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BU TÜZÜK, DEMOKRASİ ARAYAN 70 YILA YAYILMIŞ BİR KÖKÜN 
İÇİNDEN, ÖZELLİKLE SON 25-30 YILLIK SÜREÇTE SOMUT HAMLELERLE 
HALKIN GÜCÜNÜ VE DÜŞÜNCELERİNİ DOĞRUDAN POLİTİKAYA 
YANSITMAK İSTEYEN YENİ BİR ANLAYIŞIN, ARTIK ÖNLENEMEZ BİR 
ŞEKİLDE SU YÜZÜNE ÇIKMASI VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİK İMKANLARINI 
KULLANARAK BU DEVRİMİN DAHA FAZLA ZAMAN KAYBETMEDEN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN DEVREYE GİRİŞİDİR. 

1965’DEN BU YANA KENDİNİ ORTANIN SOLU’NDA GÖREN VE 
YÖRÜNGESİ ATATÜRKÇÜLÜK VE EVRENSEL SOSYAL DEMOKRAT 
DEĞERLER OLAN BİR “HALK PARTİSİ”NİN, ARTIK KENDİ TEMSİLCİLERİNİ 
DOĞRUDAN KENDİ İÇİNDEN, KENDİ TERCİHLERİYLE SEÇMESİNİN VE 
HALKIN SESİNİ, NABZINI DİNLEYEREK HAREKET ETMESİNİN ZAMANI 
GELMİŞTİR, “ŞİMDİ”DİR! 

2003 VE 2010 YILLARINDA İKİ KERE SOMUT OLARAK HALKLA BULUŞAN 
BU PROJE, 18 YILDIR “AKILLI KART”LA SİYASETİ VE AKTİF ÜYELERİ 
BİRLEŞTİRECEK DEVRİMİ YAPMAK İÇİN GELİŞEREK HAZIRLANIYOR.

ŞİMDİ GERÇEKLEŞMESİ İSE, HER YAŞTAN GENCİN VE KARARLI, 
DEMOKRAT, DAYANIŞMACI BİREYLERİN BUNA İNANMASI, BU 
DÜŞÜNCELERE GÜVEN DUYARAK ISRARLA YURDUN HER YERİNE 
YAYMASINA BAĞLI. YALNIZ CHP ÖRGÜTÜ’NÜN VEYA ÜYELERİ’NİN 
DEĞİL, EN BAŞTA SEÇMENLERİNİN ÖN AYAK OLMASI GEREKEN BÜYÜK 
BİR DEVRİM HAMLESİ.

KISACASI, GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEMESİ SİZE BAĞLI, BAŞKALARINA 
DEĞİL. SİZİN İNANCINIZA BAĞLI.

BEDRİ BAYKAM
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Bu çalışmayı, rahmetli Dr. Suphi Baykam’a ve aziz 
dostum Ahmet Taner Kışlalı’nın anısına toplumla 
buluşturuyorum. Onların anıları ve inançları her zaman 
yüreğimizde…



(19. CHP Olağanüstü Kurultayı’nda kabul edilerek 10 Mart 2018 tarihinde 
yürürlüğe giren Tüzük baz alınarak gereken değişimler uygulanmıştır.)
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ÖNSÖZ
DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM TÜZÜĞÜ (D3) 

27 YILDA NASIL GELİŞTİ? 

CumhuriyetHalkPartisi’nindemokratikbirtüzükveişlerliğesahipolması,
yıllardırençokarzuladığımkonulardanbiri.Bununiçin2003ve2010’dayaptığım
somutçabalarınardından,geçtiğimizyazParti’nindemokratikleşmesiiçinbüyük
çabaharcayanPartiİçiDemokrasigrupları,bendentüzükileilgiliçalışmalarımı
güncelleyerekbukonuyatekrardetaylıeğilmemiricaettiler.Örgütüniçinden
vedemokratikkalbindenyükselenbusesetabiikikulakvermeyemecburdum.
Kendinot,çalışmavedüşünceleriminötesinde,buönsözünsonundaadlarını
okuyacağınızçokdeğerliCHP’lidostlarımlailetişimegeçerekveonlarında
hatırlatmalarınıdeğerlendirerekbuçalışmaortayaçıktı.

Butüzükçalışması,Türkiye’ninyapayolaraksahtedemokrasiarayışlarıiçinde
“YeniAnayasa”tartışmalarınasürüklenmeyeçalışıldığıbirdönemedenkgeliyor.
TürkiyeiçinyeniAnayasaarayışlarındabulunanların,kafalarındademokrasi
miyoksakendiçıkarlarınaenuygunyenibirortammıyaratmayaçalıştıkları
sorusununyanıtını,sizebırakıyorum.Bildiğimtekşey,1923Cumhuriyeti’nin
100.yılıyaklaşırkenböylebiriçyapısaldevriminCumhuriyetHalkPartisi’neçok
yakışacakolmasıvehalklabütünleşmesinisağlayacağı...

CHPilebağlarım,1950’lerinsonlarındakiDPfaşizminemuhalefetyıllarıyla
başlıyor.BabamoyıllardaCHPMYKüyesiveİnönü’nüngençbirsağkolu.
Bunlarçocukluğumunilkanıları!1960’larınilkyıllarıyinesiyasetlekaplı!Babam
Dr.SuphiBaykam,1965’te“OrtanınSolu”nunilksözcüsüolaraktümTürkiye’yi
konuşmalaryaparakgezdiğinde,ikimitingekatıldığımıhattaAnadolukentlerinin
birindekimeydankalabalığındakaybolduğumuçokiyihatırlıyorum.

İsmetİnönü’lü,KemalSatır’lı,İsmailRüştüAksal’lıo1960’lıyıllarıunutmama
imkânyok.Gelecekyıllarainanılmazbirgüvenvardı.Anayasa,tümkurumlarve
halkımızınçağdaşyüzübugüvenintemelinioluşturuyordu.Paşa’nınsükuneti,sesi,
askerliktengelmesinerağmenödünsüzdemokrasiaşkı,babamaaktardığısayısız
anı,sevecensesi,hepsidüngibi…1970’lerdekiEcevit’liiktidaryıllarınınbüyük
TaksimMitingi’nidedüngibihatırlıyorum.

12Eylül’ünCHP’yikapatmasıylaparamparçaolanvebirtürlüikiyakasınıbir
arayagetiremeyensolun,iktidarınmerkezindenhızlauzaklaştığıANAP’lıyıllarda
ve90’larda,SHP’ninbelediyeseçimlerizaferinden(1989)başkaelletutulurbir
başarısıyokortada.
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1990’lar,korkunçsericinayetlerlebaşlamıştı.Kaybettiğimizisimlerarasında
Sürekliİletişimdekalarakgünlüksiyaseteberabermüdahaleettiğimizdeğerli
aydınlanmamızınbüyükbekçileriMuammerAksoyveUğurMumcuvardı.Aynı
dönemde,demokrasiyikorumavekaranlıklamücadeledeetkinolanbirçokbasşka
şehidimizoldu...BahriyeÜçok,TuranDursungibi.Bulisteye90’larınilerleyen
sürecinde,maalesefOnatKutlar,AhmetTanerKışlalı,NecipHablemitoğlu
eklenecekti.1993’tenitibaren,anti-laikveantidemokratikgidişatıdurdurmakiçin,
SHP-CHP-DSPparçalanmışlığınıengellemekiçinçokuğraştık.Neyazıkki,
“TabanOperasyonu”ile(kiaramızdaCumhuriyetGazetesiyazarları,demokratik
kitleörgütleriönderleri,sendikaliderlerivardı;ErolTuncer’denTürkanSaylan’a,
AlpaslanIşıklı’danYükselÇengel’e,AlevCoşkun’danOnatKutlar’a,Rutkay
Aziz’denAhmetTanerKışlalı’ya,NeclaArat’tanSuphiBaykam’a,Oktay
Ekinci’denSemihBalcıoğlu’na,KemalNebioğlu’danMustafaEkmekçi’ye,
NurzenAmuran’danDoğanTaşdelen’e,CeyhanMumcu’danSelçukErez’e,Arif
Keskiner’denZeynepOral’abugünönemlibirkısmıaramızdaolmayansayısız
aydın)hertürlüikazıyaptık.“1994yerelseçimleri,buüçParti’yebölünmeyle
ancakmağlubiyetgetirirvemerkezsol/merkezsağparçalanmasındaaradanRefah
Partisiçıkar,rejimideğiştirir”dedik.NeyazıkkineEcevit’i,neBaykal’ı,nede
Karayalçın’ıiknaedebildik.

Bugünişteobüyükparçalanmagafınındevartçışoklarınıniçindeyüzmeyedevam
ediyoruz.1994’tebaşlayanErdoğanyılları,bizi2021’ekadartaşıdı.Cumhuriyet’in
100.yılına2,5yılkalmış…

RefahPartisi,yerelseçimialdıktansonra1995’teSHP-CHPbirleşmesini
nihayetgecikmeliolaraksağladık.Kaçilçe,kaçilgezmiştim,kaçbinkişiyedil
dökmüştüm,bilmemmümkündeğil.Hemdeinternetvesosyalmedyanınolmadığı
oyıllarda.

PartiMeclisi’ndegeçirdiğimüçuzunveyoğunyılboyuncaParti’ninher
noktadaişleyenveişlemeyeneklemnoktalarını,yurdunheryerinigezerek
bizzatgözlemlemefırsatımoldu.“Partiiçidemokrasi”diyeözetlediğinizbüyük
arayışın,büyükarzunun,neyazıkkiParti’deiktidarıelindetutanlariçin,hiçönem
verilmeyenbirşarkıdanibaretolduğunugörmekşaşırtıcıolduğukadarüzücüydü.
2003OlağanKurultayı’ndaGenelBaşkanlığaadayolduğumda,özetletekhedefim
vardı:GenelBaşkanveya3-4yakınMYKarkadaşınındeğiltümPartiüyelerinin
kararlarıaldığı,adayları“tekseçici”birinsanındeğilheryöreveherseçim
bölgesinintümüyelerininseçeceğibiryapı.GenelBaşkan’ınherkesiatayanveya
azledendeğilParti’ninadetahalklabütünleşmişçalışkanyüzüolabildiğifarklıbir
yapı.Kurultay’danönce41ayrıİlBaşkanlığımızdatoplantılaryaparakbuyapısal
tüzükdevriminiörgütümüzeaktarmıştım.Neyazıkkibudevrimcidüşüncelerin
önünükesmekiçinoKurultay’daGenelBaşkanseçimindenhemenönce,tüzük
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orada,osalondaenakılalmazyöntemlerledeğiştirilmişgerekliimzasayısı%5’ten
%20’yeçıkarılmışveogünadayolmamengellenmişti.

2010yılındaYektaGüngörÖzden’in,Partilidostların,hukukçularınvegençlik
kollarındandeğerliisimlerindestekleriylehazırladığımızTüzük,şuandaelinizde
tuttuğunuzDemokratikDijitalDevrimTüzüğü’nün(D3)öncüsügibiydi.D3kadar
detaylıolmasada,sonuçtayinegücübirpartiiçiküçükelittenalıptümCHP
üyelerine,halkaverenbirtüzüktü.

Neyazıkki2011’denitibarenCHPGenelBaşkanıolanSn.KemalKılıçdaroğlu,
kendisininsözlerinegüvenerekoluşanbüyükbeklentilerimizekarşınpartiiçi
demokrasiyiCHP’yegetiremedi,farklıbiryönetimanlayışınadöndü.Sürekli
çeşitliumutlaroluşmasınarağmen,neyazıkkibunlaryaşamageçemedensöndü.
2010’larçeşitliseçimmağlubiyetleriilesürdü.2019AnkaraveİstanbulBüyük
Şehirzaferleri,1989SHPBelediyeseçimlerinin30yılardındanCHP’lilerin
yüreğinesuserpenenderanlarıoluşturdu.BirkitlepartisiolanCHP’niniçinde
tabiikiçokfarklıgörüşlerdeninsanlarolacaktır.ÖzellikleTürkiye’nindeğişen
dünyaşartlarınaveülkenindönüşensosyolojik-politik-ekonomikgerçeklerinegöre
şekillenenyapısı,belkiCumhuriyet’inkuruluşyıllarınıngereklilikleri,görüşleri
vekararmekanizmalarındanfarklıyenibeklentileryaratabilir.Ancakmühim
olanensivrikonu,partiüyelerinintercihlerinin,milletvekili,belediyebaşkanlığı,
cumhurbaşkanlığıveyail-ilçebaşkanlığıgibigörevlereseçilenleredoğrudan
yansıması!

Günümüzdünyası,özelliklesononyılda,sosyalmedya,internetvesanaldünyanın
egemenliğialtınagirdi.ÜnlüZKuşağı,bualanınadetaiçinedoğanuluslararası
yenigençlerordusununevrenseltanımlamasıoldu.Böylebirortamda,günümüzün
teknolojikimkanlarınındemokrasiyeaçıkhizmetetmesininönünüaçmamakçok
acayipbirtıkanıklıkdeğilmi?

Siyasette,hermevkiyeenuygunkişilerinseçileceklerisistemioturtmakiçin,
oyöredeyaşayanveonlarıeniyitanıyankişilerceseçilmeleriesastır.Bırakın,
TekirdağMilletvekilleriniTekirdağ’dayaşayanlar,BursaMilletvekilleriniBursa’da
yaşayanlarseçsin,VanVekilleriniVanlılarseçsin.TümvekillerinveyaBelediye
BaşkanAdaylarınınGenelMerkez’inGenelBaşkanlıkkatındaduyumlarvesözde
sezgilerüzerinesaptanmasıartıkböyleceengellesin.

Maalesefyıllardır,gerekBaykalgerekKemalKılıçdaroğludöneminde,buaday
seçimlerininherbölgeninüyeleritarafındanyapılmamasıyüzünden,Genel
Merkez’inheradaybelirlemeaçıklamalarınınardındanParti’denistifaedenler,
küsenler,olayçıkaranlar,“Parti’yedüntransferolanadamıbenimönüme
koymuşlar”tepkileriveaçıkinfialleridaimaolaylaranedenolmuşveParti
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bununbedelinihepağırşekillerdeödemiştir.Şöyleki,bunedenlerlebirçokörgüt
üyesitepkileriniseçimçalışmalarınakatılmayarakveyagöstermelikgönülsüz
katılarakgöstermişlerdir.HerikiGenelBaşkan,demokrasiyikorumakiçinçok
hamleyapsalardapartiiçidemokrasikonusuilefazlailgilenmediler.Eminim
değerlidost,büyükduayenAltanÖymen,GenelBaşkanlıkkoltuğundadaha
uzunkalabilmişolsaydı,muhakkakParti’niniçindendumanlarçıkaransıkıntılı
yapıyıdeğiştirecekformülünarayışlarınagirerdi.BirdiğerGenelBaşkanımız
HikmetÇetin,uzlaştırıcıvedemokrattavrıyla,geçişmisyonununekadar
başarılıtamamladıysa,onundabusorunlarakökteneğilmeyeşansıolmadı.
Öymen,babamınCHPGençlikKolları’nı1950’lerinbaşındakurmasıylavehatta
dahaöncesindensiyasetegirmişbircanlıtarihduayenimiz.Çetinise,Gençlik
Kolları’nınikincidönemekibininöncülerinden…Ecevit’indesiyasetegirişini
sağlayanefsanevidöneminisimleriherbiri.

DemokratikDijitalDevrimveAkıllıKartsayesinde,yazınınilkbölümünde
anlattığımızobüyükhayalkırıklıklarıvenedenolduklarıtepkilerhiç
görülmeyecek.Seçilemeyenadaylar“suçu”yalnızcakendilerindeveya
kampanyalarındaarayacaklardır.

YineDemokratikDijitalDevrimsayesinde,örneğinCumhurbaşkanlığıseçimleri
adaybelirlenmesinde,sayıları1.5milyonuaşanCHPüyelerievlerinden,
işyerlerindenveyabulunduklarıyurtdışıkentlerdenrahatlıklaadaybelirlemeiçin
tercihkullanabileceklerdir.

DemokratikDijitalDevrimTüzüğü,Parti’yipartililerle,örgütle,halkla,kitle
örgütleriylebarıştıracakçoktemelbirçıkış.Artıkgenişortakpaydanın,Parti’nin
tümkararlarındaegemenolacakolması,birdahahiçbirzamanEkmeleddin
İhsanoğlu’nunCumhurbaşkanlığıadaylığıgibitarihibirgafınyaşanmamasının
teminatıhalinegelecek.

CHPiçinde,1960’lardabaşlayanalgılarım,deneyimlerimveParti’yien
demokratikyapıylaiktidaragetirmekararlılığımile2003GenelBaşkanadaylığım
sürecindegeliştirdiğimizdüşünceleri,2010tüzükhazırlığıylasomutlaştırmanın,
ardından2021yılındagüncelleyerekendetaylışekildetekrarCHPörgütüve
kamuoyuilepaylaşabilmekPartimiziniçindeyıllardırtamdemokrasiyeulaşmak
içingayretedenherkesveşahsımadınasevindiricibirolay.

Öteyandan,maalesefüçmilletvekilinin,MehmetAliÇelebi,HüseyinAvni
AksoyveÖzcanÖzel’inCHP’denistifalarıveMuharremİnce’nin8Şubat’tayeni
partisinikurmaküzereCHP’denayrıldığınıaçıklaması,konununzamanlamaolarak
nekadargüncelveivediolduğununbirkanıtı.
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ŞayetCHP,D3tüzüğüyleilerleyebilse,eminimParti’denistifaedenarkadaşlar
dageridönebilir.Çünküİnce’nindebirçokbaşkamuhalifindetekrarladığı,
Parti’detümdemokratiknefesyollarınınaçıkolmasıarzusudur.Yıllaröncefark
edemedikleriokaçınılmazgereksinim…

AncakherCHPsevdalısıseçmenvedemokratkamuoyusahiplenirse,buetki
örgüte,partililerevemedyayayansıyabilir;ancakozamanbüyükbirgayretlebu
girişiminbirsonuçalmasımümkünolur.

CHP’ninbölünmesiniengellemeyeçalışmak,hattabutüzükçabasıylabelkiilerde
yenibirbütünleşmeninaltyapısınıhazırlamak,tabiikifazlasıyladeğer,“kutsal”
birçabadır.Dolayısıylabugirişimedestekverenherkeseteşekküreder,sizlerinde
desteklerinizibekleriz.

Buaradabirnoktayaaçıklıkgetirmemşart:ElinizdekiD3TüzükTaslağı,2003
OlağanKurultayı’ndanberigündemdetuttuğumuz,gerekCHPiçindegerekdışında
budevrimihazırlayanlarıncanlıkalmasınısağladıkları,geleceğinözgürlüğe
açılankapısınıaralayacakbirdevrimbelgesi.Açıkkonuşacakolursak,CHP
içindensonaylardaçıkarakpartileşmeyolunagirenikioluşumunda,D3Tüzük
yapısınabenzerparalelaçılımlartaşıması,olsaolsabizleregururverir.Çünkü
halkımızınsiyasetingirdiğihernoktada,“kararveren”mertebeyeyükselmesi,
yalnızTürkiye’ninvedemokrasininyararınadır.Bununiçinsöylüyorum?D3’ün
içerdiğitümözgürlükçü,halkçı,demokratruh,20yıldırCHPörgütününbağrından
çıkmış,adımadımgelişmiş,olgunlaşmışbüyükbirsiyasidevrimdir.2003veya
2010yılındabudevrimi,bırakınanlayarakparçasıolmakistemeyi,tersinesabote
ederekyolunataşkoymuşkişilerin,bugünbubüyükatılımakabuledilemezbir
tekelciruhlasahipçıkmayakalkışmalarıolsaolsaacıbirgülümsemeyaratabilir.
Bizlerherkesinbutüzüğüniçerdiğibüyükdevrimpaketinesahipçıkmasını,
bunlarıkabullenmesinikeyifleisteriz.Amatarihisaptırarakbusunumunözünün
kendilerindençıktığınısöylemesineizinverilemez.Evet,toplumumuzbalık
hafızalıdır,amaokadardadeğil!

EnönemliyanızamanlamasıveParti’yibölünmektenkurtarmakiçinüstlendiği
sorumlulukolanbuDemokratikDijitalDevrimtüzüktaslağınınendemokratik
yapıyıyansıtmasıiçindoğrudandestekveren,partiiçidemokrasikavramını
CHPiçindehepcanlıtutan,20yıldırbüyüközverilikatkılarıyapmışolan-partili
olsunyadaolmasın-mücadelearkadaşlarımızaburadanteşekküretmeyibirborç
bilirim.Özellikle,herzamanolduğugibiaydınlanmamızınyaşayanefsanesi
eskiAnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,demokrasikavramına
entutkuluşekildebağlıolaneskibakanlarımızdanveyolarkadaşlarımızHasan
FehmiGüneş,ErcanKarakaşveFikriSağlar,CHP1991’deyenidenkurulurken
büyükemeklerigeçendeğerliduayenErolTuncer,AnkaraPartiİçiDemokrasi
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Hareketi’ninsözcüsü/kurucusuMustafaPınar,PartiİçiDemokrasiHareketi’nin
Ankara-İstanbulveİzmirmensuplarıvetümyurttabufikredestekverensayısız
demokrataydınhalkkitleleri,eskiMilletvekilivePartiMeclisiüyesidostlar
NeclaArat,SabriErgül,MustafaGazalcı,HalukPekşen,OnurÖymen,İlhan
Cihaner,AliÖzcan,MustafaBalbay,TolgaYarman,İsaGök,UmutOran,Barış
Yarkadaş,ÖrsanK.Öymen,HüsnüBozkurt,ŞerafettinTurpcu,MehmetTüm,
AnkaraveİstanbulörgütündenTevfikKızgınkaya,SuayKaraman,Baturİlter,
CananSezenler,SelçukErol,15yıldırCHP’yetutkulubağlılığıylahertürlü
demokratikçabayıgösterenArifTunaEryılmaz,yıllardırbukonudadestekveren
KKTCTemsilcisiMustafaDevranYürükçü,2003’debufikirlerindoğumanında
elindengeleniyapanEcevitAktaş,ŞabanKarataş,ŞahapÖnal,HakanSönmez,
AnadoluörgütlerimizdenRuhşenKundalı,AtıfUğurlu,AtıfÇavdar,HalilKöse,
NihatBaşer,CahitCıngı,SamiGökmen,ArifKoçak,SemihÇelikkaya,Adana
Yüreğirörgütünden,yaniaileocağımdanCananÖzdağ,özelliklebutaslağın
SiyasalPartilerKanunuileolançelişkileriningündemegetirilmesindedesteklerini
esirgemeyenhukukçudostlarımÖmerFarukEminağaoğluveAvukatKemal
AkkurtveCHP’ninAtatürkçüyörüngeyeoturmasıveTürkiye’ninlaik,demokratik
birhukukdevletiolaraksağlıklıbirsiyasalyapıdavarlığınısonsuzadeksürdürmesi
içinherözveriliçabayıgeçmiştenberigösterenTabanOperasyonuveYurtsever
Hareket’ekatkıverenherdostuma,TuncayErciyes’e,MehmetKunt’a,Aydeniz
AlisbahTuskan’a,NilüferAkaktan’a,NazanMoroğlu’na,GökhanEcevit’e,
ErbilKılıç’a,SaimCanatan’a,NurşenMazıcı’ya,NejatYavaşoğulları’na,Deniz
Hilal’eeskiBelediyeBaşkanımızİhsanYalçın’a,CeydaZiverAkın’a,yazarlar
değerliağabeyimiz,aydınlanmamızınduayeniAlevCoşkun,neyazıkkibuhafta
aramızdanayrılanDenizBanoğlu,NurşenMazıcı,ZeynepOral,MineKırıkkanat,
AliSirmen,BanuAvar,UğurDündar,ŞükranSoner,EminÇölaşan,YılmazÖzdil,
YalçınBayer,OktayEkşi,NecdetSaraç,BarışPehlivan,BarışTerkoğlu,Merdan
Yanardağ,CüneytAyral,OrhanBursalı,IşıkKansu,CanAtaklı,MustafaMutlu,
ÖnerYağcı,GürkanHacır,EnverAysever,ŞabanSevinç,ZaferArapkirliveyakın
dostumÜmitZileli’yeherdemokratikkitleörgütüönderine,herdemokratyazar
veaydına,rahmetliTürkanSaylan’a,rahmetliKemalNebioğlu’na,rahmetliAhmet
TanerKışlalı’ya,rahmetliAyselEkşi’yevearamızdamücadeleyedevameden
sayısızheryaştangençdevrimciyitemsilen19yaşınenerjisiylekoşmayadevam
eden91’likCoşkunÖzdemir’e,hergünyazdıklarımuhteşemyazılarlademokrasi
mücadelemizicanlıtutanistisnasıztümCumhuriyet,SözcüveSonerYalçınbaşta
olmaküzeretümOdaTvyazarlarına,ödünsüzmücadelelerinisürdürenHalkTV
veTele1yayıncılarına,SanatçılarGirişimi’ndeeşzamanlısözcülükyapmaktan
onurduyduğumbüyükşairAtaolBehramoğlu,büyükeylemciruh,tiyatrocu
OrhanAydın’a,aynıoluşumdabizedestekverenMüjadatGezen,MetinAkpınar,
FerhanŞensoy,GencoErkalvesayısızsanatçıdostumuza...HernekadarPartiiçi
demokrasianlayışımızdadüşüncelerimizfarklıolsada,demokrasimücadelesini
yıllardırberaberverdiğimizAlganHacaloğlu’na,MehmetSevigen’e,Tuncay



Özkan’a,MustafaÖzyürek’eteşekkürlerimisunuyorum.

Beşiktaşüyelerimizden,sanatmerkezimPiramidSanat’ındirektörüÖyküEras
vebuçabanınyaşamageçmeaşamasındatümyardımlarınıaylardırortaya
koyanasistanımYarenÜnsal’a,sondüzlüktetüzüğünelinizevarmasındadeğerli
katkılardabulunanSedefErdoğduveGülfemNazYılmaz’a,tümPiramid
Sanatekibinevebirteşekkürbölümünesığdırmayaimkanolmayanonbinlerce
değerlidemokrasisevdalısına,vemuhakkakadınızikretmeyiunuttuğumveya
sığdıramadığımiçinmahcupolacağımendeğerlikatkılarıvermişdostlarıma
sonsuzteşekkürlerimisunuyorum.
Birdeizninizleailemeteşekküretmekistiyorum.10.YılNutku’nucanlıdinlemiş
olanvebugünhalaAtatürkçülüğütümzerreleriileyaşayansevgiliannem
MutahharBaykam’a,banavedeğerliablamHülyaAslantaş’aKemalizmve
devrimciliğinvaroluşbiçiminikalıcışekildehücrelerimizegeçmesinisağlayan,
CHP’yeolanbağlılığındanömürboyuödünvermemişsevgilibabamrahmetliDr.
SuphiBaykam’a,30yıldırsiyasimücadeleminhernoktasındayanımdaolansevgili
eşimSibelBaykam’a,dedesininadınıengüzelşekildetaşıyansevgilioğlumSuphi
Baykam’abanaömürüstündenverdiklerigüç,enerji,dayanışmavedestekiçin
sonsuzteşekkürederim.

Buradasaydığımveşükranlarımısunduğum,adınıokuduğunuzvebusayfalara
sığmayanbinlerceaydınlanmacıruhunherbirininkatkılarınaborçluyuzbutüzüğü;
gerekliadrenalinide,kimizamanfikirleride,sıcaklığınveumudunperspektifini
deherbirindenaldığımyıllarüstünden…
 
Son Söz:Elinizdekitüzüktaslağı,Parti’ninDemokratikDijitalDevrimi’ni
yaşamageçirmekiçin,buyenibüyük“çağıyakalama”perspektifindebirçok
maddeyegetirilenveyaeklenenfarklıyüzdelerveakıştahminleri,öngörüleri
üzerinehazırlanmıştır.Budevrimniteliğindekiyeniyapılanmada“evdekihesabın
çarşıya”detaylardanekadaruyupuymadığıancakyolakışındakesinolarak
görülebilecektir.Nihaişekliyaşamageçirilirken,tabiikisonandarötuşlarveuyum
düzeltmeleriyapabilir.Esasolan“doğrudandemokrasi”ilehalkahakettiğigücü
vermeruhunukorumakveyaşamageçirmektir.
 
BedriBaykam
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BU ÇALIŞMA İÇİN BAZ ALINAN
19. CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI’NDA

KABUL EDİLEREK 10 MART 2018 TARİHİNDE
YÜRÜRLÜĞE GİREN TÜZÜK ÜZERİNE:

A BÖLÜMÜ (Gerekçeli D3 Tüzük Taslağı)

• HER İPTAL EDİLEN BÖLÜMÜN VE İFADENİN ÜSTÜ ÇİZİLMİŞTİR.
• HER YENİ İFADE, FIKRA VEYA MADDE KALIN (BOLD) YAZILMIŞTIR. 
• HER “DEĞİŞİM GEREKÇESİ” İTALİK YAZILMIŞTIR.
• HER TEMEL DEĞİŞİM, DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM’İN RUHUNU EN İYİ 

YANSITACAK ŞEKİLDE ÖZEL SPOT OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

B BÖLÜMÜ (Açıklamalardan Arındırılmış/Nihai D3 Tüzük Taslağı)

• TÜZÜK TASLAĞI, AÇIKLAMALARDAN ARINDIRILMIŞ VE NİHAİ ŞEKLİNİ 
ALMIŞTIR.

C BÖLÜMÜ (D3 Spotlar)

• TÜZÜK TASLAĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ARDARDA SPOT ŞEKLİNDE 
SUNULMUŞTUR.
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A
(Gerekçeli D3 Tüzük Taslağı)
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BİRİNCİ BÖLÜM
“KURULUŞ VE İLKELER”
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KURULUŞ VE İLKELER

Madde-1

(1) CumhuriyetHalkPartisi;MUSTAFAKEMALATATÜRK’ünliderliğinde,
AnadoluveRumeliMüdafaa-iHukukCemiyeti’ninveKuvay-ı
Milliye’nindevamıolarak9Eylül1923tarihindekabuledilen“Parti
Tüzüğü”ilekurulmuştur.

(2) CumhuriyetHalkPartisi’ninkurucusu,ilkGenelBaşkanıvedeğişmez
önderiMUSTAFAKEMALATATÜRK’tür.

(3) CumhuriyetHalkPartisi,programındakianlamlarıylaAtatürkçülüğün
“Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik,
Devrimcilik”ilkelerinebağlıdır.

(4) CumhuriyetHalkPartisi,KurtuluşSavaşımızınyüceliğineinanan,laik, 
demokratik ve sosyal bir hukuk devletinden yana, parlamenter 
sisteme inanan,aydınlanmaideallerini,emekmücadelelerini,özgürlük,
eşitlikvedayanışmailkelerinibenimseyen,tambağımsızlığıve
emperyalizmkarşıtlığınıilkeedinençağdaşdemokratiksolbirsiyasal
partidir.

(5) CumhuriyetHalkPartisihukukunüstünlüğünü,insanhakve
özgürlüklerini,laikliği,çoğulcuvekatılımcıdemokrasiyi,cinsiyet
eşitliğini,sosyaldevleti,sürdürülebilirvekapsayıcıbüyümeyiveazınlık 
haklarına saygılıinsanonurunauygunbarışçıl,hoşgörülüvehakçabir
dünyadüzenininkurulmasınıvazgeçilmeztemelilkeleriolarakkabul
eder.Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik barışçı devlet 
anlayışından yana bir siyasi partidir.

(6)GenelmerkeziAnkara’dadır.

(7) Kısaltılmışadı“CHP”dir.Parti’nin,ilkeleriniifadeedenvebiçimi,
ölçüleri,niteliğiyönetmeliklebelirlenen“ALTIOK”luözelbirsimgesive
kırmızızeminüzerinebeyaz“ALTIOK”lubayrağıvardır.

 
AMAÇ

Madde-2

(1) CumhuriyetHalkPartisi’ninamacı,ilkelerivedeğerleridoğrultusunda,
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özgürlükçü,eşitlikçi,dayanışmacı,katılımcı,emek sömürüsüne karşı, 
kuvvetlerayrılığınıvehukukunüstünlüğünüesasalan,çağdaşlaikve
çoğulcubirdemokrasiiçerisindegörev yapan anti-emperyalist bir 
partidir.

a) Ülkeninbirliğivebütünlüğünü,bağımsızlığını,yurttaşların
güvenliğini“YurttaBarış,DünyadaBarış”ilkesidoğrultusunda
koruyupgüçlendirmek,

b) Yurttaşlarınçağdaş, demokratiktemelhakveözgürlüklerinin
güvencealtınaalınmasınısağlamak,

c) Hakçabirtoplumiçinsosyaladaleti,dayanışmayıveişbirliğini
geliştirmek,

d) Örgütlüveeşitlikçibirtoplumoluşturmak,grevvetoplusözleşme
hakkınıntanınmasınısağlamak,

e) Sürdürülebilirkalkınmayısağlamak,gelirdağılımındakiadaletsizliği
kaldırmak,hertürlüyoksullukveyoksunluklahaktemelinde
mücadeleetmek,tamistihdamhedefineulaşmak,insanonuruna
yaraşıryaşamkoşullarınısağlamak,

f) Hertürlüsömürüyeveemperyalizmekarşıçıkmak;Ülkemizinve
yurttaşlarımızınrefahvesaygınlığınıkorumakveyükseltmek,

g) Herbireyinkendikişiliğinivepotansiyelinigeliştirmesininönündeki
engellerikaldırmak,

h) Hertürlüayrımcılığavedışlanmayakarşımücadeleetmek;ayrımcılık
vedışlanmaylayüzyüzekalankişilervegruplarladayanışmaiçinde
olmak,

i) Doğayı,çevreyivehayvanhaklarınıkorumak,her türlü şiddeti 
önlemek,

j) Cinsiyeteşitliğinintoplumsalyaşamınheralanındauygulanmasını
sağlamak,kadınakarşıhertürlüşiddetiönlemek,

k) Çocuklarınbireyolaraksahipolduğutümhaklarıkorumakve
çocuklarayönelikhertürlüşiddetveistismarıönlemek,
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l) Gençlerinbilimsel,teknolojikvekültürelyeniliklereaçık;özgür,
eleştirelvedemokratikdüşünceyesahipyurttaşlarolarakyetişmeleri
içingereklilaik ve bilimseleğitimkoşullarınıyaratmak,

m) Engellilerinvedezavantajlıgruplarınhaklarınıkorumak,toplumsal
yaşamakatılımınısağlayacakönlemlerialmak,

n) BiliminSanatın,kültürünve sanatçıların, düşünce insanlarının 
rahatça gelişiminisağlayacaközgürortamıyaratmak;kültürelve
tarihselmirasınkorunmasıiçingerekliduyarlılığıgöstermek,çağdaş 
sanat ve kültürümüzü her ayrı sanat dalı ve akademik alanı 
içinde desteklemek,

ARTIK BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU 
YOK! BİLİM VE KÜLTÜR SANAT 
PLATFORMLARI VAR

o) Bilim ve teknolojinin, hızla değişen dünya şartları ve gelişmeleri 
çerçevesinde en başarılı şekilde gençlerimize, ülke insanına, 
yaşam tarzımıza, uyarlanabilmesini sağlamak,

      
Değişim Gerekçesi: Aynen Kültür Bakanlığı’nın “Turizm ve Kültür Bakanlığı” 
olarak bir başka bakanlığa “eklenmesine” karşı olduğumuz gibi, burada da “Bilim 
ve Sanat-Kültür” ün ayrılması ve birbirini etkisizleştirmemesi, özel önem verilmesi 
amacıyla bu ayrım ve netleşme gerekliydi.

p) Tümyurttaşlarveinsanlıkiçin,Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” felsefesinin öngördüğü şekildebarışısağlamak,adaletive
huzurutesisetmektir.

r) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın huzurlu bir şekilde, ait 
oldukları Devlet’e ve yasalarına güven duyarak eşitlik, adalet ve 
esenlik içinde kardeşçe yaşamalarını sağlamaktır.
   

Değişim Gerekçesi: Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” cümlesi, ayrı bir 
vurgu gereken ve yaptığı evrensel barış çağrısı ile ayrı bir madde fıkrası olmayı 
kaçınılmaz şekilde hak eden bir tarihi yönlendirmedir.
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SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI

Madde-3

(1) Parti, Atatürk’ün çağdaş aydınlanma devrimine, sosyal demokrasinin 
evrensel kurallarına, Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi 
birikimine saygılı bir kurumdur.

(2) CumhuriyetHalkPartisiveÜyeleriiçinsiyasalyaşamdagörevalmak,
onurlubirtoplumhizmetidir.Erdemliolmak,CumhuriyetHalkPartili
olmanınönkoşuludur.

(3) Siyasalgörevveetkinliklerde,kamusalyararıngözetilmesivetoplumsal
çıkarlarınkorunmasıesastır.

HER ETNİK KÖKENE, HER RENGE, HER 
CANLI’YA, HER CİNSEL YÖNELİME SAYGI 
GÖSTERİLECEK, BU FARKLI DEĞERLER 
AYRIŞTIRILMADAN KORUNACAK!

(4) Hiçkimseyiinancına,siyasigörüşüne,yaşamtarzına,düşüncelerine,etnik
kökenine,rengine,diline,yaşına,cinsiyetineve cinsel yönelimlerine 
göreötekileştirmedenvetoplumuayrıştırmadan“önceinsan”felsefesiyle
hareketetmekönceliktir.

Değişim Gerekçesi: Son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek artan cinsel 
yönelim farkındalığını ve özgürlüğünü temelden vurgulamak ve ülkemizde baskı 
altına alınmak istenen farklı yönelime sahip insanlara destek vermek, bunu 
kamuoyuyla paylaşmak.

(5) Partiliiçinbaşarı,Parti’ninbaşarısıdır;siyasaleylemParti’nineylemidir.
BuanlayışlaPartililer,özelyaşamlarında,görevlerinde,işlerindeveüyesi
bulunduklarıkuruluşlardaaklınvebiliminöncülüğündepartiilkeve
değerleridoğrultusundaçalışırlar.

(6) Siyasalyaşamdaerdemliliğe,üretkenliğe,yeteneğe, etik değerlere 
veemeğeuygunyükselmekesastır.Partililer,builkelerebağlıolarak
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toplumhayatınınvepartigörevleriningerektirdiğiniteliklerikazanmak;
sorumlulukyerlerinebaşarılı,bilgili,dürüstveyetenekliüyelerin
seçilmelerinisağlamakiçinsürekliçabaharcarlar.

(7) Parti,katılımcıdemokrasianlayışıylapolitikalarınoluşturulmasında
üyelerin,seçmenlerinvesiviltoplumörgütlerininkatkılarınınalınması
içinteknolojikolanaklarıdakullanarakuygunmekanizmalarıoluşturur.

(8) Eğer tüzüğün önerdiği katılımcılık mevcut yasalarla çelişen ve 
aşılamayan bir durum yaratıyorsa, Parti, yasal prosedürünü 
işletmek ve bu demokratik uygulamaları yasal hale getirmek için 
Parlamento’ya gereken kanun tasarılarını sunar ve bunların kabulü 
için gerekli mücadeleyi verir.
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İKİNCİ BÖLÜM
“ÜYELİK”
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ÜYELİK

Madde-4

(1)CumhuriyetHalkPartisi’ne,Parti’ninprogramını,ilkelerinivetüzüğünü
benimseyenveÜyeKayıtFormu’ndabunlarıkabulettiğinive
uygulayacağınıimzalayarakbelirtenve gelir düzeyine uygun bir aidatı 
düzenli olarak ödeyenheryurttaşüyeolabilir.

 
ÜYELERİN GÖREVLERİ VE HAKLARI

Madde-5

(1)Parti’yeyılda12-600TL 60 ila 1200 TLarasındaaidatverirler.(Her ay 
en az 5 TL en çok 100 TL aidat ödentisi) En alt gelir düzeyinden en 
yüksek gelir düzeyine kadar her üye ayda ne kadar ödeyeceğini bu 
rakamlar arasında kendi belirler. Burada tek kriter üyenin kendi 
beyanıdır. Bazı ülkelerde görüldüğü gibi bir gelir skalası çerçevesinde 
doğrulayıcı belgeler aranmaz. Aidat değişiklikleri, Kurultay’ın 
tasarrufundadır.

Değişim Gerekçesi: Söz edilen (60 ile 1200 TL) arası “aidat”ın her ay değil, yıla 
bölündüğü, yanlış anlamaya neden olmamak için netleştirildi

(2) Aday üyeler, Parti’ye giriş formuyla birlikte çağdaş/evrensel 
sosyal demokrat partilerde olduğu gibi “aidat taahhütnamesi” de 
imzalamalıdırlar. Ayrıca aidat toplama yöntemleri çeşitlendirilmeli 
ve banka yoluyla ödemenin yanı sıra makbuz karşılığı Genel 
Merkez, ilçe örgütleri ve hatta mahalleler için aidat saymanlığı ihdas 
edilmelidir. Aday üye, üye statüsü kazandığı andan itibaren kredi 
kartı ile sürekli aylık ödeme verme formülü Parti’nin ve üyenin tercih 
etmesi istenen tartışmasız en iyi yöntemdir.

ARTIK ÜYELER YILDA KAÇ TL AİDAT 
ÖDEYECEKLERİNE KENDİLERİ KARAR 
VERECEKLER! BU RAKAM YILDA 60 TL VE 
1200 TL ARASINDA DEĞİŞİR
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(3) Aidatını geriye doğru 3 ay ödememiş olan üyelerin üyeliği düşürülmez 
ama seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

Değişim Gerekçesi: Demokratik dijital devrimini yaşama geçiren Parti, aidat 
toplanmasını en başından sıkı tutarak mali bağımsızlığını ve vizyonunu lekesiz ve 
sağlıklı tutmaya mecburdur.

YENİ ÜYELER, İLÇE’YE DAVET EDİLEREK 
YÖNETİCİ VE DİĞER ÜYELERLE 
TANIŞTIRILIYORLAR

(4) Yeni üyeler, üyelikleri kesinleştikten sonra gerçekleşen ilk örgüt 
toplantısına yazılı olarak davet edilerek kendilerini ilçe yöneticilerine 
ve üyelere bizzat tanıtmaları için bir fırsat verilir. 

(5) Her ilçede görevlendirilecek “Yeni Üye Adaptasyon” sorumluları, yeni 
üyenin tanışma toplantısına ve temel eğitim seminerlerine katılması 
konusunda ilçeye yardımcı olarak görev ve sorumluluk üstlenirler ve 
bu buluşmaya bizzat katılarak yeni üyenin örgüte intibak etmesi için 
çaba harcar.

Değişim Gerekçesi: Bu madde sayesinde yeni üyelerin ilçe yönetimi ve 
diğer üyelerle tanışması, kaynaşması ve ortak hedeflere doğru dayanışma 
içinde iş birliği yapmalarının temel şartları sağlanır. 

(6)Öncelikleüyesibulunduklarısandıkçevresindenbaşlayanbirgörevve
sorumlulukbilinciilepartiçalışmalarınakatılırlar. 

(7)Seçimlerdepartiadaylarınaoyvermekle,onlarınkazanmalarınısağlamak
içinçalışmaklaveParti’ninbaşarısınıenüstdüzeyeçıkarmakiçinçaba
harcamaklayükümlüdürler. 

(8)Parti’ninilkelerini,amaçlarını,programını,kurultaybildirgelerinive
kararlarını,seçimbildirgelerini,Parti’ningenelveyerelpolitikaları
ilehizmetleriniherolanaktanyararlanarakyurttaşlaraduyurmakla
görevlidirler. 

(9)Görevaldıklarıpartiorganlarınıntoplantılarına,çalışmalarınakatılır;bu
organlarınkendilerineverdiğiödevleriyerinegetirirler.
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(10)Parti’deyadaParti’ninüstlendiğikamuhizmetlerindeki üstlendikleri
görevleriniyerinegetirir;görevdenayrılırkenhizmetingerektirdiğidevir
işlemlerinieksiksizyaparlar. 

(11)Parti’nindüzenlediğiveçağrılıolduklarıeğitimçalışmalarınakatılırlar. 

(12)Mesleklerineveilgialanlarınagöreoda,sendika,dernek,kooperatif,
vakıfgibikurumvekuruluşlardayetkiliorganıngörevlendirmesiüzerine
partiadınaçalışmalarakatılır;buçalışmalarhakkındayetkiliparti
organlarınıbilgilendirirler. 

(13) Yukarıda sayılan sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle 
örgütlerinde ayrıca bireysel olarak da yer almaları parti ve toplum 
yararınadır; Parti Üyelerinin bu örgütlere de katılarak toplumsal 
bilinci yayması için bir gayret gösterir.

Değişim Gerekçesi: Örgütlü toplum bilincinin yayılmasında Parti Üyesi bireylerin 
her türlü demokratik kitle örgütüne üye olması ve partinin bu örgütlerle daha sıkı 
ilişkiler içinde olmasına vesile olması birbirini tamamlayan son derece önemli 
unsurlardır. 

(14)Parti’ninyerelvegenelpolitikalarınınoluşumunakatkıdabulunurlar. 

(15)Partiiçiseçimlerdeseçmeveseçilmehakkınıözgürcekullanırlar. 

(16)Partiileilgiliyetkiliorganlardanherzamanbilgialabilir;hukuksuzluklar
vehaksızlıklarkarşısındaPartiÖrgütündenkendilerininsavunulmasını
isteyebilirler.

 
ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI

Madde-6

(1)Parti’yeüyeolmakisteyenkişi,NüfusHizmetleriKanunu’ndatanımlanan
AdresKayıtSistemi’nde(AKS)bağlıbulunduğuİlçeBaşkanlığınaya
dailçeninbağlıolduğuİlBaşkanlığınadoğrudanbaşvurur. Üyeadayı
başvurusunutamamladığıandakendisineüzerindebaşvurutarihive
numarasıbulunanbir “alındı belgesi” verilir. Alındı belgesini vermeyen 
Merkezi veya Yerel Parti Yöneticisi disiplin suçu işlemiş sayılır. 

(2)Üyelikiçinelektronikyolladabaşvuruyapılabilir.Elektronikyolla
başvuranlardanüyeliğeengeliolmayanlarınüyeliklerineMerkezYönetim
Kurulu’ncakararverilir.
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Değişim Gerekçesi: Alındı belgesinin verilmesine yönelik getirilen cezai şartın 
nedeni maalesef keyfi olarak bu belgenin birçok zaman verilmemesi ve üyelik 
başvurularının akıbetlerinin belirsizliğe itilmesidir.

(3)Yurtdışındayaşayanyurttaşlarüyelikbaşvurularınıyazılıyadaelektronik
yolladoğrudangenelmerkezüyeyazımbürosunayaparlar. 

YENİ TÜZÜK TASARISINDA 
30 GÜN İÇİNDE ÜYELİK BAŞVURUSU, 
TARTIŞILMAZ ŞEKİLDE SONUCA BAĞLANIR VE 
ÜYE ADAYINA SONUÇ BİLDİRİLİR 

(4) Fiziksel veya çevrimiçi yapılan üyelik başvurularında, Genel Merkez 
Üye Yazım Bürosu’na gelen belgelerin değerlendirilmesi süreci, İlçe-İl 
Genel Merkez Üye Yazım Bürosudahilolmaküzere,engeç30günde
tamamlanır. Üyeliği kesinleşen ve yıllık ödemesini gerçekleştiren 
üyenin, aldığı Akıllı Kart’ıyla beraber, üyeliği aktive olur. Üyelik 
tamamlanır tamamlanmaz İlçeBaşkanıveyakendisininyerineİlçe
YeniÜyeAdaptasyonSorumlusukendisine Parti Tüzüğü, Rozeti ve 
Programını derhal iletir. Bunun için Madde 5-Fıkra4’te söz edilen 
tanışma toplantısı veya özel ulak kullanılır.
 

Değişim Gerekçesi: Burada ilk başvurudan Üyelik Kartı alana kadar geçecek 
zamanı baştan kontrole alıp 30 günle sınırlandırmaktaki amaç, İlçe-İl-Genel 
Merkez arasında aday üyeliklerin kaybolmaması ve bir an önce sürecin 
tamamlanarak üyeliklerin aktive edilmesidir. En geç 30 gün içinde kartının elinde 
olacağını bilmek, yeni üyeye şevk ve güven verir.
 

TÜM ÜYELER YILLIK AİDATLARINI ÖDEDİKTEN 
SONRA, “AKILLI KART”LARIYLA BERABER 
HER KARARA İŞTİRAK EDEBİLECEK VE 
DELEGELİK ORTADAN KALKACAK



40

(5)  Parti Üyelik Belgesi / Akıllı Kart olarak, o yılın aidatı ödenmiş olarak 
aktive edilir ve Parti’nin tüm seçim veya Parti içi referandumlarında 
kullanılır. Akıllı Kart’ın kaybolması/çalınması halinde, üye herhangi 
bir CHP İl veya İlçe Başkanlığı’na giderek, yapılacak bilgisayar kayıt 
kontrollerinden sonra orada basılacak yeni kartına anında kavuşur. 
Yıllık aidatı ödenmemiş kartlarla hiçbir seçime iştirak edilemez ve 
kongre ve kurultaylara katılınılamaz.

Değişim Gerekçesi: Akıllı Kart’ın ancak yıllık aidatı/katılım bedeli ödendikten 
sonra işlevsel hale gelmesi kullanım alanlarını hatırlatır, kartın kullanım ve 
yeniden çıkarılma şartlarını belirler. Parti’nin somut olarak üyesinden maddi katkı 
almasını sağlar. Üye için ise hak ve aidiyet duygusunu arttırır. 

“AKILLI KART”LARIN HER YIL AİDATLARIN 
ÖDENMESİYLE İŞLER KILINMASI, CHP’NİN 
TÜZÜK DİJİTAL DEVRİMİNİN OLMAZSA 
OLMAZ ŞARTIDIR

(6) Parti’nin her seviyede sağlıklı mali varlığını sürdürebilmesi ve tüm 
Parti Üyelerinin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için gerekli 
çalışmayı yapması İl ve İlçe Saymanlarının temel görevidir.

Değişim Gerekçesi: Parti, demokratik dijital devrimini gerçekleştirirken aidatını 
yatırmış ve Parti seçim haklarını kullanmaya hak kazanmış üyelik kaçınılmaz 
şekilde ödentisi yapılmış işler Üyelik Kartlarından geçer. 

(7) Ön seçimde oy kullanacak üyelerin seçim takviminin başladığı gün 
itibariyle aidat ödemelerini düzenli yapmış olmaları zorunludur. 
Aidatların ön seçim tarihi açıklandıktan sonra toplu olarak 
yatırılması, bu konuda yönetim organlarının karar alması, üyenin ön 
seçimde oy kullanmasını sağlayamaz. 

Değişim Gerekçesi: Burada sağlanmak istenen üyelerin aidat yatırma konusunda 
sürekli olarak sorumluluklarını yerlerine getirmeleri, yalnız son anda gerekli 
gördüklerinde aidat yatırma veya yatırtma reflekslerinden kurtulmalarıdır. Bu 
konuda tavsiye edilen ana yöntem, bu ödemeleri kredi kartından aylık otomatiğe 
bağlayarak gerçekleştirmeleridir, böylece Parti’ye yaptıkları katkı somutlaşmış 
olacak ve her türlü yasal haklarını bir unutkanlık nedeniyle kaybetme riski 
taşımayacaklardır.
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ARTIK CHP’NİN YENİ ÜYELERİ KATLANARAK 
ARTACAK PARTİ MALİ OLARAK DOĞRUDAN 
GÜÇLENECEK

(8) Kongre takvimi açıklandıktan sonra kongre veya kurultaya otuz 
(30) gün kala üyeliğe başvuranlar, kongrede veya kurultayda söz 
konusu mevkilere aday olamazlar ve oy kullanamazlar. 30 günlük 
üye değerlendirme süreci kongre/kurultay sonrasına bırakılır. İşbu 
madde, olağanüstü kongre ve kurultay süreçleri için de geçerlidir. 

Değişim Gerekçesi: Akıllı Kart ile herkesin oy verebilecek ve kendisini 
destekleyebilecek yakın çevresini Parti’ye yönlendirmesiyle, Parti’nin üye sayısı bu 
süreçlerde katlanarak artabilecek. Bu yeni üyeler aidatlarını yatırmış ve Parti’ye 
mali güç de kazandırmış olacaklar. Tüm Parti Üyeleri o bölgede ön seçime 
katılacaklarından, onlara eklenecek yeni üyelerle beraber, bu çok geniş havuz artık 
yavaş yavaş bir denize dönüşecek ve hiç kimsenin burada belirli amaçlarla “yığma 
üye” den medet umma durumu olmayacak. Son otuz (30) gün yeni başvuru kabul 
edilmemesinin nedeni ise İlçeler,İllerve Genel Merkez’in seçimlere otuz (30) gün 
kala üyelik işleri takibi ile vakit kaybetmemeleri, tıkanmamalarıdır.

(9)GenelBaşkantarafındanParti’yeyararlıolacağıgerekçesiyleönerilen
kişilerinMerkezYönetimKurulukararıyla onayıylaüyeliğinekarar
verilebilir.Bu madde ile üyeliğe alınacak şahısların toplumda 
demokrat ve dürüst kimliği ile bilinen ve takdir edilen, çeşitli 
meslek alanlarından saygın kişiler olmasına dikkat edilir. Bu 
nitelikli kişilerin Parti’ye ve topluma verecekleri katkının büyük 
bir artı değer olduğu sorgulanamaz bir gerçek olmalıdır.Buşekilde
üyeliğekabuledilenlerüç(3)ayboyuncayalnızcaseçilmehakkından
yararlanabilirler.

(10) Madde 6-Fıkra 9’dan üye yazılanların oranı ilçe üye sayısının %1’ini 
geçemez. 

Değişim Gerekçesi: Fıkra 8-9-10, bu değişikliklerin nedeni sadece bir ilçede 
sayısal üstünlüğü ele geçirmek için bir yönetimin bu hakkı suiistimal ederek yalnız 
kendi destekçilerini Parti’ye kongre veya kurultaya çok az bir süre kala kaydederek 
parti içi demokratik dengeleri yapay şekilde lehine çevirmesini engellemek içindir.

(11)Üyekütüğündekayıtlıolanlarvebukütüktekideğişikliklersiyasiparti
sicilinebildirilir.
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ÜYELİKTE YER KOŞULU

Madde-7

(1) Herüyeyalnızcabirmuhtarlıkbölgesindeüyeolabilirveyalnızcao
ikametgahınınbulunduğumuhtarlıkbölgesindenParti’ninfarklıgörev
noktalarınaseçilebilir.

(2) ÜyelerkayıtlıolduğuilçedışındabaşkabirİlçeÖrgütüorganlarında
görevalamaz.Ancak geçici olarak, kendi ilçesinin de bilgisi dahilinde 
farklı bir ilçede görevlendirilebilir.

Değişim Gerekçesi: Belirli bir ilçede oturan bir üye başka bir ilçede örgütlü 
bir sıfata sahip olamaz. Örnek; İl Sekreteri. Ama belirli bir konuda başka bir 
ilçeye belirli bir süre destek olmak için görevlendirilebilir. Örnek; Sosyal medya 
ağları veya Demokratik Dijital Devrim Teknolojik Destek veya Kültür Sanat 
Platformlarının Organizasyonu gibi. 

(3) ÜyelerkayıtlıolduklarıildışındabaşkabirİlÖrgütüorganlarındagörev
alamaz.vebaşkabirildenkurultaydelegesiseçilemez.

Değişim Gerekçesi: Tüzüğe uygulanan dijital demokratik devrim nedeniyle, artık 
üyeler zaten delege olamayacaktır.

(4) Büyükşehirbelediyelerininsınırlarıiçindekiilçelerde,İlçeBaşkanlığıve
İlçeYönetimKuruluÜyeliğiiçinbukuraluygulanmaz.

SON ANDA YAPILAN ÜYE YIĞMALARI 
VEYA YAPAY ADRES/YER DEĞİŞTİRMELER 
YAPILAMAYACAK

(5) Kongreler takviminin ilanından başlayarak, Kongre takvimi 
sonuçlanıncaya kadar yer değiştirme işlemi uygulanamaz. Şayet
birüye, kongre takvimi ilanından sonra mecburen taşınıyorsa veya 
evinden çıkarılma suretiyle ilçe değiştiriyorsa, Parti açısından ancak 
kongre takvimi ilanından önce kayıtlı olduğu ilçede oy kullanabilir. 
Kurultaydan sonra yeni ikamet ettiği adrese ve ilçeye üyeliğini 
taşıyabilir.
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Değişim Gerekçesi: Yapay yer değiştirmelerle, hem Parti’niniçbürokrasisini
çokmeşguletmeyiengellemek,üyeningerçekteikametetmediğibölgedeseçme
veseçilmehakkınıkullanmasınıengellemekamacıylabumaddeeklenmiştir. 
Bu şekilde üyenin Akıllı Kartı ile oy kullanma hakkı gerçek taşınması nedeniyle 
düşmemiş olur, öte yandan da “yığma üye” çabalarının önü kapanır. 

AD SİLME

Madde-8

(1)Birpartilinin,disiplinsuçlarıdışında,başvurmabelgesindeyanlışbilgi
verdiğinin,üyeliğeyazımısırasındayasalarınvetüzüğünöngördüğü
nitelikleritaşımadığınınyadabuniteliklerisonradanyitirdiğinin,başka
birpartidenadaylıkbaşvurusundabulunduğunun,adayolduğunun,
birbaşkapartiadınaeylemliolaraksandıkgörevlisiyadagözlemcilik
göreviyaptığınınsaptandığıdurumlardaİlYönetimKurulu’nunönerisini
değerlendirerekveyaMerkezYönetimKuruludoğrudanolarak,oüyeyi
DisiplinKurulu’nagöndermehakkınasahiptir.Bu üyenin durumu 
hakkındaki gerekçeli karar Parti Meclisi’ne detaylı olarak bildirilir.

(2)AyrıcabirsandıkçevresindeParti’yehiçoyçıkmamasıdurumunda
MerkezYönetimKurulu,osandıkçevresindekayıtlıgörevli ve Parti 
adına kurullarda yer alan tümüyelerinsilinmesinekararverebilir. 

 
PARTİDEN AYRILMA

Madde-9

(1) Partidenayrılmakistediğiniyazılıolarakbildirenüye,imzasınınkendisine
aitolduğusaptandıktansonra,bağlıbulunduğuörgütbirimitarafından
GenelMerkez’ebildirilir.Buüyeler,ÜyeYazımBürosutarafından
kütüktensilinir.

 
ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde-10

(1)Üyelikiçinbaşvurma,askı,itirazveyazımkuralları,ÜyeYazım
Bürosu’nunkuruluşu,işleyişi,kadrolarıveçalışmayöntemleri,üye
kütüğü,üyekaydınıntutulması,PartiKimlikBelgesivebiçimi,hangi
tarihlerdenasılyenileneceği,adsilmeninveParti’denayrılmanınesasları
veüyelikleilgilidiğerbütünişlemlereilişkinusulveesaslar,Üyelik
Yönetmeliğiiledüzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

“PARTİ ÖRGÜTÜ”
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PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde-11

(1)PartiÖrgütü,GenelMerkez,İl,İlçeÖrgütleri,PartiGruplarıileKadın
KollarıveGençlikKolları’ndanoluşur.

ŞAYET PARTİ MUHALEFETTEYSE, 
“BAKANLIKLAR İZLEME KURULU” DEVREYE 
GİRECEK VE “GÖLGE BAKANLIK” GİBİ 
SÜREKLİ RAPORLAR HAZIRLAYACAK

(2) GenelMerkezorganlarışunlardır:

a) Kurultay
b) GenelBaşkan
c) PartiMeclisi
d) MerkezYönetimKurulu
e) YüksekDisiplinKurulu
f) Bakanlıklar İzleme Kurulu (Parti’nin muhalefette olduğu 

dönemlerde)
g) Bu Kurul, Parti Meclisi’nin görüşleri alınarak, Parti’nin Grubu 

içinden demokratik yöntemlerle belirlenir.

Değişim Gerekçesi: Bakanlıklar İzleme Kurulu’nun (Her bakanlık için 2 
milletvekili, 1 Parti Meclisi Üyesi ve bakanlıkta görev yapmış 2 uzmandan 
oluşan kurul) en ciddi şekilde oluşturulması, Parti’nin her alanda günlük siyaseti 
denetlemesi, alternatiflerini ortaya koyması, bunları toplumla sürekli paylaşarak, 
iktidara geldiğinde neler yapacağını, herkese şeffaf bir şekilde göstermesini 
sağlayacak. Yıllardır söz edilen ama hiçbir zaman ciddi şekilde uygulanmayan bu 
“yeni organ” artık kamuoyu önünde sürekli ses getiren bir güç olacaktır. 

(3)İlçeörgütününorganlarışunlardır:

a) İlçeKongresi
b) İlçeBaşkanıveİlçeYönetimKurulu
c) BeldeBaşkanıveBeldeYönetimKurulu
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(4)İlÖrgütününorganlarışunlardır:

a) İlKongresi
b) İlBaşkanıveİlYönetimKurulu
c) İlDisiplinKurulu

(5)Partigruplarışunlardır:

a) TBMMGrubu
b) İlGenelMeclisiGrupları
c) BelediyeMeclisiGrupları

(6)KadınveGençlikKolları,İlçe,İlveGenelMerkezorganlarıarasındayer
alırvegençpartililerözgürceörgütlenerekfaaliyetlerinisürdürürler.

 
MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ

Madde-12

(1) Her ilçenin her muhtarlığına kayıtlı üyeler, kendi muhtarlık 
temsilcilerini akıllı kartla seçerler. Adaylar, Kongre süreçleri 
başlamadan üç (3) hafta önce ilçenin web sitesinde açıklanır.

(2)Hermuhtarlıkbölgesinde,muhtarlıkbölgesitemsilcileribulunur.
ButemsilcilerbağlıbulunduklarıİlçeBaşkanlıklarınınsorumluluğu
altındaçalışır.Temsilcileringörevegelmesi,görevininsonaermesive
çalışmasınailişkinesaslaryönetmelikiledüzenlenir.

 
BELDE ÖRGÜTÜ

Madde-13

(1)İlveİlçeMerkezleridışındabelediyeolanyerlerdeBeldeÖrgütükurulur.
BeldeÖrgütleri,İlçeBaşkanlıklarınabağlıdır.

(2)BeldeÖrgütü,BeldeBaşkanıveenazdört(4),ençokon(10)üyeden
oluşanyönetimkuruludur.

(3)BeldeBaşkanıileBeldeYönetimKurulu’nunseçimi,çalışmayöntemleri,
görevvesorumluluklarıileyetkileriyönetmelikledüzenlenir.
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İLÇE BAŞKANI 

İLÇE BAŞKANI, TÜM İLÇE ÜYELERİNİN AKILLI 
KART’LA VERDİKLERİ OYLARLA SEÇİLECEK
Madde-14

(1) İlçeBaşkanı,İlçeKongresinceilçeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı 
Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları 
oylarlaseçilir.İlçeçevresindeParti’nintemsilcisiolupİlçeÖrgütünü
yönetir.İlçeYönetimKurulu’na,İlçeveBeldeBelediyeMeclis
Grupları’nabaşkanlıkeder.

Değişim Gerekçesi: Artık Akıllı Kartı ile tüm bölgenin üyelerinin katılımıyla o 
ilçede ön seçim yapılacağından, bu olgunun maddeye eklenmesi gerekliydi.

(2) İlçe Başkanı yerel sorunlarını, çalışma planını, hedeflerini ve büyüme 
stratejilerini her yıl 28 Ocak’tan önce Genel Merkez’e bildirir.İlçe
Başkanı’nıngörev,yetkivesorumluluklarıyönetmelikiledüzenlenir.

Değişim Gerekçesi: Bu şekilde o İlçe’nin bağlı olduğu İlBaşkanı,ilçelerden
gelecekçalışmaplanıvehedefleregörekendidönemselstratejileriniveçalışma
hedeflerinisaptayabilecektir.
 
İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde-15

(1)İlçeYönetimKurulu,İlçeBaşkanıile: 

a) Nüfusu20.000’denazolanilçelerdeon(10)üyeden
b) Nüfusu20.000-50.000(50.000dahil)arasındaolanilçelerdeoniki

(12)üyeden
c) Nüfusu50.000-100.000(100.000dahil)arasındaolanilçelerdeon

dört(14)üyeden
d) Nüfusu100.000-500.000(500.000dahil)arasındaolanilçelerdeon

altı(16)üyeden
e) Nüfusu500.000’denfazlaolanilçelerdeonsekiz(18)üyeden

oluşur.
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(2)İlçeçevresindeParti’ninbaşarısıiçingereklitümçalışmalarıyürütür.

(3)PartiMeclisi,İlçeYönetimKurulu’nuntalebiyleilçeninüye,nüfusve
partiliseçmensayılarınıdadikkatealarakyukarıdabelirtilenyönetim
kurulusayılarınıyarıoranınakadarartırabilir. 

(4)İlçeYönetimKuruluÜyeleriilebuüyelerinsayısıkadaryedeküye,
İlçe’ye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya 
uzaktan çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar.
Üyeliklerdeboşalmaolduğundacinsiyetvegençlikkotasıgözetilerek
yedeküyelersırailegörevegetirilir.

Değişim Gerekçesi: Artık Akıllı Kart ile tüm bölgenin üyelerinin katılımıyla,o
ilçedeönseçimyapılacağından,buolgununmaddeyeeklenmesigerekliydi.
 
İL BAŞKANI

İL BAŞKANI, O İLİN TÜM ÜYELERİNİN AKILLI 
KART’LA VERDİKLERİ OYLARLA SEÇİLECEK
Madde-16

(1)İlBaşkanı,İl’e kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda 
veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları kongre sürecindegizlioyla
seçilir.İlçevresindeParti’nintemsilcisiolupİlÖrgütü’nüyönetir.İl
YönetimKurulu’na,İlyadaBüyükşehirBelediyeMeclisiGrubu’na,İl
GenelMeclisiGrubu’nabaşkanlıkeder.

  
 Değişim Gerekçesi: İlbazında,belirtilenilçeoykullanımşartlarınıaynışekilde
Akıllı Kart’la yaşama geçirilmesi

(2) İl Başkanı bölgesel sorunlarını, çalışma planını, hedeflerini ve büyüme 
stratejilerini her yıl 28 Şubat’tan önce Genel Merkez’e bildirir.İl
Başkanınıngenel görevvesorumluluklarıyönetmeliklebelirlenir.

Değişim Gerekçesi: Bu şekilde Genel Başkan ve Genel Sekreter, illerden gelecek 
çalışma planı ve hedeflere göre kendi dönemsel stratejilerini ve makro siyaset 
açısından hedeflerini saptayarak değerlendirebileceklerdir.
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İL YÖNETİM KURULU

Madde-17

(1)İlYönetimKurulu,İlBaşkanıile:

a) Nüfusu1.000.000’akadarolanillerdeyirmi(20)üyeden
b) Nüfusu1.000.000-2.000.000(2.000.000dahil)arasındaolanillerde

yirmidört(24)üyeden
c) Nüfusu2.000.000-10.000.000(10.000.000dahil)arasındaolan

illerdeotuz(30)üyeden
d) Nüfusu10.000.000’uaşanillerdekırk(40)üyedenoluşur.

(2)İlçevresindeParti’ninbaşarısıiçingereklitümçalışmalarıyürütür.

(3)PartiMeclisi,İlYönetimKurulu’nuntalebiyleilinüye,nüfusvepartili
seçmensayılarınıdadikkatealarakyukarıdabelirtilenyönetimkurulu
sayılarınıyarıoranınakadarartırabilir.

(4)İlYönetimKuruluÜyeleriilebuüyelerinsayısıkadaryedeküye,İl’e 
kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan 
çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar.Üyeliklerde
boşalmaolduğunda,cinsiyetvegençlikkotasıgözetilerekyedeküyeler
sırailegörevegetirilir.

Değişim Gerekçesi: Artık Akıllı Kartı ile tüm bölgenin üyelerinin katılımıyla o ilde 
ön seçim yapılacağından, bu olgunun maddeye eklenmesi gerekliydi.

 
İL-İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER

Madde-18

(1)Parti’ninbirdençokorganındaüyeolunamaz.İkinciderecedahilolmak
üzerekanvekayınhısımlarıileeşler,aynıkuruldabulunamazlar.

(2)ÖrgütBaşkanı,YönetimKuruluÜyeleriarasındanİl-İlçeSekreterini,
Saymanını,EğitimSekreterini,BilişimSorumlusunu,yeterikadarBaşkan
Yardımcısınıvebunlarıngörevalanlarınıbelirler.

(3)Bugörevliler,ÖrgütBaşkanıtarafındanyadaKurulÜyeleri’ninüçte
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birinin(1/3)yazılıönerisiveüyetamsayısınınüçte ikisinin(2/3)’ünün 
güvensizlikoyuylagörevlerindenalınabilirler.ÖrgütBaşkanı,istifaeden
yadagörevindenalınanlarınyerinevar olanYönetimKuruluÜyeleri
arasındanatamayapar.Boşalan yönetim kurulu sandalyesi/leri yerine 
de, ayrılan kişi ile aynı kotadan olan yedek üye gelir.

Değişim Gerekçesi: Bu sayede bu kurullarda yürürlükte olan cinsiyet ve gençlik 
kotaları aynı oranlarda korunmaya devam etmiş olacak.

(4)İlveİlçeKadınveGençlikKolları’nınkongreleri,aynenKurultay’daki
gibi,Kongreden45-70günarasıbirsüreönceyapılırvebukolların
seçilmişbaşkanları,Kongre’deYönetimKurulu’nunilkseçilmişüyesi
olarakkabuledilirler.

(5)Yönetimkurulları,enaziki(2)haftadabir(1),öncedenbelirlenmiş
günvesaatteçağrıyapılmaksızınolağanolaraktoplanır.Ayrıcagerekli
durumlardabaşkantarafındançağrılıolarakolağanüstütoplantıyapılır.
ToplantılaraKadınveGençlikKollarıBaşkanlarıdakatılır,görüşlerini
açıklayabilir,önerilerdebulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(6)YönetimKurullarıüyetamsayısınınsaltçoğunluğuylatoplanır,
katılanlarınçoğunluğuilekararverir.

(7)Birbiriniizleyenüç(3)toplantıyamazeretsizkatılmayanüyeninKurul
Üyeliğidüşer.Üyeliğindüşmesineilişkinkararakarşıbirüstyönetim
kurulunaitirazedilebilir.Üstyönetimkurulununkararıkesindir.

(8)Geçerlibirmazeretolmadanüstüsteüç(3)olağantoplantısınıyapmayan
ÖrgütBaşkanıveYönetimKurulu’nundüşmüşsayılmasınaMerkez
YönetimKurulukararverebilir.

(9)İlveİlçeYönetimKurullarınınçalışmausulleri,görevleriveötekitüm
konularyönetmelikledüzenlenir. 
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ARTIK GENEL BAŞKAN SEÇİMİ NİHAYET 
TEKRAR PARTİ TÜZÜĞÜNE UYGUN ŞEKİLDE 
YAPILABİLECEK! ÜYELER BİRDEN FAZLA 
ADAY ÖNEREBİLECEKLER VE BÖYLECE GENEL 
BAŞKAN TEKRAR “GİZLİ OY AÇIK TASNİF”LE 
TÜZÜĞE UYGUN ŞEKİLDE SEÇİLEBİLECEK!
(Bu çelişkili ve hukuksuz durum, 2003 yılındaki tartışmalı Kurultay 
ve aynı Kurultay’da yapılan tüzük değişikliğinden beri sürüyor.)

GENEL BAŞKAN

Madde-19

(1)GenelBaşkan,kurultaycagizlioylaveüyetamsayısınınsaltçoğunluğuyla
seçilir.İlkikioylamadasonuçalınamazise,üçüncüoylamadaençokoyalan
adayseçilir.

(1)  Genel Başkan adayı olmak için, adayın Parti Üye tam sayısının 
en az %3’ünün Akıllı Kartı’yla çevrimiçi olarak desteğini alması 
gerekmektedir. Üyeler, Genel Başkanlığa aday adayı olan üyelerin, 
hedef ve programlarını yakından tanıyabilmek için üç (3) aday 
adayı hakkında yazılı öneri verebilirler. Genel Başkan adaylarına 
destek formu, Kurultay’dan otuz (30) gün önce açılır, tam kırk 
sekiz (48) saat öncekapanır.Genel Başkan aday adaylarının hiçbiri 
tüm yurttan gelmesi gereken %3’lük destek limitine ulaşamazsa, 
en çok üye destek tercihi almış ilk üç aday adayı, Genel Başkanlığa 
aday olur. Türkiye’nin her yerindeki kayıtlı, yıllık aidatını ödemiş 
üyelerin Akıllı Kart’ıyla kurultay süresinde Genel Başkan seçimine 
geçildiğinde yani kurultayın 2. gününde, önce adaylık hakkı kazanmış 
olan üyeler, kura sırasıyla süresiz olarak konuşurlar. İkinci gün, 
konuşmaların bitmesini takiben, Divan Başkanlığı bildirdikten sonra, 
sekiz (8) saat boyunca tüm üyelerin Akıllı Kart’la, Kurultay’da ve 
uzaktan çevrimiçi olarak Genel Başkan adayları oylanır. Hiçbir aday, 
dokuz (9) saat sonunda salt çoğunluk sağlayamazsa üçüncügünsaat 
12.00’ye kadar en çok oy alan iki (2) aday tekrar yarışırlar ve en çok 
oy alarak çoğunluğu sağlayan aday Genel Başkan seçilir. Çoğunluk, 
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kurultayı uzaktan çevrimiçi olarak takip eden ve stadyumda fiilen 
katılan tüm üyelerin Akıllı Kart’larıyla kullandıkları oylarıyla 
saptanır. Her Genel Başkan adayının üçergözlemcisinin,GenelBaşkan
destektercihleriningelipbiriktiğidijitalplatformdabulunmavebuakışı
vedijitalsayımgelişmelerinitakipetmehakveyetkilerivardır.

Değişim Gerekçesi: Adaylar arasından, Genel Başkan’ın kayıtlı tüm üyeler 
tarafından Akıllı Kart ile seçilebilmelerini mümkün kılacak. Ayrıca Parti’nin 
2003’den beri kanayan yarası olan “birden fazla adaya öneri imzası vermeme” 
şartının artık geçersiz kılınmasıyla, “adaylığa önerme” verilen “gizli oy”dan 
ayrılmış oluyor. Çünkü artık üye, 2003 yılına kadar delegelerin yapabildiği gibi 
iki (2) veya üç (3) adayı Genel Başkanlığa önerebiliyor, böylece imza verirken 
hiçbirine “açık oy” vermiş olmuyor. 2003 yılından beri CHP Genel Başkan seçim 
yöntemi tüzüğün maddeleri arasında kesin çelişkiye neden oluyor. Delegeler tek 
adaya imza verebildikleri için attıkları imza adeta doğrudan oya dönüşmüş oluyor. 
Halbuki CHP Tüzüğü’nde var olan madde şunu diyor “CHP Genel Başkanı gizli 
oy açık tasnifle seçilir.” CHP 2003 yılından beri kendi tüzüğünü hiçe sayan bu fiili 
durumlar karşı karşıya. 

ARTIK ÜST ÜSTE İKİ GENEL SEÇİM KAYBEDEN 
CHP GENEL BAŞKANI BİR SONRAKİ DÖNEM 
KURULTAYI’NA GİDERKEN DÜŞMÜŞ 
SAYILACAK VE PARTİ OLAĞANÜSTÜ 
KURULTAY’A GİDECEK

(2)   Kendi Genel Başkanlığı süresince, üst üste iki (2) Genel Seçimden 
iktidara karşı muzaffer çıkamayan yani iktidarı devralamayan veya 
iktidardaysa muhalefete karşı iktidarı kaybeden ve bir sonraki 
Genel Seçimler’de tekrar iktidara yükselemeyen Genel Başkan 
düşer, yani koltuğunu fiilen kaybeder. Parti’nin seçim ittifakı 
veya koalisyonla iktidarı alması veya elindeki iktidarı koruması 
seçim kaybı sayılamaz. Ancak yukarıda belirtilen hallerde Parti 
otomatik olarak Olağanüstü Kurultay’a taşınır ve başkanlığı düşen 
Genel Başkan ne o Kurultay’da ne ardından gelen iki (2) Olağan 
Kurultay’da (Olağanüstü Kurultaylar hariç) Genel Başkanlığa tekrar 
aday olamaz. Hiçbir Parti içi tüzük değişimi veya madde yorumu 
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bu Olağanüstü Kurultay’a otomatik gidişin işletilmesine karşı bir 
gerekçe oluşturamaz, bu amaçla hiçbir siyasi manevra yapılması 
teklif dahi edilemez.

 
Değişim Gerekçesi: Fiili olarak, özellikle 1992’den sonra CHP Genel 
Başkanlarının çok müsait ulusal ve uluslararası konjonktürlere rağmen üst üste 
yaşadıkları sayısız seçim mağlubiyetini hiçbir şekilde kendi sorumlulukları olarak 
görmemeleri, hiçbir şekilde istifa etmemeleri ve tersine kendi parti içi iktidarlarını 
adeta ömür boyu haline dönüştürecek uygulamalara girişmeleri, Parti’nin bu 
şekilde kamuoyu nezdinde tıkanmış, kendini yenilemekten aciz ve geleceğe umutla 
bakamayan bir kireçlenmiş yapı yansıtması. (“Yerel Seçim” mağlubiyetleri, daha 
tartışmalı, dağınık ve göreceli değerlendirmeler olduğundan, bu maddede aynı 
gerekçeli unsur olarak yer alamasa da, üyelerin o Genel Başkan hakkındaki 
yargılarını her iki yönde etkiler)

(2)Partiyi,GenelBaşkantemsileder,PartiÖrgütünüyönetir. 

(3)GenelBaşkan,disiplinkurullarıdışında,bütünPartiÖrgütününbaşkanıdır. 

(4)Partiyibağlayıcıdemeçlervermeyevebildirileryayımlamayayetkilidir.
GenelBaşkanbuyetkisinigörevlendireceğikimseleredekullandırabilir. 

(5)Herkademedekiorganlarıvegörevlileri,birlikteyadaayrıayrıtoplantıya
çağırabilir.

(7)Partigörevlerininveçalışmalarınıngerektirdiğiönlemlerialır.

(6) Parti’nin tüm kurullarının ve örgütün sağlıklı çalışmasının, yurt 
çapında doğal denetleyicisi ve teminatıdır.

Değişim Gerekçesi: Silinen eski 6. (burada 2. madde yeni eklendiği için 7. sırada 
gözüken) fıkra, Türkçe’de pek bir anlam taşımayan bir genellemeydi: Yeni 7. fıkra 
eski 6. fıkranın, söylemek istediğinin özet ve doğru şekilde ifade edilmişidir. 

(7)Yetkiliorganlarcaverilenkararlarınilgililerceuygulanmasınıdenetler. 

(8)Partiörgütüneveilgilileregerekligördüğübildirimleriyapar. 

(9)GenelMerkezorganlarıileParti’ninTBMMGrubu’nunuyumlu 
  çalışmasınıgözetir. 
 



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

55

ARTIK CHP GENEL BAŞKANI (VE KURMAYLARI) 
KURULTAY’DA YAPILAN LEHTE-ALEYHTE ÜYE 
KONUŞMALARINI BAŞTAN SONA İZLEYECEK VE 
YANIT VERECEK (30 YILDIR UYGULANMIYOR) 

(10) Genel Başkan, Kurultay’da tüm üyelerin yaptıkları tüm konuşmaları 
dinlemek ve yanıtlamakla yükümlüdür. 

Değişim Gerekçesi: Maalesef hiçbir Genel Başkan, Kurultay yalnız 2 yılda bir 
yapılmasına karşın, vaktini orada geçirip, üyelerin öneri, şikayet veya övgülerini 
dinlemeye tenezzül etmiyor. Bu nedenle diyaloğun sağlığı ve Parti’nintüm
emekçilerineveüyelerinesaygıaçısından,“konuşmalarıdinlemekveyanıtlamak”
birmecburiyethalinegetirildi.

(11)GenelBaşkan,geçici/kısa süreli yokluğundaveya olağan dışı 
rahatsızlığındakendisinevekilliketmeküzereGenelBaşkan
Yardımcılarındanbirinigörevlendirir.GenelBaşkanVekili,vekillikettiği
süredeGenelBaşkan’ınyetkilerinikullanır.

 
PARTİ MECLİSİ

Madde-20

(1)PartiMeclisi,kurultaydansonraParti’ninenyüksekve en yetkilikarar
organıdır. 

ARTIK PARTİ MECLİSİ, 60 YERİNE 90 ÜYEDEN 
OLUŞACAK. HER BÖLGE TEMSİL EDİLECEK, 
CİNSİYET VE GENÇLİK KOTALARINA KESİNLİKLE 
RİAYET EDİLECEK, 5’TEN FAZLA MİLLETVEKİLİ 
PARTİ MECLİSİ’NDE YER ALAMAYACAK
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(2)PartiMeclisi,Türkiye’nin her yerinden, aidatlarını ödemiş Akıllı Kart 
taşıyan kayıtlı üyelerin katılımıyla stadyumda veya uzaktan çevrimiçi 
oy kullanarak seçilir.GenelBaşkanveKurultaycagizlioylaseçilmiş
altmış(60)doksan (90)üyedenoluşur.

Doksan (90) üyeşuşekildeoluşur: 

- Genel Başkan
- 1 Gençlik Kolları Genel Başkanı
- 1 Kadın Kolları Genel Başkanı
- 4 Bilim Platformu 
- 4 Kültür Sanat Platformu
- 5 Milletvekili (Tüm CHP Üyelerinden en yüksek PM oyu alanlar) 
- 3 Ankara
- 3 İstanbul
- 2 İzmir
- 2 Trakya/Marmara
- 2 Ege
- 2 Karadeniz
- 2 Güney Doğu
- 2 Doğu Anadolu
- 2 Akdeniz
- 2 İç Anadolu
- 19 Cinsiyet Kotası
- 19 Genç Kotası
- 14 Kotalar dışı serbest adaylar

 Bölge kotasından seçilecek isimler, kesinlikle gerçek ikamet adresleri 
olarak o il ve o ilin ilçelerinden birinde oturan insanlardan seçilir. Bu konuda 
Parti’yi yanıltmak isteyen PM Üyesi’nin üyeliği düşer.

AldıklarıoysayısınavesırasınagörePartiMeclisi’ninonbeş(15) yirmi 20 
yedeküyesibelirlenir.

Değişim Gerekçesi: PM seçiminin Parti’nin yaşadığı dijital devrim doğrultusunda, 
seçim tüm üye tabanı üzerinden “Akıllı Kart”la yapılıyor. PM Üye adedi 60’dan 
90’a çıkarılıyor. Böylece cinsiyet ve gençlik kotası, tüm örgütün her bölge 
üzerinden temsili, parlamenterlerin temsili mümkün oluyor. 

90 PM Üyesinin Dağılım Gerekçeleri 

5 milletvekilinin var olma nedeni, Parlamento Grubu ve Parti Meclisi arasında 
doğal bilgi iletişimi ve eylem senkronizasyonunu sağlamak için. Bu rakamı 
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limitlemenin nedeni: Örgütten “Bütün sıfatlar aynı kişilerde toplanıyor ve gücümüz 
ve yurda dağılımımız azalıyor” şikayeti geliyor. Bu şekilde, hem bu şikayet 
gideriliyor hem de iletişimsizlik yaşanmamış oluyor.  
- Üç büyük şehir ve bölgelere göre dağıtılarak seçilen yirmi iki (22) Parti Meclisi 
Üyesi yurdun her yerinden çoğu zaman dillendirilen “bizim bölgeden Parti 
Meclisi’nde hiç kimse yok” şikayetini gidermek için.
- Yurdun her bölgesi üzerinden temsili üye seçilmesinin tam hedefine ulaşması 
için ikamet adreslerinin kesin kontrolü sağlanıyor ve bu konuda caydırıcı cezalar 
geliyor. 
- Cinsiyet ve gençlik kotalarından seçilen kırk (40) Parti Meclisi Üyesinin otuzu 
(30) kadın (20 Kadın+ Gençlik kotasından 10 genç kadın) oluyor.  Böylece bu iki 
kota, Parti Meclisi’nin en az %45’ini oluşturuyor. 
- Bu kotalarla Parti Meclisi’nin en az %33’ü kadınlardan ve en az %25’i 
gençlerden oluşur. Bu rakam Akıllı Kart’la kitleler halinde verilen destek ve tercih 
oylarıyla, partililerce daha da yukarı çekilebilir.
- Cinsiyet ve gençlik kotalarından seçilen üye sayısı, bu iki vasıf birbiri lehine 
geçerek toplam kırk (40) sayısının altına kesinlikle düşürülemez. Ancak Türkiye 
çapında üyelerin tercihiyle çok daha yukarılara çekilebilir. Gençlik kotasına dahil 
olan on (10) kadın üye, kadın kotasında bulunan 20 kadın üyenin dahili sayılamaz. 
İki kota toplamında (en az) 30 kadın üye kota gereği Parti Meclisi’ne girer.
- Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nın kendi kurultaylarında, kurultaydan hemen 
önce seçtikleri Gençlik ve Kadın Kolu Başkanları (Bkz. Madde 27 Fıkra 2) Parti 
Meclisi’ne gençlik ve kadın kontenjanının ilk doğal üyesi olarak önceden seçilmiş 
olurlar.
- Ayrıca bölge üyelerinden veya Bilim Platformu ve Kültür-Sanat Platformu’ndan 
da yüksek oy alan kadın ve genç adaylar bu rakamı %50’nin üzerine çıkartabilir. 
- Kotaya tabi olmayan on dört (14) Parti Meclisi adayı da tüm yurttan oy toplama 
kapasitesine sahip isimlerden oluşacak. 
- Parti Meclisi’nin bu şekilde yurdun her yerinden yüzbinlerce, belki milyonlarca 
oy alarak seçilmiş insanlardan oluşması, bu yeni üyelere yalnız büyük bir gurur 
değil, aynı zamanda güç, yetki ve meşrutiyet kazandıracak, “CHP Parti Meclisi 
Üyesi olmak” yurt çapında önemli ve elle tutulur prestijli bir mevki olacak.

(3)Üyeliklerdeboşalmaolduğunda, cinsiyet, gençlik ve diğer kotalar ve 
bölgeler gözetilerekyedeküyelersırailegörevegetirilir.

Değişim Gerekçesi: Bu sayede bu kurullarda yürürlükte olan cinsiyet, gençlik ve 
diğer kotalar aynı oranlarda korunmaya devam etmiş olacak.

(4)PartiMeclisiengeçikiayda kırkbeş (45) gündebirGenelBaşkan’ın
çağrısıüzerineveGenelBaşkan’ınbaşkanlığındatoplanır.
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Değişim Gerekçesi: Katılımcı sayısı ve etkinliği artmış bir Parti Meclisi’nin iki 
(2) ayda birden daha sık toplanması ve Parti’ye yön vermesi çok daha yerinde 
olacaktır.

(5)Toplantınıngündemiilegörüşülecekraporlarvetasarılar,engeçüç(3) 
günöncedenüyeleregönderilir.

(6)GenelBaşkandoğrudanyadaPartiMeclisiüyetamsayısınınbeşte
birinin(1/5) yani on sekiz 18 üyeningerekçevegündembelirterekyazılı
istemdebulunmasıdurumundaPartiMeclisi’niolağanüstütoplantıya
çağırır.

(7)PartiMeclisitoplantılarına,Parti’ninTBMMGrupBaşkanvekilleri,
GrupYönetimKuruluÜyeleridekatılabilir,sözalabilirveönerilerde
bulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(8)GenelBaşkan,PartiMeclisiÜyelerinegeçiciyadasürekligörevler
verebilir.

(9)Birbiriniizleyenüç(3)olağantoplantıyamazeretsizkatılmayanParti 
  MeclisiÜyesinin,üyeliğiningizlioylaveüyetamsayısınınsaltçoğunluğu
  iledüşürülmesinekararverilebilir. 
 

PARTİ MECLİSİ’NDEN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINA VEYA MİLLETVEKİLLİĞİNE 
ADAY OLMAK İSTEYENLER, PARTİ 
MECLİSİ’NDEN İSTİFA EDERLER

(10)Parti Meclisi’nden, yerel seçim veya milletvekili seçimlerinde aday 
olmak isteyenler bunu gerçekleştirebilmek için Parti Meclisi’nden 
istifa etmek zorundadır. Parti Meclisi’nden istifa eden partili hangi 
kotadan seçildiyse, yerine Parti Meclisi yedeklerden yerine gelecek 
üye, aynı kotadan olmalıdır.

Değişim Gerekçesi: Parti Meclisi Üyeliği çok saygın ve değerli bir görevdir. Arzu 
eden PM Üyesi, bu sıfattan vazgeçerek milletvekilliği veya belediye başkanlığına 
soyunabilir. PM Üyesi ve milletvekilliği gibi sıfatların aynı isimlerde teksif olması, 
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CHP’nin sahaya yayılan toplam yetkili, yönetici ve lider konumundaki isimlerinin 
sayısını azaltır. PM yerine farklı bir göreve geçmek isteyenler, bu şekilde gereken 
riski alırlar.

(11)PartiMeclisi’nintoplantıkurallarıveçalışmayöntemleriyönetmelikle
düzenlenir.

 
PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde-21

(1)Partiprogramı,kurultaykararlarıveseçimbildirgeleridoğrultusundaiç
vedışgelişmelerleilgilipolitikavestratejikararlarıalır.

(2)MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanançalışmaraporunuvekesinhesabı
inceleyipkararabağlayarakkurultayasunar.Yıllıkbütçeyivebilançoyu
onaylar.

(3)MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanankurultaygündemleriileseçim
bildirgeleriniinceleyipkararabağlar.

(4)MerkezYönetimKurulu’nunhazırladığıyönetmeliktaslaklarınıkarara
bağlar.

(5)MerkezYönetimKurulu’nun,PartiMeclisiÜyeleri’ninveParti
Kurulları’nınsunduğuraporları,önerilerivetasarılarıgörüşüpkarara
bağlar.

(6)Hükümetkurma,hükümetekatılma,hükümettençekilmekonularında
kararverir.BukonularıngörüşüldüğüPartiMeclisitoplantısına,TBMM
GrupBaşkanvekilleriveGrupYönetimKuruluÜyelerikatılırveoy
kullanırlar. 

(7)  Seçimlerde parti adaylarının seçimi, kayıtlı tüm üyelerle yapılır. 
Genel Başkan genel seçimlerde toplam aday sayısının %3’ünü
aşmayacakorandaGenelMerkezkontenjanındanadaygösterebilir. 
Bu yöntemler ve yüzde oranları Parti Meclisi veya Genel Başkan 
tarafından değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. ve
seçimlerdeyasavetüzükkurallarınagöreadaysaptamayöntemini
belirleyenkararlarıalır;merkezadaylarınıvemerkezyoklamasıyoluyla
belirlenmesigerekenadaylarıbelirler. 
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Değişim Gerekçesi: Parti Meclisi’nin görevleri: Madde değişiklik gerekçesi her 
seçimde tüm adayların,tümkayıtlıüyelerintercihleriylebelirleneceğikararıParti
MeclisiveyaGenelBaşkantarafındandeğiştirilemez,değiştirilmesiteklifdahi
edilemez.Budeğişim,tüzüğeuygulanandijitaldemokratikdevrimintemelruhuile
uyumuaçısındangerçekleşmiştir.

(8) Parti Meclisi’nin salt çoğunluğu ile yedi bölgede bölgesel siyaset 
planlaması, il örgütlerinin bölgesel diyaloğu denetimi ve seçim 
kampanyalarını yürütmek örgütler arası koordinasyonu sağlamak 
amacıyla Bölge Başkanlıkları ataması yapılır. Yetki ve çalışma 
alanları yönetmelik ile düzenlenir.
 

Değişim Gerekçesi: En yetkili organ olarak Parti Meclisi, bölgesel temsilcilerinin 
de bilgilendirmesi ve yetkilerini de kullanarak, yukarıda belirttiğimiz görev 
dağılımı, koordinasyon ve bölgesel diyalog ve planlamayı en iyi şekilde 
gerçekleştirerek, seçim stratejilerinin sahaya en verimli şekilde aktarılmasını 
sağlar.

(9)Uluslararasıkuruluşlaraüyelikkararıverebilir.Ancakbukararın
verilipduyurulmasındansonrageçenotuz(30)güniçinde,kurultay
üyelerininbeştebirinden(1/5)yazılıistekgelirsekonukurultayınolağan
toplantısındayadaivedidurumlarda,olağanüstütoplantısındakarara
bağlanır.Birayiçindeböylebiristekgelmemişsekararkesinlikkazanır.

YENİ TÜZÜK TASARISI
ARTIK 10 PARTİ MECLİSİ ÜYESİ, DİSİPLİN 
CEZALARININ BAĞIŞLANMASINI TEKLİF 
EDEBİLECEK

(10) Genel Başkan’ın ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Parti       
Meclisi’nden on (10) üyenin önerisi üzerine disiplin cezalarının   
bağışlanmasını karara bağlar.

Değişim Gerekçesi: Genel Başkan veya MYK dışında, Parti Meclisi’nde on (10) 
üyenin önerisiyle de disiplin cezalarının bağışlanması, karara bağlanabilir. Bu 
“öneri getirme” yetkisi, Parti Meclisi Üyelerinde de bulunmalıdır.
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MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde-22

(1)MerkezYönetimKurulu,Parti’ninenüstyönetimorganıdır.Genel
Başkan,GenelBaşkanYardımcılarıveGenelSekreter’denoluşur.Genel
Başkan,MerkezYönetimKurulu’nunbaşkanıdır.

ARTIK MYK ÜYELERİ, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCILARI, GENEL SEKRETER VE 
YARDIMCILARINI PARTİ MECLİSİ İÇİNDEN 
GENEL BAŞKAN DEĞİL, PARTİ MECLİSİ 
ÜYELERİ KENDİ ARALARINDAN SEÇECEKLER 

(2)GenelBaşkanYardımcılarıveGenelSekreter,PartiMeclisiüyeleri
arasındanGenelBaşkantarafındanseçilir.GenelBaşkanYardımcılarının
sayısıvegörevalanlarıGenelBaşkantarafındanbelirlenir. Genel Başkan 
Yardımcıları ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel 
Sayman, Parti Meclisi üyeleri arasından Parti Meclisi’nin oyları ile 
seçilir. MYK Üyelik Seçimleri için, Genel Başkan veya hiç kimse 
anahtar liste çıkaramaz, Parti Meclisi Üyesi herkes MYK Üyeliğine 
aday olabilir. CHP’nin Genel Başkan dışında sekiz (8) Genel 
Başkan Yardımcısı, bir (1) Genel Sekreteri ve üç (3) Genel Sekreter 
Yardımcısı olur. Toplam MYK üye sayısı 20’dir. 

(3)  Genel Başkan, Parti Meclisi içinden üç(3) çalışma arkadaşını 
MYK’ya doğrudan seçme hakkına sahiptir. Genel Başkan ve Genel 
Başkan kontenjanıyla seçilmiş bu üç (3) kişi ve Parti Meclisi Üyesi 
dışında kalan on altı (16) koltuk için yapılır. 

Değişim Gerekçesi: Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter 
Yardımcıları ve diğer dokuz (9) üye, Genel Başkan tarafından değil Parti Meclisi 
tarafından seçilmeleri, onlara güç ve demokratik meşrutiyet kazandıracak, Parti 
Meclisi içi hoşnutsuzluklar yaşanmayacak. Öte yandan Genel Başkan’ın yakın üç
(3) çalışma arkadaşını Parti Meclisi içinden MYK’ya direkt olarak atama hakkı, 
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kendisine bu zor görevi sürdürürken yakın ekibinden üç(3) kişiyle çalışmalarını 
sürdürme şansı verecek.

(4)  Dokuz (9) Genel Başkan Yardımcısının sorumluluk alanları

Her ne kadar Genel Başkan Yardımcıları Parti’nin genel 
temsiliyetinde önemli bir noktada olsalar da, yine de her birine belirli 
sorumluluk alanları verilmiştir.

- Ekonomi, Sanayi ve Kalkınma
- Gençlik, Spor ve Üniversiteler
- Dış Politika
- Tanıtım ve Turizm
- Tarım, Doğa ve Çevre
- Kültür-Sanat 
- İnsan Hakları, Hukuk ve Anayasa
- Devlet-Bürokrasi ve Kurumsal İlişkiler 
- İdari ve Mali İşler 

Bu dokuz (9) Genel Başkan Yardımcısı’nın sorumluluk alanı 
olacaktır.

(5)MerkezYönetimKuruluüyeleriGenelBaşkantarafındanyadaParti
Meclisinin1/3’ününyazılıönerisive2/3’ününoyuylagörevlerinden
alınabilir.GenelBaşkan,yerlerineyenileriniseçer.MYK Üyeleri, Parti 
Meclisi’nin dörtte biri (1/4)’nin yazılı önerisi ve üçteikisi(2/3)’nin 
oyuyla görevlerinden alınabilir. Boşalan MYK Üyeliği için, Parti 
Meclisinde tekrar seçim yapılır.

Değişim Gerekçesi: Herhangi bir üyenin faaliyetlerinden veya söylemlerinden, 
yirmi üç (23) üye rahatsız olmuşsa, bu güvensizlik oylaması talep etmek için yetkili 
bir rakamdır. Ancak bunun oylanıp kabul edilmesi için, üçteiki(2/3) yani altmış 
(60) üyenin onayı şartı konmuştur.

(6)GenelBaşkan’ınyokluğunda,belirlediğiGenelBaşkanVekili,Merkez
YönetimKurulu’nabaşkanlıkeder. 

(7)TBMMGrupBaşkanvekilleri,KadınKollarıveGençlikKollarıGenel
Başkanları,MerkezYönetimKurulutoplantılarınakatılabilirler,görüşve
önerilerdebulunabilirler;ancakoykullanamazlar. 

(8)MerkezYönetimKurulu,haftadabirgünçağrıyapılmaksızınsalt   
çoğunluklatoplanır.İvedidurumlardaGenelBaşkan’ınçağrısıylaher
zamantoplanır.Aksinehükümyoksaüyetamsayısınınsaltçoğunluğuyla
kararalır. 
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(9)MerkezYönetimKuruluÜyeleri,görevlerininkapsamveniteliğinegöre
yeterikadaryardımcıyadauzmanlaçalışmayapabilirler.Buyardımcı
veuzmanlarmilletvekilleri,PartiMeclisiÜyelerivebunlarındışında
kişilerarasındanilgiliMerkezYönetimKuruluÜyesi’ninönerisiveGenel
Başkan’ınonayıilebelirlenir. 

(10)MerkezYönetimKuruluÜyelerimazeretlerihalindeGenelBaşkan’ı
bilgilendirerekhangiMerkezYönetimKuruluÜyesi’ninkendisinevekalet
edeceğinibelirler.

(11)İdariveMaliİşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısı,saymanlık
işlerinideyürütür.Yılsonubilançosunuvekesinhesaplarıdüzenler.
İllerdenveilçelerdengelenkesinhesapları,GenelMerkezkesinhesabı
ilebirleştirirveMerkezYönetimKurulu’nunonayınasunar.Parti’nin
gelirlerinintoplanmasında,harcamalarınyapılmasında,heraşamadayasa
vetüzükhükümlerineuygunluğusağlar.Parti’nindemirbaşlarınınve
malvarlığınınkorunmasınıgözetir.

(12)GenelSekreter,GenelBaşkanYardımcılarıilegörüşüpGenelBaşkan’ı
bilgilendirerekMerkezYönetimKurulugündeminiveGenelBaşkan’ın
belirleyeceğiPartiMeclisigündeminihazırlar.MerkezYönetimKuruluve
PartiMeclisitoplantısınailişkintutanaklarındüzenlenmesini,kararların
imzalanmasınıvemuhafazaedilmesinisağlar.

(13)GenelSekreter,herdurumvesıfatlabütünyargıkurumlarındaözelya
daresmidaire,kurumvekuruluşlarda,gerçekkişiler,özelyadaresmi
tüzelkişilerleolanilişkilerdeGenelBaşkanadınabizzatyadavekille
partiyitemsileder.

(14)GenelSekreterlik,genelevrakkaydınıntutulmasınısağlar.Parti’nin
yazışmavehaberleşmebirimidir. Genel Sekreterlik, altta görev tanımı 
bulunanüç (3) Genel Sekreter Yardımcısı’nın çalışmalarını izlemek, 
koordine etmek onların önerileriyle değişik kitle örgütleriyle veya 
diplomatlarla toplantılar düzenlemek ve Genel Sekreterliğin bir 
bütün olarak koordineli ve dayanışma içinde çalışmasını sağlamakla 
görevlidir. Tüm bu çalışmalardan Genel Başkan’ı haberdar eder ve 
gerektiği noktalarda katılımını sağlar. Ayrıca örgüt kaydının ve örgüt 
politikalarının hazırlanması ve sağlıklı yürütülmesini sağlar. Parti’ye 
yeni üye olan vatandaşların tüzükte yer alan haklarına eksiksiz ve 
bir an önce kavuşmasını teminat altına alır. Örgütün genişlemesi üye 
sayısının artması için yurt çapında çalışma yapar. Genel Sekreter, 
Parti Meclisi’nin ve Genel Başkan’ın saptadığı Parti sözcülüğünü de 
üstlenir. CHP politikalarını medyaya ve kamuoyuna aktarılmasını 
sağlar.
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ARTIK SOSYAL DEMOKRAT PARTİLER VE CHP 
KÖKENİNE UYGUN OLARAK “GÜÇLÜ GENEL 
SEKRETERLİK” GERİ GELECEK. 
ÜÇ (3) GENEL SEKRETER YARDIMCISI’NDAN 
BİRİNCİSİ: TÜM DEMOKRATİK KİTLE 
ÖRGÜTLERİNDEN, 
İKİNCİSİ: İNTERNET, PROPAGANDA, SOSYAL 
MEDYA VE TANITIM KAMPANYALARINDAN 
ÜÇÜNCÜSÜ: YURTDIŞI ULUSLARARASI 
KURUMLAR VE HER TÜRLÜ YABANCI 
TEMSİLCİLİKLER İLE TEMASTAN SORUMLU 
OLACAK

(15) Genel Sekreter Yardımcıları görevleri:

a)  1. Genel Sekreter Yardımcısı, (Demokratik Kitle Örgütleri, Dernekler 
ve Sendikalardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı) yurt çapında 
gençlik dernekleri, spor kulüpleri, sendikalar, vakıflar, her türlü sivil 
toplum kuruluşlarıvetümdemokratikkitleörgütleriyle ilişkilerden, 
Parti’nin bu örgütlerle sağlıklı ilişkiler sürdürmesinden sorumludur. 
 

b) 2. Genel Sekreter Yardımcısı, (Halkla İlişkiler, İnternet/Sosyal 
Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı) yurt çapında bütün 
örgütün ve Genel Merkez’in kararlarının en iyi şekilde ülkeye 
yansıtılabilmesi amacıyla sosyal medyasından, bu yöntemle ve 
diğer propaganda araçlarıyla (kitap, broşür, flama, afiş, el ilanı) 
Parti’nin politikalarının en etkin şekilde topluma duyurulmasından 
sorumludur.
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c) 3. Genel Sekreter Yardımcısı, (Dışİlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter 

Yardımcısı) uluslararası dünya örgütleri (BM, Unesco, Who), başta 
Avrupa olmak üzere, yurt içinde tüm büyükelçiliklerle iletişim, 
Parti’nin tüm dünyadaki yurt dışı örgütleri ve temsilcilikleriyle 
iletişim,dünyadakisosyaldemokratpartiler ve derneklerle iletişimden 
sorumludur. Yurt dışındaki Parti temsilciliklerin denetlenmesinden, 
yönlendirilmesinden ve onlardan gelecek fikir ve önerileri Genel 
Merkez’e taşımasından sorumludur. Bu görevi üstlenecek partilinin 
çok iyi bildiği İngilizce dışında, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve 
Arapça’dan en az birine daha sözlü ve yazılı olarak hakim olması 
şarttır. Genel Sekreter Yardımcısı’nın bürosunda görev alan her 
yardımcısı da İngilizce dışında en az yukarıda sayılan dillerden birini  
çok iyi derecede bilmesi lazımdır. 

d) Her üç (3) Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca Genel Sekreter’in 
yaptığı gibi Parti politikalarını yaymak ve yurt çapında savunmakla 
sorumludur.

14-15 Değişim Gerekçesi: Sosyal Demokrat bir partide Genel Sekreterlik, 
örgütlenme faaliyetleri ve örgüt politikalarının oluşmasında geleneksel olarak 
en yetkili mercidir. Bu değişikliğin önemli gerekçesi, “Güçlü Genel Sekreterlik” 
makamını tekrar tesis etmektir. Aynı şekilde üç(3) Genel Sekreter Yardımcısı da, bu 
güçlü makamın yetkili tamamlayıcılarıdır.
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde-23

(1)Kurultay’ınvePartiMeclisi’ninkararlarınıuygular.Parti’ninprogramı,
ilkeleri,amaçlarıdoğrultusundatümçalışmalarıyürütür.Parti’nin
yönetimineilişkinhertürlüişveişlemleriyapar.

(2)Partiörgütünüyönetir.Yasalara,tüzükveyönetmeliklereuygun
çalışmasınısağlar.GenelMerkezorganlarıhariçtümörgütkuruluş
işlemleriniyürütür.

(3)Parti’ninhukukivarlığınıkorur.Bununiçinyasalaravetüzüğeuygun
bütünkararlarıalır.

(4)Parti’ninhükümetle,diğerpartilerlevesiviltoplumörgütleriyleilişkilerini
düzenler,bukonudagerekentümkararlarıalır.
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(5)Çalışmaraporunuhazırlar,kurultayasunulmaküzerePartiMeclisi’nin
onayınasunar.

(6)Yıllıkbütçeyihazırlar.PartiMeclisi’ninonayınasunarveuygular.Parti
kesinhesabınıhazırlayıponayiçinPartiMeclisi’nesunar.Süresiiçinde,
GenelBaşkanadınaAnayasaMahkemesi’neveYargıtayCumhuriyet
Başsavcılığı’nagönderir.

(7)Parti’ninuluslararasıilişkilerinidüzenler,çalışmalarıyürütür.

(8)Yönetmeliktaslaklarınıhazırlar,PartiMeclisi’nesunar.

(9)Yasavetüzükkurallarınauygunçalışmayanörgütlerigörevlerindenalır,
yerinekurullaratar,süresiiçindeolağanüstükongreleriniyapmalarını
sağlar.

(10)Kongrelertakviminihazırlarvesüreciyürütür.

(11)Parti’ninamaçlarınauygunolaraktaşınırvetaşınmazmaliletaşıt
araçlarıalır,kullanır,işletiryadasatar.TaşınmazmallarınsatışıiçinParti
Meclisi’ndenyetkialır.

(12)Partigelirleriniarttırmakamacıilehertürlüönlemialır,gelirmakbuzları
bastırır,örgütegönderir.

(13)Üyelikkütüklerinitutar.

(14)MerkezYönetimKurulu’nunçalışmailkeleri,yönetimesaslarıveöteki
konularyönetmelikledüzenlenir.

 
GÖREVİN BOŞALMASI

Madde-24

(1)PartiÖrgütündebirgörevlininkendiisteğiilegörevindenayrılmasıya
dadeğişiknedenlerlegörevinboşalmasıdurumundayenibirgörevli
belirlenir.

(2)GenelBaşkanlıkkoltuğuboşaldığında,PartiMeclisiyeniGenelBaşkanı
seçmekiçinkurultayıengeç(45)güniçindetoplantıyaçağırır.Busüre
içindeGenelBaşkanlıkgörevleri,PartiMeclisi’ndebelirlenenGenel
BaşkanYardımcısıtarafındanyürütülür.
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(3)PartiMeclisi’ndeboşalanüyelikler,sırasıylayedeküyelerledoldurulur.
PartiMeclisi’nebütünyedeküyelerçağrıldıktansonra,üyesayısı,üye
tamsayısınınüçteikisinin(2/3)altınadüştüğünde,PartiMeclisiiçin
seçimyapılmaküzereGenelBaşkankırkbeş(45)güniçindekurultayı
toplantıyaçağırır.

(4)İlveİlçeBaşkanlığıboşaldığında,olağankongreyekadargörevyapmak
üzereyenisi,İlveİlçeYönetimKuruluÜyeleriyadapartililerarasından,
İlveİlçeYönetimKurulu’nunüyetamsayısınınsaltçoğunluğuylave
geciktirilmedenseçilir.

(5)İlveİlçeYönetimKuruluÜyeliklerindeboşalmaolduğunda,yedekleri
iledoldurulur.Bütünyedeklerinçağrılmasındansonrakurulüyelerinin
sayısı,üyetamsayısınınüçteikisinin(2/3)altınainerseyadaasıl
üyeliklerdeaynıgüniçindeyarıdanfazlaboşalmaolursa,başkanve
kurul,yedekleriylebirliktedüşmüşolur.BudurumlardaMerkezYönetim
Kurulu,illerdekırkbeş(45),ilçelerdeotuz(30)güniçindeolağanüstü
kongreyapmaküzereillerdeyedi(7),ilçelerdebeş(5)kişilikgeçicikurul
atar.Toplantıyapmamanedeniylekurullarındüşmesidurumundadabu
hükümuygulanır. 

(6)Ancakdüşmetarihinde,herhangibirseçimyadareferandumtarihine
altı(6)ayyadadahaazbirzamankaldığıtakdirdeMerkezYönetim
Kuruludoğrudanyadailyönetimkurulunugörevlendirerekgecikmeden
yenibiryönetimkuruluoluşturur.Budurumdacinsiyetvegençlikkotası
uygulanır. 

(7)Diğerhususlaryönetmelikledüzenlenir.
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GÖREVDEN ALMA

CHP’DE ARTIK, SEÇİMLE GELEN, SEÇİMLE 
GİDECEK. PARTİ İÇİ GÜÇ DENGELERİ VEYA 
REKABETTEN, GENEL MERKEZ HİÇBİR İL VEYA 
İLÇE YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALAMAYACAK
(SUİSTİMAL, CEZA DAVALARI VEYA TİCARİ 
YOLSUZLUK DAVA VE İDDİALARI HARİÇ) 
Madde-25

(1) Hiçbir siyasi gerekçeyle, seçilmiş Parti Kurulu, İl veya İlçe Yönetim 
Kurulu, Genel Başkan veya MYK kararıyla görevden alınamaz. 
Olağan siyasi akış çerçevesinde, “seçimle gelen seçimle gider” ilkesine 
uygun olarak, görevden alma yerine “geri çağırma” yani kongreyi 
yenilemek esastır. Çok zaruri gördüğü durumlarda MYK bu hakkını 
kullanabilir.

Değişim Gerekçesi: Parti içi siyasi rekabetin getirdiği gerilimlere karşı, “muhalif 
bir kanadı” elimine etmek için, maalesef, bir yöntem olarak kullanılan “ani ve 
keyfi görevden almalar”, Parti içi demokrasiyi en çok aksatan unsurlardan biri 
olarak belirmiştir. Buna son vermek, demokratikleşen yeni bir tüzük anlayışının, 
kaçınılmaz sonuçlarından olur.

ARTIK “GÖREVDEN ALMA VE ATAMA 
YAPMA” YERİNE, “GERİ ÇAĞIRMA” VE 
KONGREYİ YENİLEME ESASTIR.

(2)Yasalarda,tüzükteveyönetmeliklerdeöngörülengörevvesorumlulukları
vemaliyükümlülükleriyerinegetirirken bütçe suiistimali yapan 
veya adı yüz kızartıcı suç, ticari yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, 
hırsızlık, dolandırıcılık, güven suiistimali, ağır hapis cezası gerektiren 
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davalara ve soruşturmalara karışan getirmeyenyadaaksatan;Parti’nin
ilkelerinevetüzüğüneaçıkçaaykırısöylemlerdebulunanveParti’nin,
amaçlarınaveçalışmakurallarınaaykırıhareketedenİl,İlçe,Belde
BaşkanıveYönetimKuruluÜyelerini,MerkezYönetimKurulu,üyetam
sayısınınüçteiki(2/3)çoğunluğuylavegizlioyla,gerekçesinibelirterek
görevdenalabilir.

Değişim Gerekçesi: Artık görevden almalar, siyasi rekabet veya parti içi yarış 
temelli değil, ancak partinin ilkelerini ve tüzüğünü açıkça çiğneme veya yukarıda 
belirtilen ağır yolsuzluk ve suiistimal içeren suçlar kapsamında gündeme gelecek.

(3)İlYönetimKurulu,aynıesaslarlavegerekçesinibelirterekİlçe
Başkanı’nı,İlçeYönetimKuruluÜyeleri’ni,BeldeBaşkanı’nıveBelde
YönetimKuruluÜyeleri’nigörevdenalabilir.Budurumdakarar,beş(5)
güniçerisindegerekçesiilebirlikteGenelMerkez’ebildirilir.

(4)İlçeYönetimKurulu,aynıesaslarlavegerekçesinibelirterekBelde
BaşkanıveBeldeYönetimKuruluÜyeleri’nigörevdenalabilir.Bu
durumdakarar,beş(5)güniçerisindeİlBaşkanlığı’naveGenelMerkez’e
bildirilir.

(5)  Belde, İlçe ve İl Yönetim Kurulları MYK’nın önerisi ve Parti 
Meclisi’nin kararı ile görevden alınır.

GÖREVDEN İSTİSNAİ CEZAİ VEYA YOLSUZLUK 
GEREKÇELERİYLE ALINAN YÖNETİMLER, PARTİ 
İÇİ DEMOKRASİ GEREĞİ, KENDİNİ SAVUNMA 
HAKKINI SONUNA KADAR KULLANIRLAR

(6)MerkezYönetimKurulukararıilegörevdenalınanlar,gerekçelikararın
tebliğindenbaşlayarak(5)güniçindePartiMeclisineitirazdabulunabilir.
İtirazınkabulüiçinüyetamsayısınınüçteikiçoğunluğugerekir;
aksitakdirdeitirazreddedilmişolur.PartiMeclisininkararıkesindir. 
MYK kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden 
başlayarak beş (5)güniçerisindePartiMeclisi’ne itirazda bulunabilir. 
Gündeme alınan itirazın kabulü ve göreve iade, Parti Meclisi’nin 
üçteikisinin(2/3) çoğunluğuyla gerçekleşebilir. Taraflar, Parti 
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Meclisi toplantısı sürerken dinlenmek üzere çağırılabilirler ve Genel 
Merkez’de hazır bulunmak durumundadırlar.  

Değişim Gerekçesi: MYK kararı ile görevden alınan il ve ilçe yönetimlerinin 
Parti Meclisi’nce dinlenmek üzere çağırılması, bu yönetimlere kendini savunma 
hakkı verilmesi, parti içi demokrasi sürecinin sağlıklı işletilebilmesi açısından çok
önemlibirnoktadır.

(7)  Ayrıca seçimlerde üye sayısının iki (2) katı oy alamayan belde, ilçe 
ve il örgütleri MYK tarafından görevden alınır ve bu durumda bu 
örgütlerin kongreleri üç (3) ay içerisinde otomatikman toplanır, 
sonuçları değerlendirir ve yeni yönetimi belirler.

(8)MerkezYönetimKuruludışındakiüstörgütbirimincegörevdenalınanlar,
kendisinigörevdenalanyönetimbirimininbirüstündekiörgütbirimine,
gerekçelikararıntebliğindenbaşlayarakbeş(5)güniçindeitirazedebilir.
İtirazüzerineon(10)güniçindekararverilir.İtirazınkabulüiçinilgili
kurulunüyetamsayısınınüçteiki(2/3)çoğunluğugerekir;aksitakdirde
itirazreddedilmişolur.İtirazüzerineverilenkararkesindir.

(9) İtirazdabulunmuşolmak,görevibırakmayıvedevretmeyigeciktirme
nedenisayılmaz.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM

Madde-26

(1)Başkangörevdenalınmışsayönetimkurulukendiüyeleriyadapartililer
arasındanolağankongreyekadargörevyapmaküzereüyetamsayısının
saltçoğunluğuylabirbaşkanseçer. 

PARTİ’Yİ O İLDE (VEYA İLÇE’DE) KONGRE’YE 
GETİREN GEÇİCİ KURUL ÜYELERİ, KONGRE’DE 
ADAY OLAMAZLAR

(2)  İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu birlikte ya da yalnız İl Yönetim 
Kurulu görevden alınmışsaMerkezYönetimKurulu,başkandahilyedi
(7)kişilikbirgeçicikurulatar.İlgeçicikurulugörevdenalmakararının
bildirilmesindenitibarenkırkbeş(45)güniçindeseçimleriyapmaküzere
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olağanüstüilkongresinitoplar.Partiyi o ilde (veya belde veya ilçede) 
Kongre’ye götüren geçici kurul üyeleri, olağanüstü kongrede aday 
olamazlar.

Değişim Gerekçesi: Görevden alınan il ve ilçe yönetimlerinin yerine kırk beş 
(45)güniçindeolağanüstü kongreye götürmek üzere atanan geçici kurulların, 
olağanüstü kongre takvimi sürecinde, ilgili parti biriminin sağlıklı tarafsız bir 
kongre toplayabilmeleri amacıyla bu değişiklik yapılmıştır. 

(3)  İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu birlikte ya da yalnız İlçe 
Yönetim Kurulu görevden alınmışsaİlYönetimKurulu,başkandahil
beş(5)kişilikbirgeçicikurulatar.İlçegeçicikurulugörevdenalma
kararınınbildirilmesindenitibarenotuz(30)güniçindeseçimleriyapmak
üzereolağanüstüilçekongresinitoplar. 

(4)  Geçici kurullarda görev alanlar, olağanüstü kongrelerde aday 
olamazlar.

(5)  İl Yönetim Kurulu’nun atadığı geçici kurulun üyeleri olağanüstü 
kongrede aday olamayacakları için, önceden bu görevi kabul ettiğine 
dair ve bu kabulle beraber, kongrede aday olamayacağının bilincinde 
olduğunu belirttikleri yazılı beyanlarını imzalı olarak alınması 
gerekmektedir. 

(6)İllerdekırk beş (45), ilçelerde otuz (30)güniçindekongrelertoplanmaz
veyeniyöneticilerseçilmezise iller için MYK, ilçeler için İl Yönetim 
Kurulu, yeni bir geçici kurul atar. Bu sefer illerde otuz (30), 
ilçelerde yirmi bir (21)güniçindeyinekongrelertoplanamazveyeni
yöneticilerseçilemeziseel çektirme sona erer ve görevden alınan İl 
ve İlçe YönetimKurulları bir çağrıya gerek kalmadan kendiliğinden 
görevlerine dönerler.

Değişim Gerekçesi: Görevdenalmalaryapıldıktansonrahiçbirilveilçenin yönetim 
boşluğu yaşamaması için düzenlenmiştir. Böylece yeni kongrelerin toplanmaya ve 
yeni yönetimleri seçmeye mecbur olduklarını herkes görür ve vakit kaybetmeden 
bunu fiiliyata sokar.  

(7)Olağanüstükongrede,üstörgütbiriminingörevdenalmanedenlerini
saptayanraporuokunur.Görevdenalınanlarınvegörevdenalanüstörgüt
biriminintemsilcileri,dilerlerseaçıklamayapabilirler.Buaçıklamalardan
sonragörüşmeaçılmaz;seçimyapılır.SeçilenBaşkanveYönetimKurulu
Üyelerigörevdenalınanlarınsüresinitamamlar.
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KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI

GENÇLİK VE KADIN KOLLARI 
KURULTAYLARI’NDA SEÇİLEN GENEL BAŞKAN 
VEYA İL BAŞKANLARI VEYA İLÇE BAŞKANLARI, 
İLÇE, İL VEYA PARTİ MECLİSİ’NİN DOĞAL 
ÜYESİ OLACAKLAR
Madde-27

(1)GenelMerkez,il,ilçeörgütlerinde“KadınKolları”ve“GençlikKolları”
kurulur.Gençlikkollarınaüyeolmanınüstsınırı,otuz(30)yaştır(otuz 
(30) dahil).CHP Kadın ve Gençlik Kolları’nın Kurultaylarının olağan 
ve olağanüstü toplantıları ve çalışma yöntemleri, Genel Merkez’in 
onaylayacağı yönetmeliklerle belirlenir. 

(2)Bukollariki(2)yıldabir(1)kongrevekurultaylarınıana kademe 
kongre ve kurultaylarından bir (1) ay önceyaparlar. 
Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun veya Kadın 
Kolları Genel Başkanı ve YönetimKurulu’nun bu Kongre ve Kurultay 
sürecini, mücbir sebepler dışında (deprem, ağır salgın, savaş veya 
benzeri) erteleme hakkı yoktur. Aynı şekilde Genel Merkez’in hiçbir 
organının bu Kongre ve Kurultay sürecini iptal etmek veya tehir 
etmek hakkı yoktur. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Parti’nin 
en önemli organları arasında yer alır ve çalışmaları aksamaya 
uğramadan sürer. Gençlik ve Kadın Kolları, bir Genel Başkan 
Yardımcısı’na bağlı kalmadan, bağımsız olarak çalışırlar. Genel 
Başkan’a karşı sorumludurlar, Genel Sekreter(lerle) iletişim halinde 
kalarak kendi çalışmalarına yön verirler. 

(3) Gençlik ve Kadın Kolları, Kurultay ve Parti Meclisi seçimi sürecinde 
göreceğimiz gerekçelerle, tüm kurullarını eksiksiz ve zamanında 
seçmek zorundadır. 
Gençlik ve Kadın Kolları Kurultayları’nda, aynen Demokratik Dijital 
Devrim Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde, Gençlik Kurultayı’nda tüm 
otuz (30) yaş ve altı genç üyeler, Kadın Kurultayı’nda tüm kadın 



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

73

üyelerin Akıllı Kart’larıyla kullandıkları oylarla yönetim birimleri 
seçimleri, tüm adaylık koymuş üyeler üzerinden yapılır. 

(4)  Gençlik ve Kadın Kolları’nın, Genel Merkez Yürütme Kurulları 
yirmişer kişiden oluşur. Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nun yarısı 
kadınlardan oluşur.

(5)  Seçilen Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Kadın Kolları Genel 
Başkanı, ana kademede kayıtlı bulundukları İlçe ve İl Yönetim
Kurulu’nun ve Parti Meclisi’nin temsiliyet ve oy verme hakkı olan 
doğal üyesidir.

Değişim Gerekçesi: Her ne kadar 1950’lerin başlarında kurulmuş olan Gençlik 
Kolları’nın köklü bir geçmişi olsa da, maalesef fiili akışta, birçok Genel Başkan 
ve MYK, Gençlik veya Kadın Kollarını aşırı bir denetlemeye alarak, kongrelerin 
özgürce ve zamanında yapılmasını engelliyorlar. Bu nedenle Gençlik ve Kadın 
Kolları’nın ciddi bir bağımsız duruşla, geleceğinden kendi sorumlu bir yörüngede 
yürümesi lazım. Bu yeni madde ile, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanı’nın doğal 
olarak, İlçe Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’ne girmesi, 
Parti’nin güçlerinin tazelenmesi kadın ve gençlerin fiili olarak Parti’nin 
yönetimine doğrudan katkı yapmalarını sağlayacaktır.

YENİ TÜZÜK TASARISI
GENÇLİK VE KADIN KOLLARI’NIN 
BAĞIMSIZLIĞI, KARAR TASARISI HAZIRLAMA 
HAKLARI VE HER KONUDA KENDİ 
KARARLARINI ALMA HAKLARI DİKKATLE 
KORUNUYOR!

 
(6)  Kadın ve Gençlik Kolları’nın aynen her ilin örgütü gibi kendi 

kongrelerinde karar almak koşuluyla kurultaya doğrudan bir karar 
tasarısı sunma hakları vardır. 

Değişim Gerekçesi: Böylece Gençlik ve Kadın Kolları’nın her türlü iç ve dış 
tanıtım faaliyeti ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliklerinin ötesinde Parti’ye 
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yön verecek ve değişen zamanlara uyum sağlamasını mümkün kılacak köklü 
değişim adına karar tasarısı önermelerinin önü açılmıştır. 

(7)Herilveilçe,yıllıkbütçesindentoplamenaz%10olmakkaydıyla
yetermiktardapayı,KadınKollarıveGençlikKollarıiçinayırır.Genel
MerkezdeKadınKollarıGenelBaşkanlığı’naveGençlikKollarıGenel
Başkanlığı’na,Parti’ninyıllıkbütçesindenyetermiktardapayayırır.Bu
paylarbelirlenirkenilgilikolyönetiminingörüşüalınır. 

(8)KadınKolları’nınveGençlikKolları’nınharcamaları,ilgiliilveilçe
saymanı,GenelMerkez’deiseİdariveMaliİşlerdenSorumluGenel
BaşkanYardımcısıtarafındanyapılır. 

(9)KadınveGençlikKolları’nınörgütlenmesi,seçimleri,çalışma
yöntemleriveötekikonularyönetmelikledüzenlenir.Tüzüğüngörevden
alma,görevinboşalmasıvegörevdenalınanlarınyerineseçimeilişkin
hükümleribukollarınGenelBaşkanlarıveMerkezYöneticileriileİlve
İlçeBaşkanlarıveyöneticileriaçısındandauygulanır. 

 
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Madde-28

(1)Ulusalveuluslararasımevzuatauygunolmakkaydıylave Parti Meclisi 
kararıyla İsviçre,İngiltere,Norveç,Rusya,ABD,Çin,Japonya,Kanada,
AvustralyaveKKTC›de;Avrasya,OrtaDoğu,Afrika,GüneyAmerika,
KafkasyaülkeleriyleAvrupaBirliğiüyesi tümyabancıülkelerdeve
buülkelerdekiuluslararasıkuruluşlarnezdindeyurtdışıtemsilcilikleri
kurulabilir.PartiMeclisiyurtdışıtemsilciliğikurulacakyeniülkeler
belirleyebilir.

Değişim Gerekçesi: Temsilcilik açılabilecek ülkeleri saymaya gerek yok, ayrıca 
bugün burada adı geçmeyen bir ülke yarın herhangi bir nedenle yoğun bir Türk 
Kolonisine sahip olabilir. Bunu da önceden ön görmek ileriye yönelik tabii ki 
mümkün olamaz.

(2)  Yurt dışı temsilciliklerinin amaçları: 

a) Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız arasında Parti Tüzüğü ve  
Programı doğrultusunda CHP dayanışmasını artırmak, Partiye üye 
olmak isteyenler için gerekli üyelik işlemlerini başlatmak, tanıtım 
amaçlı, siyasal, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerde bulunmak, 
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b) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki siyasal  
süreçlere ve seçimlere katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

c) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerdeki  
siyasal gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmek, parti programı ve 
ilkelerine paralel örgütlerde yer almalarını, siyasal süreçlere  
katılmalarını teşvik etmek, 

d) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gerek yaşadıkları ülkelerle, 
gerek Türkiye’yle olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları  
saptamak, çözüm önerileri üretmek, sorunlarının çözümüne katkı 
sağlayacak çalışmalarda bulunmak, 

e) Genel Merkez’in yurt dışında uygun göreceği tanıtım, teşvik ve  
benzeri çalışmalara katkıda bulunmak, 

f) Kadınlar ve gençlere yönelik çalışmalar yürütmek, 

g) Partinin uluslararası ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine katkı 
yanında çağdaş sosyal demokrat partiler ile köprü oluşturmak, 

h) Bu çalışmalarda eşzamanlılık ve eşgüdüm sağlama açısından kardeş 
sosyal demokrat partilere üye olmak ve evrensel, barışçı hedefleri ve 
ortak paydaları takip etmek.

(3) Temsilcilik, kendi içinde iş bölümü yaparak bir başkan yardımcısı, bir 
sekreter üye, bir de sayman üye belirler.  

(4)Yurtdışıtemsilciliklerininkuruluşları,amaçları,görevleri,çalışma
yöntemleri,GenelMerkez’leilişkilerivedenetimleri, ek yönetmeliklerle 
detaylandırılır.

(5) Temsilcilik,MerkezYönetimKurulutarafındanbelirlenenveilgiliülke
sınırlarıiçindedaimiadresiolan,biribaşkanolmaküzere,enazbeş(5),
ençokdokuz(9)kişitarafındankurulur.

(6) MerkezYönetimKuruluve üyesi olan tüm yurt dışı ilişkilerden ve  
temsilciliklerden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı tarafından 
kendilerine“TemsilcilikYetkiBelgesi”verilerekbaşkanveüyeolarak
görevlendirilenkişiler,engeçaltı(6)ayiçinde,temsilcilikaçılacakülke
yasalarınauygunolarakhazırlıklarınıtamamlayarak,yıllıkfaaliyet 
programlarınıGenelMerkez’egönderirlerveilkgenelkurullarını 
yaparlar.
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BİLİM PLATFORMU VE KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

YENİ TÜZÜK TASARISINDA
BİLİM PLATFORMU VE KÜLTÜR 
SANAT PLATFORMLARI AYRI AYRI 
BÜYÜKŞEHİRLERDE, İLLERDE VE GEREK 
DUYULAN İLÇELERDE KURULARAK PARTİ’NİN 
SÜREKLİ OLARAK EN İLERİCİ, ÇAĞDAŞ VE 
TAZE DÜŞÜNCELERDEN BESLENMESİNİN ÖNÜ 
AÇILACAK
Madde-29

(1)GenelMerkez’de,büyükşehirlerde, illerde ve ihtiyaç duyulan 
ilçelerdeBilimPlatformu veKültürSanatPlatformu kurulur.Genel 
Merkez’in Kurultay’da somutlaşacak Bilim Platformu ve Kültür 
Sanat Platformu Üyeleri’nin seçimleri dışında, her ilçe ve her il, 
kendi bölgesinin en değerli yazarları, sanatçıları, akademisyenleri 
ve bilim insanları ve konularla doğrudan ilgili üyelerle beraber bu 
kurulları oluşturmak, çalıştırmak ve il/ilçe yönetim toplantılarına 
davet etmekle yükümlüdür. Parti, her il ve çevresinde gerek Bilim 
Platformu’na, gerek Kültür ve Sanat Platformu’na büyük önem 
vererek yıllardır Türkiye’de iktidarların ihmal ettiği bu iki ana 
aydınlanma alanındaki ilerlemeleri, sorunları ve çözümlemeleri yakın 
olarak takip edecek, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirecektir
 

Değişim Gerekçesi: CHP, Atatürk ve İnönü’lü kuruluş yıllarından sonra, ne 
yazık ki özellikle sanat ve kültür insanlarından uzak kalmış, onları çevresinde 
toplayamadığı gibi, onlarla fikir alışverişine ve beyin fırtınasına girme şansını 
da adeta kullanmamayı tercih etmiştir. Bu fıkra ile, CHP tekrar yalnız bilim 
değil, sanat ve kültür insanlarıyla da arasındaki uçurumu giderebilecektir. Bunu 
gerçekleştirmenin en önemli yöntemi, “Bilim” ve “Kültür Sanat” platformlarını, 
birbirinden ayırmaktır. Şu ana kadar uygulanan “Bilim Platformu ve Kültür Sanat 
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Platformu”nda çeşitli akademisyen profesörler, bilim insanları ve çeşitli üniversite 
bilim dallarının önemli şahsiyetleri yer almış, ancak yazarlar, sanatçılar, filozoflar 
bu kurula pek sokulmamıştır. Bunu önlemenin tek yöntemi birbirini tamamlayan 
bu iki platformun ayrı teşkil edilmesi ve ayrı ayrı önem verilerek mümkün olan 
en mükemmel şekilde bu alanların gelişmesine ve toplumla buluşmasına katkıda 
bulunmaktır. 

(2)BilimPlatformuveKültür-SanatPlatformu’nunkuruluşu,amaçları,
görevleri,çalışmayöntemleri,GenelMerkez’leilişkilerivedenetimleri
yönetmelikledüzenlenir. 

(3)  Büyükşehirler dışında kalan her il yönetimi, kendi ilinin ve ilçelerinin 
gereklerine ve gerçeklerine göre Bilim Platformu, Kültür-Sanat 
Platformu ve Danışma Kurullarını birleştirme hakkına sahiptir. 
Büyükşehirlerde ise Bilim Platformu ve Kültür-Sanat Platformu, 
Danışma Kurullarına en az ikişer üye verir.

 
DANIŞMA KURULLARI

Madde-30

(1)Parti’ningenelpolitikasıaçısındansosyal,ekonomik,kültürel,siyasal
konulardavebölgeihtiyaçlarıüzerinde,kararorganlarınınpolitika
oluşturmasınıkolaylaştırmakvepartiçalışmalarınıgeliştirmeküzere
ilçelerde“İlçeDanışmaKurulu”veillerde“İlDanışmaKurulu”toplanır. 

(1)  Genel Merkez, İl ve ihtiyaç duyulan İlçe Örgütleri’nde, Danışma, 
İzleme ve Değerlendirme Kurulları oluşturulur. Bu Kurullar, ülke 
ve yerel düzeyde tanınmış bilim, sanat, kültür ve siyaset insanları ile 
demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin katılımları ile oluşturulur. 
Bu noktada, ilerici-Atatürkçü dernekler, yayınlar, sendikalar, 
gençlik örgütleri, sosyal demokrat düşünce grupları, meslek odaları 
temsilcileri ile toplumun nabzını tutan ve parti ile eşzamanlı olarak 
nefes almasını sağlayan küçük halk meclisleri olarak çalışırlar. 
Ayrıca, Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulları’nda gerek 
Parlamento gerek İl Yöneticiliği düzeyinde, geçmişte Parti’ye büyük 
hizmetler vermiş olan kadroların üstün deneyiminden ve Parti 
kültüründen en geniş şekilde yararlanılır. Bu toplantılar yerel, genel 
ve hatta bazen uluslararası politik konuların tartışılacağı, Türkiye 
için gerekli çözümlemelerin ve beyin fırtınalarının devreye sokulacağı 
platformlardır. 
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(2)İlçeDanışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nunönerileriileİl
Danışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nunönerileri,GenelMerkez
Danışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nagönderilir.
A. Merkez Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Merkez 
Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde Ankara’da her zaman ve gerek 
gördüğünde bölgelerde toplantı yapar.
B. Danışma kurullarının önerileri, ilçeden ile, illerden de Parti Genel 
Merkezi’ne (Merkez Danışma Kurulu’na) gönderilir. 
Merkez Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı ve en az 
iki (2) üyesi Parti Meclisi’nin oy hakkı olmayan katılımcıları olarak, 
Parti Meclisi toplantılarına katılırlar ve görüşlerini sunarlar.

Değişim Gerekçesi: Bu maddenin detaylandırılarak yeniden yazılmasının 
gerekçesi, Danışma Kurulları’nın yapılmış olmak için yapılmaması, bu kurulların 
işlevsel hale getirilmesi, il ve ilçe düzeyinde, Parti politikalarına ve örgütlenme 
çalışmalarına dair tartışma ortamı yaratması ve farklı bakış açıları oluşmasına 
katkı için yapılmalarıdır.

DANIŞMA KURULLARI, ARTIK GENEL 
MERKEZ’DE, HER İL VE İLÇE’DE EN CİDDİ VE 
KATILIMCI ŞEKİLDE YILDA EN AZ ÜÇ (3) KERE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BUNLAR GÖSTERMELİK 
OLARAK DEĞİL, TOPLUMUN NABZINI 
TUTAN VE PARTİ İLE EŞZAMANLI OLARAK 
NEFES ALMASINI SAĞLAYAN KÜÇÜK HALK 
MECLİSLERİ OLARAK ÇALIŞACAKLAR

(3)  İl ve İlçeDanışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulları üçayda dört 
(4) aydabirilveilçeBaşkanlarınınbaşkanlığındatoplanır.İlDanışma, 
İzleme ve Değerlendirme Kurulu,MerkezYönetimKurulu’nun,İlçe
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu,İlYönetimKurulları’nın
bilgisidahilindetoplanır. 
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Değişim Gerekçesi: Danışma Kurulları için, gerçekçi olarak yılda üç (3) kere 
toplanmak, dört (4) kere toplanmaktan daha kolaydır. Ayrıca bu toplantıların biraz 
daha az sıklıkla yapılması, buluşmaların değerini ve randımanı arttıracaktır.

(4)BuKurullarınoluşumu,çalışmaesasları,görevleriveötekikonular
yönetmelikiledüzenlenir.

(5)  Madde 29 Fıkra 4’te belirtildiği üzere: 
Büyükşehirler dışında kalan her il yönetimi, kendi ilinin ve ilçelerinin 
gereklerine ve gerçeklerine göre Bilim Platformu, Kültür-Sanat 
Platformu ve Danışma Kurullarını birleştirme hakkına sahiptir. 
Büyükşehirlerde ise Bilim Platformu ve Kültür-Sanat Platformu, 
Danışma Kurullarına ikişer üye verir.

ARAMA KONFERANSLARI

Madde-31

(1)  Danışma Kurulları’nın Türkiye’nin değişik il ve ilçelerindeki 
buluşmalarının doğrultusunda, Ankara’da geniş bir spor salonunda 
toplanarak beyin fırtınası yapar.

(2)  Danışma Kurulları, katılımcılarının en geniş haliyle bir Arama 
Konferansı gerçekleştirerek toplumun nabzını, gündemde olan en 
tartışmalı konular veya tersine gündeme gelmeyen kritik konuları 
gündemine alarak, seçmenin ve halkın sesini dinleyecektir. 

(3)  Arama Konferansları, yılda (en az) bir kere toplanır, gereğine göre 
bir (1) ya da iki (2) gün sürer.

Değişim Gerekçesi: Arama konferansları ile toplumun ve demokrasinin kalbinden 
alınan nabızlar doğrultusunda parti sürekli olarak rotasını ve yörüngesini tekrar 
belirleyebilecek, kendi arka bahçesinden kopmadan CHP’nin siyasi anlayışını ve 
kararlarını yönlendirebilecektir. Faydası, sayılamayacak kadar çoktur.           
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İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Madde-32

YENİ TÜZÜK TASARISINDA
GENEL BAŞKAN, İSTEDİĞİ VE GEREKLİ 
GÖRDÜĞÜ SIKLIKTA İL BAŞKANLARINI 
TOPLAYABİLİR!

(1)Engeçüç(3)aydabir,MYK’nın önerisiGenelBaşkan’ındavetiyle
ilBaşkanlarıtoplantısıyapılır.ToplantınıngündemiMYK tarafından 
belirlenir.Ülkeningenelsiyasigidişatınagöre,GenelBaşkangerekli 
görürse üç (3) aydan daha erken süreçlerde İl Başkanlarını 
toplamakta serbesttir.

Değişim Gerekçesi: Genel Başkan, yalnız üç (3) ayda bir değil, istediği sıklıkta 
il Başkanlarını toplayabilir. Buna ister ülkenin olağandışı şartları ister seçim 
arifesindebüyükgereksinimiolabilir.

PARTİ DENETMENLERİ

Madde-33

(1) MerkezYönetimKurulu,örgütleilgiligörevlerininyerinegetirilmesine
yardımcıolmaküzerepartidenetmenlerigörevlendirir.

(2)Partidenetmenlerininçalışmayöntemleri,görevveyetkileriyönetmelikle
düzenlenir.

 
ETİK KURUL

Madde-34

(1)PartiÖrgütününvepartililerin,tüzükveprogramdabelirlenenilkeler,
amaçlar,politikalarvesiyasalyaşamanlayışıdoğrultusundagörev
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yapmalarınısağlamakamacıylaetikkurallarbelirlemek;partililer,yerel
yönetimler,partigruplarıvepartiorganlarınınkendiiçindevebirbirleriyle
ilişkilerindegörüşbildirmek;buçerçevederaporlarhazırlayarakGenel
Başkan’asunmaküzereGenelMerkez’debirEtikKuruloluşturulur.

(2)EtikKurul;PartiÜyeliğidevametmekkaydıylaCumhurbaşkanlığıile 
CHP (veya SHP’de)TBMMBaşkanlığı,Başbakanlık,GenelBaşkanlık
veBakanlıkyapmışolanlarileGenelBaşkan’caen az yirmi (20) yıldır 
aralıksız üyeliğini sürdüren vepartililerarasındanseçilenbeş(5)
üyedenoluşur.

Değişim Gerekçesi: Eklenilen detaylar ile Etik Kurul’un partinin köklerine ve 
ideolojisine uygun katılımcılara sahip olması garanti altına alındı. 

(3)EtikKurulÜyeleri,başkabirpartiorganındagörevalamazlar.TBMM
Üyeliği,Bakanlık,BelediyeBaşkanlığı,BelediyeveİlGenelMeclisi
ÜyeliğigörevleriKurulÜyeliğiilebirlikteyürütülemez.

(4)Kurul,çalışmalarındabağımsızdır.

(5)Kurulungörevveyetkileriileçalışmausulveesaslarıyönetmelikle
düzenlenir.



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
“KONGRE VE KURULTAY”
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SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE 
ÇELİŞKİLİ GÖRÜNEN HALLER İÇİN:
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Sayın Partili, Sayın Basın Mensubu, 
Buradan itibaren üç noktada, CHP için bu Tüzük Tasarısı ile getirilen 
Demokratik Dijital Devrim ve onu taşıyan Akıllı Kart çerçevesinde oluşacak 
seçim, tercih ve uygulama yöntemlerinin Siyasal Partiler Kanunu ile çeliştiği 
noktalarda alınacak kararlar ve izlenecek yollarla ilgilidir.

Siyasi Partiler Kanunu’ndaki çeşitli maddeler, burada önerilen Dijital Devrim 
uygulamaları ile çelişkiye düşüyor. Daha doğrusu işin teorik-bürokratik yanı 
ile fiilen uygulanan / uygulamak istediğimiz yöntem arasındaki fark birçok 
insana şu soruyu sorduruyor:
Bugünkü yasalarla Demokratik Dijital Devrim maddi/manevi olarak 
uygulanabilir mi? 
Bunun yanıtı şu: Madde 14 (Büyük Kongre -Kurultay- ve onunla ilgili yapılan 
seçimler), Madde 19 (İl Teşkilatı Seçimi ve Kongresi), Madde 20 (İlçe Teşkilatı 
Kongresi), Madde 21 (“Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları 
seçimleri ile İl Kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı 
gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır” 
cümlesiyle beraber uygulanacak prosedürlerin dökümünü yapar)

Burada, madde numaraları ve değindikleri belirli konuları hatırlattığımız 
bu tüzük maddelerinin getirdiği düzenlemelerde, yasa ısrarla tabii üyeler 
olarak İl Kongrelerinde veya İlçe Kongrelerinde seçilen üyelerden oluşan 
Partililerden söz eder. Delegelerin oylarıyla şekillenen İlçe, İl ve Büyük 
Kongre (Kurultay) süresince de Parti’nin çeşitli kararları alınır, yeni 
yöneticiler seçilir.
 
Siyasi Partiler Kanunu’na göre delegelerle yapılan bu seçimler Demokratik 
Dijital Devrim’in Akıllı Kart’la tüm yurtta, tüm üyelerle yürüttüğü seçim 
yöntemleriyle tabii ki zıtlık içinde görünür.  
Elinizdeki tüzükte yer alan karar mekanizmalarında, zaten Akıllı 
Kart’la gerçekleşen milletvekili adaylıklarını veya Belediye Başkanlıkları 
adaylıklarında veya Cumhurbaşkanı adaylıklarında herhangi bir çelişki veya 
sorun teşkil etmez. Parti bu adaylıkları istediği gibi belirleyebilir.  

Siyasi Partiler Yasası değişene kadar, günümüzdeki merkeziyetçi baskılardan 
kurtulana kadar, İlçe Başkanları, İl Başkanları, Parti Meclisi ve Genel Başkan 
seçimleri için ise şu yöntem izlenerek, geniş halk tabanı ölçeğinde kararların 
çıkmasının önü açılmış olur:

Bu mevkiler için iki turlu bir ön seçim öngörülür.

İlk turda aynen bu tüzük taslağında gördüğümüz şekilde, üyeler Akıllı 
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Kart’larıyla oylarını kullanırlar ve İl/İlçe Başkanını veya Genel Başkanı, 
Kongre veya Kurultay Salonu’ndan, evlerinden, işyerlerinden, sokaktan veya 
tatil yörelerinden oy kullanarak bu taslakta detaylı olarak anlatıldığı şekilde 
seçerler.

Aynı üyeler, her aşamada bulundukları ilçe/il ve kurultay için, gerek ilçede 
gerek ilde gerek kurultayda kendilerini temsil edecek delegeleri de aynı 
yöntemle seçecekler.

İkinci turda ise, ilk turun en çok oy alan, en çok üye desteği alan adayı tek 
başına çıkar. Aynı şekilde, tüm üyeler tarafından seçilen delegeler, bu kongre 
veya kurultayda tüm üyelerden ilk turda en çok destek oyunu Akıllı Kart’la 
almış olan İlçe, İl Başkanına veya Genel Başkan Adayına olan “güvenoylarını” 
vererek, böylece “Siyasal Partiler Kanunu”na uygun olarak Başkanlarını ve 
Genel Başkanı seçmiş olurlar. İlçe veya İl Kongresi veya Kurultay böylece 
Yerel Başkanları veya Genel Başkanı seçmiş olur.

Devletin, Kongre ve Kurultay denetleyicilerinin önünde böylece tüm seçimler 
Siyasal Partiler Kanunu’na uygun olarak seçilmiş olurlar.

Bu noktadan itibaren okumaya devam edeceğiniz tüzük taslağında ise, bu 
mevkiler için tüm üyelerin Akıllı Kart’larıyla yapılan seçimlerde, Siyasal 
Partiler Kanunu’nun artık hiçbir sıfat/mevki için bir engel teşkil etmediği 
varsayımından yola çıkarak gönül ferahlığıyla okuyacağınız maddeler vardır.

Sonuçta şunu hiçbir zaman unutmayalım. Anglosakson atasözünün dediği gibi 
“şayet ortada bir niyet ve arzu varsa bir yol da bulunur.” Tercümesi şöyle: 
ortada “daha demokratik olma, “en demokratik olma” gibi niyetler yoksa, 
tam tersine, yürütülen esas hedef “en demokratik” görünerek, saman altından 
su yürütüp tek adam olarak koltuğa yapışmaktır. 

Gerek demokratik tüzüğün önündeki bu teorik-bürokratik engelleri aşmak, 
gerek demokrasiyi zirveye taşımak, tersine tıkanıklıkları yok etmek için 
“bahaneler” üretenler (yani tersi bahanelerle kendini aldatanlar değil!) er ya 
da geç gemiyi yüzdürürler.

İyi okumalar, bu parantezden sonra devam edebilirsiniz.
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İLÇE KONGRESİ

Madde-35  

(1) İlçe Yönetim Kurulu, sorumluluk aldığı görev süresine yayılan 
faaliyet raporunu ilçe kongresinden bir (1) hafta önce ilçenin tüm 
üyelerine elektronik posta ile ulaştırır ve mobil telefon mesajı ile 
bunun önbilgisini ayrıca üyeye geçer. Ayrıca faaliyet raporu bir (1) 
hafta öncesinden ilçe web sitesinin ana sayfasına en görülür şekilde 
konur.

Değişim Gerekçesi: Çağdaş iletişim ve paylaşım yöntemleri ile haberleşmenin 
üyeler arasında en kesin ve hızlı biçimde yayılması bu şekilde sağlanır.

(2)İlçeKongresininÜyeleri,İlçeBaşkanıveİlçeYönetimKuruluÜyeleri,
İlçeçevresindekibelediyelerinPartiliBaşkanlarıveseçilmişilçekongre
delegeleridir.ilçenintümüyeleridir. 

Değişim Gerekçesi: Artık ilçenin ve farklı çevrebelediyelerinbaşkanlarıdışında
kongrekatılımcıları,delegelerdeğililçenintümüyeleridir.Çünküdelegelik
kalkmıştır.

 
(3)İlçeKongresi’ninOnurÜyeleri,ilçedekayıtlıpartiliyeniveeskiTBMM

Üyeleri,eskiGenelMerkezYöneticileri,eskiİlçeBaşkanları,ilçe
çevresindekibelediyelerineskibaşkanları,ilçedekimeslekörgütlerive
sendikalarınPartiliBaşkanlarıilePartiliMuhtarlardır.

(4)  Kongre Başkanı, demokratik olarak çalışma raporu ve diğer 
konularda, yönetimi destekleyen, varsa eleştiren konuşmalara eşit 
hak ve süre ayırır. Son konuşmalarda yönetim yanıt hakkını kullanır. 
Yeterlilik önergesi oylanmadan önce, Kongre Başkanı bu önergenin 
lehinde ve aleyhinde birer konuşmak isteyen üyelere söz hakkı verir.

Değişim Gerekçesi: Yeterlilik önergeleri, çoğu zaman henüz konuşamamış üyelerin 
sinirlerinin yükseldiği anlarda divana verilebilir. Dolayısıyla Kongre Başkanı’nın 
en azından yeterlilik önergesini oylattırmadan önce, lehte ve aleyhte konuşma 
yaptırılması kaçınılmaz bir demokratik gerektir.

(5)İlçekongreleri,gündemdebelirtilenkonularıkararabağlar.İlçe
Başkanını,ilçeYönetimKuruluÜyeleriniveyedeklerini,ilkongresine
katılacakdelegelerigizlioylaseçer. tüm ilçe üyelerinin Akıllı Kart 
kullanımı ile seçer.
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Değişim Gerekçesi: Artık delege sisteminin değil, tüm üyelerle seçim 
yapılacağından bu değişim gerçekleşmiştir. İlçeninkayıtlıüyeleriseçimiAkıllı 
Kart ile kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi yapacaklardır. 
 
İL KONGRESİ

Madde-36

(1) İl Yönetim Kurulu, sorumluluk aldığı görev süresine yayılan faaliyet 
raporunu, İl Kongresi’nden bir (1) hafta önce, ilin tüm üyelerine 
ulaştırmak üzere tüm ilçelerine geçer. Her ilçe yönetimi, bu faaliyet 
raporunu elektronik posta ile kendi üyelerine ulaştırır ve mobil 
telefon mesajı ile bunun önbilgisini ayrıca üyelerine geçer. Aynı 
şekilde faaliyet raporu bir (1) hafta öncesinden her ilçenin ve ilin web 
sitelerinin ana sayfalarına en görülür şekilde konur.

Değişim Gerekçesi: Çağdaş iletişim ve paylaşım yöntemleri ile haberleşmenin 
üyeler arasında en kesin ve hızlı biçimde yayılması bu şekilde sağlanır. 

(2)İlKongresi’ninüyeleri,ilinpartiliTBMMÜyeleri,İlBaşkanıveİl
YönetimKuruluÜyeleri,İlDisiplinKuruluÜyeleri,İlveBüyükşehir
PartiliBelediyeBaşkanlarıveilçekongrelerindenseçilmişolanil
kongresidelegeleridir.ve ilin tüm ilçelerine kayıtlı tüm üyelerdir.

Değişim Gerekçesi: Artık ilin ve farklı çevre belediyelerin başkanları 
dışında kongre katılımcıları, delegeler değil, ilçenin tüm üyeleridir. Çünkü 
delegelik kalkmıştır.

(3)İlKongresi’ninOnurÜyeleri,ildekayıtlı,PartiMeclisiveYüksek
DisiplinKuruluÜyeleri,eskiTBMMÜyeleri,eskiGenelMerkez
Yöneticileri,eskiİlBaşkanları,ilyadabüyükşehirbelediyelerinineski
başkanlarıileildekimeslekörgütlerivesendikalarınPartiliBaşkanlarıdır.

(4)  Kongre Başkanı, demokratik olarak çalışma raporu ve diğer 
konularda, yönetimi destekleyen, varsa eleştiren konuşmalara eşit 
hak ve süre ayırır. Son konuşmalarda yönetim yanıt hakkını kullanır. 
Yeterlilik önergesi oylanmadan önce, Kongre Başkanı bu önergenin 
lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyenlere söz hakkı verir.

Değişim Gerekçesi: Yeterlilik önergeleri, çoğu zaman, henüz konuşamamış 
üyelerin sinirlerinin yükseldiği anlarda divana verilebilir. Dolayısıyla 
Kongre Başkanı’nın en azından yeterlilik önergesini oylattırmadan önce, 
lehte ve aleyhte konuşma yaptırılması kaçınılmaz bir demokratik gerektir. 
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(5)İlKongreleri,gündemdebelirtilenkonularıkararabağlar.İlBaşkanını,
İlYönetimKuruluÜyeleriniveyedeklerini,İlDisiplinKuruluÜyelerini
veyedeklerini,kurultayakatılacakdelegelerigizli oylaseçertüm üyeler 
Akıllı Kart kullanımı ile seçer.  

(6)İlveİlçeKongreleri’nde seçilecek Parti Yönetim Kurulu’nda, 
gençlik kotası gözetilerek otuz (30) yaş ve altı en az %25 oranında, 
kendi içinde eşit olacak şekilde kadın ve erkek üye bulunur. Cinsiyet 
kotasından seçilecek diğer kadın üyeler de en az %25 oranda 
seçilirler. Gençlik ve cinsiyet kotasındaki üyeler, tüm üyelerin Akıllı 
Kart kullanımı ile seçilir. Gençlik kotası vesilesiyle Parti Yönetim 
Kurulu’na seçilen kadın üyeler ile cinsiyet kotası ile Parti Yönetim 
Kurulu’na seçilecek kadın üyeler birleştirilemez.  

4-5-6 Değişim Gerekçesi: İl ve İlçe kongrelerinin gerek seçim yöntemi gerek 
kesinlikle uygulanacak olan kontenjanlara riayet edilmesi, Parti’nin yeni 
demokratik dijital devrim anlayışının doğrudan yansımasıdır.
 
KONGRELERİN SÜRESİ

Madde-37

(1)Kongreleriki(2)yıldabiryapılır.Biryıldanfazlaertelenemez.Başlangıç
vebitiştarihleri(KongrelerTakvimi)MerkezYönetimKurulu’nca
saptanır.

(2)MerkezYönetimKurulu’ncasaptanansüreleriçindeolmakkoşuluylailçe
kongreleriningünleriniilyönetimkurulları,ilkongreleriningünleriniise
MerkezYönetimKurulubelirler.Kongregünlerinibelirleyenyönetim
birimi,altyönetimbirimleriningörüşünüalır.

 
KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM

Madde-38

(1)İlKongresininçağrıvebaşvurularıİlYönetimKurulu’nca,İlçe
Kongresininçağrıvebaşvurularıilçeyönetimkuruluncayapılır.İlve
İlçeKongrelerininyeri,günü,saativegündemi,yönetimkurullarınca
enazonbeş(15)günönceİlveİlçeBaşkanlıklarındave web sitesinde 
ilanedilir.Builanda,ilktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsaikinci
toplantınınyeri,günüvesaatidebelirtilir.İkincitoplantınınaynıgün
yapılmasıdurumundaherikitoplantınınarasıüç(3)saattenazolamaz.



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

91

Gazeteileilanşartıaranmaz.İlveİlçeKongreleriüyetamsayısının
saltçoğunluğuiletoplanır.İlktoplantıdayetersayısağlanamazsaikinci
toplantıkatılanlarlayapılır.Şukadarki,busayıseçilecekyönetimkurulu
üyetamsayısınıniki(2)katındanazolamaz. 

(2)Kongreyibaşkanyadagörevlendireceğibiryönetimkuruluüyesiaçar. 

(3)Gündem,yönetimkurullarıncabelirlenir.Üstörgütbirimininyadakongre
üyelerininondabirinin(1/10)yazılıisteğiilegündemeeklemeyapılabilir.
Kongre,çoğunlukkararıylagündeminsırasındadeğişiklikyapabilir.

 
DELEGELİK, KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ 

Madde-39

KONGRELERDE DELEGELİK 
KALDIRILMIŞTIR. PARTİ’NİN KONGRE 
ÜYE TAM SAYISI, KONGRENİN YAPILDIĞI 
İL VEYA İLÇE’DEKİ ÜYELERİN TOPLAM 
SAYISIDIR. BU, DEMOKRATİK DİJİTAL 
DEVRİMİN DOĞAL SONUCUDUR. 
“AKILLI KART”A SAHİP TÜM ÜYELER, 
KONGRELERDE OY VE TERCİH HAKKI 
KULLANABİLİRLER, HER MEVKİ 
SEÇİMİNDE YETKİLİDİRLER 
 
(1)Birkongreyeyadakurultayakatılmaküzeremuhtarlıkbölgesindeve
kongrelerdeseçilenpartiliye“delege”,partidealdıklarıgörevnedeniyle
kongrelerekatılanlara“doğaldelege”,bunlarıntümüne“kongreüyesi”
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denir.İlçekongredelegesiseçimlerinde,kongretakvimininilanından
üç(3)ayöncekipartiüyelistesiseçmenlistesiolarakesasalınır. 
 
(2)Kongreüyetamsayısı,seçilmişvedoğaldelegelerintoplamsayısıdır. 
 
(3)Delegelerinkongreüyeliğisüresi,seçildiklerikongreyiizleyenolağan
kongreyekadardır.Delegeleringörevi,yenileriseçilinceyekadardevam
eder. 
 
(5)İlçekongresidelegesayısıençokdörtyüzdür(400).İlkongresidelege
sayısıençokaltıyüzdür(600).Üyesayısıelliden(50)azolanilçelerde
kongreyapılmaz.Builçelerdenüfusölçütünegörebaşkanveyönetim
kurulu,ilyönetimkurulutarafındanoluşturulur. 

(6)İlveilçekongrelerinindelegesayılarıilebudelegelerinilçeve
muhtarlıkbölgelerinedağılımı,Parti’ninsonmilletvekiligenelseçiminde,
oyerlerdealdığıoylaorantılıolarakMerkezYönetimKurulutarafından
saptanır. 

(8)Delegeseçimlerineilişkinötekikonularyönetmelikiledüzenlenir.

Değişim Gerekçesi: 1. 3. 5. 6. 8. madde kaldırılmıştır çünkü delegelik lağvedilmiştir. 

(1) Kongreüyetamsayısı,kongrenin yapıldığı bölgedeki üyelerin toplam 
sayısıdır.(varolan 2. Maddenin değiştirilmiş versiyonudur.)

(2) Örgütbirimi,üstörgütünkongresininilanedildiğitarihtenöncekongresini
yapamazsa,üstörgütünkongresinekatılamaz.

(3) Delegeseçimlerinde Kongrelerde oy kullanacak üyeler,genelmerkezde
tutulanvesiyasipartisicilinebildirilmişolanüyekütüğüesasalınır.

Değişim Gerekçesi: Kongrelerde oy kullanacak üyeler, (delege sistemi kaldırıldığı 
için) üye kütüğüne kayıtlı tüm partililerden oluşması gerekmektedir.
 
KONGRE BAŞKANLIK KURULU

Madde-40

(1)KongreaçıldıktansonraKongreÜyeleriyadapartililerarasındanbir
başkan,KongreÜyeleriarasındanbirbaşkanyardımcısıveenazbir
yazmanseçilir.

(2)DisiplinKurullarıBaşkanveÜyeleri,kongrebaşkanlıkkurullarındagörev
alamazlar.
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KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ

Madde-41

(1) Aksinekararalınmadıkça,kongreoturumlarıaçıktır.

(2) Kongreler,aksinehükümbulunmayandurumlarda,ihtiyaç olan şekilde 
gerekli en geniş spor salonu veya stadyumlarda yapılır. Kayıtlı tüm 
üyelerin katılımıyla gerek kongre salonunda gerek çevrimiçihazır
bulunanlarınsaltçoğunluğuilekararalırlar.

Değişim Gerekçesi: Geçmişte yıllardır yaşananlardan farklı olarak kongreye 
katılan üye sayısı yeni tüzük ile çok daha fazla artacağından kongrelerin çok daha 
geniş mekanlarda gerçekleştirilmesi kaçınılmaz oluyor.

(3) Kongrelerdeçalışmavehesapkonuları,bunlarlailgiliraporlar
okunduktansonragörüşülüponaylanabilir.

PARTİ’NİN TÜM ÜYELERİ, ÇEVRİMİÇİ 
OLARAK, KONGRELERDE/KURULTAYDA 
TÜM HAKLARINI AKILLI KART ÜZERİNDEN 
KULLANABİLİRLER.

(4) AksinekararyoksaOrgan seçimleri, kararlar, Akıllı Kart 
uygulamasıyla yapılır. işarıoylamailealınır.Oylama yine elektronik 
ortamda Akıllı Kart kullanılarak gerçekleştirilir.

Değişim Gerekçesi: Organ seçimleri kongrelerde işari oyla değil Akıllı Kart 
sistemi ile yapılır. Bunun bir nedeni de kongrelere çevrimiçi katılan üyelerin iştirak 
edebilmesidir.

(5)Kongrelerdegündemkonularısıraileelealınır;sözisteyenleresıraylasöz
verilir.Konularlailgilisözsüreleri,konularıngörüşülmesinebaşlanırken
kongrecesaptanır.

(6)OnurÜyelerivegeçicikurulbaşkanveüyelerisözalabilir,önerilerde
bulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(7)Üstörgütyönetimkurulubaşkanıyadatemsilcisine,PartiMeclisi,
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YüksekDisiplinKuruluveoilinTBMMÜyelerineistediklerinde,sıra
gözetilmeksizinsözverilir.

(8)İstekliolmasıhalindeçalışmaraporuüzerindebeş(5),diğerkonularda
üç(3)üyekonuşmadanyeterlikönergesioylanmaz.Çalışmaraporuna
yazılıolarakkarşıoyvermeyenYönetimKuruluÜyesiraporüzerinde
konuşamaz.

 
KONGRELERDE ADAYLIK

Madde-42

(1)Kongrelerdebaşkanadayıolabilmekiçinüyetamsayısınınenazyüzde
onunun%2’sininyazılı Akıllı Kart’la dolduracakları dijital form ile 
önerilmiş olmasıgerekir.Kongrelerdeadaylar,seçimleregeçilmeden
öncesaptanır.Adayolmayanlarseçilemez.Başkanlıkiçinsadecebir
adayaimzaverilebilir.Birdençokadayaimzaverendelege,kongre
başkanlıkkuruluncaçağrılırvehangiadayiçinimzaverdiğisaptanır.Aksi
haldemükerrerimzalartümadaylariçingeçersizolur.Üyeleren fazla üç
(3) farklı adaya başkanlık önerisi desteği verebilirler.  

Değişim Gerekçesi: Akıllı Kart’la tüm üyeler üstünden seçim modeline geçildiği 
için, kongrelerde adaylık için gerekli olan eskisi gibi üye tam sayısının %10’u 
değil, %2’si olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aynen Genel Başkanlık seçiminde olduğu 
gibi, üyeler projelerini dinlemek istedikleri birden fazla başkan adayı önerebilirler.

(2)Nüfusu50.000’denfazlaolanyerlerdeBelediyeMeclisiveİlGenel
MeclisiÜyeleribugörevlerindenistifaetmediklerisürecekongrelerde
adayolamazlar.

 
SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI VE OYLAMA

KONGRE VE KURULTAYLARDA, WEB SİTESİ 
ÜZERİNDEN, KONGRE SALONLARINDA 
ÇARŞAF LİSTELER EKRANA YANSITILACAK 
VE EVİNDE İSTİRAHAT EDEN ÜYELER BİLE, 
ÇEVRİMİÇİ OLARAK OY KULLANABİLECEKLER.
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Madde-43 

(1)İlveİlçeKongreSeçimlerindekural,ekrana yansıyan bilgisayara 
geçmişçarşaflistedir.Çarşafliste,tümadaylarınyeraldığıtekveortak
listedir.Çarşaflistedeadaylar,KongreBaşkanlıkKurulu’ncaçekilen
kuradabelirlenenharftenbaşlamaküzeresoyadıesasınagöresıralanır.
Oylama, İl ve İlçe Kongrelerinde o bölgeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı 
Kart ile haklarını çarşaf listede adı olan üyeler için kullanmalarıyla 
yapılır. İlveİlçe Kongrelerinde oy kullanmak için üyeler şahsen 
kongreye katılmak zorunda değillerdir ve bilgisayarlarından 
Akıllı Kart ile çevrimiçi olarak bu haklarını kullanırlar. Oylama,
seçileceksayıdaadayınadınınyanınaişaretkonularakyapılır.Oy
pusulasında,fazlaişaretlenmiş,seçileceküyeyadadelegesayısının
yüzdedoksanındanazişaretlenmişbölümgeçersizdir.Adaylarınaldıkları
oysırasınagöregenelsıralamayapılarakasılveyedeküyelerbelirlenir.
Ençokoyalanlarasıl,ondansonragelenleryedeküyeseçilmişolur.
Eşitoyalanlararasındaadçekmeyoluylasırasaptanır.Seçilenlerin
saptanmasındacinsiyetvegençlikkotasınauyulur.

Değişim Gerekçesi: İlveilçekongrelerindekioylamalarıntemelmantığı,çevrimiçi 
seçim sistemi olacağından, çarşaf listelerin ekrana yansıması ve üyelerin 
bulundukları her yerden çevrimiçi oy kullanma işlemini gerçekleştirebilmeleri 
üzerine kuruludur.

(2)Gündeminçalışmaraporuvegörüşmelermaddesinegeçilmedenönce
kongreüyetamsayısınınondabirinin(1/10)yazılıönerisiüzerineblok
listeusulüileseçimlerinyapılmasınakararverilebilir.

(3)Blokliste,başkanadayıtarafındansunulan,seçileceksayıda,asılve
yedeküyeadaylarıiledelegeadaylarınınyeraldığılistedir.Liste,yedek
üyeliklerhariçsoyadınagörealfabetiksıraylahazırlanır.Cinsiyetve
gençlikkotasınauyulur.Delegeadaylığıhariç,biradaybloklistelerden
yalnızcabirindeyeralabilir.Biradayınbirdençoklistedeyeralması
halindekongrebaşkanlıkkuruluncaadayınhangilistedeyeralmak
istediğisaptanır.Aksihaldeadayınlistelerdekiadaylığıdüşer.Blok
listelerdeyeralmayanlarbireyseladayolabilir.Bloklistedeyazılıadlar
çizilebilir,çizilenadlaryerineyeniadyazılabilir.Adayınençokoyaldığı
listedekioyuileadınınyeralmadığılistelerdeçizilipyazılmaksuretiyle
aldığıoylartoplanır.Oypusulasında,seçileceküyesayısındanfazlaya
dayüzdedoksanındanazadyazılıbölümgeçersizdir.Aldıklarıoyagöre
seçilenlersaptanır.Eşitoyalanlararasındakuraçekilir. 
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Değişim Gerekçesi: Blok liste olasılığı hepten ve toptan kaldırılmıştır, bu nedenle 
hükümsüzdür.

 
(3)Çarşafvebloklistelerde;başkan,yönetimkuruluasılveyedeküyeleri,

varsadisiplinkuruluasılveyedeküyeleri,üstkademedelegeleriayrı
ayrıyeralır.Listelerbaşkanlıkkuruluncakesinleştirilir,seçimkurulunca
ekrana yansıtılır, elektronik ortama aktarılır.mühürlenerekoy
pusulasınadönüştürülür. 

(4) Seçimlerde,kongreüyetamsayısınınbeştebirindenazoyalanlar,kota
uygulamasıkapsamındakilerdeiçindeolmaküzereasılyadayedek
üyeliğeseçilmişsayılmazlar. 
Seçimlerde, kongreye bizzat ve çevrimiçi katılan üye tamsayısının 
(o bölgede kayıtlı üyeler) oylarını aldıkları ölçüde sıralamaya giren 
adaylar yukarıdan aşağıya en fazladan en aza doğru, cinsiyet ve 
gençlik kotaları da göz önüne alınarak nihai liste sıralanır.

Değişim Gerekçesi: Demokratik Dijital Devrim’in kaçınılmaz lojistik ve fiili 
değişimleri ve bunların sonucu olarak yeni düzen nedeniyle değişen kota ve gerekli 
oy oranları bu şekilde kongreye yansıyacaktır.

(5)Kongredesıraseçimleregeldiğinde,KongreBaşkanlıkKurulugörevi,
yetkilivegörevliSeçimKuruluBaşkanlığınabırakır.

(6)Kongrelerveseçimlereilişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir. 
 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER

Madde-44

(1) Üstörgütyönetimkurulukararıylayadakongreüyelerinin bölgedeki 
üyetamsayısınınbeşte%3’ünün,onbeş(15)günlüksüreiçindenoterden
onaylıAkıllı Kart’larını kullanarak elektronik imzaylayaptıkları
başvurularüzerineyönetimkurulununçağrısıylaengeçkırkbeş(45)gün
içerisindeolağanüstükongreyapılır.

Değişim Gerekçesi: Olağanüstü kongre için çağrı imza sayısı, bölgedeki üye tam 
sayısının %3’üne indirgenmiştir.
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OLAĞANÜSTÜ KONGRE VE KURULTAYLAR, 
GEREKLİ İMZA ADEDİ AKILLI KART 
KULLANILARAK TOPLANABİLİR.

(2)Üyetamsayısınınbeştebirinintoplamışolduğuimzalarlaolağanüstü
kongreyegidilebilmesiiçinimzalarınonbeşincigününbitiminden
itibarenyedigüniçerisindeilgiliörgüteteslimedilmesigerekir.On
beş (15) gününbitimindensonraimzageri çekilmesihükümvesonuç
doğurmaz.

Değişim Gerekçesi: Parti içi demokratik taze ve yeni hamlelerde, bazen (en 
azından bizim fiili yaşantımızın gözlemlerinde) olağanüstü kongreler için verilen 
imzalar, daha sonra baskıyla “geri” alınabiliyordu. Bu değişim, bu baskılarla 
verilmiş desteğin geri çekilmesini çok zorlaştırıyor. Eski tüzükte, kurultayın delege 
sayısının beşte birinin açık imzası gerekiyorken bu sayı şimdi İl ve ilçe genelindeki 
üye tamsayısının %3’ü olarak saptanmıştır.

(3)Olağanüstükongreningündemi,isteyenlercedüzenlenir.Üyelerin
başvurusununaynı(ortak)gündemleyapılmasıgerekir.Olağanüstü
kongrelerdegündemdenbaşkabirkonugörüşülemez.Seçimyapılamaz.

(4)Ancakolağanüstükongreyiisteyenlerinsayısıkongreüyetamsayısının
saltçoğunluğunu %5’inisağlıyorsa,olağanüstükongreningündemine,
güvenoylamasıveseçimmaddelerikonabilir.Butakdirdeseçim
yapılabilir.

Değişim Gerekçesi: Olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı bölgedeki üye tam 
sayısının %5’ini sağlaması halinde seçim gündemli kongre toplanabilir.

(5)Toplantıçağrısıyapılmadığıtakdirde,üstörgütyönetimkuruluolağanüstü
kongrenintoplanmasınıveyapılmasınısağlar.

(6)KongrelerTakvimiilanedildiktensonraolağanüstükongreyapılması,
süreçtakvimdenöncebaşlamışolsabileMerkezYönetimKurulu’nun
izninebağlıdır.

(7)Olağanüstükongrelereilişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
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İTİRAZ

Madde-45

(1)İlveİlçeKongrelerindeseçimindevamısırasındayapılanişlemlerile
seçimsonuçlarına,tutanaklarındüzenlenmesindenitibareniki(2)gün
içinde,yetkilivegörevliseçimkurulunaitirazedilir.İlçeseçimkurulunun
kararıkesindir. 

(2)İlçekongresidelegeseçimleriileilgiliitirazlar,sonuçlarınilantarihinden
itibareniki(2)güniçindeoilçedekayıtlıüyelerceİlçeYönetimKurulu’na
yapılır.İlçeYönetimKuruluiki(2)güniçindekararverir.Bukarara
karşıiki(2)güniçindeİlYönetimKurulu’naitirazedilebilir.İlYönetim
Kurulu’nuniki(2)güniçindevereceğikararkesindir. 

(3)İlçeKongresininseçimdışındakikararlarınailişkinitirazlar,kongre
üyelerinceiki(2)güniçindeİlYönetimKurulu’nayapılır.İlYönetim
Kurulu’nuniki(2)güniçindevereceğikararlarkesindir. 

(4)İlKongresininseçimdışındakikararlarınailişkinitirazlar,kongrenin
bitişiniizleyeniki(2)güniçindekongreüyelerinceMerkezYönetim
Kurulu’nayapılır.MerkezYönetimKurulu’nunyedi(7)güniçinde
vereceğikararkesindir. 

(5)İtirazlar,yetkilikurullarayazılıolarakyapılır.İtiraz,işlemin
yürütülmesinidurdurmaz. 

KURULTAY

Madde-46

(1)Kurultay,Parti’ninenyüksekorganıdır.Yasavetüzükkurallarıiçinde,
toplumunveülkeningenelsorunlarınıvePartitutumunugörüşüpkarara
bağlar.

(2)KurultaydaGenelBaşkan,PartiMeclisiÜyeleriveYüksekDisiplin
KuruluÜyelerikongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi olarakgizli
oylave Akıllı Kart’laseçilir.
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KURULTAY ÜYELERİ

Madde-47

(1)Kurultay,doğalüyelerden,onur üyelerindenveseçilmiş Parti’nin 
kayıtlı tümüyelerindenoluşur.

(2)DoğalüyelerGenelBaşkan,PartiMeclisiÜyeleri,TBMM’ninPartili
ÜyelerivePartiliBakanlar,YüksekDisiplinKuruluBaşkanıve
Üyeleridir.SeçilmişüyelerilkongrelerindeoilinTBMMüyesayısınıniki
katıolarakseçilenkurultaydelegeleridir.Onur üyeleri ise Parti’nin eski 
Genel Başkanları, eski Milletvekilleri ve Parti Meclisi eski Üyeleri’dir. 
Parti’nin Kurultayı Ankara’nın en büyük stadyumunda yapılır.

Değişim Gerekçesi: Delegelik sistemi kaldırıldığından, kurultay üyeleri tanımı, 
Parti’nintümkayıtlıüyelerihalinegelmiştir.DolayısıylaKurultay’ınbüyükbir
stadyumdayapılmasıdaartıkkaçınılmazdır.

(3) PartiÜyeliğidevametmekkaydıylaGenelBaşkanlık,PartiMeclisi
Üyeliği,YüksekDisiplinKuruluBaşkanveÜyeliği,Cumhurbaşkanlığı,
Bakanlık,TBMMÜyeliğiyapmışolanlar;kurultayüyesiolmayanİl
BaşkanlarıileKadınveGençlikKollarıGenelBaşkanları,PartiÜyesi
BüyükşehirveİlBelediyeBaşkanları,meslekörgütlerivesendikalarınen
üstbirimlerininPartiliBaşkanlarıonurüyesidir.

 
KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde-48

(1)Kurultayiki(2)yıldabirtoplanır.Bir(1)yıldanfazlaertelenemez.
Kurultay’ıntoplanacağıyer,günvesaatilegündemiPartiMeclisi’nce
belirlenirveenazotuz(30)günönceGenelBaşkan’caduyurulur.Birinci
toplantıdaçoğunluksağlanamamasınedeniyleikincitoplantınınyapılması
halindeiki(2)toplantıarasındakisüreenazüç(3)saatolmalıdır. 

(2)Kurultaytarihindenyedi(7) on beş (15) günöncesinekadarGenel
BaşkanlığaulaşmakkoşuluilekurultayParti’yekayıtlıüyetamsayısının
enazbeşte %1’ninimzasınıtaşıyankonulargeçicigündemealınır.Bu
konularıngörüşülebilmesi,kurultayınkararınabağlıdır.Oylamadanönce
önergedeimzasıolanlardanbirisiileMerkezYönetimKuruluadınabir
üyekonuşabilir.
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Değişim Gerekçesi: Kurultay’ıntümüyelerleberaberyapılmasınedeniyle
rakamlardahaönceililçekongreleriiçingördüğümüzşekildebunauygunolarak
değiştirilmiştir.
 

ANADOLU’NUN EN ÜCRA KÖŞELERİNDE 
FİLİZLENEN KARAR TASARILARI, ARTIK 
DİJİTAL GÜNDEM MASASI SAYESİNDE 
KURULTAY’A DOĞRUDAN ULAŞABİLECEK, 
TÜRKİYE’YE IŞIK SAÇABİLECEK 

(3)  Akıllı Kart ile gerçekleşen demokratik dijital devrim ile, Anadolu’nun 
en ücra köşelerinden filizlenen çeşitli karar tasarıları böylece, 
internet ağları ve sosyal medyada yayıldıktan sonra, bu kart ve 
Parti’nin dijital gündem masası sayesinde, kurultaya kadar ulaşır 
ve Türkiye’nin nabzını tutan, hatta çözümlemeler getiren bir ışık 
haline gelebilir. Bu artık, en alt parti katmanları ile Genel Merkez/
Kurultay arasında, aracı kullanma mecburiyeti olmadan fikirlerin 
doğrudan amacına ulaşması yöntemidir. Bu yöntemle yapıcı ve örnek 
yerel fikirler, beldeden ilçeye, oradan ile, oradan Genel Merkez’e 
ve Kurultay’a varabilecekleri gibi, gerekli yayılım ve dijital ağların 
desteğiyle, Parti kurultay dijital gündem masasına kadar ulaşabilir.  

Değişim Gerekçesi: Siyasetin artık günümüzün olanakları ile, ülkenin en “kuş 
uçmaz-kervan geçmez” görünen noktalarından bile beslenebileceğini ve ülkeye yön 
verebileceğini böylece görebileceğiz.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Madde-49 

(1)GenelBaşkan;doğrudanyadaPartiMeclisi’ninkararıyadakurultay
üyetamsayısınınyani Parti’nin tüm kayıtlı üyelerinin %5’ninonbeş
günlüksüreiçindeAkıllı Kart ile noterdenonaylıimzalarıileyaptıkları
başvurularüzerineolağanüstükurultayıtoplantıyaçağırır.

(2)Birdenfazlaçağrınınbulunmasıhalinde,GenelBaşkanbuçağrıları
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birleştirebilir.Birleştirilerekyapılanolağanüstükurultayçağrısının
gündeminde,herçağrınıngündemiayrıayrıyeralırveayrıayrıoylanır.

(3)Üyetamsayısınınbeştebirinintalebiylekurultayınolağanüstütoplantıya
çağrılabilmesiiçinimzaların,onbeşinci(15.)gününbitimindenitibaren
yedi(7)güniçerisindeGenelBaşkanlığateslimedilmişolmasıgerekir.
Onbeşinci(15.)gününbitimindensonraimzaçekilmesihükümvesonuç
doğurmaz.

(4)  Olağanüstü kurultay çağrısını yapan ve organize eden parti içi 
muhalif grubun Parti’nin dijital gündem takip masasına Akıllı Kart 
ile gönderilen destek tercihlerini takip etmek ve denetlemek hakları 
vardır.

Değişim Gerekçesi: Bu şekilde, Parti içi demokrasiden güçlenen Parti içi muhalif 
kanatlar, hiçbir şüphe taşımaksızın, önlerine herhangi bir set çekilmediğinden 
fiili olarak emin olup, olağanüstü kurultay taleplerinin yeterli parti içi güce erişip 
erişemediğine emin olabilirler.

(5)Olağanüstükurultayıngündemi,isteyenlercedüzenlenir.Üyelerin
başvurusununaynı(ortak)gündemleyapılmasıgerekir.Olağanüstü
kurultaydagündemdenbaşkabirkonugörüşülemez.Seçimyapılamaz.
AncakGenelBaşkangündemeseçimmaddesikoyabilir.

(6)Olağanüstükurultayistemindebulunankurultayüyelerininsayısıüye
tamsayısınınsaltçoğunluğunu %7’sinin bizzat veya çevrimiçisağlıyor
isegündeme,güvenoyuveseçimmaddesikonulabilir.

1,3,5 Değişim Gerekçesi: Kurultayın tüm üyelerle beraber yapılması nedeniyle 
rakamlar daha önce il ilçe kongreleri için gördüğümüz şekilde buna uygun olarak 
değiştirilmiştir. Aynı şekilde, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların süresi de 
yeni şartlara uygun hale getirilmiştir. 

(7)Olağanüstükurultay,enazonbeş(15)günönceilgililereduyurulmak
koşuluylaengeçkırkbeş(45)güniçindeyapılır.

OLAĞAN KURULTAY’IN SÜRESİ VE ADAYLARIN SAPTANMASI  

Madde – 50
 

(1)Kurultaytoplantıyetersayısı,üyetamsayısınınsaltçoğunluğudur.İlk
toplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsaikincitoplantıkatılanlarla
yapılır.
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(2)KurultayıGenelBaşkanyadagörevlendireceğibirMerkezYönetim
Kuruluüyesiaçar.

(3)KurultayaçıldıktansonraKurultayüyeleriyadapartililerarasındanbir
başkanilekurultayüyeleriarasındanyetersayıdabaşkanyardımcısıve
yazmanüyeseçilerek“BaşkanlıkKurulu”oluşturulur.

(1) Kurultay üç (3) gün sürer.

Değişim Gerekçesi: İki günlük kurultaylarda konukları, demokratik kitle örgütlerini 
ve üyeleri, Genel Merkez ve yöneticiler ne dinlemeye, ne yanıtlamaya zaman 
ayıramıyorlardı. Her ne kadar mükemmeliyetçi bir anlayış Kurultay’ı beş (5) güne 
çıkarmak isteyebilse de, çağdaş yaşam koşulları o kadarına izin vermez. Üç (3) 
günlük Kurultay ise önemli bir fikir paylaşım zenginliği yaratmış olacaktır.

(2) Kurultaytoplantı hazirun sayısı yetersayısı, oturuma katılan (bizzat 
ve çevrimiçi üyelerin) üyetamsayısınınsaltçoğunluğudur toplamından 
oluşur. İlktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsaikincitoplantı
katılanlarlayapılır.

Değişim Gerekçesi: Kurultay’ın düzenlendiği mekanındaki “yeterli çoğunluk” 
artık “salt çoğunluk” olarak tarif edilemez. Yeni hazirun değişen “dijital devrim” 
şartlarına göre yeniden tüm kayıtlı üyeler ve sanal katılımlar üstünden tarif 
edilmiştir. Kayıtlı üyeler, Kurultay gününde, kartlarıyla katılımlarını aktif hale 
getirirler.

(3) GenelBaşkanadayıolmakiçinüyetamsayısınınenaz%3’üyazılıönerisi
gerekirAkıllı Kart ile Parti Dijital Platformu’na aday olması yönünde 
tercih kullanır. GenelBaşkanadaylarındansadecebirisiiçinimza
verilebilir.BirdençokGenelBaşkanadayınaimzaverenkurultayüyesi,
başkanlıkkuruluncaçağrılırvehangiadayiçinimzaverdiğisaptanır.Aksi
haldemükerrerimzalartümGenelBaşkanadaylarıiçingeçersizolur.Bu
tercihlerKurultaybaşlangıçgünvesaatinden,kırksekiz(48)saatönce
sonbulurveKurultay’ınilkgünüresmiolarakaçıklanır.

Değişim Gerekçesi: Kurultay’da Genel Başkan adayı olma şartları, Madde 19’da 
daha önce detaylı olarak belirttiğimiz gibi, dijital devrim şartlarına göre yeniden 
düzenlenmiştir.

(4) PartiMeclisiÜyeliği’neadayolmakiçinenazon(10)kurultay
delegesininyadaGenelBaşkanınyazılıönerisigerekir. Parti’nin kayıtlı 
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üye sayısının binde biri (1) kadar üyenin o adayı Kurultay’dan 
kırk sekiz (48) saat önceye kadar çevrimiçi sunması lazımdır. 
Parti Meclisi’ne aday olanlar, Kurultay’dan otuz (30) gün önce 
adaylıklarını ilan ederler. Sosyal medyaya, basın-yayın organlarına 
ve parti çevrelerine yansıttıkları adaylıkları, Genel Merkez’in Dijital 
Platform Masası’na da doğrudan yansır. Bu dijital masa, her aday 
adayının minimum özgeçmiş bilgilerini de içerir. Kurultay’dan on 
(10) gün önce başvurular sona erer. Parti Üyeleri tüm aday adayları 
için tercih oylarını kullanabilirler. Kurultay’dan kırk sekiz (48) saat 
önce gerekli desteği alanlar Parti Meclisi’ne aday olmuş olurlar. 
Adayların çarşaf listedeki yeri ve numarası kurayla kurultayın 
ilk günü saptanacaktır. Parti Meclisi aday adaylarının hiçbiri tüm 
yurttan gelmesi gereken binde 2’lik destek limitine ulaşamazsa, en 
çok üye destek tercihi almış olan 300 Parti Meclisi aday adayı, Parti 
Meclisi’ne aday olur.

Değişim Gerekçesi: Kurultay’da Parti Meclisi adayı olma şartları, daha önce 
belirttiğimiz gibi, dijital devrim şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

CHP KURULTAYLARI ARTIK İKİ (2) DEĞİL ÜÇ 
(3) GÜN SÜRÜYOR. İLK GÜN PARTİ’NİN TÜM 
PM ÜYELERİNİ, MİLLETVEKİLLERİNİ, ÖRGÜT 
LİDERLERİNİ, DAVETLİ KONUŞMACILARI, 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİ, SENDİKALARI 
VE HALK TEMSİLCİLERİNİ AKŞAMA KADAR 
DİNLİYORLAR.
BİRİNCİ GÜN: AÇILIŞ VE KONUŞMALAR

Madde – 51

(1) Genel Başkan veya görevlendireceği bir Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Kurultay’ı açar ve Divan Başkanlığı için önerileri alır.

(2) Genel Başkan, Kurultay açıldıktan sonra Kurultay Üyeleri ya da 
Partililer arasından bir başkan ile yetersayıda başkan yardımcısı ve 
yazman Kurultay’ın onayına sunarak seçilir ve “Divan Başkanlığı” 
oluşturulur.
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(3) Kürsü, seçilen Divan Başkanı’na terk edilir.

(4) Divan Başkanı saygı duruşu ve İstiklal Marşı şartlarını yerine getirir.

(5) Divan, Genel Başkanı, Kurultay açılış konuşmasını yapmak ve 
faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye davet eder. 

(6) Genel Başkan’ın konuşmasının ardından, Divan Başkanlığı, Kesin 
Hesap Raporu’nu sunmak üzere, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı’nı davet eder ve onun sunumunun 
ardından, raporun ibrası oya sunulur.

(7) Genel Başkan’dan sonra birinci gün yapılan tüm konuşmaların en 
fazla 10’ar dakika ile sınırlandırılması teklif edilir.

(8) Divan Başkanı, Kadın Kolları Genel Başkanı’nı konuşması için davet 
eder.

(9) Divan Başkanı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı’nı konuşması 
için davet eder. 

(10) Divan Başkanı diğer konuşmalar başlamadan önce Parti Meclisi’ne 
aday olmayı başarmış adayların çarşaf listede yer alacağı numaralı 
liste için ön çalışmasını yapar. Parti Meclisi seçimlerinde kural, dijital 
çarşaf listedir. Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak 
listedir. Çarşaf listede adaylar, Kurultay Divan Başkanlığınca çekilen 
kurada belirlenen harften başlamak üzere, soyadı esasına göre 
sıralanır. Bu kura çekilip her adaya bir numara verdikten sonra Parti 
Meclisi Adayları üçüncü gün yapılacak Parti Meclisi konuşmaları 
için sosyal medyadan veya kurultay alanından tanıtımlarına devam 
ederler.

(11) Parti adına yapılan açılış konuşmaları ardından birinci günün geri 
kalan bölümünde davetlilerden başlayarak, sırayla Demokratik Kitle 
örgütleri ve konuşma hakkı olan Partililer konuşmalarını yaparlar. 
Parti’nin tüm yönetim birimleri, Genel Başkan, MYK, Parti Meclisi 
ve Milletvekilleri, hem Parti mensuplarının, hem kitle örgütü, sendika 
ve meslek odası temsilcilerinin konuşmalarının her birini dinlemekle 
mükelleftirler. Böylece demokratik kitle örgütleri ve partililer 
konuşma haklarını sırayla kullanmış olurlar. 
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(12) Konuşmaların sonunda Parti’nin Genel Başkanı veya Genel Sekreteri 
tüm konuşmaları dinledikten sonra bir teşekkür konuşması yaparak 
her birine yanıt verir. 

Değişim Gerekçesi: Kurultay’a bir gün eklenmesi ve o gün boyunca halkın en 
yetkili temsilcilerinin dinlenmesi CHP’nin yalnız halkla buluşması değil, halkla 
barışmasıdır. Parti’nin kuruluş yıllarında bazen günlerce süren kurultayların 
ardından CHP Kurultayları’nı artık yalnız seçim için iki (2) gün bir araya 
gelen bir görüntüden kurtarmak şarttır. Kitle örgütleri, yeni meslek kuruluşları, 
sendikalar, gençlik kuruluşlarını dinlemek, onların eleştiri, yorum ve önerilerini 
almak, Partililerin değerlendirme, sunum veya önerilerini de almak, bir parti için 
yaşanabilecek en büyük zenginliktir. Kurultaya eklenen bir tek fazladan gün bile, 
CHP Kurultayı’nın halka açılması ve halkı dinlemesi anlamına gelecektir. Böylece 
Parti, artık “halktan kopuk” eleştirilerini hiçbir gün almayacak, kitlelerin nabzını 
doğrudan tutacak, her meslek grubunun sorunlarını, gereksinimlerini ve potansiyel 
katkılarını en birinci elden öğrenme fırsatı bulacak.

YENİ TÜZÜK TASARISINDA
ARTIK CHP’DE KARARLAR İŞARİ OYLARLA 
DEĞİL, KONGRE VEYA KURULTAY’A 
ÇEVRİMİÇİ KATILAN TÜM ÜYELERLE 
ALINIYOR!
İKİNCİ GÜN: 
İLK BÖLÜM : KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI

Madde-52

(1) Kurultay’dagündemdekikonulargörüşülür.Aksinehükümyoksa
Kararlar,işarioylamaylaveKurultay mekanında hazır bulunanların ve 
uzaktan çevrimiçi katılanlarınsaltçoğunluğuylaalınır.

Değişim Gerekçesi: Kurultay’da görüşülen konuların karara bağlanması, “dijital 
demokratik devrim” şartlarına göre yeniden belirlenmiştir.
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(2) Kurultay’asunulacakraporveyurdun her yerinden gelen karartasarıları
ileilgilihazırlıkkomisyonlarıoluşturulur.Hazırlıkkomisyonları;
GenelBaşkan’cagörevlendirileceküç(3)PartiMeclisiÜyesi,TBMM
Grubu’ncagörevlendirilecekiki(2)TBMMÜyesi,İlBaşkanlıklarının
görevlendireceğibirerkurultayüyesindenoluşur.Komisyonlar,
Kurultay’danöncetoplanarakraporvekarartasarılarınıgörüşürler.

(3) Kurultay’daTBMMGrubu’ndaniki(2),illerden(1)birertemsilci
kurultaykomisyonlarınaseçilir.GenelBaşkan’cabelirlenen
(3)üçerPartiMeclisiÜyesidekurultaykomisyonlarınakatılır.
Hazırlıkkomisyonlarındangeçenraporvekarartasarıları,kurultay
komisyonlarıncagörüşülüpkurultayasunulur.

(4) Kurultaykomisyonlarındagörüşmekonusuyapılmışraporvekarar
tasarılarıdışındaönergeverilemez,görüşmeveoylamayapılamaz.

(5) PartiMeclisiraporunakarşıoyyazısıkoymamışolanüye,kurultayda
raporüzerinekonuşamaz.

İKİNCİ BÖLÜM : GENEL BAŞKAN ADAY KONUŞMALARI VE SEÇİMİ

Madde-53

(1) Seçimlere geçilmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar 
seçilemez.

(2) Divan Başkanlığı, Akıllı Kart yöntemiyle, çevrimiçi olarak ülke 
çapında tüm üyelerden %3 imza alan ve Kurultay’ın ilk günü 
resmi olarak açıklanmış Genel Başkan Adayları’nı kura yöntemi ile 
konuşma sıraları belirlemek üzere kürsüye davet eder. Adaylar kura 
sırasına göre, süre sınırı olmaksızın, konuşmalarını yaparlar. Genel 
Başkan aday adaylarının hiçbiri tüm yurttan gelmesi gereken %3’lük 
destek limitine ulaşamazsa, en çok üye destek tercihi almış ilk üç aday 
adayı, Genel Başkanlığa aday olur.

(3) Konuşmaların bitmesini takiben, Divan Başkanlığı bildirdikten 
sonra, sekiz (8) saat boyunca tüm üyelerin katılımıyla Akıllı Kart’la, 
Kurultay’da mekanında ve uzaktan çevrimiçi olarak Genel Başkan 
adayları oylanır. Hiçbir aday, dokuz (9) saat sonunda salt çoğunluk 
sağlayamazsa üçüncü gün saat 12.00’ye kadar en çok oy alan iki (2) 
aday tekrar yarışırlar ve en çok oy alarak çoğunluğu sağlayan aday 
Genel Başkan seçilir. Çoğunluk, Kurultay’ı stadyumda fiilen ve 
uzaktan çevrimiçi olarak takip eden tüm üyelerin Akıllı Kart’larıyla 
kullandıkları oylarıyla saptanır. Her Genel Başkan adayının üçer 
gözlemcisinin, Genel Başkan destek tercihlerinin biriktiği dijital 
platformda bulunma ve bu akışı ve dijital sayım gelişmelerini takip 
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etme hak ve yetkileri vardır.

PARTİ MECLİSİ ADAYLARI, DEV EKRANDA 
LİSTELENİRLER VE KURULTAY’A KAYITLI TÜM 
PARTİ ÜYELERİ’NİN STADYUMDA BİZZAT 
VEYA EVLERİNDE ÇEVRİMİÇİ KATILIMLARIYLA 
SEÇİMLER GERÇEKLEŞİR.

ÜÇÜNCÜ GÜN: 
SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKAN KONUŞMASI VE PARTİ MECLİSİ SEÇİMİ

Madde-54

(1) Divan Başkanı, Genel Başkanlık seçim sonuçlarını açıklar.

(2) Genel Başkan teşekkür konuşması yapar.

(3) Parti Meclisi adayları, Kurultay’ı takiben yirmi (20) saat boyunca 
Akıllı Kart’la Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak oylanır. 
Oylama,seçileceksayıdaadayınadınınyanınaişaretkonularakyapılır.
GenelbaşkanadayınıntekolmasıhalindeGenelBaşkaniçinişarete
gerekyoktur.Oypusulasında,Fazlayadaseçileceküyesayısının
%90’nındanazişaretlenmişbölümgeçersizdir işaretlenmesine sistem 
izin vermeyecektir.Adaylarınaldıklarıoysırasınavecinsiyet ve gençlik 
kotaları esasına göre ayarlanmış algoritmaya göre genel sıralama 
yapılarakasilveyedeküyelerbelirlenir.Ençokoyalanseksenyedi(87)
kişiasil,ondansonragelenleryedeküyeseçilmişolur.Eşitoyalanlar
arasındaadkuraçekmeyoluylasırasaptanır.Seçilenlerinsaptanmasında
cinsiyetvegençlikkotasınauyulur.

(4)  Kurultay bitiminden sonraki gün (4. gün), tüm üyelerin Akıllı 
Kart’la, Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak oylarıyla belirlenen 
Parti Meclisi asil ve yedek üyeleri dijital olarak Genel Merkez’deki 
ekranda ve web sitesinde ilan edilir. 

Değişim Gerekçesi: Parti Meclisi adaylarının yeni dijital devrim şartlarına 
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göre çevrimiçi dev ekranda listelendiği ortamda, seçilen Genel Başkan, Parti 
Meclisi’nin 1 numaralı üyesi haline gelir. Kısa süre önceki kurultaylarda seçilmiş 
olan Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı da PM’nin 
seçilmiş doğal üyeleridirler. Diğer seksen yedi (87) üye ise daha önce açıklanan 
şekilde seçime girer.  

(5) Yüksek Disiplin Kuruluseçimlerindekural,çarşaflistedir.Çarşafliste,
dijitalolarakKurultay’dakidevekrandavewebsitesindeyayınlanır,tüm
adaylarınyeraldığıtekveortaklistedir.Çarşaflistedeadaylar,Kurultay
BaşkanlıkKuruluncaçekilenkuradabelirlenenharftenbaşlamaküzere,
soyadıesasınagöresıralanır.Adaylar, Kurultay’ı takiben yirmi (20) 
saat boyunca Akıllı Kart’la Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak 
oylanır. YDK,onbeş(15)asil,sekiz(8)yedeküyedenoluşur.Asil
üyelerinenazsekizinin,yedeküyelerinenazdördününhukukçuolması
gerekir. 

(6) Kurultay bitiminden sonraki gün (4. gün), tüm üyelerin Akıllı 
Kart’la, Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak oylarıyla belirlenen 
Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri dijital olarak Genel 
Merkez’deki ekranda ve web sitesinde ilan edilir. 

(5) Gündeminçalışmaraporuvegörüşmelermaddesinegeçilmedenönce
kurultayüyetamsayısınınondabirininyazılıönerisiüzerineblokliste
usulüileseçimlerinyapılmasınakararverilebilir.

(6) Blokliste,kurultaycaseçilmişGenelBaşkanyadaGenelBaşkanadayları
tarafındansunulan,seçileceksayıdaasılveyedekPartiMeclisiveYüksek
DisiplinKuruluadaylarınınyeraldığılistedir.Liste,yedeküyeliklerhariç
soyadınagörealfabetiksıraylahazırlanır.Cinsiyetvegençlikkotasına
uyulur.Biradaybloklistelerdenyalnızcabirindeyeralabilir.Biradayın
birdençoklistedeyeralmasıhalindekurultaybaşkanlıkkuruluncaadayın
hangilistedeyeralmakistediğisaptanır.Aksihaldeadayınlistelerdeki
adaylığıdüşer.Bloklistelerdeyeralmayanlarbireyseladayolabilir.Blok
listedeyazılıadlarçizilebilir,çizilenadlaryerineyeniadyazılabilir.
Adayınlistedekioyuileadınınyeralmadığılistelerdeçizilipyazılmak
suretiylealdığıoylartoplanır.Oypusulasında,seçileceküyesayısından
fazlayadayüzdedoksanındanazadyazılıbölümgeçersizdir.Aldıkları
oyagöreseçilenlersaptanır.Eşitoyalanlararasındakuraçekilir.

(7) Çarşafvebloklistelerdeorganlar,ayrıayrıyeralır.Listelerbaşkanlık
kuruluncakesinleştirilir,seçimkuruluncamühürlenerekoypusulasına
dönüştürülür.
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(7) PartiMeclisi’ninsekiz(8)asilüyesiBilim Platformu ve Kültür Sanat 
Platformu Üyeleriiçinden bu mevkilere aday olan akademisyen, 
profesör, sanatçı ve yazarlar arasından, aynen diğer Parti Meclisi 
Üyeleri gibi CHP Üyelerinin oylarıyla seçilir;yedeküyeseçilmez,
cinsiyetkotasıbuüyelikleriçindeuygulanır.Genel Merkez, bu 
mevkilere aday olanlar arasından, kişisel bir tercih yansıtmadan, bir 
yeterlilik ve aday olabilme vasfı denetlemesi yapar. Genel Merkez 
kesinlikle bu mevkilerle alakası olmayan kişileri milletvekili yapmak 
için bu kontenjanı kullanamaz.Seçimlerinçarşafyadabloklisteyle
yapılmasınabakılmaksızınbuseçimiçinayrıoypusulasıkullanılır.

Değişim Gerekçesi: Blok liste mutlak şekilde kaldırıldığı için bu maddeler 
iptal edilmiştir. Bilim Platformu ve Kültür Sanat Platformu için aynı pusula 
basılmayacak çünkü zaten hiçbir pusula basılmıyor. Dört (4) Bilim Platformu 
Üyeliği ve dört (4) Kültür Sanat Platformu Üyeliği için Genel Başkan’ın önerdiği 
altışar isim arasından en çok oy alan adaylar Parti Meclisi Üyesi seçiliyorlar.

(9) Seçimlerdeüyetamsayısınınbeştebirindenazoyalanlar,kota
kapsamındakilerdahil,asılveyedeküyeliğeseçilmişsayılmazlar.

Değişim Gerekçesi: Artık üye tam sayısı, eskiden olduğu gibi Kurultay’ın oy verme 
hakkı olan bin üç yüz elli (1350) delegesinden ibaret olmadığından Parti’nin dev 
üye havuzu haline geldiğinden, bu maddenin geçerliliği kalmamıştır.

(8) Kurultayileilgilidiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
“PARTİ ADAYLARININ 

SAPTANMASI”
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TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN SAPTANMASI

Madde-55

(1)TBMMÜyeliğiiçinadaylarınbelirlenmesindeyöntemler Akıllı Kartı 
olan tüm üyelerin katılımıyla her bölgede ön seçim esastır. ve Genel 
Başkan adayyoklamasıvemerkezyoklamasıdır. Önseçimveaday
yoklaması,öncelikliyöntemlerdir.Ancak bunu uygularken aşağıdaki 
maddeler dikkate alınır. Aday belirlemede uygulanacak yöntemlerle 
ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

Değişim Gerekçesi: TBMM Üyeliği için aday belirlenmesi “dijital devrim” 
şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Burada belirtilen adaylık ve kontenjan 
şartları, Parti’nin milletvekili seçim kotalarına göre yapılır.

a) Önseçimekatılanlarmerkezyoklamasındanvekontenjandanaday
olamazlar. 

b) Milletvekili adaylarının %25’i, 30 yaş ve altı, kadın ve erkek 
adaylar arasından eşit sayıda gençlik kotasına göre seçilecektir.  

c) Milletvekili adaylarının %25’i cinsiyet kotasına göre seçilecektir.  

d) Genel Merkez’in %3 kontenjanı belirleyeceği Parti’ye yararlı 
farklı konularda (bilim, dışişleri, sanat, ekonomi, din, spor vb. 
yetkin insanlar) adaylar dışında, tüm milletvekili adayları seçim 
çevresine göre, Parti’ye kayıtlı tüm üyelerin oy kullanacakları ön 
seçim ile belirlenecektir. (Tüm üyelerin eğilim oyu ile ön seçim)  

e) İster Milletvekilliği ister PM ister Yerel Seçimler olsun, her 
kotanın kesin karşılanır şeklinde seçilebilmesi için uygulanan 
yöntemler, Madde 58’in (KOTALAR) 1. 2. 3. fıkralarında detaylı 
olarak izah edilmiştir. 
  

f) Genel Merkez, kontenjan sırası vermek istediği milletvekillerini 
hep ayrı illerin, ayrı ilçelerinden yerleştirmek zorundadır. 
Yalnızca sekiz (8) ve daha çok milletvekili çıkarma şansı olan 
ender bölgelerde, Parti aynı listeye iki (2) kontenjan adayı 
yerleştirebilir.

Değişim Gerekçesi: Kontenjan adaylarının büyük illerin önemli ilçelerinde toptan 
yerleştirilmesi, bu bölgelerde partililerin fiili olarak özgürce siyaset yapmalarını 
engelleyici bir faktör olabilmektedir. 
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g) Milletvekili aday adaylığına başvuranlar yasanın ve tüzüğün 
aradığı belgelerle birlikte üçbinaltıyüzyirmisekiz(3628) 
sayılı yasaya uygun olarak düzenledikleri mal beyanları Genel 
Sekreterliğe teslim edilir. Milletvekili adayı olarak yer alanların 
mal beyanı kamuoyuna duyurulur ve Parti’nin web sitesinde 
yayınlanır. 

Değişim Gerekçesi: Parti’nin adaylarının kamuoyu önünde şeffaf ve halkta hiçbir 
şüphe bırakmayacak bir konumda olduklarının en açık yansıması bu şekilde olur. 

ARTIK GENEL MERKEZ VE GENEL BAŞKAN, 
MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARININ TEK SEÇİCİSİ 
DEĞİLLER! HER İLDE, TÜM ÜYELERİN 
KATILIMIYLA (ÇEVRİMİÇİ DAHİL) ÖN SEÇİM 
DÜZENLENİR. GENEL MERKEZ/GENEL 
BAŞKAN’IN, SADECE UZMANLIK GEREKTİREN 
ALANLARDA %3 KONTENJAN KULLANMA 
HAKKI VARDIR.

Milletvekillerinin seçim çevresi tüm bir il olduğuna göre o ile bağlı ilçe ve 
beldelerdeki tüm üyelerin oyları ile adaylar saptanır.

Değişim Gerekçesi: Bu madde değişikliği ile milletvekili adaylarının 
belirlenmesinde Genel Merkez’e yetki veren, uygulamada Genel Başkanı tek seçici 
yapan merkez yoklaması usulü kaldırılmış, yeter sayıda aday adayı olan her seçim 
çevresinde ön seçim yapma zorunluluğu getirilmiştir. İhtiyaç duyulacak uzmanlık 
gerektiren konularda milletvekili seçilmesine de olanak tanıyan %3 oranında 
kontenjan uygulama hakkı Genel Merkez, Genel Başkan’a tanınmıştır. 

(2)Adaysaptamadahangiseçimçevresindehangiyönteminuygulanacağına
ilörgütününgörüşünüdealarakPartiMeclisikararverir.PartiMeclisi,
önseçimyadaadayyoklamasıyapılanbirseçimçevresindekiaday
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listesinde,merkezadaylığıiçinSiyasiPartilerKanunundakiilkelere
göreyeterikadarsıraayırabilir.Birkişiikidönemüstüstemerkez
adayıgösterilemez.Ancakbukural,biryıldanfazlaolmamakkaydıyla
sonseçiminyapıldığıtarihiizleyen1Ekimgünübaşlayacakyasama
yılıtamamlanmadanseçimlerinyenilenmesinekararverilmesihalinde
uygulanmaz.

Değişim Gerekçesi: Çünkü Milletvekili aday belirleme sürecinde tüm seçim 
çevrelerinde tek ve mutlak yöntem ön seçimdir.
 

- ÖN SEÇİMDE KAYBEDEN İSİMLER
- PARTİ ORGANLARINDA GÖREVİ OLANLAR 
- BAKANLIK VE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ 
OLANLAR
-KONTENJAN ADAYLARINI BELİRLEYEN 
KURULLARDA YER ALANLAR KONTENJAN 
ADAYI OLAMIYORLAR

(2)Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıileyapılır.Aday
yoklaması,partidebelligörevlereseçilmişolandelegelerinkatılımıile
yapılır.Önseçimyadaadayyoklamasıyargıyönetimivedenetiminde
yapılır.Genel Merkez’in %3 kontenjanındaMerkezyoklamasında
adaylarGenel Başkan’ın önerileri üzerinePartiMeclisi’ncesaptanır.

Değişim Gerekçesi: Genel Başkan’ın Parlamento’ya sokmak isteyeceği teknokrat 
adayları (%3’ügeçmemek kaydıyla) Parti Meclisi’nin üye tam sayısının üçteiki
(2/3) oy çoğunluğuyla onaylanabilir. Ön seçimde kaybeden isimler, %3’lük Merkez 
kontenjanında aday gösterilemezler. 

(3)Kontenjan adayı olamayacak olanlar

a) Parti organlarında görevli olanlar bir önceki TBMM’de 
milletvekili ve bakan olarak görev yapmış olanlar ve ön seçime 
girmiş olanlar kontenjan adayı gösterilemezler. 
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b) Kontenjan adaylarını belirleyen parti yüksek kurullarında yer 
alan yetkililer kontenjan adayı olamazlar. 

c) Parti içi ön seçime katılıp kaybedenler kontenjan adayı 
olamazlar.  

d) Bir önceki dönemde milletvekili olanlar yeni seçimde kontenjan 
adayı olamazlar.  

e) Kontenjandan aday gösterilip seçilenler, bir daha hiçbir seçimde 
kontenjan adayı olamazlar. 

f) Partililer tarafından yeterince tanınmayan bir akademisyen, 
bir profesör, bir sanatçı, bir bilim insanı için Parti kontenjan 
kullanabilir. Ancak bu kişi milletvekili seçildikten sonra kitleler 
ve partililer tarafından yeterince tanınacağı için, bir dahaki 
seçimlerde kontenjan adayı olmaya gereksinim duymamalıdır. 
Bu nedenle kontenjan adayı yapılamaz.  

Değişim Gerekçesi: Daha fazla detaylandırılmaya gerek duymayacak kadar açık ve 
kendi kendini izah eden fıkralar.

(4)Merkezyoklamasıyöntemiuygulanarakbelirlenecekadaylarıntoplam
 sayısı,GenelMerkezceYüksekSeçimKuruluBaşkanlığına
sunulanParti’ningösterdiğimilletvekiliadaylarınınyüzdeonbeşinden
fazlaolamaz.Parti’ninsongenelseçimlerdeyüzdeondanazoyaldığı
seçimçevrelerindegösterilentoplammilletvekiliadaysayısıileörgüt
denetimindesandıkkonulmasısuretiyleyapılacakeğilimyoklaması
sonucubelirlenecekmilletvekiliadaysayısı,buoranagörehesaplanan
milletvekiliadaysayısınadahildeğildir.PartiMeclisibuyüzdeon
beşkotayıbirseçimçevresinintümüiçinkullanabileceğigibiSiyasi
PartilerKanununun37’ncimaddesininikincifıkrasınagöregöstereceği
yüzdebeşmerkezadaylarıharicinde,önseçim,adayyoklamasıyada
eğilimyoklamasıyaptığıseçimçevrelerindesıralarayırmaksuretiyle
dekullanabilir.Siyasiittifakihtiyacınınortayaçıkmasıyadabiryıldan
fazlaolmamakkaydıylasonseçiminyapıldığıtarihiizleyen1Ekimgünü
başlayacakyasamayılıtamamlanmadanseçimlerinyenilenmesinekarar
verilmesihalindePartiMeclisibuyüzdeonbeşkotaylabağlıolmadan
adaysaptayabilir.

(5)Önseçimyadaadayyoklamasınakatılanlar,merkezadaylığıiçin
başvuramazlar. 
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(7)PartiMeclisi,adaylarıbelirlerkenkadınların,gençlerinve 
engellilerinTBMM’detemsilineözengösterir. 

(8)Adaybelirlenmesindemerkezyoklamasıyapılmasınakararverilen
yerlerde,eğilimyoklamasıyöntemlerikullanılabilir.

Değişim Gerekçesi: Parti’nin bu tüzükteki kesin aday saptama yolları netleşmişken 
4-5-7-8 nolu fıkralarının çıkması kaçınılmazdır. Gerek çarşaf-ekran-liste 
mecburiyeti, gerek kotaların ve turların seçimde gerçekleşme şartları böylece 
belirlenmiştir.

(4)AdayolmakisteyenİlveİlçeBaşkanlarıileYönetimKuruluÜyeleri
yasalsüreleriçindegörevlerindenistifaetmekzorundadır.

ÜÇ (3) DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN 
BİR PARTİLİ, ARDINDAN BİR TAM DÖNEM 
PARLAMENTO DIŞI KALIYOR. ARKASINDAN 
İKİ (2) DÖNEM DAHA MİLLETVEKİLLİĞİ 
YAPMA HAKKI KAZANIP, AKTİF SİYASİ 
YAŞAMINI TERK EDİYOR, YERİNİ GENÇLERE 
BIRAKIYOR.

(5)  Üst üste üç (3) dönem milletvekilliği yapmış üyeler bir sonraki dönem 
tekrar milletvekili seçilemezler. Bu vekiller, bir (1) dönem dışarıda 
kalmalarını müteakiben, aradan en az iki buçuk (2,5) yıl geçtikten 
sonra erken seçim yapılsa dahi bir sonraki dönemde tekrar aday 
olabilir. Ve iki (2) dönem için Milletvekilliği yapabilirler. Toplam beş 
(5) dönem Milletvekilliği yapan Chp’liler, Parlamento’da aktif siyasi 
yaşamlarını sona erdirerek, Parti’ye hizmete eğitmen, danışman veya 
il düzeyinde görevlerde yer alarak devam edebilirler.  

Değişim Gerekçesi: Maalesef Türkiye’de bazen milletvekilliği sürekli bir meslek 
olarak algılanmakta ve sonsuza dek tekrarlanabilecek gibi görünen bir alışkanlık 
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yapmış görev haline dönüşmektedir. Yeni kuşaklara yer açmak için ve Parti’nin 
kireçlenmemesi için bu değişim şarttır. Aslında beş (5) dönem de zaten çok uzun bir 
süreçtir.  

(6)  Toplumda fırsat eşitliğini savunan bir parti olarak CHP, kendi 
içindeki seçimlerde de aday harcamalarının sınırlarını belirler 
ve her seçimden önce bunları saydam hale getirir. Bu şekilde 
CHP’de adayların ön seçimden başlayarak tam bir eşitlik içerisinde 
yarışmasının koşulları yaratılmalıdır.

Değişim Gerekçesi: Yapılan bu değişimle maddi durumu birbirinden çok daha 
farklı olan adayların ezici reklam kampanyaları ile rakiplerinin üzerine çıkması 
ve onları bu şekilde yok etmesinin önüne geçilmiş olur. Sonuçta zaten paranın çok 
daha az kullanıldığı sosyal medya ve sanal dünyadan başlayarak adayın kendini 
düşünceleriyle tanıtması ön plana çıkar.
 
TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖNKOŞULLARI VE İNCELEME

Madde-56

(1)TBMMÜyeliğineadaylıkiçinbaşvuranlarhakkındaMerkezYönetim
KuruluönincelemeyaparvePartiMeclisi’ninonayınasunar.Parti
Meclisi’ninistemireddetmesiüzerinedurum,başvurusahibinebildirilir.

(2) Partiyeüyeolmadanadayolabilme%3 Genel Başkan’ın 
kontenjanından aday gösterilme şeklinde gerçekleşebilir. Bunun için, 
Genel Başkan, tüzüğün 6. Madde 9. Fıkrası sayesinde bu yeni adayı 
Parti Üyesi ve seçimde Parti adayı yapar. CHP Üyesi olmayan hiç 
kimse CHP’den milletvekili adayı olamaz. PartiMeclisi’ninkararına
bağlıdır. 

Değişim Gerekçesi: Bu şekilde son ana kadar Parti Üyesi olmayan bilim, kültür 
sanat insanı veya bürokrat, öğretim üyesi, söz edilen madde ile Parti’ye üye 
olduktan sonra Milletvekili adayı olabilir. Bu koşulla Genel Başkan’ınönerdiği
kişiler,PartiMeclisi’ninonayıile9. Maddeden üye yapılarak kontenjan adayı 
olabilir. CHP Üyesi olmayan hiç kimse, CHP Milletvekili olamaz. 

CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI 

Madde-57

(1)CumhurbaşkanıadayıParti’nin tüm üyeleri ile seçmenyoklaması,
önseçimyöntemiyle yapılır.adayyoklaması,merkezyoklaması
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yöntemlerindenbiriylebelirlenir.Hangiyönteminuygulanacağına
PartiMeclisikararverir.Tüm üyeler, iki (2) haftaya yayılan bir 
süreçle Akıllı Kart’larıyla Parti’nin adayları arasından tercihlerini 
belirtirler.

Değişim Gerekçesi: Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı seçimi, yaşanan dijital devrin 
şartlarınagöreyenidendüzenlenmiştir.

CHP ARTIK CUMHURBAŞKANI ADAYINI, 
YALNIZ TÜM ÜYELERİNİN KATILIMIYLA 
YAPILAN BİR ÖN SEÇİMLE BELİRLER.

(2)Seçmenyoklaması,seçmenkütüğündekayıtlıseçmenlerinkatılımıyla
yapılır.Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıylayapılır.Aday
yoklaması,partidebelligörevlereseçilmişolandelegelerinkatılımıyla
yapılır.MerkezyoklamasındaadayıPartiMeclisisaptar.

     
Değişim Gerekçesi: Ön seçimde artık delegelerin belirlediği aday yoklaması, 
veya Parti Meclisi’nin (veya Başkan’ın) saptadığı, “Merkez Yoklaması” 
bulunamayacağından, bu değişim kaçınılmaz hale gelmiştir: Parti artık yalnız 
tüm üyelerin katılımıyla ön seçim yapacak ve Cumhurbaşkanı adayını bu şekilde 
seçecektir.

(3)Yöntemlerinuygulanmasınailişkinusulveesaslaryönetmeliklebelirlenir.
 
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI 

Madde-58

(1)Yerelseçimlerdeadaylartüm yurtta, istisnasız tüm belediyelerde o 
seçim bölgesinin tüm üyeleri ileönseçim,adayyoklamasıvemerkez
yoklamasıyöntemleriylesaptanır.Hangiseçimçevresindehangiyöntemin
uygulanacağınaörgütüngörüşünüdealarakPartiMeclisikararverir.
Genel Merkez’e, Genel Başkan ve MYK’nın tasarrufuyla belirlenecek 
Türkiye’nin toplam (bugünkü rakamlarla bin üç yüz yirmi dokuz 
(1329)) il, ilçe ve belde seçim noktalarında %3 oranında (bugünkü 
rakamlarla kırk (40) adaylık) kontenjan kullanma hakkı tanınır. 
Ayrıca Genel Merkez, %1 oranında engelli aday kontenjanı kullanır. 
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(Bu rakam bugünkü verilerle on üç (13) adaylıktır.) Bu kontenjanlar 
hiçbir Büyükşehir Adaylığı için kullanılamaz. Ayrıca hiçbir il ve o 
illerin ilçelerinde iki (2)’den fazla kontenjan Belediye Başkan adaylığı 
tahsis edilemez. Kontenjanlar ayrıca beş (5)’den fazla İl Belediye 
Başkanlığı için kullanılamaz.

Değişim Gerekçesi: Yaşanan demokratik dijital devrim şartlarına göre yerel 
seçimde adaylar saptanacağından madde uygun hale getirilmiştir. Genel Merkez’e, 
Milletvekili seçimleri için tanınan %3’lük kontenjan burada Yerel Seçim adayları 
için de kullanılıyor, ancak Büyükşehirlerde kullanılamıyor. (Örnek: İstanbul 
Büyükşehir’de en fazla iki (2) ilçe kontenjan adaylarına tahsis edilebilir veya bir 
kontenjan Yozgat’a tahsis edilmişse, en fazla bir (1) ilçesinde, mesela Yerköy’de 
kontenjan tahsisi eklenebilir.)

(2)Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıileyapılır.Aday
yoklaması,partidebelligörevlereseçilmişolandelegelerinkatılımıile
yapılır.Önseçimyadaadayyoklamasıyargıyönetimivedenetiminde
yapılır.

(3)MerkezyoklamasındaadaylarPartiMeclisincesaptanır.PartiMeclisibu
yetkisiniilçeseçimleriiçinilyönetimkurullarına,beldeseçimleriiçinilçe
yönetimkurullarınadevredebilir.

Değişim Gerekçesi: Yaşanan demokratik dijital devrim şartlarına göre yerel 
seçimde adaylar saptanacağından ve delegelerle aday yoklaması olmayacağından 
bu fıkra değiştirilmiş, yalnız o bölgeye kayıtlı tüm seçmenlerin katılımıyla ön seçim 
gerçekleşir hale getirilmiştir.

(3)YerelseçimlerdeadayolmakisteyenİlveİlçeBaşkanlarıileYönetim
KuruluÜyeleriyasalsüreleriçinde ilan edilen yerel seçim tarihinden 
altı (6) ay önce görevlerindenistifaetmekzorundadır.

Değişim Gerekçesi: İl ve İlçe Başkanlıklarının yerel seçim takvim gününden net altı 
(6) ay önce istifa ederek ayrılmalarını şart koşmanın nedeni, o il veya ilçeyi seçime 
taşıyacak il ve İlçe Başkanının, örgütüyle beraber en iyi çalışmayı organize edecek 
yeterli vakti bulabilmesi içindir. Daha kısa bir süreç Parti’nin yeni bir il veya İlçe 
Başkanı ile seçim hazırlığını sekteye uğratır.

4)   Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi 
Üyeliği üst üste üç (3) dönemden fazla yapılamaz. Bu görevlerde 
bulunanlar, bir sonraki dönem tekrar milletvekili de seçilemezler, en 
az bir dönem sade üye kalmaya mecburdurlar.
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CHP MİLLETVEKİLLERİ, ARTIK YEREL 
SEÇİMLERDE ADAYLIK KOYAMAYACAKLAR

5)   Milletvekilleri (o süreçte milletvekilliğinden istifa etseler dahi), yerel 
seçimlerde hiçbir başkanlığa aday olamazlar. 

Değişim Gerekçesi: CHP milletvekilliği çok saygın ve değerli bir sıfattır. Hiçbir 
CHP milletvekilinin halkın gücüyle aldığı bu kıymetli koltuğu ve sorumluluğunu 
aldığı görevleri yakarak, yok sayarak CHP’nin Parlamento’daki koltuk sayısını 
eksilterek yerel seçim adayı olma hakkı yoktur. 

6)  Cinsiyet ve Gençlik Kotası Uygulaması
  Cinsiyet ve gençlik kotalarına uyabilmek için Parti Meclisi, yerel 

seçim adaylıkları saptanırken, tüzükte belirtilen oranda cinsiyet 
ve genç kotasına uygun Belediye Başkan Adayı olabilmesi için 
belli bölgelerde bu kotaların uygulanmasını ön şart olarak mecbur 
kılacaktır. Bu şekilde belirlenen il, ilçe ve beldelere hiçbir şekilde 
aday ismi bildirmeden, hangi pozitif ayrımcılık kotası uygulanacağını 
aşağıda belirtilen %15’er kontenjan kullanımı için tüm Parti 
Örgütüne ve Üyelerine seçimlerden altı (6) ay önce tebliğ edecektir.

  Genel Merkez, Genel Başkan ve MYK’nın tasarrufuyla cinsiyet ve 
gençlik kotalarına ulaşmak için, yerel seçim adayları saptanırken şu 
hususları ortaya koyar; 

a)  Genel Başkan ve MYK, cinsiyet kotası için %3 kontenjan kullanarak 
doğrudan aday belirleme hakkına sahiptir. Bu kontenjanlar hiçbir 
büyükşehiradaylığı için kullanılamaz. Ayrıca hiçbir il ve ilçelere bir 
(1)’den fazla kontenjan Belediye Başkanlık adaylığı tahsis edilemez. 

b) Genel Başkan ve MYK, gençlik kotası için %3 kontenjan kullanarak 
doğrudan aday belirleme hakkına sahiptir. Bu kontenjanlar hiçbir 
Büyükşehir Adaylığı için kullanılamaz. Ayrıca hiçbir il ve ilçeye bir 
(1)’den fazla kontenjan Belediye Başkanlık adaylığı tahsis edilemez. 

c)  Genel Merkez, Genel Başkan ve MYK’nın tasarrufuyla ayrıca %15 
oranında cinsiyet kotası uygulanacak il-ilçe-belde seçim noktalarını 
belirler. Toplam seçim mahalli üzerinden örgütün, demokratik 
kitle örgütlerinin ve kanaat önderlerinin aktardığı bilgiler ışığında 
bu kontenjan kullanımına en uygun düşecek il ve ilçeler belirlenir. 
(Cinsiyet kotası kontenjanı yine büyükşehirler için kullanılamaz.) 
Seçilen noktalarda (bugünkü rakamlarla yüz doksan sekiz (198)) 
cinsiyet kotası kullanılarak adaylıklar kabul edilir. Bu adaylariçin,
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söz konusu seçim bölgesine kayıtlı tüm üyeler, Akıllı Kart’larıyla 
tercih kullanırlar. 

d) Genel Merkez, Genel Başkan ve MYK’nın tasarrufuyla ayrıca %15 
oranında gençlik kotası uygulanacak il-ilçe-belde seçim noktalarını 
belirler. Toplam seçim mahalli üzerinden örgütün, demokratik 
kitle örgütlerinin ve kanaat önderlerinin aktardığı bilgiler ışığında 
bu kontenjan kullanımına en uygun düşecek il ve ilçeler belirlenir. 
(Gençlik kotası kontenjanı yine büyükşehirler için kullanılamaz.) 
Seçilen noktalarda (bugünkü rakamlarla yüz doksan sekiz (198)) 
gençlik kotası kullanılarak adaylıklar kabul edilir. Bu adaylariçin, 
söz konusu seçim bölgesine kayıtlı tüm üyeler Akıllı Kart’larıyla 
tercih kullanırlar. Gençlik kotası, kadınlar ve erkeklere eşit olarak 
uygulanır, ayrılan kontenjan her iki cinsiyet arasında eşit olarak 
paylaşılır.

Değişim Gerekçesi: Cinsiyet ve gençlik kotalarının kesin bir şekilde uygulanması 
için gerekli madde eki yapılmıştır: Cinsiyet ve gençlik kotasının Yerel Seçimlerde 
kullanılabilmesi için %3’er doğrudan aday belirleme ve %15’er bölgesel kota 
uygulama mecburiyeti getirilen (ve diğer adaylıklar kabul edilmeyen) adaylıklarla 
yaşama geçirilir. Böylece cinsiyet kotası en az %18 ve gençlik kotası en az %18 
(dolayısıyla, mesela kadınlara %27 oranında (%18+%9 olarak) uygulanmış olur. 
Öte yandan yurdun her yerindeki her yerel seçim noktasında erkekler, kadınlar 
ve 30 yaş ve altı gençler eşit haklarla seçime katılacaklarından bu toplam rakam 
böylece (cinsiyet+gençlik olarak) %36’dan %50’ye ve daha yukarılara çıkabilir. 

e) Parti’nin PM veya Milletvekili adaylıkları için ve Gençlik Kolları için 
otuz (30) yaş ve altı olan gençlik kotası uygulaması, Yerel Seçimler 
için otuz beş (35) yaş olarak saptanmıştır. Belediye Başkanlıkları için 
gençlik kotasından aday gösterilecek gençler, seçim gününde yirmi 
altı (26) yaşlarını tamamlamış, otuz beş (35) yaşlarını bitirmemiş 
olmak zorundadır.

Değişim Gerekçesi: Burada, Belediye Başkanlığı için aday olan veya kontenjan 
hakkı kullanılan gençlerin yaş sınırları 27-35 yaş arasına çekildi. Burada hedef, bu 
genç adayların bir il veya ilçeyi tüm sorun katmanları ve bütçesi ile yönetebilmek 
için, yeterli deneyim düzeyine erişmiş olmalarını sağlamaktır.
 
KOTALAR

Madde-59

(1)MerkezyoklamasıyoluylasaptanacakÖnseçimyoluylasaptanacak
milletvekili,İlGenelMeclisiveBelediyeMeclisiadaylıklarında,Parti
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Meclisiseçiminde,İlveİlçeYönetimKurullarınınseçiminde%1 
engelli kotası ilkongredelegelerivekurultaydelegeleriseçimlerinde
yüzdeotuzüç(%33) %25cinsiyetve%25gençlikkotasıuygulanır.
Yerleştirilenengellikotalarının,GençlikveKadınKollarıdahilolmak
üzeretümpartiorganlarında,TBMMseçimleriileYerelYönetim
seçimlerindekullanılmasınaözengösterilir.Gençlik kotasının yarısı 
kadınlara, diğer yarısı erkeklere ayrılmıştır. Böylece genel cinsiyet 
kotası %37,5 olarak gerçekleşir.Buözelliklerdeyetersayıdaaday
herhangi bir il veya ilçeden çıkmazsakatılanadaylarlakota gereklerine 
en çok yaklaşacak şekildeseçimyapılır.Tümbuadaylıklarda,gençlik
kotasıyineotuz(30)yaşvealtıolarakuygulanır,BelediyeBaşkanlığı
adaylıklarındaaranan27-35yaşaralığıgeçerliolmaz.

Değişim Gerekçesi: Dijital demokratik devrim yöntemiyle saptanacak tüm parti içi 
seçimlerde uygulanacak kota oranları burada belirtilmiştir. Ayrıca “engelli kotası” 
burada belirtilmiştir.

(2)  Seçimi yapılacak her birim için ister milletvekili ister İl Genel 
Meclisi veya Belediye Meclisi her il ve bölgede, milletvekili 
sayısına göre listelerin gençlik ve cinsiyet kotaları da mantıksal ve 
matematiksel temsiliyetlerini de göz önünde bulundurarak, bunlara 
uygun şekilde bir algoritma ile yerleştirilmesi için (3’lü sacayağı 
modeli düşünülebilir) her ilde her seçim adaylık mevki için hata 
veya tereddütte mahal vermeyecek şekilde bilgisayar uygulaması 
devreye girer. Böylece baştan, seçilmeye en uygun ilk sıralardan 
itibaren sırayla erkek, kadın, genç adaylar birbirini takip eder ve 
böylece aralarından Akıllı Kart’la en çok destek oyu alanlar hak 
ettikleri gibi seçilebilir, sıralara yerleşebilirler. Gençlerde ise, sırayla 
farklı cinsiyetler sıralamaya girer. Böylece cinsiyet kotasında en az 
%37,5’luk bir ortalama tutturulur. (%25+%12,5) Genel Merkez’in 
%3’lük kontenjanı da kullanıldığı listelerde bu algoritma ile 
seçilebilir yerden yerleştirilir.

Değişim Gerekçesi: Cinsiyet ve gençlik kotalarının, yalnız göstermelik olarak 
değil, kesin uygulanabilir olarak listelere girmesinin önünü açan bir uygulama. 
Mühim olan, listelerde yer alan cinsiyet ve gençlik kotalarına yerleştirilen insan 
sayısı değil, seçilecek yerlerden yerleştirilen sayıdır. Hedef, seçimler bittikten 
sonra elde edilen Milletvekili sayısı veya İl Genel Meclisi/Belediye Meclisi Üyeliği 
dökümüne bakıldığında, hedeflenen her iki kotaya ulaşılmış olması

(3)Cinsiyetvegençlikkotasıözelliklerinebirliktesahipolanadayheriki
kotadandasayılır.
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(3)Kotalarınuygulanmasınailişkinyöntemvediğerhususlaryönetmelikle
düzenlenir.

ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ

Madde-60

(1)Adaysaptamayailişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.

OLAĞAN DIŞI İSTİSNAİ HALLERDE ADAY SAPTAMA

Madde-61

(1)  Mücbir sebepler dahilinde (savaş-ağır tabii felaket vb.), yani tüm 
üyelerle geniş ve kapsamlı bir seçime yurt çapında gidecek koşullar ve 
zaman bulunamayacağı hallerde devreye girer. 

(2)  Genel Merkez her ilden, her milletvekilliği veya Belediye Başkanlığı 
için beşer aday ismi talep eder. İl Başkanlıkları bu isimleri saptarken, 
gençlik ve cinsiyet kotalarına en dürüst ve mantıklı şekilde riayet 
eder. Parti Meclisi bunlar arasından kapalı oturumda Milletvekili/
Belediye Başkanı adaylarını en hızlı şekilde belirleyerek, olağanüstü 
hal, olağandışı istisnai duruma uyum sağlar.

(3)  Bu madde, ülkenin hiçbir zaman kendini ortasında bulmasını 
istemeyeceğimiz olağandışı felaket senaryoları kapsamında kullanılır. 
Bunun dışında gündeme gelemez, gelmesi teklif edilemez.
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ALTINCI BÖLÜM
“PARTİ GRUPLARI”
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TBMM GRUBU

Madde-62

(1)PartiliMilletvekilleriTBMMGrubu’nuoluşturur.

(2)TBMMGrubu,Parti’ninprogramı,seçimbildirgesi,kurultaykararlarıve
PartiMeclisi’ncebelirlenenpolitikalardoğrultusundayasamaorganında
gerekliçalışmalarıyürütür.

 
TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ

Madde-63

(1)GenelBaşkan,TBMMÜyesiiseTBMMGrubu’nunveGrupYönetim
Kurulu’nunbaşkanıdır;değilseGrupBaşkanı,GrupÜyeleriarasındaniç
yönetmeliktegösterilenyöntemleseçilir.

(2)TBMMGrubu,grupiçyönetmeliğindebelirlenenşekildeBaşkanvekilleri,
GrupYönetimKuruluveGrupDisiplinKurulu’nubelirler.

(3)GrupBaşkanvekilleri’ninherbiri,grubunyasamaçalışmalarının
yürütülmesindeGenelBaşkan’ınyardımcısıdırvegörevlendirildiği
konulardaonunvekilidir.

(4)Yasamagirişimlerinindüzenlibiçimdeyürütülmesivemeclis
çalışmalarındadisiplininsağlanması,GrupYönetimKurulu’nungörevidir.

(5)GenelBaşkantarafındangörevlendirilenMerkezYönetimKuruluÜyeleri,
GrupYönetimKurulutoplantılarınakatılabilir,önerilerdebulunabilir;
ancakoykullanamazlar. 

GRUP KARARLARINA UYUM VE PARTİ’NİN TEMEL İLKELERİ 

Madde-64

(1)YasamaçalışmalarındaParti’ninilkelerine,tüzükveprogramına,seçim
bildirgesine,kurultayvePartiMeclisikararlarına,GrupGenelKuruluve
GrupYönetimKurulukararlarınauymaklayükümlüdürler.

(2)Gruptoplantısınavegrupkararlarınakatılmamışolmak,alınankararlara
uymayükümlülüğünüortadankaldırmaz.
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ARTIK CHP’DE ALINAN HİÇBİR GRUP KARARI, 
PARTİ’NİN KURULUŞ FELSEFESİNE VE TEMEL 
DEĞERLERİNE TERS DÜŞEMEZ.

(3)  Alınan grup kararları, tartışmaya zemin bırakmayacak şekilde, 
Parti’nin kuruluş felsefesine temel ilke ve değerlerine ters düşemez.

Değişim Gerekçesi: Yakın geçmişte, bu maddeye konan eke gerek duyulmasına 
neden olacak konular gündeme geldiğinden gereksiz görülebilecek bu ek, 
kaçınılmaz hale gelmiştir.

(4)TBMMÜyelerinin,grupödentilerininmiktarıveböylecesağlanangelirin,
GrupveGenelMerkezçalışmalarıiçinhangiorandapaylaştırılacağı,
TBMMGrubu’ncakararabağlanır.

(5)TBMMGrubu’nailişkindiğertümkonular“TBMMGrupİç
Yönetmeliği”iledüzenlenir.

 
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI

Madde-65

(1)BelediyeveİlGenelMeclislerindekiPartiliÜyelerbirgrupoluştururlar.
PartiliBelediyeBaşkanı,BelediyeMeclisi’ndekipartigrubunundoğal
üyesidir.

(2)İlBaşkanıİlGenelMeclisi,BüyükşehiryadaİlBelediyeMeclisiParti
Gruplarının,İlçeBaşkanı,ilçeçevresindekiBelediyeMeclisiParti
Gruplarınınbaşkanıdır.

(3)MerkezİlçeBaşkanları,İlBelediyeMeclisipartigruplarınaüyeolarak
katılır;GrupBaşkanYardımcısıolarakgörevyaparlar.

(4)GrupÜyeleriParti’ninilkelerine,tüzükveprogramına,seçim
bildirgesine,kurultayınvekendikongreleriilegruplarınkararlarına
uymaklayükümlüdürler.
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(5)BelediyeBaşkanlarınınyürütmeyleilgiliyasalgörevlerikonusunda
bağlayıcıgrupkararıalınamaz.

(6)PartiliBelediyeBaşkanlarıileBelediyeveİlGenelMeclisiÜyelerinin
grupaidatlarıveböylecesağlanangeliringrupvepartiçalışmalarıiçin
hangiorandapaylaştırılacağı,ilgiliİlyadaİlçeYönetimKuruluileGrup
YönetimKurulu’nunyapacağıortaktoplantıdakararabağlanır.

(7)BelediyeveİlGenelMeclisi,partigruplarınınçalışmausulleri
yönetmelikledüzenlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
“DİSİPLİN İŞLEMLERİ”



132

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ

Madde – 66

(1)Partisuçlarınıcezalandırmagöreviveyetkisidisiplinkurullarınaaittir.

(2)Partisuçlarınınyargıorganlarınıngörevalanınagirmesi,disiplin
kurullarınıngörevyapmasınaengelolmaz.

 
YETKİ

Madde – 67

(1)PartiMeclisiÜyelerinin,YüksekDisiplinKuruluBaşkanveÜyelerinin,
TBMMÜyelerininvePartiliBüyükşehirBelediyeBaşkanlarınınparti
suçuoluşturaneylemleriPartiMeclisi’ninistemiüzerineYüksekDisiplin
Kurulu’ncakararabağlanır.

(2)İlBaşkanları,İlYönetimKuruluÜyeleri,İlDisiplinKuruluBaşkanve
Üyeleri,İlveİlçeBelediyeBaşkanlarınınpartisuçuoluşturaneylemleri
MerkezYönetimKurulu’nunistemiüzerineYüksekDisiplinKurulu’nca
kararabağlanır.

(3)Yukarıdasayılanlardışındakiüyelerinvegörevlilerinpartisuçuoluşturan
eylemleriİlYönetimKurulu’nunistemiüzerineİlDisiplinKurulu’nca
kararabağlanır.

(4)PartiliTBMMÜyeleriningrupdisiplinine,içyönetmeliğe,bağlayıcıgrup
kararlarınaaykırıyadagöreviylebağdaşmayaneylemlerindendoğan
partisuçları,GrupYönetimKurulu’nunistemiüzerineGrupDisiplin
Kurulu’ncakararabağlanır.geçici karara bağlanır. Bu karar ancak 
Parti Meclisi’nde karara bağlanırsa kesinleşir.

Değişim Gerekçesi: Grup Yönetim Kurulu kararının, milletvekilleri üzerinde 
doğrudan bağlayıcı karar haline gelmesinin çeşitli mahsurları vardır. Bu kadar 
kritik bir karar, ancak Parti Meclisi’nde de onay görecek kadar ağır bir konu ise, 
işleme konmalıdır.

(5)İvedidurumlardaMerkezYönetimKurulu,İlYönetimKurullarının
tedbirliolarakgörevdenuzaklaştırmayetkilerinidekullanarakbirüyeyi
yetkilidisiplinkurulunasevkedebilir.
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(6)İlYönetimKurulları,ilçelerdengelendosyalarveüyelerdengelen
şikayetlerleilgiliolarakbaşvurutarihindenitibarenengeçbir(1)ay
içerisindekararverir.Busüreiçerisindekararverilmemesidurumunda
istek,reddedilmişsayılır.Budurumdailçeyönetimkuruluyadaşikayetçi,
yedi(7)güniçerisindeMerkezYönetimKurulu’naitirazedebilir.

TEDBİR 

Madde-68

(1)KesinçıkarmavegeçiciçıkarmatalebiileDisiplinKurulu’nagönderen
organ,tedbirniteliğindeolmaküzereüyeyigörevdenuzaklaştırabilir.Bu
durumdadosyaüç(3)güniçindegörevlidisiplinkurulunagönderilirve
busüreiçindekarar,ilgiliyetebliğeçıkarılır.

(2)Tedbirniteliğindegörevdenuzaklaştırılanlar,tedbirinkaldırılmasıisteği
ilegörevlidisiplinkurulunatebliğtarihindenitibarenüç(3)güniçinde
başvurabilir.Buistekyedi(7)güniçindekararabağlanır.

(3)İlDisiplinKurullarınıntedbirleilgilikararlarınakarşıYüksekDisiplin
Kurulu’naüç(3)güniçindeitirazedilebilir.YüksekDisiplinKurulu,
tedbireitirazlailgilibaşvuruları,kendisineulaştığıtarihtenitibarenyedi
(7)güniçindekararabağlar.Kurultay Takvimi’nin açıklandığı tarih 
içindeki tedbire ilişkin itiraz başvurularını YDK en geç kırk sekiz (48) 
saat içinde karara bağlamaya mecburdur.

Değişim Gerekçesi: Kurultay takviminin açıklanmasından sonra, konulan tedbire 
ilişkin itirazlar hakkında YDK kararını çok daha hızlı almaya mecburdur. Çünkü 
bu 7-8 günlük farkın bir Kurultay öncesi hayati bir önemi vardır.

(4)Haklarındatedbirkararıolanüyeler,üyeliktendoğanhaklarını
kullanamazlar.Tedbirnedeniylegörevindenuzaklaştırılanüyenin
hakkındakihükümkesinleşinceyekadar,yerineyedeküyeçağrılmaz.

 
İL DİSİPLİN KURULU

Madde – 69

(1)İlKongresinceseçilendokuz(9)asılvebeş(5)yedeküyedenoluşur.
Nüfusu500.000’iaşanillerdeadaybulunmasıhalindeasılüyelerinenaz
dördünün,yedeküyelerinenaz(2)ikisininhukukçuolmasıgerekir.
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(2)İlDisiplinKuruluÜyeleri,seçimsonuçlarınınaçıklanmasındanitibaren
birhaftaiçindeİlBaşkanı’nınçağrısıileenyaşlıüyeninbaşkanlığında
üçteiki(2/3)çoğunluklatoplanır.Gizlioyla,birbaşkan,birbaşkan
yardımcısıvebirsekreterüyeseçer.

(3)İlktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsa,kurul,birhaftasonraaynı
günveyerde,aynıgündemlekendiliğindentoplanır.

(4)İkincitoplantıdadaüçteiki(2/3)çoğunluğunsağlanamamasıhalindeİl
DisiplinKurulukendiliğindendüşmüşsayılır.Budurumdailkkongreye
kadargörevyapmaküzerePartiMeclisitarafındanyedekleriylebirlikte
yenikurulseçilir.

(5)İlDisiplinKurulları,enazaydabir(1)kez,dahaöncekurulcasaptanan
günveyerdekendiliğindentoplanır.

(6)İlDisiplinKurulu’nunüstüsteüç(3)olağantoplantısınıyadabirtakvim
yılıiçerisindetoplamaltı(6)olağantoplantısınıyapmamasıhalinde;
İlYönetimKurulu’nunbaşvurusuüzerinePartiMeclisi,İlDisiplin
Kurulu’nundüştüğününtespitinekararverebilir.Budurumdailkkongreye
kadargörevyapmaküzerePartiMeclisitarafındanyedekleriylebirlikte
yenikurulseçilir.

 
TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU

Madde – 70

(1)GrupgenelkuruluncaseçilenvesayılarıGrupİçYönetmeliği’nde
belirlenenüyelerdenoluşur.ÇalışmausullerivediğerkonularGrupİç
Yönetmeliği’ylebelirlenir.

 
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Madde – 71

(1)Kurultaycaseçilenonbeş(15)asılvesekiz(8)yedeküyedenoluşur.Asıl
üyelerinenazsekizinin(8),yedeküyelerinenazdördünün(4)hukukçu
olmasıgerekir.Hukukçukotasıöncelikliolarakuygulanır.

(2)YüksekDisiplinKuruluÜyeleriseçimsonuçlarınınaçıklanmasından
itibarenbirhaftaiçindeGenelBaşkan’ınçağrısıileenyaşlıüyenin
başkanlığındatoplanır.Üçteiki(2/3)çoğunluğunbulunmasıhalindegizli
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oylakendiaralarındabirbaşkan,birbaşkanyardımcısıvebirsekreter
seçerler.

(3)İlktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsakurul,birhaftasonraaynı
günveyerde,aynıgündemletoplanır.Butoplantıdadayeterliçoğunluk
sağlanamazsakurulkendiliğindendüşmüşsayılır.Düşmetarihinden
sonra45güniçindeolağanüstükurultaytoplanarakyenikurulseçilir.
KurultaydasadeceYüksekDisiplinKuruluseçimiyapılır.

(4)YüksekDisiplinKurulu,enazaydabirkezdahaöncekurulcasaptanan
günveyerdekendiliğindentoplanır.Üstüsteüç(3)olağantoplantısını
yadabirtakvimyılıiçerisindetoplamaltıolağantoplantısınıyapmaması
durumunda,MerkezYönetimKurulu’nunbaşvurusuüzerineParti
Meclisi,YüksekDisiplinKurulu’nundüştüğününtespitinekararverebilir.
Budurumda,yenikurulunseçimiiçindüşmetarihindensonra45gün
içindeolağanüstükurultaytoplanır.BukurultaydasadeceYüksekDisiplin
Kuruluseçilir.

 
PARTİ SUÇLARI

Madde-72

(1)KESİNÇIKARMACEZASIGEREKTİRENPARTİSUÇLARI;

a) Programa,tüzükkurallarına,kurultay,yetkiliorganvegrup
kararlarınaaykırıdavranmak,

b) Partidealdıklarıgörevvesorumluluklaveüyeliklebağdaşmayan
tutumvedavranışlardabulunmak,

c) Parti’nin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve 
eylemlere katkıda bulunmak, Parti’nin temel kurucu ilkeleri ve 
programına, tüzüğüne aykırı eylem ve söylemlerde bulunmak, 
(Parti içi demokrasinin getirdiği farklı geçişleri ifade etmek ve 
parti içi iktidara eleştiriler yöneltmek bu madde kapsamına 
girmez.)

d) Partikayıtvedefterlerinigizlemek,bozmak,değiştirmek;görevi
devirsırasındabunlarıteslimetmemek,

e) Parti’nin ebedi önderi ve kurucu Genel Başkanı Atatürk’e karşı 
saygısızlık yapmak.

Değişim Gerekçesi: Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygısızlık yapma eğilimi olan 
onca insan profili Türk siyasi hayatında gezinirken, CHP tüzüğünün bu konuda 
dikkatli olması kaçınılmazdır. 
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CHP TÜZÜĞÜNDE EBEDİ ÖNDER 
ATATÜRK’E KARŞI SAYGISIZLIK YAPMIŞ 
OLMAK, KESİN ÇIKARMA CEZASI 
GEREKTİREN BİR PARTİ SUÇUDUR.
f) Partiadaylarınakarşıyadabaşkapartiadaylarındanyanaaçıkyada

gizliçalışmak,
g) Kurultay,kongre,grupvemeclisişlemlerinin,seçimçalışmalarının

yasa,tüzükveyönetmelikkurallarınauygunolmasınıengellemek,
bozmak,bozdurmakamacıileyetkiliorganlaravekişilerekarşı
tüzüğeuygunitirazlardışındahertürlüengelleyicidavranışta
bulunmak,

h) Parti’yeüyeyazımıvetemsilleilgilikurallarıçiğnemek,partiiçi
seçimlerehilekarıştırmak,

i) Partiçalışmalarında,özelliklekurultayvekongrelerdeüyelereve
görevlilereeylemlisaldırıdabulunmak,çalışmayıengellemekyada
önlemek.

j) Parti’yeaityadapartiçalışmalarınaözgülenmişekonomikdeğerleri
zimmetegeçirmek.

k) Kadınlara, çocuklara, doğaya ve hayvanlara karşı şiddet 
uygulamak, bu şekilde CHP’nin temel eşitlikçi, barışçıl, 
özgürlükçü ve tüm canlıları kucaklayan felsefesine zarar vermek.

l) Her türlü yolsuzluk ve nüfuz çıkar ilişkileri, nepotizm iddialarına 
karışmak ve bu suçların bağımsız yargı organlarınca ve/veya 
parti disiplin kurulları tarafından kanıtlanması.

Değişim Gerekçesi: Türkiye’de neredeyse artık her gün görülen kadınlara, 
çocuklara ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarının, yeni tüzükte parti suçları 
arasına girmesi çok doğaldır. 

(2) GEÇİCİÇIKARMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Gerçeğeaykırıolarakpartidekendisinebelligörevlerverilmişgibi
davranmakveçalışmak,

b) Partiiçindevetoplumdahertürlüayrımcılıkyapmak,budoğrultuda
açıklamalardabulunmak,

c) Gizliyapılmasıvegizlikalmasıkararlaştırılantoplantılardaki
konuşmalarıaçıklamak,
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d) Partiçalışmalarındaüyelereeylemlisaldırıdabulunmak,parti
düzeninibozmak,çalışmalarıaksatmak.

e) Yolsuzluk ve dolandırıcılık gibi üyelikle bağdaşmayan konularda, 
hakkında ilk derece mahkemesi kararı verilmiş kişiler arasında 
olmak,

f) Adı, insan yaralamaya veya cinayete teşebbüs veya cinayet 
iddialarına karışmış ve bu nedenle parti imajına doğrudan zarar 
verecek yargılamaların devam sürecinde yer almak,

g) Parti’ye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik 
değerleri usulsüzce kullanmak, 

Değişim Gerekçesi: Bu eklenen maddenin gerekçesi ortadadır. Parti’ye zarar 
verecek “yüz kızartıcı suç” işlemiş üyeler, hakkındaki ilk mahkeme kanun 
kesinleşene kadar bu geçici çıkarma hükmünün kapsamına girerler. 
Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nda ağır ceza suçu olarak nitelenen suçlara 
karışmış olmak ve bu suçları geri dönülmez şekilde kesinleşene kadarki süreçte 
geçici çıkarma uygulanır. Bu cezalar kesinleştikten sonra bu üyeler bu sefer 
“geçici” olarak değil, kesin olarak ihraç edilir. 

(3)KINAMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Partiyararlarınızedeleyiciyayınvepropagandayapmak,
b) Partigörevlilerineküçültücüsözlersöylemek,partiçalışmalarını

zorlaştırıcıeylemvedavranışlardabulunmak,
c) PartiliÜyelerveyöneticilerhakkındabilerekveisteyerekaslı

olmayansöylentilerçıkarmak,bunlarıyaymak,
d) Geçerliözrüolmaksızınseçimlerdeoykullanmamak,
e) Disiplinkurullarınınincelemelerinizorlaştırmak,YüksekDisiplin

Kurulu’nungörevleriyleilgilitaleplerinibelirtilensüreiçerisinde
yerinegetirmemek,

f) Kurultayda,kongrelerdevedanışmakurullarındadisiplinkurullarına
göndermeişlemleriiledisiplinkurullarınınkararlarıüzerinde
görüşmeyapmak,kararalmak.

g) Parti Üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek, sövmek. 

Değişim Gerekçesi: Parti Üyelerini küçük düşürmek veya onlara sövmek gibi 
suçlar “uyarma” ile geçiştirilemeyecek suçlardır. Çağdaş siyasete yakışmayan bu 
yöntemler, en az “kınama” cezası almalıdır. 
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(4)UYARMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Partililerinkişilikleriileuğraşmak,partiüyelerihakkındaküçükdüşürücü
sözlersöylemek,sövmek,
a) Partibinalarınavemallarınazararvermek,
b) Tutulmasıgerekendefterleriusulüneuygunolaraktutmamak.

(5)Yukarıdayazılıolantutum,davranışveeylemlerilebunlarınyapılmasını
desteklemek,kolaylaştırmakveövmekpartisuçudur.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde-73

(1)Disiplincezaları“uyarma”,“kınama”,“geçiciçıkarma”ve“kesin
çıkarma”dır. 

(2)Uyarma,yazılıolarakdikkatçekmektir.Kınama,yazılıolarakkusur
bildirmektir.Geçiciçıkarma,üyeninpartidenbiryıldanikiyılakadar
ilişkisininkesilmesidir.Kesinçıkarma,üyeninsüresizolarakpartiile
ilişkisininkesilmesidir. 

(3)Kınamacezasıalanlarbir(1)yılsüreilepartiorganlarınaseçilemezler,
seçilmişiselergörevdenalınırlar.

(4)Geçiciçıkarmacezasıalanlar,busüreiçindePartiÜyelerinetanınan
haklarıkullanamazlarvecezalarınıntamamlanmasındanitibarenaltı
(6)aysüreilepartiorganlarınaseçilemezler.Geçiciçıkarmacezasının
uygulanmasısırasındakişinin,partiprogramına,tüzüğüneveyetkili
organlarınbağlayıcıkararlarınauymayükümlülüğüdevameder. 

(5)Disiplinkurulları;tedbirliolarakdisiplinesevkedilenleryönündentedbir
kararınınverildiğivevarsakaldırıldığıtarihikarardabelirtir.

(6)Disiplinesevkişleminigerçekleştirenorgan,suçlamakonusuolaneylemi
veuygulanmasınıistediğicezayıaçıkçabelirtir.DisiplinKurulu,isnat
edileneylemilebağlı,hukukinitelemeveuygulanmasıistenenceza
hükmüyleisebağlıdeğildir. 

(7)Disiplincezasıalanlardan,aynıpartisuçunuyineleyenlerebirüstceza
verilir.
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(8)Disiplinsuçunun,basınyayınorganlarıyadasosyalmedyaaraçlarıyla
işlenmesihalindeeyleminağırlığınagörebirüstcezayıgerektirenhüküm
uygulanabilir.

(9)Partisuçuolaraknitelendirileneylemin,hafifleticiniteliktekoşulların
bulunmasıveetkinpişmanlığınvarlığıhalindeeylemingerektirdiğiceza
yerinebiraltcezayıgerektirenhükümuygulanabilir.

(10)Disiplin Kurulları incelemelerini, belgeler üzerine yapabilecekleri 
gibi, ilgilinin talebi halinde sözlü savunmaya imkan tanımak sair 
delilleri toplamak ve varsa tanık da dinlemek zorundadır.

Değişim Gerekçesi: Disiplin Kurulu kararlarının adaletin her iki tarafa eşit 
derecede hak tanıyarak kendini savunma hakkına riayet etmesi kaçınılmazdır. Bu 
da burada sayılan tüm olasılıkların kayda alınması anlamına gelir.
 
KARARLAR VE İTİRAZ

Madde-74

(1) Kendilerinegönderilendosyalarıildisiplinkurulları(2)1ay,
ardından sevk edilirseYüksekDisiplinKurulu(4) 2 ayiçinde
kararabağlar. 

Değişim Gerekçesi: İl Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları, 
kararlarını çok daha hızlı almak zorundadır. Bu sürelerin uzaması her açıdan 
Parti’ye ve partililere sayısız zarar verir.

(2) DisiplinKurulları,öngörülensüreiçindesonuçlandırılmayacak
disiplindosyalarıiçingerekçesinibelirterekPartiMeclisi’nden
eksüreisteyebilir.Verilecekeksüreotuz(30)gündenuzun
olamaz.Busüreleriçindekararverilmemesihalindedisiplin
soruşturmasıdüşer. 

(3) YüksekDisiplinKuruluveGrupDisiplinKurulukararları
kesindir. 

(4) İlDisiplinKurulukararlarınakarşıkararınbildirilmesinden
itibarenon(10)güniçinde;disiplinesevkedilen,eylemdenzarar
gören,sevkedenorganvesoruşturmanınİlçeYönetimKurulu
talebiylebaşlatılmasıhalindeilçeyönetimkurulu,Yüksek
DisiplinKurulu’naitirazedebilir.
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DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR

Madde-75

(1)Disiplincezasıalanüye,bağışlanmışolsabilecezanınkesinleşme
tarihindenitibarendört(4)yıliçerisindeDisiplinKuruluÜyeliğineaday
olamaz.DisiplinKuruluÜyesiykendisiplincezasıalanüyeninDisiplin
KuruluÜyeliği,kararınkesinleşmesiylesonaerer.

(2)Özürbildirmedenüstüsteüç(3)olağantoplantıyakatılmayanüyenin
DisiplinKuruluÜyeliğidüşer.ÜyeliğindüştüğünüsaptayanDisiplin
KuruluKararı’nakarşıbeş(5)güniçindeitirazedilebilir.İtirazmakamı
İlDisiplinKuruluÜyeleriyönündenYüksekDisiplinKurulu,Yüksek
DisiplinKuruluÜyeleriyönündenPartiMeclisi,GrupDisiplinKurulu
ÜyeleriyönündenGrupGenelKuruludur.İtirazüzerineverilenkararlar
kesindir.

(3)Disiplinkurullarıüyeliklerindeboşalmaolmasıdurumunda,yedeküyeler
sıraileçağırılır.YüksekDisiplinKuruluveGrupDisiplinKuruluÜyeliği
içinGenelBaşkan,İlDisiplinKuruluiçinİlBaşkanı,yedeklerigöreve
çağırır.

(4)Yedeküyelerintamamınınçağrılmasındansonraüyesayısıtoplantı
yetersayısınınaltındakalmışsa,DisiplinKuruluyedekleriylebirlikte
düşmüşsayılır.YeniİlDisiplinKuruluPartiMeclisi’nceseçilir.Yüksek
DisiplinKurulu’nundüşmüşsayılmasıhalinde;yenikurulunseçimiiçin
düşmetarihindenitibaren45güniçindeolağanüstükurultaytoplanır.Bu
kurultaydasadeceYüksekDisiplinKuruluseçilir.GrupDisiplinKurulu
içinyeniseçimTBMMGrubu’ncayapılır.

(5)SiyasiPartilerKanunu’nun102.maddesinin2.bendiuyarınca,Yargıtay
CumhuriyetBaşsavcılığı’nınpartidenkesinolarakçıkarılmasınıistediği
üye,MerkezYönetimKurulu’ncagecikmeksizinYüksekDisiplin
Kurulu’nagönderilir.YüksekDisiplinKurulu,gecikmeksizintoplanarak
konuyuönceliklegörüşürve(7)güniçindekararbağlar.Üye,kurulun
konuyuelealdığıilktoplantıda,yazılıyadasözlüolaraksavunma
yapabilir.

(6)Disiplinkurullarınasevkedilenpartili,yazılıyadasözlüsavunma
hakkınasahiptir.Savunmaiçinsüre,çağrıbelgesinintebliğindenitibaren
onbeşgündür.Seçimlerdeyadaherkesingözüönündeaçıkçayadayayın
yoluylaişlenendisiplinsuçlarındabusüreyedi(7)gündür.Savunma
süresinigeçirenler,savunmahakkındanvazgeçmişsayılır.
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DİSİPLİN KARARLARI, KURUL 
TARAFINDAN ARTIK SALT ÇOĞUNLUK 
YERİNE 2/3 ÇOĞUNLUKLA ALINIYOR. 
BÖYLECE GERİ DÖNÜLMEZ HATALARIN 
YAPILMA ŞANSI AZALIYOR.

(7)DisiplinKurulları,üyetamsayısınınenazüçteiki(2/3)çoğunluğuile
toplanırvekatılanlarınüçte iki (2/3)çoğunluğuilekararverir.Kesin
çıkarmacezasıaynı şekildeüyetamsayısınınüçte iki (2/3)çoğunluğu
ilealınır.DisiplinKurullarıgereklidurumlardatanıkdinleyebileceğigibi
gereklibulduğuhertürlübelgevebilgiyiilgiliyerlerdenisteyebilir.

Değişim Gerekçesi: Disiplin Kararları, kurul tarafından alınırken, salt çoğunluk 
yerine üçte iki(2/3)çoğunluk getirmek, tartışmalı vakalarda, ihraç kararını ve geri 
dönülmez hataların yapılmasını zorlaştıran bir yapı getirir. 

(8)Disiplincezasınıgerektireneylemingerçekleştirildiğitarihtenitibareniki
(2)yıliçindedisiplinesevkkararıverilmemesihalinde,ilgilihakkında
disiplinkovuşturmasıyapılamaz. 

(9)DisiplinKurulukararları,kesinleştiğitarihtenitibarenuygulanır.Tedbirli
geçensüreler,cezayabağlısürelerdendüşülür. 

(10)KesinleşendisiplinKurulukararları,tümpartiorganlarıncaderhal,olduğu
gibivesüresinceuygulanır. 

(11)DisiplinKuruluüyeleriilepartiarasındabirhizmetbağıkurulamaz,
kendilerinePartidenhiçbirgelirsağlanamaz. 

(12)Kurultayda,kongrelerdeveDanışmaKurullarındaDisiplinKurullarına
göndermeişlemleriiledisiplinkurullarınınkararlarıüzerindegörüşme
yapılamaz,kararalınamaz. 

(13)Disiplinkovuşturmasıişlemlerindekitebligat,üyeninpartikütüğünde
yazılıadresineyapılır.Buadreseyapılantebligat,geçerlikabuledilir. 
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(14)Örgütbirimleri,disiplinkurullarınınincelemelerinikolaylaştırmakve
isteklerinisürelerindeyanıtlamakzorundadır. 

(15)Üyeninhakkındakidisiplinsoruşturmasıdevamederkenpartiüyeliğinden
istifaetmesihalindedisiplinsoruşturmasıdurdurulur.İstifaedenüyenin
yenidenüyelikbaşvurusundabulunmasıhalindehakkındakisoruşturma
kaldığıyerdendevameder.Ancaküyehakkındakidisiplinsoruşturması
kesinhükmebağlanıncayakadarpartiiçiseçmeveseçilmehaklarını
kullanamaz.

 
BAĞIŞLAMA

Madde-76

(1)KesinleşencezalarıbağışlamayetkisiPartiMeclisi’nindir.

(2)PartiMeclisibağışlamayetkisinicezaalanınyazılıisteğiüzerineve
disiplinkurulunagönderenörgütbiriminingörüşünüalarakkullanır.

(3)MerkezYönetimKurulu,bağışlanmakisteyeninyazılıbaşvurusuüzerine
isteği,disiplinkurulunagönderenörgütbiriminingörüşünüdealarak
disiplindosyasıilebirliktePartiMeclisi’nesunar.Gönderenorganın
PartiMeclisiolmasıhalindegörüş,MerkezYönetimKurulutarafından
bildirilir.

(4)PartiMeclisikararınısaltçoğunluklavegizlioylaverir.
       
YÖNETMELİK

Madde-77

(1)Disiplinişlerineilişkinötekibütünkonularyönetmelikledüzenlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
“GELİR KAYNAKLARI, 

HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ”
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GELİR KAYNAKLARI

Madde-78

(1) Parti’ningelirkaynaklarışunlardır:

a) Üyelikaidatı,
b) Parti’ninTBMMveyerelyönetimlerüyelerindenalınangrup

ödentisi,
c) Adaylıkiçinbaşvuranlardanalınanadaylıködentisi,
d) Partiyayınlarınınsatışkarşılıkları,
e) Partibayrağı,flaması,rozetivebenzeritanıtmamalzemesi

satışlarındansağlanangelirler,
f) Partikimlikbelgelerindenveyenilenmesinedeniylealınan

karşılıklar,
g) Partilokallerininişletilmesindensağlanangelirler,
h) Parti’nindüzenlediğihertürlütoplumsalgirişimvegösterilerden

sağlanangelirler,
i) Parti’ninmalvarlığındansağlanangelirler,
j) SiyasiPartilerKanunu’ndabelirlenenmiktarıaşmayacakbağışlar,
k) SiyasiPartilerKanunu’nun110.maddesiuyarıncaParti’yeintikal

edecektaşınırvetaşınmazmallariledoğmuşvedoğacakhertürlü
hakvealacaklar,

l) Yasayagöre,devletçesağlanangelirler.

(g)ve(i)bentlerindeyazılıolanlardışındakigelirleriçinvergi,resimveharç
ödenmez.
(g)bendindeyazılıpartilokallerininişletilmesindeneldeedilengelirler,ticari
niteliktaşımayanişletmeçalışmalarısonucundasağlanmışsa,bugelirleriçinde
vergi,resimveharçödenmez.
(i)bendindeyazılıgelirlerdenParti’ninsahipolduğuveticariolarakişletilen
basımevleriningelirleriiletaşınmazmallardansağlanangelirleriçinvergi,resim
veharçlarailişkinyasahükümleriuygulanır.

(2)Yukarıdayazılıgelirler,Parti’ninhangiörgütyönetimbiriminceyada
görevlisincesağlanmışolursaolsun,partitüzelkişiliğinindir.

(3)Gelirler,Parti’nintüzelkişiliğiadınavemakbuzkarşılığındatoplanır.
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HARCAMALAR

Madde-79

(1)Parti’ninyapacağıharcamalar,sözleşmelervegirişeceğiyükümlülükler,
GenelMerkez’departitüzelkişiliği,illerdeilyönetimkurulu,ilçelerde
ilçeyönetimkuruluadınayapılır.

(2)İlveilçeyönetimkurullarınınpartitüzelkişiliğiadınasözleşme
yapmasıyadahükümüstlenmesiMerkezYönetimKurulu’nuniznine
bağlıdır.Öncedenizinalınmadangirişilenhizmetsözleşmesidahil,her
türlüsözleşmeveyükümlülüklerdendolayıpartitüzelkişiliğisorumlu
tutulamaz;GenelBaşkan’a,GenelBaşkanYardımcıları’na,Genel
Sekreter’eveMerkezYönetimKurulu’na,PartiMeclisi’neyadaparti
tüzelkişiliğinekarşıkovuşturmayapılamaz.Budurumlardasorumluluk,
sözleşmeyiyapanyadayükümlülüküstlenenkişiyeyadakişileredüşer.

(3)Harcamaları,bütçeyeuygunolarak,GenelMerkez’deİdariveMali
İşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısıillerdeveilçelerdesayman
yapar.Bütçedışıharcamalar,MerkezYönetimKurulu’nunveilgili
yönetimkurullarınınkararınabağlıdır.

 
YETKİ

Madde-80

(1)Yükümlülükleregirişmek,bankalardanparaçekmek,birmalyadahak
üzerindetasarruftabulunmakyadabukonulardatemsilyetkisivermek
içinGenelMerkez’deidarivemaliişlerdensorumluGenelBaşkan
Yardımcısı’ylaGenelSekreter’in,ilveilçelerdebaşkanlasaymanın
imzalarızorunludur.

(2)Elektronikbankacılığınkullanılmasında;GenelMerkez’deGenelBaşkan,
İdariveMaliİşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısını;ilveilçelerde
örgütbaşkanı,saymanıtekbaşınayetkilendirebilir.

(3)Harcamalarailişkinhükümlersaklıdır.
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BÜTÇE

Madde-81

(1)GenelMerkez’inbütçesi,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırveParti
Meclisi’ninonayıileyürürlüğegirer.

(2)İlveilçelerinbütçeleri,yönetimkurullarıncahazırlanırveüstyönetim
birimininonayıileyürürlüğegirer.

(3)Örgütbirimlerininoluşturduğukomisyonlarınveçalışmagruplarınıngelir
vegiderleri,bağlıbulunduklarıyönetimbirimibütçelerindegösterilir.

(4)Hazineyardımının%40ilveilçeörgütlerinegönderilir.GenelMerkez’ce
ilveilçelerineğitimve zorunlu giderleriharcamalarıiçintüzüğegöre
ayrılmasıgerekenmiktar,yukarıdakioranagörebelirlenenmiktara
dahildir.

Değişim Gerekçesi: İl ve ilçelerin eğitim dışında zorunlu giderleri vardır. Bunun da 
belirtilmesi lazımdır. 

(5)HazineyardımınınİlveİlçeÖrgütlerinedağıtımına,ödemeşeklive
zamanınailişkinesaslarherdönemdePartiMeclisi’ncebelirlenir.

 
KESİN HESAP

Madde-82

(1)GenelMerkez’inkesinhesabıkurultayca,ilveilçeörgütlerininkesin
hesaplarıkendikongrelerindeincelenirvekararabağlanır.

 
HESAP YÖNETMELİĞİ

Madde-83

(1)Partihesaplarıbilançoesasınagöredüzenlenir.

(2)Partigelirlerinintoplanmasındaveharcamalardauygulanacakkurallar,
bütçevekesinhesabınhazırlanması;geliralındılarınınvetutulması
zorunludefterlerinbiçimi,basımıvedağıtımı,örgütyönetimbirimlerinin
bukonudakigörevlerivesorumlulukları,SiyasiPartilerKanunu’nun
öngördüğüilkelerevekurallarauygunolarakdüzenlenen“Hesap
Yönetmeliği”ilebelirlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
“EĞİTİM, PROGRAM, TÜZÜK VE 

YÖNETMELİKLER”
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PARTİ İÇİ EĞİTİM

YENİ TÜZÜK TASARISI
CHP, ARTIK ÜYELERİNİN PARTİ İÇİ EĞİTİMİNİ 
HER ŞEKİLDE GELİŞTİREREK, AİDİYET 
DUYGUSUNU PEKİŞTİRİP, KİŞİLERE DEĞİL 
FİKİRLERE BAĞLI, ÖZGÜR ÜYELER YARATMA 
PEŞİNDE
Madde-84

(1)Partiiçieğitim,Parti’ninilkeleri,değerleriveamaçlarıdoğrultusunda
üyelerinnitelikleriningeliştirilmesiveetkinlikkazanması,tümörgütün
tüzükveprogramuyarıncasağlıklıyapılanmasıiçingerekliçalışmaların
yürütülmesidir.Siyasal konularda bilinçlenen üyeler parti içi 
kararların oluşumu aşamasında, yapılan tartışmalarda görüşlerini 
daha sağlıklı bir şekilde ifade etme olanağına kavuşacaklardır. 
Parti içi eğitim sayesinde üyeler, demokratik haklarını kullanma 
konusunda ve partilere karşı sorumlulukları hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır. Aynı zamanda güncel siyasette sürekli olarak biçim 
bozmaya uğratılan yakın tarihi parti içi eğitimde çok daha iyi 
öğrenme fırsatı bulan genç Partili, kötü propagandalara alet olmadan 
Parti’ye olan aidiyet duygusunu pekiştirebilecektir. Hedef; bilgili, 
bilinçli, sorumluluğuna sahip çıkan, öneri yapma ve eleştiri hakkını 
kullanmaktan geri durmayan, kişilere değil fikirlere bağlı “özgür 
üyeler” yaratmak olmalıdır. ÖzelliklePartiiçigençlerinülkesorunları
vesiyasetkonularındaaydınlatılıp,bilgisahibiyapılmasıamacıyladeğişik
yörelerde“PartiOkulları”açılır.Gençlerimizinçağdaşgereksinimlere
uygunalanlardabilime,teknolojiye,gelişmeye,yeniliğevedeğişimeaçık;
özgürdüşünceyeveinsanasaygılı,yaratıcı,üretkenveerdemli;ülkeye
vetoplumayararlı,ülkesorunlarıvesiyasetkonusundaaydınlatılıp,bilgi
sahibiyapılmasıamacıyla,GenelMerkezveuygungörülecekillerde
“PartiOkulları”açılır.
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Değişim Gerekçesi: Gerçek anlamda Parti’ye yeni katılan gençlerin geleceğe 
bilinçli şekilde sahip çıkmaları, ancak gereken ciddiyette kurulmuş “Parti 
Okulları”nın varlığı ile mümkün olabilir. 

(2)EğitimçalışmalarınıyürütmeküzereGenelMerkezde,ihtiyaçduyulan 
Genel Merkez’den belirlenen ve yürütülen program çerçevesinde,her
ilveilçedePartiOkulukurulur.Herüyetemelsiyasieğitimprogramına
katılır.Her il ve her ilçenin yönetim Kurulu’nda eğitimden sorumlu 
parti sekreteri belirlenir.  

(3)Partibütçesininenaz%15onbeşieğitimiçinayrılır.

(4)Partiiçieğitimeilişkintümkonularyönetmelikiledüzenlenir.

(5)  Genel Merkez parti içi eğitimi sürekli olarak özendirmeli ve üyelerin  
güncel olarak bu eğitim süreçlerine katılabilmeleri için sürekli parti 
eğitmenleri yetiştirmelidir. 

(6) Parti, Parti Okulu eğitmenlerinin katılacağı ve Parti Okulu eğitiminin 
düzenleneceği seminerler hazırlar ve eğitmenleri topluca davet 
ederek ve onlarla “aynı dili konuşarak” Parti’nin felsefesini, tarihini, 
ideolojisini ve programını onlarla paylaşır. 

(7)  Parti Okuluna katılan üyelerin harcadıkları zaman, bir sertifika ile 
değerlendirilir, karşılığını bulur.

(8)  Parti’nin tüm yönetim kademelerinde parti içi eğitimden geçmiş olan 
üyelerin önemli görevlere gelmesi özendirilmelidir.

 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ

Madde-85

(1)BilgiveİletişimTeknolojileriMerkezi,Parti’nintümetkinliklerinde
bilgiveiletişimteknolojilerindenenverimlişekildefaydalanılmasından;
bilişimleilişkilihertürlüçalışmanınplanlanmasındanve
uygulanmasından;donanım,yazılım,içerik,insankaynağıvealtyapı
gereksinimlerininbelirlenmesinden;partibirimleri,kurumlarvebireyler
arasındaçokyönlüelektronikiletişiminsağlanmasından,bilişim
sistemlerindenkesintisizvegüvenlibirbiçimdeyararlanılmasıvebilgi
güvenliğininsağlanmasıiçingerekliönlemlerinalınmasındansorumludur.
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DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM VE ONUN 
OLMAZSA OLMAZ “AKILLI KART”I 
NEDENİYLE, SİYASETİ EN DÜRÜST ŞEKİLDE 
HALKIN KALBİNE TAŞIYAN CHP İÇİN BİLGİ 
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ, ARTIK EN 
KİLİT VE EN ÖNEMLİ PARTİ BİRİMİDİR

(2) CHP, “Akıllı Üyelik Kartı” kısaca “Akıllı Kart’” ile her üyesinin 
gerek bu kart ile gerek bilgisayar üzerinden tüm üyelik haklarını 
kullanabilmesini sağlayan ilk partidir. Bilişim Teknolojileri Merkezi 
(BİTEM) her türlü güvenlik önlemini en sağlam şekilde alarak, 
üyelerimizin gerek ilçede, gerek ilde, gerek genel seçim adaylarının 
veya Cumhurbaşkanı adayının saptanmasında, gerek kurultaylarda 
oylanan kararlarda, gerek Parti’nin iç referanduma gerek duyduğu 
genel siyasi eğilimleri belirleme durumlarında, oy haklarını eksiksiz, 
sorunsuz, hatasız ve güvenli şekilde kullanımını sağlar.

Değişim Gerekçesi: Yeni tüzüğün Parti’yi ve kararlarını gerçek anlamda halka 
açan maddelerinin özü, “Akıllı Üyelik Kartı” ile gerçekleştirilen dijital devrimdir. 
Parti’nin bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi, bu “Akıllı Üyelik Kartı”nın sağlam 
ve güvenli yönetimini sağlamakla yükümlüdür. Parti’nin yeni yapısında bu kart, 
CHP’nin olmazsa olmaz en önemli yaşamsal destek birimidir. 

(3)BilgiveİletişimTeknolojileriMerkezi’ninişleyişineilişkinkonular
yönetmelikledüzenlenir.

 
ARŞİV, BİLGİ VE PARTİ BELLEĞİ MERKEZİ (ARBİBE MERKEZİ) 

Madde-86

(1)  Genel Sekreter’in ve yardımcılarının yönlendirmesiyle, öncelikle 
geçmişe yönelik her türlü yayın, Ulus Gazetesi’nin belgeleri, arşivi, 
dergi, el ilanı, afiş, bez afiş, rozet ve istisnasız her türlü Parti tanıtım 
yayını ve ürünü bu Merkez’de bir araya getirilir.  
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(2)  Parti üzerine çıkmış her yayın ve ürün de, gelecek kuşaklar için, 
hem eğitici, hem bilgilendirici, hem nostaljik hem de büyük arşiv 
değeri taşıyan unsurlardır. Dolayısıyla bu bilinçle her belde, her ilçe, 
her il, her merkez ve gençlik/kadın kolları, istisnasız her yayın ve 
ürünlerinden, faaliyet raporlarından bunlara eklenebilecek her türlü 
belgeyle beraber, (el yazıları, önemli iz bırakmış parti yetkililerinin 
kişisel eşyaları veya kalemleri gibi) Arşiv, Bilgi ve Parti Belleği 
Merkezine (ARBİB’E) yollamak zorundadırlar.  

(3)  Bu madde, bir tercih değil bir tüzük mecburiyetidir. Bu yayın, ürün 
ve belgeleri sistematik olarak ARBİBE’ye yollamamak, sorumlu her 
birim için bir disiplin suçudur.

ARTIK GEÇMİŞE YÖNELİK ARŞİV 
MALZEMESİNİN TOPLANMASI VE BUGÜNDEN 
GELECEĞE UZANAN SONSUZ ÇİZGİDE YENİ VE 
“GELECEĞİN BULUNMAZ SERVETİ” OLACAK 
OLAN ARŞİV MALZEMELERİ, PARTİ’NİN 
EN TEMEL KİMLİĞİ VE BELLEĞİNİN KALICI 
TAPUSUDUR. BU ARŞİV VE BİLGİ PARTİ 
BELLEĞİ MERKEZİNİN KISA ADI “ARBİBE” 

(4)  ARBİBE Merkezi bugüne ve geçmişe yönelik bilgi toplama ve arşiv 
oluşturma görevlerinin yanı sıra üyelere ve kamuoyuna yönelik bir 
parti gazetesi/veya dergisi çıkarmakla yükümlüdür. Bu yayın e-gazete 
olarak aidatını ödeyen tüm üyelere ulaştırılır. Genel Merkez’in veya 
CHP’li Belediyelerin dönemsel maddi imkanları çerçevesinde ve 
önemli siyasi süreçlerde bu yayın “kağıt gazete” olarak da basılır.

Değişim Gerekçesi: Çağımızda bilginin toplanması, değerlendirilmesi 
ve kullanılması her aşamada en önemli ilerleme ve iktidar arayışının 
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temelini oluşturmuştur. Bu doğrultuda CHP’nin geçmişi ve bugününü 
ilgilendiren her bilgi, bu somut ve dijital arşivin en değerli hazinesidir. Bu 
yeni tüzük maddesi, Parti’ye en kalıcı katkılardan birini yapmış olacaktır. 

PARTİ PROGRAMI İLE PARTİ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASI VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde-87

(1) Partiprogramıiletüzüğündedeğişiklikyapmayetkisikurultayındır.

(2)Değişiklikönerilerini,GenelBaşkan,PartiMeclisiyadakurultayüye
tamsayısınınyirmide ellide birinin değişiklik önergesine yazılı olarak 
Akıllı Kart’la sunulan açık desteğini iletmesi lazımdır.

(3)  Yapılabilecek önerilen tüzük değişikliklerinin çevrimiçi destek 
görebilmesi için, Genel Merkez ve BİTEM, şeffaf ve tarafsız şekilde 
Parti Meclisi ve MYK öneriyi çevrimiçi parti duvarına taşıyarak 
değerlendirmeye açar. Destekler, imzalar ve eleştiriler burada birikir. 
Parti Meclisi ve MYK, Parti’nin üyelerin aktif katılımıyla zenginleşen 
bu canlı çevrimiçi parti duvarından gelen somut önerileri takip 
etmekle mükelleftir.

Değişim Gerekçesi: Parti’nin yaşadığı dijital devrim ve yeni tüzük, kaçınılmaz 
şekilde çevrimiçi “parti duvarında” yeni önerilen maddelerle gelişir, takip edilir, 
tartışılır ve gereken noktada karara bağlanır.

(4)Programvetüzükdeğişikliklerindekararyetersayısıbizzat Kurultay 
mekanında ve çevrimiçi olarak katılankurultayüyetamsayısınınsalt
çoğunluğudur.

(5)  Kurultay’larda yapılan tüzük değişikliği veya değişiklikleri, bir 
sonraki dönem için geçerlidir. Hiçbir şekilde o kurultayda ve o seçim/
kongreler sürecinde uygulamaya konamaz, konması teklif dahi 
edilemez. 

Değişim Gerekçesi: Bu değişikliğin gerekçesi, çok somut bir trajik yaşanmışlıktan 
kaynak almaktadır. 2003 Kurultayı’nda makamını korumaya çalışan Genel 
Başkan’ın kabul edilemez şekilde, rakiplerini son anda Genel Kurul’da saf dışı 
bırakmak için tüzüğü hukuk dışı şekilde değiştirip, bu değişikliği orada yaşama 
geçirmesi, bu tüzük değişikliğini kaçınılmaz kılmıştır.
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YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI

Madde-88

(1)Tüzüğünöngördüğüvetüzükuygulamalarıiçingerekliolanyönetmelikler
üç(3)ayiçindehazırlanır.

(2)Yürürlükteolanyönetmeliklerin,tüzükhükümlerineuygunolarak
değiştirilmesideaynısüreiçindetamamlanır.

(3)KurultayYönetmeliği,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırve
kurultaycaonaylanarakyürürlüğegirer.

(4)TBMMGruplarıİçYönetmeliği,GrupYönetimKurulu’ncahazırlanırve
TBMMGrubuGenelKurulu’nunonayıileyürürlüğegirer.

(5)Ötekiyönetmelikler,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırveParti
Meclisi’nceonaylanarakyürürlüğegirer.

(6)DisiplinYönetmeliği,YüksekDisiplinKuruluileTBMMGrupDisiplin
Kurulu’nungörüşüalınarakhazırlanır.

(7)Yönetmeliklerdedeğişiklikyapmayaveyönetmelikleriyorumlamaya
onaylananorganlaryetkilidir.

(8)Yönetmeliklerdeyürürlüktarihibelirtilir.
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ONUNCU BÖLÜM
“ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ 

MADDELER”
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PARTİNİN TÜZELKİŞİLİĞİNE SON VERME

Madde-89

(1)Parti’nintüzelkişiliğine,kurultayüyetamsayısınınüçteiki(2/3)
çoğunluğununkararıilesonverilebilir.Bukarargizlioylaalınır.

(2)Budurumda,partimallarınınbırakılacağıkurumvekuruluşlarkurultay
kararındabelirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde-90

(1) Butüzüğünyürürlüğegirdiğitarihtemevcuttüzüktümhükümleriyle
yürürlüktenkalkar.

GeçiciMadde–1 

(1) YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı’ncatüzüküzerindeyapılacakinceleme
sonucundamevzuatuyarıncadeğiştirilmesigerekenhükümlerbulunması
halinde,sözkonusudeğişikliklerilkkurultaydaonayasunulmaküzere
PartiMeclisitarafındanyapılır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde-91

(1)Butüzük,kurultaycakabuledildiğitarihteyürürlüğegirer. 

(2)ButüzükhükümleriniPartiMeclisiyürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM 
“KURULUŞ VE İLKELER”
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KURULUŞ VE İLKELER

Madde-1

(1) CumhuriyetHalkPartisi;MUSTAFAKEMALATATÜRK’ünliderliğinde,
AnadoluveRumeliMüdafaa-iHukukCemiyeti’ninveKuvay-ı
Milliye’nindevamıolarak9Eylül1923tarihindekabuledilen“Parti
Tüzüğü”ilekurulmuştur.

(2) CumhuriyetHalkPartisi’ninkurucusu,ilkGenelBaşkanıvedeğişmez
önderiMUSTAFAKEMALATATÜRK’tür.

(3) CumhuriyetHalkPartisi,programındakianlamlarıylaAtatürkçülüğün
“Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik,
Devrimcilik”ilkelerinebağlıdır.

(4) CumhuriyetHalkPartisi,KurtuluşSavaşımızınyüceliğineinanan,laik,
demokratikvesosyalbirhukukdevletindenyana,parlamentersisteme
inanan,aydınlanmaideallerini,emekmücadelelerini,özgürlük,eşitlik
vedayanışmailkelerinibenimseyen,tambağımsızlığıveemperyalizm
karşıtlığınıilkeedinençağdaşdemokratiksolbirsiyasalpartidir.

(5) CumhuriyetHalkPartisihukukunüstünlüğünü,insanhakve
özgürlüklerini,laikliği,çoğulcuvekatılımcıdemokrasiyi,cinsiyet
eşitliğini,sosyaldevleti,sürdürülebilirvekapsayıcıbüyümeyiveazınlık
haklarınasaygılıinsanonurunauygunbarışçıl,hoşgörülüvehakçabir
dünyadüzenininkurulmasınıvazgeçilmeztemelilkeleriolarakkabuleder.
Özgürbirey,örgütlütoplumvedemokratikbarışçıdevletanlayışından
yanabirsiyasipartidir.

(6)GenelmerkeziAnkara’dadır.

(7) Kısaltılmışadı“CHP”dir.Parti’nin,ilkeleriniifadeedenvebiçimi,
ölçüleri,niteliğiyönetmeliklebelirlenen“ALTIOK”luözelbirsimgesive
kırmızızeminüzerinebeyaz“ALTIOK”lubayrağıvardır.

 
AMAÇ

Madde-2

(1) CumhuriyetHalkPartisi’ninamacı,ilkelerivedeğerleridoğrultusunda,
özgürlükçü,eşitlikçi,dayanışmacı,katılımcı,emeksömürüsünekarşı,
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kuvvetlerayrılığınıvehukukunüstünlüğünüesasalan,çağdaşlaikve
çoğulcubirdemokrasiiçerisindegörevyapananti-emperyalistbirpartidir.

a) Ülkeninbirliğivebütünlüğünü,bağımsızlığını,yurttaşların
güvenliğini“YurttaBarış,DünyadaBarış”ilkesidoğrultusunda
koruyupgüçlendirmek,

b) Yurttaşlarınçağdaş,demokratiktemelhakveözgürlükleriningüvence
altınaalınmasınısağlamak,

c) Hakçabirtoplumiçinsosyaladaleti,dayanışmayıveişbirliğini
geliştirmek,

d) Örgütlüveeşitlikçibirtoplumoluşturmak,grevvetoplusözleşme
hakkınıntanınmasınısağlamak,

e) Sürdürülebilirkalkınmayısağlamak,gelirdağılımındakiadaletsizliği
kaldırmak,hertürlüyoksullukveyoksunluklahaktemelinde
mücadeleetmek,tamistihdamhedefineulaşmak,insanonuruna
yaraşıryaşamkoşullarınısağlamak,

f) Ülkemizinveyurttaşlarımızınrefahvesaygınlığınıkorumakve
yükseltmek,

g) Herbireyinkendikişiliğinivepotansiyelinigeliştirmesininönündeki
engellerikaldırmak,

h) Hertürlüayrımcılığavedışlanmayakarşımücadeleetmek;ayrımcılık
vedışlanmaylayüzyüzekalankişilervegruplarladayanışmaiçinde
olmak,

i) Doğayı,çevreyivehayvanhaklarınıkorumak,hertürlüşiddeti
önlemek,

j) Cinsiyeteşitliğinintoplumsalyaşamınheralanındauygulanmasını
sağlamak,kadınakarşıhertürlüşiddetiönlemek,

k) Çocuklarınbireyolaraksahipolduğutümhaklarıkorumakve
çocuklarayönelikhertürlüşiddetveistismarıönlemek,

l) Gençlerinbilimsel,teknolojikvekültürelyeniliklereaçık;özgür,
eleştirelvedemokratikdüşünceyesahipyurttaşlarolarakyetişmeleri
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içingereklilaikvebilimseleğitimkoşullarınıyaratmak,

m) Engellilerinvedezavantajlıgruplarınhaklarınıkorumak,toplumsal
yaşamakatılımınısağlayacakönlemlerialmak,

n) Sanatın,kültürünvesanatçıların,düşünceinsanlarınınrahatça
gelişiminisağlayacaközgürortamıyaratmak;kültürelvetarihsel
mirasınkorunmasıiçingerekliduyarlılığıgöstermek,çağdaş
sanatvekültürümüzüherayrısanatdalıveakademikalanıiçinde
desteklemek,

o) Bilimveteknolojinin,hızladeğişendünyaşartlarıvegelişmeleri
çerçevesindeenbaşarılışekildegençlerimize,ülkeinsanına,yaşam
tarzımıza,uyarlanabilmesinisağlamak,

p) Tümyurttaşlarveinsanlıkiçin,Atatürk’ün“YurttaSulh,Cihanda
Sulh”felsefesininöngördüğüşekildebarışısağlamak,

r) TürkiyeCumhuriyetiVatandaşları’nınhuzurlubirşekilde,ait
olduklarıDevlet’eveyasalarınagüvenduyarakeşitlik,adaletve
esenlikiçindekardeşçeyaşamalarınısağlamaktır.

 
SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI

Madde-3

(1) Parti,Atatürk’ünçağdaşaydınlanmadevrimine,sosyaldemokrasinin
evrenselkurallarına,AnadoluveTrakya’nıntarihselvefelsefibirikimine
saygılıbirkurumdur.

(2) CumhuriyetHalkPartisiveÜyeleriiçinsiyasalyaşamdagörevalmak,
onurlubirtoplumhizmetidir.Erdemliolmak,CumhuriyetHalkPartili
olmanınönkoşuludur.

(3) Siyasalgörevveetkinliklerde,kamusalyararıngözetilmesivetoplumsal
çıkarlarınkorunmasıesastır.

(4) Hiçkimseyiinancına,siyasigörüşüne,yaşamtarzına,düşüncelerine,
etnikkökenine,rengine,diline,yaşına,cinsiyetinevecinselyönelimlerine
göreötekileştirmedenvetoplumuayrıştırmadan“önceinsan”felsefesiyle
hareketetmekönceliktir.
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(5) Partiliiçinbaşarı,Parti’ninbaşarısıdır;siyasaleylemParti’nineylemidir.
BuanlayışlaPartililer,özelyaşamlarında,görevlerinde,işlerindeveüyesi
bulunduklarıkuruluşlardaaklınvebiliminöncülüğündepartiilkeve
değerleridoğrultusundaçalışırlar.

(6) Siyasalyaşamdaerdemliliğe,üretkenliğe,yeteneğe,etikdeğerlere
veemeğeuygunyükselmekesastır.Partililer,builkelerebağlıolarak
toplumhayatınınvepartigörevleriningerektirdiğiniteliklerikazanmak;
sorumlulukyerlerinebaşarılı,bilgili,dürüstveyetenekliüyelerin
seçilmelerinisağlamakiçinsürekliçabaharcarlar.

(7) Parti,katılımcıdemokrasianlayışıylapolitikalarınoluşturulmasında
üyelerin,seçmenlerinvesiviltoplumörgütlerininkatkılarınınalınması
içinteknolojikolanaklarıdakullanarakuygunmekanizmalarıoluşturur.

(8) Eğertüzüğünönerdiğikatılımcılıkmevcutyasalarlaçelişenveaşılamayan
birdurumyaratıyorsa,Parti,yasalprosedürünüişletmekvebudemokratik
uygulamalarıyasalhalegetirmekiçinParlamento’yagerekenkanun
tasarılarınısunarvebunlarınkabulüiçingereklimücadeleyiverir.
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İKİNCİ BÖLÜM
“ÜYELİK”
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ÜYELİK

Madde-4

(1)CumhuriyetHalkPartisi’ne,Parti’ninprogramını,ilkelerinive
tüzüğünübenimseyenveÜyeKayıtFormu’ndabunlarıkabulettiğinive
uygulayacağınıimzalayarakbelirtenvegelirdüzeyineuygunbiraidatı
düzenliolaraködeyenheryurttaşüyeolabilir.

 
ÜYELERİN GÖREVLERİ VE HAKLARI

Madde-5

(1)Parti’yeyılda60ila1200TLarasındaaidatverirler.(Herayenaz5TL
ençok100TLaidatödentisi)Enaltgelirdüzeyindenenyüksekgelir
düzeyinekadarherüyeaydanekadarödeyeceğiniburakamlararasında
kendibelirler.Buradatekkriterüyeninkendibeyanıdır.Bazıülkelerde
görüldüğügibibirgelirskalasıçerçevesindedoğrulayıcıbelgeler
aranmaz.Aidatdeğişiklikleri,Kurultay’ıntasarrufundadır.

(2)Adayüyeler,Parti’yegirişformuylabirlikteçağdaş/evrensel 
sosyaldemokratpartilerdeolduğugibi“aidattaahhütnamesi”de
imzalamalıdırlar.Ayrıcaaidattoplamayöntemleriçeşitlendirilmelive
bankayoluylaödemeninyanısıramakbuzkarşılığıGenelMerkez,ilçe
örgütlerivehattamahalleleriçinaidatsaymanlığıihdasedilmelidir.Aday
üye,üyestatüsükazandığıandanitibarenkredikartıilesürekliaylık
ödemevermeformülüParti’ninveüyenintercihetmesiistenentartışmasız
eniyiyöntemdir.

(3)Aidatınıgeriyedoğru3ayödememişolanüyelerinüyeliğidüşürülmez
amaseçmeveseçilmehaklarınıkullanamazlar.

(4)Yeniüyeler,üyeliklerikesinleştiktensonragerçekleşenilkörgüt
toplantısınayazılıolarakdavetedilerekkendileriniilçeyöneticilerineve
üyelerebizzattanıtmalarıiçinbirfırsatverilir.

(5)Herilçedegörevlendirilecek“YeniÜyeAdaptasyon”sorumluları,yeni
üyenintanışmatoplantısınavetemeleğitimseminerlerinekatılması
konusundailçeyeyardımcıolarakgörevvesorumluluküstlenirlervebu
buluşmayabizzatkatılarakyeniüyeninörgüteintibaketmesiiçinçaba
harcar.
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(6)Öncelikleüyesibulunduklarısandıkçevresindenbaşlayanbirgörevve
sorumlulukbilinciilepartiçalışmalarınakatılırlar. 

(7)Seçimlerdepartiadaylarınaoyvermekle,onlarınkazanmalarınısağlamak
içinçalışmaklaveParti’ninbaşarısınıenüstdüzeyeçıkarmakiçinçaba
harcamaklayükümlüdürler. 

(8)Parti’ninilkelerini,amaçlarını,programını,kurultaybildirgelerinive
kararlarını,seçimbildirgelerini,Parti’ningenelveyerelpolitikaları
ilehizmetleriniherolanaktanyararlanarakyurttaşlaraduyurmakla
görevlidirler. 

(9)Görevaldıklarıpartiorganlarınıntoplantılarına,çalışmalarınakatılır;bu
organlarınkendilerineverdiğiödevleriyerinegetirirler. 

(10)Parti’deyadaParti’ninüstlendiğikamuhizmetlerindekigörevlerini
yerinegetirir;görevdenayrılırkenhizmetingerektirdiğidevirişlemlerini
eksiksizyaparlar. 

(11)Parti’nindüzenlediğiveçağrılıolduklarıeğitimçalışmalarınakatılırlar. 

(12)Mesleklerineveilgialanlarınagöreoda,sendika,dernek,kooperatif,vakıf
gibikurumvekuruluşlardayetkiliorganıngörevlendirmesiüzerineparti
adınaçalışmalarakatılır;buçalışmalarhakkındayetkilipartiorganlarını
bilgilendirirler. 

(13)Yukarıdasayılansiviltoplumkuruluşlarıvedemokratikkitleörgütlerinde
ayrıcabireyselolarakdayeralmalarıpartivetoplumyararınadır;Parti
Üyelerininbuörgütleredekatılaraktoplumsalbilinciyaymasıiçinbir
gayretgösterir.

(14)Parti’ninyerelvegenelpolitikalarınınoluşumunakatkıdabulunurlar. 

(15)Partiiçiseçimlerdeseçmeveseçilmehakkınıözgürcekullanırlar. 

(16)Partiileilgiliyetkiliorganlardanherzamanbilgialabilir;hukuksuzluklar
vehaksızlıklarkarşısındaPartiÖrgütündenkendilerininsavunulmasını
isteyebilirler.
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ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI

Madde-6

(1)Parti’yeüyeolmakisteyenkişi,NüfusHizmetleriKanunu’ndatanımlanan
AdresKayıtSistemi’nde(AKS)bağlıbulunduğuİlçeBaşkanlığınaya
dailçeninbağlıolduğuİlBaşkanlığınadoğrudanbaşvurur.Üyeadayı
başvurusunutamamladığıandakendisineüzerindebaşvurutarihive
numarasıbulunanbir“alındıbelgesi”verilir.Alındıbelgesinivermeyen
MerkeziveyaYerelPartiYöneticisidisiplinsuçuişlemişsayılır.

(2)Üyelikiçinelektronikyolladabaşvuruyapılabilir.Elektronikyolla
başvuranlardanüyeliğeengeliolmayanlarınüyeliklerineMerkezYönetim
Kurulu’ncakararverilir.

(3)Yurtdışındayaşayanyurttaşlarüyelikbaşvurularınıyazılıyadaelektronik
yolladoğrudangenelmerkezüyeyazımbürosunayaparlar. 

(4)Fizikselveyaçevrimiçiyapılanüyelikbaşvurularında,GenelMerkez
ÜyeYazımBürosu’nagelenbelgelerindeğerlendirilmesisüreci,İlçe-İl
GenelMerkezÜyeYazımBürosudahilolmaküzere,engeç30günde
tamamlanır.Üyeliğikesinleşenveyıllıködemesinigerçekleştirenüyenin,
aldığıAkıllıKart’ıylaberaber,üyeliğiaktiveolur.Üyeliktamamlanır
tamamlanmazİlçeBaşkanıveyakendisininyerineİlçeYeniÜye
AdaptasyonSorumlusukendisinePartiTüzüğü,RozetiveProgramını
derhaliletir.BununiçinMadde5-Fıkra4’tesözedilentanışmatoplantısı
veyaözelulakkullanılır.

(5)PartiÜyelikBelgesi/AkıllıKartolarak,oyılınaidatıödenmişolarak
aktiveedilirveParti’nintümseçimveyaPartiiçireferandumlarında
kullanılır.AkıllıKart’ınkaybolması/çalınmasıhalinde,üyeherhangi
birCHPİlveyaİlçeBaşkanlığı’nagiderek,yapılacakbilgisayarkayıt
kontrollerindensonraoradabasılacakyenikartınaanındakavuşur.Yıllık
aidatıödenmemişkartlarlahiçbirseçimeiştirakedilemezvekongreve
kurultaylarakatılınılamaz.

(6) Parti’ninherseviyedesağlıklımalivarlığınısürdürebilmesivetümParti
Üyelerininaidatlarınıdüzenliolaraködemeleriiçingerekliçalışmayı
yapmasıİlveİlçeSaymanlarınıntemelgörevidir. 

(7)Önseçimdeoykullanacaküyelerinseçimtakvimininbaşladığıgün
itibariyleaidatödemelerinidüzenliyapmışolmalarızorunludur.Aidatların
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önseçimtarihiaçıklandıktansonratopluolarakyatırılması,bukonuda
yönetimorganlarınınkararalması,üyeninönseçimdeoykullanmasını
sağlayamaz. 

(8)Kongretakvimiaçıklandıktansonrakongreveyakurultayaotuz(30)gün
kalaüyeliğebaşvuranlar,kongredeveyakurultaydasözkonusumevkilere
adayolamazlarveoykullanamazlar.30günlüküyedeğerlendirmesüreci
kongre/kurultaysonrasınabırakılır.İşbumadde,olağanüstükongreve
kurultaysüreçleriiçindegeçerlidir. 

(9)GenelBaşkantarafındanParti’yeyararlıolacağıgerekçesiyleönerilen
kişilerinMerkezYönetimKuruluonayıylaüyeliğinekararverilebilir.
Bumaddeileüyeliğealınacakşahıslarıntoplumdademokratvedürüst
kimliğiilebilinenvetakdiredilen,çeşitlimeslekalanlarındansaygın
kişilerolmasınadikkatedilir.BuniteliklikişilerinParti’yevetopluma
vereceklerikatkınınbüyükbirartıdeğerolduğusorgulanamazbirgerçek
olmalıdır.Buşekildeüyeliğekabuledilenlerüç(3)ayboyuncayalnızca
seçilmehakkındanyararlanabilirler.

(10)Madde6-Fıkra9’danüyeyazılanlarınoranıilçeüyesayısının%1’ini
geçemez.

(11)Üyekütüğündekayıtlıolanlarvebukütüktekideğişikliklersiyasiparti
sicilinebildirilir.

 
ÜYELİKTE YER KOŞULU

Madde-7

(1) Herüyeyalnızcabirmuhtarlıkbölgesindeüyeolabilirveyalnızcao
ikametgahınınbulunduğumuhtarlıkbölgesindenParti’ninfarklıgörev
noktalarınaseçilebilir.

(2) ÜyelerkayıtlıolduğuilçedışındabaşkabirİlçeÖrgütüorganlarında
görevalamaz.Ancakgeçiciolarak,kendiilçesinindebilgisidahilinde
farklıbirilçedegörevlendirilebilir.

(3) ÜyelerkayıtlıolduklarıildışındabaşkabirİlÖrgütüorganlarındagörev
alamaz. 

(4) Büyükşehirbelediyelerininsınırlarıiçindekiilçelerde,İlçeBaşkanlığıve
İlçeYönetimKuruluÜyeliğiiçinbukuraluygulanmaz.
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(5) Kongrelertakvimininilanındanbaşlayarak,Kongretakvimi
sonuçlanıncayakadaryerdeğiştirmeişlemiuygulanamaz.Şayetbir
üye,kongretakvimiilanındansonramecburentaşınıyorsaveyaevinden
çıkarılmasuretiyleilçedeğiştiriyorsa,Partiaçısındanancakkongre
takvimiilanındanöncekayıtlıolduğuilçedeoykullanabilir.Kurultaydan
sonrayeniikametettiğiadreseveilçeyeüyeliğinitaşıyabilir.

AD SİLME

Madde-8

(1)Birpartilinin,disiplinsuçlarıdışında,başvurmabelgesindeyanlışbilgi
verdiğinin,üyeliğeyazımısırasındayasalarınvetüzüğünöngördüğü
nitelikleritaşımadığınınyadabuniteliklerisonradanyitirdiğinin,başka
birpartidenadaylıkbaşvurusundabulunduğunun,adayolduğunun,
birbaşkapartiadınaeylemliolaraksandıkgörevlisiyadagözlemcilik
göreviyaptığınınsaptandığıdurumlardaİlYönetimKurulu’nunönerisini
değerlendirerekveyaMerkezYönetimKuruludoğrudanolarak,oüyeyi
DisiplinKurulu’nagöndermehakkınasahiptir.Buüyenindurumu
hakkındakigerekçelikararPartiMeclisi’nedetaylıolarakbildirilir.

(2)AyrıcabirsandıkçevresindeParti’yehiçoyçıkmamasıdurumunda
MerkezYönetimKurulu,osandıkçevresindegörevlivePartiadına
kurullardayeralantümüyelerinsilinmesinekararverebilir.

 
PARTİDEN AYRILMA

Madde-9

(1) Partidenayrılmakistediğiniyazılıolarakbildirenüye,imzasınınkendisine
aitolduğusaptandıktansonra,bağlıbulunduğuörgütbirimitarafından
GenelMerkez’ebildirilir.Buüyeler,ÜyeYazımBürosutarafından
kütüktensilinir.

 
ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde-10

(1)Üyelikiçinbaşvurma,askı,itirazveyazımkuralları,ÜyeYazım
Bürosu’nunkuruluşu,işleyişi,kadrolarıveçalışmayöntemleri,üye
kütüğü,üyekaydınıntutulması,PartiKimlikBelgesivebiçimi,hangi
tarihlerdenasılyenileneceği,adsilmeninveParti’denayrılmanınesasları
veüyelikleilgilidiğerbütünişlemlereilişkinusulveesaslar,Üyelik
Yönetmeliğiiledüzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
“PARTİ ÖRGÜTÜ”
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PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde-11

(1)PartiÖrgütü,GenelMerkez,İl,İlçeÖrgütleri,PartiGruplarıileKadın
KollarıveGençlikKolları’ndanoluşur.

(2)GenelMerkezorganlarışunlardır:

a) Kurultay
b) GenelBaşkan
c) PartiMeclisi
d) MerkezYönetimKurulu
e) YüksekDisiplinKurulu
f) BakanlıklarİzlemeKurulu(Parti’ninmuhalefetteolduğudönemlerde)
g) BuKurul,PartiMeclisi’ningörüşlerialınarak,Parti’ninGrubu

içindendemokratikyöntemlerlebelirlenir.

(3)İlçeörgütününorganlarışunlardır:

a) İlçeKongresi
b) İlçeBaşkanıveİlçeYönetimKurulu
c) BeldeBaşkanıveBeldeYönetimKurulu

(4)İlÖrgütününorganlarışunlardır:

a) İlKongresi
b) İlBaşkanıveİlYönetimKurulu
c) İlDisiplinKurulu

(5)Partigruplarışunlardır:

a) TBMMGrubu
b) İlGenelMeclisiGrupları
c) BelediyeMeclisiGrupları

(6)KadınveGençlikKolları,İlçe,İlveGenelMerkezorganlarıarasındayer
alırvegençpartililerözgürceörgütlenerekfaaliyetlerinisürdürürler.
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MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ

Madde-12

(1) Herilçeninhermuhtarlığınakayıtlıüyeler,kendimuhtarlıktemsilcilerini
akıllıkartlaseçerler.Adaylar,Kongresüreçleribaşlamadanüç(3)hafta
önceilçeninwebsitesindeaçıklanır.

(2)Hermuhtarlıkbölgesinde,muhtarlıkbölgesitemsilcileribulunur.
ButemsilcilerbağlıbulunduklarıİlçeBaşkanlıklarınınsorumluluğu
altındaçalışır.Temsilcileringörevegelmesi,görevininsonaermesive
çalışmasınailişkinesaslaryönetmelikiledüzenlenir.

 
BELDE ÖRGÜTÜ

Madde-13

(1)İlveİlçeMerkezleridışındabelediyeolanyerlerdeBeldeÖrgütükurulur.
BeldeÖrgütleri,İlçeBaşkanlıklarınabağlıdır.

(2)BeldeÖrgütü,BeldeBaşkanıveenazdört(4),ençokon(10)üyeden
oluşanyönetimkuruludur.

(3)BeldeBaşkanıileBeldeYönetimKurulu’nunseçimi,çalışmayöntemleri,
görevvesorumluluklarıileyetkileriyönetmelikledüzenlenir.

 
İLÇE BAŞKANI 

Madde-14

(1)İlçeBaşkanı,İlçeKongresinceilçeyekayıtlıtümüyelerinAkıllıKart’la,
kongresalonundaveyauzaktançevrimiçikullanacaklarıoylarlaseçilir.
İlçeçevresindeParti’nintemsilcisiolupİlçeÖrgütünüyönetir.İlçe
YönetimKurulu’na,İlçeveBeldeBelediyeMeclisGrupları’nabaşkanlık
eder. 

(2)İlçeBaşkanıyerelsorunlarını,çalışmaplanını,hedeflerinivebüyüme
stratejileriniheryıl28Ocak’tanönceGenelMerkez’ebildirir.İlçe
Başkanı’nıngörev,yetkivesorumluluklarıyönetmelikiledüzenlenir.
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İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde-15

(1)İlçeYönetimKurulu,İlçeBaşkanıile: 

a) Nüfusu20.000’denazolanilçelerdeon(10)üyeden
b) Nüfusu20.000-50.000(50.000dahil)arasındaolanilçelerdeoniki

(12)üyeden
c) Nüfusu50.000-100.000(100.000dahil)arasındaolanilçelerdeon

dört(14)üyeden
d) Nüfusu100.000-500.000(500.000dahil)arasındaolanilçelerdeon

altı(16)üyeden
e) Nüfusu500.000’denfazlaolanilçelerdeonsekiz(18)üyeden

oluşur.

(2)İlçeçevresindeParti’ninbaşarısıiçingereklitümçalışmalarıyürütür.

(3)PartiMeclisi,İlçeYönetimKurulu’nuntalebiyleilçeninüye,nüfusve
partiliseçmensayılarınıdadikkatealarakyukarıdabelirtilenyönetim
kurulusayılarınıyarıoranınakadarartırabilir. 

(4)İlçeYönetimKuruluÜyeleriilebuüyelerinsayısıkadaryedeküye,
İlçe’yekayıtlıtümüyelerinAkıllıKart’la,kongresalonundaveyauzaktan
çevrimiçikullanacaklarıoylaseçilirlervesıralanırlar.Üyeliklerde
boşalmaolduğundacinsiyetvegençlikkotasıgözetilerekyedeküyeler
sırailegörevegetirilir.

 
İL BAŞKANI

Madde-16

(1)İlBaşkanı,İl’ekayıtlıtümüyelerinAkıllıKart’la,kongresalonunda
veyauzaktançevrimiçikullanacaklarıkongresürecindegizlioylaseçilir.
İlçevresindeParti’nintemsilcisiolupİlÖrgütü’nüyönetir.İlYönetim
Kurulu’na,İlyadaBüyükşehirBelediyeMeclisiGrubu’na,İlGenel
MeclisiGrubu’nabaşkanlıkeder.

(2)İlBaşkanıbölgeselsorunlarını,çalışmaplanını,hedeflerinivebüyüme
stratejileriniheryıl28Şubat’tanönceGenelMerkez’ebildirir.İl
Başkanınıngenelgörevvesorumluluklarıyönetmeliklebelirlenir.
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İL YÖNETİM KURULU

Madde-17

(1)İlYönetimKurulu,İlBaşkanıile:

a) Nüfusu1.000.000’akadarolanillerdeyirmi(20)üyeden
b) Nüfusu1.000.000-2.000.000(2.000.000dahil)arasındaolanillerde

yirmidört(24)üyeden
c) Nüfusu2.000.000-10.000.000(10.000.000dahil)arasındaolan

illerdeotuz(30)üyeden
d) Nüfusu10.000.000’uaşanillerdekırk(40)üyedenoluşur.

(2)İlçevresindeParti’ninbaşarısıiçingereklitümçalışmalarıyürütür.

(3)PartiMeclisi,İlYönetimKurulu’nuntalebiyleilinüye,nüfusvepartili
seçmensayılarınıdadikkatealarakyukarıdabelirtilenyönetimkurulu
sayılarınıyarıoranınakadarartırabilir.

(4)İlYönetimKuruluÜyeleriilebuüyelerinsayısıkadaryedeküye,İl’e
kayıtlıtümüyelerinAkıllıKart’la,kongresalonundaveyauzaktan
çevrimiçikullanacaklarıoylaseçilirlervesıralanırlar.Üyeliklerde
boşalmaolduğunda,cinsiyetvegençlikkotasıgözetilerekyedeküyeler
sırailegörevegetirilir.

 
İL-İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK 
HÜKÜMLER

Madde-18

(1)Parti’ninbirdençokorganındaüyeolunamaz.İkinciderecedahilolmak
üzerekanvekayınhısımlarıileeşler,aynıkuruldabulunamazlar.

(2)ÖrgütBaşkanı,YönetimKuruluÜyeleriarasındanİl-İlçeSekreterini,
Saymanını,EğitimSekreterini,BilişimSorumlusunu,yeterikadarBaşkan
Yardımcısınıvebunlarıngörevalanlarınıbelirler.

(3)Bugörevliler,ÖrgütBaşkanıtarafındanyadaKurulÜyeleri’ninüçte
birinin(1/3)yazılıönerisiveüyetamsayısınınüçteikisinin(2/3)
güvensizlikoyuylagörevlerindenalınabilirler.ÖrgütBaşkanı,istifaeden
yadagörevindenalınanlarınyerinevarolanYönetimKuruluÜyeleri
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arasındanatamayapar.Boşalanyönetimkurulusandalyesi/leriyerinede,
ayrılankişiileaynıkotadanolanyedeküyegelir.

(4)İlveİlçeKadınveGençlikKolları’nınkongreleri,aynenKurultay’daki
gibi,Kongreden45-70günarasıbirsüreönceyapılırvebukolların
seçilmişbaşkanları,Kongre’deYönetimKurulu’nunilkseçilmişüyesi
olarakkabuledilirler.

(5)Yönetimkurulları,enaziki(2)haftadabir(1),öncedenbelirlenmiş
günvesaatteçağrıyapılmaksızınolağanolaraktoplanır.Ayrıcagerekli
durumlardabaşkantarafındançağrılıolarakolağanüstütoplantıyapılır.
ToplantılaraKadınveGençlikKollarıBaşkanlarıdakatılır,görüşlerini
açıklayabilir,önerilerdebulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(6)YönetimKurullarıüyetamsayısınınsaltçoğunluğuylatoplanır,
katılanlarınçoğunluğuilekararverir.

(7)Birbiriniizleyenüç(3)toplantıyamazeretsizkatılmayanüyeninKurul
Üyeliğidüşer.Üyeliğindüşmesineilişkinkararakarşıbirüstyönetim
kurulunaitirazedilebilir.Üstyönetimkurulununkararıkesindir.

(8)Geçerlibirmazeretolmadanüstüsteüç(3)olağantoplantısınıyapmayan
ÖrgütBaşkanıveYönetimKurulu’nundüşmüşsayılmasınaMerkez
YönetimKurulukararverebilir.

(9)İlveİlçeYönetimKurullarınınçalışmausulleri,görevleriveötekitüm
konularyönetmelikledüzenlenir. 

 
GENEL BAŞKAN 

Madde-19

(1) GenelBaşkanadayıolmakiçin,adayınPartiÜyetamsayısının
enaz%3’ününAkıllıKartı’ylaçevrimiçiolarakdesteğinialması
gerekmektedir.Üyeler,GenelBaşkanlığaadayadayıolanüyelerin,
hedefveprogramlarınıyakındantanıyabilmekiçinüç(3)adayadayı
hakkındayazılıöneriverebilirler.GenelBaşkanadaylarınadestek
formu,Kurultay’danotuz(30)günönceaçılır,tamkırksekiz(48)
saatöncekapanır.GenelBaşkanadayadaylarınınhiçbiritümyurttan
gelmesigereken%3’lükdesteklimitineulaşamazsa,ençoküyedestek
tercihialmışilküçadayadayı,GenelBaşkanlığaadayolur.Türkiye’nin
heryerindekikayıtlı,yıllıkaidatınıödemişüyelerinAkıllıKart’ıyla
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kurultaysüresindeGenelBaşkanseçiminegeçildiğindeyanikurultayın
2.gününde,önceadaylıkhakkıkazanmışolanüyeler,kurasırasıyla
süresizolarakkonuşurlar.İkincigün,konuşmalarınbitmesinitakiben,
DivanBaşkanlığıbildirdiktensonra,sekiz(8)saatboyuncatümüyelerin
AkıllıKart’la,Kurultay’daveuzaktançevrimiçiolarakGenelBaşkan
adaylarıoylanır.Hiçbiraday,dokuz(9)saatsonundasaltçoğunluk
sağlayamazsaüçüncügünsaat12.00’yekadarençokoyalaniki(2)
adaytekraryarışırlarveençokoyalarakçoğunluğusağlayanadayGenel
Başkanseçilir.Çoğunluk,kurultayıuzaktançevrimiçiolaraktakipeden
vestadyumdafiilenkatılantümüyelerinAkıllıKart’larıylakullandıkları
oylarıylasaptanır.HerGenelBaşkanadayınınüçergözlemcisinin,Genel
Başkandestektercihleriningelipbiriktiğidijitalplatformdabulunmave
buakışıvedijitalsayımgelişmelerinitakipetmehakveyetkilerivardır. 

(2) KendiGenelBaşkanlığısüresince,üstüsteiki(2)GenelSeçimden
iktidarakarşımuzafferçıkamayanyaniiktidarıdevralamayanveya
iktidardaysamuhalefetekarşıiktidarıkaybedenvebirsonrakiGenel
Seçimler’detekrariktidarayükselemeyenGenelBaşkandüşer,yani
koltuğunufiilenkaybeder.Parti’ninseçimittifakıveyakoalisyonla
iktidarıalmasıveyaelindekiiktidarıkorumasıseçimkaybısayılamaz.
AncakyukarıdabelirtilenhallerdePartiotomatikolarakOlağanüstü
Kurultay’ataşınırvebaşkanlığıdüşenGenelBaşkanneoKurultay’da
neardındangeleniki(2)OlağanKurultay’da(OlağanüstüKurultaylar
hariç)GenelBaşkanlığatekraradayolamaz.HiçbirPartiiçitüzük
değişimiveyamaddeyorumubuOlağanüstüKurultay’aotomatikgidişin
işletilmesinekarşıbirgerekçeoluşturamaz,buamaçlahiçbirsiyasi
manevrayapılmasıteklifdahiedilemez.

(3) Partiyi,GenelBaşkantemsileder,PartiÖrgütünüyönetir. 

(4) GenelBaşkan,disiplinkurullarıdışında,bütünPartiÖrgütünün
başkanıdır. 

(5) Partiyibağlayıcıdemeçlervermeyevebildirileryayımlamayayetkilidir.
GenelBaşkanbuyetkisinigörevlendireceğikimseleredekullandırabilir. 

(6) Herkademedekiorganlarıvegörevlileri,birlikteyadaayrıayrı
toplantıyaçağırabilir.

(7) Parti’nintümkurullarınınveörgütünsağlıklıçalışmasının,yurtçapında
doğaldenetleyicisiveteminatıdır.

(8) Yetkiliorganlarcaverilenkararlarınilgililerceuygulanmasınıdenetler. 
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(9) Partiörgütüneveilgilileregerekligördüğübildirimleriyapar. 

(10)GenelMerkezorganlarıileParti’ninTBMMGrubu’nunuyumlu
çalışmasınıgözetir. 

(11)GenelBaşkan,Kurultay’datümüyelerinyaptıklarıtümkonuşmaları
dinlemekveyanıtlamaklayükümlüdür.

(12)GenelBaşkan,geçici/kısasüreliyokluğundaveyaolağandışı
rahatsızlığındakendisinevekilliketmeküzereGenelBaşkan
Yardımcılarındanbirinigörevlendirir.GenelBaşkanVekili,vekillikettiği
süredeGenelBaşkan’ınyetkilerinikullanır.

 
PARTİ MECLİSİ

Madde-20

(1)PartiMeclisi,kurultaydansonraParti’ninenyüksekveenyetkilikarar
organıdır. 

(2)PartiMeclisi,Türkiye’ninheryerinden,aidatlarınıödemişAkıllıKart
taşıyankayıtlıüyelerinkatılımıylastadyumdaveyauzaktançevrimiçi
oykullanarakseçilir.Kurultaycagizlioylaseçilmişdoksan(90)üyeden
oluşur.

Doksan(90)üyeşuşekildeoluşur: 

- GenelBaşkan
- 1GençlikKollarıGenelBaşkanı
- 1KadınKollarıGenelBaşkanı
- 4BilimPlatformu
- 4KültürSanatPlatformu
- 5Milletvekili(TümTürkiyeCHPÜyelerindenenyüksekPMoyualanlar)
- 3Ankara
- 3İstanbul
- 2İzmir
- 2Trakya/Marmara
- 2Ege
- 2Karadeniz
- 2GüneyDoğu
- 2DoğuAnadolu
- 2Akdeniz
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- 2İçAnadolu
- 19CinsiyetKotası
- 19GençKotası
- 14Kotalardışıserbestadaylar

Bölgekotasındanseçilecekisimler,kesinliklegerçekikametadresleriolarak
oilveoilinilçelerindenbirindeoturaninsanlardanseçilir.BukonudaParti’yi
yanıltmakisteyenPMÜyesi’ninüyeliğidüşer.

AldıklarıoysayısınavesırasınagörePartiMeclisi’ninyirmi20yedeküyesi
belirlenir.

(3)Üyeliklerdeboşalmaolduğunda,cinsiyet,gençlikvediğerkotalarve
bölgelergözetilerekyedeküyelersırailegörevegetirilir.

(4)PartiMeclisiengeçkırkbeş(45)gündebirGenelBaşkan’ınçağrısı
üzerineveGenelBaşkan’ınbaşkanlığındatoplanır.

(5)Toplantınıngündemiilegörüşülecekraporlarvetasarılar,engeçüç(3)
günöncedenüyeleregönderilir.

(6)GenelBaşkandoğrudanyadaPartiMeclisiüyetamsayısınınbeşte
birinin(1/5)yanionsekiz18üyeningerekçevegündembelirterekyazılı
istemdebulunmasıdurumundaPartiMeclisi’niolağanüstütoplantıya
çağırır.

(7)PartiMeclisitoplantılarına,Parti’ninTBMMGrupBaşkanvekilleri,
GrupYönetimKuruluÜyeleridekatılabilir,sözalabilirveönerilerde
bulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(8)GenelBaşkan,PartiMeclisiÜyelerinegeçiciyadasürekligörevler
verebilir.

(9)Birbiriniizleyenüç(3)olağantoplantıyamazeretsizkatılmayanParti
MeclisiÜyesinin,üyeliğiningizlioylaveüyetamsayısınınsaltçoğunluğu
iledüşürülmesinekararverilebilir. 

(10)PartiMeclisi’nden,yerelseçimveyamilletvekiliseçimlerindeadayolmak
isteyenlerbunugerçekleştirebilmekiçinPartiMeclisi’ndenistifaetmek
zorundadır.PartiMeclisi’ndenistifaedenpartilihangikotadanseçildiyse,
yerinePartiMeclisiyedeklerdenyerinegeleceküye,aynıkotadan
olmalıdır.

(11)PartiMeclisi’nintoplantıkurallarıveçalışmayöntemleriyönetmelikle
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düzenlenir.
 
PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde-21

(1)Partiprogramı,kurultaykararlarıveseçimbildirgeleridoğrultusundaiç
vedışgelişmelerleilgilipolitikavestratejikararlarıalır. 

(2)MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanançalışmaraporunuvekesinhesabı
inceleyipkararabağlayarakkurultayasunar.Yıllıkbütçeyivebilançoyu
onaylar.

(3)MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanankurultaygündemleriileseçim
bildirgeleriniinceleyipkararabağlar.

(4)MerkezYönetimKurulu’nunhazırladığıyönetmeliktaslaklarınıkarara
bağlar.

(5)MerkezYönetimKurulu’nun,PartiMeclisiÜyeleri’ninveParti
Kurulları’nınsunduğuraporları,önerilerivetasarılarıgörüşüpkarara
bağlar.

(6)Hükümetkurma,hükümetekatılma,hükümettençekilmekonularında
kararverir.BukonularıngörüşüldüğüPartiMeclisitoplantısına,TBMM
GrupBaşkanvekilleriveGrupYönetimKuruluÜyelerikatılırveoy
kullanırlar. 

(7)Seçimlerdepartiadaylarınınseçimi,kayıtlıtümüyelerleyapılır.Genel
Başkangenelseçimlerdetoplamadaysayısının%3’ünüaşmayacak
orandaGenelMerkezkontenjanındanadaygösterebilir.Buyöntemlerve
yüzdeoranlarıPartiMeclisiveyaGenelBaşkantarafındandeğiştirilemez,
değiştirilmesiteklifdahiedilemez.

(8) PartiMeclisi’ninsaltçoğunluğuileyedibölgedebölgeselsiyaset
planlaması,ilörgütlerininbölgeseldiyaloğudenetimiveseçim
kampanyalarınıyürütmekörgütlerarasıkoordinasyonusağlamak
amacıylaBölgeBaşkanlıklarıatamasıyapılır.Yetkiveçalışmaalanları
yönetmelikiledüzenlenir.
 

(9)Uluslararasıkuruluşlaraüyelikkararıverebilir.Ancakbukararın
verilipduyurulmasındansonrageçenotuz(30)güniçinde,kurultay
üyelerininbeştebirinden(1/5)yazılıistekgelirsekonukurultayınolağan
toplantısındayadaivedidurumlarda,olağanüstütoplantısındakarara
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bağlanır.Birayiçindeböylebiristekgelmemişsekararkesinlikkazanır.

(10)GenelBaşkan’ınyada MerkezYönetimKurulu’nunveyaParti
Meclisi’ndenon(10)üyeninönerisiüzerinedisiplincezalarının
bağışlanmasınıkararabağlar.

 
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde-22

(1)MerkezYönetimKurulu,Parti’ninenüstyönetimorganıdır.Genel
Başkan,GenelBaşkanYardımcılarıveGenelSekreter’denoluşur.Genel
Başkan,MerkezYönetimKurulu’nunbaşkanıdır.

(2)GenelBaşkanYardımcılarıveGenelSekreter,GenelSekreter
Yardımcıları,GenelSayman,PartiMeclisiüyeleriarasındanParti
Meclisi’ninoylarıileseçilir.MYKÜyelikSeçimleriiçin,GenelBaşkan
veyahiçkimseanahtarlisteçıkaramaz,PartiMeclisiÜyesiherkesMYK
Üyeliğineadayolabilir.CHP’ninGenelBaşkandışındasekiz(8)Genel
BaşkanYardımcısı,bir(1)GenelSekreteriveüç(3)GenelSekreter
Yardımcısıolur.ToplamMYKüyesayısı20’dir. 

(3)GenelBaşkan,PartiMeclisiiçindenüç(3)çalışmaarkadaşınıMYK’ya
doğrudanseçmehakkınasahiptir.GenelBaşkanveGenelBaşkan
kontenjanıylaseçilmişbuüç(3)kişivePartiMeclisiÜyesidışındakalan
onaltı(16)koltukiçinyapılır. 

(4)Dokuz(9)GenelBaşkanYardımcısınınsorumlulukalanları
 
HernekadarGenelBaşkanYardımcılarıParti’ningeneltemsiliyetinde
önemlibirnoktadaolsalarda,yinedeherbirinebelirlisorumluluk
alanlarıverilmiştir.

- Ekonomi,SanayiveKalkınma
- Gençlik,SporveÜniversiteler
- DışPolitika
- TanıtımveTurizm
- Tarım,DoğaveÇevre
- Kültür-Sanat
- İnsanHakları,HukukveAnayasa
- Devlet-BürokrasiveKurumsalİlişkiler
- İdariveMaliİşler

Budokuz(9)GenelBaşkanYardımcısı’nınsorumlulukalanıolacaktır.
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(5)MYKÜyeleri,PartiMeclisi’nindörttebiri(1/4)’ninyazılıönerisiveüçte
ikisi(2/3)’ninoyuylagörevlerindenalınabilir.BoşalanMYKÜyeliğiiçin,
PartiMeclisindetekrarseçimyapılır.

(6)GenelBaşkan’ınyokluğunda,belirlediğiGenelBaşkanVekili,Merkez
YönetimKurulu’nabaşkanlıkeder. 

(7)TBMMGrupBaşkanvekilleri,KadınKollarıveGençlikKollarıGenel
Başkanları,MerkezYönetimKurulutoplantılarınakatılabilirler,görüşve
önerilerdebulunabilirler;ancakoykullanamazlar. 

(8)MerkezYönetimKurulu,haftadabirgünçağrıyapılmaksızınsalt
çoğunluklatoplanır.İvedidurumlardaGenelBaşkan’ınçağrısıylaher
zamantoplanır.Aksinehükümyoksaüyetamsayısınınsaltçoğunluğuyla
kararalır. 

(9)MerkezYönetimKuruluÜyeleri,görevlerininkapsamveniteliğinegöre
yeterikadaryardımcıyadauzmanlaçalışmayapabilirler.Buyardımcı
veuzmanlarmilletvekilleri,PartiMeclisiÜyelerivebunlarındışında
kişilerarasındanilgiliMerkezYönetimKuruluÜyesi’ninönerisiveGenel
Başkan’ınonayıilebelirlenir. 

(10)MerkezYönetimKuruluÜyelerimazeretlerihalindeGenelBaşkan’ı
bilgilendirerekhangiMerkezYönetimKuruluÜyesi’ninkendisinevekalet
edeceğinibelirler.

(11)İdariveMaliİşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısı,saymanlık
işlerinideyürütür.Yılsonubilançosunuvekesinhesaplarıdüzenler.
İllerdenveilçelerdengelenkesinhesapları,GenelMerkezkesinhesabı
ilebirleştirirveMerkezYönetimKurulu’nunonayınasunar.Parti’nin
gelirlerinintoplanmasında,harcamalarınyapılmasında,heraşamadayasa
vetüzükhükümlerineuygunluğusağlar.Parti’nindemirbaşlarınınve
malvarlığınınkorunmasınıgözetir.

(12)GenelSekreter,GenelBaşkanYardımcılarıilegörüşüpGenelBaşkan’ı
bilgilendirerekMerkezYönetimKurulugündeminiveGenelBaşkan’ın
belirleyeceğiPartiMeclisigündeminihazırlar.MerkezYönetimKuruluve
PartiMeclisitoplantısınailişkintutanaklarındüzenlenmesini,kararların
imzalanmasınıvemuhafazaedilmesinisağlar.

(13)GenelSekreter,herdurumvesıfatlabütünyargıkurumlarındaözelya
daresmidaire,kurumvekuruluşlarda,gerçekkişiler,özelyadaresmi
tüzelkişilerleolanilişkilerdeGenelBaşkanadınabizzatyadavekille
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partiyitemsileder.

(14)GenelSekreterlik,alttagörevtanımıbulunanüç(3)GenelSekreter
Yardımcısı’nınçalışmalarınıizlemek,koordineetmekonlarınönerileriyle
değişikkitleörgütleriyleveyadiplomatlarlatoplantılardüzenlemekve
GenelSekreterliğinbirbütünolarakkoordinelivedayanışmaiçinde
çalışmasınısağlamaklagörevlidir.TümbuçalışmalardanGenelBaşkan’ı
haberdaredervegerektiğinoktalardakatılımınısağlar.Ayrıcaörgüt
kaydınınveörgütpolitikalarınınhazırlanmasıvesağlıklıyürütülmesini
sağlar.Parti’yeyeniüyeolanvatandaşlarıntüzükteyeralanhaklarına
eksiksizvebiranöncekavuşmasınıteminataltınaalır.Örgütün
genişlemesiüyesayısınınartmasıiçinyurtçapındaçalışmayapar.
GenelSekreter,PartiMeclisi’ninveGenelBaşkan’ınsaptadığıParti
sözcülüğünüdeüstlenir.CHPpolitikalarınımedyayavekamuoyuna
aktarılmasınısağlar.

(15)GenelSekreterYardımcılarıgörevleri:

a) 1.GenelSekreterYardımcısı,(DemokratikKitleÖrgütleri,
DerneklerveSendikalardanSorumluGenelSekreterYardımcısı)
yurtçapındagençlikdernekleri,sporkulüpleri,sendikalar,
vakıflar,hertürlüsiviltoplumkuruluşlarıvetümdemokratikkitle
örgütleriyleilişkilerden,Parti’ninbuörgütlerlesağlıklıilişkiler
sürdürmesindensorumludur.
 

b) 2.GenelSekreterYardımcısı,(Halklaİlişkiler,İnternet/Sosyal
MedyadanSorumluGenelSekreterYardımcısı)yurtçapındabütün
örgütünveGenelMerkez’inkararlarınıneniyişekildeülkeye
yansıtılabilmesiamacıylasosyalmedyasından,buyöntemleve
diğerpropagandaaraçlarıyla(kitap,broşür,flama,afiş,elilanı)
Parti’ninpolitikalarınınenetkinşekildetoplumaduyurulmasından
sorumludur.
      

c) 3.GenelSekreterYardımcısı,(DışİlişkilerdenSorumlu
GenelSekreterYardımcısı)uluslararasıdünyaörgütleri(BM,
Unesco,Who),baştaAvrupaolmaküzere,yurtiçindetüm
büyükelçiliklerleiletişim,Parti’nintümdünyadakiyurtdışı
örgütlerivetemsilcilikleriyleiletişim,dünyadakisosyaldemokrat
partilervederneklerleiletişimdensorumludur.Yurtdışındaki
Partitemsilciliklerindenetlenmesinden,yönlendirilmesindenve
onlardangelecekfikirveönerileriGenelMerkez’etaşımasından
sorumludur.Bugöreviüstlenecekpartilininçokiyibildiğiİngilizce
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dışında,Fransızca,Almanca,İspanyolcaveArapça’danenazbirine
dahasözlüveyazılıolarakhakimolmasışarttır.GenelSekreter
Yardımcısı’nınbürosundagörevalanheryardımcısıdaİngilizce
dışındaenazyukarıdasayılandillerdenbiriniçokiyiderecede
bilmesilazımdır. 

d) Herüç(3)GenelSekreterYardımcısıayrıcaGenelSekreter’in
yaptığıgibiPartipolitikalarınıyaymakveyurtçapındasavunmakla
sorumludur.

 
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde-23

(1)Kurultay’ınvePartiMeclisi’ninkararlarınıuygular.Parti’ninprogramı,
ilkeleri,amaçlarıdoğrultusundatümçalışmalarıyürütür.Parti’nin
yönetimineilişkinhertürlüişveişlemleriyapar.

(2)Partiörgütünüyönetir.Yasalara,tüzükveyönetmeliklereuygun
çalışmasınısağlar.GenelMerkezorganlarıhariçtümörgütkuruluş
işlemleriniyürütür.

(3)Parti’ninhukukivarlığınıkorur.Bununiçinyasalaravetüzüğeuygun
bütünkararlarıalır.

(4)Parti’ninhükümetle,diğerpartilerlevesiviltoplumörgütleriyle
ilişkilerinidüzenler,bukonudagerekentümkararlarıalır.

(5)Çalışmaraporunuhazırlar,kurultayasunulmaküzerePartiMeclisi’nin
onayınasunar.

(6)Yıllıkbütçeyihazırlar.PartiMeclisi’ninonayınasunarveuygular.Parti
kesinhesabınıhazırlayıponayiçinPartiMeclisi’nesunar.Süresiiçinde,
GenelBaşkanadınaAnayasaMahkemesi’neveYargıtayCumhuriyet
Başsavcılığı’nagönderir.

(7)Parti’ninuluslararasıilişkilerinidüzenler,çalışmalarıyürütür.

(8)Yönetmeliktaslaklarınıhazırlar,PartiMeclisi’nesunar.

(9)Yasavetüzükkurallarınauygunçalışmayanörgütlerigörevlerindenalır,
yerinekurullaratar,süresiiçindeolağanüstükongreleriniyapmalarını
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sağlar.

(10)Kongrelertakviminihazırlarvesüreciyürütür.

(11)Parti’ninamaçlarınauygunolaraktaşınırvetaşınmazmaliletaşıt
araçlarıalır,kullanır,işletiryadasatar.TaşınmazmallarınsatışıiçinParti
Meclisi’ndenyetkialır.

(12)Partigelirleriniarttırmakamacıilehertürlüönlemialır,gelirmakbuzları
bastırır,örgütegönderir.

(13)Üyelikkütüklerinitutar.

(14)MerkezYönetimKurulu’nunçalışmailkeleri,yönetimesaslarıveöteki
konularyönetmelikledüzenlenir.

 
GÖREVİN BOŞALMASI

Madde-24

(1)PartiÖrgütündebirgörevlininkendiisteğiilegörevindenayrılmasıya
dadeğişiknedenlerlegörevinboşalmasıdurumundayenibirgörevli
belirlenir.

(2)GenelBaşkanlıkkoltuğuboşaldığında,PartiMeclisiyeniGenelBaşkanı
seçmekiçinkurultayıengeç(45)güniçindetoplantıyaçağırır.Busüre
içindeGenelBaşkanlıkgörevleri,PartiMeclisi’ndebelirlenenGenel
BaşkanYardımcısıtarafındanyürütülür.

(3)PartiMeclisi’ndeboşalanüyelikler,sırasıylayedeküyelerledoldurulur.
PartiMeclisi’nebütünyedeküyelerçağrıldıktansonra,üyesayısı,üye
tamsayısınınüçteikisinin(2/3)altınadüştüğünde,PartiMeclisiiçin
seçimyapılmaküzereGenelBaşkankırkbeş(45)güniçindekurultayı
toplantıyaçağırır.

(4)İlveİlçeBaşkanlığıboşaldığında,olağankongreyekadargörevyapmak
üzereyenisi,İlveİlçeYönetimKuruluÜyeleriyadapartililerarasından,
İlveİlçeYönetimKurulu’nunüyetamsayısınınsaltçoğunluğuylave
geciktirilmedenseçilir.

(5)İlveİlçeYönetimKuruluÜyeliklerindeboşalmaolduğunda,yedekleri
iledoldurulur.Bütünyedeklerinçağrılmasındansonrakurulüyelerinin
sayısı,üyetamsayısınınüçteikisinin(2/3)altınainerseyadaasıl
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üyeliklerdeaynıgüniçindeyarıdanfazlaboşalmaolursa,başkanve
kurul,yedekleriylebirliktedüşmüşolur.BudurumlardaMerkezYönetim
Kurulu,illerdekırkbeş(45),ilçelerdeotuz(30)güniçindeolağanüstü
kongreyapmaküzereillerdeyedi(7),ilçelerdebeş(5)kişilikgeçicikurul
atar.Toplantıyapmamanedeniylekurullarındüşmesidurumundadabu
hükümuygulanır. 

(6)Ancakdüşmetarihinde,herhangibirseçimyadareferandumtarihine
altı(6)ayyadadahaazbirzamankaldığıtakdirdeMerkezYönetim
Kuruludoğrudanyadailyönetimkurulunugörevlendirerekgecikmeden
yenibiryönetimkuruluoluşturur.Budurumdacinsiyetvegençlikkotası
uygulanır. 

(7)Diğerhususlaryönetmelikledüzenlenir.
 
GÖREVDEN ALMA

Madde-25

(1) Hiçbirsiyasigerekçeyle,seçilmişPartiKurulu,İlveyaİlçeYönetim
Kurulu,GenelBaşkanveyaMYKkararıylagörevdenalınamaz.Olağan
siyasiakışçerçevesinde,“seçimlegelenseçimlegider”ilkesineuygun
olarak,görevdenalmayerine“geriçağırma”yanikongreyiyenilemek
esastır.ÇokzarurigördüğüdurumlardaMYKbuhakkınıkullanabilir.

(2)Yasalarda,tüzükteveyönetmeliklerdeöngörülengörevvesorumlulukları
vemaliyükümlülükleriyerinegetirirkenbütçesuiistimaliyapanveya
adıyüzkızartıcısuç,ticariyolsuzluk,ihaleyefesatkarıştırma,hırsızlık,
dolandırıcılık,güvensuiistimali,ağırhapiscezasıgerektirendavalara
vesoruşturmalarakarışan;Parti’ninilkelerinevetüzüğüneaçıkçaaykırı
söylemlerdebulunanveParti’nin,amaçlarınaveçalışmakurallarınaaykırı
hareketedenİl,İlçe,BeldeBaşkanıveYönetimKuruluÜyelerini,Merkez
YönetimKurulu,üyetamsayısınınüçteiki(2/3)çoğunluğuylavegizli
oyla,gerekçesinibelirterekgörevdenalabilir.

(3)İlYönetimKurulu,aynıesaslarlavegerekçesinibelirterekİlçe
Başkanı’nı,İlçeYönetimKuruluÜyeleri’ni,BeldeBaşkanı’nıveBelde
YönetimKuruluÜyeleri’nigörevdenalabilir.Budurumdakarar,beş(5)
güniçerisindegerekçesiilebirlikteGenelMerkez’ebildirilir.

(4)İlçeYönetimKurulu,aynıesaslarlavegerekçesinibelirterekBelde
BaşkanıveBeldeYönetimKuruluÜyeleri’nigörevdenalabilir.Bu
durumdakarar,beş(5)güniçerisindeİlBaşkanlığı’naveGenelMerkez’e
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bildirilir.

(5)Belde,İlçeveİlYönetimKurullarıMYK’nınönerisivePartiMeclisi’nin
kararıilegörevdenalınır.

(6)MYKkararıilegörevdenalınanlar,gerekçelikararıntebliğinden
başlayarakbeş(5)güniçerisindePartiMeclisi’neitirazdabulunabilir.
Gündemealınanitirazınkabulüvegöreveiade,PartiMeclisi’ninüçte
ikisinin(2/3)çoğunluğuylagerçekleşebilir.Taraflar,PartiMeclisi
toplantısısürerkendinlenmeküzereçağırılabilirlerveGenelMerkez’de
hazırbulunmakdurumundadırlar. 

(7)Ayrıcaseçimlerdeüyesayısınıniki(2)katıoyalamayanbelde,ilçe
veilörgütleriMYKtarafındangörevdenalınırvebudurumdabu
örgütlerinkongreleriüç(3)ayiçerisindeotomatikmantoplanır,sonuçları
değerlendirirveyeniyönetimibelirler.

(8)MerkezYönetimKuruludışındakiüstörgütbirimincegörevdenalınanlar,
kendisinigörevdenalanyönetimbirimininbirüstündekiörgütbirimine,
gerekçelikararıntebliğindenbaşlayarakbeş(5)güniçindeitirazedebilir.
İtirazüzerineon(10)güniçindekararverilir.İtirazınkabulüiçinilgili
kurulunüyetamsayısınınüçteiki(2/3)çoğunluğugerekir;aksitakdirde
itirazreddedilmişolur.İtirazüzerineverilenkararkesindir.

(9) İtirazdabulunmuşolmak,görevibırakmayıvedevretmeyigeciktirme
nedenisayılmaz.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM

Madde-26

(1)Başkangörevdenalınmışsayönetimkurulukendiüyeleriyadapartililer
arasındanolağankongreyekadargörevyapmaküzereüyetamsayısının
saltçoğunluğuylabirbaşkanseçer. 

(2)İlBaşkanıveİlYönetimKurulubirlikteyadayalnızİlYönetimKurulu
görevdenalınmışsaMerkezYönetimKurulu,başkandahilyedi(7)
kişilikbirgeçicikurulatar.İlgeçicikurulugörevdenalmakararının
bildirilmesindenitibarenkırkbeş(45)güniçindeseçimleriyapmak
üzereolağanüstüilkongresinitoplar.Partiyioilde(veyabeldeveya
ilçede)Kongre’yegötürengeçicikurulüyeleri,olağanüstükongredeaday
olamazlar.
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(3)İlçeBaşkanıveİlçeYönetimKurulubirlikteyadayalnızİlçeYönetim
KurulugörevdenalınmışsaİlYönetimKurulu,başkandahilbeş(5)
kişilikbirgeçicikurulatar.İlçegeçicikurulugörevdenalmakararının
bildirilmesindenitibarenotuz(30)güniçindeseçimleriyapmaküzere
olağanüstüilçekongresinitoplar. 

(4)Geçicikurullardagörevalanlar,olağanüstükongrelerdeadayolamazlar.

(5)İlYönetimKurulu’nunatadığıgeçicikurulunüyeleriolağanüstükongrede
adayolamayacaklarıiçin,öncedenbugörevikabulettiğinedairvebu
kabulleberaber,kongredeadayolamayacağınınbilincindeolduğunu
belirttikleriyazılıbeyanlarınıimzalıolarakalınmasıgerekmektedir. 

(6)İllerdekırkbeş(45),ilçelerdeotuz(30)güniçindekongrelertoplanmaz
veyeniyöneticilerseçilmeziseilleriçinMYK,ilçeleriçinİlYönetim
Kurulu,yenibirgeçicikurulatar.Buseferillerdeotuz(30),ilçelerde
yirmibir(21)güniçindeyinekongrelertoplanamazveyeniyöneticiler
seçilemeziseelçektirmesonaerervegörevdenalınanİlveİlçeYönetim
Kurullarıbirçağrıyagerekkalmadankendiliğindengörevlerinedönerler.

(7)Olağanüstükongrede,üstörgütbiriminingörevdenalmanedenlerini
saptayanraporuokunur.Görevdenalınanlarınvegörevdenalanüstörgüt
biriminintemsilcileri,dilerlerseaçıklamayapabilirler.Buaçıklamalardan
sonragörüşmeaçılmaz;seçimyapılır.SeçilenBaşkanveYönetimKurulu
Üyelerigörevdenalınanlarınsüresinitamamlar.

 
KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI

Madde-27

(1)GenelMerkez,il,ilçeörgütlerinde“KadınKolları”ve“GençlikKolları”
kurulur.Gençlikkollarınaüyeolmanınüstsınırı,otuz(30)yaştır(otuz
(30)dahil).CHPKadınveGençlikKolları’nınKurultaylarınınolağan
veolağanüstütoplantılarıveçalışmayöntemleri,GenelMerkez’in
onaylayacağıyönetmeliklerlebelirlenir. 

(2)Bukollariki(2)yıldabir(1)kongrevekurultaylarınıanakademekongre
vekurultaylarındanbir(1)ayönceyaparlar. 
GençlikKollarıGenelBaşkanıveYönetimKurulu’nunveyaKadın
KollarıGenelBaşkanıveYönetimKurulu’nunbuKongreveKurultay
sürecini,mücbirsebeplerdışında(deprem,ağırsalgın,savaşveyabenzeri)
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ertelemehakkıyoktur.AynışekildeGenelMerkez’inhiçbirorganınınbu
KongreveKurultaysüreciniiptaletmekveyatehiretmekhakkıyoktur.
KadınKollarıveGençlikKolları,Parti’ninenönemliorganlarıarasında
yeralırveçalışmalarıaksamayauğramadansürer.GençlikveKadın
Kolları,birGenelBaşkanYardımcısı’nabağlıkalmadan,bağımsızolarak
çalışırlar.GenelBaşkan’akarşısorumludurlar,GenelSekreter(lerle)
iletişimhalindekalarakkendiçalışmalarınayönverirler. 

(3)GençlikveKadınKolları,KurultayvePartiMeclisiseçimisürecinde
göreceğimizgerekçelerle,tümkurullarınıeksiksizvezamanındaseçmek
zorundadır. 
GençlikveKadınKurultayları’nda,aynenDemokratikDijitalDevrim
Tüzüğü’nünöngördüğüşekilde,GençlikKurultayı’ndatümotuz(30)
yaşvealtıgençüyeler,KadınKurultayı’ndatümkadınüyelerinAkıllı
Kart’larıylakullandıklarıoylarlayönetimbirimleriseçimleri,tümadaylık
koymuşüyelerüzerindenyapılır. 

(4)GençlikveKadınKolları’nın,GenelMerkezYürütmeKurullarıyirmişer
kişidenoluşur.GençlikKollarıYürütmeKurulu’nunyarısıkadınlardan
oluşur.

(5)SeçilenGençlikKollarıGenelBaşkanıveKadınKollarıGenelBaşkanı,
anakademedekayıtlıbulunduklarıİlçeveİlYönetimKurulu’nunveParti
Meclisi’nintemsiliyetveoyvermehakkıolandoğalüyesidir.

(6)KadınveGençlikKolları’nınaynenherilinörgütügibikendi
kongrelerindekararalmakkoşuluylakurultayadoğrudanbirkarartasarısı
sunmahaklarıvardır. 

(7)Herilveilçe,yıllıkbütçesindentoplamenaz%10olmakkaydıyla
yetermiktardapayı,KadınKollarıveGençlikKollarıiçinayırır.Genel
MerkezdeKadınKollarıGenelBaşkanlığı’naveGençlikKollarıGenel
Başkanlığı’na,Parti’ninyıllıkbütçesindenyetermiktardapayayırır.Bu
paylarbelirlenirkenilgilikolyönetiminingörüşüalınır. 

(8)KadınKolları’nınveGençlikKolları’nınharcamaları,ilgiliilveilçe
saymanı,GenelMerkez’deiseİdariveMaliİşlerdenSorumluGenel
BaşkanYardımcısıtarafındanyapılır. 

(9)KadınveGençlikKolları’nınörgütlenmesi,seçimleri,çalışma
yöntemleriveötekikonularyönetmelikledüzenlenir.Tüzüğüngörevden
alma,görevinboşalmasıvegörevdenalınanlarınyerineseçimeilişkin
hükümleribukollarınGenelBaşkanlarıveMerkezYöneticileriileİlve
İlçeBaşkanlarıveyöneticileriaçısındandauygulanır.
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YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Madde-28

(1)UlusalveuluslararasımevzuatauygunolmakkaydıylavePartiMeclisi
kararıylatümyabancıülkelerdevebuülkelerdekiuluslararasıkuruluşlar
nezdindeyurtdışıtemsilciliklerikurulabilir.PartiMeclisiyurtdışı
temsilciliğikurulacakyeniülkelerbelirleyebilir.

(2)Yurtdışıtemsilciliklerininamaçları:

a) YurtdışındayaşayanyurttaşlarımızarasındaPartiTüzüğüveProg-
ramıdoğrultusundaCHPdayanışmasınıartırmak,Partiyeüyeolmak
isteyenleriçingerekliüyelikişlemlerinibaşlatmak,tanıtımamaçlı,
siyasal,sosyal,kültürelvebilimseletkinliklerdebulunmak,

b) YurtdışındayaşayanvatandaşlarımızınTürkiye’dekisiyasalsüreçlere
veseçimlerekatılmalarınısağlayıcıçalışmalaryapmak,

c) Yurtdışındayaşayanvatandaşlarımızıbulunduklarıülkelerdekisiya-
salgelişmelerleilgiliolarakbilgilendirmek,partiprogramıveilkele-
rineparalelörgütlerdeyeralmalarını,siyasalsüreçlerekatılmalarını
teşviketmek,

d) Yurtdışındayaşayanvatandaşlarımızıngerekyaşadıklarıülkelerle,
gerekTürkiye’yleolanilişkilerindekarşılaştıklarısorunlarısaptamak,
çözümönerileriüretmek,sorunlarınınçözümünekatkısağlayacak
çalışmalardabulunmak,

e) GenelMerkez’inyurtdışındauygungöreceğitanıtım,teşvikveben-
zeriçalışmalarakatkıdabulunmak,

f) Kadınlarvegençlereyönelikçalışmalaryürütmek,

g) Partininuluslararasıilişkilerininkurulmasıvegeliştirilmesinekatkı
yanındaçağdaşsosyaldemokratpartilerileköprüoluşturmak,

h) Buçalışmalardaeşzamanlılıkveeşgüdümsağlamaaçısındankardeş
sosyaldemokratpartilereüyeolmakveevrensel,barışçıhedeflerive
ortakpaydalarıtakipetmek.

(3)Temsilcilik,kendiiçindeişbölümüyaparakbirbaşkanyardımcısı,bir
sekreterüye,birdesaymanüyebelirler. 
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(4)Yurtdışıtemsilciliklerininkuruluşları,amaçları,görevleri,çalışma
yöntemleri,GenelMerkez’leilişkilerivedenetimleri,ekyönetmeliklerle
detaylandırılır. 

(5) Temsilcilik,MerkezYönetimKurulutarafındanbelirlenenveilgiliülke
sınırlarıiçindedaimiadresiolan,biribaşkanolmaküzere,enazbeş̧(5),
ençokdokuz(9)kişitarafındankurulur. 

(6) MerkezYönetimKuruluveüyesiolantümyurtdışıilişkilerdenvetem-
silciliklerdensorumluGenelSekreteryardımcısıtarafındankendilerine
“TemsilcilikYetkiBelgesi”verilerekbaşkanveüyeolarakgörevlendirilen
kişiler,engeç̧altı(6)ayiçinde,temsilcilikaçılacakülkeyasalarınauygun
olarakhazırlıklarınıtamamlayarak,yıllıkfaaliyetprogramlarınıGenel
Merkez’egönderirlerveilkgenelkurullarınıyaparlar.

 
BİLİM PLATFORMU VE KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Madde-29

(1)GenelMerkez’de,büyükşehirlerde,illerdeveihtiyaçduyulanilçelerde
BilimPlatformuveKültürSanatPlatformukurulur.GenelMerkez’in
Kurultay’dasomutlaşacakBilimPlatformuveKültürSanatPlatformu
Üyeleri’ninseçimleridışında,herilçeveheril,kendibölgesininen
değerliyazarları,sanatçıları,akademisyenlerivebiliminsanlarıve
konularladoğrudanilgiliüyelerleberaberbukurullarıoluşturmak,
çalıştırmakveil/ilçeyönetimtoplantılarınadavetetmekleyükümlüdür.
Parti,herilveçevresindegerekBilimPlatformu’na,gerekKültürve
SanatPlatformu’nabüyükönemvererekyıllardırTürkiye’deiktidarların
ihmalettiğibuikianaaydınlanmaalanındakiilerlemeleri,sorunları
veçözümlemeleriyakınolaraktakipedecek,üyelerinivekamuoyunu
bilgilendirecektir

(2)BilimPlatformuveKültür-SanatPlatformu’nunkuruluşu,amaçları,
görevleri,çalışmayöntemleri,GenelMerkez’leilişkilerivedenetimleri
yönetmelikledüzenlenir. 

(3)Büyükşehirlerdışındakalanherilyönetimi,kendiilininveilçelerinin
gereklerinevegerçeklerinegöreBilimPlatformu,Kültür-SanatPlatformu
veDanışmaKurullarınıbirleştirmehakkınasahiptir.Büyükşehirlerdeise
BilimPlatformuveKültür-SanatPlatformu,DanışmaKurullarınaenaz
ikişerüyeverir. 
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DANIŞMA KURULLARI

Madde-30

(1)GenelMerkez,İlveihtiyaçduyulanİlçeÖrgütleri’nde,Danışma,
İzlemeveDeğerlendirmeKurullarıoluşturulur.BuKurullar,ülkeve
yereldüzeydetanınmışbilim,sanat,kültürvesiyasetinsanlarıile
demokratikkitleörgütleritemsilcilerininkatılımlarıileoluşturulur.
Bunoktada,ilerici-Atatürkçüdernekler,yayınlar,sendikalar,gençlik
örgütleri,sosyaldemokratdüşüncegrupları,meslekodalarıtemsilcileri
iletoplumunnabzınıtutanvepartiileeşzamanlıolaraknefesalmasını
sağlayanküçükhalkmeclisleriolarakçalışırlar.Ayrıca,Danışma,İzleme
veDeğerlendirmeKurulları’ndagerekParlamentogerekİlYöneticiliği
düzeyinde,geçmişteParti’yebüyükhizmetlervermişolankadroların
üstündeneyimindenvePartikültüründenengenişşekildeyararlanılır.
Butoplantılaryerel,genelvehattabazenuluslararasıpolitikkonuların
tartışılacağı,Türkiyeiçingerekliçözümlemelerinvebeyinfırtınalarının
devreyesokulacağıplatformlardır.

(2)İlçeDanışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nunönerileriileİl
Danışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nunönerileri,GenelMerkez
Danışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu’nagönderilir.
A.MerkezDanışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurulu,MerkezYönetim
Kurulu’nunbilgisidahilindeAnkara’daherzamanvegerekgördüğünde
bölgelerdetoplantıyapar.
B.Danışmakurullarınınönerileri,ilçedenile,illerdendePartiGenel
Merkezi’ne(MerkezDanışmaKurulu’na)gönderilir.
MerkezDanışma,İzlemeveDeğerlendirmeKuruluBaşkanıveenaziki
(2)üyesiPartiMeclisi’ninoyhakkıolmayankatılımcılarıolarak,Parti
Meclisitoplantılarınakatılırlarvegörüşlerinisunarlar.

(3)İlveİlçeDanışma,İzlemeveDeğerlendirmeKurullarıdört(4)ayda
birilveilçeBaşkanlarınınbaşkanlığındatoplanır.İlDanışma,İzleme
veDeğerlendirmeKurulu,MerkezYönetimKurulu’nun,İlçeDanışma,
İzlemeveDeğerlendirmeKurulu,İlYönetimKurulları’nınbilgisi
dahilindetoplanır. 

(4)BuKurullarınoluşumu,çalışmaesasları,görevleriveötekikonular
yönetmelikiledüzenlenir.

(5)Madde29Fıkra4’tebelirtildiğiüzere: 
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Büyükşehirlerdışındakalanherilyönetimi,kendiilininveilçelerinin
gereklerinevegerçeklerinegöreBilimPlatformu,Kültür-SanatPlatformu
veDanışmaKurullarınıbirleştirmehakkınasahiptir.Büyükşehirlerdeise
BilimPlatformuveKültür-SanatPlatformu,DanışmaKurullarınaikişer
üyeverir.

ARAMA KONFERANSLARI

Madde-31

(1)DanışmaKurulları’nınTürkiye’nindeğişikilveilçelerindeki
buluşmalarınındoğrultusunda,Ankara’dagenişbirsporsalonunda
toplanarakbeyinfırtınasıyapar. 

(2)DanışmaKurulları,katılımcılarınınengenişhaliylebirAramaKonferansı
gerçekleştirerektoplumunnabzını,gündemdeolanentartışmalıkonular
veyatersinegündemegelmeyenkritikkonularıgündeminealarak,
seçmeninvehalkınsesinidinleyecektir. 

(3)AramaKonferansları,yılda(enaz)birkeretoplanır,gereğinegörebir(1)
yadaiki(2)günsürer.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Madde-32

(1)Engeçüç(3)aydabir,MYK’nınönerisiGenelBaşkan’ındavetiyle
ilBaşkanlarıtoplantısıyapılır.ToplantınıngündemiMYKtarafından
belirlenir.Ülkeningenelsiyasigidişatınagöre,GenelBaşkangerekli
görürseüç(3)aydandahaerkensüreçlerdeilBaşkanlarınıtoplamakta
serbesttir.

 
PARTİ DENETMENLERİ

Madde-33

(1) MerkezYönetimKurulu,örgütleilgiligörevlerininyerinegetirilmesine
yardımcıolmaküzerepartidenetmenlerigörevlendirir.

(2)Partidenetmenlerininçalışmayöntemleri,görevveyetkileriyönetmelikle
düzenlenir.
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ETİK KURUL

Madde-34

(1)PartiÖrgütününvepartililerin,tüzükveprogramdabelirlenenilkeler,
amaçlar,politikalarvesiyasalyaşamanlayışıdoğrultusundagörev
yapmalarınısağlamakamacıylaetikkurallarbelirlemek;partililer,yerel
yönetimler,partigruplarıvepartiorganlarınınkendiiçindevebirbirleriyle
ilişkilerindegörüşbildirmek;buçerçevederaporlarhazırlayarakGenel
Başkan’asunmaküzereGenelMerkez’debirEtikKuruloluşturulur.

(2)EtikKurul;PartiÜyeliğidevametmekkaydıylaCumhurbaşkanlığıile
CHP(veyaSHP’de)TBMMBaşkanlığı,Başbakanlık,GenelBaşkanlık
veBakanlıkyapmışolanlarileGenelBaşkan’caenazyirmi(20)yıldır
aralıksızüyeliğinisürdürenvepartililerarasındanseçilenbeş(5)üyeden
oluşur.

(3)EtikKurulÜyeleri,başkabirpartiorganındagörevalamazlar.TBMM
Üyeliği,Bakanlık,BelediyeBaşkanlığı,BelediyeveİlGenelMeclisi
ÜyeliğigörevleriKurulÜyeliğiilebirlikteyürütülemez.

(4)Kurul,çalışmalarındabağımsızdır.

(5)Kurulungörevveyetkileriileçalışmausulveesaslarıyönetmelikle
düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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“KONGRE VE KURULTAY”
 SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE 
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ÇELİŞKİLİ GÖRÜNEN HALLER İÇİN:
SayınPartili,SayınBasınMensubu,
Buradanitibarenüçnoktada,CHPiçinbuTüzükTasarısıilegetirilenDemokratik
DijitalDevrimveonutaşıyanAkıllıKartçerçevesindeoluşacakseçim,tercihve
uygulamayöntemlerininSiyasalPartilerKanunuileçeliştiğinoktalardaalınacak
kararlarveizlenecekyollarlailgilidir.

SiyasiPartilerKanunu’ndakiçeşitlimaddeler,buradaönerilenDijitalDevrim
uygulamalarıileçelişkiyedüşüyor.Dahadoğrusuişinteorik-bürokratikyanıile
fiilenuygulanan/uygulamakistediğimizyöntemarasındakifarkbirçokinsanaşu
soruyusorduruyor:
BugünküyasalarlaDemokratikDijitalDevrimmaddi/maneviolarakuygulanabilir
mi?
Bununyanıtışu:Madde14(BüyükKongre-Kurultay-veonunlailgiliyapılan
seçimler),Madde19(İlTeşkilatıSeçimiveKongresi),Madde20(İlçeTeşkilatı
Kongresi),Madde21(“Siyasipartileringenelmerkez,ilveilçeorganlarıseçimleri
ileİlKongresivebüyükkongredelegelerininseçimleri,yargıgözetimialtında
gizlioyveaçıktasnifesasınagöreaşağıdakişekildeyapılır”cümlesiyleberaber
uygulanacakprosedürlerindökümünüyapar)

Burada,maddenumaralarıvedeğindikleribelirlikonularıhatırlattığımızbu
tüzükmaddeleriningetirdiğidüzenlemelerde,yasaısrarlatabiiüyelerolarakİl
KongrelerindeveyaİlçeKongrelerindeseçilenüyelerdenoluşanPartililerden
sözeder.Delegelerinoylarıylaşekillenenİlçe,İlveBüyükKongre(Kurultay)
süresincedeParti’ninçeşitlikararlarıalınır,yeniyöneticilerseçilir.
 
SiyasiPartilerKanunu’nagöredelegelerleyapılanbuseçimlerDemokratikDijital
Devrim’inAkıllıKart’latümyurtta,tümüyelerleyürüttüğüseçimyöntemleriyle
tabiikizıtlıkiçindegörünür.
Elinizdekitüzükteyeralankararmekanizmalarında,zatenAkıllıKart’la
gerçekleşenmilletvekiliadaylıklarınıveyaBelediyeBaşkanlıklarıadaylıklarında
veyaCumhurbaşkanıadaylıklarındaherhangibirçelişkiveyasorunteşkiletmez.
Partibuadaylıklarıistediğigibibelirleyebilir. 

SiyasiPartilerYasasıdeğişenekadar,günümüzdekimerkeziyetçibaskılardan
kurtulanakadar,İlçeBaşkanları,İlBaşkanları,PartiMeclisiveGenelBaşkan
seçimleriiçiniseşuyöntemizlenerek,genişhalktabanıölçeğindekararların
çıkmasınınönüaçılmışolur:

Bumevkileriçinikiturlubirönseçimöngörülür.



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

213

İlkturdaaynenbutüzüktaslağındagördüğümüzşekilde,üyelerAkıllıKart’larıyla
oylarınıkullanırlarveİl/İlçeBaşkanınıveyaGenelBaşkanı,KongreveyaKurultay
Salonu’ndan,evlerinden,işyerlerinden,sokaktanveyatatilyörelerindenoy
kullanarakbutaslaktadetaylıolarakanlatıldığışekildeseçerler.

Aynıüyeler,heraşamadabulunduklarıilçe/ilvekurultayiçin,gerekilçedegerek
ildegerekkurultaydakendilerinitemsiledecekdelegelerideaynıyöntemle
seçecekler.

İkinciturdaise,ilkturunençokoyalan,ençoküyedesteğialanadayıtekbaşına
çıkar.Aynışekilde,tümüyelertarafındanseçilendelegeler,bukongreveya
kurultaydatümüyelerdenilkturdaençokdestekoyunuAkıllıKart’laalmışolan
İlçe,İlBaşkanınaveyaGenelBaşkanAdayınaolan“güvenoylarını”vererek,
böylece“SiyasalPartilerKanunu”nauygunolarakBaşkanlarınıveGenelBaşkanı
seçmişolurlar.İlçeveyaİlKongresiveyaKurultayböyleceYerelBaşkanlarıveya
GenelBaşkanıseçmişolur.

Devletin,KongreveKurultaydenetleyicilerininönündeböylecetümseçimler
SiyasalPartilerKanunu’nauygunolarakseçilmişolurlar.

Bunoktadanitibarenokumayadevamedeceğiniztüzüktaslağındaise,bu
mevkileriçintümüyelerinAkıllıKart’larıylayapılanseçimlerde,SiyasalPartiler
Kanunu’nunartıkhiçbirsıfat/mevkiiçinbirengelteşkiletmediğivarsayımından
yolaçıkarakgönülferahlığıylaokuyacağınızmaddelervardır.

Sonuçtaşunuhiçbirzamanunutmayalım.Anglosaksonatasözünündediğigibi
“şayetortadabirniyetvearzuvarsabiryoldabulunur.”Tercümesişöyle:ortada
“dahademokratikolma,“endemokratikolma”gibiniyetleryoksa,tamtersine,
yürütülenesashedef“endemokratik”görünerek,samanaltındansuyürütüptek
adamolarakkoltuğayapışmaktır. 

Gerekdemokratiktüzüğünönündekibuteorik-bürokratikengelleriaşmak,gerek
demokrasiyizirveyetaşımak,tersinetıkanıklıklarıyoketmekiçin“bahaneler”
üretenler(yanitersibahanelerlekendinialdatanlardeğil!)eryadageçgemiyi
yüzdürürler.

İyiokumalar,buparantezdensonradevamedebilirsiniz.
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İLÇE KONGRESİ

Madde-35  

(1) İlçeYönetimKurulu,sorumlulukaldığıgörevsüresineyayılanfaaliyet
raporunuilçekongresindenbir(1)haftaönceilçenintümüyelerine
elektronikpostaileulaştırırvemobiltelefonmesajıilebununönbilgisini
ayrıcaüyeyegeçer.Ayrıcafaaliyetraporubir(1)haftaöncesindenilçe
websitesininanasayfasınaengörülürşekildekonur.

(2)İlçeKongresininÜyeleri,İlçeBaşkanıveİlçeYönetimKuruluÜyeleri,
İlçeçevresindekibelediyelerinPartiliBaşkanlarıveilçenintümüyeleridir.
 

(3)İlçeKongresi’ninOnurÜyeleri,ilçedekayıtlıpartiliyeniveeskiTBMM
Üyeleri,eskiGenelMerkezYöneticileri,eskiİlçeBaşkanları,ilçe
çevresindekibelediyelerineskibaşkanları,ilçedekimeslekörgütlerive
sendikalarınPartiliBaşkanlarıilePartiliMuhtarlardır.

(4)KongreBaşkanı,demokratikolarakçalışmaraporuvediğerkonularda,
yönetimidestekleyen,varsaeleştirenkonuşmalaraeşithakvesüreayırır.
Sonkonuşmalardayönetimyanıthakkınıkullanır. 
Yeterlilikönergesioylanmadanönce,KongreBaşkanıbuönergenin
lehindevealeyhindebirerkonuşmakisteyenüyeleresözhakkıverir.

(5)İlçekongreleri,gündemdebelirtilenkonularıkararabağlar.İlçe
Başkanını,ilçeYönetimKuruluÜyeleriniveyedeklerini,tümilçe
üyelerininAkıllıKartkullanımıileseçer.

 
İL KONGRESİ

Madde-36

(1) İlYönetimKurulu,sorumlulukaldığıgörevsüresineyayılanfaaliyet
raporunu,İlKongresi’ndenbir(1)haftaönce,ilintümüyelerine
ulaştırmaküzeretümilçelerinegeçer.Herilçeyönetimi,bufaaliyet
raporunuelektronikpostailekendiüyelerineulaştırırvemobiltelefon
mesajıilebununönbilgisiniayrıcaüyelerinegeçer.Aynışekildefaaliyet
raporubir(1)haftaöncesindenherilçeninveilinwebsitelerininana
sayfalarınaengörülürşekildekonur.

(2)İlKongresi’ninüyeleri,ilinpartiliTBMMÜyeleri,İlBaşkanıveİl
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YönetimKuruluÜyeleri,İlDisiplinKuruluÜyeleri,İlveBüyükşehir
PartiliBelediyeBaşkanlarıveilintümilçelerinekayıtlıtümüyelerdir.

(3)İlKongresi’ninOnurÜyeleri,ildekayıtlı,PartiMeclisiveYüksek
DisiplinKuruluÜyeleri,eskiTBMMÜyeleri,eskiGenelMerkez
Yöneticileri,eskiİlBaşkanları,ilyadabüyükşehirbelediyelerinineski
başkanlarıileildekimeslekörgütlerivesendikalarınPartiliBaşkanlarıdır.

(4)KongreBaşkanı,demokratikolarakçalışmaraporuvediğerkonularda,
yönetimidestekleyen,varsaeleştirenkonuşmalaraeşithakvesüreayırır.
Sonkonuşmalardayönetimyanıthakkınıkullanır. 
Yeterlilikönergesioylanmadanönce,KongreBaşkanıbuönergenin
lehindevealeyhindekonuşmakisteyenleresözhakkıverir.

(5)İlKongreleri,gündemdebelirtilenkonularıkararabağlar.İlBaşkanını,İl
YönetimKuruluÜyeleriniveyedeklerini,İlDisiplinKuruluÜyelerinive
yedeklerini,üyelerAkıllıKartkullanımıileseçer. 

(6)İlveİlçeKongreleri’ndeseçilecekPartiYönetimKurulu’nda,gençlik
kotasıgözetilerekotuz(30)yaşvealtıenaz%25oranında,kendiiçinde
eşitolacakşekildekadınveerkeküyebulunur.Cinsiyetkotasından
seçilecekdiğerkadınüyelerdeenaz%25orandaseçilirler.Gençlikve
cinsiyetkotasındakiüyeler,tümüyelerinAkıllıKartkullanımıileseçilir.
GençlikkotasıvesilesiylePartiYönetimKurulu’naseçilenkadınüyeler
ilecinsiyetkotasıilePartiYönetimKurulu’naseçilecekkadınüyeler
birleştirilemez.

 
KONGRELERİN SÜRESİ

Madde-37

(1)Kongreleriki(2)yıldabiryapılır.Biryıldanfazlaertelenemez.Başlangıç
vebitiştarihleri(KongrelerTakvimi)MerkezYönetimKurulu’nca
saptanır.

(2)MerkezYönetimKurulu’ncasaptanansüreleriçindeolmakkoşuluylailçe
kongreleriningünleriniilyönetimkurulları,ilkongreleriningünleriniise
MerkezYönetimKurulubelirler.Kongregünlerinibelirleyenyönetim
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birimi,altyönetimbirimleriningörüşünüalır. 

 
KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM

Madde-38

(1)İlKongresininçağrıvebaşvurularıİlYönetimKurulu’nca,İlçe
Kongresininçağrıvebaşvurularıilçeyönetimkuruluncayapılır.İlve
İlçeKongrelerininyeri,günü,saativegündemi,yönetimkurullarınca
enazonbeş(15)günönceİlveİlçeBaşkanlıklarındavewebsitesinde
ilanedilir.Builanda,ilktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsaikinci
toplantınınyeri,günüvesaatidebelirtilir.İkincitoplantınınaynıgün
yapılmasıdurumundaherikitoplantınınarasıüç(3)saattenazolamaz.
Gazeteileilanşartıaranmaz.İlveİlçeKongreleriüyetamsayısının
saltçoğunluğuiletoplanır.İlktoplantıdayetersayısağlanamazsaikinci
toplantıkatılanlarlayapılır.Şukadarki,busayıseçilecekyönetimkurulu
üyetamsayısınıniki(2)katındanazolamaz. 

(2)Kongreyibaşkanyadagörevlendireceğibiryönetimkuruluüyesiaçar. 
  

(3)Gündem,yönetimkurullarıncabelirlenir.Üstörgütbirimininyadakongre
üyelerininondabirinin(1/10)yazılıisteğiilegündemeeklemeyapılabilir.
Kongre,çoğunlukkararıylagündeminsırasındadeğişiklikyapabilir.

 
KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ 

Madde-39

(1) Kongreüyetamsayısı,kongreninyapıldığıbölgedekiüyelerintoplam
sayısıdır. 

(2) Örgütbirimi,üstörgütünkongresininilanedildiğitarihtenönce
kongresiniyapamazsa,üstörgütünkongresinekatılamaz.

(3) Kongrelerdeoykullanacaküyeler,genelmerkezdetutulanvesiyasiparti
sicilinebildirilmişolanüyekütüğüesasalınır.

 
KONGRE BAŞKANLIK KURULU

Madde-40

(1)KongreaçıldıktansonraKongreÜyeleriyadapartililerarasındanbir
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başkan,KongreÜyeleriarasındanbirbaşkanyardımcısıveenazbir
yazmanseçilir.

(2)DisiplinKurullarıBaşkanveÜyeleri,kongrebaşkanlıkkurullarındagörev
alamazlar.

 
KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ

Madde-41

(1) Aksinekararalınmadıkça,kongreoturumlarıaçıktır.

(2) Kongreler,aksinehükümbulunmayandurumlarda,ihtiyaçolanşekilde
gerekliengenişsporsalonuveyastadyumlardayapılır.Kayıtlıtüm
üyelerinkatılımıylagerekkongresalonundagerekçevrimiçihazır
bulunanlarınsaltçoğunluğuilekararalırlar.

(3) Kongrelerdeçalışmavehesapkonuları,bunlarlailgiliraporlar
okunduktansonragörüşülüponaylanabilir.

(4) Organseçimleri,kararlar,AkıllıKartuygulamasıylayapılır.Oylama
yineelektronikortamdaAkıllıKartkullanılarakgerçekleştirilir.

(5) Kongrelerdegündemkonularısıraileelealınır;sözisteyenleresırayla
sözverilir.Konularlailgilisözsüreleri,konularıngörüşülmesine
başlanırkenkongrecesaptanır.

(6) OnurÜyelerivegeçicikurulbaşkanveüyelerisözalabilir,önerilerde
bulunabilir;ancakoykullanamazlar.

(7) Üstörgütyönetimkurulubaşkanıyadatemsilcisine,PartiMeclisi,
YüksekDisiplinKuruluveoilinTBMMÜyelerineistediklerinde,sıra
gözetilmeksizinsözverilir.

(8) İstekliolmasıhalindeçalışmaraporuüzerindebeş(5),diğerkonularda
üç(3)üyekonuşmadanyeterlikönergesioylanmaz.Çalışmaraporuna
yazılıolarakkarşıoyvermeyenYönetimKuruluÜyesiraporüzerinde
konuşamaz.

 
KONGRELERDE ADAYLIK

Madde-42
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(1)Kongrelerdebaşkanadayıolabilmekiçinüyetamsayısınınenaz
%2’sininAkıllıKart’ladolduracaklarıdijitalformileönerilmişolması
gerekir.Kongrelerdeadaylar,seçimleregeçilmedenöncesaptanır.Aday
olmayanlarseçilemez.Üyelerenfazlaüç(3)farklıadayabaşkanlık
önerisidesteğiverebilirler. 

(2)Nüfusu50.000’denfazlaolanyerlerdeBelediyeMeclisiveİlGenel
MeclisiÜyeleribugörevlerindenistifaetmediklerisürecekongrelerde
adayolamazlar.

 
SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI VE OYLAMA

Madde-43 

(1)İlveİlçeKongreSeçimlerindekural,ekranayansıyanbilgisayarageçmiş
çarşaflistedir.Çarşafliste,tümadaylarınyeraldığıtekveortaklistedir.
Çarşaflistedeadaylar,KongreBaşkanlıkKurulu’ncaçekilenkurada
belirlenenharftenbaşlamaküzeresoyadıesasınagöresıralanır.Oylama,
İlveİlçeKongrelerindeobölgeyekayıtlıtümüyelerinAkıllıKartile
haklarınıçarşaflistedeadıolanüyeleriçinkullanmalarıylayapılır.İlve
İlçeKongrelerindeoykullanmakiçinüyelerşahsenkongreyekatılmak
zorundadeğillerdirvebilgisayarlarındanAkıllıKartileçevrimiçiolarak
buhaklarınıkullanırlar.Adaylarınaldıklarıoysırasınagöregenelsıralama
yapılarakasılveyedeküyelerbelirlenir.Ençokoyalanlarasıl,ondan
sonragelenleryedeküyeseçilmişolur.Eşitoyalanlararasındaadçekme
yoluylasırasaptanır.Seçilenlerinsaptanmasındacinsiyetvegençlik
kotasınauyulur.

(2)Gündeminçalışmaraporuvegörüşmelermaddesinegeçilmedenönce
kongreüyetamsayısınınondabirinin(1/10)yazılıönerisiüzerineblok
listeusulüileseçimlerinyapılmasınakararverilebilir.

(3)Çarşafliste;başkan,yönetimkuruluasılveyedeküyeleri,varsadisiplin
kuruluasılveyedeküyeleriayrıayrıyeralır.Listelerbaşkanlıkkurulunca
kesinleştirilir,seçimkuruluncaekranayansıtılır,elektronikortama
aktarılır.

(4)Seçimlerde,kongreyebizzatveçevrimiçikatılanüyetamsayısının(o
bölgedekayıtlıüyeler)oylarınıaldıklarıölçüdesıralamayagirenadaylar
yukarıdanaşağıyaenfazladanenazadoğru,cinsiyetvegençlikkotaları
dagözönünealınaraknihailistesıralanır.
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(5)Kongredesıraseçimleregeldiğinde,KongreBaşkanlıkKurulugörevi,
yetkilivegörevliSeçimKuruluBaşkanlığınabırakır.

(6)Kongrelerveseçimlereilişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
 
OLAĞANÜSTÜ KONGRELER

Madde-44

(1) Üstörgütyönetimkurulukararıylayadabölgedekiüyetamsayısının
%3’ünün,onbeş(15)günlüksüreiçindeAkıllıKart’larınıkullanarak
elektronikimzaylayaptıklarıbaşvurularüzerineyönetimkurulunun
çağrısıylaengeçkırkbeş(45)güniçerisindeolağanüstükongreyapılır.

(2)Onbeş(15)gününbitimindensonraimzageriçekilmesihükümvesonuç
doğurmaz.

(3)Olağanüstükongreningündemi,isteyenlercedüzenlenir.Üyelerin
başvurusununaynı(ortak)gündemleyapılmasıgerekir.Olağanüstü
kongrelerdegündemdenbaşkabirkonugörüşülemez.Seçimyapılamaz.

(4)Ancakolağanüstükongreyiisteyenlerinsayısıkongreüyetamsayısının
%5’inisağlıyorsa,olağanüstükongreningündemine,güvenoylamasıve
seçimmaddelerikonabilir.Butakdirdeseçimyapılabilir.

(5)Toplantıçağrısıyapılmadığıtakdirde,üstörgütyönetimkuruluolağanüstü
kongrenintoplanmasınıveyapılmasınısağlar.

(6)KongrelerTakvimiilanedildiktensonraolağanüstükongreyapılması,
süreçtakvimdenöncebaşlamışolsabileMerkezYönetimKurulu’nun
izninebağlıdır.

(7)Olağanüstükongrelereilişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
 
İTİRAZ

Madde-45

(1)İlveİlçeKongrelerindeseçimindevamısırasındayapılanişlemlerile
seçimsonuçlarına,tutanaklarındüzenlenmesindenitibareniki(2)gün
içinde,yetkilivegörevliseçimkurulunaitirazedilir.İlçeseçimkurulunun
kararıkesindir. 
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(2)İlçekongresiseçimleriileilgiliitirazlar,sonuçlarınilantarihindenitibaren
iki(2)güniçindeoilçedekayıtlıüyelerceİlçeYönetimKurulu’nayapılır.
İlçeYönetimKuruluiki(2)güniçindekararverir.Bukararakarşıiki(2)
güniçindeİlYönetimKurulu’naitirazedilebilir.İlYönetimKurulu’nun
iki(2)güniçindevereceğikararkesindir. 

(3)İlçeKongresininseçimdışındakikararlarınailişkinitirazlar,kongre
üyelerinceiki(2)güniçindeİlYönetimKurulu’nayapılır.İlYönetim
Kurulu’nuniki(2)güniçindevereceğikararlarkesindir. 

(4)İlKongresininseçimdışındakikararlarınailişkinitirazlar,kongrenin
bitişiniizleyeniki(2)güniçindekongreüyelerinceMerkezYönetim
Kurulu’nayapılır.MerkezYönetimKurulu’nunyedi(7)güniçinde
vereceğikararkesindir. 

(5)İtirazlar,yetkilikurullarayazılıolarakyapılır.İtiraz,işleminyürütülmesini
durdurmaz.

 
KURULTAY

Madde-46

(1)Kurultay,Parti’ninenyüksekorganıdır.Yasavetüzükkurallarıiçinde,
toplumunveülkeningenelsorunlarınıvePartitutumunugörüşüpkarara
bağlar.

(2)KurultaydaGenelBaşkan,PartiMeclisiÜyeleriveYüksekDisiplin
KuruluÜyelerikongresalonundaveyauzaktançevrimiçiolarakgizlioyla
veAkıllıKart’laseçilir.

 
KURULTAY ÜYELERİ

Madde-47

(1)Kurultay,doğalüyelerden,onurüyelerindenveParti’ninkayıtlıtüm
üyelerindenoluşur.

(2)DoğalüyelerGenelBaşkan,PartiMeclisiÜyeleri,TBMM’nin
PartiliÜyelerivePartiliBakanlar,YüksekDisiplinKuruluBaşkanı
veÜyeleridir. OnurüyeleriiseParti’nineskiGenelBaşkanları,eski
MilletvekillerivePartiMeclisieskiÜyeleri’dir.Parti’ninKurultayı
Ankara’nınenbüyükstadyumundayapılır.
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(3) PartiÜyeliğidevametmekkaydıylaGenelBaşkanlık,PartiMeclisi
Üyeliği,YüksekDisiplinKuruluBaşkanveÜyeliği,Cumhurbaşkanlığı,
Bakanlık,TBMMÜyeliğiyapmışolanlar;kurultayüyesiolmayanİl
BaşkanlarıileKadınveGençlikKollarıGenelBaşkanları,PartiÜyesi
BüyükşehirveİlBelediyeBaşkanları,meslekörgütlerivesendikalarınen
üstbirimlerininPartiliBaşkanlarıonurüyesidir.

 
KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde-48

(1)Kurultayiki(2)yıldabirtoplanır.Bir(1)yıldanfazlaertelenemez.
Kurultay’ıntoplanacağıyer,günvesaatilegündemiPartiMeclisi’nce
belirlenirveenazotuz(30)günönceGenelBaşkan’caduyurulur.Birinci
toplantıdaçoğunluksağlanamamasınedeniyleikincitoplantınınyapılması
halindeiki(2)toplantıarasındakisüreenazüç(3)saatolmalıdır.

(2)Kurultaytarihindenonbeş(15)günöncesinekadarGenelBaşkanlığa
ulaşmakkoşuluileParti’yekayıtlıüyetamsayısınınenaz%1’ninimzasını
taşıyankonulargeçicigündemealınır.Bukonularıngörüşülebilmesi,
kurultayınkararınabağlıdır.Oylamadanönceönergedeimzasıolanlardan
birisiileMerkezYönetimKuruluadınabirüyekonuşabilir.

(3)AkıllıKartilegerçekleşendemokratikdijitaldevrimile,Anadolu’nun
enücraköşelerindenfilizlenençeşitlikarartasarılarıböylece,internet
ağlarıvesosyalmedyadayayıldıktansonra,bukartveParti’nindijital
gündemmasasısayesinde,kurultayakadarulaşırveTürkiye’ninnabzını
tutan,hattaçözümlemelergetirenbirışıkhalinegelebilir.Buartık,en
altpartikatmanlarıileGenelMerkez/Kurultayarasında,aracıkullanma
mecburiyetiolmadanfikirlerindoğrudanamacınaulaşmasıyöntemidir.
Buyöntemleyapıcıveörnekyerelfikirler,beldedenilçeye,oradanile,
oradanGenelMerkez’eveKurultay’avarabileceklerigibi,gerekliyayılım
vedijitalağlarındesteğiyle,Partikurultaydijitalgündemmasasınakadar
ulaşabilir.

 
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Madde-49 

(1)GenelBaşkan;doğrudanyadaPartiMeclisi’ninkararıyadakurultay
üyetamsayısınınyaniParti’nintümkayıtlıüyelerinin%5’ninonbeş
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günlüksüreiçindeAkıllıKartileyaptıklarıbaşvurularüzerineolağanüstü
kurultayıtoplantıyaçağırır.

(2)Birdenfazlaçağrınınbulunmasıhalinde,GenelBaşkanbuçağrıları
birleştirebilir.Birleştirilerekyapılanolağanüstükurultayçağrısının
gündeminde,herçağrınıngündemiayrıayrıyeralırveayrıayrıoylanır.

(3)Onbeşinci(15.)gününbitimindensonraimzaçekilmesihükümvesonuç
doğurmaz.

(4)Olağanüstükurultayçağrısınıyapanveorganizeedenpartiiçimuhalif
grubunParti’nindijitalgündemtakipmasasınaAkıllıKartilegönderilen
destektercihlerinitakipetmekvedenetlemekhaklarıvardır.

(5)Olağanüstükurultayıngündemi,isteyenlercedüzenlenir.Üyelerin
başvurusununaynı(ortak)gündemleyapılmasıgerekir.Olağanüstü
kurultaydagündemdenbaşkabirkonugörüşülemez.Seçimyapılamaz.
AncakGenelBaşkangündemeseçimmaddesikoyabilir.

(6)Olağanüstükurultayistemindebulunankurultayüyelerininsayısıüye
tamsayısının%7’sininbizzatveyaçevrimiçisağlıyorisegündeme,
güvenoyuveseçimmaddesikonulabilir.

Olağanüstü kurultay, en az on beş (15) gün önce ilgililere duyurulmak 
koşuluyla en geç kırk beş (45) gün içinde yapılır. 
 
OLAĞAN KURULTAY’IN SÜRESİ VE ADAYLARIN SAPTANMASI  

Madde – 50

(1) Kurultayüç(3)günsürer.

(2) Kurultaytoplantıhazirunsayısı,oturumakatılan(bizzatveçevrimiçi
üyelerin)toplamındanoluşur.

(3) GenelBaşkanadayıolmakiçinüyetamsayısınınenaz%3’üAkıllıKart
ilePartiDijitalPlatformu’naadayolmasıyönündetercihkullanır.Bu
tercihlerKurultaybaşlangıçgünvesaatinden,kırksekiz(48)saatönce
sonbulurveKurultay’ınilkgünüresmiolarakaçıklanır.

(4) PartiMeclisiÜyeliği’neadayolmakiçinParti’ninkayıtlıüyesayısının
bindebiri(1)kadarüyeninoadayıKurultay’dankırksekiz(48)saat
önceyekadarçevrimiçisunmasılazımdır.PartiMeclisi’neadayolanlar,
Kurultay’danotuz(30)günönceadaylıklarınıilanederler.Sosyal
medyaya,basın-yayınorganlarınavepartiçevrelerineyansıttıkları



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

223

adaylıkları,GenelMerkez’inDijitalPlatformMasası’nadadoğrudan
yansır.Budijitalmasa,heradayadayınınminimumözgeçmişbilgilerini
deiçerir.Kurultay’danon(10)günöncebaşvurularsonaerer.Parti
Üyeleritümadayadaylarıiçintercihoylarınıkullanabilirler.Kurultay’dan
kırksekiz(48)saatöncegereklidesteğialanlarPartiMeclisi’neaday
olmuşolurlar.Adaylarınçarşaflistedekiyerivenumarasıkurayla
kurultayınilkgünüsaptanacaktır.PartiMeclisiadayadaylarınınhiçbiri
tümyurttangelmesigerekenbinde2’likdesteklimitineulaşamazsa,
ençoküyedestektercihialmışolan300PartiMeclisiadayadayı,Parti
Meclisi’neadayolur.

 
BİRİNCİ GÜN: AÇILIŞ VE KONUŞMALAR

Madde – 51

(1) GenelBaşkanveyagörevlendireceğibirMerkezYönetimKuruluÜyesi
Kurultay’ıaçarveDivanBaşkanlığıiçinönerilerialır.

(2) GenelBaşkan,KurultayaçıldıktansonraKurultayÜyeleriyadaPartililer
arasındanbirbaşkanileyetersayıdabaşkanyardımcısıveyazman
Kurultay’ınonayınasunarakseçilirve“DivanBaşkanlığı”oluşturulur.

(3) Kürsü,seçilenDivanBaşkanı’naterkedilir.

(4) DivanBaşkanısaygıduruşuveİstiklalMarşışartlarınıyerinegetirir.

(5) Divan,GenelBaşkanı,Kurultayaçılışkonuşmasınıyapmakvefaaliyet
raporunusunmaküzerekürsüyedaveteder.

(6) GenelBaşkan’ınkonuşmasınınardından,DivanBaşkanlığı,KesinHesap
Raporu’nusunmaküzere,İdariveMaliİşlerdenSorumluGenelBaşkan
Yardımcısı’nıdavetederveonunsunumununardından,raporunibrasıoya
sunulur.

(7) GenelBaşkan’dansonrabirincigünyapılantümkonuşmalarınenfazla
10’ardakikailesınırlandırılmasıteklifedilir.

(8) DivanBaşkanı,KadınKollarıGenelBaşkanı’nıkonuşmasıiçindavet
eder.

(9) DivanBaşkanı,CHPGençlikKollarıGenelBaşkanı’nıkonuşmasıiçin
daveteder.
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(10)DivanBaşkanıdiğerkonuşmalarbaşlamadanöncePartiMeclisi’neaday
olmayıbaşarmışadaylarınçarşaflistedeyeralacağınumaralılisteiçinön
çalışmasınıyapar.PartiMeclisiseçimlerindekural,dijitalçarşaflistedir.
Çarşafliste,tümadaylarınyeraldığıtekveortaklistedir.Çarşaflistede
adaylar,KurultayDivanBaşkanlığıncaçekilenkuradabelirlenenharften
başlamaküzere,soyadıesasınagöresıralanır.Bukuraçekilipheradaya
birnumaraverdiktensonraPartiMeclisiAdaylarıüçüncügünyapılacak
PartiMeclisikonuşmalarıiçinsosyalmedyadanveyakurultayalanından
tanıtımlarınadevamederler.

(11)Partiadınayapılanaçılışkonuşmalarıardındanbirincigününgerikalan
bölümündedavetlilerdenbaşlayarak,sıraylaDemokratikKitleörgütleri
vekonuşmahakkıolanPartililerkonuşmalarınıyaparlar.Parti’nintüm
yönetimbirimleri,GenelBaşkan,MYK,PartiMeclisiveMilletvekilleri,
hemPartimensuplarının,hemkitleörgütü,sendikavemeslekodası
temsilcilerininkonuşmalarınınherbirinidinlemeklemükelleftirler.
Böylecedemokratikkitleörgütlerivepartililerkonuşmahaklarınısırayla
kullanmışolurlar.

(12)KonuşmalarınsonundaParti’ninGenelBaşkanıveyaGenelSekreteritüm
konuşmalarıdinlediktensonrabirteşekkürkonuşmasıyaparakherbirine
yanıtverir.

İKİNCİ GÜN: 
İLK BÖLÜM : KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI

Madde-52

(1) Kurultay’dagündemdekikonulargörüşülür.Kararlar,Kurultaymekanında
hazırbulunanlarınveuzaktançevrimiçikatılanlarınsaltçoğunluğuyla
alınır.

(2) Kurultay’asunulacakraporveyurdunheryerindengelenkarartasarıları
ileilgilihazırlıkkomisyonlarıoluşturulur.Hazırlıkkomisyonları;
GenelBaşkan’cagörevlendirileceküç(3)PartiMeclisiÜyesi,TBMM
Grubu’ncagörevlendirilecekiki(2)TBMMÜyesi,İlBaşkanlıklarının
görevlendireceğibirerkurultayüyesindenoluşur.Komisyonlar,
Kurultay’danöncetoplanarakraporvekarartasarılarınıgörüşürler.

(3) Kurultay’daTBMMGrubu’ndaniki(2),illerden(1)birertemsilci
kurultaykomisyonlarınaseçilir.GenelBaşkan’cabelirlenen
(3)üçerPartiMeclisiÜyesidekurultaykomisyonlarınakatılır.
Hazırlıkkomisyonlarındangeçenraporvekarartasarıları,kurultay
komisyonlarıncagörüşülüpkurultayasunulur.
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(4) Kurultaykomisyonlarındagörüşmekonusuyapılmışraporvekarar
tasarılarıdışındaönergeverilemez,görüşmeveoylamayapılamaz.

(5) PartiMeclisiraporunakarşıoyyazısıkoymamışolanüye,kurultayda
raporüzerinekonuşamaz.

İKİNCİ BÖLÜM : GENEL BAŞKAN ADAY KONUŞMALARI VE SEÇİMİ

Madde-53

(1) Seçimleregeçilmedenönceadaylarsaptanır.Adayolmayanlarseçilemez.

(2) DivanBaşkanlığı,AkıllıKartyöntemiyle,çevrimiçiolarakülkeçapında
tümüyelerden%3imzaalanveKurultay’ınilkgünüresmiolarak
açıklanmışGenelBaşkanAdayları’nıkurayöntemiilekonuşmasıraları
belirlemeküzerekürsüyedaveteder.Adaylarkurasırasınagöre,süre
sınırıolmaksızın,konuşmalarınıyaparlar.GenelBaşkanadayadaylarının
hiçbiritümyurttangelmesigereken%3’lükdesteklimitineulaşamazsa,
ençoküyedestektercihialmışilküçadayadayı,GenelBaşkanlığaaday
olur.

(3) Konuşmalarınbitmesinitakiben,DivanBaşkanlığıbildirdiktensonra,
sekiz(8)saatboyuncatümüyelerinkatılımıylaAkıllıKart’la,Kurultay’da
mekanındaveuzaktançevrimiçiolarakGenelBaşkanadaylarıoylanır.
Hiçbiraday,dokuz(9)saatsonundasaltçoğunluksağlayamazsaüçüncü
günsaat12.00’yekadarençokoyalaniki(2)adaytekraryarışırlarveen
çokoyalarakçoğunluğusağlayanadayGenelBaşkanseçilir.Çoğunluk,
Kurultay’ıstadyumdafiilenveuzaktançevrimiçiolaraktakipedentüm
üyelerinAkıllıKart’larıylakullandıklarıoylarıylasaptanır.HerGenel
Başkanadayınınüçergözlemcisinin,GenelBaşkandestektercihlerinin
biriktiğidijitalplatformdabulunmavebuakışıvedijitalsayım
gelişmelerinitakipetmehakveyetkilerivardır.

ÜÇÜNCÜ GÜN: 
SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKAN KONUŞMASI VE PARTİ MECLİSİ SEÇİMİ

Madde-54

(1) DivanBaşkanı,GenelBaşkanlıkseçimsonuçlarınıaçıklar.

(2) GenelBaşkanteşekkürkonuşmasıyapar.

(3) PartiMeclisiadayları,Kurultay’ıtakibenyirmi(20)saatboyuncaAkıllı
Kart’laKurultay’daveuzaktançevrimiçiolarakoylanır.Fazlayada
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seçileceküyesayısının%90’nındanazişaretlenmesinesistemizin
vermeyecektir.Adaylarınaldıklarıoysırasınavecinsiyetvegençlik
kotalarıesasınagöreayarlanmışalgoritmayagöregenelsıralama
yapılarakasilveyedeküyelerbelirlenir.Ençokoyalanseksenyedi(87)
kişiasil,ondansonragelenleryedeküyeseçilmişolur.Eşitoyalanlar
arasındaadkuraçekmeyoluylasırasaptanır.

(4) Kurultaybitimindensonrakigün(4.gün),tümüyelerinAkıllıKart’la,
Kurultay’daveuzaktançevrimiçiolarakoylarıylabelirlenenPartiMeclisi
asilveyedeküyeleridijitalolarakGenelMerkez’dekiekrandaveweb
sitesindeilanedilir.

(5) YüksekDisiplinKuruluseçimlerindekural,çarşaflistedir.Çarşafliste,
dijitalolarakKurultay’dakidevekrandavewebsitesindeyayınlanır,tüm
adaylarınyeraldığıtekveortaklistedir.Çarşaflistedeadaylar,Kurultay
BaşkanlıkKuruluncaçekilenkuradabelirlenenharftenbaşlamaküzere,
soyadıesasınagöresıralanır.Adaylar,Kurultay’ıtakibenyirmi(20)saat
boyuncaAkıllıKart’laKurultay’daveuzaktançevrimiçiolarakoylanır.
YDK,onbeş(15)asil,sekiz(8)yedeküyedenoluşur.Asilüyelerinenaz
sekizinin,yedeküyelerinenazdördününhukukçuolmasıgerekir. 

(6) Kurultaybitimindensonrakigün(4.gün),tümüyelerinAkıllıKart’la,
Kurultay’daveuzaktançevrimiçiolarakoylarıylabelirlenenYüksek
DisiplinKuruluasilveyedeküyeleridijitalolarakGenelMerkez’deki
ekrandavewebsitesindeilanedilir. 

(7) PartiMeclisi’ninsekiz(8)asilüyesiBilimPlatformuveKültürSanat
PlatformuÜyeleriiçindenbumevkilereadayolanakademisyen,profesör,
sanatçıveyazarlararasından,aynendiğerPartiMeclisiÜyelerigibi
CHPÜyelerininoylarıylaseçilir;yedeküyeseçilmez,cinsiyetkotasıbu
üyelikleriçindeuygulanır.GenelMerkez,bumevkilereadayolanlar
arasından,kişiselbirtercihyansıtmadan,biryeterlilikveadayolabilme
vasfıdenetlemesiyapar.GenelMerkezkesinliklebumevkilerlealakası
olmayankişilerimilletvekiliyapmakiçinbukontenjanıkullanamaz.

(8) Kurultayileilgilidiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
“PARTİ ADAYLARININ 

SAPTANMASI”
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TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN SAPTANMASI

Madde-55

(1)TBMMÜyeliğiiçinadaylarınbelirlenmesindeAkıllıKartıolantüm
üyelerinkatılımıylaherbölgedeönseçimesastır.Ancakbunuuygularken
aşağıdakimaddelerdikkatealınır.Adaybelirlemedeuygulanacak
yöntemlerleilgilihususlaryönetmeliklebelirlenir.

a) Önseçimekatılanlarmerkezyoklamasındanvekontenjandanaday
olamazlar. 

b) Milletvekiliadaylarının%25’i,30yaşvealtı,kadınveerkekadaylar
arasındaneşitsayıdagençlikkotasınagöreseçilecektir. 

c) Milletvekiliadaylarının%25’icinsiyetkotasınagöreseçilecektir. 

d) GenelMerkez’in%3kontenjanıbelirleyeceğiParti’yeyararlıfarklı
konularda(bilim,dışişleri,sanat,ekonomi,din,sporvb.yetkin
insanlar)adaylardışında,tümmilletvekiliadaylarıseçimçevresine
göre,Parti’yekayıtlıtümüyelerinoykullanacaklarıönseçimile
belirlenecektir.(Tümüyelerineğilimoyuileönseçim) 

e) İsterMilletvekilliğiisterPMisterYerelSeçimlerolsun,herkotanın
kesinkarşılanırşeklindeseçilebilmesiiçinuygulananyöntemler,
Madde58’in(KOTALAR)1.2.3.fıkralarındadetaylıolarakizah
edilmiştir. 
  

f) GenelMerkez,kontenjansırasıvermekistediğimilletvekillerinihep
ayrıillerin,ayrıilçelerindenyerleştirmekzorundadır.Yalnızcasekiz
(8)vedahaçokmilletvekiliçıkarmaşansıolanenderbölgelerde,Parti
aynılisteyeiki(2)kontenjanadayıyerleştirebilir.

g) Milletvekiliadayadaylığınabaşvuranlaryasanınvetüzüğünaradığı
belgelerlebirlikteüçbinaltıyüzyirmisekiz(3628)sayılıyasaya
uygunolarakdüzenlediklerimalbeyanlarıGenelSekreterliğeteslim
edilir.Milletvekiliadayıolarakyeralanlarınmalbeyanıkamuoyuna
duyurulurveParti’ninwebsitesindeyayınlanır.

Milletvekillerininseçimçevresitümbirilolduğunagöreoilebağlıilçeve
beldelerdekitümüyelerinoylarıileadaylarsaptanır.
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(1)Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıileyapılır.Önseçim
yargıyönetimivedenetimindeyapılır.GenelMerkez’in%3kontenjanında
MerkezyoklamasındaadaylarGenelBaşkan’ınönerileriüzerineParti
Meclisi’ncesaptanır.

(2)Kontenjanadayıolamayacakolanlar

a) PartiorganlarındagörevliolanlarbiröncekiTBMM’demilletvekili
vebakanolarakgörevyapmışolanlarveönseçimegirmişolanlar
kontenjanadayıgösterilemezler. 

b) Kontenjanadaylarınıbelirleyenpartiyüksekkurullarındayeralan
yetkililerkontenjanadayıolamazlar. 

c) Partiiçiönseçimekatılıpkaybedenlerkontenjanadayıolamazlar. 

d) Biröncekidönemdemilletvekiliolanlaryeniseçimdekontenjan
adayıolamazlar. 

e) Kontenjandanadaygösterilipseçilenler,birdahahiçbirseçimde
kontenjanadayıolamazlar. 

f) Partililertarafındanyeterincetanınmayanbirakademisyen,bir
profesör,birsanatçı,birbiliminsanıiçinPartikontenjankullanabilir.
Ancakbukişimilletvekiliseçildiktensonrakitlelervepartililer
tarafındanyeterincetanınacağıiçin,birdahakiseçimlerdekontenjan
adayıolmayagereksinimduymamalıdır.Bunedenlekontenjanadayı
yapılamaz. 

(3)AdayolmakisteyenİlveİlçeBaşkanlarıileYönetimKuruluÜyeleri
yasalsüreleriçindegörevlerindenistifaetmekzorundadır.

(4)Üstüsteüç(3)dönemmilletvekilliğiyapmışüyelerbirsonrakidönem
tekrarmilletvekiliseçilemezler.Buvekiller,bir(1)dönemdışarıda
kalmalarınımüteakiben,aradanenazikibuçuk(2,5)yılgeçtiktensonra
erkenseçimyapılsadahibirsonrakidönemdetekraradayolabilir.Ve
iki(2)dönemiçinMilletvekilliğiyapabilirler.Toplambeş(5)dönem
MilletvekilliğiyapanCHP’liler,Parlamento’daaktifsiyasiyaşamlarını
sonaerdirerek,Parti’yehizmeteeğitmen,danışmanveyaildüzeyinde
görevlerdeyeralarakdevamedebilirler.
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(5)ToplumdafırsateşitliğinisavunanbirpartiolarakCHP,kendiiçindeki
seçimlerdedeadayharcamalarınınsınırlarınıbelirlerveherseçimden
öncebunlarısaydamhalegetirir.BuşekildeCHP’deadaylarınön
seçimdenbaşlayaraktambireşitlikiçerisindeyarışmasınınkoşulları
yaratılmalıdır.

 
TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖNKOŞULLARI VE İNCELEME

Madde-56

(1)TBMMÜyeliğineadaylıkiçinbaşvuranlarhakkındaMerkezYönetim
KuruluönincelemeyaparvePartiMeclisi’ninonayınasunar.Parti
Meclisi’ninistemireddetmesiüzerinedurum,başvurusahibinebildirilir.

(2)Partiyeüyeolmadanadayolabilme%3GenelBaşkan’ınkontenjanından
adaygösterilmeşeklindegerçekleşebilir.Bununiçin,GenelBaşkan,
tüzüğün6.Madde9.FıkrasısayesindebuyeniadayıPartiÜyesive
seçimdePartiadayıyapar.CHPÜyesiolmayanhiçkimseCHP’den
milletvekiliadayıolamaz.

 
CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI 

Madde-57

(1)CumhurbaşkanıadayıParti’nintümüyeleriileönseçimyöntemiyle
yapılır.Tümüyeler,iki(2)haftayayayılanbirsüreçleAkıllıKart’larıyla
Parti’ninadaylarıarasındantercihlerinibelirtirler.

(2)Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıylayapılır.

(3)Yöntemlerinuygulanmasınailişkinusulveesaslaryönetmeliklebelirlenir.
 
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI 

Madde-58

(1)Yerelseçimlerdeadaylartümyurtta,istisnasıztümbelediyelerdeo
seçimbölgesinintümüyeleriileönseçim,yöntemleriylesaptanır. 
GenelMerkez’e,GenelBaşkanveMYK’nıntasarrufuylabelirlenecek
Türkiye’nintoplam(bugünkürakamlarlabinüçyüzyirmidokuz(1329))
il,ilçevebeldeseçimnoktalarında%3oranında(bugünkürakamlarlakırk
(40)adaylık)kontenjankullanmahakkıtanınır.AyrıcaGenelMerkez,%1
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oranındaengelliadaykontenjanıkullanır.(Burakambugünküverilerle
onüç(13)adaylıktır.)BukontenjanlarhiçbirBüyükşehirAdaylığıiçin
kullanılamaz.Ayrıcahiçbirilveoillerinilçelerindeiki(2)’denfazla
kontenjanBelediyeBaşkanadaylığıtahsisedilemez.Kontenjanlarayrıca
beş(5)’denfazlaİlBelediyeBaşkanlığıiçinkullanılamaz.

(2)Önseçim,üyekütüğündekayıtlıüyelerinkatılımıileyapılır.Önseçimya
daadayyoklamasıyargıyönetimivedenetimindeyapılır.

(3)YerelseçimlerdeadayolmakisteyenİlveİlçeBaşkanlarıileYönetim
KuruluÜyeleriilanedilenyerelseçimtarihindenaltı(6)ayönce
görevlerindenistifaetmekzorundadır.

(4)BelediyeBaşkanlığı,BelediyeMeclisÜyeliğiveİlGenelMeclisiÜyeliği
üstüsteüç(3)dönemdenfazlayapılamaz.Bugörevlerdebulunanlar,bir
sonrakidönemtekrarmilletvekilideseçilemezler,enazbirdönemsade
üyekalmayamecburdurlar.

(5)Milletvekilleri(osüreçtemilletvekilliğindenistifaetselerdahi),yerel
seçimlerdehiçbirbaşkanlığaadayolamazlar.

(6)CinsiyetveGençlikKotasıUygulaması
  CinsiyetvegençlikkotalarınauyabilmekiçinPartiMeclisi,yerelseçim

adaylıklarısaptanırken,tüzüktebelirtilenorandacinsiyetvegençkotasına
uygunBelediyeBaşkanAdayıolabilmesiiçinbellibölgelerdebukotaların
uygulanmasınıönşartolarakmecburkılacaktır.Buşekildebelirlenen
il,ilçevebeldelerehiçbirşekildeadayismibildirmeden,hangipozitif
ayrımcılıkkotasıuygulanacağınıaşağıdabelirtilen%15’erkontenjan
kullanımıiçintümPartiÖrgütüneveÜyelerineseçimlerdenaltı(6)ay
öncetebliğedecektir.

  GenelMerkez,GenelBaşkanveMYK’nıntasarrufuylacinsiyetve
gençlikkotalarınaulaşmakiçin,yerelseçimadaylarısaptanırkenşu
hususlarıortayakoyar; 

a) GenelBaşkanveMYK,cinsiyetkotasıiçin%3kontenjankullanarak
doğrudanadaybelirlemehakkınasahiptir.Bukontenjanlarhiçbir
büyükşehiradaylığıiçinkullanılamaz.Ayrıcahiçbirilveilçelerebir
(1)’denfazlakontenjanBelediyeBaşkanlıkadaylığıtahsisedilemez.

b) GenelBaşkanveMYK,gençlikkotasıiçin%3kontenjankullanarak
doğrudanadaybelirlemehakkınasahiptir.Bukontenjanlarhiçbir
BüyükşehirAdaylığıiçinkullanılamaz.Ayrıcahiçbirilveilçeyebir
(1)’denfazlakontenjanBelediyeBaşkanlıkadaylığıtahsisedilemez.
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c) GenelMerkez,GenelBaşkanveMYK’nıntasarrufuylaayrıca%15
oranındacinsiyetkotasıuygulanacakil-ilçe-beldeseçimnoktalarını
belirler.Toplamseçimmahalliüzerindenörgütün,demokratikkitle
örgütlerininvekanaatönderlerininaktardığıbilgilerışığındabukontenjan
kullanımınaenuygundüşecekilveilçelerbelirlenir.(Cinsiyetkotası
kontenjanıyinebüyükşehirleriçinkullanılamaz.)Seçilennoktalarda
(bugünkürakamlarlayüzdoksansekiz(198))cinsiyetkotasıkullanılarak
adaylıklarkabuledilir.Buadaylariçin,sözkonususeçimbölgesinekayıtlı
tümüyeler,AkıllıKart’larıylatercihkullanırlar.

d) GenelMerkez,GenelBaşkanveMYK’nıntasarrufuylaayrıca%15
oranındagençlikkotasıuygulanacakil-ilçe-beldeseçimnoktalarını
belirler.Toplamseçimmahalliüzerindenörgütün,demokratikkitle
örgütlerininvekanaatönderlerininaktardığıbilgilerışığındabukontenjan
kullanımınaenuygundüşecekilveilçelerbelirlenir.(Gençlikkotası
kontenjanıyinebüyükşehirleriçinkullanılamaz.)Seçilennoktalarda
(bugünkürakamlarlayüzdoksansekiz(198))gençlikkotasıkullanılarak
adaylıklarkabuledilir.Buadaylariçin,sözkonususeçimbölgesinekayıtlı
tümüyelerAkıllıKart’larıylatercihkullanırlar.Gençlikkotası,kadınlar
veerkeklereeşitolarakuygulanır,ayrılankontenjanherikicinsiyet
arasındaeşitolarakpaylaşılır.

e) Parti’ninPMveyaMilletvekiliadaylıklarıiçinveGençlikKollarıiçin
otuz(30)yaşvealtıolangençlikkotasıuygulaması,YerelSeçimler
içinotuzbeş(35)yaşolaraksaptanmıştır.BelediyeBaşkanlıklarıiçin
gençlikkotasındanadaygösterilecekgençler,seçimgünündeyirmialtı
(26)yaşlarınıtamamlamış,otuzbeş(35)yaşlarınıbitirmemişolmak
zorundadır.

 
KOTALAR

Madde-59

(1)Önseçimyoluylasaptanacakmilletvekili,İlGenelMeclisiveBelediye
Meclisiadaylıklarında,PartiMeclisiseçiminde,İlveİlçeYönetim
Kurullarınınseçiminde%1engellikotası%25cinsiyetve%25gençlik
kotasıuygulanır.Yerleştirilenengellikotalarının,GençlikveKadın
Kollarıdahilolmaküzeretümpartiorganlarında,TBMMseçimleriile
YerelYönetimseçimlerindekullanılmasınaözengösterilir.Gençlik
kotasınınyarısıkadınlara,diğeryarısıerkeklereayrılmıştır.Böylecegenel
cinsiyetkotası%37,5olarakgerçekleşir.Buözelliklerdeyetersayıdaaday
herhangibirilveyailçedençıkmazsakatılanadaylarlakotagereklerine
ençokyaklaşacakşekildeseçimyapılır.Tümbuadaylıklarda,gençlik
kotasıyineotuz(30)yaşvealtıolarakuygulanır,BelediyeBaşkanlığı
adaylıklarındaaranan27-35yaşaralığıgeçerliolmaz.
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(2)SeçimiyapılacakherbirimiçinistermilletvekiliisterİlGenelMeclisi
veyaBelediyeMeclisiherilvebölgede,milletvekilisayısınagöre
listeleringençlikvecinsiyetkotalarıdamantıksalvematematiksel
temsiliyetlerinidegözönündebulundurarak,bunlarauygunşekildebir
algoritmaileyerleştirilmesiiçin(3’lüsacayağımodelidüşünülebilir)her
ildeherseçimadaylıkmevkiiçinhataveyatereddüttemahalvermeyecek
şekildebilgisayaruygulamasıdevreyegirer.Böylecebaştan,seçilmeyeen
uygunilksıralardanitibarensıraylaerkek,kadın,gençadaylarbirbirini
takipederveböylecearalarındanAkıllıKart’laençokdestekoyualanlar
hakettiklerigibiseçilebilir,sıralarayerleşebilirler.Gençlerdeise,sırayla
farklıcinsiyetlersıralamayagirer.Böylececinsiyetkotasındaenaz
%37,5’lukbirortalamatutturulur.(%25+%12,5)GenelMerkez’in%3’lük
kontenjanıdakullanıldığılistelerdebualgoritmaileseçilebiliryerden
yerleştirilir.

(3)Kotalarınuygulanmasınailişkinyöntemvediğerhususlaryönetmelikle
düzenlenir.

ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ

Madde-60

(1)Adaysaptamayailişkindiğertümkonularyönetmelikledüzenlenir.
  

OLAĞAN DIŞI İSTİSNAİ HALLERDE ADAY SAPTAMA

Madde-61

(1)Mücbirsebeplerdahilinde(savaş-ağırtabiifelaketvb.),yanitümüyelerle
genişvekapsamlıbirseçimeyurtçapındagidecekkoşullarvezaman
bulunamayacağıhallerdedevreyegirer.

(2)GenelMerkezherilden,hermilletvekilliğiveyaBelediyeBaşkanlığıiçin
beşeradayismitalepeder.İlBaşkanlıklarıbuisimlerisaptarken,gençlik
vecinsiyetkotalarınaendürüstvemantıklışekilderiayeteder.Parti
MeclisibunlararasındankapalıoturumdaMilletvekili/BelediyeBaşkanı
adaylarınıenhızlışekildebelirleyerek,olağanüstühal,olağandışıistisnai
durumauyumsağlar.

(3)Bumadde,ülkeninhiçbirzamankendiniortasındabulmasını
istemeyeceğimizolağandışıfelaketsenaryolarıkapsamındakullanılır.
Bunundışındagündemegelemez,gelmesiteklifedilemez.
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ALTINCI BÖLÜM
“PARTİ GRUPLARI”
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TBMM GRUBU

Madde-62

(1)PartiliMilletvekilleriTBMMGrubu’nuoluşturur.

(2)TBMMGrubu,Parti’ninprogramı,seçimbildirgesi,kurultaykararlarıve
PartiMeclisi’ncebelirlenenpolitikalardoğrultusundayasamaorganında
gerekliçalışmalarıyürütür.

 
TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ

Madde-63

(1)GenelBaşkan,TBMMÜyesiiseTBMMGrubu’nunveGrupYönetim
Kurulu’nunbaşkanıdır;değilseGrupBaşkanı,GrupÜyeleriarasındaniç
yönetmeliktegösterilenyöntemleseçilir.

(2)TBMMGrubu,grupiçyönetmeliğindebelirlenenşekildeBaşkanvekilleri,
GrupYönetimKuruluveGrupDisiplinKurulu’nubelirler.

(3)GrupBaşkanvekilleri’ninherbiri,grubunyasamaçalışmalarının
yürütülmesindeGenelBaşkan’ınyardımcısıdırvegörevlendirildiği
konulardaonunvekilidir.

(4)Yasamagirişimlerinindüzenlibiçimdeyürütülmesivemeclis
çalışmalarındadisiplininsağlanması,GrupYönetimKurulu’nungörevidir.

(5)GenelBaşkantarafındangörevlendirilenMerkezYönetimKuruluÜyeleri,
GrupYönetimKurulutoplantılarınakatılabilir,önerilerdebulunabilir;
ancakoykullanamazlar.

GRUP KARARLARINA UYUM VE PARTİ’NİN TEMEL İLKELERİ 

Madde-64

(1)YasamaçalışmalarındaParti’ninilkelerine,tüzükveprogramına,seçim
bildirgesine,kurultayvePartiMeclisikararlarına,GrupGenelKuruluve
GrupYönetimKurulukararlarınauymaklayükümlüdürler.

(2)Gruptoplantısınavegrupkararlarınakatılmamışolmak,alınankararlara
uymayükümlülüğünüortadankaldırmaz.
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(3)Alınangrupkararları,tartışmayazeminbırakmayacakşekilde,Parti’nin
kuruluşfelsefesinetemelilkevedeğerlerinetersdüşemez.

(4)TBMMÜyelerinin,grupödentilerininmiktarıveböylecesağlanangelirin,
GrupveGenelMerkezçalışmalarıiçinhangiorandapaylaştırılacağı,
TBMMGrubu’ncakararabağlanır.

(5)TBMMGrubu’nailişkindiğertümkonular“TBMMGrupİçYönetmeliği”
iledüzenlenir.

 
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI

Madde-65

(1)BelediyeveİlGenelMeclislerindekiPartiliÜyelerbirgrupoluştururlar.
PartiliBelediyeBaşkanı,BelediyeMeclisi’ndekipartigrubunundoğal
üyesidir.

(2)İlBaşkanıİlGenelMeclisi,BüyükşehiryadaİlBelediyeMeclisiParti
Gruplarının,İlçeBaşkanı,ilçeçevresindekiBelediyeMeclisiParti
Gruplarınınbaşkanıdır.

(3)MerkezİlçeBaşkanları,İlBelediyeMeclisipartigruplarınaüyeolarak
katılır;GrupBaşkanYardımcısıolarakgörevyaparlar.

(4)GrupÜyeleriParti’ninilkelerine,tüzükveprogramına,seçimbildirgesine,
kurultayınvekendikongreleriilegruplarınkararlarınauymakla
yükümlüdürler.

(5)BelediyeBaşkanlarınınyürütmeyleilgiliyasalgörevlerikonusunda
bağlayıcıgrupkararıalınamaz.

(6)PartiliBelediyeBaşkanlarıileBelediyeveİlGenelMeclisiÜyelerinin
grupaidatlarıveböylecesağlanangeliringrupvepartiçalışmalarıiçin
hangiorandapaylaştırılacağı,ilgiliİlyadaİlçeYönetimKuruluileGrup
YönetimKurulu’nunyapacağıortaktoplantıdakararabağlanır.

(7)BelediyeveİlGenelMeclisi,partigruplarınınçalışmausulleri
yönetmelikledüzenlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
“DİSİPLİN İŞLEMLERİ”
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DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ

Madde – 66

(1)Partisuçlarınıcezalandırmagöreviveyetkisidisiplinkurullarınaaittir.

(2)Partisuçlarınınyargıorganlarınıngörevalanınagirmesi,disiplin
kurullarınıngörevyapmasınaengelolmaz.

 
YETKİ

Madde – 67

(1)PartiMeclisiÜyelerinin,YüksekDisiplinKuruluBaşkanveÜyelerinin,
TBMMÜyelerininvePartiliBüyükşehirBelediyeBaşkanlarınınparti
suçuoluşturaneylemleriPartiMeclisi’ninistemiüzerineYüksekDisiplin
Kurulu’ncakararabağlanır.

(2)İlBaşkanları,İlYönetimKuruluÜyeleri,İlDisiplinKuruluBaşkanve
Üyeleri,İlveİlçeBelediyeBaşkanlarınınpartisuçuoluşturaneylemleri
MerkezYönetimKurulu’nunistemiüzerineYüksekDisiplinKurulu’nca
kararabağlanır.

(3)Yukarıdasayılanlardışındakiüyelerinvegörevlilerinpartisuçuoluşturan
eylemleriİlYönetimKurulu’nunistemiüzerineİlDisiplinKurulu’nca
kararabağlanır.

(4)PartiliTBMMÜyeleriningrupdisiplinine,içyönetmeliğe,bağlayıcıgrup
kararlarınaaykırıyadagöreviylebağdaşmayaneylemlerindendoğan
partisuçları,GrupYönetimKurulu’nunistemiüzerineGrupDisiplin
Kurulu’nca geçicikararabağlanır.BukararancakPartiMeclisi’ndekarara
bağlanırsakesinleşir.

(5)İvedidurumlardaMerkezYönetimKurulu,İlYönetimKurullarının
tedbirliolarakgörevdenuzaklaştırmayetkilerinidekullanarakbirüyeyi
yetkilidisiplinkurulunasevkedebilir.

(6)İlYönetimKurulları,ilçelerdengelendosyalarveüyelerdengelen
şikayetlerleilgiliolarakbaşvurutarihindenitibarenengeçbir(1)ay
içerisindekararverir.Busüreiçerisindekararverilmemesidurumunda
istek,reddedilmişsayılır.Budurumdailçeyönetimkuruluyadaşikayetçi,
yedi(7)güniçerisindeMerkezYönetimKurulu’naitirazedebilir.
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TEDBİR 

Madde-68

(1)KesinçıkarmavegeçiciçıkarmatalebiileDisiplinKurulu’nagönderen
organ,tedbirniteliğindeolmaküzereüyeyigörevdenuzaklaştırabilir.Bu
durumdadosyaüç(3)güniçindegörevlidisiplinkurulunagönderilirve
busüreiçindekarar,ilgiliyetebliğeçıkarılır.

(2)Tedbirniteliğindegörevdenuzaklaştırılanlar,tedbirinkaldırılmasıisteği
ilegörevlidisiplinkurulunatebliğtarihindenitibarenüç(3)güniçinde
başvurabilir.Buistekyedi(7)güniçindekararabağlanır.

(3)İlDisiplinKurullarınıntedbirleilgilikararlarınakarşıYüksekDisiplin
Kurulu’naüç(3)güniçindeitirazedilebilir.YüksekDisiplinKurulu,
tedbireitirazlailgilibaşvuruları,kendisineulaştığıtarihtenitibarenyedi
(7)güniçindekararabağlar.KurultayTakvimi’ninaçıklandığıtarih
içindekitedbireilişkinitirazbaşvurularınıYDKengeçkırksekiz(48)
saatiçindekararabağlamayamecburdur.

(4)Haklarındatedbirkararıolanüyeler,üyeliktendoğanhaklarını
kullanamazlar.Tedbirnedeniylegörevindenuzaklaştırılanüyenin
hakkındakihükümkesinleşinceyekadar,yerineyedeküyeçağrılmaz.

 
İL DİSİPLİN KURULU

Madde – 69

(1)İlKongresinceseçilendokuz(9)asılvebeş(5)yedeküyedenoluşur.
Nüfusu500.000’iaşanillerdeadaybulunmasıhalindeasılüyelerinenaz
dördünün,yedeküyelerinenaz(2)ikisininhukukçuolmasıgerekir.

(2)İlDisiplinKuruluÜyeleri,seçimsonuçlarınınaçıklanmasındanitibaren
birhaftaiçindeİlBaşkanı’nınçağrısıileenyaşlıüyeninbaşkanlığında
üçteiki(2/3)çoğunluklatoplanır.Gizlioyla,birbaşkan,birbaşkan
yardımcısıvebirsekreterüyeseçer.

(3)İlktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsa,kurul,birhaftasonraaynı
günveyerde,aynıgündemlekendiliğindentoplanır.

(4)İkincitoplantıdadaüçteiki(2/3)çoğunluğunsağlanamamasıhalindeİl
DisiplinKurulukendiliğindendüşmüşsayılır.Budurumdailkkongreye
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kadargörevyapmaküzerePartiMeclisitarafındanyedekleriylebirlikte
yenikurulseçilir.

(5)İlDisiplinKurulları,enazaydabir(1)kez,dahaöncekurulcasaptanan
günveyerdekendiliğindentoplanır.

(6)İlDisiplinKurulu’nunüstüsteüç(3)olağantoplantısınıyadabirtakvim
yılıiçerisindetoplamaltı(6)olağantoplantısınıyapmamasıhalinde;
İlYönetimKurulu’nunbaşvurusuüzerinePartiMeclisi,İlDisiplin
Kurulu’nundüştüğününtespitinekararverebilir.Budurumdailkkongreye
kadargörevyapmaküzerePartiMeclisitarafındanyedekleriylebirlikte
yenikurulseçilir.

 
TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU

Madde – 70

(1)GrupgenelkuruluncaseçilenvesayılarıGrupİçYönetmeliği’nde
belirlenenüyelerdenoluşur.ÇalışmausullerivediğerkonularGrupİç
Yönetmeliği’ylebelirlenir.

 
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Madde – 71

(1)Kurultaycaseçilenonbeş(15)asılvesekiz(8)yedeküyedenoluşur.Asıl
üyelerinenazsekizinin(8),yedeküyelerinenazdördünün(4)hukukçu
olmasıgerekir.Hukukçukotasıöncelikliolarakuygulanır.

(2)YüksekDisiplinKuruluÜyeleriseçimsonuçlarınınaçıklanmasından
itibarenbirhaftaiçindeGenelBaşkan’ınçağrısıileenyaşlıüyenin
başkanlığındatoplanır.Üçteiki(2/3)çoğunluğunbulunmasıhalindegizli
oylakendiaralarındabirbaşkan,birbaşkanyardımcısıvebirsekreter
seçerler.

(3)İlktoplantıdayeterliçoğunluksağlanamazsakurul,birhaftasonraaynı
günveyerde,aynıgündemletoplanır.Butoplantıdadayeterliçoğunluk
sağlanamazsakurulkendiliğindendüşmüşsayılır.Düşmetarihinden
sonra45güniçindeolağanüstükurultaytoplanarakyenikurulseçilir.
KurultaydasadeceYüksekDisiplinKuruluseçimiyapılır.

(4)YüksekDisiplinKurulu,enazaydabirkezdahaöncekurulcasaptanan
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günveyerdekendiliğindentoplanır.Üstüsteüç(3)olağantoplantısını
yadabirtakvimyılıiçerisindetoplamaltıolağantoplantısınıyapmaması
durumunda,MerkezYönetimKurulu’nunbaşvurusuüzerineParti
Meclisi,YüksekDisiplinKurulu’nundüştüğününtespitinekararverebilir.
Budurumda,yenikurulunseçimiiçindüşmetarihindensonra45gün
içindeolağanüstükurultaytoplanır.BukurultaydasadeceYüksekDisiplin
Kuruluseçilir.

 
PARTİ SUÇLARI

Madde-72

(1)KESİNÇIKARMACEZASIGEREKTİRENPARTİSUÇLARI;

a) Programa,tüzükkurallarına,kurultay,yetkiliorganvegrup
kararlarınaaykırıdavranmak,

b) Partidealdıklarıgörevvesorumluluklaveüyeliklebağdaşmayan
tutumvedavranışlardabulunmak,

c) Parti’nintemelilkelerineaykırısiyasalçalışmalaraveeylemlere
katkıdabulunmak,Parti’nintemelkurucuilkeleriveprogramına,
tüzüğüneaykırıeylemvesöylemlerdebulunmak,(Partiiçi
demokrasiningetirdiğifarklıgeçişleriifadeetmekvepartiiçiiktidara
eleştirileryöneltmekbumaddekapsamınagirmez.)

d) Partikayıtvedefterlerinigizlemek,bozmak,değiştirmek;görevi
devirsırasındabunlarıteslimetmemek,

e) Parti’ninebediönderivekurucuGenelBaşkanıAtatürk’ekarşı
saygısızlıkyapmak.

f) Partiadaylarınakarşıyadabaşkapartiadaylarındanyanaaçıkyada
gizliçalışmak,

g) Kurultay,kongre,grupvemeclisişlemlerinin,seçimçalışmalarının
yasa,tüzükveyönetmelikkurallarınauygunolmasınıengellemek,
bozmak,bozdurmakamacıileyetkiliorganlaravekişilerekarşı
tüzüğeuygunitirazlardışındahertürlüengelleyicidavranışta
bulunmak,

h) Parti’yeüyeyazımıvetemsilleilgilikurallarıçiğnemek,partiiçi
seçimlerehilekarıştırmak,

i) Partiçalışmalarında,özelliklekurultayvekongrelerdeüyelereve
görevlilereeylemlisaldırıdabulunmak,çalışmayıengellemekyada
önlemek.

j) Parti’yeaityadapartiçalışmalarınaözgülenmişekonomikdeğerleri
zimmetegeçirmek.

k) Kadınlara,çocuklara,doğayavehayvanlarakarşışiddetuygulamak,
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buşekildeCHP’nintemeleşitlikçi,barışçıl,özgürlükçüvetüm
canlılarıkucaklayanfelsefesinezararvermek.

l) Hertürlüyolsuzlukvenüfuzçıkarilişkileri,nepotizmiddialarına
karışmakvebusuçlarınbağımsızyargıorganlarıncave/veyaparti
disiplinkurullarıtarafındankanıtlanması.

(2) GEÇİCİÇIKARMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Gerçeğeaykırıolarakpartidekendisinebelligörevlerverilmişgibi
davranmakveçalışmak,

b) Partiiçindevetoplumdahertürlüayrımcılıkyapmak,budoğrultuda
açıklamalardabulunmak,

c) Gizliyapılmasıvegizlikalmasıkararlaştırılantoplantılardaki
konuşmalarıaçıklamak,

d) Partiçalışmalarındaüyelereeylemlisaldırıdabulunmak,parti
düzeninibozmak,çalışmalarıaksatmak.

e) Yolsuzlukvedolandırıcılıkgibiüyeliklebağdaşmayankonularda,
hakkındailkderecemahkemesikararıverilmişkişilerarasındaolmak,

f) Adı,insanyaralamayaveyacinayeteteşebbüsveyacinayet
iddialarınakarışmışvebunedenlepartiimajınadoğrudanzarar
verecekyargılamalarındevamsürecindeyeralmak,

g) Parti’yeaityadapartiçalışmalarınaözgülenmişekonomikdeğerleri
usulsüzcekullanmak, 

(3)KINAMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Partiyararlarınızedeleyiciyayınvepropagandayapmak,
b) Partigörevlilerineküçültücüsözlersöylemek,partiçalışmalarını

zorlaştırıcıeylemvedavranışlardabulunmak,
c) PartiliÜyelerveyöneticilerhakkındabilerekveisteyerekaslı

olmayansöylentilerçıkarmak,bunlarıyaymak,
d) Geçerliözrüolmaksızınseçimlerdeoykullanmamak,
e) Disiplinkurullarınınincelemelerinizorlaştırmak,YüksekDisiplin

Kurulu’nungörevleriyleilgilitaleplerinibelirtilensüreiçerisinde
yerinegetirmemek,

f) Kurultayda,kongrelerdevedanışmakurullarındadisiplinkurullarına
göndermeişlemleriiledisiplinkurullarınınkararlarıüzerinde
görüşmeyapmak,kararalmak.

g) PartiÜyelerihakkındaküçükdüşürücüsözlersöylemek,sövmek.
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(4)UYARMACEZASIVERİLECEKPARTİSUÇLARI;

a) Partibinalarınavemallarınazararvermek,
b) Tutulmasıgerekendefterleriusulüneuygunolaraktutmamak.

(5)Yukarıdayazılıolantutum,davranışveeylemlerilebunlarınyapılmasını
desteklemek,kolaylaştırmakveövmekpartisuçudur.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde-73

(1)Disiplincezaları“uyarma”,“kınama”,“geçiciçıkarma”ve“kesin
çıkarma”dır. 

(2)Uyarma,yazılıolarakdikkatçekmektir.Kınama,yazılıolarakkusur
bildirmektir.Geçiciçıkarma,üyeninpartidenbiryıldanikiyılakadar
ilişkisininkesilmesidir.Kesinçıkarma,üyeninsüresizolarakpartiile
ilişkisininkesilmesidir. 

(3)Kınamacezasıalanlarbir(1)yılsüreilepartiorganlarınaseçilemezler, 

(4)Geçiciçıkarmacezasıalanlar,busüreiçindePartiÜyelerinetanınan
haklarıkullanamazlarvecezalarınıntamamlanmasındanitibarenaltı
(6)aysüreilepartiorganlarınaseçilemezler.Geçiciçıkarmacezasının
uygulanmasısırasındakişinin,partiprogramına,tüzüğüneveyetkili
organlarınbağlayıcıkararlarınauymayükümlülüğüdevameder. 

(5)Disiplinkurulları;tedbirliolarakdisiplinesevkedilenleryönündentedbir
kararınınverildiğivevarsakaldırıldığıtarihikarardabelirtir.

(6)Disiplinesevkişleminigerçekleştirenorgan,suçlamakonusuolaneylemi
veuygulanmasınıistediğicezayıaçıkçabelirtir.DisiplinKurulu,isnat
edileneylemilebağlı,hukukinitelemeveuygulanmasıistenenceza
hükmüyleisebağlıdeğildir.

(7)Disiplincezasıalanlardan,aynıpartisuçunuyineleyenlerebirüstceza
verilir.

(8)Disiplinsuçunun,basınyayınorganlarıyadasosyalmedyaaraçlarıyla
işlenmesihalindeeyleminağırlığınagörebirüstcezayıgerektirenhüküm
uygulanabilir.
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(9)Partisuçuolaraknitelendirileneylemin,hafifleticiniteliktekoşulların
bulunmasıveetkinpişmanlığınvarlığıhalindeeylemingerektirdiğiceza
yerinebiraltcezayıgerektirenhükümuygulanabilir.

(10)DisiplinKurullarıincelemelerini,belgelerüzerineyapabileceklerigibi,
ilgilinintalebihalindesözlüsavunmayaimkantanımaksairdelilleri
toplamakvevarsatanıkdadinlemekzorundadır.

KARARLAR VE İTİRAZ

Madde-74

(1)Kendilerinegönderilendosyalarıildisiplinkurulları1ay,ardındansevk
edilirseYüksekDisiplinKurulu2ayiçindekararabağlar. 

(2) DisiplinKurulları,öngörülensüreiçindesonuçlandırılmayacak
disiplindosyalarıiçingerekçesinibelirterekPartiMeclisi’nden
eksüreisteyebilir.Verilecekeksüreotuz(30)gündenuzun
olamaz.Busüreleriçindekararverilmemesihalindedisiplin
soruşturmasıdüşer. 

(3) YüksekDisiplinKuruluveGrupDisiplinKurulukararları
kesindir. 

(4) İlDisiplinKurulukararlarınakarşıkararınbildirilmesinden
itibarenon(10)güniçinde;disiplinesevkedilen,eylemdenzarar
gören,sevkedenorganvesoruşturmanınİlçeYönetimKurulu
talebiylebaşlatılmasıhalindeilçeyönetimkurulu,Yüksek
DisiplinKurulu’naitirazedebilir.

 
DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR

Madde-75

(1)Disiplincezasıalanüye,bağışlanmışolsabilecezanınkesinleşme
tarihindenitibarendört(4)yıliçerisindeDisiplinKuruluÜyeliğineaday
olamaz.DisiplinKuruluÜyesiykendisiplincezasıalanüyeninDisiplin
KuruluÜyeliği,kararınkesinleşmesiylesonaerer.

(2)Özürbildirmedenüstüsteüç(3)olağantoplantıyakatılmayanüyenin
DisiplinKuruluÜyeliğidüşer.ÜyeliğindüştüğünüsaptayanDisiplin
KuruluKararı’nakarşıbeş(5)güniçindeitirazedilebilir.İtirazmakamı
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İlDisiplinKuruluÜyeleriyönündenYüksekDisiplinKurulu,Yüksek
DisiplinKuruluÜyeleriyönündenPartiMeclisi,GrupDisiplinKurulu
ÜyeleriyönündenGrupGenelKuruludur.İtirazüzerineverilenkararlar
kesindir.

(3)Disiplinkurullarıüyeliklerindeboşalmaolmasıdurumunda,yedeküyeler
sıraileçağırılır.YüksekDisiplinKuruluveGrupDisiplinKuruluÜyeliği
içinGenelBaşkan,İlDisiplinKuruluiçinİlBaşkanı,yedeklerigöreve
çağırır.

(4)Yedeküyelerintamamınınçağrılmasındansonraüyesayısıtoplantı
yetersayısınınaltındakalmışsa,disiplinkuruluyedekleriylebirlikte
düşmüşsayılır.YeniİlDisiplinKuruluPartiMeclisi’nceseçilir.Yüksek
DisiplinKurulu’nundüşmüşsayılmasıhalinde;yenikurulunseçimiiçin
düşmetarihindenitibaren45güniçindeolağanüstükurultaytoplanır.Bu
kurultaydasadeceYüksekDisiplinKuruluseçilir.GrupDisiplinKurulu
içinyeniseçimTBMMGrubu’ncayapılır.

(5)SiyasiPartilerKanunu’nun102.maddesinin2.bendiuyarınca,Yargıtay
CumhuriyetBaşsavcılığı’nınpartidenkesinolarakçıkarılmasınıistediği
üye,MerkezYönetimKurulu’ncagecikmeksizinYüksekDisiplin
Kurulu’nagönderilir.YüksekDisiplinKurulu,gecikmeksizintoplanarak
konuyuönceliklegörüşürve(7)güniçindekararbağlar.Üye,kurulun
konuyuelealdığıilktoplantıda,yazılıyadasözlüolaraksavunma
yapabilir.

(6)Disiplinkurullarınasevkedilenpartili,yazılıyadasözlüsavunma
hakkınasahiptir.Savunmaiçinsüre,çağrıbelgesinintebliğindenitibaren
onbeşgündür.Seçimlerdeyadaherkesingözüönündeaçıkçayadayayın
yoluylaişlenendisiplinsuçlarındabusüreyedi(7)gündür.Savunma
süresinigeçirenler,savunmahakkındanvazgeçmişsayılır.

(7)DisiplinKurulları,üyetamsayısınınenazüçteiki(2/3)çoğunluğuile
toplanırvekatılanlarınüçteiki(2/3)çoğunluğuilekararverir.Kesin
çıkarmacezasıaynışekildeüyetamsayısınınüçteiki(2/3)çoğunluğuile
alınır.DisiplinKurullarıgereklidurumlardatanıkdinleyebileceğigibi
gereklibulduğuhertürlübelgevebilgiyiilgiliyerlerdenisteyebilir.

(8)Disiplincezasınıgerektireneylemingerçekleştirildiğitarihtenitibareniki
(2)yıliçindedisiplinesevkkararıverilmemesihalinde,ilgilihakkında
disiplinkovuşturmasıyapılamaz. 
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(9)DisiplinKurulukararları,kesinleştiğitarihtenitibarenuygulanır.Tedbirli
geçensüreler,cezayabağlısürelerdendüşülür. 

(10)KesinleşendisiplinKurulukararları,tümpartiorganlarıncaderhal,olduğu
gibivesüresinceuygulanır. 

(11)DisiplinKuruluüyeleriilepartiarasındabirhizmetbağıkurulamaz,
kendilerinePartidenhiçbirgelirsağlanamaz. 

(12)Kurultayda,kongrelerdeveDanışmaKurullarındaDisiplinKurullarına
göndermeişlemleriiledisiplinkurullarınınkararlarıüzerindegörüşme
yapılamaz,kararalınamaz. 

(13)Disiplinkovuşturmasıişlemlerindekitebligat,üyeninpartikütüğünde
yazılıadresineyapılır.Buadreseyapılantebligat,geçerlikabuledilir. 

(14)Örgütbirimleri,disiplinkurullarınınincelemelerinikolaylaştırmakve
isteklerinisürelerindeyanıtlamakzorundadır. 

(15)Üyeninhakkındakidisiplinsoruşturmasıdevamederkenpartiüyeliğinden
istifaetmesihalindedisiplinsoruşturmasıdurdurulur.İstifaedenüyenin
yenidenüyelikbaşvurusundabulunmasıhalindehakkındakisoruşturma
kaldığıyerdendevameder.Ancaküyehakkındakidisiplinsoruşturması
kesinhükmebağlanıncayakadarpartiiçiseçmeveseçilmehaklarını
kullanamaz.

 
BAĞIŞLAMA

Madde-76

(1)KesinleşencezalarıbağışlamayetkisiPartiMeclisi’nindir.

(2)PartiMeclisibağışlamayetkisinicezaalanınyazılıisteğiüzerineve
disiplinkurulunagönderenörgütbiriminingörüşünüalarakkullanır.

(3)MerkezYönetimKurulu,bağışlanmakisteyeninyazılıbaşvurusuüzerine
isteği,disiplinkurulunagönderenörgütbiriminingörüşünüdealarak
disiplindosyasıilebirliktePartiMeclisi’nesunar.Gönderenorganın
PartiMeclisiolmasıhalindegörüş,MerkezYönetimKurulutarafından
bildirilir.

(4)PartiMeclisikararınısaltçoğunluklavegizlioylaverir.
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YÖNETMELİK

Madde-77

(1)Disiplinişlerineilişkinötekibütünkonularyönetmelikledüzenlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
“GELİR KAYNAKLARI, 

HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ”
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GELİR KAYNAKLARI

Madde-78

(1) Parti’ningelirkaynaklarışunlardır:

a) Üyelikaidatı,
b) Parti’ninTBMMveyerelyönetimlerüyelerindenalınangrup

ödentisi,
c) Adaylıkiçinbaşvuranlardanalınanadaylıködentisi,
d) Partiyayınlarınınsatışkarşılıkları,
e) Partibayrağı,flaması,rozetivebenzeritanıtmamalzemesi

satışlarındansağlanangelirler,
f) Partikimlikbelgelerindenveyenilenmesinedeniylealınan

karşılıklar,
g) Partilokallerininişletilmesindensağlanangelirler,
h) Parti’nindüzenlediğihertürlütoplumsalgirişimvegösterilerden

sağlanangelirler,
i) Parti’ninmalvarlığındansağlanangelirler,
j) SiyasiPartilerKanunu’ndabelirlenenmiktarıaşmayacakbağışlar,
k) SiyasiPartilerKanunu’nun110.maddesiuyarıncaParti’yeintikal

edecektaşınırvetaşınmazmallariledoğmuşvedoğacakhertürlü
hakvealacaklar,

l) Yasayagöre,devletçesağlanangelirler.

(g)ve(i)bentlerindeyazılıolanlardışındakigelirleriçinvergi,resimveharç
ödenmez.
(g)bendindeyazılıpartilokallerininişletilmesindeneldeedilengelirler,ticari
niteliktaşımayanişletmeçalışmalarısonucundasağlanmışsa,bugelirleriçinde
vergi,resimveharçödenmez.
(i)bendindeyazılıgelirlerdenParti’ninsahipolduğuveticariolarakişletilen
basımevleriningelirleriiletaşınmazmallardansağlanangelirleriçinvergi,resim
veharçlarailişkinyasahükümleriuygulanır.

(2)Yukarıdayazılıgelirler,Parti’ninhangiörgütyönetimbiriminceyada
görevlisincesağlanmışolursaolsun,partitüzelkişiliğinindir.

(3)Gelirler,Parti’nintüzelkişiliğiadınavemakbuzkarşılığındatoplanır.
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HARCAMALAR

Madde-79

(1)Parti’ninyapacağıharcamalar,sözleşmelervegirişeceğiyükümlülükler,
GenelMerkez’departitüzelkişiliği,illerdeilyönetimkurulu,ilçelerde
ilçeyönetimkuruluadınayapılır.

(2)İlveilçeyönetimkurullarınınpartitüzelkişiliğiadınasözleşme
yapmasıyadahükümüstlenmesiMerkezYönetimKurulu’nuniznine
bağlıdır.Öncedenizinalınmadangirişilenhizmetsözleşmesidahil,her
türlüsözleşmeveyükümlülüklerdendolayıpartitüzelkişiliğisorumlu
tutulamaz;GenelBaşkan’a,GenelBaşkanYardımcıları’na,Genel
Sekreter’eveMerkezYönetimKurulu’na,PartiMeclisi’neyadaparti
tüzelkişiliğinekarşıkovuşturmayapılamaz.Budurumlardasorumluluk,
sözleşmeyiyapanyadayükümlülüküstlenenkişiyeyadakişileredüşer.

(3)Harcamaları,bütçeyeuygunolarak,GenelMerkez’deİdariveMali
İşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısıillerdeveilçelerdesayman
yapar.Bütçedışıharcamalar,MerkezYönetimKurulu’nunveilgili
yönetimkurullarınınkararınabağlıdır.

 
YETKİ

Madde-80

(1)Yükümlülükleregirişmek,bankalardanparaçekmek,birmalyadahak
üzerindetasarruftabulunmakyadabukonulardatemsilyetkisivermek
içinGenelMerkez’deidarivemaliişlerdensorumluGenelBaşkan
Yardımcısı’ylaGenelSekreter’in,ilveilçelerdebaşkanlasaymanın
imzalarızorunludur.

(2)Elektronikbankacılığınkullanılmasında;GenelMerkez’deGenelBaşkan,
İdariveMaliİşlerdenSorumluGenelBaşkanYardımcısını;ilveilçelerde
örgütbaşkanı,saymanıtekbaşınayetkilendirebilir.

(3)Harcamalarailişkinhükümlersaklıdır.
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BÜTÇE

Madde-81

(1)GenelMerkez’inbütçesi,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırveParti
Meclisi’ninonayıileyürürlüğegirer.

(2)İlveilçelerinbütçeleri,yönetimkurullarıncahazırlanırveüstyönetim
birimininonayıileyürürlüğegirer.

(3)Örgütbirimlerininoluşturduğukomisyonlarınveçalışmagruplarınıngelir
vegiderleri,bağlıbulunduklarıyönetimbirimibütçelerindegösterilir.

(4)Hazineyardımının%40ilveilçeörgütlerinegönderilir.GenelMerkez’ce
ilveilçelerineğitimvezorunlugiderleriharcamalarıiçintüzüğegöre
ayrılmasıgerekenmiktar,yukarıdakioranagörebelirlenenmiktara
dahildir.

(5)HazineyardımınınİlveİlçeÖrgütlerinedağıtımına,ödemeşeklive
zamanınailişkinesaslarherdönemdePartiMeclisi’ncebelirlenir.

 
KESİN HESAP

Madde-82

(1)GenelMerkez’inkesinhesabıkurultayca,ilveilçeörgütlerininkesin
hesaplarıkendikongrelerindeincelenirvekararabağlanır.

 
HESAP YÖNETMELİĞİ

Madde-83

(1)Partihesaplarıbilançoesasınagöredüzenlenir.

(2)Partigelirlerinintoplanmasındaveharcamalardauygulanacakkurallar,
bütçevekesinhesabınhazırlanması;geliralındılarınınvetutulması
zorunludefterlerinbiçimi,basımıvedağıtımı,örgütyönetimbirimlerinin
bukonudakigörevlerivesorumlulukları,SiyasiPartilerKanunu’nun
öngördüğüilkelerevekurallarauygunolarakdüzenlenen“Hesap
Yönetmeliği”ilebelirlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
“EĞİTİM, PROGRAM, TÜZÜK VE 

YÖNETMELİKLER”
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PARTİ İÇİ EĞİTİM

Madde-84

(1)Partiiçieğitim,Parti’ninilkeleri,değerleriveamaçlarıdoğrultusunda
üyelerinnitelikleriningeliştirilmesiveetkinlikkazanması,tüm
örgütüntüzükveprogramuyarıncasağlıklıyapılanmasıiçingerekli
çalışmalarınyürütülmesidir.Siyasalkonulardabilinçlenenüyelerparti
içikararlarınoluşumuaşamasında,yapılantartışmalardagörüşlerini
dahasağlıklıbirşekildeifadeetmeolanağınakavuşacaklardır.Partiiçi
eğitimsayesindeüyeler,demokratikhaklarınıkullanmakonusundave
partilerekarşısorumluluklarıhakkındabilgisahibiolacaklardır.Aynı
zamandagüncelsiyasettesürekliolarakbiçimbozmayauğratılanyakın
tarihipartiiçieğitimdeçokdahaiyiöğrenmefırsatıbulangençPartili,
kötüpropagandalaraaletolmadanParti’yeolanaidiyetduygusunu
pekiştirebilecektir.Hedef;bilgili,bilinçli,sorumluluğunasahipçıkan,
öneriyapmaveeleştirihakkınıkullanmaktangeridurmayan,kişilere
değilfikirlerebağlı“özgürüyeler”yaratmakolmalıdır.ÖzellikleParti
içigençlerinülkesorunlarıvesiyasetkonularındaaydınlatılıp,bilgi
sahibiyapılmasıamacıyladeğişikyörelerde“PartiOkulları”açılır.
Gençlerimizinçağdaşgereksinimlereuygunalanlardabilime,teknolojiye,
gelişmeye,yeniliğevedeğişimeaçık;özgürdüşünceyeveinsanasaygılı,
yaratıcı,üretkenveerdemli;ülkeyevetoplumayararlı,ülkesorunlarıve
siyasetkonusundaaydınlatılıp,bilgisahibiyapılmasıamacıyla,Genel
Merkezveuygungörülecekillerde“PartiOkulları”açılır.

(2)EğitimçalışmalarınıyürütmeküzereGenelMerkez’denbelirlenenve
yürütülenprogramçerçevesinde,herilveilçedePartiOkulukurulur.Her
üyetemelsiyasieğitimprogramınakatılır.Herilveherilçeninyönetim
Kurulu’ndaeğitimdensorumlupartisekreteribelirlenir. 

(3)Partibütçesininenaz%15onbeşieğitimiçinayrılır.

(4)Partiiçieğitimeilişkintümkonularyönetmelikiledüzenlenir.

(5)GenelMerkezpartiiçieğitimisürekliolaraközendirmeliveüyelerin
güncelolarakbueğitimsüreçlerinekatılabilmeleriiçinsürekliparti
eğitmenleriyetiştirmelidir.

(6)Parti,PartiOkulueğitmenlerininkatılacağıvePartiOkulueğitiminin
düzenleneceğiseminerlerhazırlarveeğitmenleritoplucadavetederekve
onlarla“aynıdilikonuşarak”Parti’ninfelsefesini,tarihini,ideolojisinive
programınıonlarlapaylaşır.
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(7)PartiOkulunakatılanüyelerinharcadıklarızaman,birsertifikaile
değerlendirilir,karşılığınıbulur.

(8)Parti’nintümyönetimkademelerindepartiiçieğitimdengeçmişolan
üyelerinönemligörevleregelmesiözendirilmelidir.

 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ

Madde-85

(1)BilgiveİletişimTeknolojileriMerkezi,Parti’nintümetkinliklerinde
bilgiveiletişimteknolojilerindenenverimlişekildefaydalanılmasından;
bilişimleilişkilihertürlüçalışmanınplanlanmasındanve
uygulanmasından;donanım,yazılım,içerik,insankaynağıvealtyapı
gereksinimlerininbelirlenmesinden;partibirimleri,kurumlarvebireyler
arasındaçokyönlüelektronikiletişiminsağlanmasından,bilişim
sistemlerindenkesintisizvegüvenlibirbiçimdeyararlanılmasıvebilgi
güvenliğininsağlanmasıiçingerekliönlemlerinalınmasındansorumludur.

(2)CHP,“AkıllıÜyelikKartı”kısaca“AkıllıKart’”ileherüyesiningerekbu
kartilegerekbilgisayarüzerindentümüyelikhaklarınıkullanabilmesini
sağlayanilkpartidir.BilişimTeknolojileriMerkezi(BİTEM)her
türlügüvenlikönleminiensağlamşekildealarak,üyelerimizingerek
ilçede,gerekilde,gerekgenelseçimadaylarınınveyaCumhurbaşkanı
adayınınsaptanmasında,gerekkurultaylardaoylanankararlarda,gerek
Parti’niniçreferandumagerekduyduğugenelsiyasieğilimleribelirleme
durumlarında,oyhaklarınıeksiksiz,sorunsuz,hatasızvegüvenlişekilde
kullanımınısağlar.

(3)BilgiveİletişimTeknolojileriMerkezi’ninişleyişineilişkinkonular
yönetmelikledüzenlenir.

 
ARŞİV, BİLGİ VE PARTİ BELLEĞİ MERKEZİ (ARBİBE MERKEZİ) 

Madde-86

(1)GenelSekreter’inveyardımcılarınınyönlendirmesiyle,önceliklegeçmişe
yönelikhertürlüyayın,UlusGazetesi’ninbelgeleri,arşivi,dergi,elilanı,
afiş,bezafiş,rozetveistisnasızhertürlüPartitanıtımyayınıveürünübu
Merkez’debirarayagetirilir. 
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(2)Partiüzerineçıkmışheryayınveüründe,gelecekkuşaklariçin,hem
eğitici,hembilgilendirici,hemnostaljikhemdebüyükarşivdeğeri
taşıyanunsurlardır.Dolayısıylabubilinçleherbelde,herilçe,heril,her
merkezvegençlik/kadınkolları,istisnasızheryayınveürünlerinden,
faaliyetraporlarındanbunlaraeklenebilecekhertürlübelgeyleberaber,
(elyazıları,önemliizbırakmışpartiyetkililerininkişiseleşyalarıveya
kalemlerigibi)Arşiv,BilgivePartiBelleğiMerkezine(ARBİB’E)
yollamakzorundadırlar. 

(3)Bumadde,birtercihdeğilbirtüzükmecburiyetidir.Buyayın,ürünve
belgelerisistematikolarakARBİBE’yeyollamamak,sorumluherbirim
içinbirdisiplinsuçudur.

(4)ARBİBEMerkezibugünevegeçmişeyönelikbilgitoplamavearşiv
oluşturmagörevlerininyanısıraüyelerevekamuoyunayönelikbirparti
gazetesi/veyadergisiçıkarmaklayükümlüdür.Buyayıne-gazeteolarak
aidatınıödeyentümüyelereulaştırılır.GenelMerkez’inveyaCHP’li
Belediyelerindönemselmaddiimkanlarıçerçevesindeveönemlisiyasi
süreçlerdebuyayın“kağıtgazete”olarakdabasılır.

PARTİ PROGRAMI İLE PARTİ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASI VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde-87

(1) Partiprogramıiletüzüğündedeğişiklikyapmayetkisikurultayındır.

(2)Değişiklikönerilerini,GenelBaşkan,PartiMeclisiyadakurultayüye
tamsayısınınellidebirinindeğişiklikönergesineAkıllıKart’lasunulan
açıkdesteğiniiletmesilazımdır.

(3)Yapılabilecekönerilentüzükdeğişikliklerininçevrimiçidestek
görebilmesiiçin,GenelMerkezveBİTEM,şeffafvetarafsızşekilde
PartiMeclisiveMYKöneriyiçevrimiçipartiduvarınataşıyarak
değerlendirmeyeaçar.Destekler,imzalarveeleştirilerburadabirikir.
PartiMeclisiveMYK,Parti’ninüyelerinaktifkatılımıylazenginleşen
bucanlıçevrimiçipartiduvarındangelensomutönerileritakipetmekle
mükelleftir.

(4)ProgramvetüzükdeğişikliklerindekararyetersayısıbizzatKurultay
mekanındaveçevrimiçiolarakkatılankurultayüyetamsayısınınsalt
çoğunluğudur.
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(5)Kurultay’lardayapılantüzükdeğişikliğiveyadeğişiklikleri,birsonraki
dönemiçingeçerlidir.Hiçbirşekildeokurultaydaveoseçim/kongreler
sürecindeuygulamayakonamaz,konmasıteklifdahiedilemez.

 
YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI

Madde-88

(1)Tüzüğünöngördüğüvetüzükuygulamalarıiçingerekliolanyönetmelikler
üç(3)ayiçindehazırlanır.

(2)Yürürlükteolanyönetmeliklerin,tüzükhükümlerineuygunolarak
değiştirilmesideaynısüreiçindetamamlanır.

(3)KurultayYönetmeliği,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırve
kurultaycaonaylanarakyürürlüğegirer.

(4)TBMMGruplarıİçYönetmeliği,GrupYönetimKurulu’ncahazırlanırve
TBMMGrubuGenelKurulu’nunonayıileyürürlüğegirer.

(5)Ötekiyönetmelikler,MerkezYönetimKurulu’ncahazırlanırveParti
Meclisi’nceonaylanarakyürürlüğegirer.

(6)DisiplinYönetmeliği,YüksekDisiplinKuruluileTBMMGrupDisiplin
Kurulu’nungörüşüalınarakhazırlanır.

(7)Yönetmeliklerdedeğişiklikyapmayaveyönetmelikleriyorumlamaya
onaylananorganlaryetkilidir.

(8)Yönetmeliklerdeyürürlüktarihibelirtilir.
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ONUNCU BÖLÜM
“ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ 

MADDELER”
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PARTİNİN TÜZELKİŞİLİĞİNE SON VERME

Madde-89

(1)Parti’nintüzelkişiliğine,kurultayüyetamsayısınınüçteiki(2/3)
çoğunluğununkararıilesonverilebilir.Bukarargizlioylaalınır.

(2)Budurumda,partimallarınınbırakılacağıkurumvekuruluşlarkurultay
kararındabelirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde-90

(1) Butüzüğünyürürlüğegirdiğitarihtemevcuttüzüktümhükümleriyle
yürürlüktenkalkar.

GeçiciMadde–1 

(1) YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı’ncatüzüküzerindeyapılacakinceleme
sonucundamevzuatuyarıncadeğiştirilmesigerekenhükümlerbulunması
halinde,sözkonusudeğişikliklerilkkurultaydaonayasunulmaküzere
PartiMeclisitarafındanyapılır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde-91

(1)Butüzük,kurultaycakabuledildiğitarihteyürürlüğegirer. 

(2)ButüzükhükümleriniPartiMeclisiyürütür.



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

269

C
(D3 Spotlar)
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ARTIK BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU YOK! BİLİM VE KÜLTÜR 
SANAT PLATFORMLARI VAR.
***
HER ETNİK KÖKENE, HER RENGE, HER CANLI’YA, HER CİNSEL 
YÖNELİME SAYGI GÖSTERİLECEK, BU FARKLI DEĞERLER 
AYRIŞTIRILMADAN KORUNACAK!
***
ARTIK ÜYELER YILDA KAÇ TL AİDAT ÖDEYECEKLERİNE KENDİLERİ 
KARAR VERECEKLER! BU RAKAM YILDA 60 TL VE 1200 TL 
ARASINDA DEĞİŞİR.
***
YENİ ÜYELER, İLÇE’YE DAVET EDİLEREK YÖNETİCİ VE DİĞER 
ÜYELERLE TANIŞTIRILIYORLAR.
***
YENİ TÜZÜK TASARISINDA 30 GÜN İÇİNDE ÜYELİK BAŞVURUSU, 
TARTIŞILMAZ ŞEKİLDE SONUCA BAĞLANIR VE ÜYE ADAYINA 
SONUÇ BİLDİRİLİR.
***
YENİ TÜZÜK TASARISINDA ARTIK CHP’DE TÜM ÜYELER YILLIK 
AİDATLARINI ÖDEDİKTEN SONRA, “AKILLI KART”LARIYLA BERABER 
HER KARARA İŞTİRAK EDEBİLECEK VE DELEGELİK ORTADAN 
KALKACAK.
***
“AKILLI KART”LARIN HER YIL AİDATLARIN ÖDENMESİYLE İŞLER 
KILINMASI, CHP’NİN TÜZÜK DİJİTAL DEVRİMİNİN OLMAZSA 
OLMAZ ŞARTIDIR.
***
ARTIK CHP’NİN YENİ ÜYELERİ KATLANARAK ARTACAK PARTİ MALİ 
OLARAK DOĞRUDAN GÜÇLENECEK.
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SON ANDA YAPILAN ÜYE YIĞMALARI VEYA YAPAY ADRES/YER 
DEĞİŞTİRMELER YAPILAMAYACAK.
***
ŞAYET PARTİ MUHALEFETTEYSE, “BAKANLIKLAR İZLEME KURULU” 
DEVREYE GİRECEK VE “GÖLGE BAKANLIK” GİBİ SÜREKLİ 
RAPORLAR HAZIRLAYACAK.
***
İLÇE BAŞKANI, TÜM İLÇE ÜYELERİNİN AKILLI KART’LA VERDİKLERİ 
OYLARLA SEÇİLECEK.
***
İL BAŞKANI, O İLİN TÜM ÜYELERİNİN AKILLI KART’LA VERDİKLERİ 
OYLARLA SEÇİLECEK.
***
ARTIK GENEL BAŞKAN SEÇİMİ NİHAYET TEKRAR PARTİ TÜZÜĞÜNE 
UYGUN ŞEKİLDE YAPILABİLECEK! ÜYELER BİRDEN FAZLA ADAY 
ÖNEREBİLECEKLER VE BÖYLECE GENEL BAŞKAN TEKRAR “GİZLİ OY 
AÇIK TASNİF”LE TÜZÜĞE UYGUN ŞEKİLDE SEÇİLEBİLECEK!
***
ARTIK ÜST ÜSTE İKİ GENEL SEÇİM KAYBEDEN CHP GENEL BAŞKANI 
BİR SONRAKİ DÖNEM KURULTAYI’NA GİDERKEN DÜŞMÜŞ 
SAYILACAK VE PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’A GİDECEK.
***
ARTIK CHP GENEL BAŞKANI (VE KURMAYLARI) KURULTAY’DA 
YAPILAN LEHTE-ALEYHTE ÜYE KONUŞMALARINI BAŞTAN SONA 
İZLEYECEK VE YANIT VERECEK.
***
ARTIK PARTİ MECLİSİ, 60 YERİNE 90 ÜYEDEN OLUŞACAK. HER 
BÖLGE TEMSİL EDİLECEK, CİNSİYET VE GENÇLİK KOTALARINA 
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KESİNLİKLE RİAYET EDİLECEK, 5’TEN FAZLA MİLLETVEKİLİ PARTİ 
MECLİSİ’NDE YER ALAMAYACAK.
***
PARTİ MECLİSİ’NDEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA VEYA 
MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY OLMAK İSTEYENLER, PARTİ 
MECLİSİ’NDEN İSTİFA EDERLER.
***
YENİ TÜZÜK TASARISI ARTIK 10 PARTİ MECLİSİ ÜYESİ, DİSİPLİN 
CEZALARININ BAĞIŞLANMASINI TEKLİF EDEBİLECEK.
***
ARTIK MYK ÜYELERİ, GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, GENEL 
SEKRETER VE YARDIMCILARINI PARTİ MECLİSİ İÇİNDEN GENEL 
BAŞKAN DEĞİL, PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ KENDİ ARALARINDAN 
SEÇECEKLER.
***
ARTIK SOSYAL DEMOKRAT PARTİLER VE CHP KÖKENİNE UYGUN 
OLARAK “GÜÇLÜ GENEL SEKRETERLİK” GERİ GELECEK. ÜÇ (3) 
GENEL SEKRETER YARDIMCISI’NDAN BİRİNCİSİ: TÜM DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN, İKİNCİSİ: İNTERNET, PROPAGANDA, 
SOSYAL MEDYA VE TANITIM KAMPANYALARINDAN ÜÇÜNCÜSÜ: 
YURTDIŞI ULUSLARARASI KURUMLAR VE HER TÜRLÜ YABANCI 
TEMSİLCİLİKLER İLE TEMASTAN SORUMLU OLACAK.
***
CHP’DE ARTIK, SEÇİMLE GELEN, SEÇİMLE GİDECEK. PARTİ İÇİ GÜÇ 
DENGELERİ VEYA REKABETTEN, GENEL MERKEZ HİÇBİR İL VEYA 
İLÇE YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALAMAYACAK (SUİSTİMAL, CEZA 
DAVALARI VEYA TİCARİ YOLSUZLUK DAVA VE İDDİALARI HARİÇ)
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ARTIK “GÖREVDEN ALMA VE ATAMA YAPMA” YERİNE, “GERİ 
ÇAĞIRMA” VE KONGREYİ YENİLEME ESASTIR.
***
 GÖREVDEN İSTİSNAİ CEZAİ VEYA YOLSUZLUK GEREKÇELERİYLE 
ALINAN YÖNETİMLER, PARTİ İÇİ DEMOKRASİ GEREĞİ, KENDİNİ 
SAVUNMA HAKKINI SONUNA KADAR KULLANIRLAR.
***
 PARTİ’Yİ O İLDE (VEYA İLÇE’DE) KONGRE’YE GETİREN GEÇİCİ 
KURUL ÜYELERİ, KONGRE’DE ADAY OLAMAZLAR.
***
GENÇLİK VE KADIN KOLLARI KURULTAYLARI’NDA SEÇİLEN GENEL 
BAŞKAN VEYA İL BAŞKANLARI VEYA İLÇE BAŞKANLARI, İLÇE, İL 
VEYA PARTİ MECLİSİ’NİN DOĞAL ÜYESİ OLACAKLAR.
***
YENİ TÜZÜK TASARISI GENÇLİK VE KADIN KOLLARI’NIN 
BAĞIMSIZLIĞI, KARAR TASARISI HAZIRLAMA HAKLARI VE 
HER KONUDA KENDİ KARARLARINI ALMA HAKLARI DİKKATLE 
KORUNUYOR!
***
DANIŞMA KURULLARI, ARTIK GENEL MERKEZ’DE, HER İL VE 
İLÇEDE EN CİDDİ VE KATILIMCI ŞEKİLDE YILDA EN AZ ÜÇ (3) KERE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BUNLAR GÖSTERMELİK OLARAK DEĞİL, 
TOPLUMUN NABZINI TUTAN VE PARTİ İLE EŞZAMANLI OLARAK 
NEFES ALMASINI SAĞLAYAN KÜÇÜK HALK MECLİSLERİ OLARAK 
ÇALIŞACAKLAR.
*** 
YENİ TÜZÜK TASARISINDA GENEL BAŞKAN, İSTEDİĞİ VE GEREKLİ 
GÖRDÜĞÜ SIKLIKTA İL BAŞKANLARINI TOPLAYABİLİR!
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KONGRELERDE DELEGELİK KALDIRILMIŞTIR. PARTİ’NİN KONGRE 
ÜYE TAM SAYISI, KONGRENİN YAPILDIĞI İL VEYA İLÇE’DEKİ 
ÜYELERİN TOPLAM SAYISIDIR. BU, DEMOKRATİK DİJİTAL 
DEVRİMİN DOĞAL SONUCUDUR. “AKILLI KART”A SAHİP TÜM 
ÜYELER, KONGRELERDE OY VE TERCİH HAKKI KULLANABİLİRLER, 
HER MEVKİ SEÇİMİNDE YETKİLİDİRLER.
***
PARTİ’NİN TÜM ÜYELERİ, ÇEVRİMİÇİ OLARAK, KONGRELERDE/
KURULTAYDA TÜM HAKLARINI AKILLI KART ÜZERİNDEN 
KULLANABİLİRLER.
***
KONGRE VE KURULTAYLARDA, WEB SİTESİ ÜZERİNDEN, KONGRE 
SALONLARINDA ÇARŞAF LİSTELER EKRANA YANSITILACAK VE 
EVİNDE İSTİRAHAT EDEN ÜYELER BİLE, ÇEVRİMİÇİ OLARAK OY 
KULLANABİLECEKLER.
***
OLAĞANÜSTÜ KONGRE VE KURULTAYLAR, GEREKLİ İMZA ADEDİ 
AKILLI KART KULLANILARAK TOPLANABİLİR.
***
ANADOLU’NUN EN ÜCRA KÖŞELERİNDE FİLİZLENEN KARAR 
TASARILARI, ARTIK DİJİTAL GÜNDEM MASASI SAYESİNDE 
KURULTAY’A DOĞRUDAN ULAŞABİLECEK, TÜRKİYE’YE IŞIK 
SAÇABİLECEK.
***
CHP KURULTAYLARI ARTIK İKİ (2) DEĞİL ÜÇ (3) GÜN SÜRÜYOR. 
İLK GÜN PARTİ’NİN TÜM PM ÜYELERİNİ, MİLLETVEKİLLERİNİ, 
ÖRGÜT LİDERLERİNİ, DAVETLİ KONUŞMACILARI, DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTLERİNİ, SENDİKALARI VE HALK TEMSİLCİLERİNİ 
AKŞAMA KADAR DİNLİYORLAR.



CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

275

YENİ TÜZÜK TASARISINDA ARTIK CHP’DE KARARLAR İŞARİ 
OYLARLA DEĞİL, KONGRE VEYA KURULTAY’A ÇEVRİMİÇİ KATILAN 
TÜM ÜYELERLE ALINIYOR!
***
PARTİ MECLİSİ ADAYLARI, DEV EKRANDA LİSTELENİRLER VE 
KURULTAY’A KAYITLI TÜM PARTİ ÜYELERİ’NİN STADYUMDA 
BİZZAT VEYA EVLERİNDE ÇEVRİMİÇİ KATILIMLARIYLA SEÇİMLER 
GERÇEKLEŞİR.
***
ARTIK GENEL MERKEZ VE GENEL BAŞKAN, MİLLETVEKİLLERİ 
ADAYLARININ TEK SEÇİCİSİ DEĞİLLER! HER İLDE, TÜM ÜYELERİN 
KATILIMIYLA (ÇEVRİMİÇİ DAHİL) ÖN SEÇİM DÜZENLENİR. GENEL 
MERKEZ/GENEL BAŞKAN’IN, SADECE UZMANLIK GEREKTİREN 
ALANLARDA %3 KONTENJAN KULLANMA HAKKI VARDIR.
***
ÖN SEÇİMDE KAYBEDEN İSİMLER, PARTİ ORGANLARINDA GÖREVİ 
OLANLAR, BAKANLIK VE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ OLANLAR, 
KONTENJAN ADAYLARINI BELİRLEYEN KURULLARDA YER ALANLAR 
KONTENJAN ADAYI OLAMIYORLAR.
***
ÜÇ (3) DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN BİR PARTİLİ, ARDINDAN 
BİR TAM DÖNEM PARLAMENTO DIŞI KALIYOR. ARKASINDAN İKİ 
(2) DÖNEM DAHA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMA HAKKI KAZANIP, AKTİF 
SİYASİ YAŞAMINI TERK EDİYOR, YERİNİ GENÇLERE BIRAKIYOR.
***
CHP ARTIK CUMHURBAŞKANI ADAYINI, YALNIZ TÜM ÜYELERİNİN 
KATILIMIYLA YAPILAN BİR ÖN SEÇİMLE BELİRLER.
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 CHP MİLLETVEKİLLERİ, ARTIK YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK 
KOYAMAYACAKLAR.
***
ARTIK CHP’DE ALINAN HİÇBİR GRUP KARARI, PARTİ’NİN KURULUŞ 
FELSEFESİNE VE TEMEL DEĞERLERİNE TERS DÜŞEMEZ.
***
CHP TÜZÜĞÜNDE EBEDİ ÖNDER ATATÜRK’E KARŞI SAYGISIZLIK 
YAPMIŞ OLMAK, KESİN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN BİR PARTİ 
SUÇUDUR.
***
DİSİPLİN KARARLARI, KURUL TARAFINDAN ARTIK SALT ÇOĞUNLUK 
YERİNE 2/3 ÇOĞUNLUKLA ALINIYOR. BÖYLECE GERİ DÖNÜLMEZ 
HATALARIN YAPILMA ŞANSI AZALIYOR.
***
YENİ TÜZÜK TASARISI CHP, ARTIK ÜYELERİNİN PARTİ İÇİ EĞİTİMİNİ 
HER ŞEKİLDE GELİŞTİREREK, AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRİP, 
KİŞİLERE DEĞİL FİKİRLERE BAĞLI, ÖZGÜR ÜYELER YARATMA 
PEŞİNDE.
***
DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM VE ONUN OLMAZSA OLMAZ “AKILLI 
KART”I NEDENİYLE, SİYASETİ EN DÜRÜST ŞEKİLDE HALKIN KALBİNE 
TAŞIYAN CHP İÇİN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ, ARTIK 
EN KİLİT VE EN ÖNEMLİ PARTİ BİRİMİDİR.
***
ARTIK GEÇMİŞE YÖNELİK ARŞİV MALZEMESİNİN TOPLANMASI 
VE BUGÜNDEN GELECEĞE UZANAN SONSUZ ÇİZGİDE YENİ 
VE “GELECEĞİN BULUNMAZ SERVETİ” OLACAK OLAN ARŞİV 
MALZEMELERİ, PARTİ’NİN EN TEMEL KİMLİĞİ VE BELLEĞİNİN KALICI 
TAPUSUDUR. BU ARŞİV VE BİLGİ PARTİ BELLEĞİ MERKEZİNİN KISA 
ADI “ARBİBE”
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