
 
19.6.2016 TARİHLİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 6.OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ 
                                 KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞI’NA     

                             ANKARA 
 
                        Aşağıda ve ekli listede imzası bulunan bizler; 19.6.2016 tarihinde 
gerçekleştirilmekte olan Milliyetçi Hareket Partisi 6.Olağanüstü Kongresi’nde, 
2820 sayılı yasanın 14. ve parti tüzüğümüzün 62. Maddesi uyarınca; partinin en 
üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı aynı zamanda parti faaliyetleri 
hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahip varlığı büyük kongre 
olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 69/1, 2820 sayılı yasanın 4/2, 14, 
90, parti tüzüğümüzün 3/e, 68. ve 115 maddesi gereğince, mevcut kongre 
gündemine ilave olarak, kongre gündemin 5. sırasında bulunan tüzük değişikliği 
teklifinin müzakeresi ve oylaması gündeminden sonra divan tarafından uygun 
bulunacak yere gelmek üzere; 
                      

Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün; Hareketimizin hürriyetçi kimliğiyle 
uyuşmayan anti demokratik nitelikteki sınırlayıcı hükümlerinin ayıklanması 
amacıyla,   
                   

1) Tüzüğümüzün 115. Maddesi’ne 2. Fıkra olarak eklenmek üzere; “Yapılan 
tüzük değişiklikleri büyük kongrede değişiklik teklifinin kabul edilmesiyle  birlikte 
yürürlüğe girer.” şeklinde ki, 

 
2)Tüzüğümüzün üye kayıtlarının iptal ve yenilenmesi ile ilgili demokrasi 

esaslarına aykırı “9. Maddesi’nin” tüzükten çıkarılarak ilga edilmesine” Şeklinde 
ki, 
   

3)Tüzüğümüzün üye kayıtlarının silinmesi ile ilgili “12/1-d” Maddesi’nin 
tüzükten çıkarılarak ilga edilmesine şeklinde ki,  
        

4)Tüzüğümüzün demokrasi esaslarına aykırı uygulamalara dayanak 
gösterilen 34. Maddesi’nin 1.Fıkrası’nın “Yeni teşkilat oluşturulacak ya da işten el 
çektirilen belde, ilçe ve illerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim 
kurulları teşkil olunur” yönünde değiştirilmesi şeklinde ki, 
        

5)Tüzüğümüzün 52/1-c Maddesi’nin; “Partinin muhtelif teşkilât ve 
kademelerinin çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında” yönünde 
değiştirilmesi şeklinde ki, 
         



6)Tüzüğümüzün parti yönetimiyle ilgili hukuksuz keyfi uygulamalara neden 
olabilecek; “52/son maddesinin tüzükten çıkarılarak ilga edilmesine” şeklinde ki, 
          

7)Tüzüğümüzün genel başkan adayları ile ilgili subjektif değerlendirme 
yapılmasına neden olabilecek 69. Maddesi’nin 5. Fıkrası’nda yer alan “partili 
üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen Tüzüğün 11. Maddesi’ne aykırı 
davranmamış olmak,” kısmının madde metninden çıkarılarak ilga edilmesine 
şeklinde ki, 
                     

8)Tüzüğümüzün; “geçici 3. Maddesi’nin tüzükten çıkarılarak ilga 
edilmesine” şeklinde ki, 
         

9)Tüzüğümüzün disiplin soruşturmasıyla ilgili keyfi uygulamalara neden 
olabilecek “79/6 Maddesi’nin tüzükten çıkarılarak kaldırılmasına” şeklinde ki,  
                    

10)Tüzüğümüzün 81. Maddesi’ne ilk fıkradan sonra ikinci fıkra olarak 
eklenmek üzere “İlçe ve il kongreleri ile Olağan veya olağanüstü büyük kongre 
tarihlerinden önceki üç ay içinde tedbirli olarak hiçbir üye hakkında disipline sevk 
kararı alınamaz. Bu tarihlerde alınan tedbirli disipline sevk kararları hükümsüz 
sayılır. Kongre tarihinden üç ay öncesine kadar sonuçlandırılmayan tedbirli 
disipline sevk kararlarının tedbire ilişkin kısmı hükümsüzdür. Bu tarihlerde 
haklarında sevk kararı alınanlar her türlü parti organında görev yapmak üzere 
seçilebilirler.” şeklinde ki,   
                  

11)Tüzüğümüzün 63. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan “çağrılabilir” 
ifadesi “çağrılır” olarak değiştirilmiş ve 3.Fıkra(ya “Ayrıca büyük kongrelerde 
alınacak kararlarla kongrenin belirleyeceği gündemle olağanüstü toplantı 
yapılmasına karar verilebilir” şeklinde ilave cümle eklenmesi şeklinde ki, 
       

12)Tüzüğümüzün 63 ve 64. maddeleri arasına bağımsız bir hüküm ve 63.a 
maddesi olarak eklenmek üzere “Olağanüstü büyük kongre toplantılarında parti 
merkez teşkilatı organlarının seçimini teminen olağanüstü kongre kararı 
alınabilir. 

Böyle bir karar alınması halinde kongrenin yapılması için gerekli tüm 
hazırlıkları ikmal etmek, iş ve işlemleri takip etmek, idari hukuki müracaatları 
yapmak üzere parti üyesi üç  asıl, üç yedek olmak üzere altı kişi “Kongre Heyeti” 
olarak yetkilendirilebilir. Kongre Heyeti, Parti Genel Başkanı, Merkez Yönetim 
Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin yapılacağı 
olağanüstü büyük kongreye ilişkin, Genel Başkan ve MYK’ya ait olan her türlü iş, 
işlemi tesise, yazışmayı yapmaya görevli ve yetkilidir.  



Büyük kongrenin toplanacağı gün, yer, saat ve gündemi ile çoğunluk 
sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, Kongre Heyeti 
tarafından toplantı tarihinden 15 gün önce il başkanlıkları ve seçim kuruluna 
bildirilir ve ilan edilir. İlan edilen gün ve saatte büyük kongre toplanır.  Kongre 
Heyeti’nin kendi içerisinden seçeceği bir üye tarafından usulüne uygun olarak 
yoklama yapılır ve gerekli çoğunluk sağlanmış ise kongre açılır. Kongre, Divan’ının 
seçimini müteakip aynı üye tarafından açılış konuşması yapılır. 

"Büyük kongre tarafından alınmış bir olağan üstü kongre kararı bulunması 
halinde, başka bir parti organı tarafından aynı yada benzer gündemle yapılacak  
işler için olağanüstü kongre kararı alınamaz, büyük kongre ile başka bir parti 
organı kararları arasında uyuşmazlık çıkamaz, başka bir organ tarafından alınmış 
bu yönde bir karar bulunması halinde karar alındığı gün itibariyle kaldırılmış 
sayılarak yok hükmünde olur. Kongre Heyeti, kongre sonunda alınan kararları ve 
tüzük değişikliklerini ilgili yargısal ve tüm resmi merciler nezdinde parti tüzel 
kişiliği adına tatbik ve infaz eder. " şeklinde ki, 
          

13)Tüzüğümüzün 63. Maddesi’nin 6.Fıkrası’na ilave cümle olarak 
eklenmek üzere; “İlan edilen olağanüstü büyük kongre toplantılarında, ilk 
toplantının hangi sebeple olursa olsun yapılamamış olması halinde, ilan edilen 
zaman, yer ve şekilde ikinci toplantı yapılır. İlk toplantının yapılamamış olması 
ikinci toplantının geri bırakılmasına sebep olmaz.  
         

Değişiklik teklifimizin görüşülmesini talep etmekteyiz. 
           

Teklifimizin gündeme alınarak, değerlendirilip karara bağlanmak üzere 
büyük kongrenin onayına sunulması için gereğini saygılarımızla arz ve talep 
ederiz. 19.6.2016  
     
 


