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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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buluşturuyorum. Onların anıları ve inançları her zaman
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ÖNSÖZ
DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM TÜZÜĞÜ (D3)
27 YILDA NASIL GELİŞTİ?
 umhuriyet Halk Partisi’nin demokratik bir tüzük ve işlerliğe sahip olması,
C
yıllardır en çok arzuladığım konulardan biri. Bunun için 2003 ve 2010’da yaptığım
somut çabaların ardından, geçtiğimiz yaz Parti’nin demokratikleşmesi için büyük
çaba harcayan Parti İçi Demokrasi grupları, benden tüzük ile ilgili çalışmalarımı
güncelleyerek bu konuya tekrar detaylı eğilmemi rica ettiler. Örgütün içinden
ve demokratik kalbinden yükselen bu sese tabii ki kulak vermeye mecburdum.
Kendi not, çalışma ve düşüncelerimin ötesinde, bu önsözün sonunda adlarını
okuyacağınız çok değerli CHP’li dostlarımla iletişime geçerek ve onların da
hatırlatmalarını değerlendirerek bu çalışma ortaya çıktı.
Bu tüzük çalışması, Türkiye’nin yapay olarak sahte demokrasi arayışları içinde
“Yeni Anayasa” tartışmalarına sürüklenmeye çalışıldığı bir döneme denk geliyor.
Türkiye için yeni Anayasa arayışlarında bulunanların, kafalarında demokrasi
mi yoksa kendi çıkarlarına en uygun yeni bir ortam mı yaratmaya çalıştıkları
sorusunun yanıtını, size bırakıyorum. Bildiğim tek şey, 1923 Cumhuriyeti’nin
100. yılı yaklaşırken böyle bir iç yapısal devrimin Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok
yakışacak olması ve halkla bütünleşmesini sağlayacağı...
CHP ile bağlarım, 1950’lerin sonlarındaki DP faşizmine muhalefet yıllarıyla
başlıyor. Babam o yıllarda CHP MYK üyesi ve İnönü’nün genç bir sağ kolu.
Bunlar çocukluğumun ilk anıları! 1960’ların ilk yılları yine siyasetle kaplı! Babam
Dr. Suphi Baykam, 1965’te “Ortanın Solu”nun ilk sözcüsü olarak tüm Türkiye’yi
konuşmalar yaparak gezdiğinde, iki mitinge katıldığımı hatta Anadolu kentlerinin
birindeki meydan kalabalığında kaybolduğumu çok iyi hatırlıyorum.
İ smet İnönü’lü, Kemal Satır’lı, İsmail Rüştü Aksal’lı o 1960’lı yılları unutmama
imkân yok. Gelecek yıllara inanılmaz bir güven vardı. Anayasa, tüm kurumlar ve
halkımızın çağdaş yüzü bu güvenin temelini oluşturuyordu. Paşa’nın sükuneti, sesi,
askerlikten gelmesine rağmen ödünsüz demokrasi aşkı, babama aktardığı sayısız
anı, sevecen sesi, hepsi dün gibi… 1970’lerdeki Ecevit’li iktidar yıllarının büyük
Taksim Mitingi’ni de dün gibi hatırlıyorum.
1 2 Eylül’ün CHP’yi kapatmasıyla paramparça olan ve bir türlü iki yakasını bir
araya getiremeyen solun, iktidarın merkezinden hızla uzaklaştığı ANAP’lı yıllarda
ve 90’larda, SHP’nin belediye seçimleri zaferinden (1989) başka elle tutulur bir
başarısı yok ortada.
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1990’lar, korkunç seri cinayetlerle başlamıştı. Kaybettiğimiz isimler arasında
Sürekli İletişimde kalarak günlük siyasete beraber müdahale ettiğimiz değerli
aydınlanmamızın büyük bekçileri Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu vardı. Aynı
dönemde, demokrasiyi koruma ve karanlıkla mücadelede etkin olan bir çok basşka
şehidimiz oldu... Bahriye Üçok, Turan Dursun gibi. Bu listeye 90’ların ilerleyen
sürecinde, maalesef Onat Kutlar, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu
eklenecekti. 1993’ten itibaren, anti-laik ve anti demokratik gidişatı durdurmak için,
SHP-CHP-DSP parçalanmışlığını engellemek için çok uğraştık. Ne yazık ki,
“Taban Operasyonu” ile (ki aramızda Cumhuriyet Gazetesi yazarları, demokratik
kitle örgütleri önderleri, sendika liderleri vardı; Erol Tuncer’den Türkan Saylan’a,
Alpaslan Işıklı’dan Yüksel Çengel’e, Alev Coşkun’dan Onat Kutlar’a, Rutkay
Aziz’den Ahmet Taner Kışlalı’ya, Necla Arat’tan Suphi Baykam’a, Oktay
Ekinci’den Semih Balcıoğlu’na, Kemal Nebioğlu’dan Mustafa Ekmekçi’ye,
Nurzen Amuran’dan Doğan Taşdelen’e, Ceyhan Mumcu’dan Selçuk Erez’e, Arif
Keskiner’den Zeynep Oral’a bugün önemli bir kısmı aramızda olmayan sayısız
aydın) her türlü ikazı yaptık. “1994 yerel seçimleri, bu üç Parti’ye bölünmeyle
ancak mağlubiyet getirir ve merkez sol/merkez sağ parçalanmasında aradan Refah
Partisi çıkar, rejimi değiştirir” dedik. Ne yazık ki ne Ecevit’i, ne Baykal’ı, ne de
Karayalçın’ı ikna edebildik.
 ugün işte o büyük parçalanma gafının dev artçı şoklarının içinde yüzmeye devam
B
ediyoruz. 1994’te başlayan Erdoğan yılları, bizi 2021’e kadar taşıdı. Cumhuriyet’in
100. yılına 2,5 yıl kalmış…
 efah Partisi, yerel seçimi aldıktan sonra 1995’te SHP-CHP birleşmesini
R
nihayet gecikmeli olarak sağladık. Kaç ilçe, kaç il gezmiştim, kaç bin kişiye dil
dökmüştüm, bilmem mümkün değil. Hem de internet ve sosyal medyanın olmadığı
o yıllarda.
 arti Meclisi’nde geçirdiğim üç uzun ve yoğun yıl boyunca Parti’nin her
P
noktada işleyen ve işlemeyen eklem noktalarını, yurdun her yerini gezerek
bizzat gözlemleme fırsatım oldu. “Parti içi demokrasi” diye özetlediğiniz büyük
arayışın, büyük arzunun, ne yazık ki Parti’de iktidarı elinde tutanlar için, hiç önem
verilmeyen bir şarkıdan ibaret olduğunu görmek şaşırtıcı olduğu kadar üzücüydü.
2003 Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa aday olduğumda, özetle tek hedefim
vardı: Genel Başkan veya 3-4 yakın MYK arkadaşının değil tüm Parti üyelerinin
kararları aldığı, adayları “tek seçici” bir insanın değil her yöre ve her seçim
bölgesinin tüm üyelerinin seçeceği bir yapı. Genel Başkan’ın herkesi atayan veya
azleden değil Parti’nin adeta halkla bütünleşmiş çalışkan yüzü olabildiği farklı bir
yapı. Kurultay’dan önce 41 ayrı İl Başkanlığımızda toplantılar yaparak bu yapısal
tüzük devrimini örgütümüze aktarmıştım. Ne yazık ki bu devrimci düşüncelerin
önünü kesmek için o Kurultay’da Genel Başkan seçiminden hemen önce, tüzük
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orada, o salonda en akıl almaz yöntemlerle değiştirilmiş gerekli imza sayısı %5’ten
%20’ye çıkarılmış ve o gün aday olmam engellenmişti.
2 010 yılında Yekta Güngör Özden’in, Partili dostların, hukukçuların ve gençlik
kollarından değerli isimlerin destekleriyle hazırladığımız Tüzük, şu anda elinizde
tuttuğunuz Demokratik Dijital Devrim Tüzüğü’nün (D3) öncüsü gibiydi. D3 kadar
detaylı olmasa da, sonuçta yine gücü bir parti içi küçük elitten alıp tüm CHP
üyelerine, halka veren bir tüzüktü.
 e yazık ki 2011’den itibaren CHP Genel Başkanı olan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu,
N
kendisinin sözlerine güvenerek oluşan büyük beklentilerimize karşın parti içi
demokrasiyi CHP’ye getiremedi, farklı bir yönetim anlayışına döndü. Sürekli
çeşitli umutlar oluşmasına rağmen, ne yazık ki bunlar yaşama geçemeden söndü.
2010’lar çeşitli seçim mağlubiyetleri ile sürdü. 2019 Ankara ve İstanbul Büyük
Şehir zaferleri, 1989 SHP Belediye seçimlerinin 30 yıl ardından CHP’lilerin
yüreğine su serpen ender anları oluşturdu. Bir kitle partisi olan CHP’nin içinde
tabii ki çok farklı görüşlerden insanlar olacaktır. Özellikle Türkiye’nin değişen
dünya şartlarına ve ülkenin dönüşen sosyolojik-politik-ekonomik gerçeklerine göre
şekillenen yapısı, belki Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının gereklilikleri, görüşleri
ve karar mekanizmalarından farklı yeni beklentiler yaratabilir. Ancak mühim
olan en sivri konu, parti üyelerinin tercihlerinin, milletvekili, belediye başkanlığı,
cumhurbaşkanlığı veya il-ilçe başkanlığı gibi görevlere seçilenlere doğrudan
yansıması!
 ünümüz dünyası, özellikle son on yılda, sosyal medya, internet ve sanal dünyanın
G
egemenliği altına girdi. Ünlü Z Kuşağı, bu alanın adeta içine doğan uluslararası
yeni gençler ordusunun evrensel tanımlaması oldu. Böyle bir ortamda, günümüzün
teknolojik imkanlarının demokrasiye açık hizmet etmesinin önünü açmamak çok
acayip bir tıkanıklık değil mi?
 iyasette, her mevkiye en uygun kişilerin seçilecekleri sistemi oturtmak için,
S
o yörede yaşayan ve onları en iyi tanıyan kişilerce seçilmeleri esastır. Bırakın,
Tekirdağ Milletvekillerini Tekirdağ’da yaşayanlar, Bursa Milletvekillerini Bursa’da
yaşayanlar seçsin, Van Vekillerini Vanlılar seçsin. Tüm vekillerin veya Belediye
Başkan Adaylarının Genel Merkez’in Genel Başkanlık katında duyumlar ve sözde
sezgiler üzerine saptanması artık böylece engellesin.
 aalesef yıllardır, gerek Baykal gerek Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, bu aday
M
seçimlerinin her bölgenin üyeleri tarafından yapılmaması yüzünden, Genel
Merkez’in her aday belirleme açıklamalarının ardından Parti’den istifa edenler,
küsenler, olay çıkaranlar, “Parti’ye dün transfer olan adamı benim önüme
koymuşlar” tepkileri ve açık infialleri daima olaylara neden olmuş ve Parti
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bunun bedelini hep ağır şekillerde ödemiştir. Şöyle ki, bu nedenlerle birçok örgüt
üyesi tepkilerini seçim çalışmalarına katılmayarak veya göstermelik gönülsüz
katılarak göstermişlerdir. Her iki Genel Başkan, demokrasiyi korumak için çok
hamle yapsalar da parti içi demokrasi konusu ile fazla ilgilenmediler. Eminim
değerli dost, büyük duayen Altan Öymen, Genel Başkanlık koltuğunda daha
uzun kalabilmiş olsaydı, muhakkak Parti’nin içinden dumanlar çıkaran sıkıntılı
yapıyı değiştirecek formülün arayışlarına girerdi. Bir diğer Genel Başkanımız
Hikmet Çetin, uzlaştırıcı ve demokrat tavrıyla, geçiş misyonunu ne kadar
başarılı tamamladıysa, onun da bu sorunlara kökten eğilmeye şansı olmadı.
Öymen, babamın CHP Gençlik Kolları’nı 1950’lerin başında kurmasıyla ve hatta
daha öncesinden siyasete girmiş bir canlı tarih duayenimiz. Çetin ise, Gençlik
Kolları’nın ikinci dönem ekibinin öncülerinden… Ecevit’in de siyasete girişini
sağlayan efsanevi dönemin isimleri her biri.        
 emokratik Dijital Devrim ve Akıllı Kart sayesinde, yazının ilk bölümünde
D
anlattığımız o büyük hayal kırıklıkları ve neden oldukları tepkiler hiç
görülmeyecek. Seçilemeyen adaylar “suçu” yalnızca kendilerinde veya
kampanyalarında arayacaklardır.
 ine Demokratik Dijital Devrim sayesinde, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimleri
Y
aday belirlenmesinde, sayıları 1.5 milyonu aşan CHP üyeleri evlerinden,
işyerlerinden veya bulundukları yurt dışı kentlerden rahatlıkla aday belirleme için
tercih kullanabileceklerdir.
 emokratik Dijital Devrim Tüzüğü, Parti’yi partililerle, örgütle, halkla, kitle
D
örgütleriyle barıştıracak çok temel bir çıkış. Artık geniş ortak paydanın, Parti’nin
tüm kararlarında egemen olacak olması, bir daha hiçbir zaman Ekmeleddin
İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi tarihi bir gafın yaşanmamasının
teminatı haline gelecek.
 HP içinde, 1960’larda başlayan algılarım, deneyimlerim ve Parti’yi en
C
demokratik yapıyla iktidara getirme kararlılığım ile 2003 Genel Başkan adaylığım
sürecinde geliştirdiğimiz düşünceleri, 2010 tüzük hazırlığıyla somutlaştırmanın,
ardından 2021 yılında güncelleyerek en detaylı şekilde tekrar CHP örgütü ve
kamuoyu ile paylaşabilmek Partimizin içinde yıllardır tam demokrasiye ulaşmak
için gayret eden herkes ve şahsım adına sevindirici bir olay.
 te yandan, maalesef üç milletvekilinin, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni
Ö
Aksoy ve Özcan Özel’in CHP’den istifaları ve Muharrem İnce’nin 8 Şubat’ta yeni
partisini kurmak üzere CHP’den ayrıldığını açıklaması, konunun zamanlama olarak
ne kadar güncel ve ivedi olduğunun bir kanıtı.
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 ayet CHP, D3 tüzüğüyle ilerleyebilse, eminim Parti’den istifa eden arkadaşlar
Ş
da geri dönebilir. Çünkü İnce’nin de birçok başka muhalifin de tekrarladığı,
Parti’de tüm demokratik nefes yollarının açık olması arzusudur. Yıllar önce fark
edemedikleri o kaçınılmaz gereksinim…
Ancak her CHP sevdalısı seçmen ve demokrat kamuoyu sahiplenirse, bu etki
örgüte, partililere ve medyaya yansıyabilir; ancak o zaman büyük bir gayretle bu
girişimin bir sonuç alması mümkün olur.
 HP’nin bölünmesini engellemeye çalışmak, hatta bu tüzük çabasıyla belki ilerde
C
yeni bir bütünleşmenin altyapısını hazırlamak, tabii ki fazlasıyla değer, “kutsal”
bir çabadır. Dolayısıyla bu girişime destek veren herkese teşekkür eder, sizlerin de
desteklerinizi bekleriz.
Bu arada bir noktaya açıklık getirmem şart: Elinizdeki D3 Tüzük Taslağı, 2003
Olağan Kurultayı’ndan beri gündemde tuttuğumuz, gerek CHP içinde gerek dışında
bu devrimi hazırlayanların canlı kalmasını sağladıkları, geleceğin özgürlüğe
açılan kapısını aralayacak bir devrim belgesi. Açık konuşacak olursak, CHP
içinden son aylarda çıkarak partileşme yoluna giren iki oluşumun da, D3 Tüzük
yapısına benzer paralel açılımlar taşıması, olsa olsa bizlere gurur verir. Çünkü
halkımızın siyasetin girdiği her noktada, “karar veren” mertebeye yükselmesi,
yalnız Türkiye’nin ve demokrasinin yararınadır. Bunu niçin söylüyorum? D3’ün
içerdiği tüm özgürlükçü, halkçı, demokrat ruh, 20 yıldır CHP örgütünün bağrından
çıkmış, adım adım gelişmiş, olgunlaşmış büyük bir siyasi devrimdir. 2003 veya
2010 yılında bu devrimi, bırakın anlayarak parçası olmak istemeyi, tersine sabote
ederek yoluna taş koymuş kişilerin, bugün bu büyük atılıma kabul edilemez bir
tekelci ruhla sahip çıkmaya kalkışmaları olsa olsa acı bir gülümseme yaratabilir.
Bizler herkesin bu tüzüğün içerdiği büyük devrim paketine sahip çıkmasını,
bunları kabullenmesini keyifle isteriz. Ama tarihi saptırarak bu sunumun özünün
kendilerinden çıktığını söylemesine izin verilemez. Evet, toplumumuz balık
hafızalıdır, ama o kadar da değil!
 n önemli yanı zamanlaması ve Parti’yi bölünmekten kurtarmak için üstlendiği
E
sorumluluk olan bu Demokratik Dijital Devrim tüzük taslağının en demokratik
yapıyı yansıtması için doğrudan destek veren, parti içi demokrasi kavramını
CHP içinde hep canlı tutan, 20 yıldır büyük özverili katkıları yapmış olan -partili
olsun ya da olmasın- mücadele arkadaşlarımıza buradan teşekkür etmeyi bir borç
bilirim. Özellikle, her zaman olduğu gibi aydınlanmamızın yaşayan efsanesi
eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, demokrasi kavramına
en tutkulu şekilde bağlı olan eski bakanlarımızdan ve yol arkadaşlarımız Hasan
Fehmi Güneş, Ercan Karakaş ve Fikri Sağlar, CHP 1991’de yeniden kurulurken
büyük emekleri geçen değerli duayen Erol Tuncer, Ankara Parti İçi Demokrasi
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Hareketi’nin sözcüsü/kurucusu Mustafa Pınar, Parti İçi Demokrasi Hareketi’nin
Ankara-İstanbul ve İzmir mensupları ve tüm yurtta bu fikre destek veren sayısız
demokrat aydın halk kitleleri, eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi dostlar
Necla Arat, Sabri Ergül, Mustafa Gazalcı, Haluk Pekşen, Onur Öymen, İlhan
Cihaner, Ali Özcan, Mustafa Balbay, Tolga Yarman, İsa Gök, Umut Oran, Barış
Yarkadaş, Örsan K. Öymen, Hüsnü Bozkurt, Şerafettin Turpcu, Mehmet Tüm,
Ankara ve İstanbul örgütünden Tevfik Kızgınkaya, Suay Karaman, Batur İlter,
Canan Sezenler, Selçuk Erol, 15 yıldır CHP’ye tutkulu bağlılığıyla her türlü
demokratik çabayı gösteren Arif Tuna Eryılmaz, yıllardır bu konuda destek veren
KKTC Temsilcisi Mustafa Devran Yürükçü,  2003’de bu fikirlerin doğum anında
elinden geleni yapan Ecevit Aktaş, Şaban Karataş, Şahap Önal, Hakan Sönmez,
Anadolu örgütlerimizden Ruhşen Kundalı, Atıf Uğurlu, Atıf Çavdar, Halil Köse,
Nihat Başer, Cahit Cıngı, Sami Gökmen, Arif Koçak, Semih Çelikkaya, Adana
Yüreğir örgütünden, yani aile ocağımdan Canan Özdağ, özellikle bu taslağın
Siyasal Partiler Kanunu ile olan çelişkilerinin gündeme getirilmesinde desteklerini
esirgemeyen hukukçu dostlarım Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Avukat Kemal
Akkurt ve CHP’nin Atatürkçü yörüngeye oturması ve Türkiye’nin laik, demokratik
bir hukuk devleti olarak sağlıklı bir siyasal yapıda varlığını sonsuza dek sürdürmesi
için her özverili çabayı geçmişten beri gösteren Taban Operasyonu ve Yurtsever
Hareket’e katkı veren her dostuma, Tuncay Erciyes’e, Mehmet Kunt’a, Aydeniz
Alisbah Tuskan’a, Nilüfer Akaktan’a, Nazan Moroğlu’na, Gökhan Ecevit’e,
Erbil Kılıç’a, Saim Canatan’a, Nurşen Mazıcı’ya, Nejat Yavaşoğulları’na, Deniz
Hilal’e eski Belediye Başkanımız İhsan Yalçın’a, Ceyda Ziver Akın’a, yazarlar
değerli ağabeyimiz, aydınlanmamızın duayeni Alev Coşkun, ne yazıkki bu hafta
aramızdan ayrılan Deniz Banoğlu, Nurşen Mazıcı, Zeynep Oral, Mine Kırıkkanat,
Ali Sirmen, Banu Avar, Uğur Dündar, Şükran Soner, Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil,
Yalçın Bayer, Oktay Ekşi, Necdet Saraç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Merdan
Yanardağ, Cüneyt Ayral, Orhan Bursalı, Işık Kansu, Can Ataklı, Mustafa Mutlu,
Öner Yağcı, Gürkan Hacır, Enver Aysever, Şaban Sevinç, Zafer Arapkirli ve yakın
dostum Ümit Zileli’ye her demokratik  kitle örgütü önderine, her demokrat yazar
ve aydına, rahmetli Türkan Saylan’a, rahmetli Kemal Nebioğlu’na, rahmetli Ahmet
Taner Kışlalı’ya, rahmetli Aysel Ekşi’ye ve aramızda mücadeleye devam eden
sayısız her yaştan genç devrimciyi temsilen 19 yaşın enerjisiyle koşmaya devam
eden 91’lik Coşkun Özdemir’e, her gün yazdıkları muhteşem yazılarla demokrasi
mücadelemizi canlı tutan istisnasız tüm Cumhuriyet, Sözcü ve Soner Yalçın başta
olmak üzere tüm OdaTv yazarlarına, ödünsüz mücadelelerini sürdüren Halk TV
ve Tele 1 yayıncılarına, Sanatçılar Girişimi’nde eşzamanlı sözcülük yapmaktan
onur duyduğum büyük şair Ataol Behramoğlu, büyük eylemci ruh, tiyatrocu
Orhan Aydın’a, aynı oluşumda bize destek veren Müjadat Gezen, Metin Akpınar,
Ferhan Şensoy, Genco Erkal ve sayısız sanatçı dostumuza... Her ne kadar Parti içi
demokrasi anlayışımızda düşüncelerimiz farklı olsa da, demokrasi mücadelesini
yıllardır beraber verdiğimiz Algan Hacaloğlu’na, Mehmet Sevigen’e, Tuncay
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Özkan’a, Mustafa Özyürek’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Beşiktaş üyelerimizden, sanat merkezim Piramid Sanat’ın direktörü Öykü Eras
ve bu çabanın yaşama geçme aşamasında tüm yardımlarını aylardır ortaya
koyan asistanım Yaren Ünsal’a, son düzlükte tüzüğün elinize varmasında değerli
katkılarda bulunan Sedef Erdoğdu ve Gülfem Naz Yılmaz’a, tüm Piramid
Sanat ekibine ve bir teşekkür bölümüne sığdırmaya imkan olmayan on binlerce
değerli demokrasi sevdalısına, ve muhakkak adını zikretmeyi unuttuğum veya
sığdıramadığım için mahcup olacağım en değerli katkıları vermiş dostlarıma
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir de izninizle aileme teşekkür etmek istiyorum. 10. Yıl Nutku’nu canlı dinlemiş
olan ve bugün hala Atatürkçülüğü tüm zerreleri ile yaşayan sevgili annem
Mutahhar Baykam’a, bana ve değerli ablam Hülya Aslantaş’a Kemalizm ve
devrimciliğin varoluş biçimini kalıcı şekilde hücrelerimize geçmesini sağlayan,
CHP’ye olan bağlılığından ömür boyu ödün vermemiş sevgili babam rahmetli Dr.
Suphi Baykam’a, 30 yıldır siyasi mücadelemin her noktasında yanımda olan sevgili
eşim Sibel Baykam’a, dedesinin adını en güzel şekilde taşıyan sevgili oğlum Suphi
Baykam’a bana ömür üstünden verdikleri güç, enerji, dayanışma ve destek için
sonsuz teşekkür ederim.
Burada saydığım ve şükranlarımı sunduğum, adını okuduğunuz ve bu sayfalara
sığmayan binlerce aydınlanmacı ruhun her birinin katkılarına borçluyuz bu tüzüğü;
gerekli adrenalini de, kimi zaman fikirleri de, sıcaklığın ve umudun perspektifini
de her birinden aldığım yıllar üstünden…
Son Söz: Elinizdeki tüzük taslağı, Parti’nin Demokratik Dijital Devrimi’ni
yaşama geçirmek için, bu yeni büyük “çağı yakalama” perspektifinde birçok
maddeye getirilen veya eklenen farklı yüzdeler ve akış tahminleri, öngörüleri
üzerine hazırlanmıştır. Bu devrim niteliğindeki yeni yapılanmada “evdeki hesabın
çarşıya” detaylarda ne kadar uyup uymadığı ancak yol akışında kesin olarak
görülebilecektir. Nihai şekli yaşama geçirilirken, tabii ki son anda rötuşlar ve uyum
düzeltmeleri yapabilir. Esas olan “doğrudan demokrasi” ile halka hak ettiği gücü
verme ruhunu korumak ve yaşama geçirmektir.
Bedri Baykam
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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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BİRİNCİ BÖLÜM
“KURULUŞ VE İLKELER”
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KURULUŞ VE İLKELER
Madde-1
(1) Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün liderliğinde,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvay-ı
Milliye’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen “Parti
Tüzüğü” ile kurulmuştur.
(2) Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez
önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.
(3) Cumhuriyet Halk Partisi, programındaki anlamlarıyla Atatürkçülüğün
“Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,
Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır.
(4) Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşımızın yüceliğine inanan, laik,
demokratik ve sosyal bir hukuk devletinden yana, parlamenter
sisteme inanan, aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, özgürlük,
eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen, tam bağımsızlığı ve
emperyalizm karşıtlığını ilke edinen çağdaş demokratik sol bir siyasal
partidir.
(5) Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü, insan hak ve
özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, cinsiyet
eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve azınlık
haklarına saygılı insan onuruna uygun barışçıl, hoşgörülü ve hakça bir
dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul
eder. Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik barışçı devlet
anlayışından yana bir siyasi partidir.
(6)Genel merkezi Ankara’dadır.
(7) Kısaltılmış adı “CHP”dir. Parti’nin, ilkelerini ifade eden ve biçimi,
ölçüleri, niteliği yönetmelikle belirlenen “ALTI OK”lu özel bir simgesi ve
kırmızı zemin üzerine beyaz “ALTI OK”lu bayrağı vardır.
AMAÇ
Madde-2
(1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda,
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özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı, katılımcı, emek sömürüsüne karşı,
kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş laik ve
çoğulcu bir demokrasi içerisinde görev yapan anti-emperyalist bir
partidir.
a)

Ülkenin birliği ve bütünlüğünü, bağımsızlığını, yurttaşların
güvenliğini “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda
koruyup güçlendirmek,

b) Yurttaşların çağdaş, demokratik temel hak ve özgürlüklerinin
güvence altına alınmasını sağlamak,
c)

Hakça bir toplum için sosyal adaleti, dayanışmayı ve işbirliğini
geliştirmek,

d) Örgütlü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak, grev ve toplu sözleşme
hakkının tanınmasını sağlamak,
e)

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımındaki adaletsizliği
kaldırmak, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla hak temelinde
mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak, insan onuruna
yaraşır yaşam koşullarını sağlamak,

f)

Her türlü sömürüye ve emperyalizme karşı çıkmak; Ülkemizin ve
yurttaşlarımızın refah ve saygınlığını korumak ve yükseltmek,

g) Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki
engelleri kaldırmak,
h) Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek; ayrımcılık
ve dışlanmayla yüz yüze kalan kişiler ve gruplarla dayanışma içinde
olmak,
i)

Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak, her türlü şiddeti
önlemek,

j)

Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını
sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek,

k) Çocukların birey olarak sahip olduğu tüm hakları korumak ve
çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek,
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l)

Gençlerin bilimsel, teknolojik ve kültürel yeniliklere açık; özgür,
eleştirel ve demokratik düşünceye sahip yurttaşlar olarak yetişmeleri
için gerekli laik ve bilimsel eğitim koşullarını yaratmak,

m) Engellilerin ve dezavantajlı grupların haklarını korumak, toplumsal
yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak,
n) Bilimin Sanatın, kültürün ve sanatçıların, düşünce insanlarının
rahatça gelişimini sağlayacak özgür ortamı yaratmak; kültürel ve
tarihsel mirasın korunması için gerekli duyarlılığı göstermek, 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) Tüm yurttaşlar ve insanlık için, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh” felsefesinin öngördüğü şekilde barışı sağlamak, adaleti ve
huzuru tesis etmektir.
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) Cumhuriyet Halk Partisi ve Üyeleri için siyasal yaşamda görev almak,
onurlu bir toplum hizmetidir. Erdemli olmak, Cumhuriyet Halk Partili
olmanın ön koşuludur.
(3) Siyasal görev ve etkinliklerde, kamusal yararın gözetilmesi ve toplumsal
çıkarların korunması esastır.

HER ETNİK KÖKENE, HER RENGE, HER
CANLI’YA, HER CİNSEL YÖNELİME SAYGI
GÖSTERİLECEK, BU FARKLI DEĞERLER
AYRIŞTIRILMADAN KORUNACAK!
(4) Hiç kimseyi inancına, siyasi görüşüne, yaşam tarzına, düşüncelerine, etnik
kökenine, rengine, diline, yaşına, cinsiyetine ve cinsel yönelimlerine
göre ötekileştirmeden ve toplumu ayrıştırmadan “önce insan” felsefesiyle
hareket etmek önceliktir.
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) Partili için başarı, Parti’nin başarısıdır; siyasal eylem Parti’nin eylemidir.
Bu anlayışla Partililer, özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi
bulundukları kuruluşlarda aklın ve bilimin öncülüğünde parti ilke ve
değerleri doğrultusunda çalışırlar.
(6) Siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe, etik değerlere
ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak
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toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak;
sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin
seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
(7) Parti, katılımcı demokrasi anlayışıyla politikaların oluşturulmasında
üyelerin, seçmenlerin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarının alınması
için teknolojik olanakları da kullanarak uygun mekanizmaları oluşturur.
(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”

35

ÜYELİK
Madde-4
(1) Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Parti’nin programını, ilkelerini ve tüzüğünü
benimseyen ve Üye Kayıt Formu’nda bunları kabul ettiğini ve
uygulayacağını imzalayarak belirten ve gelir düzeyine uygun bir aidatı
düzenli olarak ödeyen her yurttaş üye olabilir.
ÜYELERİN GÖREVLERİ VE HAKLARI
Madde-5
(1) Parti’ye yılda 12-600 TL 60 ila 1200 TL arasında aidat verirler. (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) Öncelikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve
sorumluluk bilinci ile parti çalışmalarına katılırlar.
(7) Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle, onların kazanmalarını sağlamak
için çalışmakla ve Parti’nin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba
harcamakla yükümlüdürler.
(8) Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, kurultay bildirgelerini ve
kararlarını, seçim bildirgelerini, Parti’nin genel ve yerel politikaları
ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla
görevlidirler.
(9) Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına, çalışmalarına katılır; bu
organların kendilerine verdiği ödevleri yerine getirirler.
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(10) Parti’de ya da Parti’nin üstlendiği kamu hizmetlerindeki üstlendikleri
görevlerini yerine getirir; görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir
işlemlerini eksiksiz yaparlar.
(11) Parti’nin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.
(12) Mesleklerine ve ilgi alanlarına göre oda, sendika, dernek, kooperatif,
vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine
parti adına çalışmalara katılır; bu çalışmalar hakkında yetkili parti
organlarını bilgilendirirler.
(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’nin yerel ve genel politikalarının oluşumuna katkıda bulunurlar.
(15) Parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanırlar.
(16) Parti ile ilgili yetkili organlardan her zaman bilgi alabilir; hukuksuzluklar
ve haksızlıklar karşısında Parti Örgütünden kendilerinin savunulmasını
isteyebilirler.
ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI
Madde-6
(1) Parti’ye üye olmak isteyen kişi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda tanımlanan
Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığına ya
da ilçenin bağlı olduğu İl Başkanlığına doğrudan başvurur. Üye adayı
başvurusunu tamamladığı anda kendisine üzerinde başvuru tarihi ve
numarası bulunan bir “alındı belgesi” verilir. Alındı belgesini vermeyen
Merkezi veya Yerel Parti Yöneticisi disiplin suçu işlemiş sayılır.
(2) Üyelik için elektronik yolla da başvuru yapılabilir. Elektronik yolla
başvuranlardan üyeliğe engeli olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim
Kurulu’nca karar verilir.
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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) Yurtdışında yaşayan yurttaşlar üyelik başvurularını yazılı ya da elektronik
yolla doğrudan genel merkez üye yazım bürosuna yaparlar.

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 Bürosu dahil olmak üzere, en geç 30 günde
tamamlanır. Üyeliği kesinleşen ve yıllık ödemesini gerçekleştiren
üyenin, aldığı Akıllı Kart’ıyla beraber, üyeliği aktive olur. Üyelik
tamamlanır tamamlanmaz İlçe Başkanı veya kendisinin yerine İlçe
Yeni Üye Adaptasyon Sorumlusu kendisine Parti Tüzüğü, Rozeti ve
Programını derhal iletir. Bunun için Madde 5-Fıkra 4’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
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(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, İller ve Genel Merkez’in seçimlere otuz (30) gün
kala üyelik işleri takibi ile vakit kaybetmemeleri, tıkanmamalarıdır.
(9) Genel Başkan tarafından Parti’ye yararlı olacağı gerekçesiyle önerilen
kişilerin Merkez Yönetim Kurulu kararıyla onayıyla üyeliğine karar
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. Bu şekilde
üyeliğe kabul edilenler üç (3) ay boyunca yalnızca seçilme hakkından
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) Üye kütüğünde kayıtlı olanlar ve bu kütükteki değişiklikler siyasi parti
siciline bildirilir.
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ÜYELİKTE YER KOŞULU
Madde-7
(1) Her üye yalnızca bir muhtarlık bölgesinde üye olabilir ve yalnızca o
ikametgahının bulunduğu muhtarlık bölgesinden Parti’nin farklı görev
noktalarına seçilebilir.
(2) Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir İlçe Örgütü organlarında
görev alamaz. 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) Üyeler kayıtlı oldukları il dışında başka bir İl Örgütü organlarında görev
alamaz. ve başka bir ilden kurultay delegesi seçilemez.
Değişim Gerekçesi: Tüzüğe uygulanan dijital demokratik devrim nedeniyle, artık
üyeler zaten delege olamayacaktır.
(4) Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, İlçe Başkanlığı ve
İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği için bu kural uygulanmaz.

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
bir üye, 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’nin iç bürokrasisini
çok meşgul etmeyi engellemek, üyenin gerçekte ikamet etmediği bölgede seçme
ve seçilme hakkını kullanmasını engellemek amacıyla bu madde eklenmiştir.
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) Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış bilgi
verdiğinin, üyeliğe yazımı sırasında yasaların ve tüzüğün öngördüğü
nitelikleri taşımadığının ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiğinin, başka
bir partiden adaylık başvurusunda bulunduğunun, aday olduğunun,
bir başka parti adına eylemli olarak sandık görevlisi ya da gözlemcilik
görevi yaptığının saptandığı durumlarda İl Yönetim Kurulu’nun önerisini
değerlendirerek veya Merkez Yönetim Kurulu doğrudan olarak, o üyeyi
Disiplin Kurulu’na gönderme hakkına sahiptir. Bu üyenin durumu
hakkındaki gerekçeli karar Parti Meclisi’ne detaylı olarak bildirilir.
(2) Ayrıca bir sandık çevresinde Parti’ye hiç oy çıkmaması durumunda
Merkez Yönetim Kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı görevli ve Parti
adına kurullarda yer alan tüm üyelerin silinmesine karar verebilir.
PARTİDEN AYRILMA
Madde-9
(1) Partiden ayrılmak istediğini yazılı olarak bildiren üye, imzasının kendisine
ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulunduğu örgüt birimi tarafından
Genel Merkez’e bildirilir. Bu üyeler, Üye Yazım Bürosu tarafından
kütükten silinir.
ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
Madde-10
(1) Üyelik için başvurma, askı, itiraz ve yazım kuralları, Üye Yazım
Bürosu’nun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, üye
kütüğü, üye kaydının tutulması, Parti Kimlik Belgesi ve biçimi, hangi
tarihlerde nasıl yenileneceği, ad silmenin ve Parti’den ayrılmanın esasları
ve üyelikle ilgili diğer bütün işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Üyelik
Yönetmeliği ile düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
“PARTİ ÖRGÜTÜ”
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PARTİ ÖRGÜTÜ
Madde-11
(1) Parti Örgütü, Genel Merkez, İl, İlçe Örgütleri, Parti Grupları ile Kadın
Kolları ve Gençlik Kolları’ndan oluşur.

ŞAYET PARTİ MUHALEFETTEYSE,
“BAKANLIKLAR İZLEME KURULU” DEVREYE
GİRECEK VE “GÖLGE BAKANLIK” GİBİ
SÜREKLİ RAPORLAR HAZIRLAYACAK
(2) Genel Merkez organları şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kurultay
Genel Başkan
Parti Meclisi
Merkez Yönetim Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu
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) İlçe örgütünün organları şunlardır:
a) İlçe Kongresi
b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu
c) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu
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(4) İl Örgütünün organları şunlardır:
a) İl Kongresi
b) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu
c) İl Disiplin Kurulu
(5) Parti grupları şunlardır:
a) TBMM Grubu
b) İl Genel Meclisi Grupları
c) Belediye Meclisi Grupları
(6) Kadın ve Gençlik Kolları, İlçe, İl ve Genel Merkez organları arasında yer
alır ve genç partililer özgürce örgütlenerek faaliyetlerini sürdürürler.
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)   Her muhtarlık bölgesinde, muhtarlık bölgesi temsilcileri bulunur.
Bu temsilciler bağlı bulundukları İlçe Başkanlıklarının sorumluluğu
altında çalışır. Temsilcilerin göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve
çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelik ile düzenlenir.
BELDE ÖRGÜTÜ
Madde-13
(1)   İl ve İlçe Merkezleri dışında belediye olan yerlerde Belde Örgütü kurulur.
Belde Örgütleri, İlçe Başkanlıklarına bağlıdır.
(2)   Belde Örgütü, Belde Başkanı ve en az dört (4), en çok on (10) üyeden
oluşan yönetim kuruludur.
(3) Belde Başkanı ile Belde Yönetim Kurulu’nun seçimi, çalışma yöntemleri,
görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.
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İLÇE BAŞKANI, TÜM İLÇE ÜYELERİNİN AKILLI
KART’LA VERDİKLERİ OYLARLA SEÇİLECEK
Madde-14
(1) İlçe Başkanı, İlçe Kongresince ilçeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı
Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları
oylarla seçilir. İlçe çevresinde Parti’nin temsilcisi olup İlçe Örgütünü
yönetir. İlçe Yönetim Kurulu’na, İlçe ve Belde Belediye Meclis
Grupları’na başkanlık eder.
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’nın görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.
Değişim Gerekçesi: Bu şekilde o İlçe’nin bağlı olduğu İl Başkanı, ilçelerden
gelecek çalışma planı ve hedeflere göre kendi dönemsel stratejilerini ve çalışma
hedeflerini saptayabilecektir.
İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde-15
(1) İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile:
a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden
b) Nüfusu 20.000-50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde on iki
(12) üyeden
c) Nüfusu 50.000-100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde on
dört (14) üyeden
d) Nüfusu 100.000-500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde on
altı (16) üyeden
e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden
oluşur.
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(2) İlçe çevresinde Parti’nin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.
(3) Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulu’nun talebiyle ilçenin üye, nüfus ve
partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim
kurulu sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.
(4) İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye,
İlçe’ye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya
uzaktan çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar.
Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek
yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.
Değişim Gerekçesi: Artık Akıllı Kart ile tüm bölgenin üyelerinin katılımıyla, o
ilçede ön seçim yapılacağından, bu olgunun maddeye eklenmesi gerekliydi.
İL BAŞKANI

İL BAŞKANI, O İLİN TÜM ÜYELERİNİN AKILLI
KART’LA VERDİKLERİ OYLARLA SEÇİLECEK
Madde-16
(1) İl Başkanı, İl’e kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda
veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları kongre sürecinde gizli oyla
seçilir. İl çevresinde Parti’nin temsilcisi olup İl Örgütü’nü yönetir. İl
Yönetim Kurulu’na, İl ya da Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu’na, İl
Genel Meclisi Grubu’na başkanlık eder.
Değişim Gerekçesi: İl bazında, belirtilen ilçe oy kullanım şartlarını aynı şekilde
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
Başkanının genel görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
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.

49

İL YÖNETİM KURULU
Madde-17
(1) İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile:
a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden
b) Nüfusu 1.000.000-2.000.000 (2.000.000 dahil) arasında olan illerde
yirmi dört (24) üyeden
c) Nüfusu 2.000.000-10.000.000 (10.000.000 dahil) arasında olan
illerde otuz (30) üyeden
d) Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur.
(2)   İl çevresinde Parti’nin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.
(3)   Parti Meclisi, İl Yönetim Kurulu’nun talebiyle ilin üye, nüfus ve partili
seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu
sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.
(4) İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye, İl’e
kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan
çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar. Üyeliklerde
boşalma olduğunda, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler
sıra ile göreve getirilir.
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’nin birden çok organında üye olunamaz. İkinci derece dahil olmak
üzere kan ve kayın hısımları ile eşler, aynı kurulda bulunamazlar.
(2) Örgüt Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından İl-İlçe Sekreterini,
Saymanını, Eğitim Sekreterini, Bilişim Sorumlusunu, yeteri kadar Başkan
Yardımcısını ve bunların görev alanlarını belirler.
(3) Bu görevliler, Örgüt Başkanı tarafından ya da Kurul Üyeleri’nin üçte
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birinin (1/3) yazılı önerisi ve üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3)’ünün
güvensizlik oyuyla görevlerinden alınabilirler. Örgüt Başkanı, istifa eden
ya da görevinden alınanların yerine var olan Yönetim Kurulu Üyeleri
arasından atama yapar. 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) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları’nın kongreleri, aynen Kurultay’daki
gibi, Kongreden 45-70 gün arası bir süre önce yapılır ve bu kolların
seçilmiş başkanları, Kongre’de Yönetim Kurulu’nun ilk seçilmiş üyesi
olarak kabul edilirler.  
(5) Yönetim kurulları, en az iki (2) haftada bir (1), önceden belirlenmiş
gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli
durumlarda başkan tarafından çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır.
Toplantılara Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katılır, görüşlerini
açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(6) Yönetim Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır,
katılanların çoğunluğu ile karar verir.
(7) Birbirini izleyen üç (3) toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin Kurul
Üyeliği düşer. Üyeliğin düşmesine ilişkin karara karşı bir üst yönetim
kuruluna itiraz edilebilir. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.
(8) Geçerli bir mazeret olmadan üst üste üç (3) olağan toplantısını yapmayan
Örgüt Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun düşmüş sayılmasına Merkez
Yönetim Kurulu karar verebilir.
(9) İl ve İlçe Yönetim Kurullarının çalışma usulleri, görevleri ve öteki tüm
konular yönetmelikle düzenlenir.
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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) Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan
aday seçilir.
(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 önce kapanır. 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 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,
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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 üçer gözlemcisinin, Genel Başkan
destek tercihlerinin gelip biriktiği dijital platformda bulunma ve bu akışı
ve dijital sayım gelişmelerini takip etme hak ve yetkileri vardır.
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, Genel Başkan temsil eder, Parti Örgütünü yönetir.
(3) Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün Parti Örgütünün başkanıdır.
(4) Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir.
Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
(5) Her kademedeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya
çağırabilir.
(7)  Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır.
(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) Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler.
(8) Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.
(9) Genel Merkez organları ile Parti’nin TBMM Grubu’nun uyumlu 		
		 çalışmasını gözetir.
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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’nin tüm
emekçilerine ve üyelerine saygı açısından, “konuşmaları dinlemek ve yanıtlamak”
bir mecburiyet haline getirildi.
(11) Genel Başkan, geçici/kısa süreli yokluğunda veya olağan dışı
rahatsızlığında kendisine vekillik etmek üzere Genel Başkan
Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği
sürede Genel Başkan’ın yetkilerini kullanır.
PARTİ MECLİSİ
Madde-20
(1) Parti Meclisi, kurultaydan sonra Parti’nin en yüksek ve en yetkili karar
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)   Parti Meclisi, Türkiye’nin her yerinden, aidatlarını ödemiş Akıllı Kart
taşıyan kayıtlı üyelerin katılımıyla stadyumda veya uzaktan çevrimiçi
oy kullanarak seçilir. Genel Başkan ve Kurultayca gizli oyla seçilmiş
altmış (60) doksan (90) üyeden oluşur.
Doksan (90) üye şu şekilde oluşur:
-

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.
Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisi’nin on beş (15) yirmi 20
yedek üyesi belirlenir.
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) Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet, gençlik ve diğer kotalar ve
bölgeler gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.
Değişim Gerekçesi: Bu sayede bu kurullarda yürürlükte olan cinsiyet, gençlik ve
diğer kotalar aynı oranlarda korunmaya devam etmiş olacak.
(4) Parti Meclisi en geç iki ayda kırkbeş (45) günde bir Genel Başkan’ın
çağrısı üzerine ve Genel Başkan’ın başkanlığında toplanır.
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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) Toplantının gündemi ile görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç (3)
gün önceden üyelere gönderilir.
(6) Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tam sayısının beşte
birinin (1/5) yani on sekiz 18 üyenin gerekçe ve gündem belirterek yazılı
istemde bulunması durumunda Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya
çağırır.
(7) Parti Meclisi toplantılarına, Parti’nin TBMM Grup Başkanvekilleri,
Grup Yönetim Kurulu Üyeleri de katılabilir, söz alabilir ve önerilerde
bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(8) Genel Başkan, Parti Meclisi Üyelerine geçici ya da sürekli görevler
verebilir.
(9) Birbirini izleyen üç (3) olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Parti 		
		 Meclisi Üyesinin, üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 	
		 ile düşürülmesine karar verilebilir.

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) Parti Meclisi’nin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle
düzenlenir.
PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ
Madde-21
(1)   Parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç
ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır.
(2)   Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı
inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu
onaylar.
(3)   Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim
bildirgelerini inceleyip karara bağlar.
(4)   Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik taslaklarını karara
bağlar.
(5)   Merkez Yönetim Kurulu’nun, Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti
Kurulları’nın sunduğu raporları, önerileri ve tasarıları görüşüp karara
bağlar.
(6)   Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında
karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM
Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu Üyeleri katılır ve oy
kullanırlar.
(7) Seçimlerde parti adaylarının seçimi, kayıtlı tüm üyelerle yapılır.
Genel Başkan genel seçimlerde toplam aday sayısının %3’ünü
aşmayacak oranda Genel Merkez kontenjanından aday gösterebilir.
Bu yöntemler ve yüzde oranları Parti Meclisi veya Genel Başkan
tarafından değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. ve
seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday saptama yöntemini
belirleyen kararları alır; merkez adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla
belirlenmesi gereken adayları belirler.
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Değişim Gerekçesi: Parti Meclisi’nin görevleri: Madde değişiklik gerekçesi her
seçimde tüm adayların, tüm kayıtlı üyelerin tercihleriyle belirleneceği kararı Parti
Meclisi veya Genel Başkan tarafından değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi
edilemez. Bu değişim, tüzüğe uygulanan dijital demokratik devrimin temel ruhu ile
uyumu açısından gerçekleşmiştir.
(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)   Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın
verilip duyurulmasından sonra geçen otuz (30) gün içinde, kurultay
üyelerinin beşte birinden (1/5) yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan
toplantısında ya da ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında karara
bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.

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)   Merkez Yönetim Kurulu, Parti’nin en üst yönetim organıdır. Genel
Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter’den oluşur. Genel
Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır.

ARTIK MYK ÜYELERİ, GENEL BAŞKAN
YARDIMCILARI, GENEL SEKRETER VE
YARDIMCILARINI PARTİ MECLİSİ İÇİNDEN
GENEL BAŞKAN DEĞİL, PARTİ MECLİSİ
ÜYELERİ KENDİ ARALARINDAN SEÇECEKLER
(2)   Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, Parti Meclisi üyeleri
arasından Genel Başkan tarafından seçilir. Genel Başkan Yardımcılarının
sayısı ve görev alanları Genel Başkan tarafından belirlenir. 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) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan tarafından ya da Parti
Meclisinin 1/3’ünün yazılı önerisi ve 2/3’ünün oyuyla görevlerinden
alınabilir. Genel Başkan, yerlerine yenilerini seçer. MYK Üyeleri, Parti
Meclisi’nin dörtte biri (1/4)’nin yazılı önerisi ve üçte ikisi (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, üçte iki (2/3) yani altmış
(60) üyenin onayı şartı konmuştur.
(6)   Genel Başkan’ın yokluğunda, belirlediği Genel Başkan Vekili, Merkez
Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
(7)   TBMM Grup Başkanvekilleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel
Başkanları, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş ve
önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar.
(8)   Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir gün çağrı yapılmaksızın salt
çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkan’ın çağrısıyla her
zaman toplanır. Aksine hüküm yoksa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
karar alır.
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(9)   Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteliğine göre
yeteri kadar yardımcı ya da uzmanla çalışma yapabilirler. Bu yardımcı
ve uzmanlar milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri ve bunların dışında
kişiler arasından ilgili Merkez Yönetim Kurulu Üyesi’nin önerisi ve Genel
Başkan’ın onayı ile belirlenir.
(10) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretleri halinde Genel Başkan’ı
bilgilendirerek hangi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi’nin kendisine vekalet
edeceğini belirler.
(11) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, saymanlık
işlerini de yürütür. Yıl sonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler.
İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabı
ile birleştirir ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Parti’nin
gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında, her aşamada yasa
ve tüzük hükümlerine uygunluğu sağlar. Parti’nin demirbaşlarının ve
malvarlığının korunmasını gözetir.
(12) Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüp Genel Başkan’ı   
bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini ve Genel Başkan’ın
belirleyeceği Parti Meclisi gündemini hazırlar. Merkez Yönetim Kurulu ve
Parti Meclisi toplantısına ilişkin tutanakların düzenlenmesini, kararların
imzalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.
(13) Genel Sekreter, her durum ve sıfatla bütün yargı kurumlarında özel ya
da resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel ya da resmi
tüzelkişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat ya da vekille
partiyi temsil eder.
(14) Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar. Parti’nin
yazışma ve haberleşme birimidir. Genel Sekreterlik, altta görev tanımı
bulunan üç (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.
63

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 kuruluşları ve tüm demokratik kitle örgütleriyle 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, (Dış İlişkilerden 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, dünyadaki sosyal demokrat partiler 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’ın ve Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Parti’nin programı,
ilkeleri, amaçları doğrultusunda tüm çalışmaları yürütür. Parti’nin
yönetimine ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapar.
(2) Parti örgütünü yönetir. Yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun
çalışmasını sağlar. Genel Merkez organları hariç tüm örgüt kuruluş
işlemlerini yürütür.
(3) Parti’nin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve tüzüğe uygun
bütün kararları alır.
(4) Parti’nin hükümetle, diğer partilerle ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini
düzenler, bu konuda gereken tüm kararları alır.
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(5)   Çalışma raporunu hazırlar, kurultaya sunulmak üzere Parti Meclisi’nin
onayına sunar.
(6)   Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve uygular. Parti
kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisi’ne sunar. Süresi içinde,
Genel Başkan adına Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderir.
(7) Parti’nin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.
(8) Yönetmelik taslaklarını hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
(9)   Yasa ve tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgütleri görevlerinden alır,
yerine kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını
sağlar.
(10) Kongreler takvimini hazırlar ve süreci yürütür.
(11) Parti’nin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt
araçları alır, kullanır, işletir ya da satar. Taşınmaz malların satışı için Parti
Meclisi’nden yetki alır.
(12) Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir makbuzları
bastırır, örgüte gönderir.
(13) Üyelik kütüklerini tutar.
(14) Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri, yönetim esasları ve öteki
konular yönetmelikle düzenlenir.
GÖREVİN BOŞALMASI
Madde-24
(1)   Parti Örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden ayrılması ya
da değişik nedenlerle görevin boşalması durumunda yeni bir görevli
belirlenir.
(2)   Genel Başkanlık koltuğu boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı
seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre
içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi’nde belirlenen Genel
Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.
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(3)   Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur.
Parti Meclisi’ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye
tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için
seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı
toplantıya çağırır.
(4)   İl ve İlçe Başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev yapmak
üzere yenisi, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ya da partililer arasından,
İl ve İlçe Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve
geciktirilmeden seçilir.
(5)   İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğunda, yedekleri
ile doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından sonra kurul üyelerinin
sayısı, üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına inerse ya da asıl
üyeliklerde aynı gün içinde yarıdan fazla boşalma olursa, başkan ve
kurul, yedekleriyle birlikte düşmüş olur. Bu durumlarda Merkez Yönetim
Kurulu, illerde kırk beş (45), ilçelerde otuz (30) gün içinde olağanüstü
kongre yapmak üzere illerde yedi (7), ilçelerde beş (5) kişilik geçici kurul
atar. Toplantı yapmama nedeniyle kurulların düşmesi durumunda da bu
hüküm uygulanır.
(6)   Ancak düşme tarihinde, herhangi bir seçim ya da referandum tarihine
altı (6) ay ya da daha az bir zaman kaldığı takdirde Merkez Yönetim
Kurulu doğrudan ya da il yönetim kurulunu görevlendirerek gecikmeden
yeni bir yönetim kurulu oluşturur. Bu durumda cinsiyet ve gençlik kotası
uygulanır.
(7)   Diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

67

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, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları
ve mali yükümlülükleri yerine getirirken 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 getirmeyen ya da aksatan; Parti’nin
ilkelerine ve tüzüğüne açıkça aykırı söylemlerde bulunan ve Parti’nin,
amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden İl, İlçe, Belde
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Merkez Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek
görevden alabilir.
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)   İl Yönetim Kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek İlçe
Başkanı’nı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’ni, Belde Başkanı’nı ve Belde
Yönetim Kurulu Üyeleri’ni görevden alabilir. Bu durumda karar, beş (5)
gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Genel Merkez’e bildirilir.
(4)   İlçe Yönetim Kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek Belde
Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu Üyeleri’ni görevden alabilir. Bu
durumda karar, beş (5) gün içerisinde İl Başkanlığı’na ve Genel Merkez’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)   Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın
tebliğinden başlayarak (5) gün içinde Parti Meclisine itirazda bulunabilir.
İtirazın kabulü için üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu gerekir;
aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. Parti Meclisinin kararı kesindir.
MYK kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden
başlayarak beş (5) gün içerisinde Parti Meclisi’ne itirazda bulunabilir.
Gündeme alınan itirazın kabulü ve göreve iade, Parti Meclisi’nin
üçte ikisinin (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
önemli bir noktadır.
(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)   Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst örgüt birimince görevden alınanlar,
kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki örgüt birimine,
gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak beş (5) gün içinde itiraz edebilir.
İtiraz üzerine on (10) gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için ilgili
kurulun üye tamsayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu gerekir; aksi takdirde
itiraz reddedilmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(9) İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme
nedeni sayılmaz.
GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
Madde-26
(1)   Başkan görevden alınmışsa yönetim kurulu kendi üyeleri ya da partililer
arasından olağan kongreye kadar görev yapmak üzere üye tamsayısının
salt çoğunluğuyla bir başkan seçer.

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 alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, başkan dahil yedi
(7) kişilik bir geçici kurul atar. İl geçici kurulu görevden alma kararının
bildirilmesinden itibaren kırk beş (45) gün içinde seçimleri yapmak üzere
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olağanüstü il kongresini toplar. 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) gün içinde olağanüstü 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 alınmışsa İl Yönetim Kurulu, başkan dahil
beş (5) kişilik bir geçici kurul atar. İlçe geçici kurulu görevden alma
kararının bildirilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde seçimleri yapmak
üzere olağanüstü ilçe kongresini toplar.
(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)   İllerde kırk beş (45), ilçelerde otuz (30) gün içinde kongreler toplanmaz
ve yeni yöneticiler seçilmez ise iller için MYK, ilçeler için İl Yönetim
Kurulu, yeni bir geçici kurul atar. Bu sefer illerde otuz (30),
ilçelerde yirmi bir (21) gün içinde yine kongreler toplanamaz ve yeni
yöneticiler seçilemez ise el çektirme sona erer ve görevden alınan İl
ve İlçe Yönetim Kurulları bir çağrıya gerek kalmadan kendiliğinden
görevlerine dönerler.
Değişim Gerekçesi: Görevden almalar yapıldıktan sonra hiçbir il ve ilçenin yönetim
boşluğu yaşamaması için düzenlenmiştir. Böylece yeni kongrelerin toplanmaya ve
yeni yönetimleri seçmeye mecbur olduklarını herkes görür ve vakit kaybetmeden
bunu fiiliyata sokar.
(7)   Olağanüstü kongrede, üst örgüt biriminin görevden alma nedenlerini
saptayan raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden alan üst örgüt
biriminin temsilcileri, dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalardan
sonra görüşme açılmaz; seçim yapılır. Seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri görevden alınanların süresini tamamlar.
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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)   Genel Merkez, il, ilçe örgütlerinde “Kadın Kolları” ve “Gençlik Kolları”
kurulur. Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı, 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)   Bu kollar iki (2) yılda bir (1) kongre ve kurultaylarını ana kademe
kongre ve kurultaylarından bir (1) ay önce yaparlar.
Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun veya Kadın
Kolları Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’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
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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)   Her il ve ilçe, yıllık bütçesinden toplam en az %10 olmak kaydıyla
yeter miktarda payı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları için ayırır. Genel
Merkez de Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na ve Gençlik Kolları Genel
Başkanlığı’na, Parti’nin yıllık bütçesinden yeter miktarda pay ayırır. Bu
paylar belirlenirken ilgili kol yönetiminin görüşü alınır.
(8)   Kadın Kolları’nın ve Gençlik Kolları’nın harcamaları, ilgili il ve ilçe
saymanı, Genel Merkez’de ise İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı  tarafından yapılır.
(9)   Kadın ve Gençlik Kolları’nın örgütlenmesi, seçimleri, çalışma
yöntemleri ve öteki konular yönetmelikle düzenlenir. Tüzüğün görevden
alma, görevin boşalması ve görevden alınanların yerine seçime ilişkin
hükümleri bu kolların Genel Başkanları ve Merkez Yöneticileri ile İl ve
İlçe Başkanları ve yöneticileri açısından da uygulanır.
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ
Madde-28
(1)   Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla ve Parti Meclisi
kararıyla İsviçre, İngiltere, Norveç, Rusya, ABD, Çin, Japonya, Kanada,
Avustralya ve KKTC›de; Avrasya, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika,
Kafkasya ülkeleriyle Avrupa Birliği üyesi tüm yabancı ülkelerde ve
bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar nezdinde yurtdışı temsilcilikleri
kurulabilir. Parti Meclisi yurtdışı temsilciliği kurulacak yeni ülkeler
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)   Yurtdışı temsilciliklerinin kuruluşları, amaçları, görevleri, çalışma
yöntemleri, Genel Merkez’le ilişkileri ve denetimleri, ek yönetmeliklerle
detaylandırılır.
(5) Temsilcilik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilgili ülke
sınırları içinde daimi adresi olan, biri başkan olmak üzere, en az beş (5),
en çok dokuz (9) kişi tarafından kurulur.
(6) Merkez Yönetim Kurulu ve üyesi olan tüm yurt dışı ilişkilerden ve
temsilciliklerden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı tarafından
kendilerine “Temsilcilik Yetki Belgesi” verilerek başkan ve üye olarak
görevlendirilen kişiler, en geç altı (6) ay içinde, temsilcilik açılacak ülke
yasalarına uygun olarak hazırlıklarını tamamlayarak, yıllık faaliyet
programlarını Genel Merkez’e gönderirler ve ilk genel kurullarını
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)   Genel Merkez’de, büyükşehirlerde, illerde ve ihtiyaç duyulan
ilçelerde Bilim Platformu ve Kültür Sanat Platformu 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)   Bilim Platformu ve Kültür-Sanat Platformu’nun kuruluşu, amaçları,
görevleri, çalışma yöntemleri, Genel Merkez’le ilişkileri ve denetimleri
yönetmelikle düzenlenir.
(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’nin genel politikası açısından sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal
konularda ve bölge ihtiyaçları üzerinde, karar organlarının politika
oluşturmasını kolaylaştırmak ve parti çalışmalarını geliştirmek üzere
ilçelerde “İlçe Danışma Kurulu” ve illerde “İl Danışma Kurulu” 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)   İlçe Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önerileri ile İl
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önerileri, Genel Merkez
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.
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 İlçe Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulları üç ayda dört
(4) ayda bir il ve ilçe Başkanlarının başkanlığında toplanır. İl Danışma,
İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun, İlçe
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu, İl Yönetim Kurulları’nın
bilgisi dahilinde toplanır.
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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)   Bu Kurulların oluşumu, çalışma esasları, görevleri ve öteki konular
yönetmelik ile düzenlenir.
(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)   En geç üç (3) ayda bir, MYK’nın önerisi Genel Başkan’ın davetiyle
il Başkanları toplantısı yapılır. Toplantının gündemi MYK tarafından
belirlenir. Ülkenin genel siyasi gidişatına göre, Genel Başkan gerekli
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
arifesinde büyük gereksinimi olabilir.
PARTİ DENETMENLERİ
Madde-33
(1) Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine
yardımcı olmak üzere parti denetmenleri görevlendirir.
(2) Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle
düzenlenir.
ETİK KURUL
Madde-34
(1)   Parti Örgütünün ve partililerin, tüzük ve programda belirlenen ilkeler,
amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam anlayışı doğrultusunda görev
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yapmalarını sağlamak amacıyla etik kurallar belirlemek; partililer, yerel
yönetimler, parti grupları ve parti organlarının kendi içinde ve birbirleriyle
ilişkilerinde görüş bildirmek; bu çerçevede raporlar hazırlayarak Genel
Başkan’a sunmak üzere Genel Merkez’de bir Etik Kurul oluşturulur.
(2) Etik Kurul; Parti Üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı ile
CHP (veya SHP’de) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Başkanlık
ve Bakanlık yapmış olanlar ile Genel Başkan’ca en az yirmi (20) yıldır
aralıksız üyeliğini sürdüren ve partililer arasından seçilen beş (5)
üyeden oluşur.
Değişim Gerekçesi: Eklenilen detaylar ile Etik Kurul’un partinin köklerine ve
ideolojisine uygun katılımcılara sahip olması garanti altına alındı.
(3)   Etik Kurul Üyeleri, başka bir parti organında görev alamazlar. TBMM
Üyeliği, Bakanlık, Belediye Başkanlığı, Belediye ve İl Genel Meclisi
Üyeliği görevleri Kurul Üyeliği ile birlikte yürütülemez.
(4)   Kurul, çalışmalarında bağımsızdır.
(5)   Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.
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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)   İlçe Kongresinin Üyeleri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri,
İlçe çevresindeki belediyelerin Partili Başkanları ve seçilmiş ilçe kongre
delegeleridir.ilçenin tüm üyeleridir.
Değişim Gerekçesi: Artık ilçenin ve farklı çevre belediyelerin başkanları dışında
kongre katılımcıları, delegeler değil ilçenin tüm üyeleridir. Çünkü delegelik
kalkmıştır.
(3)   İlçe Kongresi’nin Onur Üyeleri, ilçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM
Üyeleri, eski Genel Merkez Yöneticileri, eski İlçe Başkanları, ilçe
çevresindeki belediyelerin eski başkanları, ilçedeki meslek örgütleri ve
sendikaların Partili Başkanları ile Partili Muhtarlardır.
(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)   İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İlçe
Başkanını, ilçe Yönetim Kurulu Üyelerini ve yedeklerini, il kongresine
katılacak delegeleri gizli oyla seçer. 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. İlçenin kayıtlı üyeleri seçimi Akıllı
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)   İl Kongresi’nin üyeleri, ilin partili TBMM Üyeleri, İl Başkanı ve İl
Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, İl ve Büyükşehir
Partili Belediye Başkanları ve ilçe kongrelerinden seçilmiş olan il
kongresi delegeleridir. 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)   İl Kongresi’nin Onur Üyeleri, ilde kayıtlı, Parti Meclisi ve Yüksek
Disiplin Kurulu Üyeleri, eski TBMM Üyeleri, eski Genel Merkez
Yöneticileri, eski İl Başkanları, il ya da büyükşehir belediyelerinin eski
başkanları ile ildeki meslek örgütleri ve sendikaların Partili Başkanlarıdır.
(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)   İl Kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İl Başkanını,
İl Yönetim Kurulu Üyelerini ve yedeklerini, İl Disiplin Kurulu Üyelerini
ve yedeklerini, kurultaya katılacak delegeleri gizli oyla seçer tüm üyeler
Akıllı Kart kullanımı ile seçer.
(6)   İl ve İlçe Kongreleri’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)   Kongreler iki (2) yılda bir yapılır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Başlangıç
ve bitiş tarihleri (Kongreler Takvimi) Merkez Yönetim Kurulu’nca
saptanır.
(2)   Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan süreler içinde olmak koşuluyla ilçe
kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise
Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen yönetim
birimi, alt yönetim birimlerinin görüşünü alır.
KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM
Madde-38
(1)   İl Kongresinin çağrı ve başvuruları İl Yönetim Kurulu’nca, İlçe
Kongresinin çağrı ve başvuruları ilçe yönetim kurulunca yapılır. İl ve
İlçe Kongrelerinin yeri, günü, saati ve gündemi, yönetim kurullarınca
en az on beş (15) gün önce İl ve İlçe Başkanlıklarında ve web sitesinde
ilan edilir. Bu ilanda, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci
toplantının yeri, günü ve saati de belirtilir. İkinci toplantının aynı gün
yapılması durumunda her iki toplantının arası üç (3) saatten az olamaz.
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Gazete ile ilan şartı aranmaz. İl ve İlçe Kongreleri üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikinci
toplantı katılanlarla yapılır. Şu kadar ki, bu sayı seçilecek yönetim kurulu
üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.
(2)   Kongreyi başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar.
(3)   Gündem, yönetim kurullarınca belirlenir. Üst örgüt biriminin ya da kongre
üyelerinin onda birinin (1/10) yazılı isteği ile gündeme ekleme yapılabilir.
Kongre, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir.
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)  Bir kongreye ya da kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesinde ve
kongrelerde seçilen partiliye “delege”, partide aldıkları görev nedeniyle
kongrelere katılanlara “doğal delege”, bunların tümüne “kongre üyesi”
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denir. İlçe kongre delegesi seçimlerinde, kongre takviminin ilanından
üç (3) ay önceki parti üye listesi seçmen listesi olarak esas alınır.
(2)  Kongre üye tamsayısı, seçilmiş ve doğal delegelerin toplam sayısıdır.
(3) Delegelerin kongre üyeliği süresi, seçildikleri kongreyi izleyen olağan
kongreye kadardır. Delegelerin görevi, yenileri seçilinceye kadar devam
eder.
(5) İlçe kongresi delege sayısı en çok dört yüzdür (400). İl kongresi delege
sayısı en çok altı yüzdür (600). Üye sayısı elliden (50) az olan ilçelerde
kongre yapılmaz. Bu ilçelerde nüfus ölçütüne göre başkan ve yönetim
kurulu, il yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
(6) İl ve ilçe kongrelerinin delege sayıları ile bu delegelerin ilçe ve
muhtarlık bölgelerine dağılımı, Parti’nin son milletvekili genel seçiminde,
o yerlerde aldığı oyla orantılı olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından
saptanır.
(8) Delege seçimlerine ilişkin öteki konular yönetmelik ile düzenlenir.
Değişim Gerekçesi: 1. 3. 5. 6. 8. madde kaldırılmıştır çünkü delegelik lağvedilmiştir.
(1) Kongre üye tamsayısı, kongrenin yapıldığı bölgedeki üyelerin toplam
sayısıdır. (varolan 2. Maddenin değiştirilmiş versiyonudur.)
(2) Örgüt birimi, üst örgütün kongresinin ilan edildiği tarihten önce kongresini   
yapamazsa, üst örgütün kongresine katılamaz.
(3) Delege seçimlerinde Kongrelerde oy kullanacak üyeler, genel merkezde
tutulan ve siyasi parti siciline bildirilmiş olan üye kütüğü esas alınır.
Değişim Gerekçesi: Kongrelerde oy kullanacak üyeler, (delege sistemi kaldırıldığı
için) üye kütüğüne kayıtlı tüm partililerden oluşması gerekmektedir.
KONGRE BAŞKANLIK KURULU
Madde-40
(1)   Kongre açıldıktan sonra Kongre Üyeleri ya da partililer arasından bir
başkan, Kongre Üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve en az bir
yazman seçilir.
(2)   Disiplin Kurulları Başkan ve Üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev
alamazlar.
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KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ
Madde-41
(1) Aksine karar alınmadıkça, kongre oturumları açıktır.
(2) Kongreler, aksine hüküm bulunmayan durumlarda, ihtiyaç olan şekilde
gerekli en geniş spor salonu veya stadyumlarda yapılır. Kayıtlı tüm
üyelerin katılımıyla gerek kongre salonunda gerek çevrimiçi hazır
bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar.
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) Kongrelerde çalışma ve hesap konuları, bunlarla ilgili raporlar
okunduktan sonra görüşülüp onaylanabilir.

PARTİ’NİN TÜM ÜYELERİ, ÇEVRİMİÇİ
OLARAK, KONGRELERDE/KURULTAYDA
TÜM HAKLARINI AKILLI KART ÜZERİNDEN
KULLANABİLİRLER.
(4) Aksine karar yoksa Organ seçimleri, kararlar, Akıllı Kart
uygulamasıyla yapılır. işarı oylama ile alınır. 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)   Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır; söz isteyenlere sırayla söz
verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine başlanırken
kongrece saptanır.
(6)   Onur Üyeleri ve geçici kurul başkan ve üyeleri söz alabilir, önerilerde
bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(7)   Üst örgüt yönetim kurulu başkanı ya da temsilcisine, Parti Meclisi,
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Yüksek Disiplin Kurulu ve o ilin TBMM Üyelerine istediklerinde, sıra
gözetilmeksizin söz verilir.
(8)   İstekli olması halinde çalışma raporu üzerinde beş (5), diğer konularda
üç (3) üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanmaz. Çalışma raporuna
yazılı olarak karşı oy vermeyen Yönetim Kurulu Üyesi rapor üzerinde
konuşamaz.
KONGRELERDE ADAYLIK
Madde-42
(1)   Kongrelerde başkan adayı olabilmek için üye tamsayısının en az yüzde
onunun %2’sinin yazılı Akıllı Kart’la dolduracakları dijital form ile
önerilmiş olması gerekir. Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden
önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Başkanlık için sadece bir
adaya imza verilebilir. Birden çok adaya imza veren delege, kongre
başkanlık kurulunca çağrılır ve hangi aday için imza verdiği saptanır. Aksi
halde mükerrer imzalar tüm adaylar için geçersiz olur. Üyeler en 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)   Nüfusu 50.000’den fazla olan yerlerde Belediye Meclisi ve İl Genel
Meclisi Üyeleri bu görevlerinden istifa etmedikleri sürece kongrelerde
aday olamazlar.
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)   İl ve İlçe Kongre Seçimlerinde kural, ekrana yansıyan bilgisayara
geçmiş çarşaf listedir. Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak
listedir. Çarşaf listede adaylar, Kongre Başkanlık Kurulu’nca çekilen
kurada belirlenen harften başlamak üzere soyadı esasına göre sıralanır.
Oylama, İl ve İlçe Kongrelerinde o bölgeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı
Kart ile haklarını çarşaf listede adı olan üyeler için kullanmalarıyla
yapılır. İl ve İlçe Kongrelerinde oy kullanmak için üyeler şahsen
kongreye katılmak zorunda değillerdir ve bilgisayarlarından
Akıllı Kart ile çevrimiçi olarak bu haklarını kullanırlar. Oylama,
seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır. Oy
pusulasında, fazla işaretlenmiş, seçilecek üye ya da delege sayısının
yüzde doksanından az işaretlenmiş bölüm geçersizdir. Adayların aldıkları
oy sırasına göre genel sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.
En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur.
Eşit oy alanlar arasında adçekme yoluyla sıra saptanır. Seçilenlerin
saptanmasında cinsiyet ve gençlik kotasına uyulur.
Değişim Gerekçesi: İl ve ilçe kongrelerindeki oylamaların temel mantığı, çevrimiçi
seçim sistemi olacağından, çarşaf listelerin ekrana yansıması ve üyelerin
bulundukları her yerden çevrimiçi oy kullanma işlemini gerçekleştirebilmeleri
üzerine kuruludur.
(2)   Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce
kongre üye tamsayısının onda birinin (1/10) yazılı önerisi üzerine blok
liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.
(3) Blok liste, başkan adayı tarafından sunulan, seçilecek sayıda, asıl ve
yedek üye adayları ile delege adaylarının yer aldığı listedir. Liste, yedek
üyelikler hariç soyadına göre alfabetik sırayla hazırlanır. Cinsiyet ve
gençlik kotasına uyulur. Delege adaylığı hariç, bir aday blok listelerden
yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması
halinde kongre başkanlık kurulunca adayın hangi listede yer almak
istediği saptanır. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok
listelerde yer almayanlar bireysel aday olabilir. Blok listede yazılı adlar
çizilebilir, çizilen adlar yerine yeni ad yazılabilir. Adayın en çok oy aldığı
listedeki oyu ile adının yer almadığı listelerde çizilip yazılmak suretiyle
aldığı oylar toplanır. Oy pusulasında, seçilecek üye sayısından fazla ya
da yüzde doksanından az ad yazılı bölüm geçersizdir. Aldıkları oya göre
seçilenler saptanır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
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Değişim Gerekçesi: Blok liste olasılığı hepten ve toptan kaldırılmıştır, bu nedenle
hükümsüzdür.
(3)   Çarşaf ve blok listelerde; başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri,
varsa disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, üst kademe delegeleri ayrı
ayrı yer alır. Listeler başkanlık kurulunca kesinleştirilir, seçim kurulunca
ekrana yansıtılır, elektronik ortama aktarılır. mühürlenerek oy
pusulasına dönüştürülür.
(4) Seçimlerde, kongre üye tamsayısının beşte birinden az oy alanlar, kota
uygulaması kapsamındakiler de içinde olmak üzere asıl ya da yedek
üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.
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)   Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, Kongre Başkanlık Kurulu görevi,
yetkili ve görevli Seçim Kurulu Başkanlığına bırakır.
(6)   Kongreler ve seçimlere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
OLAĞANÜSTÜ KONGRELER
Madde-44
(1) Üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da kongre üyelerinin bölgedeki
üye tam sayısının beşte %3’ünün, on beş (15) günlük süre içinde noterden
onaylı Akıllı Kart’larını kullanarak elektronik imzayla yaptıkları
başvurular üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla en geç kırk beş (45) gün
içerisinde olağanüstü kongre yapılır.
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)   Üye tamsayısının beşte birinin toplamış olduğu imzalarla olağanüstü
kongreye gidilebilmesi için imzaların on beşinci günün bitiminden
itibaren yedi gün içerisinde ilgili örgüte teslim edilmesi gerekir. On
beş (15) günün bitiminden sonra imza geri çekilmesi hüküm ve sonuç
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)   Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin
başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü
kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz.
(4)   Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üye tamsayısının
salt çoğunluğunu %5’ini sağlıyorsa, olağanüstü kongrenin gündemine,
güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim
yapılabilir.
Değişim Gerekçesi: Olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı bölgedeki üye tam
sayısının %5’ini sağlaması halinde seçim gündemli kongre toplanabilir.
(5)   Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst örgüt yönetim kurulu olağanüstü
kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar.
(6)   Kongreler Takvimi ilan edildikten sonra olağanüstü kongre yapılması,
süreç takvimden önce başlamış olsa bile Merkez Yönetim Kurulu’nun
iznine bağlıdır.
(7)	  Olağanüstü kongrelere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
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İTİRAZ
Madde-45
(1)   İl ve İlçe Kongrelerinde seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile
seçim sonuçlarına, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki (2) gün
içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilir. İlçe seçim kurulunun
kararı kesindir.
(2)   İlçe kongresi delege seçimleri ile ilgili itirazlar, sonuçların ilan tarihinden
itibaren iki (2) gün içinde o ilçede kayıtlı üyelerce İlçe Yönetim Kurulu’na
yapılır. İlçe Yönetim Kurulu iki (2) gün içinde karar verir. Bu karara
karşı iki (2) gün içinde İl Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İl Yönetim
Kurulu’nun iki (2) gün içinde vereceği karar kesindir.
(3)   İlçe Kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongre
üyelerince iki (2) gün içinde İl Yönetim Kurulu’na yapılır. İl Yönetim
Kurulu’nun iki (2) gün içinde vereceği kararlar kesindir.
(4)   İl Kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin
bitişini izleyen iki (2) gün içinde kongre üyelerince Merkez Yönetim
Kurulu’na yapılır. Merkez Yönetim Kurulu’nun yedi (7) gün içinde
vereceği karar kesindir.
(5)   İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz, işlemin
yürütülmesini durdurmaz.
KURULTAY
Madde-46
(1)   Kurultay, Parti’nin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde,
toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve Parti tutumunu görüşüp karara
bağlar.
(2)   Kurultayda Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri ve Yüksek Disiplin
Kurulu Üyeleri kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi olarak gizli
oyla ve Akıllı Kart’la seçilir.
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KURULTAY ÜYELERİ
Madde-47
(1)   Kurultay, doğal üyelerden, onur üyelerinden ve seçilmiş Parti’nin
kayıtlı tüm üyelerinden oluşur.
(2)   Doğal üyeler Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri, TBMM’nin Partili
Üyeleri ve Partili Bakanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve
Üyeleridir. Seçilmiş üyeler il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki
katı olarak seçilen kurultay delegeleridir. 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’nin tüm kayıtlı üyeleri haline gelmiştir. Dolayısıyla Kurultay’ın büyük bir
stadyumda yapılması da artık kaçınılmazdır.
(3) Parti Üyeliği devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, Parti Meclisi
Üyeliği, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeliği, Cumhurbaşkanlığı,
Bakanlık, TBMM Üyeliği yapmış olanlar; kurultay üyesi olmayan İl
Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları, Parti Üyesi
Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları, meslek örgütleri ve sendikaların en
üst birimlerinin Partili Başkanları onur üyesidir.
KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM
Madde-48
(1)   Kurultay iki (2) yılda bir toplanır. Bir (1) yıldan fazla ertelenemez.
Kurultay’ın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi’nce
belirlenir ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkan’ca duyurulur. Birinci
toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması
halinde iki (2) toplantı arasındaki süre en az üç (3) saat olmalıdır.
(2)   Kurultay tarihinden yedi (7) on beş (15) gün öncesine kadar Genel
Başkanlığa ulaşmak koşulu ile kurultay Parti’ye kayıtlı üye tamsayısının
en az beşte %1’nin imzasını taşıyan konular geçici gündeme alınır. Bu
konuların görüşülebilmesi, kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce
önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir
üye konuşabilir.
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Değişim Gerekçesi: Kurultay’ın tüm üyelerle beraber yapılması nedeniyle
rakamlar daha önce il ilçe kongreleri için gördüğümüz şekilde buna uygun olarak
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)   Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay
üye tamsayısının yani Parti’nin tüm kayıtlı üyelerinin %5’nin on beş
günlük süre içinde Akıllı Kart ile noterden onaylı imzaları ile yaptıkları
başvurular üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır.
(2)   Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları
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birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının
gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.
(3)   Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya
çağrılabilmesi için imzaların, on beşinci (15.) günün bitiminden itibaren
yedi (7) gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekir.
On beşinci (15.) günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç
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)   Olağanüstü kurultayın gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin
başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü
kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz.
Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir.
(6)   Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye
tamsayısının salt çoğunluğunu %7’sinin bizzat veya çevrimiçi sağlıyor
ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir.
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)   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)   Kurultay toplantı yetersayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk
toplantı da yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılanlarla
yapılır.
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(2)   Kurultayı Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Merkez Yönetim
Kurulu üyesi açar.
(3)  Kurultay açıldıktan sonra Kurultay üyeleri ya da partililer arasından bir
başkan ile kurultay üyeleri arasından yeter sayıda başkan yardımcısı ve
yazman üye seçilerek “Başkanlık Kurulu” 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) Kurultay toplantı hazirun sayısı yetersayısı, oturuma katılan (bizzat
ve çevrimiçi üyelerin) üye tamsayısının salt çoğunluğudur toplamından
oluşur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı
katılanlarla yapılır.
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) Genel Başkan adayı olmak için üye tamsayısının en az %3’ü yazılı önerisi
gerekir Akıllı Kart ile Parti Dijital Platformu’na aday olması yönünde
tercih kullanır. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza
verilebilir. Birden çok Genel Başkan adayına imza veren kurultay üyesi,
başkanlık kurulunca çağrılır ve hangi aday için imza verdiği saptanır. Aksi
halde mükerrer imzalar tüm Genel Başkan adayları için geçersiz olur. Bu
tercihler Kurultay başlangıç gün ve saatinden, kırk sekiz (48) saat önce
son bulur ve Kurultay’ın ilk günü resmi olarak açıklanır.
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) Parti Meclisi Üyeliği’ne aday olmak için en az on (10) kurultay
delegesinin ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekir. 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’da gündemdeki konular görüşülür. Aksine hüküm yoksa
Kararlar, işari oylamayla ve Kurultay mekanında hazır bulunanların ve
uzaktan çevrimiçi katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
Değişim Gerekçesi: Kurultay’da görüşülen konuların karara bağlanması, “dijital
demokratik devrim” şartlarına göre yeniden belirlenmiştir.
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(2) Kurultay’a sunulacak rapor ve yurdun her yerinden gelen karar tasarıları
ile ilgili hazırlık komisyonları oluşturulur. Hazırlık komisyonları;
Genel Başkan’ca görevlendirilecek üç (3) Parti Meclisi Üyesi, TBMM
Grubu’nca görevlendirilecek iki (2) TBMM Üyesi, İl Başkanlıklarının
görevlendireceği birer kurultay üyesinden oluşur. Komisyonlar,
Kurultay’dan önce toplanarak rapor ve karar tasarılarını görüşürler.
(3) Kurultay’da TBMM Grubu’ndan iki (2), illerden (1) birer temsilci
kurultay komisyonlarına seçilir. Genel Başkan’ca belirlenen
(3) üçer Parti Meclisi Üyesi de kurultay komisyonlarına katılır.
Hazırlık komisyonlarından geçen rapor ve karar tasarıları, kurultay
komisyonlarınca görüşülüp kurultaya sunulur.
(4) Kurultay komisyonlarında görüşme konusu yapılmış rapor ve karar
tasarıları dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz.
(5) Parti Meclisi raporuna karşı oy yazısı koymamış olan üye, kurultayda
rapor üzerine konuşamaz.
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, seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır.
Genel başkan adayının tek olması halinde Genel Başkan için işarete
gerek yoktur. Oy pusulasında, Fazla ya da seçilecek üye sayısının
%90’nından az işaretlenmiş bölüm geçersizdir işaretlenmesine sistem
izin vermeyecektir. Adayların aldıkları oy sırasına ve cinsiyet ve gençlik
kotaları esasına göre ayarlanmış algoritmaya göre genel sıralama
yapılarak asil ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alan seksen yedi (87)
kişi asil, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar
arasında ad   kura çekme yoluyla sıra saptanır. Seçilenlerin saptanmasında
cinsiyet ve gençlik kotasına uyulur.
(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 Kurulu seçimlerinde kural, çarşaf listedir. Çarşaf liste,
dijital olarak Kurultay’daki dev ekranda ve web sitesinde yayınlanır, tüm
adayların yer aldığı tek ve ortak listedir. Çarşaf listede adaylar, Kurultay
Başkanlık Kurulunca çekilen kurada belirlenen harften başlamak üzere,
soyadı esasına göre sıralanır. Adaylar, Kurultay’ı takiben yirmi (20)
saat boyunca Akıllı Kart’la Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak
oylanır. YDK, on beş (15) asil, sekiz (8) yedek üyeden oluşur. Asil
üyelerin en az sekizinin, yedek üyelerin en az dördünün hukukçu olması
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) Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce
kurultay üye tamsayısının onda birinin yazılı önerisi üzerine blok liste
usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.
(6) Blok liste, kurultayca seçilmiş Genel Başkan ya da Genel Başkan adayları
tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek Parti Meclisi ve Yüksek
Disiplin Kurulu adaylarının yer aldığı listedir. Liste, yedek üyelikler hariç
soyadına göre alfabetik sırayla hazırlanır. Cinsiyet ve gençlik kotasına
uyulur. Bir aday blok listelerden yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın
birden çok listede yer alması halinde kurultay başkanlık kurulunca adayın
hangi listede yer almak istediği saptanır. Aksi halde adayın listelerdeki
adaylığı düşer. Blok listelerde yer almayanlar bireysel aday olabilir. Blok
listede yazılı adlar çizilebilir, çizilen adlar yerine yeni ad yazılabilir.
Adayın listedeki oyu ile adının yer almadığı listelerde çizilip yazılmak
suretiyle aldığı oylar toplanır. Oy pusulasında, seçilecek üye sayısından
fazla ya da yüzde doksanından az ad yazılı bölüm geçersizdir. Aldıkları
oya göre seçilenler saptanır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
(7) Çarşaf ve blok listelerde organlar, ayrı ayrı yer alır. Listeler başkanlık
kurulunca kesinleştirilir, seçim kurulunca mühürlenerek oy pusulasına
dönüştürülür.
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(7) Parti Meclisi’nin sekiz (8) asil üyesi Bilim Platformu ve Kültür Sanat
Platformu Üyeleri içinden bu mevkilere aday olan akademisyen,
profesör, sanatçı ve yazarlar arasından, aynen diğer Parti Meclisi
Üyeleri gibi CHP Üyelerinin oylarıyla seçilir; yedek üye seçilmez,
cinsiyet kotası bu üyelikler için de uygulanır. 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. Seçimlerin çarşaf ya da blok listeyle
yapılmasına bakılmaksızın bu seçim için ayrı oy pusulası kullanılır.
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) Seçimlerde üye tamsayısının beşte birinden az oy alanlar, kota
kapsamındakiler dahil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.
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) Kurultay ile ilgili diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
“PARTİ ADAYLARININ
SAPTANMASI”
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TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN SAPTANMASI
Madde-55
(1)   TBMM Üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler Akıllı Kartı
olan tüm üyelerin katılımıyla her bölgede ön seçim esastır. ve Genel
Başkan aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday
yoklaması, öncelikli yöntemlerdir. 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)

Önseçime katılanlar merkez yoklamasından ve kontenjandan aday
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 üç bin altı yüz yirmi sekiz (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)Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına
il örgütünün görüşünü de alarak Parti Meclisi karar verir. Parti Meclisi,
önseçim ya da aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki aday
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listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunundaki ilkelere
göre yeteri kadar sıra ayırabilir. Bir kişi iki dönem üst üste merkez
adayı gösterilemez. Ancak bu kural, bir yıldan fazla olmamak kaydıyla
son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama
yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde
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)   Ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Aday
yoklaması, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile
yapılır. Önseçim ya da aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde
yapılır. Genel Merkez’in %3 kontenjanında Merkez yoklamasında
adaylar Genel Başkan’ın önerileri üzerine Parti Meclisi’nce saptanır.
Değişim Gerekçesi: Genel Başkan’ın Parlamento’ya sokmak isteyeceği teknokrat
adayları (%3’ü geçmemek kaydıyla) Parti Meclisi’nin üye tam sayısının üçte iki
(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)	  Merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam 	
sayısı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
sunulan Parti’nin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde on beşinden
fazla olamaz. Parti’nin son genel seçimlerde yüzde ondan az oy aldığı
seçim çevrelerinde gösterilen toplam milletvekili aday sayısı ile örgüt
denetiminde sandık konulması suretiyle yapılacak eğilim yoklaması
sonucu belirlenecek milletvekili aday sayısı, bu orana göre hesaplanan
milletvekili aday sayısına dahil değildir. Parti Meclisi bu yüzde on
beş kotayı bir seçim çevresinin tümü için kullanabileceği gibi Siyasi
Partiler Kanununun 37’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre göstereceği
yüzde beş merkez adayları haricinde, önseçim, aday yoklaması ya da
eğilim yoklaması yaptığı seçim çevrelerinde sıralar ayırmak suretiyle
de kullanabilir. Siyasi ittifak ihtiyacının ortaya çıkması ya da bir yıldan
fazlaolmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü
başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar
verilmesi halinde Parti Meclisi bu yüzde on beş kotayla bağlı olmadan
aday saptayabilir.
(5)	  Önseçim ya da aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı için
başvuramazlar.
115

(7)  Parti Meclisi, adayları belirlerken kadınların, gençlerin ve 		
engellilerin TBMM’de temsiline özen gösterir.
(8)	  Aday belirlenmesinde merkez yoklaması yapılmasına karar verilen
yerlerde, eğilim yoklaması yöntemleri kullanılabilir.
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)   Aday olmak isteyen İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri
yasal süreler içinde görevlerinden istifa etmek zorundadır.

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) TBMM Üyeliğine adaylık için başvuranlar hakkında Merkez Yönetim
Kurulu ön inceleme yapar ve Parti Meclisi’nin onayına sunar. Parti
Meclisi’nin istemi reddetmesi üzerine durum, başvuru sahibine bildirilir.
(2) Partiye üye olmadan aday olabilme %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. Parti Meclisi’nin kararına
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’ın önerdiği
kişiler, Parti Meclisi’nin onayı ile 9. Maddeden üye yapılarak kontenjan adayı
olabilir. CHP Üyesi olmayan hiç kimse, CHP Milletvekili olamaz.
CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI
Madde-57
(1) Cumhurbaşkanı adayı Parti’nin tüm üyeleri ile seçmen yoklaması,
önseçim yöntemiyle yapılır. aday yoklaması, merkez yoklaması
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yöntemlerinden biriyle belirlenir. Hangi yöntemin uygulanacağına
Parti Meclisi karar verir. 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
şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

CHP ARTIK CUMHURBAŞKANI ADAYINI,
YALNIZ TÜM ÜYELERİNİN KATILIMIYLA
YAPILAN BİR ÖN SEÇİMLE BELİRLER.
(2) Seçmen yoklaması, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla

yapılır. Önseçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılır. Aday
yoklaması, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımıyla
yapılır. Merkez yoklamasında adayı Parti Meclisi saptar.

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)	  Yöntemlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI
Madde-58
(1)   Yerel seçimlerde adaylar tüm yurtta, istisnasız tüm belediyelerde o
seçim bölgesinin tüm üyeleri ile ön seçim, aday yoklaması ve merkez
yoklaması yöntemleriyle saptanır. Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin
uygulanacağına örgütün görüşünü de alarak Parti Meclisi karar verir.
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)   Ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Aday
yoklaması, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile
yapılır. Ön seçim ya da aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde
yapılır.
(3)   Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır. Parti Meclisi bu
yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe
yönetim kurullarına devredebilir.
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)   Yerel seçimlerde aday olmak isteyen İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim
Kurulu Üyeleri yasal süreler içinde ilan edilen yerel seçim tarihinden
altı (6) ay önce görevlerinden istifa etmek zorundadır.
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
büyükşehir adaylığı 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 adaylar için,
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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 adaylar için,
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)   Merkez yoklaması yoluyla saptanacak Ön seçim yoluyla saptanacak
milletvekili, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylıklarında, Parti
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Meclisi seçiminde, İl ve İlçe Yönetim Kurullarının seçiminde %1
engelli kotası il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde
yüzde otuz üç (%33) %25 cinsiyet ve %25 gençlik kotası uygulanır.
Yerleştirilen engelli kotalarının, Gençlik ve Kadın Kolları dahil olmak
üzere tüm parti organlarında, TBMM seçimleri ile Yerel Yönetim
seçimlerinde kullanılmasına özen gösterilir.  Gençlik kotasının yarısı
kadınlara, diğer yarısı erkeklere ayrılmıştır. Böylece genel cinsiyet
kotası %37,5 olarak gerçekleşir. Bu özelliklerde yeter sayıda aday
herhangi bir il veya ilçeden çıkmazsa katılan adaylarla kota gereklerine
en çok yaklaşacak şekilde seçim yapılır. Tüm bu adaylıklarda, gençlik
kotası yine otuz (30) yaş ve altı olarak uygulanır, Belediye Başkanlığı
adaylıklarında aranan 27-35 yaş aralığı geçerli olmaz.
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) Cinsiyet ve gençlik kotası özelliklerine birlikte sahip olan aday her iki
kotadan da sayılır.
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(3)  Kotaların uygulanmasına ilişkin yöntem ve diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ
Madde-60
(1) Aday saptamaya ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
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)   Partili Milletvekilleri TBMM Grubu’nu oluşturur.
(2)   TBMM Grubu, Parti’nin programı, seçim bildirgesi, kurultay kararları ve
Parti Meclisi’nce belirlenen politikalar doğrultusunda yasama organında
gerekli çalışmaları yürütür.
TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ
Madde-63
(1)   Genel Başkan, TBMM Üyesi ise TBMM Grubu’nun ve Grup Yönetim
Kurulu’nun başkanıdır; değilse Grup Başkanı, Grup Üyeleri arasından iç
yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir.
(2)   TBMM Grubu, grup iç yönetmeliğinde belirlenen şekilde Başkanvekilleri,
Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu’nu belirler.
(3)   Grup Başkanvekilleri’nin her biri, grubun yasama çalışmalarının
yürütülmesinde Genel Başkan’ın yardımcısıdır ve görevlendirildiği
konularda onun vekilidir.
(4)   Yasama girişimlerinin düzenli biçimde yürütülmesi ve meclis
çalışmalarında disiplinin sağlanması, Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir.
(5)   Genel Başkan tarafından görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Grup Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, önerilerde bulunabilir;
ancak oy kullanamazlar.
GRUP KARARLARINA UYUM VE PARTİ’NİN TEMEL İLKELERİ
Madde-64
(1)   Yasama çalışmalarında Parti’nin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim
bildirgesine, kurultay ve Parti Meclisi kararlarına, Grup Genel Kurulu ve
Grup Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdürler.
(2)   Grup toplantısına ve grup kararlarına katılmamış olmak, alınan kararlara
uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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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)   TBMM Üyelerinin, grup ödentilerinin miktarı ve böylece sağlanan gelirin,
Grup ve Genel Merkez çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı,
TBMM Grubu’nca karara bağlanır.
(5)   TBMM Grubu’na ilişkin diğer tüm konular “TBMM Grup İç
Yönetmeliği” ile düzenlenir.
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
Madde-65
(1)   Belediye ve İl Genel Meclislerindeki Partili Üyeler bir grup oluştururlar.
Partili Belediye Başkanı, Belediye Meclisi’ndeki parti grubunun doğal
üyesidir.
(2)   İl Başkanı İl Genel Meclisi, Büyükşehir ya da İl Belediye Meclisi Parti
Gruplarının, İlçe Başkanı, ilçe çevresindeki Belediye Meclisi Parti
Gruplarının başkanıdır.
(3)   Merkez İlçe Başkanları, İl Belediye Meclisi parti gruplarına üye olarak
katılır; Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaparlar.
(4)   Grup Üyeleri Parti’nin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim
bildirgesine, kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına
uymakla yükümlüdürler.

127

(5)   Belediye Başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda
bağlayıcı grup kararı alınamaz.
(6)   Partili Belediye Başkanları ile Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerinin
grup aidatları ve böylece sağlanan gelirin grup ve parti çalışmaları için
hangi oranda paylaştırılacağı, ilgili İl ya da İlçe Yönetim Kurulu ile Grup
Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır.
(7)   Belediye ve İl Genel Meclisi, parti gruplarının çalışma usulleri
yönetmelikle düzenlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
“DİSİPLİN İŞLEMLERİ”
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DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde – 66
(1)   Parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi disiplin kurullarına aittir.
(2)   Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin
kurullarının görev yapmasına engel olmaz.
YETKİ
Madde – 67
(1)   Parti Meclisi Üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin,
TBMM Üyelerinin ve Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının parti
suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi’nin istemi üzerine Yüksek Disiplin
Kurulu’nca karara bağlanır.
(2)   İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve
Üyeleri, İl ve İlçe Belediye Başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri
Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca
karara bağlanır.
(3)   Yukarıda sayılanlar dışındaki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan
eylemleri İl Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine İl Disiplin Kurulu’nca
karara bağlanır.
(4)   Partili TBMM Üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup
kararlarına aykırı ya da göreviyle bağdaşmayan eylemlerinden doğan
parti suçları, Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin
Kurulu’nca karara bağlanır. 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)   İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurullarının
tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi
yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
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(6)   İl Yönetim Kurulları, ilçelerden gelen dosyalar ve üyelerden gelen
şikayetlerle ilgili olarak başvuru tarihinden itibaren en geç bir (1) ay
içerisinde karar verir. Bu süre içerisinde karar verilmemesi durumunda
istek, reddedilmiş sayılır. Bu durumda ilçe yönetim kurulu ya da şikayetçi,
yedi (7) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir.
TEDBİR
Madde-68
(1)   Kesin çıkarma ve geçici çıkarma talebi ile Disiplin Kurulu’na gönderen
organ, tedbir niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Bu
durumda dosya üç (3) gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve
bu süre içinde karar, ilgiliye tebliğe çıkarılır.
(2)   Tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, tedbirin kaldırılması isteği
ile görevli disiplin kuruluna tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde
başvurabilir. Bu istek yedi (7) gün içinde karara bağlanır.
(3)   İl Disiplin Kurullarının tedbirle ilgili kararlarına karşı Yüksek Disiplin
Kurulu’na üç (3) gün içinde itiraz edilebilir. Yüksek Disiplin Kurulu,
tedbire itirazla ilgili başvuruları, kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi
(7) gün içinde karara bağlar. 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)   Haklarında tedbir kararı olan üyeler, üyelikten doğan haklarını
kullanamazlar. Tedbir nedeniyle görevinden uzaklaştırılan üyenin
hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar, yerine yedek üye çağrılmaz.
İL DİSİPLİN KURULU
Madde – 69
(1)   İl Kongresince seçilen dokuz (9) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.
Nüfusu 500.000’i aşan illerde aday bulunması halinde asıl üyelerin en az
dördünün, yedek üyelerin en az (2) ikisinin hukukçu olması gerekir.
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(2)   İl Disiplin Kurulu Üyeleri, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren
bir hafta içinde İl Başkanı’nın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında
üçte iki (2/3) çoğunlukla toplanır. Gizli oyla, bir başkan, bir başkan
yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.
(3)   İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kurul, bir hafta sonra aynı
gün ve yerde, aynı gündemle kendiliğinden toplanır.
(4)   İkinci toplantıda da üçte iki (2/3) çoğunluğun sağlanamaması halinde İl
Disiplin Kurulu kendiliğinden düşmüş sayılır. Bu durumda ilk kongreye
kadar görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte
yeni kurul seçilir.
(5)   İl Disiplin Kurulları, en az ayda bir (1) kez, daha önce kurulca saptanan
gün ve yerde kendiliğinden toplanır.
(6)   İl Disiplin Kurulu’nun üst üste üç (3) olağan toplantısını ya da bir takvim
yılı içerisinde toplam altı (6) olağan toplantısını yapmaması halinde;
İl Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine Parti Meclisi, İl Disiplin
Kurulu’nun düştüğünün tespitine karar verebilir. Bu durumda ilk kongreye
kadar görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte
yeni kurul seçilir.
TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
Madde – 70
(1)   Grup genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliği’nde
belirlenen üyelerden oluşur. Çalışma usulleri ve diğer konular Grup İç
Yönetmeliği’yle belirlenir.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Madde – 71
(1)   Kurultayca seçilen on beş (15) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur. Asıl
üyelerin en az sekizinin (8), yedek üyelerin en az dördünün (4) hukukçu
olması gerekir. Hukukçu kotası öncelikli olarak uygulanır.
(2)   Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri seçim sonuçlarının açıklanmasından
itibaren bir hafta içinde Genel Başkan’ın çağrısı ile en yaşlı üyenin
başkanlığında toplanır. Üçte iki (2/3) çoğunluğun bulunması halinde gizli
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oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter
seçerler.
(3)   İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kurul, bir hafta sonra aynı
gün ve yerde, aynı gündemle toplanır. Bu toplantıda da yeterli çoğunluk
sağlanamazsa kurul kendiliğinden düşmüş sayılır. Düşme tarihinden
sonra 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanarak yeni kurul seçilir.
Kurultayda sadece Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılır.
(4)   Yüksek Disiplin Kurulu, en az ayda bir kez daha önce kurulca saptanan
gün ve yerde kendiliğinden toplanır. Üst üste üç (3) olağan toplantısını
ya da bir takvim yılı içerisinde toplam altı olağan toplantısını yapmaması
durumunda, Merkez Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine Parti
Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu’nun düştüğünün tespitine karar verebilir.
Bu durumda, yeni kurulun seçimi için düşme tarihinden sonra 45 gün
içinde olağanüstü kurultay toplanır. Bu kurultayda sadece Yüksek Disiplin
Kurulu seçilir.
PARTİ SUÇLARI
Madde-72
(1) KESİN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN PARTİ SUÇLARI;
a)

Programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup
kararlarına aykırı davranmak,
b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan
tutum ve davranışlarda bulunmak,
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) Parti kayıt ve defterlerini gizlemek, bozmak, değiştirmek; görevi
devir sırasında bunları teslim etmemek,
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)

Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da
gizli çalışmak,
g) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının
yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek,
bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı
tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta
bulunmak,
h) Parti’ye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi
seçimlere hile karıştırmak,
i) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere ve
görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek ya da
önlemek.
j) Parti’ye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleri
zimmete geçirmek.
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) GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a)

Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi
davranmak ve çalışmak,
b) Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda
açıklamalarda bulunmak,
c) Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki
konuşmaları açıklamak,
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d) Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti
düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak.
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) KINAMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a) Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
b) Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını
zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,
c) Partili Üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı
olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,
d) Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,
e) Disiplin kurullarının incelemelerini zorlaştırmak, Yüksek Disiplin
Kurulu’nun görevleriyle ilgili taleplerini belirtilen süre içerisinde
yerine getirmemek,
f) Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında disiplin kurullarına
gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde
görüşme yapmak, karar almak.
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) UYARMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a)

Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü
sözler söylemek, sövmek,
a) Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,
b) Tutulması gereken defterleri usulüne uygun olarak tutmamak.

(5)   Yukarıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını
desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.
DİSİPLİN CEZALARI
Madde-73
(1)   Disiplin cezaları “uyarma”, “kınama”, “geçici çıkarma” ve “kesin
çıkarma”dır.
(2)   Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir. Kınama, yazılı olarak kusur
bildirmektir. Geçici çıkarma, üyenin partiden bir yıldan iki yıla kadar
ilişkisinin kesilmesidir. Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile
ilişkisinin kesilmesidir.
(3)   Kınama cezası alanlar bir (1) yıl süre ile parti organlarına seçilemezler,
seçilmiş iseler görevden alınırlar.
(4)   Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde Parti Üyelerine tanınan
hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı
(6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler. Geçici çıkarma cezasının
uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili
organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder.
(5)   Disiplin kurulları; tedbirli olarak disipline sevk edilenler yönünden tedbir
kararının verildiği ve varsa kaldırıldığı tarihi kararda belirtir.
(6)   Disipline sevk işlemini gerçekleştiren organ, suçlama konusu olan eylemi
ve uygulanmasını istediği cezayı açıkça belirtir. Disiplin Kurulu, isnat
edilen eylem ile bağlı, hukuki niteleme ve uygulanması istenen ceza
hükmüyle ise bağlı değildir.
(7) Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere bir üst ceza
verilir.
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(8) Disiplin suçunun, basın yayın organları ya da sosyal medya araçlarıyla
işlenmesi halinde eylemin ağırlığına göre bir üst cezayı gerektiren hüküm
uygulanabilir.
(9) Parti suçu olarak nitelendirilen eylemin, hafifletici nitelikte koşulların
bulunması ve etkin pişmanlığın varlığı halinde eylemin gerektirdiği ceza
yerine bir alt cezayı gerektiren hüküm uygulanabilir.
(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) Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları (2) 1 ay,
ardından sevk edilirse Yüksek Disiplin Kurulu (4) 2 ay içinde
karara bağlar.
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) Disiplin Kurulları, öngörülen süre içinde sonuçlandırılmayacak
disiplin dosyaları için gerekçesini belirterek Parti Meclisi’nden
ek süre isteyebilir. Verilecek ek süre otuz (30) günden uzun
olamaz. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde disiplin
soruşturması düşer.
(3) Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu kararları
kesindir.
(4) İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı kararın bildirilmesinden
itibaren on (10) gün içinde; disipline sevk edilen, eylemden zarar
gören, sevk eden organ ve soruşturmanın İlçe Yönetim Kurulu
talebiyle başlatılması halinde ilçe yönetim kurulu, Yüksek
Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir.
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DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR
Madde-75
(1) Disiplin cezası alan üye, bağışlanmış olsa bile cezanın kesinleşme
tarihinden itibaren dört (4) yıl içerisinde Disiplin Kurulu Üyeliğine aday
olamaz. Disiplin Kurulu Üyesiyken disiplin cezası alan üyenin Disiplin
Kurulu Üyeliği, kararın kesinleşmesiyle sona erer.
(2)   Özür bildirmeden üst üste üç (3) olağan toplantıya katılmayan üyenin
Disiplin Kurulu Üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü saptayan Disiplin
Kurulu Kararı’na karşı beş (5) gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz makamı
İl Disiplin Kurulu Üyeleri yönünden Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek
Disiplin Kurulu Üyeleri yönünden Parti Meclisi, Grup Disiplin Kurulu
Üyeleri yönünden Grup Genel Kuruludur. İtiraz üzerine verilen kararlar
kesindir.
(3)   Disiplin kurulları üyeliklerinde boşalma olması durumunda, yedek üyeler
sıra ile çağırılır. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu Üyeliği
için Genel Başkan, İl Disiplin Kurulu için İl Başkanı, yedekleri göreve
çağırır.
(4)   Yedek üyelerin tamamının çağrılmasından sonra üye sayısı toplantı
yetersayısının altında kalmışsa, Disiplin Kurulu yedekleriyle birlikte
düşmüş sayılır. Yeni İl Disiplin Kurulu Parti Meclisi’nce seçilir. Yüksek
Disiplin Kurulu’nun düşmüş sayılması halinde; yeni kurulun seçimi için
düşme tarihinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanır. Bu
kurultayda sadece Yüksek Disiplin Kurulu seçilir. Grup Disiplin Kurulu
için yeni seçim TBMM Grubu’nca yapılır.
(5)   Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. bendi uyarınca, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partiden kesin olarak çıkarılmasını istediği
üye, Merkez Yönetim Kurulu’nca gecikmeksizin Yüksek Disiplin
Kurulu’na gönderilir. Yüksek Disiplin Kurulu, gecikmeksizin toplanarak
konuyu öncelikle görüşür ve (7) gün içinde karar bağlar. Üye, kurulun
konuyu ele aldığı ilk toplantıda, yazılı ya da sözlü olarak savunma
yapabilir.
(6)   Disiplin kurullarına sevk edilen partili, yazılı ya da sözlü savunma
hakkına sahiptir. Savunma için süre, çağrı belgesinin tebliğinden itibaren
on beş gündür. Seçimlerde ya da herkesin gözü önünde açıkça ya da yayın
yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi (7) gündür. Savunma
süresini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
140

CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

DİSİPLİN KARARLARI, KURUL
TARAFINDAN ARTIK SALT ÇOĞUNLUK
YERİNE 2/3 ÇOĞUNLUKLA ALINIYOR.
BÖYLECE GERİ DÖNÜLMEZ HATALARIN
YAPILMA ŞANSI AZALIYOR.
(7)   Disiplin Kurulları, üye tamsayısının en az üçte iki (2/3) çoğunluğu ile
toplanır ve katılanların üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar verir. Kesin
çıkarma cezası aynı şekilde üye tamsayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu
ile alınır. Disiplin Kurulları gerekli durumlarda tanık dinleyebileceği gibi
gerekli bulduğu her türlü belge ve bilgiyi ilgili yerlerden isteyebilir.
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)   Disiplin cezasını gerektiren eylemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki
(2) yıl içinde disipline sevk kararı verilmemesi halinde, ilgili hakkında
disiplin kovuşturması yapılamaz.
(9)   Disiplin Kurulu kararları, kesinleştiği tarihten itibaren uygulanır. Tedbirli
geçen süreler, cezaya bağlı sürelerden düşülür.
(10) Kesinleşen disiplin Kurulu kararları, tüm parti organlarınca derhal, olduğu
gibi ve süresince uygulanır.
(11) Disiplin Kurulu üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz,
kendilerine Partiden hiçbir gelir sağlanamaz.
(12) Kurultayda, kongrelerde ve Danışma Kurullarında Disiplin Kurullarına
gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme
yapılamaz, karar alınamaz.
(13) Disiplin kovuşturması işlemlerindeki tebligat, üyenin parti kütüğünde
yazılı adresine yapılır. Bu adrese yapılan tebligat, geçerli kabul edilir.
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(14) Örgüt birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve
isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadır.
(15) Üyenin hakkındaki disiplin soruşturması devam ederken parti üyeliğinden
istifa etmesi halinde disiplin soruşturması durdurulur. İstifa eden üyenin
yeniden üyelik başvurusunda bulunması halinde hakkındaki soruşturma
kaldığı yerden devam eder. Ancak üye hakkındaki disiplin soruşturması
kesin hükme bağlanıncaya kadar parti içi seçme ve seçilme haklarını
kullanamaz.
BAĞIŞLAMA
Madde-76
(1)   Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi’nindir.
(2)   Parti Meclisi bağışlama yetkisini ceza alanın yazılı isteği üzerine ve
disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin görüşünü alarak kullanır.
(3)   Merkez Yönetim Kurulu, bağışlanmak isteyenin yazılı başvurusu üzerine
isteği, disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin görüşünü de alarak
disiplin dosyası ile birlikte Parti Meclisi’ne sunar. Gönderen organın
Parti Meclisi olması halinde görüş, Merkez Yönetim Kurulu tarafından
bildirilir.
(4)   Parti Meclisi kararını salt çoğunlukla ve gizli oyla verir.
YÖNETMELİK
Madde-77
(1)   Disiplin işlerine ilişkin öteki bütün konular yönetmelikle düzenlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
“GELİR KAYNAKLARI,
HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ”
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GELİR KAYNAKLARI
Madde-78
(1) Parti’nin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelik aidatı,
b) Parti’nin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup
ödentisi,
c) Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,
d) Parti yayınlarının satış karşılıkları,
e) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi
satışlarından sağlanan gelirler,
f) Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan
karşılıklar,
g) Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler,
h) Parti’nin düzenlediği her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden
sağlanan gelirler,
i) Parti’nin malvarlığından sağlanan gelirler,
j) Siyasi Partiler Kanunu’nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,
k) Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca Parti’ye intikal
edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü
hak ve alacaklar,
l) Yasaya göre, devletçe sağlanan gelirler.
(g) ve (i) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç
ödenmez.
(g) bendinde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari
nitelik taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de
vergi, resim ve harç ödenmez.
(i) bendinde yazılı gelirlerden Parti’nin sahip olduğu ve ticari olarak işletilen
basımevlerinin gelirleri ile taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim
ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır.
(2)   Yukarıda yazılı gelirler, Parti’nin hangi örgüt yönetim birimince ya da
görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzelkişiliğinindir.
(3)   Gelirler, Parti’nin tüzelkişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır.
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HARCAMALAR
Madde-79
(1)   Parti’nin yapacağı harcamalar, sözleşmeler ve girişeceği yükümlülükler,
Genel Merkez’de parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde
ilçe yönetim kurulu adına yapılır.
(2)   İl ve ilçe yönetim kurullarının parti tüzelkişiliği adına sözleşme
yapması ya da hüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine
bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişilen hizmet sözleşmesi dahil, her
türlü sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzelkişiliği sorumlu
tutulamaz; Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcıları’na, Genel
Sekreter’e ve Merkez Yönetim Kurulu’na, Parti Meclisi’ne ya da parti
tüzelkişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk,
sözleşmeyi yapan ya da yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere düşer.
(3)   Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkez’de İdari ve Mali
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı illerde ve ilçelerde sayman
yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve ilgili
yönetim kurullarının kararına bağlıdır.
YETKİ
Madde-80
(1)   Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal ya da hak
üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek
için Genel Merkez’de idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı’yla Genel Sekreter’in, il ve ilçelerde başkanla saymanın
imzaları zorunludur.
(2)   Elektronik bankacılığın kullanılmasında; Genel Merkez’de Genel Başkan,
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısını; il ve ilçelerde
örgüt başkanı, saymanı tek başına yetkilendirebilir.
(3)  	Harcamalara ilişkin hükümler saklıdır.
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BÜTÇE
Madde-81
(1)   Genel Merkez’in bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti
Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.
(2)   İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim
biriminin onayı ile yürürlüğe girer.
(3)   Örgüt birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir
ve giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.
(4)   Hazine yardımının %40 il ve ilçe örgütlerine gönderilir. Genel Merkez’ce
il ve ilçelerin eğitim ve zorunlu giderleri harcamaları için tüzüğe göre
ayrılması gereken miktar, yukarıdaki orana göre belirlenen miktara
dahildir.
Değişim Gerekçesi: İl ve ilçelerin eğitim dışında zorunlu giderleri vardır. Bunun da
belirtilmesi lazımdır.
(5)   Hazine yardımının İl ve İlçe Örgütlerine dağıtımına, ödeme şekli ve
zamanına ilişkin esaslar her dönemde Parti Meclisi’nce belirlenir.
KESİN HESAP
Madde-82
(1)   Genel Merkez’in kesin hesabı kurultayca, il ve ilçe örgütlerinin kesin
hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır.
HESAP YÖNETMELİĞİ
Madde-83
(1)   Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
(2)   Parti gelirlerinin toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar,
bütçe ve kesin hesabın hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması
zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin
bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi Partiler Kanunu’nun
öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen “Hesap
Yönetmeliği” ile belirlenir.
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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)   Parti içi eğitim, Parti’nin ilkeleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda
üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve etkinlik kazanması, tüm örgütün
tüzük ve program uyarınca sağlıklı yapılanması için gerekli çalışmaların
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. Özellikle Parti içi gençlerin ülke sorunları
ve siyaset konularında aydınlatılıp, bilgi sahibi yapılması amacıyla değişik
yörelerde “Parti Okulları” açılır. Gençlerimizin çağdaş gereksinimlere
uygun alanlarda bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık;
özgür düşünceye ve insana saygılı, yaratıcı, üretken ve erdemli; ülkeye
ve topluma yararlı, ülke sorunları ve siyaset konusunda aydınlatılıp, bilgi
sahibi yapılması amacıyla, Genel Merkez ve uygun görülecek illerde
“Parti Okulları” 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)   Eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Genel Merkezde, ihtiyaç duyulan
Genel Merkez’den belirlenen ve yürütülen program çerçevesinde, her
il ve ilçede Parti Okulu kurulur. Her üye temel siyasi eğitim programına
katılır. Her il ve her ilçenin yönetim Kurulu’nda eğitimden sorumlu
parti sekreteri belirlenir.
(3)   Parti bütçesinin en az %15 on beşi eğitim için ayrılır.
(4)   Parti içi eğitime ilişkin tüm konular yönetmelik ile düzenlenir.
(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)   Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi, Parti’nin tüm etkinliklerinde
bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli şekilde faydalanılmasından;
bilişimle ilişkili her türlü çalışmanın planlanmasından ve
uygulanmasından; donanım, yazılım, içerik, insan kaynağı ve altyapı
gereksinimlerinin belirlenmesinden; parti birimleri, kurumlar ve bireyler
arasında çok yönlü elektronik iletişimin sağlanmasından, bilişim
sistemlerinden kesintisiz ve güvenli bir biçimde yararlanılması ve bilgi
güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
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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)   Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nin işleyişine ilişkin konular
yönetmelikle düzenlenir.
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) Parti programı ile tüzüğünde değişiklik yapma yetkisi kurultayındır.
(2)   Değişiklik önerilerini, Genel Başkan, Parti Meclisi ya da kurultay üye
tamsayısının yirmide 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)   Program ve tüzük değişikliklerinde karar yetersayısı bizzat Kurultay
mekanında ve çevrimiçi olarak katılan kurultay üye tam sayısının salt
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)   Tüzüğün öngördüğü ve tüzük uygulamaları için gerekli olan yönetmelikler
üç (3) ay içinde hazırlanır.
(2)   Yürürlükte olan yönetmeliklerin, tüzük hükümlerine uygun olarak
değiştirilmesi de aynı süre içinde tamamlanır.
(3)   Kurultay Yönetmeliği, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve
kurultayca onaylanarak yürürlüğe girer.
(4)   TBMM Grupları İç Yönetmeliği, Grup Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve
TBMM Grubu Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.
(5)   Öteki yönetmelikler, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti
Meclisi’nce onaylanarak yürürlüğe girer.
(6)   Disiplin Yönetmeliği, Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin
Kurulu’nun görüşü alınarak hazırlanır.
(7)   Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya ve yönetmelikleri yorumlamaya
onaylanan organlar yetkilidir.
(8)   Yönetmeliklerde yürürlük tarihi belirtilir.
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ONUNCU BÖLÜM
“ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ
MADDELER”
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PARTİNİN TÜZELKİŞİLİĞİNE SON VERME
Madde-89
(1)   Parti’nin tüzelkişiliğine, kurultay üye tamsayısının üçte iki (2/3)
çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır.
(2)   Bu durumda, parti mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar kurultay
kararında belirlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde-90
(1) Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tüzük tüm hükümleriyle
yürürlükten kalkar.
Geçici Madde – 1
(1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tüzük üzerinde yapılacak inceleme
sonucunda mevzuat uyarınca değiştirilmesi gereken hükümler bulunması
halinde, söz konusu değişiklikler ilk kurultayda onaya sunulmak üzere
Parti Meclisi tarafından yapılır.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde-91
(1) Bu tüzük, kurultayca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi yürütür.
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(Açıklamalardan Arındırılmış,
Nihai D3 Tüzük Taslağı)
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BİRİNCİ BÖLÜM
“KURULUŞ VE İLKELER”
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KURULUŞ VE İLKELER
Madde-1
(1) Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün liderliğinde,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvay-ı
Milliye’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen “Parti
Tüzüğü” ile kurulmuştur.
(2) Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez
önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.
(3) Cumhuriyet Halk Partisi, programındaki anlamlarıyla Atatürkçülüğün
“Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,
Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır.
(4) Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşımızın yüceliğine inanan, laik,
demokratik ve sosyal bir hukuk devletinden yana, parlamenter sisteme
inanan, aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, özgürlük, eşitlik
ve dayanışma ilkelerini benimseyen, tam bağımsızlığı ve emperyalizm
karşıtlığını ilke edinen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.
(5) Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü, insan hak ve
özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, cinsiyet
eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve azınlık
haklarına saygılı insan onuruna uygun barışçıl, hoşgörülü ve hakça bir
dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.
Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik barışçı devlet anlayışından
yana bir siyasi partidir.
(6)  Genel merkezi Ankara’dadır.
(7) Kısaltılmış adı “CHP”dir. Parti’nin, ilkelerini ifade eden ve biçimi,
ölçüleri, niteliği yönetmelikle belirlenen “ALTI OK”lu özel bir simgesi ve
kırmızı zemin üzerine beyaz “ALTI OK”lu bayrağı vardır.
AMAÇ
Madde-2
(1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda,
özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı, katılımcı, emek sömürüsüne karşı,
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kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş laik ve
çoğulcu bir demokrasi içerisinde görev yapan anti-emperyalist bir partidir.
a)

Ülkenin birliği ve bütünlüğünü, bağımsızlığını, yurttaşların
güvenliğini “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda
koruyup güçlendirmek,

b) Yurttaşların çağdaş, demokratik temel hak ve özgürlüklerinin güvence
altına alınmasını sağlamak,
c)

Hakça bir toplum için sosyal adaleti, dayanışmayı ve işbirliğini
geliştirmek,

d) Örgütlü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak, grev ve toplu sözleşme
hakkının tanınmasını sağlamak,
e)

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımındaki adaletsizliği
kaldırmak, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla hak temelinde
mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak, insan onuruna
yaraşır yaşam koşullarını sağlamak,

f)

Ülkemizin ve yurttaşlarımızın refah ve saygınlığını korumak ve
yükseltmek,

g) Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki
engelleri kaldırmak,
h) Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek; ayrımcılık
ve dışlanmayla yüz yüze kalan kişiler ve gruplarla dayanışma içinde
olmak,
i)

Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak, her türlü şiddeti
önlemek,

j)

Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını
sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek,

k) Çocukların birey olarak sahip olduğu tüm hakları korumak ve
çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek,
l)

Gençlerin bilimsel, teknolojik ve kültürel yeniliklere açık; özgür,
eleştirel ve demokratik düşünceye sahip yurttaşlar olarak yetişmeleri
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için gerekli laik ve bilimsel eğitim koşullarını yaratmak,
m) Engellilerin ve dezavantajlı grupların haklarını korumak, toplumsal
yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak,
n) Sanatın, kültürün ve sanatçıların, düşünce insanlarının rahatça
gelişimini sağlayacak özgür ortamı yaratmak; kültürel ve tarihsel
mirasın korunması için gerekli duyarlılığı göstermek, çağdaş
sanat ve kültürümüzü her ayrı sanat dalı ve akademik alanı içinde
desteklemek,
o) Bilim ve teknolojinin, hızla değişen dünya şartları ve gelişmeleri
çerçevesinde en başarılı şekilde gençlerimize, ülke insanına, yaşam
tarzımıza, uyarlanabilmesini sağlamak,
p) Tüm yurttaşlar ve insanlık için, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh” felsefesinin öngördüğü şekilde barışı sağlamak,
r)

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

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) Cumhuriyet Halk Partisi ve Üyeleri için siyasal yaşamda görev almak,
onurlu bir toplum hizmetidir. Erdemli olmak, Cumhuriyet Halk Partili
olmanın ön koşuludur.
(3) Siyasal görev ve etkinliklerde, kamusal yararın gözetilmesi ve toplumsal
çıkarların korunması esastır.
(4) Hiç kimseyi inancına, siyasi görüşüne, yaşam tarzına, düşüncelerine,
etnik kökenine, rengine, diline, yaşına, cinsiyetine ve cinsel yönelimlerine
göre ötekileştirmeden ve toplumu ayrıştırmadan “önce insan” felsefesiyle
hareket etmek önceliktir.
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(5) Partili için başarı, Parti’nin başarısıdır; siyasal eylem Parti’nin eylemidir.
Bu anlayışla Partililer, özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi
bulundukları kuruluşlarda aklın ve bilimin öncülüğünde parti ilke ve
değerleri doğrultusunda çalışırlar.
(6) Siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe, etik değerlere
ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak
toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak;
sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin
seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
(7) Parti, katılımcı demokrasi anlayışıyla politikaların oluşturulmasında
üyelerin, seçmenlerin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarının alınması
için teknolojik olanakları da kullanarak uygun mekanizmaları oluşturur.
(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)   Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Parti’nin programını, ilkelerini ve
tüzüğünü benimseyen ve Üye Kayıt Formu’nda bunları kabul ettiğini ve
uygulayacağını imzalayarak belirten ve gelir düzeyine uygun bir aidatı
düzenli olarak ödeyen her yurttaş üye olabilir.
ÜYELERİN GÖREVLERİ VE HAKLARI
Madde-5
(1)   Parti’ye yılda 60 ila 1200 TL arasında aidat verirler. (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.
(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.
(3)   Aidatını geriye doğru 3 ay ödememiş olan üyelerin üyeliği düşürülmez
ama seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
(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.
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(6)   Öncelikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve
sorumluluk bilinci ile parti çalışmalarına katılırlar.
(7)   Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle, onların kazanmalarını sağlamak
için çalışmakla ve Parti’nin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba
harcamakla yükümlüdürler.
(8)   Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, kurultay bildirgelerini ve
kararlarını, seçim bildirgelerini, Parti’nin genel ve yerel politikaları
ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla
görevlidirler.
(9)   Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına, çalışmalarına katılır; bu
organların kendilerine verdiği ödevleri yerine getirirler.
(10) Parti’de ya da Parti’nin üstlendiği kamu hizmetlerindeki görevlerini
yerine getirir; görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini
eksiksiz yaparlar.
(11) Parti’nin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.
(12) Mesleklerine ve ilgi alanlarına göre oda, sendika, dernek, kooperatif, vakıf
gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine parti
adına çalışmalara katılır; bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını
bilgilendirirler.
(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.
(14) Parti’nin yerel ve genel politikalarının oluşumuna katkıda bulunurlar.
(15) Parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanırlar.
(16) Parti ile ilgili yetkili organlardan her zaman bilgi alabilir; hukuksuzluklar
ve haksızlıklar karşısında Parti Örgütünden kendilerinin savunulmasını
isteyebilirler.
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ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI
Madde-6
(1)   Parti’ye üye olmak isteyen kişi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda tanımlanan
Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığına ya
da ilçenin bağlı olduğu İl Başkanlığına doğrudan başvurur. Üye adayı
başvurusunu tamamladığı anda kendisine üzerinde başvuru tarihi ve
numarası bulunan bir “alındı belgesi” verilir. Alındı belgesini vermeyen
Merkezi veya Yerel Parti Yöneticisi disiplin suçu işlemiş sayılır.
(2)   Üyelik için elektronik yolla da başvuru yapılabilir. Elektronik yolla
başvuranlardan üyeliğe engeli olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim
Kurulu’nca karar verilir.
(3)   Yurtdışında yaşayan yurttaşlar üyelik başvurularını yazılı ya da elektronik
yolla doğrudan genel merkez üye yazım bürosuna yaparlar.
(4)   Fiziksel veya çevrimiçi yapılan üyelik başvurularında, Genel Merkez
Üye Yazım Bürosu’na gelen belgelerin değerlendirilmesi süreci, İlçe-İl
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu dahil olmak üzere, en geç 30 günde
tamamlanır. Üyeliği kesinleşen ve yıllık ödemesini gerçekleştiren üyenin,
aldığı Akıllı Kart’ıyla beraber, üyeliği aktive olur. Üyelik tamamlanır
tamamlanmaz İlçe Başkanı veya kendisinin yerine İlçe Yeni Üye
Adaptasyon Sorumlusu kendisine Parti Tüzüğü, Rozeti ve Programını
derhal iletir. Bunun için Madde 5-Fıkra 4’te söz edilen tanışma toplantısı
veya özel ulak kullanılır.
(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.
(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.
(7)   Ön seçimde oy kullanacak üyelerin seçim takviminin başladığı gün
itibariyle aidat ödemelerini düzenli yapmış olmaları zorunludur. Aidatların
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ön seçim tarihi açıklandıktan sonra toplu olarak yatırılması, bu konuda
yönetim organlarının karar alması, üyenin ön seçimde oy kullanmasını
sağlayamaz.
(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.
(9)   Genel Başkan tarafından Parti’ye yararlı olacağı gerekçesiyle önerilen
kişilerin Merkez Yönetim Kurulu onayıyla üyeliğine karar 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. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenler üç (3) ay boyunca yalnızca
seçilme hakkından yararlanabilirler.
(10) Madde 6-Fıkra 9’dan üye yazılanların oranı ilçe üye sayısının %1’ini
geçemez.
(11) Üye kütüğünde kayıtlı olanlar ve bu kütükteki değişiklikler siyasi parti
siciline bildirilir.
ÜYELİKTE YER KOŞULU
Madde-7
(1) Her üye yalnızca bir muhtarlık bölgesinde üye olabilir ve yalnızca o
ikametgahının bulunduğu muhtarlık bölgesinden Parti’nin farklı görev
noktalarına seçilebilir.
(2) Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir İlçe Örgütü organlarında
görev alamaz. Ancak geçici olarak, kendi ilçesinin de bilgisi dahilinde
farklı bir ilçede görevlendirilebilir.
(3) Üyeler kayıtlı oldukları il dışında başka bir İl Örgütü organlarında görev
alamaz.
(4) Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, İlçe Başkanlığı ve
İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği için bu kural uygulanmaz.
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(5) Kongreler takviminin ilanından başlayarak, Kongre takvimi
sonuçlanıncaya kadar yer değiştirme işlemi uygulanamaz. Şayet bir
üye, 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.
AD SİLME
Madde-8
(1)   Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış bilgi
verdiğinin, üyeliğe yazımı sırasında yasaların ve tüzüğün öngördüğü
nitelikleri taşımadığının ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiğinin, başka
bir partiden adaylık başvurusunda bulunduğunun, aday olduğunun,
bir başka parti adına eylemli olarak sandık görevlisi ya da gözlemcilik
görevi yaptığının saptandığı durumlarda İl Yönetim Kurulu’nun önerisini
değerlendirerek veya Merkez Yönetim Kurulu doğrudan olarak, o üyeyi
Disiplin Kurulu’na gönderme hakkına sahiptir. Bu üyenin durumu
hakkındaki gerekçeli karar Parti Meclisi’ne detaylı olarak bildirilir.
(2)   Ayrıca bir sandık çevresinde Parti’ye hiç oy çıkmaması durumunda
Merkez Yönetim Kurulu, o sandık çevresinde görevli ve Parti adına
kurullarda yer alan tüm üyelerin silinmesine karar verebilir.
PARTİDEN AYRILMA
Madde-9
(1) Partiden ayrılmak istediğini yazılı olarak bildiren üye, imzasının kendisine
ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulunduğu örgüt birimi tarafından
Genel Merkez’e bildirilir. Bu üyeler, Üye Yazım Bürosu tarafından
kütükten silinir.
ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
Madde-10
(1) Üyelik için başvurma, askı, itiraz ve yazım kuralları, Üye Yazım
Bürosu’nun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, üye
kütüğü, üye kaydının tutulması, Parti Kimlik Belgesi ve biçimi, hangi
tarihlerde nasıl yenileneceği, ad silmenin ve Parti’den ayrılmanın esasları
ve üyelikle ilgili diğer bütün işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Üyelik
Yönetmeliği ile düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
“PARTİ ÖRGÜTÜ”
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PARTİ ÖRGÜTÜ
Madde-11
(1) Parti Örgütü, Genel Merkez, İl, İlçe Örgütleri, Parti Grupları ile Kadın
Kolları ve Gençlik Kolları’ndan oluşur.
(2) Genel Merkez organları şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kurultay
Genel Başkan
Parti Meclisi
Merkez Yönetim Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu
Bakanlıklar İzleme Kurulu (Parti’nin muhalefette olduğu dönemlerde)
Bu Kurul, Parti Meclisi’nin görüşleri alınarak, Parti’nin Grubu
içinden demokratik yöntemlerle belirlenir.

(3) İlçe örgütünün organları şunlardır:
a) İlçe Kongresi
b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu
c) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu
(4) İl Örgütünün organları şunlardır:
a) İl Kongresi
b) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu
c) İl Disiplin Kurulu
(5) Parti grupları şunlardır:
a) TBMM Grubu
b) İl Genel Meclisi Grupları
c) Belediye Meclisi Grupları
(6)   Kadın ve Gençlik Kolları, İlçe, İl ve Genel Merkez organları arasında yer
alır ve genç partililer özgürce örgütlenerek faaliyetlerini sürdürürler.
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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)   Her muhtarlık bölgesinde, muhtarlık bölgesi temsilcileri bulunur.
Bu temsilciler bağlı bulundukları İlçe Başkanlıklarının sorumluluğu
altında çalışır. Temsilcilerin göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve
çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelik ile düzenlenir.
BELDE ÖRGÜTÜ
Madde-13
(1)   İl ve İlçe Merkezleri dışında belediye olan yerlerde Belde Örgütü kurulur.
Belde Örgütleri, İlçe Başkanlıklarına bağlıdır.
(2)   Belde Örgütü, Belde Başkanı ve en az dört (4), en çok on (10) üyeden
oluşan yönetim kuruludur.
(3)   Belde Başkanı ile Belde Yönetim Kurulu’nun seçimi, çalışma yöntemleri,
görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.
İLÇE BAŞKANI
Madde-14
(1)   İlçe Başkanı, İlçe Kongresince ilçeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la,
kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları oylarla seçilir.
İlçe çevresinde Parti’nin temsilcisi olup İlçe Örgütünü yönetir. İlçe
Yönetim Kurulu’na, İlçe ve Belde Belediye Meclis Grupları’na başkanlık
eder.
(2)   İlçe Başkanı yerel sorunlarını, çalışma planını, hedeflerini ve büyüme
stratejilerini her yıl 28 Ocak’tan önce Genel Merkez’e bildirir. İlçe
Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.
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İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde-15
(1) İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile:
a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden
b) Nüfusu 20.000-50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde on iki
(12) üyeden
c) Nüfusu 50.000-100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde on
dört (14) üyeden
d) Nüfusu 100.000-500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde on
altı (16) üyeden
e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden
oluşur.
(2)   İlçe çevresinde Parti’nin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.
(3)   Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulu’nun talebiyle ilçenin üye, nüfus ve
partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim
kurulu sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.
(4)   İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye,
İlçe’ye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan
çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar. Üyeliklerde
boşalma olduğunda cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler
sıra ile göreve getirilir.
İL BAŞKANI
Madde-16
(1)   İl Başkanı, İl’e kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda
veya uzaktan çevrimiçi kullanacakları kongre sürecinde gizli oyla seçilir.
İl çevresinde Parti’nin temsilcisi olup İl Örgütü’nü yönetir. İl Yönetim
Kurulu’na, İl ya da Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu’na, İl Genel
Meclisi Grubu’na başkanlık eder.
(2)   İl Başkanı bölgesel sorunlarını, çalışma planını, hedeflerini ve büyüme
stratejilerini her yıl 28 Şubat’tan önce Genel Merkez’e bildirir. İl
Başkanının genel görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
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İL YÖNETİM KURULU
Madde-17
(1)   İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile:
a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden
b) Nüfusu 1.000.000-2.000.000 (2.000.000 dahil) arasında olan illerde
yirmi dört (24) üyeden
c) Nüfusu 2.000.000-10.000.000 (10.000.000 dahil) arasında olan
illerde otuz (30) üyeden
d) Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur.
(2)   İl çevresinde Parti’nin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.
(3)   Parti Meclisi, İl Yönetim Kurulu’nun talebiyle ilin üye, nüfus ve partili
seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu
sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.
(4)   İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye, İl’e
kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart’la, kongre salonunda veya uzaktan
çevrimiçi kullanacakları oyla seçilirler ve sıralanırlar. Üyeliklerde
boşalma olduğunda, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler
sıra ile göreve getirilir.
İL-İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK
HÜKÜMLER
Madde-18
(1)   Parti’nin birden çok organında üye olunamaz. İkinci derece dahil olmak
üzere kan ve kayın hısımları ile eşler, aynı kurulda bulunamazlar.
(2)   Örgüt Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından İl-İlçe Sekreterini,
Saymanını, Eğitim Sekreterini, Bilişim Sorumlusunu, yeteri kadar Başkan
Yardımcısını ve bunların görev alanlarını belirler.
(3)   Bu görevliler, Örgüt Başkanı tarafından ya da Kurul Üyeleri’nin üçte
birinin (1/3) yazılı önerisi ve üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3)
güvensizlik oyuyla görevlerinden alınabilirler. Örgüt Başkanı, istifa eden
ya da görevinden alınanların yerine var olan Yönetim Kurulu Üyeleri
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arasından atama yapar. Boşalan yönetim kurulu sandalyesi/leri yerine de,
ayrılan kişi ile aynı kotadan olan yedek üye gelir.
(4)   İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları’nın kongreleri, aynen Kurultay’daki
gibi, Kongreden 45-70 gün arası bir süre önce yapılır ve bu kolların
seçilmiş başkanları, Kongre’de Yönetim Kurulu’nun ilk seçilmiş üyesi
olarak kabul edilirler.  
(5)   Yönetim kurulları, en az iki (2) haftada bir (1), önceden belirlenmiş
gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli
durumlarda başkan tarafından çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır.
Toplantılara Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katılır, görüşlerini
açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(6)   Yönetim Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır,
katılanların çoğunluğu ile karar verir.
(7)   Birbirini izleyen üç (3) toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin Kurul
Üyeliği düşer. Üyeliğin düşmesine ilişkin karara karşı bir üst yönetim
kuruluna itiraz edilebilir. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.
(8)   Geçerli bir mazeret olmadan üst üste üç (3) olağan toplantısını yapmayan
Örgüt Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun düşmüş sayılmasına Merkez
Yönetim Kurulu karar verebilir.
(9)   İl ve İlçe Yönetim Kurullarının çalışma usulleri, görevleri ve öteki tüm
konular yönetmelikle düzenlenir.
GENEL BAŞKAN
Madde-19
(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 önce kapanır. 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
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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 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, kurultayı uzaktan çevrimiçi olarak takip eden
ve stadyumda fiilen katılan tüm üyelerin Akıllı Kart’larıyla kullandıkları
oylarıyla saptanır. Her Genel Başkan adayının üçer gözlemcisinin, Genel
Başkan destek tercihlerinin gelip biriktiği dijital platformda bulunma ve
bu akışı ve dijital sayım gelişmelerini takip etme hak ve yetkileri vardır.
(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 bu Olağanüstü Kurultay’a otomatik gidişin
işletilmesine karşı bir gerekçe oluşturamaz, bu amaçla hiçbir siyasi
manevra yapılması teklif dahi edilemez.
(3) Partiyi, Genel Başkan temsil eder, Parti Örgütünü yönetir.
(4) Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün Parti Örgütünün
başkanıdır.
(5) Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir.
Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
(6) Her kademedeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı
toplantıya çağırabilir.
(7) Parti’nin tüm kurullarının ve örgütün sağlıklı çalışmasının, yurt çapında
doğal denetleyicisi ve teminatıdır.
(8) Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler.
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(9) Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.
(10) Genel Merkez organları ile Parti’nin TBMM Grubu’nun uyumlu
çalışmasını gözetir.
(11) Genel Başkan, Kurultay’da tüm üyelerin yaptıkları tüm konuşmaları
dinlemek ve yanıtlamakla yükümlüdür.
(12) Genel Başkan, geçici/kısa süreli yokluğunda veya olağan dışı
rahatsızlığında kendisine vekillik etmek üzere Genel Başkan
Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği
sürede Genel Başkan’ın yetkilerini kullanır.
PARTİ MECLİSİ
Madde-20
(1)   Parti Meclisi, kurultaydan sonra Parti’nin en yüksek ve en yetkili karar
organıdır.
(2)   Parti Meclisi, Türkiye’nin her yerinden, aidatlarını ödemiş Akıllı Kart
taşıyan kayıtlı üyelerin katılımıyla stadyumda veya uzaktan çevrimiçi
oy kullanarak seçilir. Kurultayca gizli oyla seçilmiş doksan (90) üyeden
oluşur.
Doksan (90) üye şu şekilde oluşur:
-

Genel Başkan
1 Gençlik Kolları Genel Başkanı
1 Kadın Kolları Genel Başkanı
4 Bilim Platformu
4 Kültür Sanat Platformu
5 Milletvekili (Tüm Türkiye 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
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-

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.
Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisi’nin yirmi 20 yedek üyesi
belirlenir.
(3)   Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet, gençlik ve diğer kotalar ve
bölgeler gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.
(4)   Parti Meclisi en geç kırkbeş (45) günde bir Genel Başkan’ın çağrısı
üzerine ve Genel Başkan’ın başkanlığında toplanır.
(5)   Toplantının gündemi ile görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç (3)
gün önceden üyelere gönderilir.
(6)   Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tam sayısının beşte
birinin (1/5) yani on sekiz 18 üyenin gerekçe ve gündem belirterek yazılı
istemde bulunması durumunda Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya
çağırır.
(7)   Parti Meclisi toplantılarına, Parti’nin TBMM Grup Başkanvekilleri,
Grup Yönetim Kurulu Üyeleri de katılabilir, söz alabilir ve önerilerde
bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(8)   Genel Başkan, Parti Meclisi Üyelerine geçici ya da sürekli görevler
verebilir.
(9)   Birbirini izleyen üç (3) olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Parti
Meclisi Üyesinin, üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile düşürülmesine karar verilebilir.
(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.
(11) Parti Meclisi’nin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle
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düzenlenir.
PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ
Madde-21
(1)   Parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç
ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır.
(2)   Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı
inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu
onaylar.
(3)   Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim
bildirgelerini inceleyip karara bağlar.
(4)   Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik taslaklarını karara
bağlar.
(5)   Merkez Yönetim Kurulu’nun, Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti
Kurulları’nın sunduğu raporları, önerileri ve tasarıları görüşüp karara
bağlar.
(6)   Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında
karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM
Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu Üyeleri katılır ve oy
kullanırlar.
(7)   Seçimlerde parti adaylarının seçimi, kayıtlı tüm üyelerle yapılır. Genel
Başkan genel seçimlerde toplam aday sayısının %3’ünü aşmayacak
oranda Genel Merkez kontenjanından aday gösterebilir. Bu yöntemler ve
yüzde oranları Parti Meclisi veya Genel Başkan tarafından değiştirilemez,
değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
(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.
(9)   Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın
verilip duyurulmasından sonra geçen otuz (30) gün içinde, kurultay
üyelerinin beşte birinden (1/5) yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan
toplantısında ya da ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında karara
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bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.
(10) Genel Başkan’ın ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Parti   	
Meclisi’nden on (10) üyenin önerisi üzerine disiplin cezalarının
bağışlanmasını karara bağlar.
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde-22
(1)   Merkez Yönetim Kurulu, Parti’nin en üst yönetim organıdır. Genel
Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter’den oluşur. Genel
Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır.
(2)   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.
(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.

193

(5)   MYK Üyeleri, Parti Meclisi’nin dörtte biri (1/4)’nin yazılı önerisi ve üçte
ikisi (2/3)’nin oyuyla görevlerinden alınabilir. Boşalan MYK Üyeliği için,
Parti Meclisinde tekrar seçim yapılır.
(6)   Genel Başkan’ın yokluğunda, belirlediği Genel Başkan Vekili, Merkez
Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
(7)   TBMM Grup Başkanvekilleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel
Başkanları, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş ve
önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar.
(8)   Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir gün çağrı yapılmaksızın salt
çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkan’ın çağrısıyla her
zaman toplanır. Aksine hüküm yoksa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
karar alır.
(9)   Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteliğine göre
yeteri kadar yardımcı ya da uzmanla çalışma yapabilirler. Bu yardımcı
ve uzmanlar milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri ve bunların dışında
kişiler arasından ilgili Merkez Yönetim Kurulu Üyesi’nin önerisi ve Genel
Başkan’ın onayı ile belirlenir.
(10) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretleri halinde Genel Başkan’ı
bilgilendirerek hangi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi’nin kendisine vekalet
edeceğini belirler.
(11) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, saymanlık
işlerini de yürütür. Yıl sonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler.
İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabı
ile birleştirir ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Parti’nin
gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında, her aşamada yasa
ve tüzük hükümlerine uygunluğu sağlar. Parti’nin demirbaşlarının ve
malvarlığının korunmasını gözetir.
(12) Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüp Genel Başkan’ı
bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini ve Genel Başkan’ın
belirleyeceği Parti Meclisi gündemini hazırlar. Merkez Yönetim Kurulu ve
Parti Meclisi toplantısına ilişkin tutanakların düzenlenmesini, kararların
imzalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.
(13) Genel Sekreter, her durum ve sıfatla bütün yargı kurumlarında özel ya
da resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel ya da resmi
tüzelkişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat ya da vekille
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partiyi temsil eder.
(14) Genel Sekreterlik, altta görev tanımı bulunan üç (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.
(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 kuruluşları ve tüm demokratik kitle
örgütleriyle 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.
c)

3. Genel Sekreter Yardımcısı, (Dış İlişkilerden 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, dünyadaki sosyal demokrat
partiler 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
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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.
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde-23
(1)   Kurultay’ın ve Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Parti’nin programı,
ilkeleri, amaçları doğrultusunda tüm çalışmaları yürütür. Parti’nin
yönetimine ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapar.
(2)   Parti örgütünü yönetir. Yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun
çalışmasını sağlar. Genel Merkez organları hariç tüm örgüt kuruluş
işlemlerini yürütür.
(3)   Parti’nin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve tüzüğe uygun
bütün kararları alır.
(4)   Parti’nin hükümetle, diğer partilerle ve sivil toplum örgütleriyle
ilişkilerini düzenler, bu konuda gereken tüm kararları alır.
(5)   Çalışma raporunu hazırlar, kurultaya sunulmak üzere Parti Meclisi’nin
onayına sunar.
(6)   Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve uygular. Parti
kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisi’ne sunar. Süresi içinde,
Genel Başkan adına Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderir.
(7)   Parti’nin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.
(8)   Yönetmelik taslaklarını hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
(9)   Yasa ve tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgütleri görevlerinden alır,
yerine kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını
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sağlar.
(10) Kongreler takvimini hazırlar ve süreci yürütür.
(11) Parti’nin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt
araçları alır, kullanır, işletir ya da satar. Taşınmaz malların satışı için Parti
Meclisi’nden yetki alır.
(12) Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir makbuzları
bastırır, örgüte gönderir.
(13) Üyelik kütüklerini tutar.
(14) Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri, yönetim esasları ve öteki
konular yönetmelikle düzenlenir.
GÖREVİN BOŞALMASI
Madde-24
(1)   Parti Örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden ayrılması ya
da değişik nedenlerle görevin boşalması durumunda yeni bir görevli
belirlenir.
(2)   Genel Başkanlık koltuğu boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı
seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre
içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi’nde belirlenen Genel
Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.
(3)   Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur.
Parti Meclisi’ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye
tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için
seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı
toplantıya çağırır.
(4)   İl ve İlçe Başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev yapmak
üzere yenisi, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ya da partililer arasından,
İl ve İlçe Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve
geciktirilmeden seçilir.
(5)   İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğunda, yedekleri
ile doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından sonra kurul üyelerinin
sayısı, üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına inerse ya da asıl
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üyeliklerde aynı gün içinde yarıdan fazla boşalma olursa, başkan ve
kurul, yedekleriyle birlikte düşmüş olur. Bu durumlarda Merkez Yönetim
Kurulu, illerde kırk beş (45), ilçelerde otuz (30) gün içinde olağanüstü
kongre yapmak üzere illerde yedi (7), ilçelerde beş (5) kişilik geçici kurul
atar. Toplantı yapmama nedeniyle kurulların düşmesi durumunda da bu
hüküm uygulanır.
(6)   Ancak düşme tarihinde, herhangi bir seçim ya da referandum tarihine
altı (6) ay ya da daha az bir zaman kaldığı takdirde Merkez Yönetim
Kurulu doğrudan ya da il yönetim kurulunu görevlendirerek gecikmeden
yeni bir yönetim kurulu oluşturur. Bu durumda cinsiyet ve gençlik kotası
uygulanır.
(7)   Diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
GÖREVDEN ALMA
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.
(2)   Yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları
ve mali yükümlülükleri yerine getirirken bütçe suiistimali yapan veya
adı yüz kızartıcı suç, ticari yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, hırsızlık,
dolandırıcılık, güven suiistimali, ağır hapis cezası gerektiren davalara
ve soruşturmalara karışan; Parti’nin ilkelerine ve tüzüğüne açıkça aykırı
söylemlerde bulunan ve Parti’nin, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı
hareket eden İl, İlçe, Belde Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Merkez
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğuyla ve gizli
oyla, gerekçesini belirterek görevden alabilir.
(3)   İl Yönetim Kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek İlçe
Başkanı’nı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’ni, Belde Başkanı’nı ve Belde
Yönetim Kurulu Üyeleri’ni görevden alabilir. Bu durumda karar, beş (5)
gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Genel Merkez’e bildirilir.
(4)   İlçe Yönetim Kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek Belde
Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu Üyeleri’ni görevden alabilir. Bu
durumda karar, beş (5) gün içerisinde İl Başkanlığı’na ve Genel Merkez’e
198

CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

bildirilir.
(5)   Belde, İlçe ve İl Yönetim Kurulları MYK’nın önerisi ve Parti Meclisi’nin
kararı ile görevden alınır.
(6)   MYK kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden
başlayarak beş (5) gün içerisinde Parti Meclisi’ne itirazda bulunabilir.
Gündeme alınan itirazın kabulü ve göreve iade, Parti Meclisi’nin üçte
ikisinin (2/3) çoğunluğuyla gerçekleşebilir. Taraflar, Parti Meclisi
toplantısı sürerken dinlenmek üzere çağırılabilirler ve Genel Merkez’de
hazır bulunmak durumundadırlar.
(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)   Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst örgüt birimince görevden alınanlar,
kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki örgüt birimine,
gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak beş (5) gün içinde itiraz edebilir.
İtiraz üzerine on (10) gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için ilgili
kurulun üye tamsayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu gerekir; aksi takdirde
itiraz reddedilmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(9) İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme
nedeni sayılmaz.
GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
Madde-26
(1)   Başkan görevden alınmışsa yönetim kurulu kendi üyeleri ya da partililer
arasından olağan kongreye kadar görev yapmak üzere üye tamsayısının
salt çoğunluğuyla bir başkan seçer.
(2)   İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu birlikte ya da yalnız İl Yönetim Kurulu
görevden alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, başkan dahil yedi (7)
kişilik bir geçici kurul atar. İl geçici kurulu görevden alma kararının
bildirilmesinden itibaren kırk beş (45) gün içinde seçimleri yapmak
üzere olağanüstü il kongresini toplar. Partiyi o ilde (veya belde veya
ilçede) Kongre’ye götüren geçici kurul üyeleri, olağanüstü kongrede aday
olamazlar.
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(3)   İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu birlikte ya da yalnız İlçe Yönetim
Kurulu görevden alınmışsa İl Yönetim Kurulu, başkan dahil beş (5)
kişilik bir geçici kurul atar. İlçe geçici kurulu görevden alma kararının
bildirilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde seçimleri yapmak üzere
olağanüstü ilçe kongresini toplar.
(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)   İllerde kırk beş (45), ilçelerde otuz (30) gün içinde kongreler toplanmaz
ve yeni yöneticiler seçilmez ise iller için MYK, ilçeler için İl Yönetim
Kurulu, yeni bir geçici kurul atar. Bu sefer illerde otuz (30), ilçelerde
yirmi bir (21) gün içinde yine kongreler toplanamaz ve yeni yöneticiler
seçilemez ise el çektirme sona erer ve görevden alınan İl ve İlçe Yönetim
Kurulları bir çağrıya gerek kalmadan kendiliğinden görevlerine dönerler.
(7)   Olağanüstü kongrede, üst örgüt biriminin görevden alma nedenlerini
saptayan raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden alan üst örgüt
biriminin temsilcileri, dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalardan
sonra görüşme açılmaz; seçim yapılır. Seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri görevden alınanların süresini tamamlar.
KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI
Madde-27
(1)   Genel Merkez, il, ilçe örgütlerinde “Kadın Kolları” ve “Gençlik Kolları”
kurulur. Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı, 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)   Bu kollar iki (2) yılda bir (1) kongre ve kurultaylarını ana kademe kongre
ve kurultaylarından bir (1) ay önce yaparlar.
Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun veya Kadın
Kolları Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun bu Kongre ve Kurultay
sürecini, mücbir sebepler dışında (deprem, ağır salgın, savaş veya benzeri)
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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 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 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.
(6)   Kadın ve Gençlik Kolları’nın aynen her ilin örgütü gibi kendi
kongrelerinde karar almak koşuluyla kurultaya doğrudan bir karar tasarısı
sunma hakları vardır.
(7)   Her il ve ilçe, yıllık bütçesinden toplam en az %10 olmak kaydıyla
yeter miktarda payı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları için ayırır. Genel
Merkez de Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na ve Gençlik Kolları Genel
Başkanlığı’na, Parti’nin yıllık bütçesinden yeter miktarda pay ayırır. Bu
paylar belirlenirken ilgili kol yönetiminin görüşü alınır.
(8) Kadın Kolları’nın ve Gençlik Kolları’nın harcamaları, ilgili il ve ilçe
saymanı, Genel Merkez’de ise İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.
(9)   Kadın ve Gençlik Kolları’nın örgütlenmesi, seçimleri, çalışma
yöntemleri ve öteki konular yönetmelikle düzenlenir. Tüzüğün görevden
alma, görevin boşalması ve görevden alınanların yerine seçime ilişkin
hükümleri bu kolların Genel Başkanları ve Merkez Yöneticileri ile İl ve
İlçe Başkanları ve yöneticileri açısından da uygulanır.
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YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ
Madde-28
(1)   Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla ve Parti Meclisi
kararıyla tüm yabancı ülkelerde ve bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar
nezdinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilir. Parti Meclisi yurtdışı
temsilciliği kurulacak yeni ülkeler belirleyebilir.
(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,

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.
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(4)   Yurtdışı temsilciliklerinin kuruluşları, amaçları, görevleri, çalışma
yöntemleri, Genel Merkez’le ilişkileri ve denetimleri, ek yönetmeliklerle
detaylandırılır.
(5) Temsilcilik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilgili ülke
sınırları içinde daimi adresi olan, biri başkan olmak üzere, en az beş̧ (5),
en çok dokuz (9) kişi tarafından kurulur.
(6) Merkez Yönetim Kurulu ve üyesi olan tüm yurt dışı ilişkilerden ve temsilciliklerden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı tarafından kendilerine
“Temsilcilik Yetki Belgesi” verilerek başkan ve üye olarak görevlendirilen
kişiler, en geç̧ altı (6) ay içinde, temsilcilik açılacak ülke yasalarına uygun
olarak hazırlıklarını tamamlayarak, yıllık faaliyet programlarını Genel
Merkez’e gönderirler ve ilk genel kurullarını yaparlar.
BİLİM PLATFORMU VE KÜLTÜR SANAT PLATFORMU
Madde-29
(1)   Genel Merkez’de, büyükşehirlerde, illerde ve ihtiyaç duyulan ilçelerde
Bilim Platformu ve Kültür Sanat Platformu 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
(2)   Bilim Platformu ve Kültür-Sanat Platformu’nun kuruluşu, amaçları,
görevleri, çalışma yöntemleri, Genel Merkez’le ilişkileri ve denetimleri
yönetmelikle düzenlenir.
(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.
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DANIŞMA KURULLARI
Madde-30
(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.
(2)   İlçe Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önerileri ile İl
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun önerileri, Genel Merkez
Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.
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.
(3)   İl ve İlçe Danışma, İzleme ve Değerlendirme Kurulları dört (4) ayda
bir il ve ilçe Başkanlarının başkanlığında toplanır. İl Danışma, İzleme
ve Değerlendirme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun, İlçe Danışma,
İzleme ve Değerlendirme Kurulu, İl Yönetim Kurulları’nın bilgisi
dahilinde toplanır.
(4)   Bu Kurulların oluşumu, çalışma esasları, görevleri ve öteki konular
yönetmelik ile düzenlenir.
(5)   Madde 29 Fıkra 4’te belirtildiği üzere:
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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.
İL BAŞKANLARI TOPLANTISI
Madde-32
(1)   En geç üç (3) ayda bir, MYK’nın önerisi Genel Başkan’ın davetiyle
il Başkanları toplantısı yapılır. Toplantının gündemi MYK tarafından
belirlenir. Ülkenin genel siyasi gidişatına göre, Genel Başkan gerekli
görürse üç (3) aydan daha erken süreçlerde il Başkanlarını toplamakta
serbesttir.
PARTİ DENETMENLERİ
Madde-33
(1) Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine
yardımcı olmak üzere parti denetmenleri görevlendirir.
(2)   Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle  
düzenlenir.
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ETİK KURUL
Madde-34
(1)   Parti Örgütünün ve partililerin, tüzük ve programda belirlenen ilkeler,
amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam anlayışı doğrultusunda görev
yapmalarını sağlamak amacıyla etik kurallar belirlemek; partililer, yerel
yönetimler, parti grupları ve parti organlarının kendi içinde ve birbirleriyle
ilişkilerinde görüş bildirmek; bu çerçevede raporlar hazırlayarak Genel
Başkan’a sunmak üzere Genel Merkez’de bir Etik Kurul oluşturulur.
(2)   Etik Kurul; Parti Üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı ile
CHP (veya SHP’de) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Başkanlık
ve Bakanlık yapmış olanlar ile Genel Başkan’ca en az yirmi (20) yıldır
aralıksız üyeliğini sürdüren ve partililer arasından seçilen beş (5) üyeden
oluşur.
(3)   Etik Kurul Üyeleri, başka bir parti organında görev alamazlar. TBMM
Üyeliği, Bakanlık, Belediye Başkanlığı, Belediye ve İl Genel Meclisi
Üyeliği görevleri Kurul Üyeliği ile birlikte yürütülemez.
(4)   Kurul, çalışmalarında bağımsızdır.
(5)   Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
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:

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.
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İlk turda aynen bu tüzük taslağında gördüğümüz şekilde, üyeler Akıllı 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.
(2)   İlçe Kongresinin Üyeleri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri,
İlçe çevresindeki belediyelerin Partili Başkanları ve ilçenin tüm üyeleridir.
(3)   İlçe Kongresi’nin Onur Üyeleri, ilçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM
Üyeleri, eski Genel Merkez Yöneticileri, eski İlçe Başkanları, ilçe
çevresindeki belediyelerin eski başkanları, ilçedeki meslek örgütleri ve
sendikaların Partili Başkanları ile Partili Muhtarlardır.
(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.
(5)   İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İlçe
Başkanını, ilçe Yönetim Kurulu Üyelerini ve yedeklerini, tüm ilçe
üyelerinin Akıllı Kart kullanımı ile seçer.
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.
(2)   İl Kongresi’nin üyeleri, ilin partili TBMM Üyeleri, İl Başkanı ve İl
214

CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, İl ve Büyükşehir
Partili Belediye Başkanları ve ilin tüm ilçelerine kayıtlı tüm üyelerdir.
(3)   İl Kongresi’nin Onur Üyeleri, ilde kayıtlı, Parti Meclisi ve Yüksek
Disiplin Kurulu Üyeleri, eski TBMM Üyeleri, eski Genel Merkez
Yöneticileri, eski İl Başkanları, il ya da büyükşehir belediyelerinin eski
başkanları ile ildeki meslek örgütleri ve sendikaların Partili Başkanlarıdır.
(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.
(5)   İl Kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İl Başkanını, İl
Yönetim Kurulu Üyelerini ve yedeklerini, İl Disiplin Kurulu Üyelerini ve
yedeklerini, üyeler Akıllı Kart kullanımı ile seçer.
(6)   İl ve İlçe Kongreleri’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.  
KONGRELERİN SÜRESİ
Madde-37
(1)   Kongreler iki (2) yılda bir yapılır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Başlangıç
ve bitiş tarihleri (Kongreler Takvimi) Merkez Yönetim Kurulu’nca
saptanır.
(2)   Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan süreler içinde olmak koşuluyla ilçe
kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise
Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen yönetim
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birimi, alt yönetim birimlerinin görüşünü alır.
KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM
Madde-38
(1)   İl Kongresinin çağrı ve başvuruları İl Yönetim Kurulu’nca, İlçe
Kongresinin çağrı ve başvuruları ilçe yönetim kurulunca yapılır. İl ve
İlçe Kongrelerinin yeri, günü, saati ve gündemi, yönetim kurullarınca
en az on beş (15) gün önce İl ve İlçe Başkanlıklarında ve web sitesinde
ilan edilir. Bu ilanda, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci
toplantının yeri, günü ve saati de belirtilir. İkinci toplantının aynı gün
yapılması durumunda her iki toplantının arası üç (3) saatten az olamaz.
Gazete ile ilan şartı aranmaz. İl ve İlçe Kongreleri üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikinci
toplantı katılanlarla yapılır. Şu kadar ki, bu sayı seçilecek yönetim kurulu
üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.
(2)   Kongreyi başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar.
(3)   Gündem, yönetim kurullarınca belirlenir. Üst örgüt biriminin ya da kongre
üyelerinin onda birinin (1/10) yazılı isteği ile gündeme ekleme yapılabilir.
Kongre, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir.
KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ
Madde-39
(1) Kongre üye tamsayısı, kongrenin yapıldığı bölgedeki üyelerin toplam
sayısıdır.
(2) Örgüt birimi, üst örgütün kongresinin ilan edildiği tarihten önce
kongresini   yapamazsa, üst örgütün kongresine katılamaz.
(3) Kongrelerde oy kullanacak üyeler, genel merkezde tutulan ve siyasi parti
siciline bildirilmiş olan üye kütüğü esas alınır.
KONGRE BAŞKANLIK KURULU
Madde-40
(1)   Kongre açıldıktan sonra Kongre Üyeleri ya da partililer arasından bir
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başkan, Kongre Üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve en az bir
yazman seçilir.
(2)   Disiplin Kurulları Başkan ve Üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev
alamazlar.
KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ
Madde-41
(1) Aksine karar alınmadıkça, kongre oturumları açıktır.
(2) Kongreler, aksine hüküm bulunmayan durumlarda, ihtiyaç olan şekilde
gerekli en geniş spor salonu veya stadyumlarda yapılır. Kayıtlı tüm
üyelerin katılımıyla gerek kongre salonunda gerek çevrimiçi hazır
bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar.
(3) Kongrelerde çalışma ve hesap konuları, bunlarla ilgili raporlar
okunduktan sonra görüşülüp onaylanabilir.
(4) Organ seçimleri, kararlar, Akıllı Kart uygulamasıyla yapılır. Oylama
yine elektronik ortamda Akıllı Kart kullanılarak gerçekleştirilir.
(5) Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır; söz isteyenlere sırayla
söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine
başlanırken kongrece saptanır.
(6) Onur Üyeleri ve geçici kurul başkan ve üyeleri söz alabilir, önerilerde
bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
(7) Üst örgüt yönetim kurulu başkanı ya da temsilcisine, Parti Meclisi,
Yüksek Disiplin Kurulu ve o ilin TBMM Üyelerine istediklerinde, sıra
gözetilmeksizin söz verilir.
(8) İstekli olması halinde çalışma raporu üzerinde beş (5), diğer konularda
üç (3) üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanmaz. Çalışma raporuna
yazılı olarak karşı oy vermeyen Yönetim Kurulu Üyesi rapor üzerinde
konuşamaz.
KONGRELERDE ADAYLIK
Madde-42
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(1)   Kongrelerde başkan adayı olabilmek için üye tamsayısının en az
%2’sinin Akıllı Kart’la dolduracakları dijital form ile önerilmiş olması
gerekir. Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday
olmayanlar seçilemez. Üyeler en fazla üç (3) farklı adaya başkanlık
önerisi desteği verebilirler.
(2)   Nüfusu 50.000’den fazla olan yerlerde Belediye Meclisi ve İl Genel
Meclisi Üyeleri bu görevlerinden istifa etmedikleri sürece kongrelerde
aday olamazlar.
SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI VE OYLAMA
Madde-43
(1)   İl ve İlçe Kongre Seçimlerinde kural, ekrana yansıyan bilgisayara geçmiş
çarşaf listedir. Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak listedir.
Çarşaf listede adaylar, Kongre Başkanlık Kurulu’nca çekilen kurada
belirlenen harften başlamak üzere soyadı esasına göre sıralanır. Oylama,
İl ve İlçe Kongrelerinde o bölgeye kayıtlı tüm üyelerin Akıllı Kart ile
haklarını çarşaf listede adı olan üyeler için kullanmalarıyla yapılır. İl ve
İlçe Kongrelerinde oy kullanmak için üyeler şahsen kongreye katılmak
zorunda değillerdir ve bilgisayarlarından Akıllı Kart ile çevrimiçi olarak
bu haklarını kullanırlar. Adayların aldıkları oy sırasına göre genel sıralama
yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan
sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında adçekme
yoluyla sıra saptanır. Seçilenlerin saptanmasında cinsiyet ve gençlik
kotasına uyulur.
(2)   Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce
kongre üye tamsayısının onda birinin (1/10) yazılı önerisi üzerine blok
liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.
(3)   Çarşaf liste; başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, varsa disiplin
kurulu asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı yer alır. Listeler başkanlık kurulunca
kesinleştirilir, seçim kurulunca ekrana yansıtılır, elektronik ortama
aktarılır.
(4)   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.
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(5)   Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, Kongre Başkanlık Kurulu görevi,
yetkili ve görevli Seçim Kurulu Başkanlığına bırakır.
(6)   Kongreler ve seçimlere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
OLAĞANÜSTÜ KONGRELER
Madde-44
(1) Üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da bölgedeki üye tam sayısının
%3’ünün, on beş (15) günlük süre içinde Akıllı Kart’larını kullanarak
elektronik imzayla yaptıkları başvurular üzerine yönetim kurulunun
çağrısıyla en geç kırk beş (45) gün içerisinde olağanüstü kongre yapılır.
(2)   On beş (15) günün bitiminden sonra imza geri çekilmesi hüküm ve sonuç
doğurmaz.
(3)   Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin
başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü
kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz.
(4)   Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üye tamsayısının
%5’ini sağlıyorsa, olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve
seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılabilir.
(5)   Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst örgüt yönetim kurulu olağanüstü
kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar.
(6)   Kongreler Takvimi ilan edildikten sonra olağanüstü kongre yapılması,
süreç takvimden önce başlamış olsa bile Merkez Yönetim Kurulu’nun
iznine bağlıdır.
(7)	  Olağanüstü kongrelere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
İTİRAZ
Madde-45
(1)   İl ve İlçe Kongrelerinde seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile
seçim sonuçlarına, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki (2) gün
içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilir. İlçe seçim kurulunun
kararı kesindir.
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(2)   İlçe kongresi seçimleri ile ilgili itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren
iki (2) gün içinde o ilçede kayıtlı üyelerce İlçe Yönetim Kurulu’na yapılır.
İlçe Yönetim Kurulu iki (2) gün içinde karar verir. Bu karara karşı iki (2)
gün içinde İl Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İl Yönetim Kurulu’nun
iki (2) gün içinde vereceği karar kesindir.
(3)   İlçe Kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongre
üyelerince iki (2) gün içinde İl Yönetim Kurulu’na yapılır. İl Yönetim
Kurulu’nun iki (2) gün içinde vereceği kararlar kesindir.
(4) İl Kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin
bitişini izleyen iki (2) gün içinde kongre üyelerince Merkez Yönetim
Kurulu’na yapılır. Merkez Yönetim Kurulu’nun yedi (7) gün içinde
vereceği karar kesindir.
(5) İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz, işlemin yürütülmesini
durdurmaz.
KURULTAY
Madde-46
(1)   Kurultay, Parti’nin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde,
toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve Parti tutumunu görüşüp karara
bağlar.
(2) Kurultayda Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri ve Yüksek Disiplin
Kurulu Üyeleri kongre salonunda veya uzaktan çevrimiçi olarak gizli oyla
ve Akıllı Kart’la seçilir.
KURULTAY ÜYELERİ
Madde-47
(1)   Kurultay, doğal üyelerden, onur üyelerinden ve Parti’nin kayıtlı tüm
üyelerinden oluşur.
(2)   Doğal üyeler Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri, TBMM’nin
Partili Üyeleri ve Partili Bakanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı
ve Üyeleridir. 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.
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(3) Parti Üyeliği devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, Parti Meclisi
Üyeliği, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeliği, Cumhurbaşkanlığı,
Bakanlık, TBMM Üyeliği yapmış olanlar; kurultay üyesi olmayan İl
Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları, Parti Üyesi
Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları, meslek örgütleri ve sendikaların en
üst birimlerinin Partili Başkanları onur üyesidir.
KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM
Madde-48
(1)   Kurultay iki (2) yılda bir toplanır. Bir (1) yıldan fazla ertelenemez.
Kurultay’ın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi’nce
belirlenir ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkan’ca duyurulur. Birinci
toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması
halinde iki (2) toplantı arasındaki süre en az üç (3) saat olmalıdır.
(2)   Kurultay tarihinden on beş (15) gün öncesine kadar Genel Başkanlığa
ulaşmak koşulu ile Parti’ye kayıtlı üye tamsayısının en az %1’nin imzasını
taşıyan konular geçici gündeme alınır. Bu konuların görüşülebilmesi,
kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede imzası olanlardan
birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir üye konuşabilir.
(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.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Madde-49
(1)   Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay
üye tamsayısının yani Parti’nin tüm kayıtlı üyelerinin %5’nin on beş
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günlük süre içinde Akıllı Kart ile yaptıkları başvurular üzerine olağanüstü
kurultayı toplantıya çağırır.
(2)   Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları
birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının
gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.
(3)   On beşinci (15.) günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç
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.
(5)   Olağanüstü kurultayın gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin
başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü
kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz.
Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir.
(6)   Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye
tamsayısının %7’sinin bizzat veya çevrimiçi sağlıyor ise gündeme,
güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir.
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) Kurultay üç (3) gün sürer.
(2) Kurultay toplantı hazirun sayısı, oturuma katılan (bizzat ve çevrimiçi
üyelerin) toplamından oluşur.
(3) Genel Başkan adayı olmak için üye tamsayısının en az %3’ü Akıllı Kart
ile Parti Dijital Platformu’na aday olması yönünde tercih kullanır. Bu
tercihler Kurultay başlangıç gün ve saatinden, kırk sekiz (48) saat önce
son bulur ve Kurultay’ın ilk günü resmi olarak açıklanır.
(4) Parti Meclisi Üyeliği’ne aday olmak için Parti’nin kayıtlı 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
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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.
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.
(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.
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(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.
(12) Konuşmaların sonunda Parti’nin Genel Başkanı veya Genel Sekreteri tüm
konuşmaları dinledikten sonra bir teşekkür konuşması yaparak her birine
yanıt verir.
İKİNCİ GÜN:
İLK BÖLÜM : KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI
Madde-52
(1) Kurultay’da gündemdeki konular görüşülür. Kararlar, Kurultay mekanında
hazır bulunanların ve uzaktan çevrimiçi katılanların salt çoğunluğuyla
alınır.
(2) Kurultay’a sunulacak rapor ve yurdun her yerinden gelen karar tasarıları
ile ilgili hazırlık komisyonları oluşturulur. Hazırlık komisyonları;
Genel Başkan’ca görevlendirilecek üç (3) Parti Meclisi Üyesi, TBMM
Grubu’nca görevlendirilecek iki (2) TBMM Üyesi, İl Başkanlıklarının
görevlendireceği birer kurultay üyesinden oluşur. Komisyonlar,
Kurultay’dan önce toplanarak rapor ve karar tasarılarını görüşürler.
(3) Kurultay’da TBMM Grubu’ndan iki (2), illerden (1) birer temsilci
kurultay komisyonlarına seçilir. Genel Başkan’ca belirlenen
(3) üçer Parti Meclisi Üyesi de kurultay komisyonlarına katılır.
Hazırlık komisyonlarından geçen rapor ve karar tasarıları, kurultay
komisyonlarınca görüşülüp kurultaya sunulur.
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(4) Kurultay komisyonlarında görüşme konusu yapılmış rapor ve karar
tasarıları dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz.
(5) Parti Meclisi raporuna karşı oy yazısı koymamış olan üye, kurultayda
rapor üzerine konuşamaz.
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 etme hak ve yetkileri vardır.
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. Fazla ya da
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seçilecek üye sayısının %90’nından az işaretlenmesine sistem izin
vermeyecektir. Adayların aldıkları oy sırasına ve cinsiyet ve gençlik
kotaları esasına göre ayarlanmış algoritmaya göre genel sıralama
yapılarak asil ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alan seksen yedi (87)
kişi asil, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar
arasında ad   kura çekme yoluyla sıra saptanır.
(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.
(5) Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde kural, çarşaf listedir. Çarşaf liste,
dijital olarak Kurultay’daki dev ekranda ve web sitesinde yayınlanır, tüm
adayların yer aldığı tek ve ortak listedir. Çarşaf listede adaylar, Kurultay
Başkanlık Kurulunca çekilen kurada belirlenen harften başlamak üzere,
soyadı esasına göre sıralanır. Adaylar, Kurultay’ı takiben yirmi (20) saat
boyunca Akıllı Kart’la Kurultay’da ve uzaktan çevrimiçi olarak oylanır.
YDK, on beş (15) asil, sekiz (8) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin en az
sekizinin, yedek üyelerin en az dördünün hukukçu olması 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.
(7) Parti Meclisi’nin sekiz (8) asil üyesi Bilim Platformu ve Kültür Sanat
Platformu Üyeleri içinden bu mevkilere aday olan akademisyen, profesör,
sanatçı ve yazarlar arasından, aynen diğer Parti Meclisi Üyeleri gibi
CHP Üyelerinin oylarıyla seçilir; yedek üye seçilmez, cinsiyet kotası bu
üyelikler için de uygulanır. 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.
(8) Kurultay ile ilgili diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
“PARTİ ADAYLARININ
SAPTANMASI”
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TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN SAPTANMASI
Madde-55
(1)   TBMM Üyeliği için adayların belirlenmesinde Akıllı Kartı olan tüm
üyelerin katılımıyla her bölgede ön seçim esastır. Ancak bunu uygularken
aşağıdaki maddeler dikkate alınır. Aday belirlemede uygulanacak
yöntemlerle ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
a)

Önseçime katılanlar merkez yoklamasından ve kontenjandan aday
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.

g) Milletvekili aday adaylığına başvuranlar yasanın ve tüzüğün aradığı
belgelerle birlikte üç bin altı yüz yirmi sekiz (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.
Milletvekillerinin seçim çevresi tüm bir il olduğuna göre o ile bağlı ilçe ve
beldelerdeki tüm üyelerin oyları ile adaylar saptanır.
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(1)   Ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Önseçim
yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Genel Merkez’in %3 kontenjanında
Merkez yoklamasında adaylar Genel Başkan’ın önerileri üzerine Parti
Meclisi’nce saptanır.
(2)   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.

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.

(3)   Aday olmak isteyen İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri
yasal süreler içinde görevlerinden istifa etmek zorundadır.
(4)   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.  
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(5)   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.
TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖNKOŞULLARI VE İNCELEME
Madde-56
(1)   TBMM Üyeliğine adaylık için başvuranlar hakkında Merkez Yönetim
Kurulu ön inceleme yapar ve Parti Meclisi’nin onayına sunar. Parti
Meclisi’nin istemi reddetmesi üzerine durum, başvuru sahibine bildirilir.
(2)   Partiye üye olmadan aday olabilme %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.
CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI
Madde-57
(1)   Cumhurbaşkanı adayı Parti’nin tüm üyeleri ile önseçim yöntemiyle
yapılır. Tüm üyeler, iki (2) haftaya yayılan bir süreçle Akıllı Kart’larıyla
Parti’nin adayları arasından tercihlerini belirtirler.
(2)  	Önseçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılır.
(3)	  Yöntemlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI
Madde-58
(1)   Yerel seçimlerde adaylar tüm yurtta, istisnasız tüm belediyelerde o
seçim bölgesinin tüm üyeleri ile ön seçim, yöntemleriyle saptanır.
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
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oranında engelli aday kontenjanı kullanır. (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.
(2)   Ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Ön seçim ya
da aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.
(3)   Yerel seçimlerde aday olmak isteyen İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim
Kurulu Üyeleri ilan edilen yerel seçim tarihinden altı (6) ay önce
görevlerinden istifa etmek zorundadır.
(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.
(5)   Milletvekilleri (o süreçte milletvekilliğinden istifa etseler dahi), yerel
seçimlerde hiçbir başkanlığa aday olamazlar.
(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
büyükşehir adaylığı 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.
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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 adaylar için, 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 adaylar için, 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.
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.
KOTALAR
Madde-59
(1)   Ön seçim yoluyla saptanacak milletvekili, İl Genel Meclisi ve Belediye
Meclisi adaylıklarında, Parti Meclisi seçiminde, İl ve İlçe Yönetim
Kurullarının seçiminde %1 engelli kotası %25 cinsiyet ve %25 gençlik
kotası uygulanır. Yerleştirilen engelli kotalarının, Gençlik ve Kadın
Kolları dahil olmak üzere tüm parti organlarında, TBMM seçimleri ile
Yerel Yönetim seçimlerinde kullanılmasına özen gösterilir.  Gençlik
kotasının yarısı kadınlara, diğer yarısı erkeklere ayrılmıştır. Böylece genel
cinsiyet kotası %37,5 olarak gerçekleşir. Bu özelliklerde yeter sayıda aday
herhangi bir il veya ilçeden çıkmazsa katılan adaylarla kota gereklerine
en çok yaklaşacak şekilde seçim yapılır. Tüm bu adaylıklarda, gençlik
kotası yine otuz (30) yaş ve altı olarak uygulanır, Belediye Başkanlığı
adaylıklarında aranan 27-35 yaş aralığı geçerli olmaz.
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(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.
(3)   Kotaların uygulanmasına ilişkin yöntem ve diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ
Madde-60
(1)   Aday saptamaya ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.
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)   Partili Milletvekilleri TBMM Grubu’nu oluşturur.
(2)   TBMM Grubu, Parti’nin programı, seçim bildirgesi, kurultay kararları ve
Parti Meclisi’nce belirlenen politikalar doğrultusunda yasama organında
gerekli çalışmaları yürütür.
TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ
Madde-63
(1)   Genel Başkan, TBMM Üyesi ise TBMM Grubu’nun ve Grup Yönetim
Kurulu’nun başkanıdır; değilse Grup Başkanı, Grup Üyeleri arasından iç
yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir.
(2)   TBMM Grubu, grup iç yönetmeliğinde belirlenen şekilde Başkanvekilleri,
Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu’nu belirler.
(3)   Grup Başkanvekilleri’nin her biri, grubun yasama çalışmalarının
yürütülmesinde Genel Başkan’ın yardımcısıdır ve görevlendirildiği
konularda onun vekilidir.
(4)   Yasama girişimlerinin düzenli biçimde yürütülmesi ve meclis
çalışmalarında disiplinin sağlanması, Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir.
(5)   Genel Başkan tarafından görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Grup Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, önerilerde bulunabilir;
ancak oy kullanamazlar.
GRUP KARARLARINA UYUM VE PARTİ’NİN TEMEL İLKELERİ
Madde-64
(1)   Yasama çalışmalarında Parti’nin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim
bildirgesine, kurultay ve Parti Meclisi kararlarına, Grup Genel Kurulu ve
Grup Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdürler.
(2)   Grup toplantısına ve grup kararlarına katılmamış olmak, alınan kararlara
uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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(3) Alınan grup kararları, tartışmaya zemin bırakmayacak şekilde, Parti’nin
kuruluş felsefesine temel ilke ve değerlerine ters düşemez.
(4) TBMM Üyelerinin, grup ödentilerinin miktarı ve böylece sağlanan gelirin,
Grup ve Genel Merkez çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı,
TBMM Grubu’nca karara bağlanır.
(5) TBMM Grubu’na ilişkin diğer tüm konular “TBMM Grup İç Yönetmeliği”
ile düzenlenir.
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
Madde-65
(1) Belediye ve İl Genel Meclislerindeki Partili Üyeler bir grup oluştururlar.
Partili Belediye Başkanı, Belediye Meclisi’ndeki parti grubunun doğal
üyesidir.
(2) İl Başkanı İl Genel Meclisi, Büyükşehir ya da İl Belediye Meclisi Parti
Gruplarının, İlçe Başkanı, ilçe çevresindeki Belediye Meclisi Parti
Gruplarının başkanıdır.
(3) Merkez İlçe Başkanları, İl Belediye Meclisi parti gruplarına üye olarak
katılır; Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaparlar.
(4) Grup Üyeleri Parti’nin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim bildirgesine,
kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına uymakla
yükümlüdürler.
(5) Belediye Başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda
bağlayıcı grup kararı alınamaz.
(6) Partili Belediye Başkanları ile Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerinin
grup aidatları ve böylece sağlanan gelirin grup ve parti çalışmaları için
hangi oranda paylaştırılacağı, ilgili İl ya da İlçe Yönetim Kurulu ile Grup
Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır.
(7) Belediye ve İl Genel Meclisi, parti gruplarının çalışma usulleri
yönetmelikle düzenlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
“DİSİPLİN İŞLEMLERİ”
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DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde – 66
(1)   Parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi disiplin kurullarına aittir.
(2)   Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin
kurullarının görev yapmasına engel olmaz.
YETKİ
Madde – 67
(1)   Parti Meclisi Üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin,
TBMM Üyelerinin ve Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının parti
suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi’nin istemi üzerine Yüksek Disiplin
Kurulu’nca karara bağlanır.
(2)   İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve
Üyeleri, İl ve İlçe Belediye Başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri
Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca
karara bağlanır.
(3)   Yukarıda sayılanlar dışındaki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan
eylemleri İl Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine İl Disiplin Kurulu’nca
karara bağlanır.
(4)   Partili TBMM Üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup
kararlarına aykırı ya da göreviyle bağdaşmayan eylemlerinden doğan
parti suçları, Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin
Kurulu’nca geçici karara bağlanır. Bu karar ancak Parti Meclisi’nde karara
bağlanırsa kesinleşir.
(5)   İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurullarının
tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi
yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
(6)   İl Yönetim Kurulları, ilçelerden gelen dosyalar ve üyelerden gelen
şikayetlerle ilgili olarak başvuru tarihinden itibaren en geç bir (1) ay
içerisinde karar verir. Bu süre içerisinde karar verilmemesi durumunda
istek, reddedilmiş sayılır. Bu durumda ilçe yönetim kurulu ya da şikayetçi,
yedi (7) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir.
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TEDBİR
Madde-68
(1)   Kesin çıkarma ve geçici çıkarma talebi ile Disiplin Kurulu’na gönderen
organ, tedbir niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Bu
durumda dosya üç (3) gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve
bu süre içinde karar, ilgiliye tebliğe çıkarılır.
(2)   Tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, tedbirin kaldırılması isteği
ile görevli disiplin kuruluna tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde
başvurabilir. Bu istek yedi (7) gün içinde karara bağlanır.
(3)   İl Disiplin Kurullarının tedbirle ilgili kararlarına karşı Yüksek Disiplin
Kurulu’na üç (3) gün içinde itiraz edilebilir. Yüksek Disiplin Kurulu,
tedbire itirazla ilgili başvuruları, kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi
(7) gün içinde karara bağlar. Kurultay Takvimi’nin açıklandığı tarih
içindeki tedbire ilişkin itiraz başvurularını YDK en geç kırk sekiz (48)
saat içinde karara bağlamaya mecburdur.
(4)   Haklarında tedbir kararı olan üyeler, üyelikten doğan haklarını
kullanamazlar. Tedbir nedeniyle görevinden uzaklaştırılan üyenin
hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar, yerine yedek üye çağrılmaz.
İL DİSİPLİN KURULU
Madde – 69
(1)   İl Kongresince seçilen dokuz (9) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.
Nüfusu 500.000’i aşan illerde aday bulunması halinde asıl üyelerin en az
dördünün, yedek üyelerin en az (2) ikisinin hukukçu olması gerekir.
(2)   İl Disiplin Kurulu Üyeleri, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren
bir hafta içinde İl Başkanı’nın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında
üçte iki (2/3) çoğunlukla toplanır. Gizli oyla, bir başkan, bir başkan
yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.
(3)   İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kurul, bir hafta sonra aynı
gün ve yerde, aynı gündemle kendiliğinden toplanır.
(4)   İkinci toplantıda da üçte iki (2/3) çoğunluğun sağlanamaması halinde İl
Disiplin Kurulu kendiliğinden düşmüş sayılır. Bu durumda ilk kongreye
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kadar görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte
yeni kurul seçilir.
(5)   İl Disiplin Kurulları, en az ayda bir (1) kez, daha önce kurulca saptanan
gün ve yerde kendiliğinden toplanır.
(6)   İl Disiplin Kurulu’nun üst üste üç (3) olağan toplantısını ya da bir takvim
yılı içerisinde toplam altı (6) olağan toplantısını yapmaması halinde;
İl Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine Parti Meclisi, İl Disiplin
Kurulu’nun düştüğünün tespitine karar verebilir. Bu durumda ilk kongreye
kadar görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte
yeni kurul seçilir.
TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
Madde – 70
(1)   Grup genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliği’nde
belirlenen üyelerden oluşur. Çalışma usulleri ve diğer konular Grup İç
Yönetmeliği’yle belirlenir.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Madde – 71
(1)   Kurultayca seçilen on beş (15) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur. Asıl
üyelerin en az sekizinin (8), yedek üyelerin en az dördünün (4) hukukçu
olması gerekir. Hukukçu kotası öncelikli olarak uygulanır.
(2)   Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri seçim sonuçlarının açıklanmasından
itibaren bir hafta içinde Genel Başkan’ın çağrısı ile en yaşlı üyenin
başkanlığında toplanır. Üçte iki (2/3) çoğunluğun bulunması halinde gizli
oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter
seçerler.
(3)   İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kurul, bir hafta sonra aynı
gün ve yerde, aynı gündemle toplanır. Bu toplantıda da yeterli çoğunluk
sağlanamazsa kurul kendiliğinden düşmüş sayılır. Düşme tarihinden
sonra 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanarak yeni kurul seçilir.
Kurultayda sadece Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılır.
(4)   Yüksek Disiplin Kurulu, en az ayda bir kez daha önce kurulca saptanan
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gün ve yerde kendiliğinden toplanır. Üst üste üç (3) olağan toplantısını
ya da bir takvim yılı içerisinde toplam altı olağan toplantısını yapmaması
durumunda, Merkez Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine Parti
Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu’nun düştüğünün tespitine karar verebilir.
Bu durumda, yeni kurulun seçimi için düşme tarihinden sonra 45 gün
içinde olağanüstü kurultay toplanır. Bu kurultayda sadece Yüksek Disiplin
Kurulu seçilir.
PARTİ SUÇLARI
Madde-72
(1) KESİN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN PARTİ SUÇLARI;
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup
kararlarına aykırı davranmak,
Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan
tutum ve davranışlarda bulunmak,
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.)
Parti kayıt ve defterlerini gizlemek, bozmak, değiştirmek; görevi
devir sırasında bunları teslim etmemek,
Parti’nin ebedi önderi ve kurucu Genel Başkanı Atatürk’e karşı
saygısızlık yapmak.
Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da
gizli çalışmak,
Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının
yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek,
bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı
tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta
bulunmak,
Parti’ye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi
seçimlere hile karıştırmak,
Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere ve
görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek ya da
önlemek.
Parti’ye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleri
zimmete geçirmek.
Kadınlara, çocuklara, doğaya ve hayvanlara karşı şiddet uygulamak,
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l)

bu şekilde CHP’nin temel eşitlikçi, barışçıl, özgürlükçü ve tüm
canlıları kucaklayan felsefesine zarar vermek.
Her türlü yolsuzluk ve nüfuz çıkar ilişkileri, nepotizm iddialarına
karışmak ve bu suçların bağımsız yargı organlarınca ve/veya parti
disiplin kurulları tarafından kanıtlanması.

(2) GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a)

Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi
davranmak ve çalışmak,
b) Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda
açıklamalarda bulunmak,
c) Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki
konuşmaları açıklamak,
d) Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti
düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak.
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,
(3) KINAMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a) Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
b) Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını
zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,
c) Partili Üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı
olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,
d) Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,
e) Disiplin kurullarının incelemelerini zorlaştırmak, Yüksek Disiplin
Kurulu’nun görevleriyle ilgili taleplerini belirtilen süre içerisinde
yerine getirmemek,
f) Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında disiplin kurullarına
gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde
görüşme yapmak, karar almak.
g) Parti Üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek, sövmek.
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(4) UYARMA CEZASI VERİLECEK PARTİ SUÇLARI;
a) Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,
b) Tutulması gereken defterleri usulüne uygun olarak tutmamak.
(5) Yukarıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını
desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.
DİSİPLİN CEZALARI
Madde-73
(1)   Disiplin cezaları “uyarma”, “kınama”, “geçici çıkarma” ve “kesin  
çıkarma”dır.
(2)   Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir. Kınama, yazılı olarak kusur
bildirmektir. Geçici çıkarma, üyenin partiden bir yıldan iki yıla kadar
ilişkisinin kesilmesidir. Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile
ilişkisinin kesilmesidir.
(3)   Kınama cezası alanlar bir (1) yıl süre ile parti organlarına seçilemezler,
(4)   Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde Parti Üyelerine tanınan
hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı
(6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler. Geçici çıkarma cezasının
uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili
organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder.
(5)   Disiplin kurulları; tedbirli olarak disipline sevk edilenler yönünden tedbir
kararının verildiği ve varsa kaldırıldığı tarihi kararda belirtir.
(6)   Disipline sevk işlemini gerçekleştiren organ, suçlama konusu olan eylemi
ve uygulanmasını istediği cezayı açıkça belirtir. Disiplin Kurulu, isnat
edilen eylem ile bağlı, hukuki niteleme ve uygulanması istenen ceza
hükmüyle ise bağlı değildir.
(7)   Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere bir üst ceza
verilir.
(8)   Disiplin suçunun, basın yayın organları ya da sosyal medya araçlarıyla
işlenmesi halinde eylemin ağırlığına göre bir üst cezayı gerektiren hüküm
uygulanabilir.
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(9)   Parti suçu olarak nitelendirilen eylemin, hafifletici nitelikte koşulların
bulunması ve etkin pişmanlığın varlığı halinde eylemin gerektirdiği ceza
yerine bir alt cezayı gerektiren hüküm uygulanabilir.
(10) Disiplin Kurulları incelemelerini, belgeler üzerine yapabilecekleri gibi,
ilgilinin talebi halinde sözlü savunmaya imkan tanımak sair delilleri
toplamak ve varsa tanık da dinlemek zorundadır.
KARARLAR VE İTİRAZ
Madde-74
(1)   Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları 1 ay, ardından sevk
edilirse Yüksek Disiplin Kurulu 2 ay içinde karara bağlar.
(2) Disiplin Kurulları, öngörülen süre içinde sonuçlandırılmayacak
disiplin dosyaları için gerekçesini belirterek Parti Meclisi’nden
ek süre isteyebilir. Verilecek ek süre otuz (30) günden uzun
olamaz. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde disiplin
soruşturması düşer.
(3) Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu kararları
kesindir.
(4) İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı kararın bildirilmesinden
itibaren on (10) gün içinde; disipline sevk edilen, eylemden zarar
gören, sevk eden organ ve soruşturmanın İlçe Yönetim Kurulu
talebiyle başlatılması halinde ilçe yönetim kurulu, Yüksek
Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir.
DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR
Madde-75
(1)   Disiplin cezası alan üye, bağışlanmış olsa bile cezanın kesinleşme
tarihinden itibaren dört (4) yıl içerisinde Disiplin Kurulu Üyeliğine aday
olamaz. Disiplin Kurulu Üyesiyken disiplin cezası alan üyenin Disiplin
Kurulu Üyeliği, kararın kesinleşmesiyle sona erer.
(2)   Özür bildirmeden üst üste üç (3) olağan toplantıya katılmayan üyenin
Disiplin Kurulu Üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü saptayan Disiplin
Kurulu Kararı’na karşı beş (5) gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz makamı
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İl Disiplin Kurulu Üyeleri yönünden Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek
Disiplin Kurulu Üyeleri yönünden Parti Meclisi, Grup Disiplin Kurulu
Üyeleri yönünden Grup Genel Kuruludur. İtiraz üzerine verilen kararlar
kesindir.
(3)   Disiplin kurulları üyeliklerinde boşalma olması durumunda, yedek üyeler
sıra ile çağırılır. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu Üyeliği
için Genel Başkan, İl Disiplin Kurulu için İl Başkanı, yedekleri göreve
çağırır.
(4)   Yedek üyelerin tamamının çağrılmasından sonra üye sayısı toplantı
yetersayısının altında kalmışsa, disiplin kurulu yedekleriyle birlikte
düşmüş sayılır. Yeni İl Disiplin Kurulu Parti Meclisi’nce seçilir. Yüksek
Disiplin Kurulu’nun düşmüş sayılması halinde; yeni kurulun seçimi için
düşme tarihinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanır. Bu
kurultayda sadece Yüksek Disiplin Kurulu seçilir. Grup Disiplin Kurulu
için yeni seçim TBMM Grubu’nca yapılır.
(5)   Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. bendi uyarınca, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partiden kesin olarak çıkarılmasını istediği
üye, Merkez Yönetim Kurulu’nca gecikmeksizin Yüksek Disiplin
Kurulu’na gönderilir. Yüksek Disiplin Kurulu, gecikmeksizin toplanarak
konuyu öncelikle görüşür ve (7) gün içinde karar bağlar. Üye, kurulun
konuyu ele aldığı ilk toplantıda, yazılı ya da sözlü olarak savunma
yapabilir.
(6)   Disiplin kurullarına sevk edilen partili, yazılı ya da sözlü savunma
hakkına sahiptir. Savunma için süre, çağrı belgesinin tebliğinden itibaren
on beş gündür. Seçimlerde ya da herkesin gözü önünde açıkça ya da yayın
yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi (7) gündür. Savunma
süresini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(7)   Disiplin Kurulları, üye tamsayısının en az üçte iki (2/3) çoğunluğu ile
toplanır ve katılanların üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar verir. Kesin
çıkarma cezası aynı şekilde üye tamsayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile
alınır. Disiplin Kurulları gerekli durumlarda tanık dinleyebileceği gibi
gerekli bulduğu her türlü belge ve bilgiyi ilgili yerlerden isteyebilir.
(8)   Disiplin cezasını gerektiren eylemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki
(2) yıl içinde disipline sevk kararı verilmemesi halinde, ilgili hakkında
disiplin kovuşturması yapılamaz.
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(9) Disiplin Kurulu kararları, kesinleştiği tarihten itibaren uygulanır. Tedbirli
geçen süreler, cezaya bağlı sürelerden düşülür.
(10) Kesinleşen disiplin Kurulu kararları, tüm parti organlarınca derhal, olduğu
gibi ve süresince uygulanır.
(11) Disiplin Kurulu üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz,
kendilerine Partiden hiçbir gelir sağlanamaz.
(12) Kurultayda, kongrelerde ve Danışma Kurullarında Disiplin Kurullarına
gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme
yapılamaz, karar alınamaz.
(13) Disiplin kovuşturması işlemlerindeki tebligat, üyenin parti kütüğünde
yazılı adresine yapılır. Bu adrese yapılan tebligat, geçerli kabul edilir.
(14) Örgüt birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve
isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadır.
(15) Üyenin hakkındaki disiplin soruşturması devam ederken parti üyeliğinden
istifa etmesi halinde disiplin soruşturması durdurulur. İstifa eden üyenin
yeniden üyelik başvurusunda bulunması halinde hakkındaki soruşturma
kaldığı yerden devam eder. Ancak üye hakkındaki disiplin soruşturması
kesin hükme bağlanıncaya kadar parti içi seçme ve seçilme haklarını
kullanamaz.
BAĞIŞLAMA
Madde-76
(1) Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi’nindir.
(2) Parti Meclisi bağışlama yetkisini ceza alanın yazılı isteği üzerine ve
disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin görüşünü alarak kullanır.
(3) Merkez Yönetim Kurulu, bağışlanmak isteyenin yazılı başvurusu üzerine
isteği, disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin görüşünü de alarak
disiplin dosyası ile birlikte Parti Meclisi’ne sunar. Gönderen organın
Parti Meclisi olması halinde görüş, Merkez Yönetim Kurulu tarafından
bildirilir.
(4) Parti Meclisi kararını salt çoğunlukla ve gizli oyla verir.
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YÖNETMELİK
Madde-77
(1) Disiplin işlerine ilişkin öteki bütün konular yönetmelikle düzenlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
“GELİR KAYNAKLARI,
HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ”

253

GELİR KAYNAKLARI
Madde-78
(1) Parti’nin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelik aidatı,
b) Parti’nin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup
ödentisi,
c) Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,
d) Parti yayınlarının satış karşılıkları,
e) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi
satışlarından sağlanan gelirler,
f) Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan
karşılıklar,
g) Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler,
h) Parti’nin düzenlediği her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden
sağlanan gelirler,
i) Parti’nin malvarlığından sağlanan gelirler,
j) Siyasi Partiler Kanunu’nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,
k) Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca Parti’ye intikal
edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü
hak ve alacaklar,
l) Yasaya göre, devletçe sağlanan gelirler.
(g) ve (i) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç
ödenmez.
(g) bendinde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari
nitelik taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de
vergi, resim ve harç ödenmez.
(i) bendinde yazılı gelirlerden Parti’nin sahip olduğu ve ticari olarak işletilen
basımevlerinin gelirleri ile taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim
ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır.
(2)   Yukarıda yazılı gelirler, Parti’nin hangi örgüt yönetim birimince ya da
görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzelkişiliğinindir.
(3)   Gelirler, Parti’nin tüzelkişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır.
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HARCAMALAR
Madde-79
(1)   Parti’nin yapacağı harcamalar, sözleşmeler ve girişeceği yükümlülükler,
Genel Merkez’de parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde
ilçe yönetim kurulu adına yapılır.
(2)   İl ve ilçe yönetim kurullarının parti tüzelkişiliği adına sözleşme
yapması ya da hüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine
bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişilen hizmet sözleşmesi dahil, her
türlü sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzelkişiliği sorumlu
tutulamaz; Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcıları’na, Genel
Sekreter’e ve Merkez Yönetim Kurulu’na, Parti Meclisi’ne ya da parti
tüzelkişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk,
sözleşmeyi yapan ya da yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere düşer.
(3)   Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkez’de İdari ve Mali
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı illerde ve ilçelerde sayman
yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve ilgili
yönetim kurullarının kararına bağlıdır.
YETKİ
Madde-80
(1)   Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal ya da hak
üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek
için Genel Merkez’de idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı’yla Genel Sekreter’in, il ve ilçelerde başkanla saymanın
imzaları zorunludur.
(2)   Elektronik bankacılığın kullanılmasında; Genel Merkez’de Genel Başkan,
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısını; il ve ilçelerde
örgüt başkanı, saymanı tek başına yetkilendirebilir.
(3)	  Harcamalara ilişkin hükümler saklıdır.
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BÜTÇE
Madde-81
(1)   Genel Merkez’in bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti
Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.
(2)   İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim
biriminin onayı ile yürürlüğe girer.
(3)   Örgüt birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir
ve giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.
(4)   Hazine yardımının %40 il ve ilçe örgütlerine gönderilir. Genel Merkez’ce
il ve ilçelerin eğitim ve zorunlu giderleri harcamaları için tüzüğe göre
ayrılması gereken miktar, yukarıdaki orana göre belirlenen miktara
dahildir.
(5)   Hazine yardımının İl ve İlçe Örgütlerine dağıtımına, ödeme şekli ve
zamanına ilişkin esaslar her dönemde Parti Meclisi’nce belirlenir.
KESİN HESAP
Madde-82
(1)   Genel Merkez’in kesin hesabı kurultayca, il ve ilçe örgütlerinin kesin
hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır.
HESAP YÖNETMELİĞİ
Madde-83
(1)   Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
(2)   Parti gelirlerinin toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar,
bütçe ve kesin hesabın hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması
zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin
bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi Partiler Kanunu’nun
öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen “Hesap
Yönetmeliği” ile belirlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
“EĞİTİM, PROGRAM, TÜZÜK VE
YÖNETMELİKLER”

259

PARTİ İÇİ EĞİTİM
Madde-84
(1)   Parti içi eğitim, Parti’nin ilkeleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda
üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve etkinlik kazanması, tüm
örgütün tüzük ve program uyarınca sağlıklı yapılanması için gerekli
çalışmaların 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. Özellikle Parti
içi gençlerin ülke sorunları ve siyaset konularında aydınlatılıp, bilgi
sahibi yapılması amacıyla değişik yörelerde “Parti Okulları” açılır.
Gençlerimizin çağdaş gereksinimlere uygun alanlarda bilime, teknolojiye,
gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık; özgür düşünceye ve insana saygılı,
yaratıcı, üretken ve erdemli; ülkeye ve topluma yararlı, ülke sorunları ve
siyaset konusunda aydınlatılıp, bilgi sahibi yapılması amacıyla, Genel
Merkez ve uygun görülecek illerde “Parti Okulları” açılır.
(2)   Eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Genel Merkez’den belirlenen ve
yürütülen program çerçevesinde, her il ve ilçede Parti Okulu kurulur. Her
üye temel siyasi eğitim programına katılır. Her il ve her ilçenin yönetim
Kurulu’nda eğitimden sorumlu parti sekreteri belirlenir.
(3)   Parti bütçesinin en az %15 on beşi eğitim için ayrılır.
(4)   Parti içi eğitime ilişkin tüm konular yönetmelik ile düzenlenir.
(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.
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(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)   Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi, Parti’nin tüm etkinliklerinde
bilgi ve iletişim teknolojilerinden en verimli şekilde faydalanılmasından;
bilişimle ilişkili her türlü çalışmanın planlanmasından ve
uygulanmasından; donanım, yazılım, içerik, insan kaynağı ve altyapı
gereksinimlerinin belirlenmesinden; parti birimleri, kurumlar ve bireyler
arasında çok yönlü elektronik iletişimin sağlanmasından, bilişim
sistemlerinden kesintisiz ve güvenli bir biçimde yararlanılması ve bilgi
güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
(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.
(3)   Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nin işleyişine ilişkin konular
yönetmelikle düzenlenir.
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.
(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.
PARTİ PROGRAMI İLE PARTİ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASI VE
DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde-87
(1) Parti programı ile tüzüğünde değişiklik yapma yetkisi kurultayındır.
(2)   Değişiklik önerilerini, Genel Başkan, Parti Meclisi ya da kurultay üye
tamsayısının ellide birinin değişiklik önergesine 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.
(4)   Program ve tüzük değişikliklerinde karar yetersayısı bizzat Kurultay
mekanında ve çevrimiçi olarak katılan kurultay üye tam sayısının salt
çoğunluğudur.
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(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.
YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI
Madde-88
(1)   Tüzüğün öngördüğü ve tüzük uygulamaları için gerekli olan yönetmelikler
üç (3) ay içinde hazırlanır.
(2)   Yürürlükte olan yönetmeliklerin, tüzük hükümlerine uygun olarak
değiştirilmesi de aynı süre içinde tamamlanır.
(3)   Kurultay Yönetmeliği, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve
kurultayca onaylanarak yürürlüğe girer.
(4)   TBMM Grupları İç Yönetmeliği, Grup Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve
TBMM Grubu Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.
(5)   Öteki yönetmelikler, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti
Meclisi’nce onaylanarak yürürlüğe girer.
(6)   Disiplin Yönetmeliği, Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin
Kurulu’nun görüşü alınarak hazırlanır.
(7)   Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya ve yönetmelikleri yorumlamaya
onaylanan organlar yetkilidir.
(8)   Yönetmeliklerde yürürlük tarihi belirtilir.
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ONUNCU BÖLÜM
“ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ
MADDELER”

265

PARTİNİN TÜZELKİŞİLİĞİNE SON VERME
Madde-89
(1) Parti’nin tüzelkişiliğine, kurultay üye tamsayısının üçte iki (2/3)
çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır.
(2) Bu durumda, parti mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar kurultay
kararında belirlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde-90
(1) Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tüzük tüm hükümleriyle
yürürlükten kalkar.
Geçici Madde – 1
(1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tüzük üzerinde yapılacak inceleme
sonucunda mevzuat uyarınca değiştirilmesi gereken hükümler bulunması
halinde, söz konusu değişiklikler ilk kurultayda onaya sunulmak üzere
Parti Meclisi tarafından yapılır.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde-91
(1) Bu tüzük, kurultayca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi yürütür.
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C
(D3 Spotlar)

269

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.
270

CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı

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.
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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.

275

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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