ndan, en az yedi gün öncesinden haz rlanan gündemle
toplant ya ça
r.
• Parti Meclisi, ülkedeki siyasi geli meleri izler, çözümler geli tirir ve Parti’nin özel politikalar
geli tirip uygular.
• Parti içi ya am, e itim ve parti yay nlar planlay p, örgütler ve yönetir. Kongre çal malar
örgütleyip gerekli haz rl klar yapar, bununla ilgili yönetmelikleri haz rlar.
• Parti Meclisi, Parti üyeleri ve Parti üyesi olmayanlardan kendisine ba çal ma gruplar , bürolar
ve komisyonlar olu turabilir.
• Parti Meclisi, bilgi almak için ya da bir konuda görü mek üzere, toplant lar na TBMM Grup
Ba kan Vekillerini, partili bakan ve milletvekillerini, belediye ve il ba kanlar davet ederek
geni letilmi PM toplant lar yapabilir. Ancak PM üyesi olmayanlar oy kullanamaz.
• Parti Meclisi, kendi içinden Genel Sayman ve gerekli gördü ü say da, görev alanlar tarif edilmi ,
yetkileri belirlenmi Genel Ba kan Yard mc ’n seçer.
• Genel Ba kan Yard mc lar , Genel Ba kan’ n görevlendirmesiyle, Parti ad na aç klamalarda
bulunur, görü meler yapar ve Genel Ba kan’ n bulunmad yerlerde partiyi temsil eder.
• Genel Ba kan Yard mc lar , gerekli görüldü ü hallerde Parti Meclisi taraf ndan görevden
al nabilir. Parti Meclisi görevden ald Genel Ba kan Yard mc ’n n yerine yenisini seçer.
• Genel Sayman, Parti gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklar örgütlemek ve harcamalar
tutumlu bir ekilde yapmakla görevlidir. Genel Sayman, gelir gider defterinin, demirba kay tlar n
ve kesin hesaplar n düzenli tutulmas sa lar.
MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)
Madde 18
Merkez Yürütme Kurulu, Genel Ba kan, Genel Ba kan Yard mc lar ve Genel Sayman dahil, PM
taraf ndan seçilen 8 Parti Meclisi üyesinden olu ur. MYK’da bo alma olmas halinde, bo alan
üyeliklere Parti Meclisi’nde yenileri seçilir.
Merkez Yürütme Kurulu, Parti Program ve Tüzü ü hükümleri ile Genel Kongre ve Parti
Meclisi’nin kararlar günlük olarak yürütür, uygular ve takip eder.
Merkez Yürütme Kurulu’na Genel Ba kan ba kanl k eder. Bulunmad durumlarda toplant
görevlendirece i bir ba kan yard mc idare eder.
Merkez Yürütme Kurulu, her ay ola an, Genel Ba kan ve/veya Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin
1/5’inin istemi üzerine ola anüstü toplan r.
Kurul, üye tam say
n salt ço unlu u ile toplan r, toplant ya kat lanlar n salt ço unlu u ile karar
al r.
Kendi içinde ihtiyaca uygun olarak i bölümü yaparak çal r. Çal ma esaslar ve usulleri PM’ce
onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MERKEZ D

PL N KURULU

Madde 19
Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kongre taraf ndan gizli oyla seçilen en az 7 as l, 2 yedek üyeden
olu ur.
Kurul, seçiminden sonraki 15 gün içinde yapaca ilk toplant nda Ba kan ’n seçer. Çal ma ko ul
ve yöntemleri PM taraf ndan haz rlanacak Disiplin Yönetmeli i ile belirlenir.
MERKEZ DANI MA KURULU
Madde 20
Merkez Yürütme Kurulu’na ba çal r. Say MYK taraf ndan belirlenir. Merkez Yürütme
Kurulu’nun belirledi i gündem ve ça yla en geç 3 ayda bir toplan r. Öneri ve kararlar MYK ve
PM’nin de erlendirmesine sunulur.

L ÖRGÜTÜ
Madde 21
l Örgütü, l Kongresi, l Ba kan , l Yönetim Kurulu( YK), lçe ve Belde Örgütleri, l Gençlik
Meclisi, Temsilciler ve l Disiplin Kurulu’ndan olu ur.
L KONGRES
Madde 22
l Kongresi, Genel Kongre’nin yap lmas na engel olmayacak süreler içerisinde toplan r. Bu süre 2
ldan az, 3 y ldan fazla olamaz. lçe Kongrelerinde seçilen delegelerden olu ur. Delege say 500’ü
geçemez. Ancak ilçe örgütlerinin kurulmad ya da ilçe kongrelerinin yap lmad iller ile üye say
500’den az illerde il kongresi do rudan il üyelerinin kat
ile yap r. lin partili milletvekilleri, ilin
partili l Büyük ehir Belediye Ba kan , l Yönetim Kurulu ve l Disiplin Kurulu üyeleri l
Kongresi’nin do al delegeleridir.
l Kongresi’nin toplanmas na ve delegelerin belirlenmesine ili kin yöntem ve ayr nt , ilçelerin
kongre tarihinden en az bir ay önce PM taraf ndan haz rlanan bir “parti içi seçim yönetmeli i”yle Parti
örgütlerine bildirilir.
l Kongresi, Genel Kongre delegelerini, l Ba kan ’n , l Yönetim Kurulu’nu ve l Disiplin
Kurulu’nu seçer.
l Kongresi, dünya ve ülke sorunlar yla parti politika ve kararlar n ilde uygulan
tart r ve
kararlar al r.
YK’n n çal ma raporuyla mali raporunu tart p, kesin hesapla birlikte kararla
r ve tahmini il
bütçesini onaylar.
l Kongresi, YK’n n belirledi i yer, gün ve gündemle toplan r. Kongre’nin toplanma yeter say
delege tam say
n salt ço unlu udur.
lk ça da ço unluk sa lanamazsa, en geç bir hafta içinde ayn gündemle ço unluksuz olarak
toplan r. l Kongresi’nde delegelerin onda birinin önerisiyle gündeme madde eklenebilir.
Ola anüstü l Kongresi, PM veya YK karar yla veya il delegelerinin be te birinin yaz iste inin l
YK’ya iletilmesiyle toplan r. Delegelerin istekleriyle topland nda, gündem, istekte belirtildi i
gibidir.
L YÖNET M KURULU
Madde 23
l Yönetim Kurulu, l Ba kan hariç olmak üzere en az 7 asil 2 yedek üyeden olu ur. Kendi içinden
l Sayman ’n seçer, ihtiyaca uygun i bölümü yaparak çal r.
l Yönetim Kurulu, Parti Program ve Tüzü ü’yle, merkez organlar ve l Kongre kararlar
nda
ildeki bütün Parti çal malar sevk ve idare eder. YK, yeterli s kl kta toplan r. Toplanma yeter say
organ tam say
n salt ço unlu udur. Kararlarda konsensüs aran r. Konsensüs olu mad
durumlarda karar yeter say toplant ya kat lanlar n mutlak ço unlu udur.
Herhangi bir nedenle bo alan üyelerin yerleri oy s ras na göre yedeklerle doldurulur. Ancak
bo almalar nedeniyle üye say , üye tam say
n yar
n alt na dü erse, MYK yeni l Yönetim
Kurulu’nun seçimini sa lamak için Ola anüstü l Kongresi’nin yap lmas sa lar. MYK, yap lacak
kongreye kadar Geçici l Yönetim Kurulu atar.
L D PL N KURULU
Madde 24
l Disiplin Kurulu, l Kongresi taraf ndan gizli oyla seçilen en az 3 as l 1 yedek üyeden olu ur.
Çal ma yöntemleri PM taraf ndan haz rlanan disiplin yönetmeli inde belirtilir.
LÇE ÖRGÜTÜ
Madde 25
lçe örgütü, lçe Ba kan dahil, 5 as l 2 yedek üyeden olu an lçe Yönetim Kurulu taraf ndan
yönetilir. lçe Örgütü, lçe Kongresi, lçe Ba kan , lçe Yönetim Kurulu ve ilçe s rlar içindeki bütün
parti örgütleri toplam ndan olu ur.

LÇE KONGRES
Madde 26
lçe Kongresi, en çok 400 delegeden olu ur. Delegeler seçim yönetmeli ine göre seçilir. lçe
Kongresi, üyesi 400’den az olan ilçelerde üyelerin do rudan kat
yla yap r.
lçe Kongresi, l Kongresi delegelerini ve lçe Ba kan ile lçe Yönetim Kurulu’nu seçer.
Partinin amaçlar , ilkeleri, politikalar ve üst organlar n kararlar do rultusunda ilçenin politik
durumu ve yerel sorunlar na ili kin özel politikalar saptar.
lçe Yönetim Kurulu’nun çal ma raporunu tart p kararlar al r, ilçe örgütünün gelir-gider
hesaplar ve tahmini bütçeyi onaylar.
lçe Kongresi, 2 y lda bir toplan r. lçe Kongresi’nin tarihi, l Kongresi’ni mümkün k lacak ekilde,
lçe Yönetim Kurulu taraf ndan saptan r. lçe Yönetim Kurulu üyeleri ile lçe Belediye Ba kan ve
ilçeye ba di er belediyelerin ba kanlar , lçe Kongresi’nin do al delegesidir. l Belediye Ba kanlar
ile merkez ilçe çevresindeki di er belediye ba kanlar Merkez lçe Kongresi’nin do al delegeleridir.
Bunun haricinde lçe Kongresi’nin toplanmas ile ilgili kurallar, Tüzük’te l Kongresi için belirtilen
kurallar n ayn
r.
Ola anüstü lçe Kongresi, lçe YK karar ya da bir önceki lçe Kongresi delegelerinin be te birinin
yaz istemiyle toplan r. Delegelerin istemiyle topland nda, gündem, istekte belirtildi i gibidir.
LÇE YÖNET M KURULU
Madde 27
lçe Yönetim Kurulu, lçe Ba kan da içinde olmak üzere en az 5 asil 2 yedek üyeden olu ur. Kendi
içinden ilçe sayman seçer, ihtiyaca uygun i bölümü yaparak çal r. lçe Yönetim Kurulu, ilçedeki
Parti çal mas yönetir. lçe Yönetim Kurulu gerekli s kl kta toplan r. Toplanma yeter say organ
tam say
n salt ço unlu udur. Kararlarda konsensüs aran r. Konsensüs olu mad durumlarda karar
yeter say toplant ya kat lanlar n 2/3’üdür.
Merkez ilçelerde örgütlenme, ilçe kurulu lar için belirlenen esaslara göre yap r.
Herhangi bir nedenle bo alan üyelerin yerleri, ald klar oy say na göre yedeklerle doldurulur.
Ancak üye say , üye tam say
n yar
n alt na dü erse l Yönetim Kurulu, yenisinin seçilmesi
için ola anüstü kongre yap lmas sa lar. Kongre’ye kadar Geçici lçe Yönetim Kurulu atar.
BELDE ÖRGÜTÜ
Madde 28
Belde örgütü, lçe Yönetim Kurulu’nca atanan 3 üyeden olu ur. Aralar ndan biri ba kan seçilir.
Belde örgütü lçe Yönetim Kurulu’na ba çal r. Üye kay tlar belde örgütüne de il, ba oldu u
ilçe örgütüne yap r.
BÜRO, KOM SYON VE ÇALI MA GRUPLARI
Madde 29
Parti’nin bütün yönetici organlar kendilerine ba büro, komisyon ve çal ma gruplar kurma
yetkisine sahiptir. Büro, komisyon ve çal ma gruplar nda partili partisiz ayr
yap lmadan yararl
olabilecek herkes, yönetici organlar n karar ile çal abilir. Büro, komisyon ve çal ma gruplar n
elemanlar , kendisine dan ma ve bilgilerinden yararlanma amac ile PM dahil, bütün yönetici
organlar n toplant lar na ça
p, bilgilerinden yararlan labilir.
PART TEMS LC
Madde 30
Parti Meclisi ya da ilgili yönetim kurulu; henüz il, ilçe veya belde örgütü kurulmam il, ilçe ve
beldelerde; ba vuran yurtta lara ilk elden parti hakk nda bilgi vermek; Program, Tüzük ve Parti
yay nlar ile rozet, flama vb. Parti sembollerini satmak, da tmak, üyelik için ba vuran yurtta lar n
giri belgelerini ilçe örgütüne vermek üzere kabul etmek ve böylece o yerde Parti örgütünün
kurulmas na olanak sa lamak amac ile, bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorumlulu unda olmak
üzere görevlendirece i bir parti üyesi eliyle “parti temsilcili i” açabilir.

Temsilcilerin görevi, bu yerlerde Parti örgütünün olu turulmas ile ya da illerde PM taraf ndan,
ilçelerde YK taraf ndan, beldelerde lçe Yönetim Kurulu taraf ndan temsilcinin görevine son
verilmesi ile biter.
l Temsilcisi Parti Meclisi’ne, lçe Temsilcisi l Yönetim Kurulu’na, Belde Temsilcisi lçe Yönetim
Kurulu’na ba
r.
PART GRUPLARI
TBMM PART GRUBU
TBMM Parti Grubu Genel Kurulu
Madde 31
Parti’nin, yasada belirtilen yeter say da milletvekili varsa, TBMM Parti Grubu kurulur ve kurulu u
Genel Ba kan taraf ndan TBMM Ba kanl ’na bildirilir.
Parti Grubu; Program ile Genel Kongre ve PM kararlar yla belirlenen Parti politikalar TBMM
çal malar yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, grup iç yönetmeli i çerçevesinde çal r. Grup iç
yönetmeli i; grubun kurulu unun TBMM Ba kanl ’na bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde, PM
taraf ndan haz rlan r ve yürürlü e girer. Bu yönetmelik TBMM Ba kanl ’na sunulur.
Bakanlar Kurulu ya da bir Bakan’a güven ya da güvensizlik oyu verilmesi için karar alma yetkisi,
Grup Genel Kurulu’nundur. Bu yetki ba ka bir organa devredilemez. Grup Genel Kurulu’nda
seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ili kin ba lay nitelikteki oylamalar gizli oyla yap r.
GRUP BA KANI
Madde 32
Parti’nin Genel Ba kan , TBMM üyesi ise; Parti Grubu’nun ve Grup Yönetim Kurulu’nun da
Ba kan ’d r. Genel Ba kan TBMM üyesi de il ise, grup üyeleri aras ndan iç yönetmelikte gösterilen
yöntemle Grup Ba kan seçilir.
Genel Ba kan, Parti çal malar yla ilgili olarak grup üyelerine görev verebilir.
TBMM PART GRUBU YÖNET M KURULU
Madde 33
TBMM Grubu Yönetim Kurulu; Grup Ba kan , Grup Genel Kurulu’nun kendi üyeleri aras ndan
seçti i iki ba kan vekili ve yeteri kadar asil ve yedek üyeden olu ur.
Grup organlar her toplant y
n ba nda ve o toplant y için seçilir. Seçimler gizli oyla yap r.
Grubun sözcüsü Genel Ba kan’d r. Genel Ba kan’ n bulunmad zamanlarda grup ba kan vekilleri
ya da ivedi durumlarda seçilen sözcüler bu yetkiyi kullan r.
Yasama giri imlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve Meclis çal malar nda uyum ve disiplin
sa lanmas Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir.
GRUP ÜYELER

N GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 34
Partili milletvekilleri, yasama çal malar nda, Parti’nin Program, Tüzük, Büyük Kongre ve Parti
Meclisi kararlar do rultusunda çal mak, Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu kararlar
uygulamak ve desteklemekle yükümlüdürler. Geçerli özürleri olmad kça Meclis Genel Kurulu’na,
komisyon ve grup toplant lar na düzenli olarak kat rlar.
GRUP KURULAMAYAN DURUMLAR
Madde 35
Parti milletvekillerinin say grup kurmaya yetmiyorsa; bu milletvekilleri Parti’nin genel tutumunu
ilgilendiren ya da Genel Ba kan’ca gerekli görülen konularda toplanarak ortak tutum belirler.
Aralar ndaki i birli inin ve görev bölümünün kurallar Genel Ba kan’a dan arak saptarlar.

TBMM PART GRUBU D

PL N KURULU

Madde 36
TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Genel Kurulu taraf ndan gizli oyla seçilen 5 as l 3 yedek
üyeden olu ur. Seçimden sonraki 15 gün içinde yap lacak ilk toplant da Grup Disiplin Kurulu, Ba kan
ve Sekreter üyeyi seçer.
Grup Disiplin Kurulu’nun çal ma ko ullar ve yöntemleri PM taraf ndan haz rlanacak disiplin
yönetmeli iyle belirlenir.
L GENEL MECL

VE BELED YE MECL SLER PART GRUPLARI

Madde 37
l Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri’ndeki Parti üyeleri kendi aralar nda bir grup olu tururlar.
Partili Belediye Ba kanlar , Belediye Meclisi’ndeki Parti Gruplar n do al ba kan r.
Belediye Meclisi Parti Grubu, kendi içinden Grup Ba kan , Grup Ba kan Vekilleri ve sözcülerini
seçer. l Genel Meclisi Parti Grubu’nun Ba kan ise, Meclis üyesi oldu u takdirde Parti l Ba kan ’d r.
Bu grup, kendi içinden Ba kan, Ba kan Vekili ve sözcüsünü seçer.
l ve lçe Ba kanlar ; Parti Gruplar bütçe, y ll k program ve faaliyet raporu görü meleri öncesi
olmak üzere 1 y l içinde en az 3 kez toplant ya ça r. Parti Gruplar , l ve lçe Ba kan ve Yönetim
Kurullar ’n n görü ve önerilerini dikkate al r.
Grup üyeleri; Parti Program ve ilkelerine, Genel Kongre ile kendi kongrelerinin ve gruplar n
kararlar na uymak zorundad r.
Belediye Ba kanlar ’n n yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda ba lay grup karar
al namaz. l Meclisi ve Belediye Meclisleri Parti gruplar n olu turulmas , çal ma yöntemleri ve bu
gruplar n Parti örgütü ile ili kileri PM taraf ndan haz rlanacak yerel yönetimlere ili kin yönetmelikte
düzenlenir.
GENÇL K MECL
Madde 38
Parti, gençlik sorunlar konusunda çal ma yapmak ve gençlerin sorunlar na çözüm bulmak
amac yla Gençlik Meclisi kurabilir. 18 ve 25 ya lar aras ndaki parti üyeleri ayn zamanda Gençlik
Meclisi üyesidir. Gençlik Meclisi’nin kurulu , i leyi ve çal ma yöntemleri PM’ce onaylanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
YURTDI I PART TEMS LC
Madde 39
PM, gerekli gördü ünde, yurtd nda bir ya da birden fazla Parti Temsilcili i açabilir.
Yurtd Parti Temsilcileri PM taraf ndan seçilir. Yurtd Temsilcileri, partiyi bulunduklar ülkede
temsil eder; çe itli parti, ki i ve kurulu larla Parti ad na ili kileri sürdürür.

KONFERANSLAR
Madde 40
PM, gerekli gördü ünde Parti üyeleri ile s rlamadan, kat mc lar
ve iller düzeyinde genel ve özel konferanslar düzenleyebilir.

önceden belirleyerek merkezi

GENEL HÜKÜMLER
Madde 41
l ve ilçe örgütlerinin yeni kuruldu u yerlerde, Kurucu l Ba kan ve yönetimini PM, Kurucu lçe
Ba kan ve yönetimini PM veya l Yönetim Kurulu atar ve atanan yönetim kendi üyeleri aras ndan
sayman seçer, ihtiyaca uygun i bölümü yaparak çal r.
l ve lçe Yönetim Kurullar n çekilmesi durumunda da bu madde uygulan r.

Madde 42
Parti üyeleri, her göreve aday olabilir, aday gösterebilir. Parti organlar na üye seçimleri, gizli oy ve
aç k ve aral ks z say mla yap r. Seçime ili kin di er esaslar, seçim yönetmeli inde gösterilir.
Madde 43
stifa, görevden alma ya da ba ka nedenle l ve lçe Ba kanl klar bo ald nda, l ve lçe Yönetim
Kurullar , kendi üyeleri aras ndan, gizli oy ve salt ço unlukla yeni ba kan seçer.
Madde 44
Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu, l ve lçe Yönetim Kurullar ile lçe Disiplin Kurullar nda
üye eksilmesi durumunda yeri yedek üye ile doldurulur. Organlar n karar alma say
n alt na dü tü ü
durumlarda ilgili üst organ taraf ndan Geçici Yönetim Kurulu atan r. l örgütlerinde 45, ilçe
örgütlerinde 30 gün içinde Yönetim Kurulu seçimi için Ola anüstü Kongre yap r.
Madde 45
Parti üyeleri, TBMM, Belediye ve l Genel Meclislerinde gruplar kurarlar. Çal malar
haz rlanacak iç tüzük uyar nca yürütürler.

,

Madde 46
Genel ve Yerel seçimlerde aday olacak parti üyeleri, üye ya da delegelerin oy kullanaca ön
seçimle veya merkez yoklamas ile belirlenir. Hangi usullerin uygulanaca na PM karar verir.
Önseçim ve merkez yoklamas usulleri seçim yönetmeli inde gösterilir.
Madde 47
Parti Kongreleri, gazetelerde ilan edilmeyebilir.
Madde 48
lk Kongre’ye kadar, Kongre yetkilerini Kurucular Kurulu kullan r. Kurucular Kurulu, PM
kuruluncaya kadar partiye üye al r ve partiyi yönetir.
Madde 49
Partinin gelir-giderleri, bütçe, bilânço, gelir-gider hesab ve kesin hesaplar
göre ve PM taraf ndan haz rlanacak yönetmelikle düzenlenir.

n tutulmas , yasaya

Madde 50
Parti Meclisi, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymalar halinde, bulunduklar bölgelerde Dernekler
Yasas ’n n 90. maddesi çerçevesinde lokal açabilir.
Madde 51
Parti Meclisi, Genel Ba kan’ n stanbul’daki parti çal malar
stanbul’da “Genel Ba kanl k rtibat Bürosu” açabilir.

rahatl kla sürdürebilmesi için,

Madde 52
Parti, politikalar n yayg nla
lmas , üyeler ile tüm halka aktar lmas için merkezi ya da yerel
ayl k, haftal k, günlük vb. düzenli gazete, dergi, bülten, bro ür, katalog türü yay nlar ç kar r, film ya
da müzik kaseti haz rlat p ço altabilir. Yay n kimler taraf ndan ya da nas l ç kar laca na merkezi
düzeyde PM ve yerel düzeyde l Yönetim Kurulu ve lçe Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
Madde 53
PM, l Örgütleri, lçe Örgütleri, Gençlik ve Kad n Meclisleri parti çal malar ve politikalar
halka tan tmak amac yla yemekli toplant lar, ses sanatç vb. kat laca enlik ya da ölenler, iir
dinletileri, film-dia gösterimleri vb. kültürel, sportif, aktüel, ekonomik toplant lar düzenleyebilir.

GENEL D

PL N KURALLARI

Madde 54
Disiplin kurullar nda görev alanlar Parti’nin di er organlar nda görev alamazlar.
Disiplin Kurullar n Yetkileri
a) Merkez Disiplin Kurulu, Parti’nin merkez organlar nda görevli olanlar n, l Ba kanlar n, l
Yönetim Kurulu üyeleri ile l Disiplin Kurulu üyelerinin disiplin suçlar karara ba lar. Merkez
Disiplin Kurulu, ayn zamanda l Disiplin Kurullar n da üst itiraz organ r.
b) Di er kurul üyelerinin disiplin suçlar l Disiplin Kurullar ’nca karara ba lan r. Disiplin
kurullar , SPY’nin 55. maddesine göre çal r.
c) Disiplin Kurulu’na ba vuru ve kurulun çal ma yöntemleri disiplin yönetmeli i ile düzenlenir.
PL N SUÇ VE YAPTIRIMLARI
Madde 55
Disiplin yapt mlar uyar , k nama, üyelikten geçici ç karma ve kesin ç karmad r. A
da
belirtilen disiplin suçlar na kar lar nda yaz lan yapt mlardan biri uygulan r.
a) Parti paras yla özel ç kar sa layanlara k nama, geçici ç karma ya da kesin ç karma.
b) Parti defter ve evraklar nda tahrifat yapanlara k nama, geçici ç karma ve kesin ç karma.
c) Temel insan haklar ihlallerinde bulunanlara k nama, geçici ç karma ya da kesin ç karma.
d) Parti çal malar nda partili üye veya üyelere fiziksel iddet uygulayanlara geçici veya kesin
karma.
e) Hakk nda Disiplin Kurulu’na ba vuru olan ki i(ler), Parti üyeli inden istifa etseler dahi, istifalar
disiplin soru turmas tamamlan ncaya ve Disiplin Kurulu karar aç klan ncaya kadar kabul edilmez.
tiraz: DK kararlar na kar , karar n tebli inden sonra 10 gün içinde MDK’ya ba vurulabilir.
Hakk nda Parti’den ya da gruptan geçici veya kesin ç karma cezas verilen üye, Parti içi itiraz yollar
tükettikten sonra SPY’nin 57. maddesi çerçevesinde yarg yoluna ba vurabilir. Yarg karar kesindir.

