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4.
Aday belirlemede hangi yöntem uygulanırsa uygulansın İl Genel ve
Belediye Meclis üye adayları, Parti organlarında da temsilde adalet ve
hakkaniyet ilkesi gereğince, Tüzüğümüzün 64/6 maddesinde yer verilen
fermuar sistemiyle belirlenir. Genel esas ve usuller ile seçim bölgelerinde
nasıl uygulanacağına ilişkin konularda nihai kararı, yönetmelik
çerçevesinde Parti Meclisi verir.
5.
Yerel seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim
kurulu üyeleri yasal süreler içinde görevlerinden istifa etmek zorundadır.
6.
Yerel seçimlerde adayların saptanmasına ilişkin diğer hususlar
Yönetmelikle belirlenir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile
eklenmiştir)
TEMSİLDE ADALETİN SAĞLANMASI
MADDE-68
Adayların belirlenmesinde ırk, dil, din, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı
gözetmeksizin temsilde adalet, hakkaniyet ve liyakat ilkesi esas alınır.
ADAY SAPTAMAYA İLİŞKİN DİĞER KONULAR
MADDE-69
Aday saptamaya ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM-PARTİ GRUPLARI
PARTİ GRUPLARI
Madde-70
Parti grupları; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu ile İl Genel
Meclisi grupları ve Belediye Meclis gruplarından oluşur.
TBMM GRUBU
Madde-71
1.

Partili milletvekilleri TBMM Grubunu oluşturur.

2.
TBMM Grubu, partinin programı, seçim bildirgesi, kurultay kararları
ve Parti Meclisi’nce belirlenen politikalar doğrultusunda yasama organında
gerekli çalışmaları yürütür.
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TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ
Madde-72
1.
Genel Başkan, TBMM üyesi ise TBMM Grubunun ve Grup Yönetim
Kurulu’nun başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından
TBMM Grup iç yönetmeliğinde gösterilen yöntemle seçilir. (03/08/2021
tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2.
TBMM Grubunu oluşturan milletvekilleri özgür iradeleri ile ve gizli
oyla Grup Başkanvekillerini, Grup Yönetim Kurulu üyelerini ve Grup
Disiplin Kurulu üyelerini seçerler. Grup İç Yönetmeliğinde buna aykırı bir
hüküm yer alamaz.
3.
Grup Başkanvekillerinin her biri, grubun yasama çalışmalarının
yürütülmesinde Genel Başkanın yardımcısıdır ve görevlendirildiği
konularda onun vekilidir.
4.
Yasama girişimlerinin düzenli biçimde yürütülmesi ve meclis
çalışmalarında disiplinin sağlanması, Grup Yönetim Kurulu’nun görevidir.
5.
Grup toplantıları, Genel Başkanın uygun gördüğü zamanlarda, grup
başkanvekillerinden biri veya Genel Başkanın belirleyeceği bir milletvekili
başkanlığında yapılır.
6.

Her ay bir kez basına ve izleyicilere kapalı grup toplantısı yapılır.

7.
Genel Başkan tarafından görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri, Grup Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, önerilerde
bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.
8.
TBMM Grubunun yönetim ve disiplin organlarının oluşma biçimi ve
yönetimi ile ilgili diğer konular tüzükte belirtilen esaslara aykırı olmamak
kaydıyla Grup İç Yönetmeliği ile düzenlenir.
TBMM GRUBU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde-73
1. Yasama çalışmalarında partinin 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.
3. TBMM üyelerinin grup ödentilerinin miktarı ve böylece sağlanan gelirin,
Grup ve Genel Merkez çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı,
TBMM Grubunca karara bağlanır.
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4. TBMM Grubuna ilişkin diğer tüm konular “TBMM Grup İç Yönetmeliği”
ile düzenlenir.
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
Madde-74
1.
Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeler bir grup oluştururlar.
Partili belediye başkanı, belediye meclisindeki parti grubunun doğal
üyesidir.
2.
İl başkanı, il genel meclisi, büyükşehir ya da il belediye meclisi parti
gruplarının, ilçe başkanı ilçe çevresindeki belediye meclisi parti gruplarının
başkanıdır.
3.
Merkez ilçe başkanları il belediye meclisi parti gruplarına üye olarak
katılır, grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar.
4.
Belediye ve İl Genel Meclisi Grup toplantıları ilgili il/ilçe başkanlığı
binasında yapılır.
5.
Grup üyeleri partinin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim
bildirgesine, kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına
uymakla yükümlüdürler.
6.
Belediye başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda
bağlayıcı grup kararı alınamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM-EĞİTİM
PARTİ İÇİ EĞİTİM
Madde-75
Parti içi eğitim, siyasi çalışmanın en temel unsurudur. Parti içi eğitim
görmek Genel Başkandan aday üyeye kadar her partilinin hem hakkı hem
görevidir. Parti içi eğitim siyaset akademisi biçiminde örgütlenecek bir parti
akademisi eli ile yürütülür. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı
ile değişik)
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