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1. Partimizin Tüzüğü yazılırken Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edilmeli ve
profesyonel destek alınmalıdır.
2. Tüzük giriş kısmında kısaltmalar tanımlanmalıdır.
3. “Genel Merkez” tanımı yapılmalıdır. Tüzüğümüzde “genel merkeze” atfen iş ve
işlemler tanımlanmış ancak Tüzüğümüzde bu organın tanımı yapılmamıştır
(MYK mı? Genel Başkan mı? Parti Meclisi mi?).
4. İl, ilçe başkanları ve yönetim kurulları ile delegasyon tüm üyelerin katılımı ile
ve çarşaf listeyle seçilmelidir.
5. Çarşaf liste zorunlu olmalı blok liste kaldırılmalıdır.
6. MYK Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.
7. Madde 26 başlığa ve maddeye “sandık çevresi sorumluları” eklenmelidir.
Madde aşağıdaki şekilde olmalıdır.
MUHTARLIK BÖLGESİ VE SANDIK ÇEVRESİ SORUMLULARI
Madde-26
Muhtarlık bölgelerinde, “Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu” ve sandık çevresi
sorumluları oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu ve sandık çevresi
sorumluları, bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında çalışır. Çalışma
esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

8. Madde 30’da sayılan ilçe yönetim kurulu görevleri “B” bendine “sandık çevresi
sorumluları” eklenmelidir. Madde aşağıdaki şekilde olmalıdır.
İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde-30
İlçe yönetim kurulu, ilçe çevresinde Partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için
yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.
Bu amaçla;
…
B. Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği
görevleri yapar. İlçe düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık

bölgesi görevlileri çalışma grupları ile “sandık çevresi sorumluları” nın, ilçe çevresindeki
belediye meclisleri Parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve denetler.

9. Madde 37 ilk cümlesi şöyle olmalıdır.
Parti Meclisi; her ilden il kongresinde seçilen birer kişi ve kurultayda seçilen 40
kişiden olmak üzere 120 kişiden oluşur.
10. Madde 47: Başlığı ve içeriğine Parti Okulu eklenerek aşağıdaki şekilde
olmalıdır.
YAN KOLLAR, YAN KURULUŞLAR, YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ, ÇALIŞMA GRUPLARI, BİLİM,
SANAT, KÜLTÜR VE YÖNETİM PLATFORMU VE PARTİ OKULU
Madde-41
Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İsviçre,
Norveç, Rusya, ABD, Kanada, Avustralya ve KKTC’de, Avrasya ve Kafkasya ülkelerinde ve bu
ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar nezdinde yurtdışı temsilcilikleri kurulabilir. Genel Merkezde,
il, ilçe ve belde yönetim birimlerinde, Tüzüğe uygun olarak oluşturulan çalışma grupları
yanında, Genel Başkanın önerisi ile Parti Okulu, Bilim, Sanat, Kültür ve Yönetim Platformu
kurulur. Yan kolların, yan kuruluşların, yurtdışı temsilciliklerinin çalışma gruplarının, Bilim,
Sanat, Kültür ve Yönetim Platformunun kuruluşları, amaçları, görevleri, çalışma yöntemleri,
Genel Merkezle ilişkileri ve denetimleri yönetmeliklerle düzenlenir.

11. Madde 56: Küçük kurultaya kimlerin katılacağını düzenleyen “f” fıkrası şu
şekilde olmalıdır. “Büyükşehir ve il belediyelerinin Partili başkanları ve il genel meclisi
başkanları,”

12. Madde 58: TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ maddesi “C”
bendi “2.” fıkrası “aday yoklaması üyelerle yapılır” şeklinde değişmelidir.
13. Madde 61: Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi
üyeliği seçimlerinde,
a. Belediye başkanı adaylığı için başvuru sayısı, 3-5 arasında kalmış ise
üyelerin katılımı ile yapılacak ön seçimle aday adayı sayısı ikiye,
b. Belediye başkanı adaylığı için başvuru sayısı, 6-10 arasında kalmış ise
üyelerin katılımı ile yapılacak ön seçimle aday adayı sayısı üçe,
c. Belediye başkanı adaylığı için başvuru sayısı, 10’dan fazla ise üyelerin
katılımı ile yapılacak ön seçimle aday adayı sayısı dörde,
düşürüldükten sonra üyelerin belirlediği bu aday adayları için kamuoyu
yoklamaları yapılmalı ve bu bilgiler ışığında bölgesel dengeler de gözetilerek
atama yapılmalıdır. Sandıkta veya kamuoyu araştırmalarında birinci çıkmak ile
dördüncü çıkmak arasında bir fark olmayacağı önceden net bir şekilde ifade
edilmelidir.

Meclis üyelerinin belirlenmesinde fermuar sistemi uygulanmalı, üyelerin
katılımıyla yapılacak ön seçimde tek sayıda çıkan adaylar (1,3,5,7…)
adaylaştırılmalı; çift sayılar için (2,4,6,…) yapılacak atamaların kriterleri
belirlenmelidir (örneğin en az bir şehir plancısı veya mimar, bir hukukçu, bir
hesap uzmanı vb.)
14. Madde 83: Aşağıdaki paragraflar eklenmelidir.
“Üye Temel Siyasi Eğitimini başarıyla tamamlamayanlar yeni üye olarak
kaydedilmezler. Olağanüstü durumlarda MYK tarafından üyelikleri kabul
edilenler üye kabul edildikleri tarihten sonra yapılan ilk genel veya yerel
seçimden sonraki üç ay içinde bu eğitimi almak zorundadır.”
“Partide herhangi bir göreve aday olabilmek için Üye Temel Siyasi Eğitimi
alması zorunludur. Ancak MYK’nın uygun görmesi durumunda bu eğitimi
almadan seçilen görevliler seçildikten sonra üç ay içinde bu eğitimi almak
zorundadırlar.”

