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KURULTAY 
MADDE 1- 

(1) Kurultay partinin en yüksek organıdır. Yasa ve Tüzük kuralları içinde toplumun, ülkenin ve partinin 

genel sorunlarını ve partinin ilkelerini, tutumunu görüşür ve karara bağlar. 

(2) Bütün partililer Kurultay kararlarına uymakla yükümlüdür. Kurultay kararları ilgililere ve 

kamuoyuna duyurulur. 

 

GÖREV VE YETKİLER 
MADDE 2- 

(1) Kurultay; Genel Başkanı, Parti Meclisi üyelerini (60 asıl ve 15 yedek) ve  Yüksek Disiplin Kurulu 

Başkan ve üyelerini (15 asıl ve 8 yedek) seçer. 

(2) Parti Meclisinin çalışma raporunu görüşür ve karara bağlar. 

(3) Partinin kesin hesabını kabul veya reddeder. 

(4) Tüzüğü ve programı kabul eder, gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. 

(5) Kurultay Yönetmeliğini onaylar, gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. 

(6) Partinin tüzel kişiliğine, kurultay üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile son verebilir. Bu 

durumda partinin mal varlığının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar ile yöntemi belirler. 

(7) Kanunlar, tüzük ve program çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren konularla, kamu 

faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte temenni kararları veya bağlayıcı kararları alır. 

 

KURULTAYIN SÜRESİ 
MADDE 3- 

(1) Kurultay iki (2) yılda bir toplanır. Parti Meclisi kararı ile en çok bir yıl ertelenebilir. 

 

KURULTAY ÜYELERİ 
MADDE 4- 

(1) Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Bunların tamamına kurultay üyesi denir. 

(2) Doğal üyeler Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, TBMM’nin partili üyeleri ve partili bakanlar, 

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleridir.  

(3) Seçilmiş üyeler il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay 

delegeleridir. 

 

ONUR ÜYELERİ 
MADDE 5- 

(1) 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 il 

başkanları ile kadın ve gençlik kolları genel başkanları, Parti üyesi büyükşehir ve il belediye başkanları, 

meslek örgütleri ve sendikaların en üst birimlerinin Partili başkanları onur üyesidir. 

 

 

 



 

 

DELEGE KARTI 
MADDE 6- 

(1) Kurultay üyelerinin seçim kurulunca onaylanıp, kesinleşmesinden sonra, Genel Merkez her üye için 

içerik ve biçimlerini saptayacağı bir kurultay delege kartı düzenler. 

(2) İllerden seçilen Kurultay delegelerinin kartları, kendilerine verilmek üzere alındı belgesi 

karşılığında İl Başkanlıklarına verilir. 

(3) Doğal üyelerle, ayrı renkte düzenlenen onur üyelerinin kartları Genel Merkezce doğrudan 

kendilerine verilir. Bu kartlar Kurultay süresince yakalara takılır. 

 
ÇAĞRI, GÜNDEM 
MADDE 7- 

(1) Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisince belirlenir ve en az otuz (30) 

gün önce Genel Başkanca duyurulur. Bu duyuruda toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir. Birinci toplantıda çoğunluk 

sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde iki toplantı arasındaki süre en az üç (3) saat 

olmalıdır.  

(2) Kurultay tarihinden yedi (7) gün öncesine kadar Genel Başkanlığa ulaşmak koşulu ile Kurultay üye 

tam sayısının en az beşte birinin 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) Genel Merkez tarafından, Kurultay tarihinden en az 15 gün önce, kurultaya katılacak kurultay 

üyelerini belirleyen liste, Yüksek Seçim Kurulu’nun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına iki nüsha 

olarak verilir. Seçim Kurulu Başkanınca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kurultayın 

toplantı tarihinden yedi (7) gün önce Parti binasında asılmak suretiyle ilan edilir, ilan süresi üç (3) gündür. 

 
TOPLANTI YETER SAYISI 
MADDE 8- 

(1) Kurultay toplantı yeter sayısı kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kurultay üye tam sayısı, 

doğal ve seçilmiş üyelerin toplamıdır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci toplantı 

katılanlarla yapılır. 

 

AÇILIŞ 
MADDE 9- 

(1) Toplantı yeter sayısına ulaşıldığında Genel Başkan veya görevlendireceği bir Merkez Yönetim 

Kurulu üyesi Kurultayı açar. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlar. 

 

BAŞKANLIK KURULU 
MADDE 10- 

(1) Kurultay açıldıktan sonra Kurultay üyeleri veya partililer arasından bir başkan ile kurultay üyeleri 

arasından yeter sayıda başkan yardımcısı ve yazman üye seçilerek “Başkanlık Kurulu” oluşturulur. 

 



 

 

(2) Önce Kurultay Başkanı seçimi yapılır. Başkanın seçiminden sonra Kurultay Başkanın yaptıracağı 

oylamayla gündemde belirtilen sayıda başkan yardımcısı ve yazman seçilir.  

 

GÜNDEMİN KESİNLEŞMESİ 
MADDE 11- 

(1) Kurultay Başkanı, gündeme geçmeden önce gündem değişikliği önerisi var olup olmadığını saptar. 

Usulüne uygun gündem değişikliği önerisi varsa öncelikle bunu kurultay kararına bağlar, gündemi oylatır 

ve kesinleştirir. 

 
KARAR YETER SAYISI, OYLAMA BİÇİMİ 
MADDE 12- 

(1) Yasa ve Tüzükte özel çoğunluk aranması dışında kurultayda karar yeter sayısı hazır bulunanların 

salt çoğunluğudur. 

(2) Aksine karar alınmadıkça kararlar işari oylama ile alınır. Kararlar Kurultay Başkanlığınca 

tutanağa yazılır ve duyurulur. 

 

GÖRÜŞMELER 
MADDE 13- 

(1) Aksine karar alınmadıkça kurultay oturumları açıktır. Kurultayda gündem konuları sırayla ele 

alınır. Söz isteyenlere sırayla söz verilir. Konuşma süreleri konunun görüşülmesine geçilmeden önce 

Kurultayca saptanır. Söz almış olanlar varsa, çalışma raporu üzerinde beş, diğer konularda üç üye 

konuşmadan yeterlik önergesi oylanamaz. 

(2) Parti Meclisi raporuna yazılı muhalefet şerhi koymamış olan üye, Kurultayda rapor üzerinde 

konuşamaz. 

(3) Tüzük veya Programda değişiklik yapılmasını isteyen ya da parti politikasını ilgilendiren 

konularda, önerilerin Kurultay üyelerinin en az yirmide biri, Parti Meclisi veya Genel Başkan tarafından 

ileri sürülmüş olması gerekir. 

(4) Yasalar, Tüzük ve program çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri 

konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bu tekliflerin kurultayda hazır bulunan 

üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkradaki teklifler, komisyon görüşü alındıktan sonra karara bağlanır. 

(6) Kurultayda, Genel Başkan, Parti Meclisi, TBMM Grubu veya gerekli sayıdaki imzayı içeren 

Kurultay üyelerince yapılmış, ilgili komisyonlarda görüşme konusu olmuş rapor ve karar tasarıları dışında 

önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz. 

(7) Kurultayın ilan edilen takvimde çalışmalarını tamamlayamaması halinde başkanlık kurulu, 

kurultayın devamına karar vererek, hangi tarihte ve nerede devam edeceğini de tespit ve ilan etmek 

suretiyle kurultaya ara verebilir. 

 

 

 



 

 

 
KURULTAY HAZIRLIK KOMİSYONLARI 
MADDE 14- 

(1) Kurultaya sunulacak rapor ve karar tasarıları ile ilgili hazırlık komisyonları oluşturulur.  

(2) Hazırlık komisyonları; Genel Başkanca görevlendirilecek üç Parti Meclisi üyesi, TBMM Grubunca 

görevlendirilecek iki TBMM üyesi, il başkanlıklarının görevlendireceği birer kurultay üyesinden oluşur. 

Genel Başkan, hazırlık komisyonunda görevlendirdiği Parti Meclisi üyelerinden birini başkan olarak atar. 

(3) Genel Başkanca hazırlık komisyonlarına ilgili karar ve rapor tasarıları gönderilir. Komisyonlar, 

Kurultaydan önce toplanarak bu rapor ve karar tasarılarını görüşürler.  

(4) Hazırlık komisyonları görüşlerini oy çokluğuyla oluşturur. 

(5) Komisyon başkanı, hazırlık komisyonu görüşünü Kurultayda oluşturulan ilgili komisyona sunar. 

 
KURULTAY KOMİSYONLARI 
MADDE 15- 

(1) Kurultayda TBMM Grubundan iki, illerden birer temsilci kurultay komisyonlarına seçilir. Genel 

Başkanca belirlenen üçer Parti Meclisi üyesi de Kurultay komisyonlarına katılır. Hazırlık komisyonlarından 

geçen rapor ve karar tasarıları, Kurultay komisyonlarınca görüşülüp Kurultaya sunulur.  

(2) Kurultay Başkanı, komisyonların toplanacakları yer, gün ve saati açıklar. Kurultay komisyonları, 

kurultayda komisyonu temsil etmek üzere üç kişilik bir sözcü heyeti seçer. Bu heyet, komisyon adına görüş 

bildirmeye yetkilidir. 

(3) Komisyonların görüşmelerine komisyon üyesi olmayan kurultay üyeleri de katılabilirler, söz 

alabilirler, oy kullanamazlar. 

(4) Önceden belirlenen komisyonlar dışında bir komisyon kurulabilmesi için bu önerinin kurultay 

üyelerinin en az yirmide birinin imzasını taşıması ve Kurultayca kabul edilmesi gerekir. 

 

ADAYLIK 
MADDE 16- 

(1) Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez.  

(2) Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin (%5) yazılı önerisi gerekir. 

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. Genel başkan adaylarının konuşma sırası 

ad çekmeyle belirlenir. 

(3) Parti Meclisi üyeliğine aday olmak için en az on (10) kurultay delegesinin veya Genel Başkanın 

yazılı önerisi gerekir. Parti Meclisine Bilim, Kültür, Sanat Platformundan seçilecek üyelikler için adaylık 

başvurusu yapılmaz.  

(4) Disiplin cezası alanlar, bağışlanmış olsa dahi cezanın kesinleşme tarihinden itibaren dört (4) yıl 

geçmedikçe Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine aday olamaz. 

(5) Adayların başvurusu için başlangıç ve bitiş saatleri başkanlıkça kurultaya duyurulur. Süre bittikten 

sonra aday olunamaz. 



 

 

 

OY PUSULASI 
MADDE 17- 

(1) Seçimlerde kural, çarşaf listedir. Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak listedir. Çarşaf 

listede adaylar, kurultay başkanlık kurulunca seçimlere geçilmeden önce kurayla belirlenen harften 

başlamak üzere, soyadına göre alfabetik sırayla ad soyad şeklinde sıralanır. Bu liste, Başkanlık Kurulunca 

bastırılır.  

(2) Oylama, seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır. Genel başkan adayının 

tek olması halinde genel başkan için işarete gerek yoktur. Oy pusulasında, fazla veya seçilecek üye 

sayısının yüzde doksanından (%90) az işaretlenmiş bölüm geçersizdir.  

(3) 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 seçim 

kurulunca ad çekme yoluyla sıra saptanır. Seçilenlerin tespitinde cinsiyet ve gençlik kotasına uyulur. 

(4) Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kurultay üye tam sayısının 

onda birinin yazılı önerisi üzerine oylamaya katılanların çoğunluğu ile blok liste usulü ile seçimlerin 

yapılmasına karar verilebilir.  

(5) Blok liste, Kurultayca seçilmiş genel başkan veya 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 ad soyad şeklinde hazırlanır. Cinsiyet ve gençlik 

kotasına uyulur. Bu listenin basılması için Başkanlık Kurulu uygun bir süre belirler.  

(6) 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. Adayın bu 

konudaki beyanı alınamazsa tüm listelerdeki adaylığı düşer.  

(7) Blok listelerde yer almayanlar bireysel aday olabilir. Bireysel adayların adları ve hangi kurula 

aday olduğu seçim kurulunca bir kağıda yazılır ve oy kabinine asılır.    

(8) Blok listede yazılı adlar çizilebilir, çizilen adlar yerine diğer listelerden veya bireysel adaylar 

arasından yeni ad yazılabilir. Adayın listedeki oyu ile adının yer almadığı listelerde çizilip yazılmak 

suretiyle aldığı oylar toplanır. Aldıkları oya göre seçilenler saptanır.  Eşit oy alanlar arasında seçim 

kurulunca ad çekilir. 

(9) Oy pusulasında, seçilecek üye sayısından fazla veya yüzde doksanından (%90) az ad yazılı 

bölüm geçersizdir. Bir bölümdeki geçersizlik, oy pusulasının iptalini gerektirmez. Diğer bölümler geçerli 

olur. 

(10) Çarşaf ve blok listelerde; organlar ayrı ayrı yer alır. Listeler başkanlık kurulunca kesinleştirilir, 

seçim kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. 

 

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ 
MADDE 18- 

(1) Genel Başkan, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç 

alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir. 

 



 

 

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ 
MADDE 19- 

(1) Parti Meclisinin 60 asıl ve 15 yedek üyesi gizli oyla seçilir. Seçimde en çok oy alan 60 aday asıl 

üye, onlardan sonra gelen 15 aday oy sırası ile yedek üye seçilmiş olurlar. Eşit oy alanlar arasında ad 

çekme yoluna gidilir. Ad çekmeyi seçim kurulu başkanı yapar. 

(2) Parti Meclisinin sekiz (8) asıl üyesi bilim kültür sanat platformu üyeleri içinden Genel Başkanın 

önereceği on iki (12) kişi arasından Kurultayca seçilir; yedek üye seçilmez. Bu üyelikler için yalnız cinsiyet 

kotası uygulanır.  

(3) Bu adayların oy pusulası, Parti Meclisinin diğer adaylarının seçileceği oy pusulasından ayrı 

hazırlanır. Sandık Kurulu, delegeye önce bilim kültür sanat platformu oy pusulasını vererek oyunu 

kullandırır.  

(4) Parti Meclisi seçimlerinde cinsiyet ve gençlik kotası uygulanır. Cinsiyet ve gençlik kotası 

özelliklerine birlikte sahip olan aday her iki kotadan da sayılır. Yedek üyeliğe seçilenler kendi kotasının 

yedeği olur. 

 
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ 
MADDE 20- 

(1) Yüksek Disiplin Kurulunun on beş (15) asıl ve sekiz (8) yedek üyesi gizli oyla seçilir. Aday olması 

halinde asıl üyelerin en az sekizinin (8), yedek üyelerin en az dördünün (4) hukukçu olması gerekir. Eşit 

oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir, ad çekmeyi ilçe seçim kurulu başkanı yapar. Yüksek Disiplin 

Kurulunun seçimlerinde yalnızca cinsiyet kotası uygulanır. Yedek üyeliğe seçilenler kendi cinsiyetinin 

yedeği olur. 

 

SEÇİM İŞLEMLERİ 
MADDE 21- 

(1) Kurultayda merkez organları seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy, açık ve aralıksız sayım ve 

ayırım ilkelerine göre yapılır. Seçimlerde görevli seçim kurulu başkanınca onaylanmış kurultay üyeleri 

listesi esas alınır. Bu listede adı olmayanlar oy kullanamazlar. 

(2) Seçimlerde üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kota kapsamındakiler dahil, asıl veya 

yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. 

(3) Kurultayda gündemin seçimler maddesine gelindiğinde, Başkanlık Kurulu öncelikle seçimlere ilişkin 

işlemleri açıklar ve gerekli konularda Kurultay kararı alınır. 

(4) Aday olanların seçilme yeterliğine ilişkin itiraz varsa, başkanlık kurulu bunu inceler, karar verir ve 

kararını açıklar. Bu itirazlar karara bağlanmadan seçime geçilemez. 

(5) Seçimler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan yeter sayıdaki sandık kurullarınca yürütülür. 

Sandık kurulunda görev yapacak Partililer, Kurultaydan önce ilçe seçim kuruluna bildirilir. Seçimler, 

yasaların, tüzüğün ve yönetmeliğin gerekli kıldığı ilkelere göre görevli seçim kurulu başkanlığı tarafından 

yaptırılır. 

 

 



 

 

 

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 
MADDE 22- 

(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı veya kurultay üye tam sayısının beşte 

birinin onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru 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) Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için 

imzaların onbeşinci günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması 

gerekir. Onbeşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 

(4) 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.  

(5) Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tam sayısının salt 

çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir.  

(6) Olağanüstü kurultay, en az on beş (15) gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç kırk beş 

(45) gün içinde yapılır.  

 
 

SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI 
MADDE 23- 

(1) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkan ve üyeleri 

tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar 

ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte Seçim Kurulu Başkanlığına verilir. 

(2) Merkez organlarına seçilenler ve bunların yedeklerinin adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve 

sanatı, ikametgahı, nüfus cüzdanı örneği ve adli sicil kaydı seçilme tarihinden başlayarak on beş (15) gün 

içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.  

 

İTİRAZ 
MADDE 24- 

(1) Kurultayda seçim sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına tutanağın düzenlenmesi 

gününden başlayarak iki (2) gün içinde görevli seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  
MADDE 25- 

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Kurultay Yönetmeliği tüm hükümleriyle 

yürürlükten kalkar. 

 

YÜRÜRLÜK  
MADDE 26- 

(1) Bu Yönetmelik Kurultayca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


