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Partinin VI. Böyük Kurultayının 14. VI. 1943 Tarihindeki
Toplantısında Kabul Edilmiştir.
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KÜTÜPHANESİ

GİRİŞ
Cumhuriyet Halk Partisinin programına
temel olan ana fikirler, inkılâbımızın baş
langıcından bugüne kadarki fiiliyat ve tat
bikatta aşikârdır.
Yalnız bir kaç sene için değil istikbale de Kemalizm
şamil olan tasavvurlarımızın ana hatları
bunda tbplu bir halde yazılmıştır. Partiye
esas olan bütün bu prensipler (Kemalizm)
yoludur.

BİRİNCt

KISIM

Esaslar
Vatan, Millet, Devletin esas teşkilâtı, yurttaş hakları:

Esaslar

1. — Vatan; Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ile ve toprak- vatan
larının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleriyle ya
şadığı bugünkü siyasî sınırlarımız içindeki kutsî yurttur. Vatan, hiç
bir kayıt ve şartla ayrılık kabul etmez bir bütündür.
2. — Millet, dil, kültür ve ülkü birliğiyle biribirine bağlı vatan- Millet
daşlann teşkil ettiği içtimaî ve siyasî bir bütündür.
3. — Devletin esas teşkilâtı:
Türkiye, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve inkılâpçı bir Cüm- Devletin e huriyettir.
teşkilatı
8 a f l

Türk milletinin idare şekli kuvvetlerin birliği esasına müstenittir. Kuvvetlerin
Hâkimiyet birdir, kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Millet Meclisi 2 ^ 5 3 ? ' '
millet namına hâkimiyet hakkını kullanır. Teşri salâhiyeti ve icra kuv- birdir, MU veti Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanır. Meclis, teşri salâhiyetini kendisi, icra salâhiyetini de kendi arasından seçeceği Cümhurreisi ile onun tâyin edeceği î c r a Vekilleri Heyeti marifetiyle kullanır.
Devlet şekillerinin en muvafıkı bu olduğuna Parti kanidir.
I e t l n d I r

Türkiye'de Mahkemeler müstakildir

ler Müstakil
dir.

4. — Yurttaş h a k l a r ı :
Yurttaşla
A)
Yurttaşların ferdî ve içtimaî hürriyet, müsavat, masuniyet
rın hürriyet,
ve mülkiyet haklarım mahfuz bulundurmak Partimizce, ehemmiyet
müsavat,
masuniyet
li esaslardandır. Bu haklar Devlet varlığı ve otoritesi sınırı içindedir.
ve mülkiyet
Ferdin ve hükmî şahsiyetlerin faaliyeti umumî menfaatlere aykırı olhakları.

mıyacaktır. Kanunlar bu asla göre yapılacaktır.
Kadın erkek
müsaviUgl
Seçim

B)

Parti yurttaşlara hak ve vazife vermede kadın erkek ayır

maz.
C ) Yurdumuzun umumî şartlarına göre vatandaşın yakından
tanıdığı ve emniyet ettiği kimselere rey vermesini temin eden iki de
receli seçimi amelî icaplara uygun buluruz.

tKÎNCÎ
Cumhuriyet

KISIM

Halk Partisinin ana

vasıflan

Partinin ana
vasıfları

5. — Cumhuriyet Halk Partisi: Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı,
Devletçi, Lâyık, İnkılâpçıdır.

Cumhuri
yetçilik

A)
Parti, Cumhuriyetin, millî hâkimiyet ülküsünü en iyi en
emin surette temsil ve tatbik eder Devlet şekli olduğuna kanidir. Par
ti bu sarsılmaz kanaatle Cumhuriyeti bütün tehlikelere karşı her va
sıta ile müdafaa eder.

Milliyetçi
lik

B ) Parti milletin hususî karakterini ve başlı başına müstakil
hüviyetini mahfuz tutmağı esas sayar, Parti insanlık cemiyetine müs
takil ve eşit milletlerden mürekkep bir büyük aile ve Türk milletini
bu ailenin esaslı birliği olarak tanır.
Parti, Milliyetçiliği Türk milleti içinde en yüksek bir insan sevi
yesine varmanın kök şartı ve vasıtası bilir. Parti milletler arasındaki
münasebetlerde, Türk Milliyetçiliğini hiçbir millet için zarar düşünmiyen, her milletin insanlığa değerli hasletlerini takdir v e teşvik eden
bir iyilik unsuru olarak kullanır.

Halkçılık

C ) irade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade v e hâkimi
yetin, Devletin vatandaşa ve vatandaşın Devlete karşı karşılıklı vazi
felerinin hakkıyle ifasını tanzim yolunda kullanılması Partice büyük
esastır.
Kanunlar önünde mutlak bir müsavat kabul eden ve hiçbir ferde,
hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemiyete imtiyaz tanımayan fert
leri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti halkım ayrı ayrı sınıflardan mürekkep de-.

ğil fakat ferdî ve içtimaî hayat için iş bölümü itibariyle muhtelif iş
ve hizmet sahiplerinden teşekkül etmiş bir camia telâkki etmek esas
prensiplerimizdendir. Çiftçiler, küçük sanayi erbabı ve esnaf, işçi, ser
best meslek erbabı, sanayi erbabı, tüccar ve memurlar Türk camiası
nı teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların her birinin çalış
ması, diğerinin ve umumî camianın hayat ve saadeti için zaruridir.
Partimizin bu prensiple hedef tuttuğu gaye sınıf mücadelesi ye
rine içtimaî intizam ve tesanüt temin etmek ve birbirini nakzetmiyecek surette menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabili
yet ve çalışma derecesiyle mütenasip olur.
D ) A z zaman içinde Türk milletini ileri medeniyet seviyesinde, Devletçilik
kudretli ve geçim şartları yükselmiş bir dereceye eriştirmek ve Türk
vatanını her bakımdan mamur bir hale getirmek Partinin esas vazifelerindendir. Parti bunun için vatanda fertlerin ve hükmî şahısların
bütün vasıta ve çalışmalarında ve Devletin bütün kuvvetlerinden ay
nı zamanda istifade etmeği lüzumlu görür. Partimizin Devletçiliği bu
ihtiyaçtan doğmuştur.
Parti, şahısların bugün hiç veya kâfi derecede yapamadığı işleri
Devlet eli, veya sermayesi ile yapmağa çalışır. Devletin hususî teşeb
büsleri teşvik ve bunları tanzim ve murakabe etmesi tabiidir.
Devletçiliğimiz açık veya kapalı olarak hiç bir hususî menfaate
vasıta kılınamaz.
Devletçiliğimiz, millet menfaatinin zaruri kılmadığı hiçbir şekil
de hususî menfaatlerle mücadele etmez.
Devletin hangi işleri kendisinin yapacağının takdiri yukarıdaki
esaslara göre, milletin yüksek menfaatlerinin icabına bağlıdır .
E ) Parti Devlet idaresinde bütün kanunların,
nizamların ve
usullerin, muasır medeniyete ilim ve fenlerin temin ettiği esas ve şe
killere ve dünya ihtiyaçlarına göre yapılmasını ve tatbik edilmesini
prensip olarak kabul etmiştir.
Din telâkkisi vicdanî olduğundan her türlü taarruzdan ve müda
haleden masundur.
Hiçbir vatandaşa kanunların müsaade ettiği dairede tatbik etti
ği din veya itikatlardan dolayı müdahale edilemez.
Parti din fikirlerini Devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı
tutmağı milletimizin her yönden ilerleyip yükselmesinde başlıca mu
vaffakiyet âmili görür.
Parti millî dilin ve millî kültürün diyanet yollarından yabancı dil
ve kültürlerin tesirlerinden masun kalmasını Türk milletinin, hali ve
istikbali için lüzumlu sayar.

Laiklik

inkılapçılık

F ) Parti, Devlet ve millet işlerinde tedbir bulmak için tedrici
ve tekâmülî prensiple kendini bağlı tutmaz. Parti, milletimizin bir çok
fedakârlıklarla yaptığı inkılâplardan doğan ve inkişaf eden prensip
lere sadık kalmayı ve onları müdafaa etmeyi esas tutar.

Ü Ç Ü N C Ü KISIM
Millî Eğitim ve Öğretim

Milli eğitim
v*rtfrTHtimöı- • -«.a düs
tur ütS

6.

h

Millî eğitim ve öğretimde" esas düsturlarımız

şunlardır;

A

ywçj rniîll
* Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkılâpçı
yevçı halk - vatandaş yetiştirmek, öğretimin her derecesi için mecburi ihtimam
çv. devletçi, noktasıdır. Türk milletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk
l&.h ve İnkı-

>

j

j

lfcfçı vatan- Cumhuriyetini saymak ve saydırmak bir vazifedir.

der©'
hedef

Muü karak
ter

B)
Millî karakteri, derin tarihimizin ilham ettiği yüksek
cede tutmak ve tek bahtiyarlığı millete hizmette aramak büyük
tir.

Kültürün bü
tünlüğü

C)
Milletin kültür ihtiyacı ve işleri, her dalı ile bütün
kip olunacaktır. İleri bir medeniyet topluluğu olan Türk
kültürün hiçbir parçası ehemmiyetsiz görülemez.

EJMtlmde
birlik

D)
Türkiye, fikirde, karakterde, bedende birbirinden ayrılmaz
bir surette güdülür.

Eğitim ve

E)
Eğitim ve öğretimde tutulacak yol, maksadı, nazarî
lî olarak temin etmelidir.

6f • »ıiırule

olarak ta
milleti İÇİD

ve ame

nnaj.'i /e at)'*ii olarak
temim

dh\ Hr>nca£fl
esaslar

F)
Eğitim, her türlü hurafeden uzak, millî ideolojiye uygun, va
tan, millet ve aile severlik esasına dayanmalıdır.

Te«.>-hU8 ka-

G)
Her öğretim ve eğitim kurulunda talebenin teşebbüs kabili^ınym, intı- y ^ - | j geliştirmek ve onları ciddî bir intizam hayatına
alıştırmak,
e

n

amaç olacaktır.
Türk tarihi

H ) Partimiz, vatandaşların, Türkün derin tarih ve medeniyeti
ni bilmesine üstün bir ehemmiyet verir. Bu bilgi, Türkün kabiliyet ve
kudretini, nefsine itimat hislerini ve millî varlık için zarar verecek her
cereyan önünde yıkılmaz mukavemetini besliyen mukaddes bir cev
herdir,

I)
Türk dilinin millî ve mazbut bir dil haline gelmesi yolundaki Tur* «uıı
ciddi çalışmalara devam olunacaktır.
J)
Türk dilinin millileşmesi hareketinde elde edilen neticeler,
bütün bilim ve öğretim müesseselerinde tatbik edilecektir. Bunun tan«imi işiyle Maarif Vekilliği meşgul olacaktır.
7. — Okullar hakkındaki başlıca hedeflerimiz:

Türk dili ça
lışmaların da elde edl len netlcele rin tatbiki
Okullara alt
başlıca he defler

A)
Normal ilk öğretim beş yıldır. Yakın uzak, büyük küçük her Hk öğretim
köyde ve bütün şehirlerde kız erkek bütün çocuklar için ilk öğretimi
gerçekleştirmek amacını güdüyoruz. Rasgeleceğimiz güçlükler ne
olursa olsun en kısa zamanda bu neticeye varmak Partimizin tereddüt
kabul etmiyen kat'î kararıdır.
B ) ilk öğretimde henüz ihtiyaç olan yerler için eğitmenli ilk Eğitmenli okullar
okullar devam edecektir, ilk öğretim cihazı tamamlandıkça eğitim
okullarının sınıfları da tamamlanacaktır.
C ) Her vilâyet merkezinde ve orta tahsili memlekete yaymak Ortaokul
lar
esası gözetilerek icabeden kazalar mıntakalarında ortaokul bulundur
m a k lüzumuna kaniiz. Orta öğretim kurumlarından uzak muhitlerdeki vatan çocuklarının huzur ve emniyetle istifadelerini temin için ta
lebeyi gece ücretle yatıracak teşkilâtın yerlerince kurulması kolay
laştırılacak ve teşvik olunacaktır.
D)
Liselerimizi yüksek öğretime tam kabiliyetli talebe yetişti- Liseler
recek surette her bakımdan kuvvetlendireceğiz. Tatbikatì] program,
laboratuvar, kütüphane çalışmaları, lise öğretiminin temelidir.
8. — A ) Üniversite ve yüksek okullarımızın kendilerinden bek- Üniversite
lenen bilim ve ihtisas elemanlarını yetiştirmesine, memleket dahilin- k ıîa rda goa
de bilim hareketlerine destek ve kaynak olmak üzere mükemmel leşti- önünde tu J

el

U

t U İH C8.rl

fümelerine devam edilecektir.

noktalar

B)
Akademik kariyeri, kanunî mevzuatla nizamlamak yakın he Akademik
kariyer ka defimizdir.
nunu
C ) Yüksek öğretim müesseselerinde öğretme ve ilmî araştırma
faaliyeti beraber yürütülür.
Partimiz orijinal ilim ve fikir eserlerinin meydana gelmesini her
suretle teşvik ve himaye eder.

Yüksek ÖJ retimde öğ retme ve arastırma,
orijinal eser
lerin teşvik
ve himayesi.

9. — Teknik öğretim, kudretli bir milletin en ehemmiyetli mese Teknik öğre
timin önemi
lesi sayılmıştır. Kadın ve erkek her vatandaşın, her yaştaki bilgisini

bir öğretim kurumunda vermek, tazelemek, arttırmak Devletin başlı
ca vazifeleri arasına girmiştir.
Muntazam
teKnlK

A)

OgTA-

Muntazam teknik öğretim, normal olarak
,

...

ilk

öğretimden

...

tim

sonra başlar
,ılk yardımcı
öğretimi teşkilât
eksik olan
veya hiç
olmıyan
teknik
öğretim,
yoluyla
verilecektir,

Kız Enstitü
leri, erkek
sanat ensti tüleri, teknik
ziraat ve ti
caret, akşam
sanat ve ti caret okulla
rı.

B ) Kız enstitüleri ve Erkek sanat enstitüleri, teknik ziraat ve
sanat ve ticaret okulları, akşam sanat ve ticaret okulları teknik ve
meslekî öğrenimin başlıca vasıtalarıdır.
Bu kurumlar, her yıl artan bir süratle memleketin her köşesinde
kurulacaktır. Bunların öğretim konularının cinsi daima genişletilecek
ve daha çok ihtiyacı karşılıyacak hale getirilecektir.
Bu kurumların, modern teknik öğretimin bütün âletleri ve maki
neleri ile donatılmış olması, ihmal kabul etmez bir esastır.

Sanat kurs
lan

C ) Binlerce gezici kız ve erkek sanat kurslariyle teknik öğretimi
en uzak köylere kadar götürmek hedefimizdir.

Teknik ög D ) Teknik öğretimin yüksek dereceleri, ayrı
retlmde yük
sek dereceler olunur.
İçin ayrı ku
rumlar

vatandaşlara

kurumlarla

temin

öğretmen
ler, öğret "

10. — Her derecedeki öğretim kurumlarımız için millî kültürü
men okulla - sağlam ve bilgili öğreticiler yetiştirmeğe devam edeceğiz.
îlk, orta ve yüksek öğretmen okullariyle, teknik ve meslek öğ
n
retmen okullarına ve K ö y enstitülerine geniş imkânlar verilecektir.

Güzel sanat
lar

11. — Parti, Güzel Sanatları, yüksek bir insan cemiyetinin esas
ihtiyaçlarından sayar. Güzel Sanatlara Partice gösterdiğimiz düşkün
lük, asırlarca işletilemiyerek bırakılmış olan Türk kabiliyetini az za
manda meydana çıkaracak ve insanlığa Türk sanatında yeni hazine
ler kazandıracaktır. Bu bizim samimi kanaatimiz ve hedefimizdir.
Bu sebeple:

Güzel sanat
A ) Parti, Güzel Sanatlar eserlerini, sergilerini, müsabakalarım
eser ve ça
daima
himaye ve teşvik eder ve icabettikçe mükâfatlandırır.
lışmalarım
koruma
Tiyatro ve opera

B ) Tiyatro himayesi ve operanın en yeni tekniğe müstenit ola
rak ve en eski eserleri de alarak insanlığın şimdiye kadar yarattığı
büyük eserleri temsil edecek kudrette kurulması ve geniş bir temsil
amatörlüğü vücuda getirilmesi amaç olarak takibolunur. Büyük mil
lî eserlerin yüksek teknik kudreti içinde vücut bulmasını bu y o l d a »
temin etmek mümkün olacağı kanaatmdayız.

C ) Müzik kültürü, umumî eğitimin bir esası olarak takip oluna Müzik kül
tUrü
caktır.
D ) Sinema kolay bir dinlenme ve eğitim vasıtası olarak
kabe ve himaye edilecektir.
E ) Millî
toplanacak,
köşelerinde
memleketin

mura-

Sinema

oyunlar, halk türküleri v e umumî olarak folklorumuz Milli oyun
kıymetlendirilecek ve yayılacaktır. Memleketin muhtelif lar
farklı olarak gelişmiş olan millî oyunlar ve törenler,
her tarafında tanıtılacaktır.

12. — Müzelerimizi zenginleştirecek kıymette tarihî eserlerin top- Müzeler
lanmasına ve bu maksatla kazılar yapılmasına ehemmiyet verilecek;
umumiyetle eski eserlerin tasniflerine ve muhafazalarına itina olu
nacaktır.
13. — Kitap, neşriyat ve kütüphane işlerine ehemmiyet verece- Kitap, yayın
ğiz. Türk lügati ve ansiklopedisinin vücuda getirilmesi çabuklaştı- ™ i ş i e r i "
rılacaktır. Memlekette geniş sayıda ve tâyin edilmiş ölçülerde kütüphaneler kurulması, emelimizdir.
Pha

14. — Halkevleri ve Halkodaları, millî hayatın ve millî eğitimin Halkevlerl,
Halkodala
başlıca yuvalarıdır. Bunların sayıları, bütün memleketi az zamanda rı
kaplıyacak surette arttırılacaktır. Halkevi ve Halkodasının, Türk
cemiyetinin ilk muhtaç olduğu bir kurum gözü ile görülmesine, Par
timiz bütün gayretiyle çalışacaktır.
Her Halkevi ve Odasının bütün teşkilâtının tamam olması gaye
dir. Ancak hiç bir Halkevi ve Halkodası, kadın ve erkek vatandaşlar
için bir arada toplanma salonu, kütüphane, güzel sanatlar üzerinde
çalışma esaslarından biri eksik olarak kurulamaz.
15. — Parti, inkılâp tarihi öğretimini ve inkılâp eğitiminin bes inkılâp tari
hi, inkılap
lenmesini daima başlıca işi sayar.
enstitüsü
İnkılâp Enstitüsünün her türlü yayımı, vesikaları herkese bildi
rilecektir. Enstitüyü zenginleştirmek, bütün Parti teşkilâtının vazi
fesidir. Parti, bir inkılâp müzesinin kurulmasını da takibedecektir.
16. — Türk milletinde beden eğitimi ve spor ihtiyacı, Devletin Beden egltl
ml ve spor
meseleleri arasına sokulmuştur. Parti, vatandaşın spor sevgisini ve
beden eğitimini takdir etmesi ve sevmesi için bütün yardım ve telkin
vasıtalarım kullanır. Spor, kudretli vatandaş yetiştirmenin esaslı va
sıtalarından biridir. Spor, çalışma kudretini muhafaza ve arttırma
için lüzumludur. Karakterin ve iyi ahlâkın mühim şartlarını kolaylık
la vücude getirir, nihayet, temiz ve açık hava toplantılarının zevkli
bir sebebi olarak da millî sağlığın kıymetli bir vasıtasıdır. Devlet, hu
susî teşekkülleri teşvik ve himaye ederek, her türlü kurumları kolay-

laştırarak ve kurarak milletin bedence eğitimini doğru ve sağlam İsti
kametlerde yürütmeği gözönünde bulunduracaktır. Parti, hususî te
şekküllerin, hususî idare ve belediyelerin umumî beden eğitimindeki
faaliyetini yakından takip edecektir.

D Ö R D Ü N C Ü
Dahilî, Sağlık
Hükümet o
torltest

Ailenin mah
fuziyeti
içtimai yar
dım işlerinde
amacımız,
nüfus arttır
ma ve yurt
dışından ge
lecek Türk ler

KISIM

ve Adlî siyaset, Memurlar, Serbest
meslek erbabı

17. — Bütün inkılâp neticelerini, vatandaşların tam emniyetini
ve millî nizam ve inzibatı, idarî ve adlî teşkilât ve kanunlariyle koru
yan ve hiçbir hâdise veya tesir önünde sarsılmıyan bir Hükümet oto
ritesi muhafaza etmek işlerimizin temelidir.
18. — Türk içtimaî hayatında ailenin mahfuziyeti esastır.
19. — Yurdumuzun sağlık ve içtimaî yardım müesseselerini, Par
timizin esaslarından olan; nüfus arttırma, nesli sağlaştırma ve güzel
leştirme, ailesiz ve bakımsız kalıp iş hayatına sokulmağa imkân bulamıyan ve ziyan olan çocukları cemiyetimize faydalı kılma v e alto
kuruluşunu sağlamlaştırma gibi prensiplere yarıyacak şeküde inkişaf
ettirmek amacımızdır. Bunun için bakımsız çocuklar Devlet himaye
sine alınır.
Nüfus arttırma prensibimizin tatbiki işleri arasmda yurt dı
şından gelecek Türklere mümkün olan her yardımı ve kolaylığı göste
receğiz.

Mahkemele 20. — Adliyede mahkemelerin teşkili kanununu, halkın ihtiyacın»
rtn teşkili
ve memleketin menfaatına en uygun gelecek surette tedvin ve ikmal
kanunu,
Muhakeme
edeceğiz.
usulleri, icra
%'B tebliğ İş
Teminatı ihtiva eden basit, amelî v e seri muhakeme usullerini ge
leri, hapisha
nişleteceğiz.
nelerin ıslft tu.

icra ve tebliğ işlerinde matlûp neticeleri seri v e kolay olarak te
min edecek tedbirlere devam edeceğiz.

Mevkufları, mahkûmlardan ve çocukları büyüklerden ayırmıya
hapisaneleri birer ıslah yeri haline getirmeye çalışacağız.
Memurlara
21. — Milletin yüksek menfaatini daima göeönünde tutarak bütüö
fan sağlan - dikkatleri ile vazifelerine hayatlarım hasreden, memuriajr her türlü
huzur ve refaha lâyıktırlar.
m

&

m

22. — Türkiye'de cins ve sınıf ve rejiyonal fikirleri koruma ve Kumimıv» «
yayma, sınıf mücadelesi uyandırma maksatlariyle cemiyet, kurulamaz. i g
J '
Devlet. Hususî idare ve Belediyelerle Devlete bağlı müesseselerden
hizmet karşılığı aylık ve ücret alanlar bulundukları vazifenin sı
fat ve hüviyeti ile cemiyet kuramazlar.
k

c o m ı

r 6 t

r

23. — Âmme hizmeti gören hayır cemiyetlerinin ve bilhassa bun- Hayır cemilardan (umumî, hususî bütçelerle belediyelerden) yardım görenlerin
Devletçe hususî bir murakabeye tabi tutulmalarına ehemmiyet veri
lecektir.
y e t l e r i

24. — Talebe cemiyetleri adını taşıyan kurumlar hiçbir surette Talebe cemıdiyasetle iştigal edemezler ve hiçbir suretle bulundukları okulun, fakülte ve enstitünün idaresine karşı herhangi bir faaliyette buluna
mazlar.
y e t l e r i

25. — Türk işçilerini v e esnafımızı milletin ana varlığı içinde o Türk laçiie varlık için kuvvet ve fayda verici yolda ve bu programda çizilen zih- Safuun*ıâf niyetle teşkilâtlandırmayı iş edineceğiz.
kiiatiandı rılması.

26. — Beynelmilelci maksatlarla cemiyet yapılamıyacağı gibi kö- Beynelmi kü yurt dışında olan cemiyetler kurulamaz. Milletler arasında beraber- y e t / e r
ük yapmakta Devletin fayda göreceği maksatlarla cemiyet kurmak
veya kurulu olanlarının şubesini açmak için icra Vekilleri Heyetinin
kararı lâzımdır.
< M m l

27. — Memur olmıyan serbest meslek erbabının millî Türk mev- Serbest mev
cudiyeti için lüzumlu ve faydalı olan hizmetleri, Partinin takdir gözü lek erbabı
önünde tutulur. Kabiliyetleri ve hizmetleri karşılığını görmeleri için
faaliyetleri sahasını açık ve emin bulundurmak vazifelerimizdendir.

BEŞİNCİ
Cihan harbi

KISIM
içinde idare

2b. — Yurtta sulh ve cihanda sulh Partinin daimî prensibidir. Yurttu sul*.
Cihanda sulh bu gün bizim tesirimiz dışındadır. Şeref ve hayatî men»
faatlerimiz muztar bırakmadıkça yurtta sulh esasım mahfuz tuta
cağız.
c

29. — Millî Müdafaa meselesi bugün birinci safı işgal eder. Milletin harp haline geçmesi bizim ihtiyarımızda olmıyan bir zaruret olarak Partice daı/na gözönünde tutulan bir ihtimal olacaktır. Milletin
maddî ve manevî bütün kuvvetlerini harp ihtimali için hazır bulunburmak, beslemek ve arttırmak Partinin en mukaddes gayesidir.
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miida ÎSa'iuırr* *
bütün
hazfr^uı^adurulmam.
1

Harp içinde
30. — Bütün istihsal, ekonomi, geçim, ticaret ve imar işleri cihan
başlıca me harbi
icaplarına göre şartlarını değiştirmişlerdir. Bu devrede başlıca
at.eier

meseleler şunlardır.
İstihsal sarf ve istihlâk yeri düşünmeye ihtiyaç olmaksızın, kıy
metlidir, arttırılması ve tanzim edilmesi lâzımdır. Memleketin ve or
dunun sulhta ve harpte beslenmesi prensip tedbirlerinin işlemesi için
bütün münakale işleri birinci derecede meselelerdir. Sıhhat ve içtimaî
muavenet işleri hususiyle salgın hastalıkları önleyici ve kesici ted
birler daima gözönünde tutulacaktır.
irabında, se
31. — İcabında seferberliğin tam bir intizam içinde işlemesini te
ferberliğin
min
etmek, dahilî idarenin başlıca vazifesidir.
t » " i Intlza minin sağ lanması

Vatandaşbcra'berUk

Maliyenin
btıyuk yükü.
Memleketin
İcabında .bü
tün kudreti
ni İM İfadeye
koymak.

Memleketin
esaslı

ihti -

r

32. — Vatandaşlar arasında beraberlik bütün mânevi kuvvetlee n k içinde ve nifaksız olarak mahfuz bulundurulması her mü
lâhazanın üstünde ve icabederse her tedbir ile korunacak ehemmiyet
tedir.
m

a f i

33. — Bu zamanın en büyük yükü maliye üzerindedir. Sulhte v e
harpte memleket müdafaasının malî ihtiyaçları memleketin öz kay
naklarından tedarik olunmak lâzımdır. Hazinenin itiyaçlarını açık
bırakmaksızın karşılamak icabeder. Vergi, bono, istikraz gibi yalnus
muntazam vasıtalarla ihtiyacı karşılamak en doğru çaredir.
Memleketin varlığını korumak için icabederse bütün malî kudre
tini istifadeye k o y m a ğ ı Partimiz bütün vatandaşlara lâyikiyle anla
tacaktır.
34. — Bu devre esnasında da memleketin esaslı ihtiyaçları tehir

yaçiannı ge- olunmamağa çalışılacaktır. Çünkü bu ihtiyaçlardan bir çoğu memleciMirmeket müdafaası bakımından dahi tehir kabul etmiyen cinstendirler. Bu
mek zaru ^ . cumhuriyet maliyesinin vazifesini bir kat daha
ağırlaştırmıştır.
z a r u r e

Durmadan
35. — Hiç durdurulmadan genişletmeye çalışacağımız meseleler
genişletme ğe çalışaca - başlıca şunlardır:
fimiz l«|ler :
İstihsal İşle
A ) Ziraatte, endüstride ve madenlerde her nevi istihsal işleri.
ri, İmar iş
leri, öğre B ) Her türlü münakale işleri, demiryolu, su ve elektrikleme v e
tim ve eği
liman
gibi her bakımdan vatan kudretini arttıracak imar işleri.
tim işleri

C ) Her nevi öğretim ve eğitim işleri.

36 — Köylünün öğretimi geçiminin ve istihsalinin genişletilme- Köylünün
«i ve her bakımdan kuvvetlendirilmesi, yükseltilmesi işleri hiç ara ve- *
*
-rllmeden ve artan bir hızla takibolunacaktır. Partimiz harp zamanı
için v e h a r p t e n oonrası için v a t a n kudretinin artmasında köylümüzün
yükselmesini birinci şart sayar.
ü k B e l t U m

37. — Harp zamanının büyük sıkıntıları başlıca şehirlere, maaş Maaş sanın rahiplerine, dar ve sabit gelirlilere çarpmıştır. Bu vatandaşların ta- g bit gelifH*
hammüllerini muhafaza etmek ve güçlerini arttırmak tedbirleri Hü- ler.
kümetin başlıca işlerinden biri olacaktır. Partimiz fevkalâde zamanın
her gün değişen büyük ihtiyaçlarım karşılamak için bütün kabiliye
tiyle Hükümete maddî ve manevî olarak yardımcı olmağa çalışacaktır
<1

a

ALTINCI

KISIM

Cihan harbinden sonraki

ihtimaller

S8. — Burada ancak ilk büyük ihtiyaçlar tahmin olunabilmiştir. Devamlı bit
emniyet

sulhun utar.

A)
Milletler arasında devamlı emniyet ve sulhun nasıl kurula
bileceği hakkında henüz hiçbir ışık ufukta görülmemiştir. Millî hayat
için birinci derecede ehemmiyeti olan böyle bir mevzuun millî siyase
tin başlıca konusu olması zaruridir.

kurulabUe ceğl milli si
yasetin mü hlm bir tuo
mısudur.
MIHI muda
faa harpte*,
sonra da M
rlncl mesai*
olarak ka
lablllr.

B)
Millî müdafaa ihtiyaç ve masraflarının sulh zamanında ne
radar azalacağım kestirmek güçtür. Millî müdafaanın bugünkü gibi
birinci mesele olarak kalması ihtimali vardır.

C)
Tabiî olarak malî yükün derhal hafifliyeceğini kuvvetle ümit
-tmek zorlaşır.

M a l î

D)
Sulh zamanında vatanın imarı ve her türlü gelişmenin temi...î b u şartlar içinde basanîacaktır. Millet b u ihtimale kendisini şimdiien hazırlamalıdır. Şurası Partimizin katî kararıdır ki yeni şartlar ne
d u r s a olsun imar ve gelişme işlerine ara vermeden ve büyük mikyasta
başlanacaktır.

Şartlar ne o
jma* v e ^ g *
ş™<*
jemea.

E)
Cihan harbi devri bize en esaslı ihtiyaçlarımız hakkında kıy
metli dersler vermiştir. Bu ihtiyaçları temin etmek vazifemiz olacak
tır. Bu ihtiyaçlar başlıca ziraatte, endüstride, her türlü münakale va
sıta ve teşkilâtında, büyük nafia işlerinde ve bir çok teknik ve ihtisas
işlerinde kendini göstermiştir.

y"* &*fifllyerae*

ll

Cihan luublnden ah •
nan dersler
den İstifade

Mal! vasıta kendi^ayna-

k
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n
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p ) ihtiyaçları sağlıyacak malî vasıtalar prensip olarak milletin
kaynağından ve istihsalinden çıkarılacaktır,

gından çıka
rılacaktır.

la kuvveti -

H e r şeyden evvel iş kuvvetini ve milletin çalışma kabiliyet ve usu
m

n

v e n

ma kabulye^
* ölçülere göre ayarlamak lâzımdır. Eksik vasıtalar ve geçtımn yeni öl- i ş zamanlar başlıca geniş çalışma yolundan telâfi edilecektir,
m

çülere göre
ayarlanma et

Is ve çahs -

Her nevi iş ve çalışma teşkilâtı lâzım olan ölçülerde makineleşti-

îeatiriime-

Cihan harbinden sonraki devir,, bizim için bir kaç misli çalışma

ma teakllatı. y
um makine- r ı ı e c e K u r .

devri olacaktır.

C. H. P.
NİZAMNAMESİ

Partinin V I . Büyük Kurultayının 12. VI. 1943 Tarihindeki
Toplantısında Kabul Edilmiştir

A N K A
Ztrbımat

R A
Bacımıvl

Esaslar:

1. — Cumhuriyet Halk Partisi, Cemiyetler kanununa göre ku- Partinin *•.«
ruîmuş, programındaki esaslar üzerinde çalışan bir cemiyettir. Mer- ^"'«jrt**
kezi Ankara'dır.
2. — Partinin maksadı: memleketin siyasal hay atının bütün teş- Partinin
kilâtmda kendi prensiplerini Türk milletine sevdirmek ve kabul ettir
mektir. Partinin, bunun için birinci vasıtası kanun yolları ile seçimi
kazamp Büyük Millet Meclisinde çokluğu elde etmek ve Parti Hükü
metini kurmaktır.
8. — Partinin banisi ve Ebedî Başkanı Türkiye «Cumhuriyetinin Partinin
mttessisi olan Kemal Atatürk'tür.
J^f
4. — Partinin Değişmez Genel Başkanı İsmet inönü'dür.

Partinin ı »
glsmes 0 « •
nel Başka»

5. — Partinin değişmez Genel Başkanlığı aşağıdaki üç halde in- Değişme»
bHai edebilir:
SU"**
a) ölüm,
«•»"»»
b ) Vazife yapmıya mâni bir hastalığın sabit olması,
e) istifa,
Bu üç halden biri dolayısiyle inhilâl vukuunda Parti Büyük Ku
rultayı derhal toplanarak Partiye mensup Mebuslardan bir zatı De
ğişmez Genel Başkanlığa seçer.
6. — Parti, memlekette muhtelif maksatlarla kurulmuş olan ha- Hayırlı v«
yırlı ve faydalı teşekküllere ve bu yoldaki teşebbüslere karşı sevgi ve ^kkunera
al&ka gösterir.
«evgl ve ala
ka

gfiatar -

mek
7. — Partinin ana vasıflarını gösteren altı oklu bir bayrağı var- Partinin
d » . Bir de marşı olacaktır.
ma^T* *
1 V

BÎRİNCt
Partiye
partiye gir me şartlan

KISIM

kabul edilme

8. — a) Yirmi iki yaşım bitiren,
^ ^.ğır h p i
şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzün-«
a

s

v

e

v

a

den hapis cezasiyle mahkûm olmamış bulunan ve hacir altında olma
yan,
c ) Halkça kötü tanınmamış olan,
d ) Millî mücadeleye aykırı bir vaziyet almamış v e bu gibi
maksatlar güden teşekküllere girmemiş olan ve siyasî karakteri iti
bariyle menfi bir ruh taşıdığı mütebariz olmıyan,
e) Türkçe konuşan, Türk kültürü ile yuğrulmuş ve Parti
nin bütün umdelerini benimsemiş olan her Türk Cumhuriyet Halk
Partisine girebilir.
Ocağa yazıl9. — Sekizinci maddedeki şartları haiz olup da Partiye girmek
ma^ve .anı- j ^ . j y ^
vatandaş, Partide en az iki yıldanberi yazılı iki arkadaş ta
rafından bulunduğu yerin ocağına takdim ve sekizinci maddede sayı
lan vasıfları haiz olduğu da ilâve edilir ve kendisinden de Parti esaslariyle program ve nizamnamesini kabul ettiğine ve hükümlerinden ay
nlmıyacağına dair ocajja bi* taahhüt kâğıdı alınır. Namzet, bununla
Partiye şeref sözü vermiş olur.
g

Karaiann

e n

e
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10. — Ocak idare Heyetinin böyle bir istek üzerine verdiği kaoul
veya ret kararı, Nahiye idare Heyetince de karara bağlandıktan son
ra Kaza idare Heyetinin tasdikiyle tekemmül eder. Bu iş en çok üç ay
içinde bitirilir ve namzede bildirilir. Kaza idare Heyetlerince dileği
reddedilen vatandaşlar Viâyet idare Heyetlerine şikâyet edebilirler
Kaza idare Heyetleri Vilâyet idare Heyetinin kararına riayet ederler.

U Q ayda bir
u . — Partiye yeni kabul edilen azalar ile başka yerlerden nakilİan?ıiar riö- l * yapılan Partililer, köylerde ocak, şehir ve kasabalarda ise en yu«n)
karı idare heyetinin bu iş için yapacağı bir törene yazı ile davet edile
rek kayıt ve kabulleri bildirilir.
Bu törenler yılbaşından başlıyarak her üç ayda b,ir yapılır. Tören
lerde idare heyetlerinden başka mümkün olduğu kadar fazla Partil*
bulundurulur. Parti reisi bu törende siyasî bir Partiye girmenin ehem
miyetini ve Partili olmanın vazifelerini hatırlatarak yeni arkadaşları
kutlar ve kendilerine başarı diler. Bu suretle Partiye alınan yeni aza
nın adları idare, heyetince Vilâyet Parti teşkilâtına bildirilir.
Menfi haller12. — Partiye kaydolunduktan sonra bir azanın üzerinde 8 ncl
kayıt silin - maddedeki menfi hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden b ö y mesi
le bir hal vâki olursa, kendisinin müdafaası alındıktan sonra Vilâyet
e r

idare Heyetinin mucip sebepleri havi y a n s ı üzerine Umumî idare He
yeti karariyle Partiden kaydi silinir.
13. — Her âza Partiye yılda yüz yirmi lirayı geçmemek üzere bir Yardım p * yardım parası aidat ödemiye mecburdur. Partililer ayda veya altı ay- hütnameâj
da veya on iki ayda bir ödemek üzere Partiye ne kadar yardım parası
vereceklerini, ödeme kabiliyetlerine göre, kendileri kestirerek bulun
dukları yerin Ocak idare Heyetine bir taahhüt kâğıdı ile bildirirler.
ödemeler makbuz mukabilinde yapılır. Bir kere yapılan yardım
taahhüdünün miktarı, üstünden bir yıl geçmedikçe, azaltılamaz. Taah
hüt edilen miktardan fazla para verildiği takdirde ayrı makbuzla te
berru olarak kabul edilir. Yardım parası yerine ayniyat alınamaz.
14. — Yardım parasımn nasıl toplanacağı Umumî İdare Heyeti ta- Yardım p « rafından yapılacak bir talimatname ile tesbit edilirîanması***
15. — Bir yerden başka yere nakleden Partili, mensup olduğu ida- Kayıtlan»
re heyetinden Parti âzası olduğunu ve taahhütlerini yaptığım bildiren diger^ü" ?»blr kâğıt alır ve bunu gittiği yerdeki idare heyetine verir. Bu suretle re nakli
kaydı oraya geçirilir.
6

İKİNCİ
Parti
16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

KISIM
teşkilâtı

— Parti teşkilâtı şunlardan ibarettir:
Genel Başkanlık,
Genel Başkanlık Divanı,
Büyük Kurultay ve Umumî idare Heyeti,
Parti müfettişlikleri,
Vilâyet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve idare heyetleri,
Büyük Millet Meclisi Parti Grupu.
Büyük Millet Meclisi Parti Müstakil Grupu,
Parti Divanı.

Parti tagfcl
latı

17. — Teşkilâtın ilk basamağı şehir ve kasabalarda mahalle ocak Mahalle ve
köy ocakları
ları ve köylerde k ö y ocaklarıdır.
18. — Parti teşkilâtı olmıyan bir k o y veya mahallede sakin vatan
daşlar Ocak kurmak ister ve bu maksatla birleşirlerse, Nahiye ve Ka
za idare Heyetlerinin teklifleri üzerine Vilâyet idare Heyeti karariy
le, orada ocak kurulur.
Doğrudan doğruya Vilâyet idare Heyetlerinin karariyle de, lü
zum görülen k ö y ve mahallelerde, ocak kurulabilir.
' Bu hallerde. Vilâyet idare Heyetince veya muvafakatiyle Kaza

Ocakların
kurulman
muteşebols
zat veya he
yet

veya Nahiye idare Heyeti tarafından bir müteşebbis zat veya heyet
e vere gönderilir.
Müteşebbis (zat veya h e y e t ) ;
a) Â z a kaydeder ve her azadan S nci maddedeki vasıfları haiz ol*
duğıına ve Parti esaslariyle program ve nizamnamesini kabul ettiğin*
dair taahhütname alır.
b ) Muvakkat Ocak idare Heyeti teşkil eder.
Alınan taahhütname, 10 ncu madde gereğince tasdike tabi tutu
hır.
Muvakkat İdare Heyeti, ilk kongrede yenilenir.
c ) Parti teşkilâtı kurulmamış olan vilâyetlerde teşkilât kurman
sırası gelince mahallî şeraite göre Vilâyet merkezinden ve Vilâyet ida
re Heyetinden başlanarak Umumî idare Heyeti tarafından yapılacak
bir talimata uyularak Partinin bütün kademeleri ihtiyacı karşılıyacak
surette teşkil olunur.
Ocuk. âzaıı
1 9 . — Ocak idare Heyetleri lüzum gördükçe bütün Ocak azaları
rmın toplan
nı toplıyarak mahallin ihtiyaçlariyle Parti işlerini görüşebilirler
ması
Teşküftt İU 20. — Partililer yazılı oldukları ocaklara, Ocaklar Nahiye idare
demeleri ve
batılı olduk - Heyetlerine, Nahiye idare Heyetleri Kaza, Kaza idare Heyetleri Vi
lan yerler
lâyet idare Heyetlerine ve Vilâyet İdare Heyetleri de Umumî îdarc

Heyetine bağlıdırlar.
Semt ocak 21. — Bulundukları yerlerin münasebet ve vaziyetlerine bakıl»
lan, İtibari
rak birden fazla mahalle ve k ö y tek bir ocağa bağlanabilir ve bunlar»
nahiyeler
teşkili, teşki semt ocağı denir. Görülecek lüzum üzerine müteaddit mahalle veya
latın yapü -

köy ocaklarından mürekkep itibarî nahiyeler de teşkil edilebilir.
Gene mahallî vaziyet ve mesafe icabı gibi zarurî hallerde nahiye
»s.?'imaca - teşkilâtı ve vilâyet merkezlerinde kaza teşkilâtı yapılmıyabilir. Bu
f> idare he takdirde ocaklar bir başka nahiyeye veya doğrudan doğruya kaza ida
yetleri
re heyetlerine, nahiye idare heyetleriyle vilâyet merkezindeki ocaklar
da doğrudan doğruya vilâyet idare heyetine bağlanırlar.
Mfi'iRnaca

-

fin İdare he
yetleri

Orakların
Ocakların yardım parasiyle hesap ve bütçe işleri bir derece yuka
aap*i4leri " " k * idare heyetlerine verilebilir. Bu takdirde alt kademelerin mas
rafları bağlı bulundukları idare heyetleri bütçelerinden temin edilir.
Bu madde hükümlerini tatbik etmek için umumî idare heyetinden
ayrı ayrı karar alınır.

fi
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KISIM

I — Değişmez Genel Başkanlık
A ) Değişmez Genel Başkan
22. — Değişmez Genel Başkan Partinin yüksek idaresini elinde Değişmez
tutar ve Partiyi temsil eder. Parti namına söz söylemek salâhiyeti an- J^
"
cak Değişmez Genel Başkandadır. Değişmez Genel Başkan lüzum g ö 
rürse bu hak v e salâhiyetini Genel Başkan vekiline veya Parti Genel
Sekreterine bırakır.
61
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B) Genel Başkan Vekili
23. — Değişmez Genel Başkan, Partili mebuslardan birini Genel Genel Bas Başkan Vekili tâyin eder. Genel Başkan Vekilinin vazife ve salâhiyeti nüTvazireve
Değişmez Genel Başkan tarafından tesbit olunur.
salahiyeti,
Genel Başkan Vekilinin değişmesi kendi istifası veya Genel Başkan tarafından vekilliğe bir başka zatın tayiniyle vukubulur.
d e g l a m e s l

C ) Genel Sekreter
24. — Genel Sekreter Değişmez Genel Başkan tarafından Umumî Genel sekretdare Heyeti azaları arasından seçilir v e Değişmez Genel Başkan namına vazife görür.
Genel Sekreter, Genel Başkanlık Divanının, Umumî idare Heye
tinin ve Parti Divanının kararlarını gerekenlere tebliğ eder ve bu ka
rarları neticelendirir. Parti teşkilâtiyle muhabere ve Parti işlerini takibeder. Partiye ait müracaatların kabul vasıtasıdır. Genel Sekreter
lik Partiye bağlı hükmî şahsiyetlerin de merciidir.
r

l

n

v a z l f e s 1

II — Genel Başkanlık Divanı
25. — Genel Başkanlık Divanı Partinin Değişmze Genel Başkanı Genel Baş ile Vekilinden ve Genel Sekreterden teşekkül eder.
mnın* t ^ e £
külü

26. — Genel Başkanlık Divanı Partiyi ilgilendiren her mesele hak- Genel Baş kında karar vermek salâhiyetini haizdir.
nmm* İalâ &

hlyetl

27. — Genel Başkanlık Divanı Büyük Millet Meclisi intihabını Genel Baş idare ve Partinin mebus namzetlerini tesbit eder:
mmn^vazrteDivan, namzetlerle intihap işleri hakkında Umumî idare Heyetiy- îeri
le Büyük Millet Meclisi Parti Grupları idare Heyetlerinin reyini yoklıyabilir. Namzetler Değişmez Genel Başkan tarafından ilân olunur.

Fora* •

«

Umum! X ia
28. — Umumî idare Heyetinde açılacak âzalıklara Genel Başkan*
re Heyetinde
açılacak a - lık Divanı ve Parti Müstakil Grupunda vukubulacak raünhallere Genel
salıklara ye Başkan yenilerini seçer.
nilerinin ta ylnl
Genel Baş 29. — Genel Başkanlık Divanının kararlarına bütün Parti azalan
kanlık Diva
nı kararları kayıtsız ve şartsız uyarlar.
na
kayıta»
ve şartsız
mutavaat

III — Büyük Kurultay
Büyük Ku 30. — Büyük Kurultay dört yılda bir Değişmez Genel Başkanın
rultayın
göstereceği yer ve bildireceği tarihte toplanır. Değişmez Genel Başkan
toplanmam

lüzum görürse Büyük Kurultayı daha evvel toplıyabileceği gibi fev
kalâde olarak da toplıyabilir.
Büyük Ku
rultayın a
zaları

31. — Büyük Kurultayın azaları şunlardır:
a ) Umumî idare Heyeti azalan,
b)
Partiye mensup mebuslar,
c) Vilâyet idare Heyeti reisleri,
d ) Vilâyet kongrelerince seçilen ikişer ve Parti azasının sayısı
on bini geçen vilâyetlerden fazla her on bin âza için ayrıca gene kongrelerce seçilen birer delege.

Büyük Ku 32. — Büyük Kurultay mürettep azasının mutlak ekseriyetiyle
rultayın açı
açılır
ve müzakereye başlar. Bu ekseriyet yoksa üç gün sonra yapıla
lıp müzake
reye başla cak toplantıda mevcut âza ile işe başlanır. Fevkalâde Kurultay
ta
ması şartı

yin edilen gün ve saatte mevcut âza ile toplanır. Hilâfına kayıt bulunmıyan yerlerde Büyük Kurultay mevcudun ekseriyetiyle karar verir.
Müsavi reylerde Reisin bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. Programda
yapılacak değişiklikler ancak mevcudun üçte iki ekseriyetiyle olur.
intihaplar gizli reyle yapılır. Uçte iki ekseriyet karar verdiği takdir
de işari reyle de olabilir.

Büyük Ku
33. — Büyük Kurultay Umumî Heyeti Değişmez Genel Başkan ve
rultayın
y
a
Genel
Başkan Vekilinin reisliğinde toplanır ve iki reis vekiliyle altı
Başkanlığı
ve Başkan
kâtip seçer.
Vekilleriyle
Bu intihaptan sonra Değişmez Genel Başkan geçen yıllara ait ic
katiplerinin
seçilmesi
raat hakkında bir nutuk söyler veya bir beyanname okutur.
Encümenle rtn seçilmesi

34. — Değişmez Genel Başkanın nutkundan veya beyannamesin
den sonra Umumî Heyet 25 âzalı program - nizamname, 35 âzalı dilek
ve 15 âzalı hesap encümenlerini seçer. Bu encümenlere Genel Başkan
lık Divanı v e Umumî idare Heyeti
seçilemezler.

azalan

Umumî heyet lüzum görürse müzakere mevzuları üzerinde tetkik
lerde bulunmak üzere ayrıca encümenler de teşkil edebilir.
3 5 — Her encümen, azalarından birini reis, birini raportör, birini Encümen r«W t i p seçer.

£

&B2&

seçilmesi

36. — P r o g r a m - nizamname encümeni program ve nizamnameye Encümenle ait teklifleri, dilek enoümeni vüâyet kongrelerinden gelen dilek lâyihalarını v e azalar tarafmdan yapılan teklifleri tetkik eder.
Hesap encümeni merkez hesaplarına bakar. Vilâyetlerin hesap
işleri hakkında bir şikâyet olur veya bir tetkik zemini görürse bunları
yeni umumî idare heyetine bırakılmak üzere mütalâasiyle beraber
u m u m ! heyete arzeder.
r l n

v a , U e l e r t

37. — H e r encümen verdiği kararıan, mucip sebepleriyle birlikte Encümen
ve bir rapor halinde umumî heyete sunar. E anlar umumî heyetçe g ö - nıuzakereai*
rüşülerek karara bağlanırlar, icabında raporlar encümene iade edile
bilir.
38. — Başvekil ve Vekiller Büyük Kurultayda hazır bulunurlar

Başvekil ve
Vekillerin

ve lüzumunda umumî heyette veya çağırıldıkları encümenlerde izahat encümenler
verirler.
da izahat ver
meleri

39. — Büyük Kurultayın müzakerelerini açılış celsesinden sonra Müzakerela ancak Partililer dinliyebilirler. Kurultay isterse bir meseleyi gizli ola- ^ ^Jjf
J£
rak görüşebileceği gibi Parti dışından dlnley* ,i kabul etmeğe de karar fu
verebilir.
40. — Umumî Heyet müzakereleri ve kararlan zaptolunur. Bu za- Müzakerela bit reis ve kâtipler tarafından imzalanarak toplautıda bulunmuş olan ^ ^ a i a r S
azaların adlan yazılı bi'- defterle birlikte saklanır.
imza defteri
v

41. — Büyük Kurultayda memleket v e Partiye ait her iş görüşü- Görüşüielebilir. Programla Nizamnamenin kabulü ve değiştirilmesi Büyük Kurultaya aittir.
programın

.amnîme ve

değiştiril
mesi salahi
yeti

42. — Büyük Kurultay, çalışmalannın sonunda yeni Umumî Ida- Umumi Ida
re Heyetini v e Partinin Müstakil Grupunu teşkil edecek Mebuslan par^Müsta*
seçer.
Grup *•
' salarının se
çimi

43. — Büyük Kurultay kapanırken Değişmez Genel Başkan bir Deg^mea
nutuk söyliyerek Kurultayın elde ettiği neticelerle Partiye verdiği is-

j^p* -

ma nutku
Damesi

tikameti belirtir, yahut Kurultay kapandıktan sonra bu zeminde bir

eyan

" beyanname neşreder.

IV — Umumî
Umumi Ma-

İdare

Heyeti

4 4 . — Umumî idare Heyeti Büyük Kurultay Umumî Heyetince

r© Heyeti &**

zaiannm sa- seçilen 16 azadan teşekkül eder. Azaların sayısı icabında Genel Başyısı ve iş bö- kanlık Divanı karariyle arttırılabilir. Genel Sekreter Umumî İdare
d ı m c ı â z a " Heyeti azaları arasında iş bölümü yapar. Azalardan birini büro işle
rinde kendine yardımcı ayırır.
V

ar

Umumi Ida -

4 5 . — Umumî idare Heyetinin tabiî Reisi Değişmez Genel Başkan

1*6 Hevet"İ fc&™
v e

biı reisi' ve y * vekilidir. Başkanların bulunmadıkları zamanlarda Genel Sekrereisi
ter reislik eder.
Umumi Ida4Q — Umumî idare Heyeti iş bölümüne göre devamlı olarak çaütoplantüarı 9
lüzum gördükçe toplanarak müşterek kararlar alır. Umumî Idave muvakkat re Heyeti en az haftada bir toplanır.
ı r v

encümenler

e

Umumî idare Heyeti muayyen işler için âzasından bir kısmiyle
muvakkat encümenler teşkil edebilir.

Umumi tda4 7 . — Umumî idare Heyeti, Genel Başkanlık Divam ile Parti Dibaşhca ^asS vanının iştigali dışında kalan bütün Parti işleriyle meşguldür..
felerl

Başlıca vazifeleri şunlardır:
a) Parti programının bütün asılları ve teferrüatiyle tatbik saha
sına çıkması için lâzımgelen tetkik ve takibi yaparak vaziyeti tesbit
etmek, tedbirler düşünmek ve icabına göre kararlarını Genel Başkan
lık Divanından geçirerek tatbik etmek ve lüzumlu gördüğü mevzuları
Büyük Millet Meclisi Parti Grupuna götürmek,
b ) Parti teşkilâtının mevzuata uygun bir surette işlemesini te
min etmek,
c ) Genel Başkanlık Divanınca verilecek işleri görmek,
d) Büyük Kurultayın kararlarını yerine getirmek,
e) Büyük Kurultaya sunulacak lâyihaları hazırlamak ve bunla
rı Genel Başkanlık Divanından geçirdikten sonra Kurultaya vermek,
f) Nizamnamenin tatbikına ait talimatnameleri yapmak ve Gex,el
Başkanlık Divanından geçirerek tatbik etmek,
g ) Kongreleri mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve bunlar tara
fından verilecek kararların tatbikini gözetmek ve lüzum görülen yer
lerde kongreleri yeniletmek,
h) Halkevlerinin ve Halkodalarınm açılma ve çalışmalarım ida
re ve tanzim etmek.

i ) Memleket içinde bütün teşekküllerle ilgilenmek v e bunlardan
hangilerinin ne gibi şartlarla Partiye bağlanabileceklerini tesbit ede
rek Genel Başkanlık Divanının tasvibini aldıktan sonra tatbik mevki
ine koymak,
j ) Partinin hesap işlerini düzgün yürütmek, bunun için Genel
Başkanlık Divanının tasdikma iktiran ettirilmiş bir talimatname vücude getirmek, vilâyet idare heyetlerinin bütçelerini tasdik etmek,
k ) Parti teşkilâtını devamlı ve plânlı bir surette teftiş ettirmek
ve Parti Müfettişlerini tâyin ederek Genel Başkanlık Divanının tasvi
bine arzetmek,
1) Talimatına göre halk hatipleri teşkilâtı yapmak ve halk kürsü
leri kurmak,
m ) Radyo, sinema, konferans, halk hatipleri ve halk kürsüleri,
gazete, kitap ve saire gibi her türlü neşir vasıtalarından istifade ede
rek kültür ve propaganda sahalarında Partiye düşen vazifeleri yap
mak ve millî törenlerle ilgilenmek,
n ) Güzel sanatlara ve millî âbidelere alâka göstermek,
o ) Gençlik, spor ve turizm işleriyle meşgul olmak,
p ) Vilâyet İdare Heyeti reis ve âzalariyle kaza idare heyeti reis
lerinin seçimlerini tasdik veya reddetmek, lüzum görülecek yerlerde
idare heyeti reis ve azalarını, kısmen veya tamamen, vazifeden çekip
yerlerine yedeklerini getirmek veya yeniden seçim yaptırmak ve ya
hut kongreler toplanıncıya kadar oralarda muvakkat idare heyetleri
teşkil etmek,
r ) Parti namzedi olarak mahallî teşekküllere seçilmiş olanlardan
Parti esaslarına aykırı hareketi görülenlerle Partili arkadaşlar ara
sındaki birliği bozanların, vilâyet idare heyetinin mütalâasını da ala
rak, bu teşekküllerden çekilmelerine karar vermek,
s ) Parti teşkilâtı olmıyan yerlerde müteşebbis bir zatı veya he
yeti âza kaydı ve heyetler teşkili salâhiyetiyle teşkilât yapmak üzere
vazifelendirmek,
t) Nizamnamenin emrettiği sair işleri yapmak.
a r

•¿8. — Lüzumuna göre, Umumî idare Heyeti karariyle, muayyen P U Me işler için Parti mebus ve mensuplarının yardımlarından istifade edilir ya^dun"™ve bunlardan muvakkat encümenler teşkil olunabileceği gibi Umumî nndan latıIdare Heyeti azalarından bazılarının iştirakiyle muhtelit encümenler h t e h f ecde yapılabilir.
cümenier
'
teşkili
m U

P

kî*?** arta *
de Umumi Ia^afarınm *
memur edil mesi.
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teşkilâtının v e Halkevleriyle Halkodalarınm v e Partiye bağlı hükmî şahsiyetlerin teftiş, tahkik v e murakabesine Umumi
^
y
azaları memur edilebilecekleri gibi Parti mebus v e y a
mensupları da bu yolda tavzif edilebilirler. Teftiş vazifeleri ve zamanl a n lüzumuna göre Umumî idare Heyetince tâyin edilir ve bunun için
bir talimatname yapılır.
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Umumî îda 50. — Umumî idare Heyeti, azalarından birini Partinin muhasipEaianndan " ligine ayırır. Muhasip sarfiyatın bütçeye uygunluğunu temin v e heMuhastp az» sap işlerine ait bütan kâğıtları imza ile tasdik eder. Partiye ait tasarr

Usarruf've

u

*

v

e

nıülkiyet işlerine de muhasip bakar,

mülkiyet is
lerine bakıl
ması

Genel Sekre51. — Umumî idare Heyetinin Genel Sekreterlik emrinde bir Başd* bîr Bürî£ kâtibi ile muhasebecisi ve lüzumu kadar kâtip, memur ve müstahdem
inin bulunleri bulunur,
rl

e

maaı.
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KISIM

Müfettişlikleri

52 — Umumî idare
re Heyetince seçilecek Parti
Pa
müfettişlerinin va
zife ve salâhiyetleri Umumî
tanzim ve Genel
mumî idare Heyeti tarafından
tarafı
Başkanlık Divanınca tasdik edilecek bir talimatname ile tâyin edilir.

BEŞtNCt

KISIM

I — Kongreler
Oeak, nahi -

53, — Ocak, nahiye v e kaza kongreleri yılda bir, vilâyet kongre-

fayet kong - I "
yılda bir toplanır.
releri mutat
Kongreler vilâyet idare heyetlerinin Umumî idare Heyetince tastopianmaia edilmiş olan teklifi veya doğrudan doğruya Umumî idare Heyeti
karariyle fevkalâde olarak da toplanabilir.
en

r ı

Kongreieaamanfarı^ *
nın tespiti
BekreterUğe ve alakatoumesi
1

DU

54. — Kongreler normal olarak Eylül iptidasından Birincikânun
sonuna kadar olan müddet içinde toplanır. Her vilâyetin idare heyeti
mevsim, iklim ve iş icaplanna göre kongrelerinin başlama v e bitme
tarihlerini tesbit ederek vaktinden evvel Genel Sekreterliğe v e alâkadarlara büdirir.
Ocak ve nahiye kongreleri en ç o k bir buçuk ay sürer. Normal ka-

ea kongreleri nahiye kongrelerinin hitamından 15 gün sonra başlamak
üzere en çok bir buçuk ay sürer. Vilâyet kongresi, vilâyetin bütün ka
za kongreleri bittikten sonra yapılır.
55. — Her Partili yazılı olduğu ocağın kongresinin de âzasıdır. KorgrelerGelemiyecek kadar mühim bir mazereti olmadıkça kongrede bulun- mecburiyeti
mıya mecburdur.
56. — Kongrelerde delegeler aşağıdaki nispetlere göre seçüirler:

Kongre Jele

Ocak kongresinde ocağın 200 e kadar âzası için 4, bundan yukarı
her 100 âza için birer,
Nahiye kongresinde nahiyedeki ocakların 300 e kadar âzası için
4, bundan yukarı her 300 âza için birer,
Kaza kongresinde kazadaki ocakların 1000 e kadar âzası için 4,
bundan yukarı her 1000 âza için birer delege, Partiye girme muamele
leri tamam olan âza bu sayıda dahildir. Ancak buıuarın kongrelerde
r e y vermeleri için en az üç ay ve seçilebilmeleri için de en az bir yıl
evvel kayıt muamelelerinin bitmiş olması şarttır.
57. — Ocakların seçtikleri delegeler nahiye merkezinde nahiye,
Nahiyelerin seçtikleri delegeler Kaza merkezinde Kaza, Kaza kongrelerinin seçtikleri delegeler de Vilâyet merkezinde vilâyet kongresini
*

yaparlar. Asıl delegenin mazereti halinde toplantıda yedek delege bu
lunıır.
58. — Ocak delegeleri Ocaklarının doğrudan doğruya Kaza teşkilâtıııa bagiı olması yüzünden Nahiye kongresi yapamıyorlarsa bakılır:
y a Kaza teşkilâtında bir başka nahiye teşekkülü yoktur, o takdirde
bunlar doğrudan doğruya Kaza kongresini yaparlar; yahut bir başka
Nahiye teşekkülü vardır. Bu takdirde Nahiye kongresi için aranan
nispet üzerinden delege seçerler. Kaza kongresine bunlar iştirak eder
ler.

fnme'nîsbet»en, yenile b n m e müddeÛeri
y

Delegelerin
to^ianacai
yedek1

v

e

ieırin İstirûJc
keyfiyeti

Bazı teşkilat
nin ™uiun-"
madıgı yer cak^^gre^
lerin şekli
de

Ocakların doğrudan doğruya vilâyet teşkilâtına bağlı olmaları
yüzünden delegeler Kaza kongresi yapamıyorlarsa K a z a Kongrelerin
d e aranan nispet üzerinden delegeler seçerler, vilâyet kongresine Dun
lar iştirak ederler.
Doğrudan doğruya vilâyet teşkilâtına bağlı olması yüzünden Ka
sa kongresinde bulunamıyan Nahiyelerin delegeleri de aynı seçimi
yaparak kendilerini vilâyet kongresinde temsil ettirirler .
Bu madde mucibince yapılacak ikinci veya üçüncü delege seçim
leri Kaza veya Vilâyet idare heyetleri tarafından idare olunur.
Kongrele -

59. — Kongreler, kendi idare Heyetlerinin reisleri tarafından rinaçıimalaftzasının mutlak ekseriyetiyle açılır. Bu ekseriyet yoksa toplantı bir J j ^ y g ™ ^ !
gün sonraya bırakılır ve o gün gelen âza ile iktifa edilir.
yabiimeleri
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S
ikinci reis, iki kâtip seçilir,
u ve katiple- î c a b m d a Kaza ve Vilâyet kongreleri reisi bir derece yukarı teşkilât tarfn seçimi ve rafından da gösterilebilir. Müfettişler, bölgeleri içinde, merkezden
maasup kon-

. ,

.

.

gre reisleri mansup reisler vilayetlerinde bulunan bütün kongrelere reislik edeve müşahit - bilirler. Kongrelerin Nizamnameye göre yapılmalarını temin için yu
karı derecedeki îdare Heyetleri kendi azalarından veya Partililerden
bir zatı müşahit sıfatı ile gönderebüirler.
Reis kongre müzakerelerini idare eder, kâtipler müzakerelerin
hulâsa ve neticelerini kaydederler. Müzakerelerin ayniyle tutulması
için ayrıca zabıt kâtipleri de bulundurulabilir.
111
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^ak^reiert
* — Kongrelerin müzakerelerini bütün Parti azaları dinliyebiain dinlen - lirler. Kongreler isterlerse bir meseleyi gizli olarak da görüşebilecekmesi ve gizli leri gibi Parti dışında dinleyici kabul etmiye de karar verebilirler.
müzakere ler

En büyük
62. — Nahiye, Kaza ve Vilâyet kongrelerinde, Parti Hükümetini
murunun " temsil eden en büyük mülkiye âmirleri kongrelere davet olunurlar.
0

vetl^vere *"
Bunlar müzakereye ve reye iştirak etmezler, yalnız yapılmış v e y a
gi izahatın " yapılmamış eski ve yeni Parti dilekleri hakkında müzakerelerden sorışekiı, Beledi- ra halkı aydınlatmak maksa.diyle icabederse izahat verirler. Bu izahat
6

V

zaiariyie ° umumi meclis
sureti iştirakl, gizli mü-

üzerine münakaşa cereyan etmez. Parti kongrelerinin bütün müzakerelerinde Partili Belediye reis ve âzalariyle umumî meclis azaları dinleyici sıfatiyle bulunurlar. Bunlar Parti dileklerinin tercihan tahakkült ettirilmesine gayret ederler,

za kerede bu
lunabilecek
ler

Kongreie-

rlo

63, — Kongreler konuşulacak işleri sıraya korlar ve idare He-

m üz sık B~

*

re tarzı ve yetlerinin olan biten işler hakkındaki rapor ve sözleriyle müzakereye
ruznamelebaşlarlar. Seçimler en sonra yapılır,
ri

Kararlarda«erîyetf "

64. — Kongrelerde kararlar reis ve hazır bulunan azanın yarısınd

a

n

fazlasının reyi ile verilir. Reyler müsavi ise reisin bulunduğu ta
raf kazanır.

Seçimlerin

65. — Kongrelerde seçimler gizli rey ile yapılır, işaretle yapılmas

m

a

retie yapıl*"
üçte iki ekseriyetle karar verilebilir. Seçimlerde ilk defa mutlak
ması
ekseriyet olmazsa ikinci defasında en çok rey alanlar kazanırlar.
Esas encü-

66. — Kongreler, hesaplara bakmak idare heyetlerince önceden

1X1611)61*111 I H "

tıhabı, tali
encümenler

ihzar edilmiş olan bütçeyi tetkik etmek, dilek ve layihaları incelemek
için 3 - 7 kişilik üç encümen ayırırlar ve bunların raporları üzerine g ö 
rüşürler. Gerek bu raporlar v e gerek âza tarafından yapılacak teklif-

ler üzerine müzakereyi kolaylaştırmak için başkaca 3 - 7 kişilik encü
menler de yapılabilir.
o ? . — Encümenler içlerinden bir reis, bir raportör ve bir kâtip Encümen
seçerek işe başlarlar, y a n d a n fazla âza ile müzakere eder v e ekseri- töî^ve^aUp^
yetle karar verirler.
'erin seçimi
68. — idare heyetlerinde bulunanlar kendi kongrelerine delege Mare Heyetseçilemezler. Müzakerelere iştirak ederler, fakat rey veremezler. En- j ^ takayyuöümenlere de seçilemezler.
dat
1

69. — Kongreler, kendi sahalanndaki bütün Parti işleri için ka- Kongrenin
T ar ve murakabe uzvudurlar. Kongreler açık bulunduklan zamanlarda yetiert*!^ *
lüzum görürlerse idare heyetlerinin bütün salâhiyetlerini kullanabi- başlıca va»ılirler.
Kongrelerin başlıca vazifeleri şunlardır:
a ) Kendi bölgelerinin, gerek k ö y ve belediye meclisleri, umum!
meclis gibi mahallî teşekkülleri ve gerek Hükümet dairelerini alâka
landıran arzu ve ihtiyaçlariyle Parti ve memleket işlerinden kongre
ruznamesi, encümen raporu veya âza teklifi üzerine müzakereye konu
lan maddeleri inceleyip bunlardan kabul edilenleri dilek halinde tesbit
•ettikten sonra mahiyet ve ehemmiyetlerine göre ya kendi idare heyet
lerine vazife olarak bırakmak veya bir derece y u k a n kongreye arzetm e k ve kongreye seçecekleri delegelere, lüzum görürlerse, bu yolda
talimat vermek,
1

f e , e r l

b ) Vilâyet kongrelerinde vilâyetin bütün Parti teşkilâtının du
r u m ve faaliyetini tetkik etmek,
c ) Kendi idare heyetlerinin ve icabında kendilerine bağlı idare
heyetlerinin hesaplanna bakmak ve yıl sonu hesap hulâsalanm tas
dik etmek,
d) Ocak kongrelerinde ocaklann. Nahiye kongrelerinde ocak vo
nahiyelerin, Kaza kongrelerinde Nahiye ve Kazalann, Vilâyet kongre
lerinde Kazaların ve Vilâyetin gelirlerine giderlerine göre idare Heyet
lerince hazırlanan bütçelerini tetkik, tadil ve tevzin etmek, bir derecf
alt. teşkilâtın bütçelerini tasdik etmek ve kendi bütçelerini tanzim edij,
fcîr derece y u k a n teşkilâtın tasvibine sunmak,
e ) Ocak kongrelerinde Ocak, Nahiye kongrelerinde Nahiye, K a
za kongrelerinde Kaza, Vilâyet kongrelerinde Vilâyet idare Heyetleri
m ve birer misli yedeklerini seçmek.
f ) Ocak kongrelerinde Nahiye, Nahiye kongrelerinde Kaza, Kaza
kongrelerinde Vilâyet kongreleri ve Vilâyet kongrelerinde de Büyük
Kurultay için delegelerini ve birer misli yedeklerini seçmek,
g ) Kendilerine bağlı idare heyetleriyle reislerinin seçimlerim, lü
zumunda tetkik etmek ve bir uygunsuzluk olduğuna kanaat gelirse

uygunsuz olan noktadan başlanarak seçimin yenilenmesine karar var
mek.
Kongre atası

70. — Kongrelerin, idare heyeti âzası v e y a delege v e y a bunlara

refheyetı've" yedek olarak seçecekleri Partililerin o kongrede âza olmaları şart de»delege seçile- ğ ü d i r .
blımesl
ObBtrf'kslyon meni
nuiyetl

71. — Parti kongrelerinde obstrüksiyon yapmak yasaktır.

Kongrenin
İnzibat ve
İntizamını
bozanlar
hakkında
yapılacak
muamele

72. — K o n g r e görüşmelerinin intizam ve inzibatını temin etmek"
kongre reisinin vazifesidir. Bu intizamı ve azaların usulü dairesinde
ve serbest konuşmalarını bozanlara ve şahsiyat ile uğraşanlara reis
toplantı halinde ihtarda bulunur. Dinlenmiyenleri o kon Trenin sonuna
kadar toplantıya girmemek üzere dıarı çıkartır. .«üzum görürse k o n 
gre karariyle ikinci ihtara kadar ceza verir.
T

Partl mebus-

73. — Parti mebusları bütün Parti kongrelerine iştirak edebilire r

jret'kongre - l - Ancak delege olmadıkça rey veremezler,
lerlne İsti raklerl

Kongre za 74. — B i r gün evvelki toplantının zabıt hulâsası ertesi günkü
okunması
toplantıda v e son müzakerenin zabıt hulâsası da kongre sonunda o k u 
nur.
Kongre aza

defterlerly-

75. — Kongrelerde bulunan azaların adları bir deftere yazılır, g e r

e

k

1« zabıtlarıbu defterin ve gerek müzakere ve kararlan havi zabıtların a l t l a n
nın altlarının kongre reis ve kâtipleri tarafından imzalanır.

cLVanı riya •etge imza lanması.
Kongre ka 76. — Kongrelerde verilen kararların yapılması v e yaptırılması
radarının
idare
heyetlerine vazife olur.
yapılması ve
yaptırılma
sı vazifesi

II — İdare
Ocuk idare
heyetleri acaları seci ml, sayısı,
vazifeleri,
eskilerden
devralması,
akrabalık
meselesi

Heyetleri

77. — Ocak kongresi 3-5 kişilik kendi ocak idare heyetini, N a h i y e
kongresi 3-5 kişilik Nahiye idare heyetini, Kaza kongresi 5 - 7 kişi»
lik Kaza idare heyetini. Vilâyet kongresi 7 - 9 kişilik vilâyet idare he
yetini seçerler, idare heyeti reisi mansup olan yerlerde kongrece 6 - 8
kişi idare heyeti seçilir. Umumiyetle idare heyetlerinin müddetleri
kongrelerince yenilerinin seçilmesine kadar devam eder. Yeni idare
heyetleri seçimlerini mütaakıp eski idare heyetlerinden devralarak i ş e
başlarlar.

B a b a v e y a ana ile çocuklar ve kardeşler k a n ile kdca aynı idare
heyetlerinde v e bir kimse iki idare heyetinde bulunamaz.
78. — Yeni idare heyetlerinin seçimleri bir derece yukarı idare
heyetince tasdik edilmek suretiyle tamamlanır. Tasdik edilmediği takdirde tasdika salahiyetli idare heyetinin mucip sebepli karariyle Ge~
nel Sekreterliğe bildirilir. V e mesele Umumî tdare Heyetinin karariyte halledilir.

Yeni tdare
^tasdiki
taadik
Gen^seL.
reterüge Dil-

v

e

dirilmesi

79. — idare heyetleri kendi azalarından birini reis, birini kâtip
v e muhasip olarak ayırır, icabında muhasip üçüncü bir âza da olabiUr. Reis. bulunamıyacağı zaman idare heyeti azalarından birini tevkil
«•der.

Reis, katıp
lertnaegim?*
ye reis vekftletl

80. — Reis, idare heyetinin mümessilidir. Bu sıfatla Partiye ait işler için gerek Parti teşkilâtı ve gerek mahallindeki Hükümet ve sair
müesseseler mümessilleriyle temas eder ve bunlara yazılan kâğıtları
imzalar. Hesap işlerinde muhasip âza ikinci bir imza kor. idare heyetlerine bağlı ücretli kâtip ve müstahdemler reisin emrindedir, azil
v e nasıpları reise aittir. Bunların Partili olmaları şarttır.

Reisin sıfatı,
^u%cre«l "
kaöp ve
^rİn^yin "
ve asil hakl

1

ta

81. — Kâtip ve muhasip eski idare heyetinden devir almaktan, Katıp ve
muhasip talimatına göre muhasebe evrak ve defterlerini, kâtip, sair vaztftf v e
evrak ve defterleri ve. ocak idare heyetinde Parti âzalarının adlariyle mesuliyetle Partiye girdikleri tarihi gösterir defteri ve her idare heyetinde bu heyetin kararlarını, muhaberelerini, tebliğlerini havi defterlerni ve bü
tün Parti dosyalarını, kaza idare heyetlerinde ocaklar âza defterleri
nin suretlerini eksiksiz tutmaktan ve iyice saklamaktan mesuldürler
3

ri

82. — idare heyetleri en az haftada bir toplanırlar. Her idare Toplantı m heyeti bu toplantıların yapılmasını mühim bir Parti vazifesi olarak muratasbe*
kendisine bağlı teşkilâtta devamlı surette takip ve temine mecburdur. leri
83. — idare heyetleri mürettep azanın yarısından fazlasiyle mü- içtima ve
Kflrftrİ&rdft

zakereye başlayıp hazır bulunanların yansından fazlasiyle karar ve- mımt,, ekse rirler. Reyler müsavi olduğunda reisin bulunduğu taraf ekseriyet sa- rfyet "»ese I6SI V 6

yılır. Kararlarda ekalliyette kalanlar ekseriyete uyarlar. Kararlar
ı
m,..
defterle yazılıp altlan ekseriyet ve ekalliyette olduklanna bakılmak- «aianma*
sızın müzakerede bulunanların hepsi tarafından imzalanır. Müzakere
de bulunmıyan azalar dahi sonradan "gördüm,, kaydı ile imzalarlar
Azadan karara muhalif, kalanlar muhalefet sebeplerini o karar aitıne
yazıp imza ederler. Yalnız herhangi bir kararı Parti ve Devlet mevzu
atına uygun bulmıyanlar imza etmiyerek sebepleriyle yukarı idare he
yetine bildirirler, idare heyeti müzakereleri mahremdir.
r a r

a r ı I 1

idare heyetreleri
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84. — idare heyetleri kendi bölgelerinde Parti işlerinin
o m

mercie

P başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Partinin prensiplerini, her vesile ile Parti için sevgi uyandıra •
cak bir tarzda halk arasında y a y ı p herkese benimsetmek,
b ) A z a sayışım arttırmak,
c ) Yardım paralarını ve bütçede yazılı Parti gelirlerini elverişli
vasıtalarla toplamak ve devamlı gelir kaynakları bulmak,
d) Bütçede yazılı masrafları yapmak,
e) Kongrelerin kendilerine bıraktıkları kararları yerine
mek,

getir

f) Daha yukarı Parti teşkilâtından verilen emirleri yapmak. Par
tinin maksadına ermesi için lüzumlu gördüğü mütalâaları bir derece
yukarı teşkilâta yazmak,
g ) Bütün seçimlerde Parti namzetlerini v e namzet gösterilmemişse Parti azalarım kazandırmak,
h) Talimatına göre seçim yoklamalarını yapmak,
i) Alacakları emir üzerine icabeden yerlerde talimatnamesine g ö 
re Halkevleri ve Halkodaları açmak ve idare etmek,
j ) Kendi bölgelerinde Partinin durumunu ve âza mevcudunu bil
diren altı aylık raporları yukarı teşekküllere vermek,
k ) Kendi bütçeleriyle hesap hulâsalarım hazırlayıp kongretıyrs
sunmak,
1) Kongrelerce görüşülecek işleri hazırlamak,
m ) Partililer arasındaki geçimsizlikleri öntemek ve ihtilâf çık
tığında aralarını bulmak,
n) Partinin p r o g r a m v e icraatı hakkında azaları aydınlatmak
konferanslar verdirmek ve sık sık temaslarla Partililer arasındaki te*anüdü arttırmak.
ra^ç^defa"
geimiyen, e r

dektertı?
tirümeBi

H

i
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İ
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e
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—
olmadığı veya mazereti olupta büdirmedfği halde idare heyeti toplantısına birbiri ardı sıra üç defa gelmiyen âza
vazifesinden affedilir. Buna v e yerine gelecek yedeğin çağrılması
na idare heyetince karar verilir. Vazifesinden affedilen âza bir dere
ce yukarı idare heyetine şikâyette bulunabilir. Bu heyetin vereceği ka
rara uyulur.
— ^ a r e heyetlerindeki açıklara aldıkları rey sırasiyle yedek1er çağırılır. Reyler müsavi ise kura çekilir. H i ç yedek kalmamış isa
bir derece yukarı idare heyeti partililer arasından münasibini seçer.

87. — Lüzum görülen vilâyetlerde idare heyetlerine umumî idare
heyetinin kararı ve Genel Başkanlık Divanının tasdikiyle reis tâyin
olunabilir. Bunlardan vazifesi icabı masraf yapacaklara umumî idare
heyetince takdir edilecek miktarda tazminat verilir.

Lüzum görttre°umunu*"
idare Heyet»
R e ^ tayin olunması ve
tazminat ve
rilmesi

88. — Parti teşkilâtı muhaberelerini daima kendilerinden bir Parti teşkiderece üst ve alt teşekküllerle yaparlar.
habere ede Geciktirilmesi caiz olmıyan mühim işler derece atlanarak yazı- Jegi kademelabilirse de bunu sebebiyle beraber üst ve alt teşkilâta yazı ile bildirmek icabeder. Bir idare heyeti haklı ve faydalı bulduğu bir meseleyi
bağlı olduğu teşekküle anlatamazsa sebepleriyle birlikte bir derece
daha yukarısına yazabilir.
Vilâyet reisleri Parti işleri için birbiriyle muhabere ederler
, e r

III -

İstifalar

89. — Partide faal vazife alanlar kat'î veya sıhhi sebep olmadık- istifanın
Bekli fl&rt

ça istifa edemezler. İstifalar etraflı mucip sebepler gösterilmek su- *
' *^
retiyle yazı ile olur. istifanın kabul edildiği bir ay içinde yazı ile bildiirilmedikçe vazifeden çekilmek caiz değildir.
90. — Partililerin Parti adına bulundukları teşekküllerden çekil- Partililerin
meleri de yukarıki hükümlere tabidir.
a^çekiirae^
si

91 — istifalar, salahiyetli merciin kabul cevabı
dar gizli tutulur.

alınıncaya ka- istifalara»
^ mecbİriyeti

92. — Seçimin yenilenmesi, istifa vukuu v e başka suretlerle idare heyetlerinden veya Partice verilen herhangi bir işten ayrılanlar
üzerlerinde emanet olan vazifelri ve bu sebeple mesuliyetleri altında
bulunan kayıt, dosya, defter, hesap ve saireyi tamamiyle devir ve tesü m etmeğe mecburdurlar.

ALTINCI

Vazifeden
^nunetiert?
teslim, herefmek m « v
buriyetieri
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KISIM

Hükümetle Temas
93. — Parti, kendi bağrından doğan Hükümet teşkil âtiyle kendi j ^ ^ j ^ j ^ f "
teşkilâtını birbirini tamamhyan bir birlik tanır. Parti teşkilâtının ken- gj. bu iste "
di Hükümetini her yönden muvaffak etmek için bütün kuvvetiyle ça- Partililerin
.
ıısmarii e s a s t ı r .

vazifesi

Merkezde
tıükUmetle
temasa sa lâhlyettar ça
lanlar, Vllft yetlerde te maşlara sa lâhlyettar olanlar

94. — Merkezde Partiyi alâkalandıran işlerin takibi için yapıla*
cak temaslar Parti Hükümetinin i c r a Vekilleriyle Genel Sekreter v e y a bunların adlarına harekete salâhiyet almış kimseler arasında söz
le veya yazılı olarak cereyan eder.
Vilâyet merkezlerinde Partiyi alâkalandıran işler için sözfle ve
y a yaziyle vukubulacak temaslar Parti Reisleriyle Valiler arasında
olur.
Partinin hü 95. — Partinin Hükümetle temas mevzuları, lüzum görülürse, Ge
kümetle te
mas mev - nel Başkanlık Divanının tasdik edeceği bir talimatla tespit edilir.
zuları hak kında yapıla
cak talimat
name

YEDİNCİ

KISIM

t — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
Parti Grupu
ve Parti
Müstakil
Orupu

96. — Partiye mensup mebusların umumî heyetine Parti Grupu
ve Partiye mens.ır, mebuslar arasından 118 nci madde mucibince K u 
rultay tarafından seçilen 35 azanın teşkil ettiği heyete de Müstakil
Grup denir.

Parti Grupu
tabii reisi

97. — Parti Grupunun tabii Reisi Partinin Değişmez Genel Baş
kanı veya onun vekilidir.
Partiye mensup olan Başvekil de Parti Grupunun Reisidir.

Parti Müs takll Grapu
tabii reisi

98. — Parti Müstakil Grupunun tabii Reisi Partinin Değişmez Ge
nel Başkanı, v e Reis vekili bu grupa dahil mebuslar arasından onun
tâyin ettiği zattır.

Parti Grupu
Reis Vekille

99. — Parti Grupunun
Vekili vardır.

ri
Parti Grupunun riyaseti

Grup Umumî Heyetince seçilen iki

Reis

100. — Değişmez Genel Başkan veya vekili Reislik etmedikleri
halde Başvekil veya Reis Vekillerinden biri reislik eder.

Grupun top 101. — Büyük Millet Meclisi içtima halinde bulunduğu zaman
lanma za Grup haftada bir gün mutlaka toplanır.
manian ve
fevkalade
icabında Grup Reislerinin istemesi v e y a Grup idare Heyeti karatoplanması,
riyle
veya Grup azalarından en az onunun takrir vermesiyle ayrıca
mevzuları ve
müzakere ni Grup toplantısı yapılır. Meclis toplu olmadığı zaman da Değişmez Ge
sabı

nel Başkan veya vekili lüzum görürse Grupu fevkalâde olarak tophyabilir.
Bu takdirde Müstakil Grup Mebusları da aynı tarihte ve aynı yer
de toplanırlar.
Grupta müzakere nisabı mürettep âza adedinin yansından fazla
sıdır.

102. — Grup toplantılarında Grupa ait umum! meselelerde, reislik Grup top umumî idare heyeti veya Gdup idare heyeti, yahut Grup azalan tara- J ^ e s T
fından teklif edilen mevzular müzakere edilir ve kararlaştunlır. Her
toplantının başında eğer bir evelki umumî heyet müzakeresinin zaptı
tutulmuş ise onun hulâsası okunur.
103. — Grup toplantılannda müzakereler önceden hazırlanmış Ruzname <nolan ruzname üzerine yapılır.
ealftekUfleV
Acele hallerde Grup azasının ruzname dışında yapacağı teklifin
o günkü ruznameye alınıp alınmamasına Grup umumî heyetince o gün
yapılacak başka bir toplantıda karar verilir. Grup ruznameleri top
lantılardan evvel Grup azalarına bildirilir.
104. — Grup toplantılannda Grup azalan müzakere mevzuları
üzerindeki içtihat ve reylerinde tamamiyle serbest olup fikirlerini kayıtsız ve şartsız söylerler. Sual serbesttir, yazı veya sözle olur. Grup
âzası, aydınlatılmasını istedikleri meseleleri Başvekilden veya Vekillerden sorabilirler. İstizah ancak Grupun umumî heyeti karar verdiği
takdirde yapılır. İstizahın Büyük Millet Meclisine intikali Grup karariyle olur. Grup k a r a n olmadan sual istizaha kalbedilmez.
J

r

o r u p &zai» -

{a^^Trindî"
' ^ ^ ^
zı, sual sor malan, îstt.
* inukaiı
fuata IŞUMP
ha kalbi key
fiyeti,
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105. — Grupta müzakere edilerek kabul olunan kararlara Grupa G««P karar mensup bütün âzalarca riayet edilir. Grup müzakerelerinde ekalliyette
ekaiuye kalanlar ekseriyet kararma uymıya mecburdurlar.
> ekseriye
te uyması
mecburiye
ti.
v e
Ul

106. — Grup müzakerelerinde hazır bulunmıyan azalar, Grup kararlannı öğrenmekle mükelleftirler. Grup azalan Grup karanna karşı
Mecliste istinkâf reyi veremezler ve hazır olduklan halde reye iştirakten kaçınamazlar. Grup azalan zabıtlan okuyabilirler.

Hazır buiuuka'nurttm'ögrenmek ınecttakftfve**
. reyden ka çınma menanuiyeti

107. — Grup azalan, Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde" Partinin program ve esaslannı Parti Grupu karannı gütmek ve kuvvetlendirmek; Meclis Reisliğine, Meclis Reislik Divanı ile encümen âzalıklanna Parti mensuplannm seçilmelerini temin etmekle mükelleftirler. Namzetler Grupça kararlaştmlmiş ise Grup azalan o kararlara
uyarlar.
^

Parti prog ^^^patti grup ka j^mek*
mecburiye
!zetlerin
\ r _ se -'
n a r a

Grupça yapılacak 3eçimler gizli rey ile olur. Gizli rey neticesinde çimlerini teekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikinci defa yapılacak gizli rey sonunda S ç ı k ^ g t e i i
en ç o k rey alan seçimi kazanmış olur.
seçimler.

Yalnız Genel Başkanlık DK.au tarafından namzet gösterilenler
için işarî reye müracaat edilir, «Jenel Başkanlık Divanınca namzet
gösterilmiyen seçimlerde hususi surette namzet puslası tevzi ediiemez.
Namzetliklerini istiyenler açıkça Grup umumî heyetine teklif ederler.
Karara bağ
lanmamış
meselelerde
rey ve .çtl hat serbestli
ği, Grup adı
na söz soy lemek sala hlyetl

108. — Grupça karara hırlanmamış meselelerin Büyük Millet
Meclisindeki müzakerelerinde <irup azalan rey ve içtihatlarında ser
besttirler Meclis müzakerelerinde Grup adına reislerden ve Genel Sek
reterden ve kendilerine Grupça böyle bir vazife verilmiş olanlardan
başka kimse söz söyliyemez.

Grup idare

109. — Parti mebusları dahil bulundukları Grup idare heyetinde/*
teta^ima?
müsaade almaksızın Meclis Reisliğinden izin istiyemezler. Meclis umuGenei 3ekrc- nu heyetinden izin alanlar Ankara'dan ayrılış v e dönüşlerinde Part*
rnat^verme*" Genel Sekreteriyle temas ederler.
Parti Grup
110. — Grup azaları Partinin esasları ve kararlariyle mensup ol
kararlan aleyhlnde be - dukları Parti Grupu kararları aleyhinde beyanat ve neşriyatta bulu
yanatta bu - namazlar ve bu yoldaki beyanat ve neşriyatı tahrik edemezler.
lunmamak
Grup müzakereleri hakkında dışarda izahat verilmesi ve müzake
ve tahrik et
memek
re neticelerinin tebliği reisliğe aittir. Zabıtların neşri ve müzakerenin,
mecburiyeti

alenî olması Grup kararma bağlıdır.

Parti mebus
111. — Parti mebusları yazılı oldukları ocaklara taahhüt ettikler*
larının taah
hüt paralan yardım parasından başka Grup veznesine Grupça tesbit edilecek mik
ve Grup yar- tarda yıllık bir yardım parası verirler.
dımlan
Yukarıdaki
maddeler hü
kümlerine ri
ayet etmi yenler hak kında yapı lacak mua mele

112. — Yukarıdaki maddelere riayet etmiyen Grup azasına bırm
ci defasında Grup idare heyetince rica edilir, ikinci defasında ihtaı ce
zası verilir, üçüncü defasında ise mensup oldukları Grup kararı ve Ge
nel Başkanlık Divanının tasdikiyle Parti Grupundan çıkarma ce^as;
tatbik olunur. Bununla beraber cezayı istilzam eden fiil hemen çıka
rılmayı icabedecek derecede ağır görülürse mensup oldukları Grupumumî heyetinin mutlak ekseriyetle vereceği karar ve Genel Başkan
lık Divanının tasdiki üzerine o âza Gruptan çıkarılır. Ceza kararındar
evvel kendisinin yazı veya sözle yapacağı müdafaa dinlenir.
Parti Grupundan çıkarılanlar Parti
olurlar.

âzalığından da

çıkarılmış

II — Parti Grupu İdare Heyeti
Grup İdare
113. — Grupun Reis Vekilleriyle yine Grupça seçilen 9 âzadao
heyeti, kâtip,
mürekkep bir idare heyeti vardır.
veznedarın

i d a r e Heyeti, azalan arasından iki kâtiple bir veznedar seçer. Bu •esimi * » I*kâtipler aynı zamanda Grup umumî heyetinin de kâtipleri olup Grup £ a ^ ^ r m »
müzaJrereiennm esasianm ve kararlarını kaydederler.
seçim zeReis vekilleriyle idare heyeti âzalarının seçilmeleri Büyük Millet
Meclisinin her içtima senesi başında Grupun yapacağı ilk toplantıda
yapılır. Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesinden sonra Mer
Hain fevkalâde içtimai halinde de bu seçimler yeniden yapılır.
m

a

n

!

a

n

İ l * . — idare heyeti, âzalanmn yansından fazlasıyle müzakereye Nisabı mi»rjasi&r ve mutlak ekseriyetle karar verir. Kararlar Genel Başkanlık
i a n n yar
Divanına yazı ile bildirilir.
zı »e divama
r a r

bildirilme al.

115. — Meclis açık bulduğu zamanlarda idare heyeti haftada en Grup idare
AZ bir kere toplanıp Grupa ait işleri konuşur. Grup toplantılannm ruz- ^ ¿ 1 " a^aaammesini hazırlar. Grupça teşkil edilen hususî encümenlerin çalışma lan ve V M * itrtrcı takip eder. Grupun binasına ve kütüphanesine nezaret eder.
*
Parti mebuslannın siyasî mahiyetteki beynelmilel teşekküller»
girmeleri veya bu teşekküllerle benzerlerini kurmaları gibi işleri tan« m ve murakabe etmek Grup idare heyetine aittir.
f

l e r t

116. — Parti Grupu ve Müstakil Grup idare heyetleri lüzumu ***rtt Oruç,
aaüade ücretli memurlar istihdam edebilirler.

Grop^idar?
heyetleri •
«in maaşlı
memur ,n
Uhdam ede
•İlecekleri

117. — İdare heyetleri Gruplar âzalanmn Büyük Millet Meclisi'ne devamlan ve Grupun kararlarına uygun olarak hareket etmeleriyi* «lâkadar olur ve Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde azaların topha bulunmalannı ve toplu rey vermelerini temin için tedbirler alır.

Parti Grup
d^vam^har»
ketlerim
t o p î u ^ **
1

vermeleri
min temini

III — Parti

Müstakil Grupu ve

İdare Heyeti

118. — Parti mebuslanndan Kurultay umum! heyetince seçilen P « U M U « U
38 arkadaş Meclis içinde müstakil bir hüviyet taşırlar. Bunlar Grup
toplantılannda hazır bulunurlar, fakat mütalâa beyan ve reye iştirak yışı ve va
«demezler. Buna karşı Meclisin umumî heyetinde mütalâalanm ken nflan
di gruplanmn karanna göre beyan ederler ve reylerini kullanırlar.
A.acak Parti Grupu haricine intişan caiz olmıyan müzakerelerin mahraatiyetini muhafazaya anlar da mecburdurlar.

•Müstakil
Grup reis ve
kili, Muşta kil Grup
mUzakere usulU ve İda
re heyeti

119. — Müstakil Grupta reis vekili müzakereleri idare için ken
disine bir vekil tâyin edebilir. Müstakil Grup kendi âzalariyle umumi
toplantılar yapar ve kararlar verir. Müzakere usulü Meclis Grupunun
hükümlerine tabidir. Müstakil Grupun reis vekili ile bu Grupça Millet
Meclisinin her içtima senesi başında seçilen dört azadan mürekkep
bir idare heyeti vardır.

Partiye
120. — Müstakil Grup heyeti umumiyesi, Grupa mensup olmıyarı
mensup ol mıyan me • mebuslan müzakerelerine dinleyici olarak davet edebilir.
busların
Müstakil
Grup muza kerelerine
İştiram
Parti Müsta
kil Grupu nun vazifele
ri

121. — Parti Müstakil Grupunun v a z i f e s i :
a ) Devlet işlerinin iyi cereyanını, Parti nizamname v e programı
nın ve Büyük Kurultay kararlarının en iyi tatbikini, Meclis Grupu ka
rarına tabi olmaksızın murakabe etmektir. Bu Grup dört senelik faali
yeti hakkında gelecek Kurultaya rapor takdim eder.
b) Müstakil Grup, umumî heyetinin karariyle, i c r a Vekillerinden
sual ve istizah yapabilir ve icra Vekilleri için Mecliste itimat reyi tah
rik edebilir. Kezalik Hükümetten herhangi bir meselenin Mecliste ale
nen müzakereye konulmasını talep edebilir.
c ) Müstakil Grup Reis Vekili Parti Hükümetinin muvaffakiyeti
ne yardım etmiye, nifak, ihtiras ve şahsiyata mâni olmıya bilha&sa
dikkat eder.

Müstakil
122- — Müstakil Grup azaları bu sıfat üzerlerinde
Grup azala rının hükû - Parti Hükümetine âza intihap olunamazlar.
« e t e âza ol
mamaları.
Müstakil
Grup Reis
Vekilinin
haklan

bulundukça

123. — Müstakil Grup Reis Vekili, Devlet ve Partinin resmî v#
hususî bütün teşekküllerinde, Meclis Grup Reis Vekilleriyle aynı hak
lara maliktir.

IV — Haysiyet Divanı
Haysiyet t » -

124. _

Grup ve Müstakil Grup âzalarının şahsî ihtilâfları ve bu

vanının ku -

rulması

grupların şeref ve haysiyetiyle telif edilemez halleri olduğu iddiaları
na bakmak üzere her içtima yılı başında bir Haysiyet Divanı kurulur

125; — Haysiyet Divanı, grupların müşterek umumi heyetlerince Haysiyet Di
vanının te
iki grupun azaları arasından seçilecek 7 kişiden mürekkeptir.
şekkül sureti
126. — Haysiyet Divanı en az 5 âza üe müzakere eder ve ekseri Haysiyet Di
vanının mü •
yetle karar verir.
zakere ve
karar verme
sekli

127. — Haysiyet Divanının reisi kendi aralarından mutlak ekse Haysiyet Di
vanı reisinin
riyetle ve gizli reyle seçilir.
seçilmesi '
128. — Haysiyet Divanı alâkadar âzanm müracaatı üzerine veya
kendiliğinden faaliyete geçer.
Genel Başkanlık Divanı veya Parti Grupu Reisi ve Müstakil Grup
için bu grupun reis vekili veyahut her iki grupun umum! heyetleri de
!>ir meseleyi Haysiyet Divanına verebilirler.

Haysiyet Di
vanının faa
liyete g e f mesl

129. — Haysiyet Divanının kararlan alâkadarlara Divan tarafın- Haysiyet Di4 a n yazılı olarak tevdi edilir.
JSLÎTSS^
Kararlann birer sureti de bilgi edinilmek üzere işi sevkeden « tebliği
makamla Parti Grupu Reisliğine verilir.
130. — Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde itiraz edilmezse
kararlar katileşir.
Alâkadarlar tarafından yazılacak itirazlar delilleri v e sebepleriy
le birlikte Grup Reisliğine verilir ve reis tarafından 10 gün içinde grup
umumî heyetine arzedilir.
Genel Başkanlık Divanı da Haysiyet Divanı kararlannı 3 gün için
de umumî heyete sevkedebilir. Umumî heyette alâkalılar dinlendikten
ve lehte aleyhte olmak üzere en az iki fizaya söz verildikten sonra reye
müracaat edilir. Heyetin ekseriyetle vereceği karar kafidir. Kat'ite
len karar yazılı olarak Grup reisliğince derhal Genel Başkanlık Diva
nına bildirilir.

Haysiyet Di
vanı kararla
rına İtiraz
müddeti ve
sureti, km >
rarlann ke Üleşmesi
sekli

V — Parti mebuslarının riayet edecekleri hususlar

131. — Parti mebuslannın ticaret, ziraat ve sanayi sahalarındaki
faaliyetleri umumî hükümlere tabidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisine mensup mebuslann mebusluk sıfatını şahsî menfaatleri yolunda istismar edememelerine Parti Genel Başkanlığı hususî bir itina
gösterir.

Mebusların,
fTum ^ahat*
menfaatie£tismar"edemlyeceklerJ

Parti mebuutarının ocaklardan
»İrine üye
olmaları, u mum! top lantılarda
bulunmala
rı, seçimleri
ni daireleri oin serbest
peyinden
beklemele
ri, Parti sSinde galiç ma muhiti
kararlastır
mahiri

132. — a ) Partinin her mebusu yurdun bir yerinde bir Parti Oca
ğuun üyesi olmağa mecburdur.
b ) Partinin mebusları kendi Parti dairelerinin umumî topittıtt)
larmda bulunmağa çalışırlar.
c ) Her mebus mebusluğa seçilmesini, esas olarak kendi seçim ds.
iresinin serbest reyini kazanmaktan beklemelidir.
Parti yüksek idaresi tarafından Büyük Millet Meclisine natruKti.
gösterilen her Partili, ilk devre esnasında kendilerine Parti içinde bh
çalışma muhiti kararlaştırırlar

Mebusluk
133. — Parti mebusları mebusluktan başka ne gibi işlerle meşguı
tan başka no
olduklarını her devre başında ve işlerinde değişiklik oldukça yazı il*
gibi işlerle
meşgul ola - Genel Başkanlık Divanına bildirirler.
oakları ve
Genel Baş kanlık Diva
lına bildir -

nae meçim rtysti

Parti Me
buslarının
»ulunamıyaeagı hizmet
ler ve vazife
ler zaruret
halinde Ge lık Divanı aın karariyle
tavzif olu nabilecekle rt İşler ve
bayır ?emi yetlerinden
ieret
yasaklan

134. — Parti mebusları Devlete veya Partiye ait veyahut serme,
yesinde Devletin v e y a Partinin iştiraki olan bütün müesseselerle am
me hizmetlerine mahsus ve hususî mukaveleye bağlı veya imtiyazlı
şirketlerde idare meclisi reis ve âzası, murakip v e mümessil olmıyacakları v e ücretli veya ücretsiz başka bir vazife alamıyacaklan gibi
bu müesseselerle alâkalı işlerde ücretli hakemlik de kabul edemezler.
Devlet ve Parti işlerinde doğrudan doğruya veya bilvasıta mütaahhitlik v e her ne nam ile olursa olsun mutavassıttık edemezler v e Devlet
bütçelerinden para ödemeyi icabettirecek her hangi bir ticaret muame
lesini dahi yapamazlar. Parti mebusu olan avukatlar Devlet veya
Partiyi alâkalandıran bir dâvada aleyhte vekâlet deruhte edenuytçekleri gibi ücret mukabili olarak lehte de vekâlet alamazlar v e bu gî
bi dâvaları deruhte etmiş olanlarla şerik olamazlar.
Parti Genel Başkanlık Divanı zaruret gördüğü hallerde Partili
mebusları bu gibi vazifelerle tavzif edebilir.
Hususî idareler, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler bu nuufrde hükümlerine tabidir.
Parti mebusları Kızılay, Çocuk Esirgeme ve Hava Kurumlan gi
bi menafü umuma ait cemiyetlerle sair hayır cemiyetlerinde Ucrett*
is alamazlar.

185. — Büyük Millet Meclisi Reisi ve Reis Vekilleri i c r a Vekille
ri ve Parti Genel Sekreteri ve Parti Grupu Reis Vekilleri Müstakil
Örüp Reis Vekili ile Umumî idare Heyeti azalan Devletin alâkası olmıyan hususî şirket ve müesseselerde dahi müdürlük, âzahk ve mura
kıplık kabul edemezler. Hususî müesseselerde hissedar olmak keyfiye
ti umumî hükümlere tabidir.

136 — Mebusların vazifeye devam bakımından vaziyetleri Büyük
Millet Meclisinin hususî kaidelerine bağlıdır. Parti mebuslarının Mec
lise devamları ve başkaca vazife almıyanlann her yıl seçim dairele
rine gitmeleri ve tam bir seçim devresinde en az iki defa bütün kaza
caerkezlerini dolaşmaları ve bu arada seçim yerlerinin Parti ve H*»k*vleri ile ügilenmeleri lâzımdır.

Büyük Millet
Meclisi Reisi
ve Reis Ve killeri, Genel
Sekreterli
Grup ve
Müstakil
Grup Rei»
Vekilleri nin hususi
şirketlerde
vazife ala mıyacakla-

Mebusların
devamları,
seçim daire
lerini devir
ve müesra aatla mey •
g-ul olmaları

VI — Parti Divanı
137. — Parti Divanı, Genel Başkanlık Divanından, Büyük Mıü>t
Meclisi Reisinden, Partinin Kabine azalarından, Umumî idare Heyeti
ve Parti Grupu ve Parti Müstakil Grupu idare Heyetleri azalarından
teşekkül eder.
Parti Divanı lüzumunda Genel Başkanlık Divanı tarafından toplanmıya çağrılır. Parti Divanına Değişmez Genel Başkan veya Genel
Başkan Vekili ve bulunmadıktan zamanlarda Çrf.n^ Sekreter Rf»isük
eder.
138. — Parti Divanı Genel Başkanlık Divanınca tevdi edilen me
seleleri müzakere eder.
Parti nizamnamesinin tefsiri Parti Divanına aittir.
Divnn kararlan Değişmez Genel Başkanın tasdiki ile tekemmül

SEKİZİNCİ

P*ru Dtv&atşekküiüfto£
İanması. ri
yaşat

Muzak/'ve *
dpcegl ro«v
zular, göre ceğl isler « x
kararları
nın teketa mültt

KISIM

Mali hükümler
139. — Partinin geliri şunlardır;
a ) Parti azalarından alınacak yardım paralan,
W ) Menkul ve gayrimenkul Parti mallarının gelin.

Partini» #> .
"**

c ) Müsamere, konser, balo v e temsil gibi teşebbüslerden
paralar,

artar

d ) Partice yapılan neşriyattan kalan paralar,
e ) Parti teşkilâtının himaye ettiği kültür, millî terbiye, spor ve
sair hayır hizmetlerine karşılık umumi ve mahalli bütçelerle belediye
bütçelerinden ayrılacak yardım paraları,
f ) Partiye " a „ fıkrası dışında yapılacak yardımlar.
Parti para larının alın ması, vezne
si, sarfedil mest, yatı rılması ve
çekilmesi

140. — Parti paralan talimatnamesine göre alınır, sarfedilir, Par
tinin veznesi yoktur. Paraları Banka olan yerlerde Bankada durur
Merkezde Genel Sekreter ve muhasip âza, vilâyetlerde Parti reisi ile
muhasip azanın çift imzalariyle çekilir. Banka olmıyan yerlerde pa
rayı idare heyeti saklar.

Yıllık lhtl .141. — Bütün Parti teşekkülleri yıllık ihtiyaçlanndan artan pa
yaçtan ar tan parala - ralan bir derece yukarı heyetin müsaadesi olmadıkça ve ertesi yıl büt
n n sureti
çesine ekleme muamelesi yapılmadıkça sarfedemezler.
sarfı
Bina satın
142. — Bina satın alınması veya inşası için merkezden gönderil
alma ve in •
saat parala - miş veya mahallince temin edilmiş olan paralar Genel Sekreterliğin
rının sureti
müsaadesi olmadıkça hiç bir sebep v e suretle sarfedilemez.
sarfı
Partinin
gayri men •
küllere ta sarrufu,
bunlardan
teneffü,
lü
zumsuzla n n satılma sı

143. — Partinin hükmî şahsiyeti gayrimenkul mallara tasarruf
eder. Bunların menfaatlerinde aslolan bulunduklan yerlere ait olmak
tır. Bu mallardan değiştirilmesi veya lüzumsuz olduğu için satılması
icabedenler blursa derece derece idare heyetleri k a r a n ve Genel Baş
kanlık Divanının tasdiki ile gereği yapılır.
Partiye ait her türlü nukukî tasarruflarda ve üçüncü şahıslarla
bu yolda yapılacak işlerde Partiyi'temsile Genel Sekreter salahiyetli
dir.

Harcırah ve
144. — Partinin tetkik, teftiş ve sair vazife seyahatlerinde harcı
yevmiyele rln tahak - rah, seyahat ve ikamet yevmiyeleri aşağıdaki şekilde tediye edilir:
kuk sureti

I ) Parti memur ve müstahdemlerine aldıkları tahsisata nazaran
aynı yekûnu alan Devlet m e m u r l a n m n maaşlanna v e Harcırah kamı
nundaki esaslara göre,
H ) Partice vazife verilen mebuslara ödedikleri nakil ücretlerin
den başka harcırah hakkındaki kanunda yazılı maaş esassma göre.
m)

a - Partice tavzif edilecek başka kimselerin,
b - Partice yurt dışında seyahata memur edileceklerin Gene)
Sekreterle Muhasip Azanın takdir edecekleri esasa göre.

I V ) Vilâyet idare heyetleri tarafından vazife ile bir yere gönderi
leceklerin nakil, ikamet ve yiyip içme masraflarım karşılayacak mik
tar Özerinden idare heyetlerinin tâyin edecekleri esasa göre,
V ) Parti Genel Sekreterinin harcırahı Genel Başkanlık Divanımı,
kararlaştıracağı esasa göre.
145. — Parti merkezinin bütçesi Genel Başkanlık Divanı tarafın Parti Mer kez bütçesi dan yapılır.
nin tanzimi
146. — Parti merkezinin hesapları Genel Başkanlık Divanının v e
vilâyetler teşkilâtiyle halkevlerinin ve halkodalannm hesapları Umu
mî idare Heyetinin koyacağı usullerle teftiş ve murakabe edilir.

D O K U Z U N C U
tnzibat

Parti merkez
hesaplan nın murakabe ve toîtlst

KISIM

hükümleri

147. — Partice verilecek inzibat cezalan şunlardır:

Partice veri
lecek Inzlba-

I ) ihtar,

a

cezalar

I I ) ikinci ihtar,
D i ) Muvakkat çıkarma.
I V ) Tart.
Yapılan hareketin derecesine ve yapanın o işteki alâkasına göre
bu cezalar sırasiyle verileceği gibi sıra gözetilmeden d e verilebilir.
148. — Cezalar aşağıda yazılı hn? v e harekette bulunanlara veri- Bu cezalan»
H, ,
U

T

verileceği
haller

İ

A)
I — Partinin program v e nizamnamesine.
II — Büyük Kurultayın kararlanna,
I H — Genel Başkanlık Divanının tebliğlerine,
IV — Umumî idare Heyetinin kararlanna,
riayet etmiyenlere,
B) Bütün seçimlerde:
I — Parti namzet v e âzalanna rey vermiyen veya bunların aley
hinde çalışanlara,
n — Parti namzedine karşı kendilerini seçtirmiye çalışanlara ve
va böyle bir seçimi kabul edenlere.

HL — Muarız bir teşekkülün namzetliğini kabul edenlere veya bu
nu açıkça reddetnıiyenlere,
IV — Partice namzet gösterilen yerlerde kendisini namzet gös
teren veya başkaları tarafından gösterilmesine karşı g ö z yumanlara
V — Mazereti olmadığı halde seçimlere iştirak etmiyenlere,
VI — Muarız bir namzet lehine gizliden veya açıktan çalışanlar*
ve kendi müesseselerinde bulunanların bu türlü hareket ve faaliyet
lerine karşı müsamaha gösterenlere,
C ) Hakikatin hilâfına olarak kendisini Partice bir vazife ve M
lâhiyet sahibi gösterenlere,
D ) Parti teşkilâtı içinde yerlilik, yabancılık
l a n uyandıranlara,

gibi ikilik cereyan

E ) Herhangi bir maksadı elde etmek için muhalif neşriyatı » •
propagandaları ve sair vasıtalan âlet olarak kullananlara,
F ) Parti kongreleri ve Parti Grupları tarafından verilmiş « l a »
kararlan, vazife sahibi olduğu halde, yapmıyanlara,
G ) Parti vazifelerini yaparken

bilerek nizamnameye

uymayan

lara,
H ) Partinin şeref ve haysiyetini kıranlara,
t) Partiye girmek istiyenlerin usulü dairesindeki müracaatlar»
m muameleye koymayanlar veya bu yolda zorluk gösterenlere.
J ) Parti işlerinde şahsî maksat güdenler ve bu uğurda Parti nü
fuzunu istismara teşebbüs edenler ve şahsiyat ile uğraşmayı âdet edl
nenlere.
8u « » a l a n a
149,
ihtar cezalan Kaza, ihtar ve ikinci ihtar cezalan Vilâyet
kimler tara
... , ,
.
fmdan veri ihtarlarla muvakkat çıkarma cezalan Umumî idare Heyetince v t
ı*e*tı
tard cezası Parti Genel Başkanlık Divanında verilir. Seçim sıralarında
îdare Heyetlerinin bu s a l â h ı y k e n birer derece yükselir. Bir îdar*
Heyeti işlenen fiil için tatbik edilmesi lâzımgelen cezayı kendi salâhi
yetinden yüksek görürse bunu, tasdika salahiyetli makama arzedil
mek üzere bü derece yukarı idare heyetlerine yazar.
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& » olduğu Parti teşekkülüne böd»

tûir. 'tard cezalan bütün teşkilâta tamim edilir,

151. — İkinci ihtar cezası almış olanlar bir yıl içinde idare heyet
lerine seçilemezler, seçilmiş iseler vazifelerinden çekilirler.
Muvakkat çıkarma cezası alanların bir yıl müddetle Partiden alâ
kaları kesilir ve bunlar bu müddet zarfında Parti kongrelerine gire
mezler.

tklncl İhtar
cezaaı alan •
Iarın mah •
rumlyetlerl

152. — Hakkında bu cezalardan biri verilecek olan Partilinin ya
zı veya sözle kendisini müdafaa etmek hakkıdır. Yalnız bütün seçim
lerde yapılan suçların cezaları, müdafaa hakkı kullanılmadan da veri
lebilir. Bu takdirde seçim bittikten sonra cezalının müdafaası alınır
ve haklı olduğu anlaşılırsa cezası kaldırılır.
Müdafaalar için müddet tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. Bu
müddeti geçirenler müdafaa hakkını kaybederler.
Cezalılar, kendilerine yazı ile tebliğ edildiği günden itibaren bir
hafta içinde, Kaza İdare Heyeti kararlarına karşı Vilâyet idare Heye
tine ve Vilâyet idare Heyeti kararına karşı da Umumî idare Heyeti
ne itirazda bulunabilirler. Umumî idare Heyetinin vereceği karar kaf
idir.

Cezalının
müdafaa
hak ve şekli.
Müddeti ve
itiraz ma kamları

153. — Bir idare heyetine dahil âza hakkında o idare heyetince idare Heye inzibat cezası verilemez.
zaya a ^ ı *'
Bu husustaki salâhiyet, verilecek cezanın nevine göre, ancak yu- heyet tara karı idare heyetlerine aittir.
^"TL
J

bati ceza ve
rilmemesi

O N U N C U

KISIM

Partili gazetecilerin riayet edecekleri hususlar
154. — Sahibi Partili olan gazete ve mecmuaların yazılan ile Par
ti âzalarının neşriyatı Parti prensipleri bakımından gözönünde tutu
lur. Partili gazeteciler, mecmua sahipleri ve muharrirlerle bu yolda
görüş birliğine yarıyacak temas ve toplantılar yapılır. Partililer ser
mayesiyle alâkalı ve idaresinde müessir bulundukları gazete, mecmua
ve matbualarda Parti program ve nizamnamesine, iç ve dış siyasetin
ana hatlariyle yüksek Devlet menfaatlerine aykırı düşen yazılar neşrettiremezler.

Parti pren slplerinln
gözönünde
tutulması,
Partili gaze
tecilerin te mas ve top
lantıları,
prensip ve
menfaatle re aykırı ya»
zı yazmama
ları

ONBÎRÎNCİ
Namzetlik
Seçimlerde
gÖ

terUmed *
çartian

KISIM
şartları

155. — Genel Başkanlık Divanı kararı olmadıkça veyahut

ta*

limatına göre yoklama yapılmadıkça seçimler serbesttir, namzet gÖs~
terilemez.
Bu takdirde, idare Heyetleri seçiminden beklenen iyi neticeyi al
mak için seçimi münasip surette sevk ve idare edebilirler.

Namzet İla teslnde

156. — Genel Başkanlık tarafından serbest seçime arzedilen n&mmutiaka se- zet listesinde mutlaka seçilmesi işaret olunanlar ile Parti dışından
çil meal Isa - alınacak müstakil namzetlere rey verilmesi mecburidir.

ret olunan lar, müstakil
namzetler

Parti teskl latında çalı
şanların bu ••
lunamıyacakları vazi
fe ve yapa «uyacakla
rı hizmetler

157. — Parti teşkilâtında çalışanlar, Parti vazifelerinden başka
âmme hizmeti gören imtiyazlı şirketlerin, sermayesinde Devletin ve
ya mahallî idarelerin hissedar bulunduğu müesseselerin idare mecli
si âzalığı, murakıplık gibi işleriyle vilâyet umumî meclisi, belediy»
meclisi âzalığı vazifelerinin birden fazlasını uhdelerinde tophyam&slar. Parti vazifesinden başka bu işlerden birini uhdelerinde toplıyan
lar hayır cemiyetlerinde dahi munzam ücretli bir vazife alamazlar.
Parti teşkilâtında fiilî vazife sahibi olmıyan Partililer için de bu
maddenin gözettiği maksat daima gözönünde tutulur.

Tardım pe-

denmesf

158. — Parti idare heyetlerinde veya Parti adına bir işte buluna*" bilmek için yardım paralarının tamamen ödenmiş olması şarttır,

mecburiye -

tt
159. — Partililerin ehliyet ve liyakatlerine göre yapabilecekleri

partililerin
deTve ^vaaf-

ta bulunan
digerlertne
tercihi

hizmetlere, o hizmetler için aranan şartlan başkalariyle aynı dereeed haiz oldukları takdirde, tercihan yerleştirilmelerine Parti Hükûm*ti ile Partinin teşkilât ve azalan hususî bir alâka gösterirler.
e

ONİKİNCl
Vilâyetlerde
Mahalli ParG

KISIM

Parti Gruplan

160. — Azalannın hepsi Parti mensubu olmıyan mahallî meeli»

mn teşekkUl" lerdeki Parti azaları bir grup teşkil ederler.
sureti

161. — Grup çağırıldığı vakit oradaki en yukarı Parti idare he Mahalli Par
ti Grupları yeti reisinin reisliğinde toplanır.
na riyaset
İsi

162. — Grupların kongre kararlarını ve Partiyi yakından alâka
landıran meseleleri konuşmak için yaptıkları toplantılarda Parti ida
re heyeti azaları da bulunurlar ve reye iştirak ederler.

Mahalli Par
ti Grupları na Parti Idare Heyeti
azalarınla
İştiraki

163. — Bu grupların çalışma usulleri hususi bir talimatname ile Parti Grup larının ça gösterilir.
lışmalarına
ait talimat •
name

