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BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

Partinin Adı, Merkezi ve Özel İşa 
re t i : 
MADDE 1 — Anavatan Partisi, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İn
san Hakları Beyannamesi, Siyasi Par
tiler Kanunu ve diğer kanunların 
esas ve sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren siyasi bir teşekküldür. 

Partinin Genel Merkezi Ankara'
dadır. 

Partinin özel işareti, ilişik şekilde 
görüldüğü gibi bal arısı ve peteği şek
lindeki Türkiye haritasıdır. 

Gaye : 
MADDE 2 — Anavatan Partisi, 

milli hakimiyeti ve milletin üstünlü
ğünü, milli birlik ve bütünlüğü her 
şeyin üzerinde telâkki eden, 

Millet iradesinin tecellisinin ve 
millet hakimiyetinin tesisinin, ancak 
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halkın serbest oyunun esas olduğu 
hür, demokratik düzen içinde müm
kün olabileceğine inanan, 

İnsanın temel hak ve hürriyetle
rini vazgeçilmez kabul eden, 

«Adalet Mülkün Temelidir» anla
yışına sahip, 

Milliyetçiliği, milli ve manevi de
ğerlere bağlılığı düstur ittihaz eden, 

Cumhuriyetimizin kurucusu bü
yük önder Atatürk'ün ilke ve inkılâp
ları istikametinde muasır medeniyet 
seviyesine erişmeyi hedef alan, 

«Asıl olan fertlerin ve topluluğun 
mutluluğudur» görüşü içerisinde sos
yal adalete ve fırsat eşitliğine inan
mış, 

İktisadi kalkınmanın hızlandırıl
masını, işsizliğin ve fakirliğin kaldı
rılmasını, gelir dağılımı farklılıkları
nın azaltılarak refahın yaygınlaştı
rılmasını öngören. 

İktisadi gelişmede fertlerin teşeb
büs gücünü esas kabul eden; gelece-
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ğimizin teminatı olan gençlerimizin 
modern ve ileri Türkiye idealine bağ
lı, milli ve ahlâki değerlerimizi be
nimsemiş, ilmi düşünceye sahip, her
kese karşı sevgi, saygı, müsamaha 
besleyen, medeni birer insan olarak 
yetişmelerini milli eğitimin esası sa
yan, 

Demokratik siyasi mücadelede 
tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere 
hürmet olarak gören; hür, bağımsız, 
gelişmiş, itibarlı büyük ve güçlü Tür
kiye idealine ulaşmayı gaye edinen. 

Siyasi bir partidir. 
Partimizin programında ve bu 

programda, belirtilen esasların ışığın
da öngörülen hususların gerçekleş
mesi maksadıyla her çeşit sosyal, ik
tisadi, idari, hukuki, politik ve diğer 
tedbirlerin alınması ve uygulanması 
için çalışmayı ve mücadele etmeyi 
Aziz Milletimize karşı vazgeçilmez 
görevimiz sayar, siyasi parti oluşu
muzun sebebi görürüz. 

«0» 
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İKİNCİ KISIM 
TEŞKİLÂT 

BİRİNCİ BÖLÜM 
ÜYELER 

Üye Olma Şart lan : 

MADDE 3 — Anavatan Partisine: 

a — Partinin Tüzük ve Progra
mını kabul ettiğini bir beyanname 
ile belirten, 

b — Partiye belirli bir aidatı öde 
meyi taahhüt eden, 

c — Yirmibir yaşını dolduran, 
medeni ve siyasi hakları kullanma 
ehliyetine sahip bulunan, 

d — Başka bir siyasi partinin 
üyesi olmayan. 
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Her Türk vatandaşı üye olabilir. 

Aşağıda yazılı kimseler parti 
üyesi olamazlar ve üye kaydedilemez
ler. 

a — Hakimler ve savcılar, yük
sek yargı organları mensupları, yük
sek öğretim kurumlarındaki öğretim 
elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu 
üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları
nın memur statüsündeki görevlileri 
ile yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görev
lileri, özel kanunla veya özel kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulmuş bankaların ve teşekküllerin 
yönetim ve denetim işlerinde çalışan
lar ile aylık ve yevmiyeli memurları 
ve kamu yararına çalışan dernekler
den özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış olanların 
merkez kurullarında görev alanlar, 
öğrenciler ve Silâhı] Kuvvetler men
supları. 
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b — Kamu hizmetlerinden ya
saklılar, 

c — Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolaylı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık suçları, resmi iha
le ve alım satımlara fesat karıştırma 
veya Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından biriyle mahkûm olanlar. 

d — Herhangi bir suçtan dolayı 
ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 
üç yıl veya daha fazla hapis cezası
na mahkûm olanlar, 

e — Türk Ceza Kanununun 312 
nci maddesinin ikinci fıkrasında ya
zılı halkı sınıf ,ırk, din, mezhep ve
ya bölge farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik etme suç
larından mahkûm olanlar, 

f — Türk Ceza Kanununun 536 
ncı maddesinin birinci, ikinci ve 
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üçüncü fıkralarında yazılı eylemler
le aynı kanunun 537 nci maddesinin, 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemek
ten mahkûm olanlar, 

Üyeliğe Giriş, Partiye Kayıt ve 
Üyeliğin Sona Ermesi: 

MADDE 4 — A) Üyeliğe giriş, 
Partiye kayıt: 

Anavatan Partisi'ne girmek iste
yenler .kanuni ikametgâhlarının bağ
lı bulunduğu ilçe yönetim kuruluna 
alındı belgesi karşılığında en az iki 
parti üyesinin tezkiyesini taşıyan gi
riş beyannamesini verir veya posta 
ile gönderirler. 

İlçe yönetim kurulu isteklinin 
Partiye alınmasında, bu tüzüğün 3. 
maddesine göre engel hali olup ol
madığını araştırır ve kararını 15 gün 
içinde verir. 
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Müracaat kabul edilmişse, be
yanname sahibi, müracaatının tarih 
ve sırasına göre üye kayıt defterine 
kaydedilir ve durum kendisine 10 
gün içerisinde yazı ile bildirilir. Üye
ye kimlik kartı verilir. 

Müracaat reddedilmiş ise istek 
sahibi, 7 gün içinde, ilçenin bağlı ol
duğu il yönetim kuruluna itiraz ede
bilir, îl yönetim kurulu itirazı 10 gün 
içinde inceleyerek müsbet veya men
fi bir karara bağlar. Bu karar kesin
dir. 

Bir partili yalnız bir ilçede kay
dolabilir. Partilinin partideki kaydı, 
kanuni ikametgâhı değişmedikçe baş
ka bir ilçeye nakledilemez. 

B) Üyediğin sona ermesi : 
Anavatan Partisi üyeliği aşağıda

ki sebeplerle sona erer : 
a.) İstifa, 
b) Ölüm, 
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c) Başka bir parti üyeliğine in
tisap etme. 

Bu hallerin vukuunda durumun 
belgelenmesi şarttır. 

d) Tüzüğün 3. maddesinde zikre
dilen üye olma şartlarını herhangi 
bir sebeple sonradan kaybedenler ile 
üyeliğe giriş beyannamesini imzala
dıkları tarihte bu şartlan haiz olma
dıkları sonradan anlaşılanların; 

Üyelik kayıtları ilçe yönetim ku
rulu kararıyla silinir. 

İlçe başkanı üyelik kaydı siline 
ne, tebligat yapar. 

İlgili üye, kaydının silinmesi ka-
ranna karşı, beş gün içinde il yöne
tim kuruluna itirazda bulunabilir. 
İlk yönetim kurulunun karanna kar
şı, üyenin, beş gün içinde, Genel 
Başkanlığa itiraz hakkı vardır. Ge
nel Başkanlığın kararı kesindir. 
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Genel Merkezce Partiye Kabul ve 
Kayı t : 

MADDE 5 — Anavatan Partisi'ne 
kaydolmak isteyen memlekete büyük 
hizmeti geçmiş kimseler Merkez Ka
ra r ve Yönetim Kurulu'nca partiye 
kabul edilirler. Bunların giriş beyan
nameleri kanuni ikametgâhlarının 
bulunduğu ilçeye gönderilerek kayıt
lan yaptırılır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kuru
lu'nca partiye kabul edilen kimseler 
hakkında partinin diğer organların
ca hiç bir itiraz ileri sürülemez. 

Eski Partililerin, Partiden Ayrıl
mış Olanların Yeniden Kabulü : 

MADDE 6 — Partiden ayrılanla
rın yeniden kabulü, il yönetim kuru
lunun karan iîe mümkündür. İl yöne
tim kurulu, karar vermeden önce, il
çe yönetim kurulunun görüşünü alır. 
Bu karar kesindir. 
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Partiden daha önce ayrılmış olan 
il başkanları. Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu 
üyeleri ile milletvekillerinin yeniden 
kabulü ancak Merkez Karar ve Yö
netim Kurulu'nun kararı ile müm
kündür. Bu karar kesindir. 

Üyelerin Parti İçi İlişkileri : 

MADDE 7 — Parti Üyeleri: 

a) T.C. Anayasasına ve kanun
larına, partinin program, tüzük ve 
yönetmeliklerinde belirtilen hüküm
lere ve bunlara uygun olarak parti
nin yetkili organlarınca verilen ka
rarlara uymayı, 

b — Partinin tüzük ve progra
mında yer alan gayeyi kendilerine 
hedef olarak seçen; aynı fikir, inanç 
ve kanaati paylaşan, üyeler arasında 
bulunması gereken dostluk, kardeş
lik ve arkadaşlık bağlarıyla bağlı ola
rak çalışmayı, 
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c — Her türlü parti faaliyetlerin
de açık, serbest ve hür tartışmayı 
esas almayı, 

d — Partinin gayesini, bu gayeye 
ulaşmak için vadettiği ilkelerini yay
mak için gayret sarfetmeyi, 

e — Seçimlerde parti adaylarına 
oy vermeyi ve bunların kazanmaları 
için güçleri nisbetinde çalışmayı, 

f — Partinin birliğini, parti için
deki sevgi, saygı, huzur ve ahengi 
bozacak davranışlardan sakınmayı, 

g — Program, tüzük ve yönetme
lik hükümlerine ve yetkili organlar 
tarafından bunlara uygun olarak ve-
rilen kararlara ve yayınlanan bildiri
lere aykırı söz ve yayında bulunmayı, 
bu yolda kışkırtıcı hareketlerden ka
çınmayı, 

Esas ve görev bilirler. 

Üyelerin Parti Dışı İlişkileri: 
MADDE 8 — Parti Üyeleri •. 
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a) Ülkesi ve Milleti ile bölün 
mez bir bütün olan Türkiye Cumhu-
riyeti'nde herhangi bir bölgenin, ır
kın, mezhebin veya sosyal bir sını
fın diğerlerine hakim veya diğerle
rinden imtiyazlı olması hedeflerine 
yönelik faaliyette bulunamazlar. 

b) Yurttaşlara kin, nefret, par
tizanlık gibi zararlı duygu ve fikirle
ri aşılamak suretiyle milli birliği sars
maya ve bozmaya çalışan her türlü 
fikir ve davranışlarla savaşmayı va
tan borcu bilirler. 

c) Milli huzur ve menfaatlerin, 
şahsi menfaat ve huzurdan daha ön
de geldiğine inanan kişiler olarak, 
ister iktidarda, isterse muhalefette 
olsun, Devlet organlarının ve idare 
makamlarının bütün işlemlerinde ka
nun önünde eşitlik ilkesine uygun bir 
şekilde hareket etmelerini sağlama 
hedefini güderler 
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d) Bütün vatandaşlar arasında 
sevgi ve saygıya dayalı, samimi bir 
kardeşlik havasının teessüsü için her 
türlü gayreti gösterirler. 

Parti Üyeliğinin Sağladığı Hak
l a r : 

MADDE 9 — Parti üyeleri her 
türlü görev için seçmek ve seçilmek, 
kongre delegeliğine, kurallardaki baş
kan ve üyeliklere adaylığını koymak, 
seçildikleri takdirde görev almak, ge
nel ve mahalli seçimlerde aday seçi
mi yoklamalarına katılmak, seçildik
leri takdirde parti listelerine girmek, 
parti toplantılarına katılmak, Parti 
program ve tüzüğü'nün uygulanma
sı konusundaki görüşlerini, kademe 
usulüne uymak suretiyle, parti teş
kilâtına ve görevlilerine duyurmak 
hakkına sahiptirler. 

28 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TEŞKİLÂT KADEMELERİ 

Kademeleri oluşturan birimler: 

MADDE 10 — Partinin teşkilâtı 
belde, ilçe, il ve merkez teşkilâtı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti 
Grubu, il genel meclisi ve belediye 
meclisi gruplarından ibarettir. 

Teşkilât kademeleri aşağıdaki 
birimlerden oluşur : 

1. İlçe teşkilâtı: 
İlçe kongresi, 
İlçe başkanı, 
İlçe yönetim kurulu, 
Belde teşkilâtı, 

2. İl teşkilâtı: 
İl kongresi, 
İl başkanı, 
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İl yönetim kurulu, 
İl disiplin kurulu, 

3. Genel Merkez teşkilâtı: 
Büyük kongre, 
Genel Başkan, 
Merkez Karar ve Yönetim Kuru

lu, 
Merkez Disiplin Kurulu, 
Müşterek Disiplin Kurulu, 
4. İl genel meclisi ve belediye 

meclisi parti grupları, 
5. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Parti Grubu, 
Mülki İdare Taksimatına Uymak 

Zorunluğu: 
MADDE 11 — Parti teşkilâtı mül

ki idare bölümlerine paralel olarak: 
Belde teşkilâtı, belediye olan na

hiye ve kasaba merkezlerinde, 
İlçe teşkilâtı illerin merkez ilçe

lerinde ve il'e bağlı ilçelerin merkez 
lerinde, 

30 



1] teşkilâtı ıl merkezlerinde. 
Genel Merkez teşkilâtı Ankara ı ) 

merkezinde, Kurulur. 
Belde teşkilâta yönetim kurulu 

ilçe yönetim kuruluna, ilçe yönetim 
kurulu il yönetim kuruluna, il yöne
tim kurulu Merkez Karar ve Yöne
tim Kuruluna bağlıdır. 

Her türlü mülki idare bölümün
de, yukarıda zikredilen teşkilât bi
rimlerinden sarece biri bulunur. 

Parti Temsilcisi - Yardımcı Ku
rullar : 

MADDE 12 — Köy ve mahalle
lerde, ilçe kongresine katılacak de
lege seçimlerini gerçekleştirmek ve 
gerekli işlemleri yürütmek için her 
mahallede ve köyde partiye kayıtlı 
üyeler arasından biri, ilçe yönetim 
kurulu tarafından parti temsilcisi ola
rak görevlendirilir. 

Partinin gayesine uygun çalış
maları yapmak üzere teşkilât kade-
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meleri kendi bünyelerinde danışma 
veya araştırma kurul ve komiteleri 
teşkil edebilir. Bunların görev ve yet
kileri ile üyelerinin sayısı, seçilme ve 
görevlendirme usulleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

Köy ve Mahalle Toplantıları -
Delege Seçimleri: 

MADDE 13 — Köy ve mahalle 
toplantılarını yapma görevi belde 
teşkilâtı bulunan yerlerde belde yö
netim kuruluna, diğer yerlerde köy 
veya mahalle parti temsilcisine aittir. 

İlçe başkanlığı, ilçeye bağlı her 
köy ve mahallede oturan parti üyele 
rinin listelerini, üye kayıt defterine 
uygun olarak ayrı ayrı hazırlayıp ait 
olduğu köy veya mahallenin parti 
temsilcisine; belde teşkilâtı olan yer
lerde belde yönetim kuruluna gönde
rir. Üyelerin oturdukları yerleri açık
ça gösterir şekilde hazırlanması gere
ken bu listeler, toplantılardan onbeş 
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gün önce köy veya mahallede, uygun 
bir yere, ilçede parti binasının kapı
sına asılmak suretiyle ilân olunur. 

Partiye kayıtlı olup da listeye is
mi yazılmamış, ya da o muhtarlık 
çevresinde oturmamış olup da listeye 
adları yazılmış üyeler hakkında, lis
telerin asıldığı tarihten itibaren beş 
gün içinde, herhangi bir üye tarafın
dan İlçe yönetim kuruluna itiraz edi
lebilir. 

îlçe yönetim kurulu itirazları üç 
gün içinde karara bağlar ve listeler
de gereken düzeltmeleri yaparak ay
nı şekilde ilân eder. Karar derhal, 
alındı belgesiyle şikâyetçiye tebliğ 
edilir. İlçe yönetim kurulu üç gün 
içinde karar vermez veya şikâyetçi
nin itirazını reddederse, il yönetim 
kuruluna itiraz edebilir. 

İl yönetim kurulunun verdiği ka
rar kesin olup, ilçe yönetim kurulu 
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bu karara göre işlem yapmak zorun
dadır. Üyenin il yönetim kurulundan 
alacağı karar, toplantıya iştirak için 
yeterlidir. 

Köy ve mahalle toplantılarının 
tarihi, saati ve yeri (bu yerin herke
se açık olması lâzımdır) toplantı gü
nünden on gün önce, toplantının ya
pılacağı köy ve mahallede uygun bir 
yere, ilçede parti binasının kapısına 
asılır. 

Köy ve mahalle toplantıları ilân 
edilen gün, saat ve yerde parti tem
silcisi tarafından, belde teşkilâtı olan 
yerlerde belde başkanı tarafından 
yoklama ile açılır. Kayıtlı üyelerin 
yarıdan bir fazlası yoksa, köy ve ma
halle toplantısı bir saat sonraya bıra
kılır. İkinci toplantıda hazır bulunan 
üyelerle iktifa olunur. 

Köy ve mahalle toplantılarında, 
bu tüzüğün 17 nci maddesine uygun 
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olarak ilçe kangresine katılacak mik
tarda asıl, bu sayının yarısı kadar ye
dek delege seçilir ve seçim tutanağı 
derhal ilçe başkanlığına gönderilir. 

Merkez Karar ve Yönetim Kuru
lu, her türlü delege seçimlerini kıs
men veya tamamen iptal etmeye, 
yeniden yaptırmaya ve lüzum gördü
ğü hallerde delege seçimlerini bizzat 
yürütmeye ve yürütecek görevlileri 
seçmeye yetkilidir. 

, «o» 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BELDE TEŞKİLÂTI 

Belde Yönetim Kurulu: 
MADDE 14 — Belediye teşkilâtı 

bulunan her köy (kasaba) ve nahiye
de bir başkan ve dört üyeden oluşan, 
Anavatan Partisi belde yönetim ku
rulu teşkil olunur. 

Belde teşkilâtının ilk kuruluşu, 
ilçe yönetim kurulunun görüşü alın
mak suretiyle il yönetim kurulu ta
rafından hazırlanacak listenin, Ge
nel Başkanlıkça onaylanması sure
tiyle gerçekleşir. 

Belde teşkilâtında görev verile
cek parti üyelerinin, belde merkezin
de ikamet etmeleri gerekir. 

Seçimi: 
MADDE 15 — Belde başkanı ile 

yönetim kurulları, her kongre döne-
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miride ilçe kongresinden evvel, dele
ge tesbitleri için tüzüğün 13 üncü 
maddesi uyarınca o yerde yapılacak 
toplantıda, aşağıdaki usule göre se
çilir : 

İlgili kasaba yahut nahiyenin be
lediye hudutları dahilinde ikamet 
eden her partili, belde yönetim ku
rulu başkan veya üyelikleri için aday
lığını koyabilir yahut aday göstere
bilir. 

Belediye meclisi veya il genel 
meclisi üyeleri belde teşkilâtında 
görev alamazlar. 

Adavların belirlenmesini mütea
kip toplantı başkanının nezaretinde 
yapılacak gizli oylama sonunda en 
fazla oy alan beş aday asıl üyeliğe, 
sonra gelen iki aday yedek üyeliğe 
seçilmiş olur.. Yeter sayıda yedek üye 
çıkmaması halinde mevcutla iktifa 
olunur. 
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Daha sonra belde yönetim kurulu 
asıl üyeliğine seçilen beş kişi, kendi 
aralarında gizli oyla bir başkan se
çer. 

Yönetm kurulu üyeleriyle başkan 
seçiminde salt çoğunluk esası uygu
lanır. 

Görev ve Yetkileri .-
MADDE 16 — Belde yönetim ku

rulu, partinin belediye hudutları da
hilindeki hizmetlerini yerine getir
mekle görevlidir. Bu arada : 

a) O yer sâkinlerinin partiye 
üye kaydolmaları konusunda kendi
lerine yardımcı olur ve üye kayıtları
nın artırılmasına çalışır. 

b) Belde hudutları dahilinde 
ikamet etmekte bulunan partili üye
lerin onaylı bir listesini ilçe başkan
lığından alarak toplantılar için hazır 
bulundurur. 

c) İlçe kongresi için yapılacak 
delege seçimini, ilçe başkanlığının 
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göstereceği takvim içerisinde gerçek
leştirir. Bu maksatla yapılacak top
lantının yer, gün ve saatini mahalli 
usullerle partililere duyurur. 

d) Belde teşkilâtında görev alan 
başkan ve üyelerin adlarını, soyad
larını, doğum yer ve tarihlerini, mes
lek veya sanatlarını ve ikametgâhla
rım gösterir onaylı listelerinin birer 
örneğini, seçimden sonraki bir hafta 
içerisinde, kaymakamlığa tevdi edil
mek üzere ilçe başkanlığına, diğer 
bir örneğini Cumhuriyet Başsavcılı
ğına verilmek üzere Genel Merkeze 
gönderir. 

e) Çevre halkının partiye kar
şı ilgi ve sevgisini artırmak, partinin 
program ve prensiplerini yaymak için 
gayret safeder. 

f) Üst kademelerin vereceği ta
limat ve görevleri yerine getirir. 

g) Çevrenin kamu hizmetleriy
le ilgilenir. 
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h) Seçimlerde parti adaylarının 
kazanmaları için çaba harcar. 

Belde teşkilâtı, hudutları dahilin
de bulunduğu ilçe yönetim kuruluna 
bağlıdır. Bu itibarla çok acele ve 
önemli bir sebep olmadıkça, il ve ge
nel merkez kademesiyle yazışmaya 
giremez. 

Belde teşkilâtı kurulan yerleşim 
merkezlerinde, o yer için ayrıca par
ti temsilcisi seçilemez. 

«0» 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İLÇE ve İL TEŞKİLÂTI 

İlçe Kongresinin Delegeleri : 
MADDE 17 — İlçe kongresi seçil

miş ve tebii üyelerden teşekkül eder. 
Seçilmiş delegeler 400 den fazla ol
maz. 

1 — Seçilmiş üyeler: 
a) İlçe çevresindeki köy ve ma

hallelerde kayıtlı partili üye sayısı 
400 veya daha az ise bütün üyeler il
çe kongresi delegesi sayılır. 

b) İlçe ve çevresindeki köy ve 
mahallelerde kayıtlı partili üye sayı
sı 400'den fazla ise; 400 rakamı, par
tinin son genel seçiminde o ilçede al
dığı oy sayısı toplamına bölünür, el
de edilen katsayı her köy ve mahal
lede son milletvekilliği genel seçimin
de partinin aldığı oy sayısıyla çarpı-
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lir. Çıkan sayı köy ve mahalleden se
çilecek delege miktarını gösterir. 

İlçe yönetim kurulunca yapılacak 
delege hesapları; delege seçimlerin
den üç ay önce il yönetim kurulunca 
incelenip tasdik edilmek suretiyle 
kesinleşir. Bu listelere karşı, tasdik 
tarihinden itibaren bir ay içinde Ge
nel Merkez'e itiraz edilebilir. İtiraz 
üzerine Genel Merkez'ce verilen ka
rar kesindir. 

c) Köy ve mahalleye isabet 
eden delege miktarı kadar o köy ve 
mahallede partili üye yoksa, eksik 
üye kadar delegelik boş bırakılır. Bu 
delegelik başka bir köy veya mahal
leden doldurulamaz. 

Köy ve mahallenin genel seçim
den sonra kurulması, kaldırılması, 
bölünmesi, birleştirilmesi gibi sebep
lerle buralarda partinin aldığı oy 
miktarının resmen tesbit edilememe
si halinde delege miktarının tesbiti-
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ne teşkilât işlerinden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı yetkilidir. 

2 — Tabii Üyeler: 
İlçe Başkanı, ilçe yönetim kuru

lu üyeleri, ilçe belediye başkanı ve il
çeye bağlı diğer belediyelerin baş
kanlarından ibarettir. 

Merkez ilçelerde Büyükşehir 
Belediye başkanları dışındaki il bele
diye başkanları ile merkez ilçe çev
resindeki belediyelerin başkanları da 
merkez ilçe kongresinin tabii üyele
ridir. 

3 — Onur Üyeleri: 
Parti üyeliği devam eden eski il

çe başkanları, o ilçe çevresinde bele
diye başkanlığı yapmış olan partililer 
ile ilçenin bağlı bulunduğu ilin par
tili eski ve yeni milletvekilleri, o il
çenin partili il genel meclisi üyeleri il
çe kongresinin onur üyeleridir. Bun
lar kongrede söz alabilir fakat oy 
kullanamazlar. 
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Delege Listesi —• Seçim Kuruluna 
Bildirme Zorunluluğu: 

MADDE 18 — ilçe Başkanlığı köy 
ve mahalle toplantılarından sonra 
kongre için seçilen delegelerin liste
sini iki nüsha hazırlayarak kongre
den en az onbeş gün önce o yerin il
çe seçim kurulu başkanına, (ilçede 
birden fazla ilçe seçim kurulu bulun
ması halinde birinci ilçe seçim ku
rulu başkanına) verir. 

Kesinleştikten sonra ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından onaylana
rak ilçe başkanlığına iade olunan de
lege listesi, ilçe kongresinin yoklama 
cetvelini teşkil eder. 

İlçe Kongresinin İlânı: 

MADDE 19 — İlçe Kongresi kong
re gününden en az onbeş gün evvel 
alışılmış ilân araçları ile halka duyu
rulur. İlânda kongrenin yer, gün, 
saat ve gündem belirtilir. 
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İlk toplantıda salt çoğunluk bu
lunamazsa toplantı aynı gün uygun 
bir saate ertelenir. 

İkinci toplantıda hazır olan dele
ge ile iktifa olunur. 

Yapılan ilânda çoğunluk sağla
namadığı takdirde 2 nci toplantının 
yukarıdaki esasa göre nerede, ne za
man ve hangi saatte yapılacağı da 
belirtilir. 

İl Kongresi İçin Seçilecek Delege 
Sayısı: 
MADDE 20 — İlçe kongresinde il 

kongresi için seçilecek delege sayısı 
partinin o ilçe seçim çevresinde, son 
milletvekili genel seçimlerinde aldığı 
oya göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

600 sayısı, il seçim çevresinde 
son milletvekili genel seçimlerinde 
partinin aldığı oy sayısı toplamına 
bölünür. 

Elde edilen katsayı, ilçe seçim 
çevresinde son milletvekili genel se-
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çimlerinde partinin aldığı oy sayısı 
ile çarpılır. 

Ortaya çıkan rakam, o ilçe kong
resinde, il kongresi için seçilecek de
lege sayısını gösterir. 

İlçenin genel seçimlerden sonra 
kurulması, kaldırılması, bölünmesi, 
birleştirilmesi veya sair sebeplerle il
çede partinin aldığı oy miktarının 
resmen tesbit edilememesi halinde de
lege miktarının tesbitine teşkilât işle
rinden sorumlu genel başkan yardım
cısı yetkilidir. 

İlçe Yönetim Kurulu : 

MADDE 21 — İlçe Yönetim Ku
rulu, ilçe kongresi tarafından gizli 
oyla seçilen 11 asıl, 11 yedek üyeden 
teşekkül eder. Büyük Şehire bağlı il
çelerde, merkez ilçelerde ve (Bele
diye sınırları içindeki) nüfusu 50 bin 
ve daha fazla olan ilçelerde aynı şe
kilde 15 asıl, 15 yedek üye seçilir. 
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Belirtilen sayıda yedek üye bu
lunmaması halinde mevcutla iktifa 
olunur. 

Haklarında geçici çıkarma ceza
sı verilmiş olup henüz süresini dol
durmamış bulunanlar İlçe Yönetim 
Kuruluna seçilemez ve herhangi bir 
şekilde Kurulda görev alamazlar. 

İl Kongresinin Delegeleri : 

MADDE 22 — İl Kongresi seçil
miş delegeler ile tabii üyelerden te
şekkül eder. Seçilmiş delegelerin sa
yısı 600'den fazla olmaz. 

1 — Seçilmiş Delegeler: 
İlçe kongrelerince, tüzüğün 20. 

maddesine göre seçilen delegelerdir. 

2 — Tabii Üyeler Şunlardır: 
a) İlin partili milletvekilleri, 
b) İl başkanı, 
c) İl yönetim kurulu üyeleri, 
d) İl disiplin kurulu başkanı, 
e) İl disiplin kurulu üyeleri. 
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f) Büyükşehir belediye başkan
ları. 

Geçici yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri de kongreye katılma hakkı
na sahiptirler. Ancak, geçici il yöne
tim kurulu başkan ve üyelerinden de
lege sıfatı olmayanların, kongrede oy 
kullanma hakları yoktur. 

3 — Onur Üyeleri: 
Parti üyeliği devam eden eski il 

ve disiplin kurulu başkanları, büyük
şehir belediye başkanlığı yapmış olan 
partililer, ilin partili eski milletvekil
leri, il kongesinin onur üyeleridir. 
Bunlar kongrede söz alabilir fakat oy 
kullanamazlar. 

Delege Listesi - Seçim Kuruluna 
Bildirme Zorunluluğu -. 
MADDE 23 — İl başkanlığı, ilçe 

kongreîerinde il kongresi için seçilen 
delegelerin listesini iki nüsha hazır
layarak, kongreden en az onbeş gün 
önce; Yüksek Seçim KuruJu'nun il 
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kongresi için önceden belirteceği se
çim kurulu başkanına verir. 

Kesinleştikten sonra seçim kurulu 
başkanı tarafından onaylanarak il 
başkanlığına iade olunan delege lis
tesi, il kongresinin yoklama cetvelini 
teşkil eder. 

İl Kongresinin İlânı: 

MADDE 24 — İl kongresi, kongre 
gününden en az onbeş gün önce alı
şılmış ilân araçları ile yer. gün, saat 
ve gündemi belirtilmek suretiyle du
yurulur. 

İlânda çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde, ikinci toplantının aynı gün 
hangi saatte yapılacağı da belirtilir. 
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

İî başkanlığı delegelerin bilgileri
ni temin için uygun göreceği yazıh 
ve sözlü haberleşme tedbirlerini a! 
makla görevlidir. 
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Büyük Kongre İçin Seçilecek 
Delege Sayısı: 

MADDE 25 — Her il kongresinde, 
o ili büyük kongrede temsil etmek 
üzere seçilecek delege toplamı, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üye tam sa
yısının iki katından fazla olmamak 
kaydıyla aşağıdaki şekilde hesapla
nır. 

T.B.M.M. üye tam sayısının iki 
katı, kongrelerin başlamasına Mer
kez Karar ve Yönetim Kurulu'nca ka
rar verildiği tarihten önceki son ge
nel milletvekili seçimi sonunda 
T.B.M.M.'de bulunan veya bu tarih
ten sonra seçilmiş partili milletvekili 
toplamına bölünür. (T.B.M.M.'de üye
si olmayan iller iyin en az bir üye 
varmış gibi işlem yapılır.) Elde edi
len katsayı o ilin karar tarihindeki 
milletvekili sayısı ile çarpılır .çıkan 
rakam ilin delege sayısını gösterir. 
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Olağan il kongresinde, büyük 
kongre için kaç delege seçileceği 
kongrelerin başlamasına karar ve
rildiği tarihte Teşkilât Başkanlığınca 
hesap edilerek Merkez Karar ve Yö
netim Kurulunun onayından sonra il 
başkanlıklarına bildirilir. 

İl Yönetim Kurulu: 
MADDE 26 — İl yönetim kurul

ları, il kongreleri tarafından seçil
mek kaydiyle Büyük Şehir statüsün
deki illerde 25 asıl 25 yedek; diğer il
lerde 15 asıl 15 yedek üyeden teşek
kül eder. 

Belirtilen sayıda yedek üye bulun
maması halinde mevcutla iktifa olu 
nur. 

Haklarında geçici çıkarma ceza
sı verilmiş olup henüz ceza süresini 
doldurmamış bulunanlar, il yönetim 
kuruluna seçilemez ve herhangi bir 
şekilde kurulda görev alamazlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
İLÇE VE IL KONGRELERİ 
HAKKINDA MÜŞTEREK 

HÜKÜMLER 

Kongre Dönemi ve Delegeler: 

MADDE 27 — İlçe ve il kongre
lerinin toplantı dönemi, bir üst ka
deme kongresinin yapılmasına engel 
olmayacak şekilde Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunca tesbit olunur. 
Bu süre üç yıldan fazla olmaz. 

tlçe ve il kongrelerinde, üst kade
me kongresi için mürettep adet ka
dar asıl, bu miktarın yarısı kadar ye
dek delege seçimi yapılır. 

İlçe ve il kongre delegelerinin gö 
rev süreleri, kendilerini seçen kongre
lerin müteakip olağan toplantılarına 
kadar devam eder. 
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Kongre Gündeminin Düzenlen 
mesi -. 
MADDE 28 — İl kongresinin gün

demi il yönetim kurulu, ilçe kongre
sinin gündemi ilçe yönetim kurulu 
tarafından düzenlenir. Kongrede ha
zır olan delegelerin çoğunluğunun 
kararı ile gündem maddelerinin sıra
sı değiştirilebilir veya gündeme yeni 
maddeler ilâve edilebilir. Ancak bu 
konudaki tekliflerin; hazır olan dele
gelerin en az yirmide biri tarafından 
yazılı olarak yapılması gerekir. 

Üst kademelerin yazılı olarak bil
dirdiği konular alt kademelerde 
kongre gündemine konulur. 

Kongre Başkanlık Divanı: 

MADDE 29 — Kongreyi başkan
lık divanı yönetir. Kongre açıldıktan 
sonra bir başkan, bir ikinci başkan 
ve yeteri kadar kâtip üyeden teşek
kül eden başkanlık divanı seçilir. 
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Kongre başkanı gizli oyla seçilir. 
Aday tek ise bu secim işari oyla ya
pılır, ikinci başkan ve kâtipler işari 
oyla seçilirler. 

Divan, gerekli kararları üyelerin 
salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşit
lik halinde başkanın bulunduğu ta' 
rafın gürüşü kabul olunur. 

Kongre Başkanının Görev ve 
Yetkileri: 
MADDE 30 — Kongre başkanı, 

toplantı düzenini sağlamak ve tuta
nağın yazılmasını kontrol etmekle 
görevlidir. Kongrenin kanun ve tüzük 
hükümleri çerçevesinde tamamlan
ması için kongre başkam lüzum gör
düğü bilcümle tedbirleri alabilir. 

Kongre düzenini bozanları, söz 
hakkının kullanılmasına engel olan
ları, kışkırtıcılık yapanları, ikaza rağ
men konu dışında konuşanları, gere
kiyorsa divan kararı ile kongre dışı
na çıkarmak başkanın yetkileri içe-
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risindedir. (Dışarı çıkarılanların se
çimlerde oy hakları saklıdır). Bu ko 
nularda alınacak kararlar kesindir. 

Kongrelerin Görev ve Yetkileri : 

MADDE 31 — Kongrelerde her-
türlü yurt sorunları mahalli ve ge
nel kamu hizmetleri hakkında görüş 
meler yapılır ve kararlar alınır. 

Kongreler, adını taşıdıkları yöne
tim kurullarının üst karar ve dene
tim organlarıdır. 

Bu nedenle her kongre : 
a) Kendi kademesi yönetim ku 

rulunun bütün çalışmalarını tetkik 
ve müzakere eder. Gelecek hizmet 
dönemi için seçilecek yeni yönetim 
kurulunca yapılması gereken işler 
hakkında gerekli gördüğü direktifle
ri verir, kararları alır, 

b) Delegelerin tekliflerini ince
ler, yetkisi içinde olanları karara 
bağlar, olmayanları yönetim kurulu 
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aracılığı ile bir üst kademeye gönde
rir. 

c) Yönetim kurulunun çalışma 
raporunu, hesap durumunu inceler 
kabul veya reddeder. 

d) Gelecek çalışma dönemine 
ajt ve yönetim kurulunca hazırlan
mış bütçeyi olduğu gibi veya değiş
tirerek kabul eder. 

e) İLÇE KONGRESİ, ilçe baş
kanını, ilçe yönetim kurulu asıl ve 
yedek üyeleri ile, il kongresine gide
cek delegeleri yargı gözetimi altında 
gizli oy ve açık tasnif esasına göre 
seçer. 

f) İl KONGRESİ, il başkanını, il 
yönetim kurulu asıl ve yedek üyele
rini, il disiplin kurulu asıl ve yedek 
üyelerini ve Büyük Kongreye gide
cek delegeleri yargı gözetimi altında 
gizli oy ve açık tasnif esasına göre 
seçer. 
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Kongrelerde Uygulanacak Ku 
rai lar : 

MADDE 32 — a) Kongrede ilk 
önce yönetim kurulunun faaliyet ve 
hesap raporu okunur. Faaliyet rapo 
ru ve yönetim kurulunun hesap du
rumu hakkında görüşme yapılıp ka
rar verilmeden seçimlere geçilemez. 
Aksi halde yapılan işlemler geçersiz 
sayılır. 

b) Konger isterse yönetim kuru
lunun kesin hesap raporunu ve he
sap durumunu, seçeceği hesapları in
celeme komisyonuna verir. Komis
yon derhal toplanır, en kısa zaman
da raporunu hazırlar ve Başkanlık 
Divanına teslim eder. 

c) Kongrelerde söz hakkı, Ge
nel Başkan, Merkez Karar ve Yöne 
tim Kurulu üyeleri ile partili millet
vekilleri, üst kademe temsilcileri ve 
delegelerindir. Başkanlık Divanının 
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teklifi ve kongrenin kabulü ile diğer 
kişilere de söz verilebilir. 

Çalışma raporuna muhalefet şer
hi vermiş olan kurul üyesine rapor 
lehinde söz verilemez. 

d) Kongrelerde yönetim kurul-
iannm ibrası için yapılan oylamala
ra, o kademenin başkan ve üyeleri 
katılamazlar. 

e) Kongre tutanakları, kongre 
başkanlık divanınca imzalanır. İlçe 
Kongresinde üç il kongresinde iki 
nüsha olarak düzenlenen bu tutanak
lardan biri kendi yönetim kuruluna, 
diğer üst kademe yönetim kuruluna 
ve Genel Başkanlığa, kongre başkan
lık divanı tarafından en kısa zaman
da taahhütlü mektupla gönderilir 
veya imza mukabilinde teslim edilir. 

Seçimlerin Yapılması: 
MADDE 33 — İl ve ilçe organla

rı seçimleri ile üst, kongre delegeleri
nin seçimleri, yargı gözetimi altında 
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gizli oy ve açık tasnif esasına gör» 
aşağıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak il ve ilçe kong 
relerinin delegelerini belirleyen lis
teler, tüzüğün 18 ve 23 ncü maddele
ri uyarınca ilgili ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına verilir ve kongrenin 
yeri, günü, saati ile,- çoğunluk sağla
namadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar bildirilir. 

Seçim kurulu başkanı, gerekti
ğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirtip incelemek suretiyle varsa nok
sanları tamamlattırdıktan sonra 
kongreye katılacakları belirleyen lis
teleri tasdik ve iade eder. 

Onaylanan liste ile toplantıya iliş
kin diğer hususlar, kongrenin toplan
tı tarihinden yedi gün önce kongresi 
yapılacak olan kademenin bulundu
ğu binada asılmak suretiyle ilân edi
lir. İlân süresi üç gündür. 

İlân süresi içinde, listeye yapıla
cak itirazlar hakim tarafından ince-



Jenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. Bu suretle 
kesinleşen listeler ile toplantıya iliş
kin diğer hususlar, hakim tarafın
dan onaylanarak kongresi yapılan 
teşkilâta gönderilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan 
ile iki üyeden oluşan yeteri kadar se
çim sandık kurulu oluşturur. Sandık 
kurulu başkanı ile bir üyesi memur
lar, diğer üyesi de aday olmayan üye
ler arasından seçilir. Ayrıca her san 
dik için aynı şekilde üçer yedek üye 
de belirlenir Seçim sandık kurulu 
başkanının yokluğtnda kurula me
mur üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, kanunun 
ve parti tüzüğünün öngördüğü esas
lara göre seçimlerin yürütülmesi, 
yönetimi ve oyların tasnifiyle görevli 
olup, bu görevleri seçim ve tasnif iş
leri bitinceye kadar aralıksız olarak 
devam eder. 
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Seçilme yeterliğine sahip her par
tili kongre seçimlerinde adaylığını 
koyabilir veya aday gösterilebilir. 

Başkanlık Divanı ferdi veya top
lu aday listelerini ayrı ayrı okumak 
suretiyle kongre genel kurulunun bil
gisine sunduktan sonra, delegelere 
açık bir şekilde askı yoluyla da kong
re salonunda ilân eder. 

Kongre seçmeni, birden fazla top
lu liste varsa bunlardan birini oy pu
sulası olarak kullanmakta serbesttir. 
Bir zarftan, birden fazla toplu farklı 
liste çıkması halinde bunların hiç 
biri dikkate alınmaz. 

El yazısı ile hazırlanan oy pusu
laları ile basılı liste veya oy pusula
larında silinti ve el yazısıyla yapıla
cak değişiklikler geçerlidir. Şu kadar 
ki; mürettep sayıdan fazla aday ismi 
yazılı pusulalarda son isimler silinir. 

Seçimin devamı sırasında yapı
lan işlemler ile tutanakların düzen-
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lenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itiraz
lar hakim tarafından aynı gün ince
lenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

İl Başkanı ve İlçe Başkanlarının 
Yeniden Seçilmelerine Ait Kısıt
layıcı Hükümler: 
MADDE 34 — İl ve ilçe başkanı 

en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi, 
ara vermeksizin beş defadan fazla 
seçilemez; yeniden seçilebilmesi için 
aradan dört yıllık bir sürenin geçme
si zorunludur. 

Şikâyet ve İtirazlar : 

MADDE 35 — Köy ve mahalle 
toplantıları ile kongreler hakkındaki 
şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki usul 
lere tabidir. 

a) Köy ve mahalle toplantıları 
hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy 
ve mahallede partiye kayıtlı üyelerin 
beşte biri tarafından toplantıdan son 
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raki üç gün içinde il yönetim kurulu
na yapılır. 

İl yönetim kurulu şikâyet konusu 
olan toplantya ait dosyayı gönderme
sini ve görüşünü bildirmesini ilçe 
yönetim kurulundan ister, ilçe yöne
tim kumu iki gün içinde bu isteği 
yerine getirir. İl yönetim kurulu, dos
yanın gelişini kovalayan iki gün için
de şikâyet ve itirazı kesin olarak ka
rara bağlar. 

İlçe yönetim kurulu görüşünü 
bildirmez ve dosyayı göndermezse il 
yönetim kurulu beklemeksizin karar 
verir. 

b) İlçe kongresine, seçim işlem 
ve sonuçları dışındaki sebeplerle ile
ri sürülecek şikâyet ve itirazlar, 
kongreye katılan delegelerin beşte 
biri tarafından, kongreden sonraki 
üç gün içinde il yönetim kuruluna ya
pılır. İl yönetim kurulu, şikâyet ko
nusu kongreye ait dosyayı celbeder 

63 



ve iki gün içinde karara bağlar. Ta
raflar il yönetim kurulunun bu kara
rına karşı tebliğ veya ilândan başla
yarak üç gün içinde Genel Başkanlı 
ğa itiraz edebilirler. Genel Başkanlı
ğın kararı kesindir. 

c) SEÇİMLER DIŞINDAKİ ti 
Kongresine dair şikâyet ve itirazlar, 
il kongresine katılan delegelerin beş
te biri tarafından kongreden sonraki 
üç gün içinde Merkez Karar ve Yö
netim Kuruluna yapılır. Merkez Ka
rar ve Yönetim Kurulu, yedi gün için
de itirazı kesin karara bağlar. 

Bir ilçenin köy ve mahallelerinin 
tamamında veya bir kısmında toplan 
tı yapılmadan yapılmış gibi gösteril
diğini, ilçe veya il kongresi yapılma, 
dan yapılmış gibi gösterildiğini Mer
kez Karar ve Yönetim Kurulu haber 
alırsa, bu toplantı ve kongreleri ge
çersiz sayarak yeniden yapılmasını 
ister. 
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Yukarıdaki süreler içinde görev
lerini yapmayanlar, ilgili evrak va 
tutanakları kasıtlı olarak yok eden
ler ve işlemin gecikmesine sebep olan
lar hakkında disiplin hükümleri uy
gulanır. 

«0» 
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ALTINCI BÖLÜM 
İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARI 

HAKKINDA MÜŞTEREK 
HÜKÜMLER 

Müteşebbis Yönetim Kurulları: 
MADDE 36 — Belde teşkilâtı ile 

ilçe ve il kademelerinin ilk kuruluş
larında, yetkili genel merkez organ
ları tarafından müteşebbis yönetim 
kurulları teşkil olunur. 

Müteşebbis yönetim kurulları 
kendi kademelerinin toplantı ve kong
relerine kadar, seçilmiş yöneticilerin 
bak ve yetkilerine sahip olarak gö
rev ifa ederler. 

Yönetim Kurullarında Görev Bö
lümü : 
MADDE 37 — Yönetim kurulları 

ilk toplantılarında kendi aralarından 
bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir 
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muhasip seçmek suretiyle görev bö
lümü yaparlar. Bu seçimde toplantıya 
katılmış olanların salt çoğunluğunun 
oyunu almak yeterlidir. Nüfusu son 
sayıma göre 1.400.000'i aşan illerde 
iki, büyük şehir statüsündeki illerde 
dört başkan yardımcısı (ikinci baş
kan) seçilir. 

BAŞKAN: Kademesinin çevresi 
içinde partiyi temsil eder. Başkanlığı
na bağlı teşkilâtı denetler. Hesap iş
lerine ait belgeleri muhasip üye ile 
birilikte imzalar. 

İKİNCİ BAŞKAN; Başkanın yar-
dımcısıdır. Kendisine vereceği işlere 
bakar. Bulunmadığı zaman kendisi
ne hangi yardımcısının vekâlet ede
ceğini İl Başkanı belirler. 

SEKRETER ÜYE; Kanun, tüzük 
ve yönetmelikler uyarınca gerekli 
defterleri tutar. Yönetim kurulu tu
tanaklarını düzenler .karar defterini 
yazar ve imza ettirir. Dosyaları ve 
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her türlü kâğıtları başkanla birlikte 
saklar. Başkan ve ikinci başkan bu
lunmadığı zaman Partiyi temsil yet
kisi sekreter üyenindir. 

MUHASİP ÜYE; Yönetim kurulu
nun hesap işlerine bakar. Kanun, tü
zük ve yönetmelikler uyarınca mu
hasebe defterlerini tutar. Harcama
ların kurul kararına uygun olmasın
dan başkanla birlikte sorumludur. 
Aidatları tahsil eder ve bunun için 
gerekü tedbirleri alır. Gelir bulmak 
imkânlarım kurula teklif eder. Kong
reye sunulacak kesin hesap raporunu 
ve bütçe tasarısını hazırlar. 

Kademeye ait çeşitli işler, yöne
tim kurulu kararı ile, üyeler arasında 
bölüşülür. Görevliler, verilen görevle
rin yerine getirilmesinden birinci de
recede sorumludurlar. 

İkinci başkan, sekreter ve mu
hasip üyelerden biri veya birkaçı se
çildikleri usulle değiştirilebilirler. 
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Ancak bunun için yönetim kurulu 
mürettep üye sayısının üçte birinin 
teklifi şarttır. îlk iki değişiklik salt 
çoğunluk ile, daha sonraki değişiklik
ler üçte iki ekseriyetle gerçekleşir. 

Kurul Toplantıları - İstifa Etmiş 
Sayılacak Üyeler : 

MADDE 38 — İl ve ilçe yönetim 
kurulları enaz ayda iki defa üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 
ve bu tüzükde aksine hüküm yoksa, 
mevcudun çoğunluğu ile karar verir. 
Başkan nisaba dahildir. 

Toplantılar münhasıran il veya 
ilçe merkezi binasında yapılır. Karar
lar mevcut üye tarafından imzalana
rak saklanır. Katılmayan üyeler ka
rar defterinde gösterilir. 

Birbirini takip eden üç toplanyı-
ya katılmayan üye istifa etmiş sa
yılır. Ancak bu hükmün uygulanabil
mesi için her toplantının gün ve 
saatinin, alındı belgesi mukabilinde 
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tebliğ edilmiş olması şarttır. Hakkın
da (istifa etmiş) karan verilen üye
nin bir üst kurula itiraz hakkı var
dır. İtiraz üzerine verilen karar ke
sindir. 

Kongrelerin başlangıcı tarihin
den bitimine kadarki dönemde bu 
fıkranın uygulanması için Teşkilât 
Başkanlığının onayının alınması ge
rekir. 

Herhangi bir sebeple üyeliğin 
boşalması halinde aldıklan oy sıra
sına göre yedek üyeler çağrılır. 

İlçe ve İl Yönetim Kurullarının 
Görev ve Yetkileri: 
MADDE 39 — Yönetim kurulla-

nnın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Her kademedeki kongreleri, 

toplantı tarihinden en az yedi gün 
önce mahallin en büyük mülki âmi
rine bildirmek, 

b) Kademe kongrelerinin dele
ge listelerini, 2820 Sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 21 nci maddesinde 
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öngörüldüğü şekilde ismen hazırla
yıp kongre başkanlık divanına ver
mek, 

c) 2820 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 33 ncü maddesinde öngörül
düğü şekilde kongreler hariç olmak 
üzere, her kademede, yönetim kurulu 
başkanlığına, yönetim kurulu asıl ve 
yedek üyeliklerine, disiplin kurulu 
başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikle
rine seçilenlerin, parti tüzüğünde be
lirtilen bir göreve getirenlerin adla
rını, soyadlarını, doğum yer ve tarih
lerini, meslek veya sanatlarını, ika
metgâhlarını; o mahallin en büyük 
mülki amirliğine seçim veya atan
madan başlayarak onbeş gün içinde 
yazı ile bildirmek, 

d) Parti prensip ve programını 
kanuni haklardan faydalanarak yay
mak. Halkın partiye karşı sevgisini 
ve ilgisini artırmak, 

e) Kanun ve tüzük hükümleri
ni, yönetmelik gereklerini, Merkez 
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