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DOKUZUNCU BÖLÜM-MALİ HÜKÜMLER
Madde-88
Parti; gelir, gider, bütçe ve kesin hesap işlem ve uygulamalarında Siyasi
Partiler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle
yükümlüdür. İşbu Tüzükte düzenlenmeyen konularda Siyasi Partiler
Kanunu’nda yer alan hükümler uygulanır. Partinin gelirleri sadece parti tüzel
kişiliği adına kabul edilebileceği gibi giderleri de aynı şekilde parti tüzel kişiliği
adına yapılabilir.

GELİR KAYNAKLARI
Madde-89
Partinin gelir kaynakları şunlardır:
a) Parti üyelerinden alınacak giriş ve üyelik aidatları.
b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı. Partiye
mensup milletvekillerinin ödeyeceği aidat miktarı ve bu suretle toplanan
paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine ayrılacak kısmı,
TBMM Grubu kararıyla belirlenir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı
milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez.
c) Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis
üyeliği aday adaylarından alınacak adaylık başvuru ücreti. Sosyal güvencesi
olmayan kadınlar ve 25 yaş altı gençlerden ve engelli yurttaşlardan adaylık
başvuru ücreti alınmaz.
d) Parti yayınlarının satış bedelleri.
e) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının verilmesi
karşılığında alınacak paralar.
f) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak
gelirler.
g) Parti tarafından düzenlenen etkinliklerden (konser vb.) sağlanacak gelirler.
h) Parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen sınırlamalara uymak koşulu ile
bağış alabilir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 66. maddesi ve Ek 6.
maddesine aykırı hiçbir ayni ve nakdi yardım ve bağışı kabul edemez.
Parti, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyruğunda
olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi
yardım ve bağış kabul edemez.
i) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler. Siyasi Partiler Kanununun 110.
maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile
doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.
j) Hazine yardımları.
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GİDERLER
Madde-90
1. Giderler, Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılır.
2. Partinin yapacağı harcamalar, sözleşmeler ve girişeceği yükümlülükler, Genel
Merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim
kurulu adına yapılır.
3. İl ve ilçe yönetim kurullarının parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapması ya
da hüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.
Önceden izin alınmadan girişilen hizmet sözleşmesi dâhil, her türlü
sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu
tutulamaz; Genel Başkana, Genel Başkan Yardımcılarına, Genel
Sekretere, Merkez Yönetim Kurulu’na, Parti Meclisine ya da parti tüzel
kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk,
sözleşmeyi yapan ya da yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere düşer.
4. Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkezde Genel Sayman,
İl/İlçelerde sayman üye yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim
Kurulu’nun ve ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır.

BÜTÇE
Madde-91
1. Partinin Genel Merkez bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanır ve Parti Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.
2. İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst örgüt biriminin
onayı ile yürürlüğe girer.
3. Örgüt birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir ve
giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.
4. Partiye ödenecek hazine yardımının belirli bir kısmı il ve ilçe örgütlerinin
siyasi faaliyetleri için ayrılır. Ayrılan bu kısmın İl/İlçe örgütlerine hangi
oranda paylaştırılacağına ve paylaştırılma yöntemine Parti Meclisi karar
verir.

KESİN HESAP
Madde-92
1. Genel Merkezin kesin hesabı Kurultayda, İl/İlçe örgütlerinin kesin hesapları
İl/İlçe kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır.
2. İl başkanlıkları, bağlı ilçeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan
ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren
kesin hesabını hazırlar ve Genel Saymanlığa gönderir. Genel Sayman da aynı
sürede kesin hesap raporunu hazırlar ve illerden gelenlerle birlikte
incelenip
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birleştirilerek karara bağlanmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu’na
sunar. Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülen kesin hesap raporu
onaylanmak üzere Parti Meclisi’ne sunulur.

KESİN HESABIN BİLDİRİMİ
Madde-93
Genel Sayman, Parti Meclisi tarafından incelenerek birleştirilen ve karara
bağlanan Partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap rapor örneğinin onaylı
birer suretini, haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne ve bir
örneğini bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.

PARTİ DEFTERLERİ
Madde-94
Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden
evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak
zorundadırlar.
Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur.
Karar defteri, ilgili örgüt biriminin kararlarını, tarih ve numara sırasıyla
içerir. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongre tarafından
alınan kararları da içermesi gereken kongre tutanak özetleri başkanlık divanı
üyelerince imzalanır.
Gelen ve giden evraklar, tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak
kayıt defterine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın
örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.
Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı, yapılan giderlerin ne gibi işlere ve
yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.
Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları örgütün bulunduğu
ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik bildirimlerinin birer örneği, il ve
ilçe başkanlıklarında alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir
dosyada saklanır.
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Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, parti
tüzük ve yönetmeliklerinde gösterilir.
Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve
kesin hesabın nasıl hazırlanıp düzenleneceği yönetmelikle belirlenir.

MALİ İŞLEM VE UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ
Madde-95
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 “Mali İşlem Uygulamalar
Yönetmeliği” ile belirlenir.

SAYDAMLIK
Madde-96
Partinin bütçesi, bilançosu, gelir ve gider cetvelleri, kesin hesabı,
Anayasa Mahkemesi’nce yapılan mali denetim sonucu dâhil olmak üzere,
tüm mali tablo ve raporlar Partinin resmi internet sitesinde yayınlanır.
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