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REFAH PARTİSİ TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

PARTİNİN ADI, MERKEZİ 

Madde : 1 — Refah Partisi adıyla bir siyasi 
parti kurulmuştur. Partinin Genel Merkezi 
ANKARA'dadır. 

Madde : 2 — Partinin gayesi programında ya
zılı hususları gerçekleştirmektir. Bunun için, Ana
yasa ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu çerçeve
sinde faaliyet gösterir. 

İKİNCİ KISIM 

ÜYELİK 

ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇEKİLME HAKKI 

Madde : 3 — Parti programını ve gayesini be
nimsemiş olanlar aşağıdaki şartlarla üye kaydedi
lebilirler : 



a — Türk Vatandaşı olmak 

b — Yirmi bir yaşını doldurmuş bulunmak 

c — Medeni ve siyasi haklara sahip bulunmak 

d — S.P.K. 11/b maddesi mucibince yasaklı o l 
mamak 

Ancak bu şartları haiz alonlardan 2820 S.P.K. 
nun 11. maddesi (a) fıkrasında bildirilenler üye kay
dedilemezler. 

Madde : 4 — Üyeler kayıtlı oldukları teşkila
tın yönetim kuruluna yazılı müracaatla üyelikten 
çekildiklerini bildirmeleri halinde parti üyeliğinden 
çıkarlar. 

Madde : 5 — Kanunda ve parti tüzüğünde be
lirtilen şartları haiz olmayanlar Partiye kayıtları
nı yaptırmış olsalar dahi üyelikleri hükümsüzdür. 
Anlaşıldığı anda başka hiçbir işleme hacet kalmak
sızın üyelikleri kendiliğinden düşer. 

Madde : 6 — Partiye üye olmak isteyenler »ki 
partili üyenin tavsiyesini de ihtiva eden' girş be-
yannamesni doldururlar. Bu beyannamede ,isim, ad
res, meslek ve ikamet ettikleri ilçe bildirilir. 

Üyelik için müracaat, ilçe idare heyetine yapı
lır. İşbu müracatlardan uygun görülenler, yönetim 
kurulunda karara bağlanır ve üye kayıt defterine 
sırasıyla işlenir. Parti program ve gayesiyle bağdaş
mayan faaliyetleri bulunanların üyelik müracaat
ları reddedilir. Parti, üye olma talebini hiçbir sebep 
göstermeden reddetme hakkına da sahiptir. Üyeliği 
reddedilenler veya müracaatına bir ay içinde cevap 



verilmeyenler, İki hafta içinde bir üst yetkili kurula 
müracaat edebilirler. Bir üst yetkili kurulun karan 
kesndlr. Ancak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
bu üst kuruldan, kararım bir daha gözden geçirme
sini isteyebilir. Alınan son karar kesindir. 

PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

Madde : 7 — 

a) İstifa ile parti üyeliği sona erer. 
b) Partiye üye olduktan sonra başka bir siya

si partinin herhangi bir kademesinde görev 
alan veya o partiye üye olan şahsın da üye
liği düşer. 

c ) Üye olan bir şahsın kanun ve parti tüzüğü 
gereği üyelik için haiz olduğu şartlan kay
betmesi halinde üyeliği düşer. 

d) Parti tüzüğüne aykın hareketi, parti gayesi 
ne ters düşen yazılı veya sözlü beyan ve 
faaliyetleri olanlar ilçe idare heyetinin tek
lifi üzerine veya il idare heyetinin bizzat 
şevki ile disiplin kurulunca partiden çıkarı
lırlar. Ancak çıkarma şleminden önce üye
nin yazılı olarak müdafaası alınır. Müda
faası talebedile n üye bunu bir hafta içinde 
yazılı olarak İl Disiplin Kuruluna vermek 
mecburiyetindedir. Müdafaasını bir hafta 
içinde vermeyen üye bu hakkını kaybeder. 
İl Disiplin Kurulu yedi gün içinde İlgili 
üye hakkında karar verir. Üye'; İl Disiplin 
Kurulu kararı aleyhine, Yüksek Disiplin Ku
ruluna itirazda bulunabilir. Bu İtiraz teb-



lig tarihinden itibaren bir hafta içinde ya
pılır. Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği 
karar kesindir. Üyenin yazışma ve tebliğ ad
resi müracaat formunda bildirdiği adrestir. 
Değişen adresini kayıtlı olduğu ilçe idare 
heyetine bildirmemiş olan üyenin, tebellüğ 
etmediğini iddia ettiği kararlar ve bunlarla 
ilgili itiraz müddetlerinin geçirilmesi dola-
yısıyle vaki itirazları dinlenmez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

PARTİ TEŞKİLATI 

Madde : 8 — Part teşkilatı 

a) Merkez Teşkilatı 

b) II ve İlçe Teşkilatlarından ibarettir. 

PARTİ MERKEZ TEŞKİLATI 

Madde : 9 — Parti Merkez organları 

a) Büyük Kongre 

b) Genel Başkan 

c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 

d) Merkez Disiplin Kurulu 

e) Küçük Kongre'den ibarettir. 



BÜYÜK KONGRE 

Madde : 10 — Partinin en büyük organıdır. Se 
çilmiş ve tabii delegelerden meydana gelir. 

Tabii delegeler : 

a) Parti Genel Başkanı 

b) Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri 

c ) Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve 
Üyeleri 

d) Parti üyesi Bakanlar ve Milletvekillerinden 
ibarettir. 

Seçilmiş Delegeler toplamı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üye tam sayısının iki katından fazla o l 
mamak üzere 11 kongrelerinde tüzük hükümlerine 
göre seçilen delegelerdir. Her ilde o İlin milletvekili 
sayısının iki katı delege seçilir. 

Tabii üyeler il kongrelerinde ayrıca Büyük Kong 
re delegesi olarak seçilemezler. 

Parti kurucuları ilk Büyük Kongreyi kuruluştan 
itibaren iki yıl içinde toplamak mecburiyetindedir
ler. Kurucular bu İlk Büyük Kongrenin tabii dele
geleridir. Aynı şekilde Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve Mil
letvekilleri ilk Büyük Kongrenin tabii delegeleridir. 
Büyük Kongreye kadar parti kurucuları Büyük 
Kongrenin yetkilerine sahiptirler. 



BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde : 11 — Parti Genel Başkanını, Merkez 
Karar ve Yönet im Kurulu ve Parti Merkez Disiplin 
Kurulu üyelerini seçmek, 

— Partinin tüzük ve programında değişiklik 
yapmak, 

— Partinin gelir ve gider hesaplarını kabul ve 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulunu ibra etmek 
veya kesin hesabı reddetmek, 

— Kanunlar ve Parti tüzük ve programı çerçe
vesinde toplumu ve devleti İlgilendiren konularda, 
kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında te
menni mahiyetinde veya bağlayıcı kararlar almak, 

— Kanunun ve parti tüzüğünün gösterdiği sair 
hususlarda kararlar almak, 

— Partinin kapanmasına veya bir partiyle bir
leşmesine ve böylece hukuki varlığının sona erdiril
mesine dair kararlar almak, 

— Parti mallarının tasfiye veya intikal şekline 
dair kararlar almak, 

Büyük Kongrenin yetkilerindendir. 

BÜYÜK KONGRENİN TOPLANMASI 

Madde : 12 — Büyük Kongre İki yılda bir top-
lnır. Toplantı tarih ve yerini Merkez Karar ve Y ö 
netim Kurulu tesblt eder. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından 
tcsbit edilen Büyük Kongrenin tarih, saat, yer ve 



gündemi alışılmış usulerle delegelere duyurulur. G e 
reken hallerde, Parti Genel Başkanı, Merkez K a 
rar ve Yönetim Kurulu kararı veya Büyük Kongre 
delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebiyle Bü
yük Kongre olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Olağanüstü toplantının güdemi, toplatıyı ica-
bettiren hususta daha önce tesblt edilmiş bulunan 
gündemle sınırlıdır. Gündeme olağanüstü toplan
tıda hiçbir madde ilave edilemez. Olağanüstü kong
renin nisabı normal kongrenin nisabı gibidir. 

BÜYÜK KONGRE AÇILIŞ VE KARAR NİSABI 

Madde : 13 — Büyük Kongre, nisab sağlanmış
sa Genel Başkan veya Merkez Karar ve Yönetim K u 
rulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Büyük Kongrenin toplantı nisabı üye tam sa
yısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ilk toplantıda 
bu çoğunluk sağlanamaz* ve kongre yapılmazsa, ikin
ci toplantıda nisab aranmaz. 

Büyük Kongre karar nisabı İştirak eden üyele
rin yarısından bir fazlasıdır. 

Parti tüzük ve programı hakkında veya parti 
politikasını ilgilendiren hususlarda değişiklik tek
liflerinin, Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu veya Büyük Kongre Delegelerinin en az on
da biri tarafından verilmesi zorunludur. 

Toplumu ve Devleti İlgilendiren konularda, ka
mu faaliyetleri konularında karar alınabilmesi için 
tekliflerin, Büyük Kongre Delegelerinin üçte biri 



tarafından yapılması şarttır. Bu teklifler bir komis
yonda görüşülüp komisyon raporuyla birlikte Bü
yük Kongrede incelenir ve karara bağlanır. 

BÜYÜK KONGRE BAŞKANLIK DİVANI 

Madde : 14 — Büyük Kongre, açıldıktan sonra 
açık oyla bir Kongre Başkanı İki başkan vekili ve 
altı kâtip seçer. 

Kongre Başkanı gündemin gereğini yerine ge 
tirmekten sorumludur. 

BÜYÜK KONGRE ÇALIŞMALARI 

Madde : 15 — Büyük Kongre gündemi gereğince 
delegelere Merkez Karar ve' Yönetim Kurulu Faali
yet Raporu ve Hesap Raporu okunur. Bu raporlar 
ayrı ayrı müzakereye konacağı gibi beraberce de 
müzakere olunabilir. Büyük Kongre ihtiyaç duydu
ğu konularda tetkikler yaptırmak üzere açık oyla 
komisyonlar kurar. Hesap Raporu için kurulan He-
sppları Tetkik Komisyonu raporu öncelikle okunup 
görüşülür. 

Büyük Kongredeki müzakereler esnasında söz 
alma sırasına göre söz verilir. Merkez Karar ve Y ö 
netim Kurulu üyeleriyle Milletvekillerinin öncelikle 
söz alma hakkı vardır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Faali
yet Raporu aleyhinde konuşma yapamazlar. Aksi 
davranışta bulunanlar Merkez Disiplin Kuruluna 
sevkedilir. Kongre Başkanlığı üyelerin en az onda 
birinin İmzaladığı önergeleri İşleme koymak zorun
dadır. Büyük Kongrede tahmini bütçe görüşülerek 
a y n e n veya değiştirilerek kabul edilir. 



Müzakerelerde Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulu soru ve tenkitlere cevap vermede 1. önceliğe 
sahiptir. 

Hesap Tetkik Komisyonunun raporu okunup 
raporların müzakeresi bittikten yahutta verilen ki
fayeti müzakere önergesi üzerinde lehte ve aleyhte 
birer kişi konuştuktan, yapılan oylama ile kifayeti 
müzakere kabul edildikten sonra Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulunun ibrasına geçilir. İbra, açık oyla 
el kaldırılarak veya ayağa kalkılarak yapılır. 

Genel Başkan ve Merkez Karar ve Yönet im K u 
rulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanamazlar. 

Genel Hüküm olarak, her kademede görev ya
pan kurullar için de bu hüküm geçerlidir. 

İbra, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun fa
aliyet ve hesaplarının kongre tarafından kabulü 
manasını taşır. 

GENEL BAŞKAN 

Madde : 16 — Parti Genel Başkanı Büyük 
Kongrede üye tam sayısının salt çoğunluğu İle se
çilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa 3. oylama
da en çok oy alan aday seçilmiş sayılır. 

Genel Başkan ençok iki yıl için seçilir. Aynı ki
st ara verilmeksizin altı defadan fazla seçilemez. 
Yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sü
renin geçmes zorunludur. 

Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Par
ti adına dava açma ve davada husumet yetkisi G e 
nel Başkana veya ona izafeten Merkez Karar ve 



Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Merkez K a 
rar ve Yönet im Kurulu üyelerinden birisine aittir. 

Parti Genel Başkanı Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunun tabii başkanıdır. 

Genel Başkana yardımcı olmak üzere dört G e 
nel Başkan Yardımcısı ile bir Genel Sekreter ve 
Bir Genel Muhasip seçilir. 

Genel Başkan Yardımcıları, 1. Teşkilat Başkanı, 
2 Seçim Başkanı, 3. Tanıtma İşleri Başkanı, 4. Par
tiler arası ve Halkla Münasebetler Başkanıdır. Ay
rıca Merkez Karar ve Yönet im Kurulu ihtiyaç duy
duğu miktarda Genel Başkan Yardımcılığı İhdas 
edebilir. 

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşal
ması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
kendi İçinden bir üyeyi Kongre toplanana kadar 
Genel Başkan Vekilliğine atar ve engeç 45 gün için
de Büyük Kogreyi toplantıya çağırır. 

MERKEZ KARAR VE YÎMETİM KURULU 

Madde : 17 — Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 
Büyük oKngrede en az 15, e n çok 30 kişi olarak 
seçilir. Kurul bir hafta içinde toplanarak aşağıdaki 
şekilde vazife taksimi yapar : 

a) Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı 
b) Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Baş

kanı 

c ) Genel Başkan Yardımcısı Tanıtma İşleri 
Başkanı 

d) Genel Başkan Yardımcısı Partiler arası ve 
Halkla Münasebetler Başkanı 



e) Gerekli görüldüğü ahvalde diğer Genel Bşk. 
Yrd.ları 

f) Genel Sekreter 
g) Genel Muhasip 
h ) iki Denetçi Üye 

Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, G e 
nel Sekreter ve Genel Muhasibin görevi Merkez K a -
rra ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, 
Merkez Karar ve Yönet im Kurulunda alınan karar
ları tatbik etmektir. 

Genel Sekreter, Partinin Merkez Karar ve Y ö 
netim Kurulu kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu 
husustaki yazışmaları yapar. 

Genel Sekreter Merkez Karar ve Yönetim K u 
rulunun kendisine verdiği yetki sınırları dahilinde 
Genel Merkezde çalışan personelin ve demirbaşların 
İdaresini deruhte eder. Büro idaresine nezaret eder. 

Genel Muhasip, Genel Merkezin muhasebe İşle
rini, defterlerini tutar, mail işlerini yürütür. Sarf 
evraklarını Genel Başkan veya bu konuda görevli 
Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar. 

Denetçiler, Merkez muhasebesini denetlerler. 
Denetçilerin her talebinde Genel Muhasip defter ve 
muhasebe evrakını Denetçilerin tedkikine sunar. 

Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna her üç ay
da bir partinin mali durumu hakkında rapor verir-
leı ve tekliflerde bulunabilirler. 

Madde : 18 — Merkez Disiplin Kurulu, Büyük 
Kongrede seçilen I kişiden meydana gelir. Araların
da bir Başkan bir Sekreter seçerler. Sekreter kuru-



la karşı raportörlük görevini yapar. Kararlan ilgili 
yelere yazı ile bildirir. 

Yüksek Disiplin Kurulu, 11 disiplin kurulunun 
üst mercii olarak İl Disiplin Kurulu kararlarına 
karşı yapılan itirazları karara bağlar. Kararları ke
sindir. Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Büyük K o n g 
re, T . B M M . Grubu, İl Genel Meclisi ve Belediye 
Meclisi üyelikleri hariç hiçbir parti organında ve 
kurullarında görev alamazlar. 

T.B.M.M. üyelerinin Grup Disiplin Kurulu ka
rarlarına itirazı Yüksek Disiplin Kuruluna yapılır. 
Bu durumda Yüksek Disiplin Kuruluyla Grup Disip
lin Kurulu müştereken toplanıp karar verirler. Müş
terek Disiplin Kurullarının-Başkanı Merkez Disiplin 
Kurulu Başkanıdır. 

Madde : 19 — Disiplin Kurulları, partili üyenin 
tüzük ve programa aykırı davranışları halinde par
tiye verdiği zararı nazarı dikkate alarak aşağıdaki 
disiplin cezlarından birini tatbik eder. 

a) Uyarma 
b) Kınama 
c) Geçici çıkarma 
d) Kesin çıkarma 

Disiplin cezalarını gerektiren haller şunlardır : 

a) Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzük ve 
programı, Büyük Kongre ve Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu kararları ve diğer yet
kili Parti organları tarafından alınmış ka
rarların aksine ve ruhuna aykırı davranış
larda bulunmak, söz veya yazı ile beyanda 
bulunmak, neşriyat yapmak, yaptırmak, 



böyle bir hususta tahrik ve teşvikçilik yap
mak, 

b) Yetkili parti organları veya bu organların 
üyeleri aleyhinde bulunmak, 

c ) Herhangi l ir seçimde partiden izin almak
sızın müstakil aday olmak, parti adayları 
aleyhinde propaganda yapmak, parti aday
ları dışıda bir adaya söz veya yazı ile veya 
herhangi bir yolla maddi manevi destek 
olmak, lehinde propaganda yapmak, 
Partiyi şahsi veya yakınlarının menfaatine 
alet etmeye teşebbüs etmek, 

e) Parti tesanüdünü zedeleyici davranışlarda 
bulunmak, 

f) Partide alınan kararları ve müzakereler es
nasında ileri sürülen fikirleri açığa vurmak, 
yetkisiz beyanatlar vermek, yetkisi olma
dığı halde partiler arası temaslar yapmak, 
veya kendisini yetkili İmiş gibi göstererek 
partiyi ilgilendiren herhangi bir konuda 
davranışda bulunmak, görüşme yapmak, g ö 
rüş beyan etmek, 

g) Meşru bir mazereti olmadan oylamalara İş
tirak etmemek, 

h) Her türlü parti evrakında ve oy pusulala
rında tahrifat yapmak veya bunları imha 
etmek veya saklamak, 

i) Devir ve teslim etmesi gereken evrakı devri 
teslimden imtina etmek, bu hususta güçlük 
çıkarmak, 

k) Diğer herhangi bir şekilde parti menfaat-
lanna aykırı davranmak veya parti men
faatim ihlal etmek. 



Bu fıkralarda yazılı suçları işleyenlere, Disiplin 
Kurulları partiye verdikleri zarar ölçüsünde yuka
rıdaki cezalardan birini taktir ederler. 

Disiplin Kurullarına geçici veya kesin çıkarma 
talebiyle sevk edilenleri sevkeden parti organı ken
dilerini tedbr mahyetinde derhal görevden uzaklaş-
tırabilir. İlgili üye bu tedbir kararının kaldırılmasını 
Disiplin Kurulundan isteyebilir. Disiplin Kurulu bu 
konuda yedi gün içinde müsbet, menfi karar vermek 
zorundadır. 

Madde : 20 — Dsiplin Kurulunca verilen ceza
lara ait af yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kuru
luna aittir. Genel Başkan, Teşkilat Başkanı veya 
Merkez Disiplin Kurulu Başkanının sevkettiği dos
yalar hakkında Merkez Karar ve Yönet im Kurulu 
2/3 ekseriyetle karar alır. Disiplin kurullarınca ve 
rilen disiplin cezaları hakkında partinin herbir ka
deme kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alı
namaz. 

KÜÇÜK KONGRE 

Madde : 21 — Merkez Karar ve Yönetim K u 
rulu gerekli gördüğünde, Parti Milletvekilleri ve 11 
başkanlarıyla birlikte iştişarl mahiyette toplantı 
yapar. Bu toplantıda temenni mahiyetinde karar 
alınır. 

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI 

İL VE İLÇE KONGRELERİ 

Madde : 22 — İl v e ilçe kongreleri iki yılda bir 
yapılır. Tarihi, şartlara uygun olarak 11 ve ilçe y ö 
netim kurullarınca bir üst kademe parti teşkilatının 



muvafakati alınarak tesbit edilir. Gereken hallerde 
bir üst kademe tarafından bu tarihler ertelenebile
ceği gibi üst kademe yönetim kurulları bu tarihleri 
re'sen de tesbit edebilir. 

Madde : 23 — İl kongreleri, ilçe kongrelerinde 
tüzüğe göre seçilen delegelerden meydana gelir. De
lege sayısı 600'ü geçmez. Her ilçeden gelecek delege 
sayısı ilçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi neti
cesi çıkan rakkamla 600'ün çarpılması neticesi 
elde edilir. İlçelerin toplam delege sayısı 600'ü 
geçmemek üzere, küsuratlar tama iblağ edilir. İl ve 
ilçe kongrelerinin nisabı delege tamsayısının onda 
biridir. 

Madde : 24 — Bir ilin milletvekilleri, yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri disiplin kurulu üyeleri o 
ilin kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim ku
rulu üyelerinin de kongreye iştirak hakkı vardır. 
Ancak bunlar delege değillerse kongrede oy kulla
namazlar. 

Madde 25 — İl yönetim kurulu üyeleri başkan 
dahil en az beş en çok onbeş kişiden ibarettir. Aynı 
miktar da yedek üye seçilir. Başkan ve üyeler kong
rede ayrı ayrı seçilir. Seçim gizil oyla yapılır. 11 
başkanı üst üste beş defadan fazla seçilemez. Y e 
niden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sü
renin geçmesi lazımdır. 

İl yönetim kurulları seçiminden veya kuruluşun 
dan itibaren engeç bir hafta içerisinde toplanarak, 
bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip 
seçerek görev bölümü yapar. 

İl yönetim veya ilçe yönetim kurulu hakkında 
işten el çektirme kararı Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu tarafından 2/3 ekseriyetle ve gizli oyla ah-



nabilir. Tayin edilen Kurucu heyet 45 gün içinde 
kongreyi toplamak ve yeni heyeti seçmek zorun
dadır. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmemişse 
kongre eski delegelerle toplanır. 

Madde : 26 — İl disiplin kurulu il kongresin
de üç asıl üç yedek üye olarak seçilir. Disiplin K u 
rulu en geç bir hafta içinde bir başkan ve bir sek
reter seçer. 

Madde : 27 — Partinin ilçe teşkilatı, İlçe kong
resi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan olu
şur. 

İlçe yönetim kurulları seçiminden veya kurulu
şundan itibaren en geç bir hafta içerisinde toplana
rak bir başkan yardımcısı, .bir sekreter ve bir mu
hasip seçerek görev bölümü yapar. 

Madde : 28 — İlçe kongresi, ilçe ve çevresinde
ki köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bulunan par
ti üyelerinin seçtikleri delegelerden meydana gelir. 
İlçe kongrelerinde delege sayısı 400'ü geçmez. İlçe 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin 
tabii üyeleridir. 

Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak delege 
sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakkı 
yoktur. 

Köy ve mahalle delege sayısını bulmak İçin bu
ralardaki partiye kayıtlı üyelerin adedi esas alınır. 
Partiye kayıtlı üyeler 400 rakkamının altında ise 
kongreye üye sayısı kadar delege İştirak eder. Üye 
sayısı o köy ve mahallenin delege sayısından fazla 
ist ilçe idare heyeti tesbit edilen tarihte o köy ve 



mahallede üyeler arasından açık oyla delege seçer. 
Delege sayısının üçte biri kadar yedek delege seçi
lir. İlçe kongresi nisabı 11 kongresi nisabı gibidir. 

Madde : 29 — Partinin Genel Merkez, 11 ve ilçe 
organları ile 11 kongresi ve Büyük Kongre delege se
çimleri yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnif 
esasına göre yapılır. 

Seçimlerden onbeş gün önce kongreye katılacak 
parti üyelerini belirleyen listeler iki nüsha olarak 
Büyük Konggre İle İl Kongreleri için İl Seçim K u 
rulu Başkanına, İçe kongreleri için üçe seçim ku
rulu başkanlığına toplantının yeri, gün ve saatim 
bildiren bir yazı ekinde verilir. Seçim Kurulu Baş
kalığına yukarıda bahsi geçen yazı ve ekleri onay
latılır. 

Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer husus
lar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce par
tinin kongre yapacak teşkilatının bulunduğu bina
da asılarak ilân edilir. İlân süresi üç gündür. Üç 
günlük İlân süresinin içinde listeye yapılan itiraz
lar Hakim tarafından incelenir en geç iki gün için
de kesin karara bağlanır. Böylece kesinleşen liste
ler İle toplantıya ait diğer hususlar, hakim tarafın
dan onaylanarak partinin ilgili teşkilatına gönde
rilir. 

Kongrede seçilecek yönetim kurulu asıl ve ye 
dek üyeleriyle disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri 
tek listede alt alta veya yanyana tanzim edilebile
ceği gibi ayrı listeler halinde de düzenlenebilir. 

Bu listeler kongre Başkanlık Divanınca yeteri 
kadar çoğaltılıp ilgili seçim kurulu başkanına mü
hürlettirilir. 



Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen 
ve hakim tarafından gönderilen listede İsmi bulu
nanlar nüfus cüzdanı, resimli üyelik kimlik kartı 
veya benzeri resmi niteliği haiz bir hüviyet belgesi 
(ehliyet, emeklilik cüzdanı v.s.) ile isimlerinin kar
şısına imza atarak veya parmak basarak oy kulla
nırlar. Oy pusulalarındakl İsimlerden seçilecek sayı-
do aday, yanına işaret konulmak suretiyle seçilir. 
Seçilmesi gereken sayıdan fazla aday işaretlenmiş 
oy pusulaları geçersizdir. İşaretlenmemiş veya seçi
lecek adaydan azı işaretlenmiş oy pusulalarında lis
te sırası esastır. 

Seçim sonucuna yapılacak İtirazlar hakim tara
fından aynı gün kesin karara bağlanır. Hakimin 
seçimleri yenileme karan . alması halinde kongre-
yalınz seçimi yapmak üzere toplanır. Nisap temin 
edilmezse 15 gün sonra yapılacak kongrede nisap 
aranmaksızın seçim yapılır. 

PARTİ ORGANLARINA SEÇİLENLERtN İLGİLİ 
MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ 

Madde : 30 — Parti kongreleri hariç diğer bü
tün parti teşkilatlarına seçilenlerin adları, soyadla
rı, doğum yer ve tarihleri, meslek veya san'atları. 
İkametgahları ve nüfus cüzdanı örnekleri o mahal
lin en büyük mülki idare amirliğine seçimden veya 
atamadan itibaren onbeş gün içinde yazı ile bildi
rilir. 

Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönet im Kuru
lu İle Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise aynı süre 
içinde doğrudan Iç İşleri Bakanlığı ile Cumhuriyet 
Baş Savcılığına bildirilir. 



MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAY 
TESBİTl 
Madde : 31 — Üye kayıt defterlerine göre düzen

lenen parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin 
İştirak edeceği ve ilçe seçim kurullarınnı denetimin
de yapılan ön seçimde adaylar tesbit edilir. Bunun 
için o seçim çevresinden çıkacak Milletvekili sayı
sının iki katı aday tesbit edilir. 

MERKEZ ADAYLIĞI 
Madde : 32 — Partinin bir seçim çevresinde 

teşkilatı yoksa veya göstermesi gereken aday sayısı 
kadar istekli aday adayı olmazsa Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu seçilcek Milletvekili sayısının iki 
katı kadar aday tesbit eder. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ön seçim ya
pılan seçim çevrelerinde, seçime katıldıkları bütün 
seçim çevrelerindeki Ivülletvekili sayısı toplamının 
yüzde beşini geçmemek üzere Merkez Adayı göstere
bilir. Ancak bu Merkez adayları ön seçime girerek 
parti seçmen oylarının yüzde yetmişbeşini alan 
adayların üzerinde bir sıraya konamaz. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden sonra her
hangi bir sebeple bu listelerde boşalma olursa bo
şalan yerler listedeki sıraya göre kaydırılarak dol
durulur. Listedeki noksanlıklar ise önseçimde en 
çok oy alanlarla tamamlanır. Yetişmediği takdirde 
noksanlar Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tara
fından doldurulur. 

Adaylık İçin parti üyesi olma şartı aranmaz. 
Bir kimse aynı seçim için birden fazla yerde 

ön seçime katılamaz, önseçime katıldıktan sonra 
başka bir partiden merkez adayı olamaz. Partiden 
istifa etmemiş bir kişi bağımsız aday olamaz. 



ÜYE K A Y I T DEFTERLERİNİN VE SEÇMEN 
LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ 

Madde : 33 — Üye kayıt defterleri ve bu defter
lere göre düzenlenen seçmen listeleri en geç ön se
çimden altmış gün önce İlçe seçim kurulu başka
nına verilir, ö n s e ç i m d e n doksan gün önce üye kay
dedilenler oy kullanabilir. Daha sora üye olanlar o 
seçimde oy kullanamazlar. Listeler ilçe seçim kuru
lu tarafından onaylandıktan sonra önseçimden otuz 
gün önce parti binası önüne asılır. Bu listeye göre 
«Parti seçmen kartı» önseçimden onbeş gün önce 
ilçe seçim kurulu tarafından her üyeye dağıtılır. Par
tili üyeler asılan listeye onbeş gün içinde itirazla
rını yapabilirler. Bu itiraz iki gün İçinde ilçe seçim 
kurulu tarafından karara bağlanır ve kabul edildiği 
takdirde parti seçmen listesi düzeltilir. 

Madde : 34 — İlçe seçim kuruluna, yönetim ku
rulu tarafından o seçim için aday adayı olmayan 
iki asıl İki yedek partili üye seçilir. Asılların her
hangi bir sebeple kurulda bulunmaması halinde 
yedek üyeler kurula katılırlar. Sandık Kurulu İçin 
de yukarıdaki esasa göre iki asıl iki yedek üye se
çilir. 

Madde : 35 — Parti, aday adaylarının meslek 
veya san'at hayatındaki derece başarı ve eserlerini 
memlekete yaptığı hizmetleri gösterir ve vesikalık 
fotoğrafını muhtevi matbuaları bastırıp dağıtabilir. 

MÜŞAHİTLER 

Madde : 36 — önseç im sırasında her sandık ba
şında Yönet im kurulu tarafından görevlendirilen 



bir müşahit bulunur. Bu müşahit partinin sandık 
başı işlemlerini takip eder. Aday adayları müşahit 
olamazlar. 

OY PUSULALARI 

Madde : 37 — İlçe yönetim kurulu, aday aday
larının listelerinin yazıldığı oy pusulalarını çoğal
tarak, il ve İlçe seçim kurulu başkanlarına yeteri 
kadar zarfla birlikte verirler. İlçe seçim kurulu baş
kanları zarfları mühürledlkten sonra seçim günü 
sandık başında bulundururlar. 

İTİRAZ HAKKI 

Madde : 38 — Seçim ve sandık kurullarının 
veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına 
karşı Parti Genel Merkezi veya il, İlçe başkanları 
veya bunların vekilleri ile müşahitler itiraz edebi
lirler. 

ÖN SEÇİMDE EŞİT OY 

Madde : 39 — önseçimde eşit oy alanlardan 
hangisinin üst sırada olacağına Merkez Karar ve 
Yönet im Kurulu karar veriri. 

ÖN SEÇİMİN İPTALİ 

Madde : 40 — Bir seçim çevresinde herhangi 
bir sebeple ön seçim iptal edildiği takdirde bu se
çim yenilenmez. Adaylar Merkez Karar ve Yönet im 
Kurulu tarafından tesbit edilir. 

PARTİ DEFTERLERİ 

Madde : 41 — Her kademedeki parti organı üye 
kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak 



defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya def
teri tutmak zorundadır. 

Üye kayıt defterleri yalnız, ilçe yönetim kurul
ları tarafından mahalle ve köy esasına göre tutulur. 

Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve 
sıra numarasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya ka
tılanlar trafından imzalanır. 

Kongre kararlarının bulunduğu tutanak özeti 
başkanlık divanı tarafından imzalanır. 

Gelen ve giden evrak defterine yazılar tarih ve 
sıra numarasıyla işlenir. Gelen evrakla giden evra
kın sureti bu tarih ve numarasıyla dosyalarda sak
lanır. 

Gelir ve gider defterine gelirlerle giderlerin alı
nıp harcandığına dair belgeler sırasıyla işlenir. 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan 
ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu yerin ilgili se
çim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tas
dik edilir. 

Partiye giriş İşlemlerini gösteren üyelik beyan
namelerinin birer örneği il ve ilçe kademesinde alfa
betik sıra esasına göre tasnif edilerek bir dosyada 
saklanır. 

Madde : 42 — Bu tüzükte belirtilmemiş konu
larda Siyasi Partiler Kanununun hükümleri aynen 
tatbik edilir. 

Madde : 43 — Siyasi Partiler Kanununda belir
tilen hususlarda iç yönetmelikleri hazırlama yetkisi 
Merkez Karar ve Yönet im Kuruluna aittir. 

Madde : 44 — Bü tüzük 44 madde olarak dü
zenlenmiştir. 

flitti?*,' W 




