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İYİ PARTİ
GENÇLİK KOLLARI YÖNETMELİĞİ
I - AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İYİ Parti’nin Tüzük ve Programında yer alan amaç ve
hedeflere yönelik olarak; İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından Genel Merkez,
il, ilçe, belde ve gerekli görüldüğü takdirde köy ve mahallelerde kurulacak olan teşkilat birimleriyle birlikte partinin siyasal duruşuna ve değerlerine uygun olarak hareket etmeyi şiar
edinen 18 - 30 yaş arasındaki genç üyelerin katılımları ile oluşacak yan kuruluş niteliğindeki
Gençlik Kolları na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Gençlik Kolları’nın kısa adı “İYİ GENÇLİK”tir.
İYİ Parti’nin 18 - 30 yaş arasındaki her genç üyesi, Gençlik Kolları’nın da tabii üyesidir.
II - KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik, İYİ PARTİ Gençlik Politikaları Başkanlığına bağlı Gençlik Kolları ve
bağlı teşkilat birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmalarına ilişkin usul
ve esasları belirler.
III - HUKUKİ DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik, Siyasi Partiler Kanununun 16. Maddesi ile İYİ PARTİ Tüzüğünün
57. Ve 87. Maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
IV – GENÇLİK KOLLARININ TEMEL İLKELERİ
Madde 4- İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Gençlik Kolları faaliyetlerinde kayıtsız ve
şartsız olarak benimsenecek amaç ve temel ilkeler;
a) Türkiye Cumhuriyeti`nin, Atatürk`ün hedef olarak koyduğu çağdaş ve ileri ülkeler
arasında hak ettiği yeri almasını amaç edinmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti`nin, menfaatlerini öncelik alarak, hukuk, siyaset, bilim, eğiYönetmelik
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tim, bireysel ve sosyal gelişim ve teknoloji alanlarında partinin ihtiyaç duyduğu
nitelikli kadroları yetiştirmek,
c) Amaçlanan hedeflere ulaşmak üzere yapılan siyasi çalışmalarda; kalkınmayı ana hedef olarak almakla birlikte, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, ülkenin tüm doğal kaynaklarını, ekolojik varlıklarını korumaya yönelik, insan merkezli ve sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine bağlı siyaset icra etmek biçimini benimsemek, benimsetmek,
d) Siyaset, Bilim ve Teknolojik gelişme ve kalkınmanın, ancak amaca uygun ve yetkin
bir sistem ile, gelecekte kaliteli insan kaynaklarının yaratılması ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi gerekliliğinin farkında olarak bu amaca uygun
çalışmak,
e) Gençlik Kolları üyelerinin parti programı, tüzük ve yönetmeliklere hakim, halkla
sağlıklı ve etkin iletişim yetileri ile donatılmış, bilimsel ve teknolojik donanımlara
sahip, ekip çalışmasına yatkın biçimde nitelikli siyaset icrasını sağlamak ile partinin
tüzük ve programını topluma aktarabilecek düzeyde bilgilenmelerini sağlamak,
f) Partili olmak bilinci ve uygun yaşam tarzını içselleştirmiş, bireysel gelişimlerini tamamlamış, örnek ve öncü kadroların yetiştirilerek toplumsal faydanın sağlanması,
g) Gençlik Kolları üyelerinin dünyadaki sosyal ve siyasi gelişmeleri izlemelerinin, yorumlamalarının ve uygulamalarının sağlanması,
h) Siyasal kavramların 18-30 yaş arası parti üyeleri tarafından anlaşılması, analiz
edilmesi, tartışılması ve bu donanımların topluma aktarılması ile üyelerin siyasi
platformlarda proaktif katılımlarının geliştirilmesi ve seçenek üretebilme yeteneklerinin sağlanmasına yönelik olarak propaganda birliğinin sağlanması çalışmalarının
yapılması,
i) Gençlik kolları mensuplarının sorun tespiti, analizi ve çözümleme yeteneklerinin
geliştirilmesine yönelik olarak yöntemlerin belirlenmesi,
j) Gençlik kolları mensuplarının bilgisini ve verimliliğini artırarak siyaset içinde yetişmelerini sağlamak, Parti ve/ya ülke yönetiminde görevlere hazırlamak, siyasete
ilgisini en yüksek düzeye çıkarmaktır.
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V – GÖREV
Madde 5- Aşağıdaki hususlar Gençlik Kollarının görev alanlarıdır:
a) Parti’ye mensup genç üye sayısının arttırılmasını gerçekleştirerek, başta gençler
tarafından olmak üzere, parti tüzüğünün, programının, seçim bildirgesinin ve her
türlü fikir ve politikasının yaygın bir biçimde benimsenmesini sağlamak,
b) Gençliği ilgilendiren hususlarda görüş ve kanaat açıklamak
c) Parti’nin katılım gösterdiği bütün seçimlerde seçim çalışmaları yapmak, seçim ve
sandık organizasyonlarında yer almak,
d) Parti’nin bütün ana kademe teşkilatlarıyla eşgüdüm ve tam bir uyum halinde faaliyet göstermek,
e) Ana kademe kararlarına uygun olarak ana kademe yetkili kurullarınca belirlenen
plan ve programlar doğrultusunda bütünlük içinde faaliyette bulunmaktır.
Gençlik Kollarının temsili, dış yazışmaları ve teşkilatlanması Gençlik Politikaları
Başkanlığı tarafından yapılır.
VI – GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATININ OLUŞUMU VE ORGANLARI
Madde 6- Gençlik Kolları teşkilatının organları aşağıdaki gibidir;
A – İlçe Gençlik Kolları
a – İlçe Gençlik Kolu Başkanı
b – İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
c – Belde, Mahalle, Köy Gençlik Kolu Temsilciliği
B – İl Gençlik Kolları
a – İl Gençlik Kolu Başkanı
b – İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
C – Gençlik Politikaları Başkanlığı Genel Merkez Teşkilatı
a – Gençlik Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcılıkları
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b – Gençlik Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu
c – Gençlik Politikaları Başkanlığı Gençlik İstişare Kurulu
Madde 7- Gençlik Kollarının ilçe ve il teşkilatlanmalarında %25 cinsiyet kotası uygulanır.
Nüfusu 50.000’in altında olan yerleşim yerlerindeki teşkilatlar, yeter sayıda talep bulunmaması halinde diğer cinsten en az 1 yönetim kurulu üyesine sahip olmak şartı ile bu kuraldan
istisnadır.
Gençlik kolu mensubu üye 30 yaşını doldurunca gençlik kolu üyeliği sona erer. Ancak, 30
yaşını doldurmadan önce gençlik kolu kademe organlarında görev almış olanların görevleri
görev dönemi sonuna kadar devam eder.

A – İLÇE GENÇLİK KOLLARI
Madde 8- İlçe Gençlik Kolları faaliyetlerini ilgili ana kademe Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının koordinasyonunda yürütür.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı, ana kademe İlçe Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın
katılma hakkına sahiptir.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı, parti ilçe teşkilatına kayıtlı 18 – 30 yaş aralığında üyelerinin gizli
oylaması ve oyların açık tasnifi usulü ile seçilir.
İlçe Gençlik Kolu Başkanının seçimi hakkında usulü işlemler İlçe Başkanlığı eliyle yürütülür.
İlçe Gençlik Kolu Başkanının seçimi yeri, günü, saati ve seçime katılacak 18 – 30 yaş aralığındaki İYİ Parti üyelerini belirleyen listeler, seçimden en az on beş gün önce İlçe Başkanlığında üye adres ve telefon bilgilerini ihtiva eder şekilde ilan edilir.
Listelere itirazlar İlçe Başkanlığına yapılır.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı seçimine katılımın yüksek olmasının sağlanması adına İlçe Başkanı yazılı ve sözlü duyuru yöntemlerini arttırmakta görevli ve yetkilidir.
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Seçimler en geç 10:00 da başlamak ve en geç 16:00 da bitirilmek üzere yapılır.
Seçim günü ilan edilen saate kadar üye listesini imzalayan hazirunlar ile İlçe Sekreteri veya
İlçe Başkanının görevlendireceği ilçe yönetim kurulu üyesi tarafından seçim açılır.
Seçim için bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katip üyeden oluşan Seçim Divanı oluşturulur.
Seçim Divanı için önergeler, hazirun tam sayısının en az onda birinin imzası ile seçimi açan
kişiye verilir. Divan Başkan ve üyeleri seçimi, el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır.
Seçilme yeterliliğine sahip 18 – 30 yaş aralığındaki her Parti üyesi, hazirun tam sayısının en
az yirmide birinin teklifi ile İlçe Gençlik Kolu Başkanı seçimlerinde adaylığını koyabilir veya
aday gösterilebilir.
Adayların isimleri yanlarına kutucuk koyulmak suretiyle Seçim Divanı tarafından belirlenen
üç kişilik heyet tarafından bir pusula haline getirilir ve İlçe Başkanlığı mührü ile mühürlenir.
Mühürlenen pusulalar gizli oy kullanma bölmesinde hazır edilir. Hazirun üyeler gizli bölmede
hazır edilen pusulalarda tercih ettikleri adayın yanındaki kutucuğa işaret koyarlar. İşaretledikleri pusulayı üç kişilik heyetten aldıkları zarfın içine koymak suretiyle sandığa atarlar.
Hazirun oyunu bizzat kullanır. Birden fazla tercihin işaretlendiği, birden fazla pusulanın zarfın
içine yerleştirildiği oylar geçersiz sayılır.
Tüm hazirunun oy kullanmasına müteakip veya saat 16:00 itibariyle seçimler biter. Sandıklar
açılır ve oy sayım dökümü yapılır.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, divan kurulu başkan ve
üyeleri tarafından imzalanır. En yüksek oyu alan İlçe Gençlik Kolu Başkanı seçilir.
İlçe Gençlik Kolu Başkanının görevi İlçe Kongresine kadar devam eder.
İlçe Gençlik Kolu için ilçe sınırları içerisinde ilçe gençlik kolu başkanı seçimi yapabilecek
yeter sayıda 18 – 30 yaş aralığında üye bulunmaması halinde Gençlik Politikaları Başkanı
tarafından İlçe Gençlik Kolu Başkanı ataması yapılır.
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İlçe Gençlik Kolu Başkanının istifası, ölümü, üyeliğinin düşmesi, Gençlik Politikaları Başkanı tarafından azli veya görevden el çektirilmesi hallerinde oluşturulmuş ve onaylanmış İlçe
Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi içinde oy çokluğu ile bir başkan seçer. İlçe Gençlik Kolu
Başkanı pozisyonunun boşalmasını takip eden 30 gün içinde İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun bir başkan seçememesi halinde Gençlik Politikaları Başkanı tarafından İlçe Gençlik
Kolu Başkanı ataması yapılır.
İlçe Gençlik Kolu Başkanlığında meydana gelen değişikliklerde yeni gelen İlçe Gençlik Kolu
Başkanı yerine geldiği başkandan kalan görev süresini tamamlar.

a – İlçe Gençlik Kolu Başkanı
Madde 9- İlçe Gençlik Kolu Başkanı; İYİ Gençliğin ilçedeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, belde, mahalle ve köy temsilciliklerinin denetimini
gerçekleştirir.
Belde, mahalle ve köy temsilcilikleri için ilçe Gençlik Kolu Yönetim kurulunun teklifi üzerine
atama kararı alır. Atama kararını İl Gençlik Kolu Başkanının oluruna sunar. Belde, mahalle
ve köy temsilcilikleriyle düzenli toplantılar yapar.
İlçe Gençlik Kolu Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve ilçe Gençlik Kolu Yönetim kuruluna başkanlık ederek, gençlik faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. İlçe İYİ
Gençlik adına yazışmaları yapar.
İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı faaliyetleri, Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Divan Kurulu
Üyesinin koordinasyonunda İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından yürütülür.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı işbu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarla;
• Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından oluşturulan ve programlanan gençlik çalışma ve programlarını yürütmek üzere bağlı bulunduğu İl Gençlik Kolu Başkanlığından
temin eder.
• İlçe gençlik kolu başkanlığı bünyesinde çalışmaları yürütecek yönetim kurulunu işbu
yönetmelikte belirtilen sayıda atar.
• 18 – 30 yaş aralığındaki parti üyelerinin ve ilçe gençlik kolu mensuplarının parti programını ve tüzüğünü özümsemesini koordine eder.
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• Vatandaşların özellikle gençliğin, İYİ partinin siyasi görüşlerine olan ilgisini arttırmak
için etkinlikler, konferanslar, söyleşiler ve diğer faaliyetler düzenler.
• İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı olarak, belde, mahalle ve köy birimlerinden aldığı raporlar
doğrultusunda aylık periyotlar halinde iki nüsha halinde faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporunun bir nüshasını saklar diğer nüshasını İl Gençlik Kolu Başkanına iletir.
• İlçesinin gençlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlarının iyileştirilmesi adına
düzenleyeceği etkinliklerde bölgesinin önde gelen insanlarının fikir ve görüşlerinden
yararlanır, bahsi geçen kişilerin etkinliklere katılımını sağlar.
• İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından aylık periyotlar halinde yapılacak İl ve İlçe Gençlik
Kolu Başkanları toplantısına iştirak eder

b – İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
Madde 10- İlçe Gençlik Kolları;
• Nüfusu 20.000’e kadar olan ilçelerde 5,
• Nüfusu (20.000 - 50.000) olan ilçelerde 7,
• Nüfusu (50.000 - 100.000) olan ilçelerde 9,
• Nüfusu (100.000 - 250.000) olan ilçelerde 11,
• Nüfusu 250.000’i aşan ilçelerde 13 üyeden oluşur.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından seçimi takip eden 15 gün içinde İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu oluşturulur.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından oluşturulan İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, İl Gençlik
Kolları Başkanının atama üst yazısı ile birlikte Teşkilattan Sorumlu Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısının onayına sunulur.
Gençlik Politikaları Başkanının Teşkilattan Sorumlu Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısının onayına olur vermesine müteakip İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu görevine başlamış
sayılır.
İlçe Gençlik Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin istifası, ölümü, üyeliğinin düşmesi,
İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından azli veya görevden el çektirilmesi hallerinde İlçe Gençlik
Kolu Yönetim Kurulu atama yöntemi aynen uygulanarak boşalan üyeliğe atama yapılır.
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İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu arasında yetki ve görev dağılımı İlçe Gençlik Kolu Başkanı
tarafından yapılır.
İlçe Gençlik Kolu Başkanının koordinasyonu ve görevlendirmeleri doğrultusunda İlçe Gençlik Kolu Başkanının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur.
Belde, Mahalle, Köy Gençlik Kolu Temsilciliği için İlçe Gençlik Kolu Başkanına teklifte bulunur.

c – Belde, Mahalle, Köy Gençlik Kolu Temsilciliği
Madde 11- Belde gençlik kolu temsilciliği il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan
yerlerde kurulur. Belde gençlik temsilcilikleri ilçe Gençlik Kolu Başkanına bağlıdır. Belde
gençlik temsilcisi ilçe Gençlik Kolu Yönetim kurulunun teklifi, ilçe Gençlik Kolu Başkanının
kararı ve il Gençlik Kolu Başkanının oluruyla atanır.
Belde temsilcisi beşten fazla olmamak kaydıyla kendisine yardımcı atayabilir. Belde temsilcisinin görevinin son bulmasıyla yardımcıların görevleri son bulur.
Belde temsilcisinin görev süresi, bağlı olduğu ilçe Gençlik Kolu Başkanının görev süresiyle
sınırlıdır.
İlçe Gençlik Kolu Başkanı ile düzenli toplantılar yaparak aylık periyotlar halinde üç nüshadan
ibaret düzenli raporlar verir. Raporların bir nüshasını saklar.
Madde 12- İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından İYİ Parti 18- 30 yaş aralığındaki üyeleri
arasından köy ve mahalle temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan temsilci kurulları oluşturulabilir.
Mahalle ve köy gençlik kolu temsilcileri; İYİ Parti’yi, İYİ Parti’nin Programını, seçim taahhütlerini ve faaliyetlerini tanıtmak, mahalledeki aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek
ve verilecek İYİ Gençlik görevlerini gerçekleştirmek üzere çalışırlar.
Mahalle ve köy temsilcilerinin görev süreleri bağlı olduğu ilçe Gençlik Kolu Başkanının görev
süresiyle sınırlıdır.
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B – İL GENÇLİK KOLLARI
Madde 13- İl Gençlik Kolları faaliyetlerini ilgili ana kademe Gençlik Politikalarından Sorumlu
İl Başkan Yardımcısının koordinasyonunda yürütür.
İl Gençlik Kolu Başkanı, ana kademe İl Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın
katılma hakkına sahiptir.
İl Gençlik Kolu Başkanı, parti il teşkilatına kayıtlı 18 – 30 yaş aralığında tüm üyelerinin gizli
oylaması ve oyların açık tasnifi usulü ile seçilir.
İl Gençlik Kolu Başkanının seçimi hakkında usulü işlemler İl Başkanlığı eliyle yürütülür.
İl Gençlik Kolu Başkanının seçimi yeri, günü, saati ve seçime katılacak 18 – 30 yaş aralığındaki İYİ Parti üyelerini belirleyen listeler, seçimden en az on beş gün önce İl Başkanlığında
üye adres ve telefon bilgilerini ihtiva eder şekilde ilan edilir.
Listelere itirazlar İl Başkanlığına yapılır.
İl Gençlik Kolu Başkanı seçimine katılımın yüksek olmasının sağlanması adına İl Başkanı
yazılı ve sözlü duyuru yöntemlerini arttırmakta görevli ve yetkilidir.
Seçimler en geç 10:00 da başlamak ve en geç 16:00 da bitirilmek üzere yapılır.
Seçim günü ilan edilen saate kadar üye listesini imzalayan hazirunlar ile İl Sekreteri veya İl
Başkanının görevlendireceği il yönetim kurulu üyesi tarafından seçim açılır.
Seçim için bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katip üyeden oluşan Seçim Divanı oluşturulur.
Seçim Divanı için önergeler, hazirun tam sayısının en az onda birinin imzası ile seçimi açan
kişiye verilir. Divan Başkan ve üyeleri seçimi, el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır.
Seçilme yeterliliğine sahip 18 – 30 yaş aralığındaki her Parti üyesi, hazirun tam sayısının
en az yirmide birinin teklifi ile İl Gençlik Kolu Başkanı seçimlerinde adaylığını koyabilir veya
aday gösterilebilir.
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Adayların isimleri yanlarına kutucuk koyulmak suretiyle Seçim Divanı tarafından belirlenen
üç kişilik heyet tarafından bir pusula haline getirilir ve İl Başkanlığı mührü ile mühürlenir. Mühürlenen pusulalar gizli oy kullanma bölmesine hazır edilir. Hazirun üyeler gizli bölmede hazır edilen pusulalarda tercih ettikleri adayın yanındaki kutucuğa işaret koyarlar. İşaretledikleri
pusulayı üç kişilik heyetten aldıkları zarfın içine koymak suretiyle sandığa atarlar.
Hazirun oyunu bizzat kullanır. Birden fazla tercihin işaretlendiği, birden fazla pusulanın zarfın
içine yerleştirildiği oyla geçersiz sayılır.
Tüm hazirunun oy kullanmasına müteakip veya saat 16:00 itibariyle seçimler biter. Sandıklar
açılır ve oy sayım dökümü yapılır.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, divan kurulu başkan ve
üyeleri tarafından imzalanır. En yüksek oyu alan İl Gençlik Kolu Başkanı seçilir.
İl Gençlik Kolu Başkanının görevi İl Kongresine kadar devam eder.
İl Gençlik Kolu için il sınırları içerisinde il gençlik kolu başkanı seçimi yapabilecek yeter sayıda
18 – 30 yaş aralığında üye bulunmaması halinde Gençlik Politikaları Başkanı tarafından İl
Gençlik Kolu Başkanı ataması yapılır.
İl Gençlik Kolu Başkanının istifası, ölümü, üyeliğinin düşmesi, Gençlik Politikaları Başkanı
tarafından azli veya görevden el çektirilmesi hallerinde oluşturulmuş ve onaylanmış İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi içinde oy çokluğu ile bir başkan seçer. İl Gençlik Kolu Başkanı
pozisyonunun boşalmasını takip eden 30 gün içinde İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun bir
başkan seçememesi halinde Gençlik Politikaları Başkanı tarafından İl Gençlik Kolu Başkanı
ataması yapılır.
İl Gençlik Kolu Başkanlığında meydana gelen değişikliklerde yeni gelen İl Gençlik Kolu
Başkanı yerine geldiği başkandan kalan görev süresini tamamlar.

a – İl Gençlik Kolu Başkanı
Madde 14- İl Gençlik Kolu Başkanı; İYİ Gençliğin ildeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir
şekilde yürütülmesini sağlayarak, ilçe Gençlik Kolu Başkanı ve yönetim kurullarının denetimini gerçekleştirir
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İlçe Gençlik Kolu Başkanı tarafından oluşturulan İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun atama
kararını Teşkilattan Sorumlu Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısının onayına sunar.
İl Gençlik Kolu Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve İl Gençlik Kolu Yönetim kuruluna
başkanlık ederek, gençlik faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. İl İYİ Gençlik
adına yazışmaları yapar.
İl Gençlik Kolu Başkanlığı faaliyetleri, Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Divan Kurulu
Üyesinin koordinasyonunda İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından yürütülür.
İl Gençlik Kolu Başkanı, Gençlik Politikaları Başkanlığı Gençlik İstişare Kurulunun doğal
üyesidir.
İl Gençlik Kolu Başkanı işbu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarla;
• İlçe Gençlik Kolları Başkanları arasında koordinasyonu sağlar ve en yüksek faydanın
sağlanması yönünde ilçelerin irtibatlanmasına öncülük eder.
• Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından oluşturulan ve programlanan gençlik çalışma ve programlarını İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığından temin eder.
• İl gençlik kolu başkanlığı bünyesinde çalışmaları yürütecek yönetim kurulunu işbu yönetmelikte belirtilen sayıda atar.
• 18 – 30 yaş aralığındaki parti üyelerinin ve il gençlik kolu mensuplarının parti programını ve tüzüğünü özümsemesini koordine eder.
• Vatandaşların özellikle gençliğin, İYİ partinin siyasi görüşlerine olan ilgisini arttırmak
için etkinlikler, konferanslar, söyleşiler ve diğer faaliyetler düzenler.
• İl Gençlik Kolu Başkanlığı olarak, ilçe gençlik kolu başkanlarından aldığı raporlar doğrultusunda aylık periyotlar halinde iki nüsha halinde faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet
raporunun bir nüshasını saklar diğer nüshasını Gençlik Politikaları Başkanlığına iletir.
• İlinin gençlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlarının iyileştirilmesi adına
düzenleyeceği etkinliklerde bölgesinin önde gelen insanlarının fikir ve görüşlerinden
yararlanır, bahsi geçen kişilerin etkinliklere katılımını sağlar.
• Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından aylık periyotlar halinde yapılacak Gençlik
İstişare Kurulu toplantılarına iştirak eder.
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b – İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
Madde 15- İl Gençlik Kolları;
• Nüfusu 300.000’e kadar olan illerde 13,
• Nüfusu (300.000 - 1.000.000) olan illerde 17,
• Nüfusu (1.000.000 - 3.000.000) olan illerde en az 19 en çok 25,
• Nüfusu 3.000.000’u aşan illerde en az 25 en çok 37 üyeden oluşur.
İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından seçimi takip eden 15 gün içinde İl Gençlik Kolu Yönetim
Kurulu oluşturulur.
İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından oluşturulan İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, Teşkilattan
Sorumlu Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısının hazırlayacağı atama üst yazısı ile birlikte
Gençlik Politikaları Başkanının oluruna sunulur. Olur verilmesine müteakip İl Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu görevine başlamış sayılır.
İl Gençlik Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin istifası, ölümü, üyeliğinin düşmesi, İl
Gençlik Kolu Başkanı tarafından azli veya görevden el çektirilmesi hallerinde İl Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu atama yöntemi aynen uygulanarak boşalan üyeliğe atama yapılır.
İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu arasında yetki ve görev dağılımı İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından yapılır.
İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, İl Gençlik Kolu Başkanının koordinasyonu ve görevlendirmeleri doğrultusunda İl Gençlik Kolu Başkanının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde
yardımcı olur.
İl Gençlik Kolu Yönetim kurulu İYİ Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve
görüşlerini halka ve Türk gençliğine doğru ve şeffaf bir biçimde anlatmak için gerekli çalışmayı yapar. İYİ Parti’ye ve İYİ Parti Programına karşı yapılabilecek eleştirileri yanıtlar.
İl çevresinin özellikle gençlik yönünden genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yerel sorunlarını
inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Üniversitelerle, meslek ve sivil toplum örgütleriyle,
sendikalarla, medya kuruluşlarıyla yapıcı temaslar kurma yoluyla özellikle Türk gençliğinin
sorunlarının gündeme getirilmesine, kamuoyu önünde tartışılmasına ve nihayetinde çözüme
ulaşmasına katkıda bulunur.
İl çevresinde siyasal, sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler organize eder ve bu faaliyetlerini İl
Gençlik Kolu Başkanı aracılığıyla Gençlik Politikaları Başkanlığına rapor halinde sunar.
Yönetmelik
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C – GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 16- Gençlik Politikaları Başkanlığı Genel Merkez Teşkilatı İYİ Parti Tüzüğünün 57/A
maddesinin amir hükmü gereğince Gençlik Politikaları Başkanlığına bağlı olarak faaliyet
gösterir.
Gençlik Kollarının temsili, dış yazışmaları ve teşkilatlanması Gençlik Politikaları Başkanlığı
eliyle yürütülür.
Gençlik Politikaları Başkanlığı, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
olan bir başkan ve Genel Başkan oluruyla atayacağı dört Başkan Yardımcısı ve bir sekretaryadan oluşur.
Gençlik Politikaları Başkanı, Gençlik Politikaları Başkanlığı Genel Merkez Teşkilatı bünyesi
altında kendisine bağlı ve yardımcılarının koordine edeceği bir yürütme kurulu kurar.
Gençlik Politikaları Başkanı gerekli gördüğü konu, alan ve sayıda olmak üzere yardımcılarının koordine edeceği yürütme kurulu üyelerini belirler.
Hizmet ve çalışma şartlarının gereği olarak Yürütme Kurulunun üye sayısını azaltmaya, yeni
görev alanları ihdas ederek arttırmaya Gençlik Politikaları Başkanı yetkilidir.

a – Gençlik Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcılıkları
Madde 17- Gençlik Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcılıkları;
• Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı
• Genç Sorunlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
• Kapı Siyaseti Ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
• Raporlama, Dökümantasyon Ve Proje Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı
• Sekreterya
Olarak düzenlenmiştir.
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1 – Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı
İYİ Parti Gençlik Kolu il ve ilçelerdeki teşkilatlanması faaliyetleri ile teşkilatların Gençlik
Politikaları Başkanlığı ile koordinasyonunu yürütür.
İYİ Parti Gençlik Kolları teşkilatlarının tam bir uyum içinde çalışmasın gözetir.
18 – 30 Yaş aralığında İYİ Parti üyelerinin gençlik kolları teşkilatında aktif biçimde çalışması
için gerekli çalışmaları yapar.
İl Gençlik Kolları Başkanının atama üst yazısı ile birlikte sunduğu İlçe Gençlik Kolu Başkanı
tarafından oluşturulan İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu listesini Gençlik Politikaları Başkanının oluruna sunmak üzere onaylar.
İl Gençlik Kolu Başkanı tarafından oluşturulan İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu listesini hazırlayacağı atama üst yazısı ile birlikte Gençlik Politikaları Başkanı oluruna sunar.
İYİ Parti Gençlik Kolları üniversite teşkilatlanması için gerekli yöntemleri belirlemek, hayata
geçirmek ve Gençlik Politikaları Başkanı oluru ile temsilciler atamak.
Türkiye’nin coğrafi yedi bölgesi ile üniversitelerde İYİ Gençlik teşkilatlanmasının en yüksek
düzeyde verimli biçimde gerçekleştirilmesi için Gençlik Politikaları Başkanı oluru ile yeterli
sayıda yardımcı atamak.
Gençlik Politikaları Başkanı tarafından verilecek koordinasyon görevi doğrultusunda Gençlik
Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu ve alt komisyonları ile tam bir uyum içerisinde çalışmalar yapmak.
Gençlik Politikaları Başkanlığı teşkilatlanması çerçevesinde ilçe ve il teşkilatlarından gelen
faaliyet raporlarını derleyerek ayda bir hazırlayacağı teşkilatlanma raporunu Gençlik Politikaları Başkanına sunmak.
2 – Genç Sorunlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Genç nüfusu yüksek olan ülkemizde, gençliğe umut olmayı ilke edinmek, genç sorunlarının
çözümlerine vakıf olmak ve somut adımlar atmak
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Gençliğin temel sorunu olan “işsizlik” konusunda, somut politikalar üreterek işsiz gençlere
İYİ Parti’nin tanıyacağı fırsatları ve genç işsizliği sorununa çözümlerini anlatmak
Erken yaşta çalışmak zorunda kalan gençlerin sosyal sorununa çözümler üretmek
Üniversitelerde okuyan gençlerin mezun olmalarını beklemeden, kariyerlerini uzmanlaşacakları
alanlara göre yönlendirecek planlamalar yapmak ve onlara umut olacak gençlik hareketinin
İYİ Parti’nin vereceğini aşılamak.
İYİ Parti’ye aidiyet duygusunu arttırmak ve gençliğin bilinçli bir vatandaş olabilmeleri, hayat
becerileri kazanmaları, sosyalleşme önündeki engelleri aşmaları ya da benzeri amaçlar için
faaliyetler düzenlemek.
Gelecek kaygısının gençler için bir kader değil, İYİ Parti’nin bunu değiştirecek bir siyasi
hareket olduğunu, gücünü ve dinamiklerini gençlerden aldığını, onları benimseyen siyasi
politikalar üreteceğine olan inancı sağlamak.
Mevcut gençlik sorunlarının temeline inmek için, gençlerin İYİ Parti’ye gönüllülük esasını gözeterek katılımlarını sağlamak ve bu gençlik çalışmasını, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda
kurgulamak.
Gençlerin sorunlarıyla ilgili, gençleri bir araya getirmek, birlikte hareket ettikleri İYİ Parti
Gençlik Politikaları Başkanlığı himayesinde konferans, seminer, çalıştay, panel vb. organizasyonlar planlamak.
Tecrübeli siyasetçilerin siyasi tecrübelerinden yararlanabilecekleri, İYİ Parti disiplini altında
kendilerine prensip haline getirecekleri konuların konuşulduğu sosyal paylaşım, etkileşim ve
eğitim ortamları hazırlamak.
Gençlik Politikaları Başkanı tarafından verilecek koordinasyon görevi doğrultusunda Gençlik
Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu ve alt komisyonları ile tam bir uyum içerisinde çalışmalar yapmak.
Genç Sorunları hakkında ayda bir hazırladığı faaliyet raporunu Gençlik Politikaları Başkanına sunmak.
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3 – Kapı Siyaseti Ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllü Kazanımı konusunda gerekli stratejileri oluşturmak, uygulamak, alınan sonuçları Gençlik Politikaları Başkanına raporlamak, sonuçlar doğrultusunda
gerektiği durumlarda süreç iyileştirmelerini planlamak ve uygulamak.
İYİ Parti’yi daha iyi anlatmak, mevcut seçmen/üye aidiyetini artırmak ve yeni seçmen/üye
kazanmak amacıyla; ülke genelinde seçmenleri ziyaret edecek ekipler oluşturmak, eğitmek,
ziyaret planlamalarını yapmak, ekiplerin ihtiyacı olan materyalleri sağlamak, bu operasyonlar
için tahsis edilecek bütçe ve insan kaynağını en verimli şekilde kullanılmak.
Kapı ziyaretleri dışında, telefon aramaları ile de seçmene/potansiyel üyelere ulaşmak için
çağrı merkezi planlaması yapmak, çağrı merkezi üzerinden gidecek mesajları hazırlamak,
çağrı merkezi ekiplerini eğitmek, sevk ve idaresini yapmak.
Kapı siyaseti çalışmalarına destek olmak amacıyla dijital medya çalışmaları planlamak ve
uygulamak.
Resmi parti üyeliği olmadan da İYİ Parti adına faaliyet gösterecek genç gönüllüler kazanmak
için, mevcut veya ilave olarak kurulabilecek ekiplerle; özellikle gençlerin yoğun vakit harcadığı bölgelerde – eğitim öğretim kurumları, spor, sanat, kültür, eğlence merkezleri, yurtlar,
vb. gibi – ziyaretler ve etkinlikler düzenlemek, gençlere İYİ Parti’yi anlatacak ve partiye davet
edecek materyaller hazırlamak.
Genç gönüllü kazanmak amacıyla dijital medya çalışmaları planlamak ve uygulamak.
Gençlik Politikaları Başkanı tarafından verilecek koordinasyon görevi doğrultusunda Gençlik
Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu ve alt komisyonları ile tam bir uyum içerisinde çalışmalar yapmak.
Kapı Siyaseti Ve Genç Gönüllüler hakkında ayda bir hazırladığı faaliyet raporunu Gençlik
Politikaları Başkanına sunmak.
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4 – Raporlama, Dokümantasyon Ve Proje Yönetiminden Sorumlu
Yardımcısı

Başkan

Gençlik Politikaları Başkanlığı uhdesinde gerçekleşen tüm etkinlik ve faaliyetlerin; yer, zaman ve içerik açısından raporlanmasını sağlamak.
Gençlik ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları ve verileri takip etmek, bu verileri gençlik adında
doğru strateji ve söylem geliştirilmesi üzerine ilgili birimlere iletmek.
Yapılacak etkinlik ve projelere uygun rapor formatları hazırlamak, Gençlik Politikaları Başkanlığına ulaştırılan raporları arşivlemek.
Gençlik Politikaları Başkanlığı bünyesinde hazırlanan aylık raporları detaylı biçimde gösteren
gençlik politikalarının faaliyetlerini içeren rapor hazırlamak ve ilgililere sunumunu yapmak.
Gençlik Kolları Başkanlığı’nın kullanacağı tüm yazışma ve sunum formatlarını, çalışma şablonlarını oluşturmak,
Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın yazılı tüm evraklarını tasnif ve muhafaza etmek.
Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın süreli yayın, basılı yayın ve bilimsel yayınlarını takip etmek, bu yayınlar için gerekli ekipleri kurmak ve organize etmek.
İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı için hazırlanacak projelerde bir şablon oluşturmak,
bu projeleri değerlendirecek bir ekip kurmak ve bu şablona uygun projeleri “İYİ Parti Gençlik
Politikaları Proje Değerlendirme Kriterleri” ne göre değerlendirmesini yapmak.
Uygulama aşamasına geçmiş projeler için gerekli iletişim ağlarını ve proje ekiplerini kurmak
bununla birlikte proje aktivasyonunu sağlamak.
Projelerin sonunda elde edilen etki ile ilgili gerekli birimlere somut ve güvenilir bilgi sunmak,
proje sonuçlarının detaylı bir şekilde raporlanmasını, sunulmasını sağlamak.
Gençlik Politikaları Başkanı tarafından verilecek koordinasyon görevi doğrultusunda Gençlik
Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu ve alt komisyonları ile tam bir uyum içerisinde çalışmalar yapmak.
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5 – Sekretarya
Gençlik Politikaları Başkanlığının genel çalışma prensipleri çerçevesinde Gençlik Politikaları
Başkanının ve Yardımcılarının görüşmelerini programlamak, randevularını yönlendirmek.
Gençlik Politikaları Başkanlığına gelen, kişiye özel olanlar ve gizli ibareli olanlar hariç olmak
üzere, postayı açar, konu ve önemine göre sınıflandırır, gelen evrakı kaydeder ve Gençlik
Politikaları Başkanına teslim eder.
Gelen evrakları Gençlik Politikaları Başkanı havalesi ile ilgili Başkan Yardımcısına ve Yürütme Kurulu üyesine teslim eder.
Gençlik Politikaları Başkanlığı bünyesinde yapılacak toplantı, etkinlik, görüşme ve her türlü organizasyonun duyurusunu yapar. Organizasyon duyuru için gerekli medya çalışmaları
görsel ve işitsellerinin hazırlanması için Genel Merkez medya birimine gerekli materyalleri
iletir.
Gençlik Politikaları Başkanlığı birimlerine veya birimlerinden gelen ve Gençlik Politikaları
Başkanlığı birimlerine veya birimlerinden giden evrak kayıtlarını tutar, dosyalar ve arşivler.
Gençlik Kolları birimlerinden gelen raporların dosyalamasını yapar.
Gençlik Politikaları Başkanlığı faaliyet ve hizmetlerinin verimli ve organize biçimde düzgün
işlemesi için üstüne düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir.

b – Gençlik Politikaları Başkanlığı Yürütme Kurulu
Madde 18- Gençlik Politikaları Başkanı tarafından belirlenecek sayıda ve ihtisas alanında
Gençlik Politikaları Başkanlığı Genel Merkez Teşkilatı olarak Gençlik Politikaları Başkanına
bağlı ihtisas yürütme kurulu oluşturulur.
Kurul 15 günde bir olağan olarak toplanır.
Kurul üyeleri atandıkları usul ile Gençlik politikaları Başkanı tarafından görevden alınabilirler.

Yönetmelik

19

Kurul üyeleri sorumlu oldukları ihtisas alanının yürütme kurulu başkanı olarak görev yaparlar.
Kurul üyeleri Gençlik Politikaları Başkanı oluruyla kurullarına atadıkları yeterli sayıda 18 – 30
yaş aralığındaki üyeler ile ihtisas alanında çalışmalar yaparlar.
Gençlik Politikaları Başkanı tarafından verilecek koordinasyon görevi doğrultusunda Gençlik
Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcılarına bağlı olarak yapılan görevlendirmeler içerisinde çalışmalar yaparlar.
Partinin üye sayısını artırmak, özellikle gençlerin partiye üye olmasını sağlamak adına projeler üretirler.
Parti programını tanıtmak ve yaymak için Gençlik Politikaları Başkanı bilgisi ve oluru çerçevesinde toplantılar düzenlemek ve etkinlikler planlamak.
Saha araştırma ve incelemeleri yaparak gençlerin ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının
çözümüne çalışmak.
Parti ana kademe etkinliklerinde ve seçimlerde ana kademe teşkilatları ile yapılacak çalışmaları planlamak.
Kurultaylarda ve Başkanlık Divanında alınan kararların gençlik çalışmalarına dönüşmesi için
gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmak.
Ülke içinde ve dışında gençlik hareketlerini izlemek, analiz etmek, Gençlik Politikaları
Başkanına sunmak ve bu yapılar ile iletişim yöntemlerini belirlemek.
Olağan kurultay döneminde ikiden az olmamak üzere gençlik çalıştaylarına ilişkin hazırlıkları
yapmak.
Parti içi çalışmalarında ana kademe organları ile işbirliği ve eşgüdüm sağlamaktır.

c – Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulu
Madde 19- Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulu İl Gençlik Kolları Başkanlarından
oluşur. Kurul İl Gençlik Kolları Başkanlarından oluşması sebebiyle yönetmelikte belirtilen
cinsiyet kotası bu kurul için aranmaz.
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Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulu ayda bir kez üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu
ile toplanır. Üst üste 3 toplantıya katılmayan üye kurul toplantılarına bir daha iştirak edemez.
Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulu görevi bir sonraki olağan kurultaya kadar devam eder. Üyelerinde meydana gelen değişikliklerde yeni gelen üye kalan görev süresini
tamamlar.
Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulu Gençlik Politikaları Başkanı başkanlığında ve
başkan yardımcılarının katılımı ile toplanır. Gençlik Politikaları Başkanı gerekli gördüğü yürütme kurulu üyesinin veya üyelerinin toplantıya katılımını isteyebilir.
Gençlik Politikaları Başkanlığı İstişare Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar açık oyla alınır. Kararların gizli oyla alınmasına, katılanların salt çoğunluğu ile karar
verilebilir.
İYİ Parti Gençlik Kolları politika ve faaliyetlerini değerlendirmek, Gençlik Politikaları Başkanlığı
bünyesinde hazırlanan faaliyet raporlarını tartışmak ve alınması gereken tedbirler ile ilgili
hazırlanan çalışma takvimini tartışmak.
Gençlik Politikaları Başkanının teklif ettiği konuları tartışmak ve gereği halinde bu hususta
karar almak.
Madde 20 - Gençlik kolları faaliyetleri kapsamında parti tüzüğünde belirlenen kurallar doğrultusunda ana kademe Genel Merkez Başkanlığı birimlerine veya bu Başkanlık birimlerinden görevlendirmeler yapılabilir.

ARŞİV KULLANILACAK ENVANTERİN KAYDI
Madde 21 - Gençlik Kolları faaliyetlerinde kullanacağı her türlü envanter, yazılı ve basılı
dokümanın bir örneği Gençlik Kolları envanter defterine ve belirlenecek gerekli defterlere
kaydedilir.
Gençlik faaliyetlerinde envanter defterinde kayıtlı olmayan, parti kurumsal kimliği altında tanımlanmamış veya parti makamları tarafından uygunluk verilmemiş yazılı ve basılı doküman
kullanılamaz.
Doküman içeriğinin parti ilkeleri ile hukuka ve ahlak uygunluğu Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının sorumluluğundadır.
Yönetmelik

21

AZİL VE FESİH
Madde 22 - Genel Başkan ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
bu yönetmelikte gösterilen her kademe gençlik kolu başkan ve yönetimini doğrudan azil
yoluyla görevden alabileceği gibi Gençlik Kollarının herhangi bir birimini feshetmeye de yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
Madde 23 - Bu Yönetmelik, Genel İdare Kurulunun kabulünü izleyerek yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik Politikaları Başkanı sıfatıyla Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yürütür.
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