PARTİ
DENETMENLERİ
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere;

(1)

a. Örgütün kendi arasında ve Merkez Yönetim Kurulu ile ilişkilerini geliştirip pekiştirmek, partililer
arasında gerekli işbirliğini geliştirmek, parti içinde bütünleşmeyi sağlamak,
b. İl ve ilçe örgütünün ve yardımcı birimlerin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve geliştirmek,
c.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından belli konularda verilecek yetki ile inceleme yaparak rapor
hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

d. Parti ilkelerini, program ve görüşlerini halka beğendirip benimsetmek, bunlara karşı yöneltilen
propagandaları etkisiz kılmak, partinin o bölgede her türlü seçimi kazanmasını temin için
gerekli bütün önlemleri önermek ve bunların uygulanmasında yardımcı olmak üzere, illerde
veya Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde “parti denetmenleri” görevlendirir.
PARTİ DENETMENLERİNİN BELİRLENMESİ
MADDE 2(1)
Parti denetmenleri, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısının önerisi ve Merkez Yönetim
Kurulu kararıyla Parti Meclisi üyeleri, partili TBMM üyeleri ve gerektiğinde partililer arasından seçilirler.

GÖREV YAPMAYACAKLARI YERLER
MADDE 3Parti denetmenleri seçildikleri ya da aday oldukları illerde görevlendirilemezler.

(1)

GÖREV VE YETKİLER
MADDE 4Denetmenler, en geç üç ayda bir görevlendirildikleri bölgeler ile temas kurarak incelemeleri
sonucunu bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Özel görevlendirme halinde
rapor, denetleme sonucu derhal sunulur.
(1)

(2)
Denetmenler, görevli oldukları il ve ilçelerin meclis toplantıları ve kongrelerine, bölge
toplantılarına, danışma kurulu toplantılarına ve kongrelerine katılıp görüşlerini bildirebilirler, ancak

herhangi bir oylamada oy hakları yoktur.
(3)
Denetmenlerin görevleri gereğince yapacakları harcamaların
karşılanmasına Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir.

parti

tüzel

kişiliğince

Parti denetmenleri denetim görevleri sırasında;

(4)

a. Partinin bina durumunu,
b. Ana kademe ve yardımcı birimlerin kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa kongre ve görev
sürelerinin tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını,
c.

Üye kayıt çalışmalarının durumu ve bu çalışmaların yeterli olup olmadığını,

d. Örgütlenme çalışmalarının yapılıp yapılmadığını,
e.

Köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve parti temsilcilerinin seçimlerinin tüzük ve yönetmelik
hükümlerine uygun olup olmadığını,

f.

Üye kayıt, karar, gelir-gider, yazışma, demirbaş vb. defterlerin ve bunlarla ilgili dosyaların
usulüne uygun tutulup tutulmadığını,

g. Toplantı ve çalışmaların tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapılıp yapılmadığını,
h.

Seçimlerde işbirliği ve destek sağlamak üzere meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil
toplum örgütleri, sendikalar vb. örgütlerle düzenli işbirliği yapılıp yapılmadığını,

i.

Genelgelerin ve iç yazışmaların gereğinin yapılıp yapılmadığını,

j.

Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hususların yerine getirilip getirilmediği
denetler.

(5)
Parti denetmenleri, denetleme sonucunda gördüğü eksiklikleri Merkez Yönetim Kuruluna sunar.
gerekli görülen hallerde defterleri ve evrakı inceler, gerekçesi ile bunları imzalamak suretiyle

kayıtlandırır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 5Bu yönetmelik Parti Meclisinin 14.11.2018
yürürlüğe girmiştir.
(1)

tarihinde yapılan toplantısında kabul edilerek

