En büyük Gaz'ı'miz,
Kahraman Mustafa Kemal'imiz
Yüce A t a t ü r k ' ü m ü z ! . . .
Büyük Türk milletine, soylu Türk gençliğine, tek tek hepi
mize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyet'ini ve Türk inkılabını
koruma ve kollama andımızı tekrar etmek için huzurundayız.
"Türk milletinin

elinde ve

kafasında tuttuğu meşale müsbet

ilimdir" buyurmuştunuz; siyasi hayata bu meşale ile giriyoruz.
Emrinizdeyiz.

CDGP'nin kuruluş
lerimizin Anıt-Kabir

günü 9-6-1989'da Kurucular Kurulu Üye

ziyaretinde kurul adına Genel Başkan Gökhan

Evliyaoglu'nun Anıt-Kabir defterine yazdığı saygı mesajı.

SUNUŞ

Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi'nin kuruluş ha
zırlıklarının tamamlanmakta olduğu yolundaki ilk haberler
Türk basınında yayımlanmaya başlandığında* ' tarih 1 Ekim
1988'i gösteriyordu. Haberi basın aracılığıyla kamuoyuna ile
ten kaynak "kurulacak olan yeni partinin çalışmalarının iki
yıldan beri süregeldiğini" belirtiyordu.
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Demek ki 9 Haziran 1989'da resmen kurulmuş olan parti
miz, gerçekte iki yılı dolduran bir hazırlığın sonucu gibi gör
ünmekte ise de aslında çalışmaları sürdüren bir grup bilim,
hukuk, politika adamının araştırma, gözlem ve uzun t e c r ü b e 
lerinin ürünü oluyordu.
Bir siyasal parti kurma girişiminin ana nedeni Türkiye'
nin yüz yıllık siyasal gelişmelerini inceleyen ve irdeleyen
önemli ve ünlü yabancı bir bilim adamının**' 1950'lerde istan
bul üniversitesindeki Türk bilim adamlarına yönelttiği şu
esaslı sorudan kaynaklanmıştır: "Madem ki Türkiye'de bu ka
dar siyasal parti kuruldu, niçin demokrasi vaktiyle tahakkuk
etmedi?"
Bu sorunun cevabını araştırmak noktasından hareket
eden çalışma grubu, büyük hukukçu Maurice HAURlOU'nun
"müessese ve tesis teorisi"nin ışığında Türkiye için yeni bir
siyasal parti kurulmasının gerektiği hususunda birleştiler.
Araştırma grubunun koordinatörü ve sözcüsü Gökhan
Evliyaoğlu 2 Şubat 1989'da istanbul'da yaptığı bir basın top
l a n t ı s ı n d a ' ' kuruluş hazırlıkları tamamlanmış olan Cumhuri
yetçi Demokrat Gençlik Partisi'nin kuruluş zamanlaması ve i l 
keleri hakkındaki tesbiti şöyle açıklamıştır;
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"Ülkemizde, 12 Eylül 1980 askeri operasyonunda aktif
politika yapma hakları yasaklanmış olan bir kısım eski politi
kacıların haklarının iadesi konusundaki referandum ve son
milletvekilleri genel seçimini izleyen günlerde, basınımızda,
mevcut sag
ve sol partilerin dışında yeni siyasi parti
arayışları konusunda, önceleri pek önemsenmiyen haberler ya
yımlanmıştır. İyi analiz edildiğinde bu haberlerin şu değişik
nedenlerden kaynaklandığı anlaşılacaktır;
Sol'da pozitif hukukumuzun sınırlarını zorlıyan sosyalist
partilerin, dahası, yasalarda değişiklik yapılarak Komünist
Partisinin kurulmasını isteyenlerin var oluşu. Ayrıca seçimler
de ortaya çıkan oy oranlan, beklentilerin ve tahminlerin aliii

tında gerçekleşen SHP'nin ve DSP'nin gerçek solu temsil ede
mi yecekleri hakkındaki görüşler.
Sol'da yeni parti arayışları yolundaki haberler önemsen
memiştir. Güncel ilgiler, solda yeni parti beklentilerinde de
ğil, yerel seçimlerden mevcut sol partilerin nasıl çıkacakları
ve yakın bir gelecekte SHP ile DSP'nin birleşmelerinin müm
kün olup olamıyacağı konusu üzerinde toplanmaktadır.
Sağ'da ise yeni siyasi parti arayışları ya da beklentileri
üzerinde yaygınlaşan haberlerin kaynaklandığı nedenleri şöyle
değerlendirebiliriz;
Son genel seçimde sağın iktidar ve muhalefet partilerin
den aday olamıyan ya da seçimde kazanamıyan küskünlerin
yeni arayışlar içinde olabileceği yolundaki tahminlerle, ANAP
içinde varlığı en yetkili kişilerce ifade edilen dört siyasi ve
ideolojik eğilime bağlı olanların ya da partinin gidişinden
memnun olanlarla olamıyanların mücadelelerinden doğabilecek
gruplaşmalar ve ayrılmalar sonucu partileşme ihtimalleri,
DYP içinde süregelen, eskilerle yeniler, ya da eski AP'
İllerle eski MDP'liler veya partiyi yenileştirmek istiyenlerle
statükoyu korumaktan yana olanlar arasındaki mücadeleyi
kaybederek, partiden ayrılacak olanların ANAP'a kaymıyarak
yeni bir partide toplanacakları yolundaki söylentiler,
ANAP ile DYP arasında, kapatılmış bulunan Adalet Par
tisinin mirasına sahiplik iddiasındaki yarışı kaybedenlerin ayrı
bir siyasi partide buluşmayı istiyecekleri hususundaki ihtimal
ler,
27 Mayıs 1960'da kapatılan Demokrat Partinin kısmen
devamı olan ve 12 Eylül 1980'de kapatılan Adalet Partisinin
kısmen devamı olduğu zannedilen DYP'nin, bu devamlılığı ger
çekleştiremediği teşhisinden hareket edenlerin, devamlılık mis
yonunu temsil edebilecek yeni bir siyasi parti kurmayı dene
yebilecekleri yolundaki görüşler,
Tek başlarına varlık gösteremiyen, başarılı olamıyan ve
devamlı olarak itibar ve oy kaybetmekte oldukları kanaati
yaygınlaşan ANAP ile DYP'nin yeni bir parti kimliğinde b i r 
leşmesiyle doğabileceği hayal edilen yeni bir oluşum üzerine
varsayımlar...
Yukarıda sıralanan nedenler üzerinde sağda somutlaşan
yeni bir girişim şu ana kadar ortaya çıkmamıştır.
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Sosyoloji, politika ve ekonomi bilimleri açısından, bu
nedenlere bağlı olarak siyasi parti kurulması, kurulsa da tu
tarlı ve geçerli olamıyacagı bir gerçektir.
Ne var k i bu ülkenin ve toplumun bugün içinde bulun
duğu olumsuz koşullar, daha başka nedenlerle Türkiye gene
linde milletçe gerçekten siyasi bir partiye duyulan ihtiyacı ve
beklentiyi gittikçe artan ve yaygınlaşan bir biçimde hissettir
mektedir.
Bu ihtiyacı ortaya çıkaran ve ülke düzeyinde bizleri
harekete geçiren bu koşulları ve bunlardan doğan nedenleri
şöyle özetliyebiliriz:
1. Büyük Atatürk'ün vefatından ve ikinci genel s a v a ş 
tan sonra Türkiye'yi 1946 fırtınasına, daha sonra 1960 öncesi
kasırgasına, bunları izliyen 1970 dalgalanmalarına, nihayet
1980 öncesi karanlıklarına sürükliyen olayların başlıca ortak
nedeni o dönemlere yaklaşılan tarihlerde ülkenin i y i yönetilmemesi, iktidar ve muhalefet partilerinin dış ve iç sorunlar
karşısında gerekli olan akılcı politikaları üretememiş olmaları,
2. O dönemlerde kontrolden çıkan olayları ve krizleri
durduran askeri müdahalelerin ardından topluma sunulan re
çetelerin, beklenen sağlık ve huzuru getirememiş olmalarında
ve b ü t ü n i y i niyetli davranışların saptırılmalarında etkin olan
politikaların, demokrasinin ve siyasetin öz kaynaklardan ü r e 
tilmemiş olması,
3. Ve aynı ortak nedenlerle, kapatılanların yerine k u 
rulmuş olan partilerin, iktidarlar ve muhalefetler olarak, iç
ve dış sorunların karşısında gerçekçi, demokratik vaziyet ala
mayışları,
4. Aslında Meşrutiyetten bu yana yüz yılı dolduran bir
zaman içinde Türkiye'de 150'den fazla siyasi parti kurulduğu
halde ülkemiz bir partiler mezarlığına dönüşmüş, fakat gerçek
demokrasi b ü t ü n boyutlarıyla bir türlü gerçekleştirilememiştir.
Bunun temel nedeni bugünlere kadar kurulan partilerin, ger
çek demokrasileri oluşturan, gerçek demokrasilerde oluşan
partilerden farklı olarak, müesseseleşememeleri (kurumlaşamamaları)dır; tabii ya da sun'i lider karizmalarının oluşturduğu
ve kötü yönetimlere karşı tavır alan halk kitlelerinin katılım
larıyla ortaya çıkan ve hepsi birbirine benzeyen partilerdir.
Bunlar sadece liderlerinin kişisel başarılarıyla büyümüşler,
başarısızlıklarıyla küçülmüşler, yokluklamyla dağılmışlardır.
Bunların arasında yalnız Büyük Atatürk'ün ve değerli
arkadaşlarının, k u r t u l u ş ve bağımsızlık savaşının, h ü r r i y e t
mücadelelerinin, Türkiye Cumhuriyeti k u r u l u ş u n u n kan, göz-
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yaşı, ıstırap, fedakarlık, kahramanlık, milli birlik gibi şerefli
hatıraları üstünde kurdukları CHP ilk olarak bir müessese ka
rakteri taşımıştır. Fakat sonradan, ilkelerinin Anayasaya ak
tarılması yüzünden parti, prensipsiz kalmış, devlet kurulur
ken parti erimiş, işlevini kaybederek yozlaşmıştır.
5. öteki partiler de çağın temposuna ve gereklerine
uygun olmayan yapılarını kurumlaştıramamışlar, giderek de
mokratik prensiplerden, A t a t ü r k , Cumhuriyet ve inkılap ilke
lerinden oy avcılığı düşüncesiyle ödünler vererek, ideolojik
ve doktriner tasallutlara maruz kalarak ayakta duramamışlardır. Krizlere k a r ş ı , demokrasi içinde çareler oluşturamamış
lardır.
6. Üst üste cereyan eden, birbirini izliyen operasyon
ve restorasyon dönemlerinden olumlu tecrübeler kazanan yal
nız Cumhuriyet ordusu olmuş fakat siyasi kadrolar ve müesseseleşemiyen siyasi partiler olaylardan gerekli dersleri alama
mışlardır.
7. -Bütün bu nedenler son yıllarda yeniden odaklaşarak
iktidar ve muhalefet kanatlarında en bunalımlı ortamın meyda
na gelmesini hazırlamıştır.
Tam bir kavram kargaşası içinde bugün Türkiyemiz çok
kötü bir biçimde yönetilmekte, ekonomik bunalım, sosyal d ü 
zensizlik, hukuk ve mantık dışı davranışlar, maddi gerçekler
le manevi değerler konusundaki anlaşmazlıklar, Atatürk ve
Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaşmalar, devlet ve toplum düze
nini yıpratmakta, muhalefet partileri ise her alanda geçerli a l 
ternatif politikalar ortaya koyamamaktadırlar.
8. Bugün, dünyanın en kritik bölgesinde bulunan ülke
mizin jeopolitik konumunda T ü r k toplumu, sistemli olarak dış
ve iç nifak merkezleri tarafından zorlanmaktadır. Bunlara
karşı geleneksel, tarihi tecrübelere sahip diplomasimiz amatör
devlet adamları tarafından dışlanmakta, iç yönetim ve muhale
fet ise milli ve vatani stratejilerin tesbitinde iş birliği yapma
maktadır .
Politika, ekonomi, idare, hukuk, kültür alanlarında yol
suzluk ve skandal haberleri ve bilgileriyle dolup taşan basını
mız, sistemli bir şekilde, çürütülmek istenmekte, üniversitele
rimizin bilim üretimi engellenmekte, muhalefet ise durumun
sadece seyircisi olmaktadır. Gazetelerimiz ve yazarlarımız hergün bu gerçekleri seslendirmektedir.
Bu durumda
çıkmıştır.

yeni bir

politika ve
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parti ihtiyacı ortaya

Bizler bu ihtiyaca cevap oluşturmak için harekete geçi
yoruz. Beklenti açıktır. B i r siyasi müessesenin temelini atıyo
ruz. Şu ya da bu şekilde tarihe gömülen partilerin devamı ol
mak iddiasında değiliz. Şu ya da bu hatıranın,. karizmaların,
simgelerin peşine düşerek bir Türkiye politikası, bir Türkiye
modeli meydana 'getirilebileceğine inanmıyoruz. Yüz yılı doldu
ran bağımsızlık ve hürriyet mücadelelerinde olumlu roller oynıyan siyasi partilerin hepsinin en olumlu birikimlerinin takip
çisi, başarısızlıklarının reddedicisiyiz.
Yerel seçimler, genel oy oranları bakımından Uç aşağı
beş yukarı bugünkü siyasal tabloyu sergileyecektir kanısında
yız. Bu sonuç ise (kaos)un, bunalımın artarak devamından
başka bir mesaj vermeyecektir. B i r de yeni beklentilere yol
açacaktır.
Burada açıkça ve önemle belirtelim k i , içinde bulundu
ğumuz bunalımın en önemli karakteristiğini oluşturan bir so
run, kuracağımız partinin kuruluş nedenlerinden en önemlisini
oluşturmaktadır; ebedi A t a t ü r k ' ü n , başta Türk gençliği olarak.
milletimize, şanlı ordumuza emanet ettigi^umhuriyj&tindzin. te
mel ilkelerine yönelik "gaflet, dalalet hatta hıyanet" teşebbüs terine k a r ş ı , ödün vermez bir siyasi parti kurulacaktır,. B u 
nun için partimize Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi adı
nı vereceğiz.
Genç insan ailenin, gençlik ise toplumun omurgasıdır.
Genç insan, küçüklerin geleceği, büyüklerin güvencesi, top
lumun ümit ve enerji kaynağıdır. Türk gençliğini, Türk kadı
nını tören nutuklarında ve klasik parti programlarında bir
kaç satırla anılan, övülen birer edebiyat kavramı olarak değil
memleketin siyasi kaderinde, Parlamentoda kendi kendilerinin
sesi olarak söz sahibi yapmak hedefimizdir.
T ü r k gençleri ve T ü r k kadınları demokratik Cumhuriye
timizin, Cumhuriyet kültürümüzün, Cumhuriyet ahlak ve me
deniyetimizin koruyucuları, yücelticüeri olarak görevlidirler.
Geçmişteki ve günümüzdeki hatalara meydan verilmemesi
için kendi kendimizi, kendi ilkelerimizle kontrol edeceğiz.
ö z ü n d e gerçek laikliği barındıran, hoş görülü, aydınlık
kutsal islam dininin de aleyhine olan siyasi din sömürüsüne
yüz verilmiyecektir.
Ülkemizin yetiştirdiği
adamlarımızı, aydınlarımızı,

bilim, ekonomi, hukuk ve siyaset
halkımızı, Türk toplumunun so-
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runlarına çözüm getirecek olan arayışlarımız için bu harekete
katılmaya davet ediyoruz."
CDCP'nin resmen kurulduğu 1989 yazında (9-6-1989)
Türkiyemizin çok kötü yönetiminden ve tutarlı muhalefet reçe
telerinin kamuoyuna sunulmayışından kaynaklanan huzursuz
luk tablosunu şöyle sergilemek mümkündür*^':
Ekonomik kriz artmaktadır, enflasyon azgınlaşmakta,
milli gelir azalmakta, dış ticaret hacmi daralmakta, yatırımlar
durma noktasına yaklaşmakta, gelir dağılımı daha da bozul
makta, işsizlik büyümekte, iç ve dış borçlar bataklık g ö r ü n 
tüsü vermektedir.
Büyüme hızı %3'lerden eksilere doğru düşmektedir. Ta
rım ürünleri azalmakta, inşaat sektöründe durgunluk yayıl
maktadır. Fiyat artışları %75'i geçmiştir. İthal malların fiyatla
rını düşürme veya piyasadan döviz karşılığı para çekme dene
meleri enflasyonu azaltmaya yaramamaktadır. Dış satım 4.5
milyar dolara, dış alım 5.8 milyar dolara düşmüştür. Gizli ve
açık işsizlik oranı %15'lere tırmanmaktadır. (3 milyon işsiz)
Devletin iç borçları 10 yıl içinde 1.5 trilyondan 30 t r i l 
yon liraya ulaşmıştır. Borç faizleri vergi gelirlerinin üçte b i 
rini kemirmektedir. Dış borçlar İse bu s ü r e d e 18.5 milyar do
lardan 36.5 milyar dolara yükselmektedir.
Bu ekonomik çöküntüyü onarmak için alındığı ifade edi
len önlemler oyalama niteliğindedir ve ıstırabı arttırıcıdır. B i 
lim ve basın çevrelerinden gelen ciddi eleştiriler etkili olma
makta, muhalefet partileri ise kendi içlerinden alternatif poli
tikalar geliştirebilmek bir yana bu eleştirileri seslendirebilmek
yeteneğinden yoksun görünmektedirler.
Toplumda sosyal bunalım son sınırlarına dayanmıştır,
hukuki alanda çöküntüler v a r d ı r , adalet dağıtımında temel i l 
keler zaafa uğramaktadır. Maddi manevi değerler sarsıntı ge
çirmektedir. Milli kültür sahipsiz kalmaktadır.
Eğitim hayatımız tam bir sefalet tablosu sergilemektedir.
Bu ders yılında 700.000 öğrenci üniversite ve yüksek okullara
girmek için başvuruda bulunmuş olduğu halde ancak 160.000
öğrenci buralara kabul edilebilecektir. Ayrıca bir yandan res
mi liselerin diğer yandan velilere her bir kişi için yılda
1.500.000 TL külfet getiren özel dersanelerin üniversitelere
öğrenci hazırlamalarından çarpıklık ve eğitimdeki felsefi, pe-
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dagojîk boşluk
ma itmektedir.

toplum vicdanını yaralamakta, gençliği bunalı

Siyasal yönetimdeki istikrarsızlıktan ve muhalefet boş
luklarından ve dış politikanın ehliyetsiz ellere tesliminden
kaynaklanan itibar kaybı yüzünden Kıbrıs sorunumuzun çözü
münde güçlükler devam etmekte, yanlış politikalar yüzünden
komşu Bulgaristan, soydaşlarımıza zulmederek onları yerlerin
den yurtlarından göçe zorlamaktadır.
Vatanımızın Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki vatan
daşlarımız dış düşman odaklar tarafından tedirgin edilmekte,
vatan toprağımız üstünde bin yıldan beri milli vatandaşlık b i 
linci içinde bütünleşen insanlarımızın birlik ve beraberlik
duygusuna gölgeler düşürülmek istenmektedir.
iktidarın sarsak politikası ve
hizmet ettiği anlaşılmayan tutumu
rından ve haklarından, T ü r k milli
bir karış borcumuz bulunmadığını
yız.

bir kısım muhalefetin neye
karşısında, T ü r k toprakla
bütünlüğünden hiç kimseye
CDCP olarak haykırmakta

Dünyamızın güncel sorunları bakımından bu dönemi, ya
kın geçmiştekiler ine oranla gezegenimizi mahvolmanın sınırına
getiren bir nükleer savaş tehlikesinden uzaklaştırma çabaları,
süper güçler arasında insanlığın topyekün mutluluğuna dönük
çalışmalar, kontrolsüz teknoloji vasıtasıyla doğayı ve insanı
tehdit eden çevre kirliliğine karşı geç ve yavaş da olsa ortak
bir bilinç uyandırma kampanyaları ve kapalı rejimlerin "açıklı
ğa" ve "yeniden yapılanma"ya yönelik özgürlük
hareketleri
açılarından, daha ümitli mesajlarla idrak ediyoruz.
Fakat "sıkıntı çağı"nın uzantıları olarak yer yer çatış
malar, kanamalar, terör ve zulüm kalıntısı örnekler, acılara
neden oluşturmaktadır; bu kötülükler zaman zaman sevgili
Türkiyemizi ve büyük milletimizi de rahatsız etmekte, ayrıca
dünya üstündeki T ü r k v a r l ı ğ ı , haksızlığın, bağnazlığın, kıs
kançlığın, sebepsiz korkuların, siyasal sadizmin hışmına uğra
maktadır. Sınırlar ötesinde, yerlerinden yurtlarından çıkartı
lan, malları alınan, canları yakılan soydaşlarımızı sevgi ve
şevkatle bağrımıza basıyor, yurt dışındaki tüm soydaşlarımızı,
vatandaşlarımızı özlemle anıyoruz.
T ü r k ' ü n tarihinde büyük acılar v a r d ı r . Ama artık olma
malıdır. Çünkü bunlar doğrudan kaderimiz değildir. Bu acı
larda tarihsel yanlışlıklarımızın da payı v a r d ı r .

ix

Mustafa Kemal

ve T ü r k i y e Cumhuriyeti bu yanlışlıklara

nokta koymak için varoldular. Bu
mahvolmak demektir.

hazinelerden

uzaklaşmak

Cumhuriyetçi Demokrat gençlik Partisi, bu yolda verilen

ödünlerin ve giderek yaygınlaşan gafletin karşısında yükselen
bir iradenin sesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana
ilk defa olarak gençlerimize, bütün parti kademelerinde ve
bütün aday listelerinde yüzde 50 ve Türk Kadınlarına yüzde
25 öncelik kontenjanı ayırmakla Türkiye Cumhuriyetinin temel
prensiplerine, Atatürk ilkelerine, inkılap ruhuna sadakatin ve
görev bilincinin örneğini vermiştir.
Kuruluşunun daha ikinci ayında Cumhuriyetçi Demokrat
Gençlik Partisi'nin Yurdun her tarafından ve Yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızdan gördüğü heyecanlı ilgi bu görev
bilincinin uyandırdığı yankılardır.
ülkemizde hukuk ıstırabını dindirmede ve dünyadaki iti
barımızı yükseltmede önemli bir inkılap niteliği taşıyan adalet
reformu önerimiz, avukatların, ilk sorgulamada sanığın yanın
da
bulundurulmasının sağlanmasına
dönük çalışmalarımız,
gençliğin sorunlarının bizzat, yetişmiş, politikada görev almış
gençlerimiz tarafından çözümlenebileceği konusundaki g ö r ü ş ü 
müz, tüzük ve programımızdaki ilkeler daha şimdiden öteki
partiler tarafından kopya edilmektedir; iktidar olunca progra
mımızı uygularız, muhalefette ise iktidarı ve partileri etkile
mekten kıvanç duyarız, önemli olan halka hizmettir.

Çilekeş halkımıza sorumluluk iradesi içinde temel hizmet
ilkemizi duyuralım:
En yoksul evin en önemli ihtiyaçlarını karşılama ama
cımız ilk hedefimizdir. Bütünüyle zengin bir toplum oluştur
mak için yola çıktık.
Milletimiz bizi duymağa başlamıştır.
Sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ
PROGRAMI
GİRİŞ
PARTİNİN AMACI
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi'nin kuruluş ve faali
yetinin amacı, parti tüzüğünde de belirlendiği üzere:
Atatürk'ümüzün, milletin özü olan T ü r k Gençliğine, bütün
Milletimize, tek tek hepimize, "birinci vazife" olarak emanet ettiği,
"Varlığımızın ve geleceğimizin temeli ve en kıymetli hazinesi"
olan "Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti"ni korumak ve kollamak
"İstiklâl ve Cumhuriyetimize cebren ve hile ile" girişilebile
cek düşmanca hareketlere karşı her zaman uyanık bulunmak,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatanı ve milletiyle bölünmez
b ü t ü n l ü ğ ü n ü , asla ödün vermeksizin korumak, kollamak ve pekiş
tirmek .
Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet,
Türkiye Cumhuriyetinin, huzur, refah, millî dayanışma ve
adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçi
liğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti,
Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
dilinin T ü r k ç e ,
bayrağının beyaz ay yıldızlı al bayrak,
millî marşının "İstiklal Marşı",
Başkenti'nin Ankara,
olduğunu belirleyen Anayasamızın, değiştirilmiyeceğini, değiştiril
mesinin teklif de edilemiyeceğini hükme bağlamış olan 1 inci, 2 inci
ve 3 üncü maddelerini "vazgeçilmez ilkeler" olarak sadakatle koru
mak,
Türk Milletiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetini kuran Ata
türk'ümüzün, her biri aynı zamanda çağdaş medeniyetin ve gerçek
demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin de esasları olan ilkele1

rini ve AtatUrkle simgeleşen Türk İnkılâbını korumak, inkılâp r u 
hunu canlı tutmak,
demokratik Cumhuriyetin esas unsurunu oluşturan "Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesini b ü t ü n boyutlarıyla ger
çekleştirecek olan bireysel ve toplumsal bilinci pekiştirmek ve;
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden, laik medeniyetin
çağdaş gelişmelerinden, Atatürkçü Düşünce Sisteminden, tarihsel
tecrübelerden esinlenerek;
demokrasiyi siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel esaslar ü s 
tünde geliştirmek,
yıkıcı, ayırıcı, bölücü düşünce ve hareketlere karşı koyarak
Türk toplumunun vatandaşlık yapısını güçlendirmek,
örnek vatandaşlık ülküsüyle vatan topraklan üstünde yaşıyan insanlarımızı refah ve bilgi toplumu halinde yücelterek h ü r ,
mutlu ve zengin bir millet olarak görmek,
yurdun her köşesini modern ülkeler düzeyinde kalkınmış,
gelişmiş, sağlıklı, yeşil bir tabiat içinde güzel ve mutlu bir ülke
olarak yükseltmek,
Parti içinde ve b ü t ü n vatan sathında uygulanacak demokra
siyi çağdaş ve medeni bir hayat tarzı halinde benimsiyerek, de
mokrasinin temel şartı olan h ü r r i y e t i , adaleti ve refahı, ilerlemenin
ve mutluluğun esası olan modern eğitimi, medeniyetin mayası olan
bilim, kültür ve sanatı, huzurun temel öğesi olan ruh ve beden
sağlığını, tarihî millî ve manevî değerlere saygı ve sevgi duyusu
nu toplumun b ü t ü n bireylerine yaymak,
demokrasinin, »Cumhuriyetin, b ü t ü n kurumlarıyla işlerlik ka
zanması için; halkın devlete ödediği vergilerin nasıl ve nerelere ve
ne için sarfedüdiğini ve yönetimle ilgili gerçekleri öğrenmesini ve
kitle iletişim araçlarının bu gerçekleri h ü r olarak ifade edebilmesi
ni mümkün kılmak,
Tarih boyunca büyük medeniyetler geliştirmiş olan T ü r k 
lüğün, insanlığa bilimsel, kültürel, sanatsal özgün değerler kazan-
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dıracağı bir (Türkiye Cumhuriyeti Medeniyeti) ni gerçekleştirmesi
ni sağlamak amacıyla;
Milletçe yapılan ve yapılacak olan bütün arayışlara ve çalış
malara katkıda bulunmak için kurulmuş bulunan CUMHURİYETÇİ
DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ, bu hedeflere ulaşma yolunda;
toplumun ümit ve güven kaynağı, hayat enerjisi olan Türk
gençliğine ve Türk kadınlarına öncelikle önem ve değer verir.
Küçüklerin ülküsü, büyüklerin güvencesi, ailenin ve toplu
mun omurgası olan gençlerin temel eğitim kurumlarında, meslek
okullarında, üniversite ve yüksek okullarda, bilim hürriyeti içinde
en i y i şekilde yetiştirilmesi, ruh ve beden sağlığı bakımından güç
lü, ahlaklı, çalışkan, inançlı, akılcı, bilgili, mutlu vatansever i n 
sanlar olarak hayata atılmaları ve yasal politika çalışmaları yaşına
girince siyasal hayata ve yönetim görevlerine de hazırlanmaları
CDGP'nin önemli hedefleri arasındadır.
T ü r k kadınlarının her alanda' olduğu gibi politikada da so
rumluluklar ve görevler almaları, AtatürkUmüzün emanet ettiği
Cumhuriyete dinamik güç kazandıracaktır.
CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ, TÜRK GENÇLERİ
NE VE TÜRK KADINLARINA, POLİTİKADA GÖREV ALMA ÇAĞINA
ERİŞTİKLERİ YAŞLARDAN BAŞLIYARAK, PARTİNİN BÜTÜN K A 
DEMELERİNDE VE BÜTÜN ADAY LİSTELERİNDE, 45 YAŞINA K A 
DAR OLAN GENÇLERE YÜZDE 50, VE ÜST YAŞ SINIRI OLMAKSI
ZIN KADINLARA %25 ORANINDA ÖNCELİK KONTENJANI AYIR
MAKLA LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN SAĞLAM T E 
MELLERİNİ PEKİŞTİRMEYİ AMAÇLAMAKTAN ONUR DUYMAKTA
DIR.
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1. BÖLÜM
TEMEL

ESASLAR

A N A Y A S A

A N A Y A S A L A R

Anayasalar, toplumların ülke toprakları üstünde siyasal ya
şama biçimlerini, yönetilenlerle yönetenler arasındaki ilişkileri d ü 
zenleyen, Devleti kuran ve milleti kurumlaştıran, toplumsal sözleş
menin temel hukuk kurallarım içeren esas teşkilat kanunlarıdır.
Demokratik b i r anayasa, Devleti kuran ve milleti kurumlaştı
ran, "milletin kayıtsız şartsız egemenliğini" oluşturan "milli irade"
den kaynaklanan anayasadır.
Bu tanımlamaya uygun olarak toplumda sürekli siyasal huzu
ru ve iç barışı sağlıyan, ortak refaha, millî birlik ve beraberliğe
imkân hazırlıyan, Devleti, Milleti ve Ülkeyi milletler topluluğunda
saygın konuma yükselten, tnsan Hakları Evrensel tikelerine bağlı,
toplumsal uzlaşma belgesi niteliğinde demokratik b i r Anayasaya u laşmak her toplum için kolay olmamıştır. Bu yolda çok çileler ç e 
kilmiştir; sıkıntılar, mücadeleler, arayışlar yer yer devam etmek
tedir.
TÜRKIYE

A N A Y A S A L A R ı

Türkiyemizde Anayasa arayışları h ü r r i y e t , bağımsızlık ve
demokrasi mücadelelerine paralel olarak 200 yıllık bir zamanı dol
d u r m u ş t u r . İlk anayasal belgeler 1808'in "Sened-i İttifak" ıyla
başlamış, 1982 Anayasamıza kadar değişerek ve gelişerek çoğalmış
t ı r ; Tanzimat, 1.Meşrutiyet, 2.Meşrutiyet, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet dönemleri içinde, senetler, nutuk
lar, fermanlar, kararlar, kararnameler, kanunlar, kanun-î esasi
ler, esas teşkilat kanunları ve anayasalar olarak, T ü r k toplumu
nun geçirdiği siyasal sosyal evrelerde, gelişen şartlar karşısında
ortaya çıkan metinlerdir.
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Modern Anayasalar dönemi Türkiye'de Cumhuriyetin kurulu
şuyla ve 1924 Anayasa'sıyla başlamış ve sonunda 1961 ve 1982
Anayasalarına ulaşılmıştır.
TÜRKIYE

CUMHURIYETI

AN A Y AS AS I

(1982)

7 Kasım 1982 tarihinde halkoyu ile kabul edilen bugünkü
Anayasamız, "Başlangıç" kısmında Türk milletine şu ifadelerle tak
dim olunmaktadır:
"Ebedi Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal
Türk Devletinin varlığına k a r ş ı , Cumhuriyet devrinde
benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın
gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada;.
T ü r k Mületinin ayrılmaz parçası olan T ü r k Silahlı
Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Ey
lül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru tem
silcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Mili! Güvenlik
Konseyince son şekli verüerek T ü r k Milleti tarafından
kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vaz
olunan bu ANAYASA:
- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder
ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik an
layışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;
- Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli
bir üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlı
ğı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş mede
niyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;
- Millet iradesinin mutlak ü s t ü n l ü ğ ü , egemenliğin ka
yıtsız şartsız T ü r k Milletine ait olduğu ve bunu millet
adına kullanmağa yetkili kılınan hiçbir kişi ve kurulu
ş u n , bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
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bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıka
mayacağı;
- Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında ü s 
tünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetkile
rinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni
bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak
Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;
- Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatle
rinin, T ü r k varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği
esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Ata
t ü r k milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği
nin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin
gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politi
kaya kesinlikle kamştırılmayacağı;
- Her T ü r k vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince
yararlanarak milli k ü l t ü r , medeniyet ve hukuk düzeni
içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevî
varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan
sahip olduğu;
- Topluca T ü r k vatandaşlarının millî gurur ve iftihar
larda, millî sevinç ve k e d e r l e r d e m i l l î varlığa karşı hak
ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının
her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve
hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve k a r d e ş 
lik duygularıyla ve * Yurtta sulh, cihanda sulh* arzu ve
inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulun
duğu;
FİKİR, İNANÇ
sözüne
ve ruhuna bu yönde saygı v*+ mutlak sadakatle yorumla
nıp uygulanmak ü z e r e ,
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TÜRK MÎLLETÎ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk
evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi
olunur."
A N A Y A S A

ELEŞTIRISI

Bütün T ü r k milletiyle birlikte onun bağrından çıkan CUM
HURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTlSl'nin kurucuları 1982
Anayasasının, bugünlerden yedi yıl önce Türkiye'de meydana ge
len hangi şartlar altında ve nasıl hazırlandığını bilmektedir. Bu
Anayasanın ortaya çıkmasını gerektiren tarihi olaylar T ü r k toplu
mu için unutulması mümkün olmayan derslerle doludur. Anayasa
mız, hazırlık, oluşum, halkoylaması ve uygulama aşamalarında, bu
günlere kadar gittikçe artan bir yoğunlukla eleştirilmiştir.
CDGP'nin siyasal hayata girdiği şu sıralarda (1989) Anaya
sanın bazı maddelerinin veya bir çok maddelerinin değiştirilmesi
isteklerinin yanaşıra "yeni bir Anayasa" yapılması önerileri de
gündeme gelmiştir;
Eleştiriler ve öneriler geniş veya dar açılardan, siyasal par
tilerden , basından, bilim çevrelerinden, çeşitli ideolojik kesimler
den gelmektedir.
1982 Anayasasının değiştirilmesi, hatta yerine yeni bir Ana
yasa yapılması önerisine, bu Anayasa ile iktidara gelen ve onun
iktidarda ilk uygulayıcısı durumunda bulunan siyasal parti de ka
tılmıştır.
Anayasalar, değiştirilmez şeyler değildir; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası da değişen ve gelişen durumların gereği olarak
değiştirilebilir; şu şartla k i Cumhuriyetimizin k u r u l u ş u n u , oluşma
sını, geleceğini güven altında bulunduran, devletimizin temel nite
liklerini belirleyen ve asla değiştirilmiyecek, değiştirilmesi teklif
dahi edilemeyecek olan hükümlerine sadakatle bağlı kalınarak.
CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ, Cumhuri
yetimizin temeli, teminatı olan, 200 yıl boyunca h ü r r i y e t , bağım7

sizlik, demokrasi mücadelemizin, Kurtuluş Savaşımızın arayış ve
özlemlerimizin yapısını oluşturan, Anayasanın değiştirilmez hüküm
lerinin daha da pekiştirilerek genel yapı bakımından ve demokrat
ileri ülkelerin Anayasalarının düzeyinde bir Anayasaya sahip olma
yı içtenUkle benimser.
Fakat CDGP, şu sıralarda bu konuda ortaya atılan "Askeri
Anayasa" ve "Sivil Anayasa" tartışmalarını da anlamsız bulur; şu
anlamda k i , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, h ü r , demokrat, ba
ğımsız, laik, ileri, milletler topluluğunda saygın bir devletin ana
yasası olmalıdır fakat aynı zamanda jeopolitik konumu dolayısiyle
bulunduğu coğrafyanın stratejik gerçeklerini, Cumhuriyetimizin iç
ve dış yıkıcı odaklar karşısındaki gücünün korumasının esaslarını
da içeren bir Anayasa olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyetinin hangi şartlar içinde nasıl kuruldu
ğ u n u , ilerde de nasıl korunması gerekebileceğini bize tarihimiz ve
özellikle Cumhuriyet ve demokrasi tarihimiz öğretmiş olmalıdır.
Halen bir Anayasamız vardır ve Cumhuriyetçi
Gençlik partisi bu Anayasa'ya sadakatle bağlıdır.

Demokrat

DEVLET
DEVLET KAVRAMININ UNSURLARI
CDGP Devleti oluşturan şu üç unsurun önemini ve değerini
bilmekte ve bu değerlere sevgi ve saygı ile bağlanmaktadır;
1 ) Ülke
Üstünde eski ve zengin bir tarihin ortak şerefli hatıraları
yaşanmış, u ğ r u n d a canlar feda edilmiş, millî, medenî, insanî ülkü
lerin gerçekleştirilmesi için yurt edinilmiş çok sevilen, bir karışı
bile terkedilemeyecek olan VATAN TOPRAĞI,
2 ) Toplum
Bu topraklar üstünde birlik, beraberlik ruhu ile eşit hak
lar, ortak görevler ve sorumluluklarla, tasada ve kıvançta yek8

vücud olarak MİLLET halinde bir araya gelmiş, maddi ve manevî
varlıkları b ü t ü n bireylerinin mutluluğuna sunulmuş, kendisini ve
ülkesini yükseltmeyi, kalkındırmayı amaçlıyan halk kütlesi,
3) Bu gerçekleri ve ülküleri, millet adına, millet için, mille
tin iradesiyle, millet olarak teşkilatlandıran demokratik, laik, âdil,
sosyal, iktisadî, ahlakî ve muktedir HUKUK otoritesi.
DEVLETİN A M A C ı V E GÖREVLERİ
Devlet, işlerini sürdürmek için vatandaşlardan vergi alır,
milletin ve ülkenin bölünmezliğini, bağımsızlığını korumak ve va
tanı savunmak için vatandaşları göreve çağırır.
Bunların karşılığında da vatanın, milletin bölünmezliğini,
Cumhuriyetin ve demokrasinin korunup geliştirilmesini, bireylerin
ve toplumun refahını, sağlığını, eğitimini, kişinin temel hak ve
hürriyetlerini sağlamak görevlerini üstlenir. Temel hak ve h ü r r i 
yetlerin adalet ilkelerine, sosyal hukuk devleti esaslarına, insan
haklarına aykırı düşecek engelleri kaldırır, insanın maddî ve ma
nevî varlığının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
Devlet, kendi varlığına ve kişinin temel haklarına ve h ü r r i 
yetlerine toplumun güvenliğine yönelebilecek faaliyetleri bütün or
ganlarıyla önlemekle görevlidir.
Anarşi, bölücülük,
Devlet görevini yapar.

terör karşısında

her

meşru

vasıta ile

CDGP b ü t ü n meşru ve yasal imkânlarıyla, bu t ü r saldırıların
karşısında ve devletin yanındadır.
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CUMHURİYET

"Ey yükselen yeni n e s i l . . . Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz
kurduk; onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.."
Atatürk
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu Anayasa hükmü
d ü r . Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez
olan maddeleri, Cumhuriyetimizin niteliklerini, aynı zamanda de
mokrasinin de temel esasları olan ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler
sadece Anayasalarımızda değil sonsuza kadar T ü r k milletinin bütün
bireylerinin aklında ve vicdanında yazılı olarak kalacaktır.
CDGP tüzüğünün ve Parti Programının başında Cumhuriyet
çilik anlayışımız belirlenmiştir.
CDGP'mizin kuruluşunu gerektiren nedenlerin en önemlile
rinden biri olarak, kuruluş günlerinde milletimizi derinden etkile
yen Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürkçü düşünce sistemine
zıt bazı kıpırdanışları göz önüne alarak, ATATÜRK'ÜMÜZÜN
GENÇLİĞE HtTABESt'ni programımıza aynen almakla vazifemizi dai
ma hatırlamak sorumluluğumuzu ifade ediyoruz;
"Ey T ü r k Gençliği! Birinci vazifen, T ü r k İstiklâlini,
Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek
tir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir, istikbalde dahi,
seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve ha
ricî bedhahların olacaktır. B i r g ü n , istiklâl ve Cumhu
riyeti müdafaa mecburiyetine d ü ş e r s e n , vazifeye atılmak
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini d ü 
şünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait çok nâmüsait bir ma
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kaste
decek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz
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vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, b ü t ü n tersanelerine
girilmiş, b ü t ü n orduları dağıtılmış ve memleketin her kö
şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha
elim ve daha vahîm olmak ü z e r e , memleketin dahilinde,
İktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsi
menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebi
lirler. Millet fakr-u zaruret içinde harap ve bitap d ü ş 
müş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait
içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kur
tarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asîl
kanda mevcuttur. - (Nutuk)"
EGEMENLİK
DEMOKRASİNİN TEMEL İLKESİ
Egemenliğin kayıtsız şartsız, millete ait olduğu ilkesi, de
mokrasinin temeli, Cumhuriyetin esası, Atatürkçü düşünce sistemi
nin özüdür.
Bu ilkeden hiçbir şekilde, hiçbir kişiye, hiçbir zümreye ve
sınıfa ödün verilemez. Milletin bu temel hakkı devredilemez ve bu
haktan vazgeçilemez.
Millet egemenlik hakkını Anayasa esaslarına göre yetkili or
ganları eliyle kullanır; en yetkili organ T . B . M . M . dir.
T . B . M . M . egemenlik hakkını kullanırken hukukun üstünlü
ğ ü n ü n , Anayasa hukukunun herşeyin üstünde olduğunun bilinci
içinde hareket edecektir.
Cumhuriyetçi
Demokrat
Gençlik
Partisi
bu
konuda,
T . B . M . M . nin bütün görüşlerin, iktidarlar ve muhalefetler olarak,
milli iradeyi bütünlük içinde temsil ettiği görüşüne özellikle değer
ve önem vermektedir. CDGP millî iradeyi sadece çoğunluğun değil
T . B . M . M . ne yansıyan ve kamuoyunu oluşturan b ü t ü n görüşlerin
ve eğilimlerin toplamı olarak değerlendirir.
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MİLLİYETÇİLİK
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Türklüğün tarih boyunca değişik coğrafyalar üzerinde ve
bin yıl içinde Türkiye topraklarında gerçekleştirdiği büyük mede
niyetlerin özünden gelen bir bilinçle "Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti
Medeniyeti" sentezini olgunlaştırma ülküsünü T ü r k Milliyetçiliği
olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamanın esası Atatürk Milliyetçiliği
dir.
MUliyetçiliğimizi T ü r k dü ve kültürünün odaklaştırdığı ve
topraklarımız üstünde tasada ve kıvançta kaynaşmış bir örnek va
tandaşlık bilincini temsil eden, dünya medeniyetine barışçı kültürel
katkılar kazandıran bir atılım olarak değerlendiriyoruz. Milliyet
çilik T ü r k Milletini, T ü r k kültürünü sevmek ve elbirliği Ue toplu
mun yükselmesi, ülkenin kalkınması için çalışmaktır.
YURT DIŞINDAKİ SOYDAŞLARIMIZ
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi, yabancı ülkelerde
çalışan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde o ülkelerle olan
hukuki ilişkilerimiz çerçevesinde programlar geliştirilmesinden ya
nadır.
Yabancı ülkeler vatandaşları olarak yurt dışında bulunan
soydaşlarımızın durumları, içinde bulundukları siyasal ve hukuki
statüleri açısından ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi boyut
larında ve milletlerarası platformda daima aktif ilgi alanlarımız için
de bulunacaktır.
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2 . BÖLÜM
TEMEL HAKLAR V E ÖDEVLER
İNSANIMIZIN TEMEL HAKLARI V E ÖDEVLERİ
Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu ilkesi, İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin, hukukun, medeniyetin baş prensipi ola
rak Anayasamızın teminatı altındadır.
Bu haklar ve hürriyetler kişinin, topluma, ailesine, diğer
kişilere, milletine ve vatanına karşı ödevlerini ve sorumluluklarını
da içerir.
KİŞİNİN V E TOPLUMUN GERÇEKLERİ BİLME HAKKI
Vatanı ve milleti için, devletinin emrinde, gereğinde canını
veren ve vermeye hazır olan ve Devletine vergi ödeyen insanımızın
ödentilerinin ne için, nelere ve nasıl sarf edildiğini, yönetimin nasıl
işlediğini, kısaca "gerçekleri" öğrenme ve bilme hakkı, titizlikle
korunmalı ve bu hususlarda engeller kaldırılmalıdır.
Gerçekleri öğrenme hakkını, basın ve haberleşme h ü r r i y e t i 
nin bir boyutu saymaktayız.
TEMEL HAK V E HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
Temel hak ve h ü r r i y e t l e r , Devletin ilkesi ve milletiyle b ü 
tünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, müli güvenlik ve ka
mu düzeninin, genel asayiş ve sağlığın, ahlâkın, kısaca milletin ve
ülkenin yüksek çıkarlarının korunması amacıyla, ancak Anayasanın
sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla geçici olarak sınırlanabi
lir.
Temel hak ve hürriyetlerin hiç bir şekilde kötüye kullanılamıyacağı hususundaki ilkeye bağlıyız.
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Kişinin temel hak ve hürriyetlerinin teminatım, demokrasinin
tüm boyutlarıyla, kesintisiz işlemesinde, adaletin bağımsızlığında
buluruz.
3. BÖLÜM
DEMOKRASİNİN İŞLEMESİ, DEMOKRATİK ESASLAR
CUMHURİYETİN ESASI OLARAK LAİKLİK
Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini oluşturan toplum huzu
runu milli dayanışmaya, adalete ve insan haklarına, Atatürk milli
yetçiliğine dayalı, demokratik sosyal hukuk devleti ilkelerinin te
meli laik toplum ve devlet düzeninde gerçekleşir.
CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ'nin programı
Devlet ve toplum düzeninde "bilimsel gerçekler"le, "manevi değer
l e r i n birbirine karıştırılmaması zorunluluğunun Cumhuriyetimizin,
demokrasinin esası, ilerlemenin şartı sayar. CDGP ne göre dinsel
inanç ve ibadetlerle devlet işleri ve siyasal çalışmaları kendilerine
özgü ve birbirinden farkh işlerdir.
Lâiklik, her insanın üstünde olan dinsel inançları ve ibadet
leri politika ve devlet işlerine karıştırmaktan esirgeyen, din'in din
dışı konulara indirilmesini, din dışı konuların da din işlerine bu
laştırılmasını engelleyen, bütün manevî inançlara ve h ü r düşünce
ye karşı saygısızlığa imkân vermiyen, din ile siyasetin birbirini
sömürmesini reddeden bir hukuk, ahlâk ve inanç disiplinidir.
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4. BÖLÜM
CUMHURİYETİN KURUMLARI
I-YASAMA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Türkiye Cumhuriyetinin millet adına egemenlik hak ve yetki
lerini kullanan en büyük organı, h ü r , demokratik, genel ve tek
dereceli seçimlerle oluşan T . B . M . M . dir.
Anayasal hukuk düzenine uygun olarak, kamuoyunu oluştu
ran siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel düşünce ve akımların be
lirli
alanlarda
temsilini,
böylece
millî
iradenin
tecellisini
T.B.M.M.inde görürüz.
T . B . M . M . gelişen yeni ihtiyaçlara karşı yeni kanunlar ya
par, denetim mekanizmalarını işletir.
CDGP, milletvekilini, sadece kendi seçim bölgesinin değil
b ü t ü n Türkiyenin milletvekili olarak selâmlar. Her milletvekili,
hangi siyasal partinin mensubu olursa olsun bütün milletvekilleri
ne, b ü t ü n siyasal partilere, bütün siyasal partilerin üyelerine ve
herşeyin üstünde bütün vatandaşlara eşit saygı ve sevgi ile yak
laşır.
II-YÜRÜTME
CUMHURBAŞKANI
CDGP, Cumhurbaşkanlığı makamının, Cumhurbaşkanının ma
nevî itibarını ülke, millet ve milletlerarası platformlarda saygı,
sevgi ve özenle değerlendirir.
Cumhurbaşkanı, Ülkenin ve Milletin bütünlüğünün temsilcisi
dir. Cumhurbaşkanını, seçilmesini sağlıyan sayısal çoğunluğun ü s 
tünde aynı zamanda Milletçe arzu edilen özelliklerin ve niteliklerin
simgesi olarak tarafsız, partiler ü s t ü , tecrübeli, güvenilir bir k i 
şiliği ifade eden şahsiyet olarak g ö r ü r ü z .
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BAKANLAR KURULU
Rejimin siyasal, idari, hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel
icra organı olarak Bakanlar Kurulu, yürütme yetki ve görevlerine
sahip iktidar otoritesidir.
Yasama ve yargı dışında kalan b ü t ü n kuruluşlar, hukukla
bağlı sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kendilerine özgü idari
ayrıcalıklara sahip olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ne uyum içinde bağlı olurlar ve Hükümet bu uyumu sağlamakta
merkez! rol oynar.
Bakanlar Kurulu, T . B . M . M . i n d e n aldığı yetkileri ve görev
leri kullanan "siyasal kabine" dir; "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti" kavramı ise davamlılık ifade eden kurumu simgeler.
Bakanlar Kurulu, mili! iradenin tecelli noktasında, seçilmiş,
süresi siyasal çoğunluklar ve dengelerle tayin edilen geçici, fakat
daima devamlılık arzeden "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" işlevini
s ü r d ü r e n bir organ, temsil ettiği yüksek sıfatın itibarını koruyan
bir siyasal heyettir.
III-YARGI
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Adalet, mülkün temelidir; toplum düzeninin, kişi hak ve
hürriyetlerinin korunmasında temel ilke: "hukukun üstünlüğü" ve
"Hukuk Devleti" kavramlarının adaletle temsil edilmesi ve bu işle
vin sürdürülmesidir.
ANAYASA MAHKEMESÎ'ni cmuhuriyetin esas kurumları ara
sında sayıyor ve saygınlığının yüçekilmesinde yarar görüyoruz.
Hukukla Bağlı Devlet düşüncesinin hem iç huzuru hem de
dış itibarı sağlayan esaslarına bağayız.
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YARGININ TARAFSIZLIĞI
Yargı işlevi, kesinlikle tarafsız, güvenilir niteliğini ödünsüz
sürdürebilmelidir. Adaletsiz h ü r r i y e t , hürriyetsiz adalet olmaz.
A d i l , tarafsız, bağımsız, hızlı ve vatandaşa malî yük yüklemiyen
yargı gücü toplumun huzur ve güven kaynağıdır.
HUKUK REFORMU
Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızda meydana
gelen gelişmeler, birçok Devlet hizmetlerinde olduğu gibi, adalet
dağıtım hizmetlerinin görülmesinde de yeniden düzenleme ihtiyacını
belirgin hale getirmiştir. Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin
bu konudaki görüşleri şöyledir:
1 - Adalet işlerinin, tabii hakim esaslarına tam bir sadakatle s ü r 
dürülmesi ve hiçbir suretle olağanüstü mahkemelere ihtiyaç duyul
maması gerektiğine inanıyoruz. Sadece, Askeri Yargının ilgili k u 
rumlarla iş ve görüş birliği yaparak, yeniliklere ve gelişmelere
uygun önerilerle en mütekâmil esaslara ulaşılabileceği g ö r ü ş ü n d e 
yiz.
2 - Ülkemizde adaletin tam ve kusursuz tecellisini temin için Adli
teşkilatın (Hakim, savcı ve yardımcı personelin) maddi ve manevi
etkilerden kurtulmuş ve arınmış olarak çalışmalarına uygun ortamı
oluşturmak amacı üe mesleğe alış, terfi, tayin, nakil ve personel
işlerinde gerekli düzenlemeler yapılmasının gereğine inanıyoruz.
3 - Yüksek hakimler ve savcılar kurullarının; birinci dereceye
yükselmiş, kendi meslek toplulukları tarafından seçilecek üyelerle
teşkil edilmesinin ve bu kurulların başkanlarını da kendi özgür
iradeleriyle seçerek çalışmalarının ve her türlü siyasi ve idari et
kilerden korunmalarının gereğine inanıyoruz.
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4 - Yüksek Yargı Organımız olan Yargıtayın, işlerini hafifletmek
ve kurumu (tçtihad Mahkemesi niteliğine,) kavuşturmak için Uk
derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında görev yapacak "istinaf
üst derece mahkemelerinin belirli bölgelerde kurulmalarına gerek
olduğuna inanıyoruz.
5 - Vatandaşlarımızın son başvuru ve umut kapısı olan mahkeme
lerimizde davaların ucuz, seri, külfetsiz ve tatminkâr olarak so
nuçlandırılması için gerekli tüm tedbirler alınmalı, düzenlemeler
yapılmalıdır. Bu cümleden olarak uzmanlaşmaya önem verilmeli. Ha
kim, savcı ve yardımcı personelin refahına ve meslek içi eğitimine
özen gösterilmelidir.
6 - Sulh Hukuk Mahkemelerinin dışında kalan tüm mahkemelerde,
(Toplu Hakim) sisteminin hakimlik mesleği cazip hale getirilerek
uygulanması sağlanmalıdır.
7 - Hakim, savcı ve adalet yardımcı personelinin özlük haklarının
ve yaşam koşullarının, mesleği cazip kılacak düzey ve kalitede ye
niden düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz.
8 - Zamanımızda uygulanan, hakim ve avukatlık stajlarını yarar
sağlayacak ölçüler içinde düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu amaçla
(Adalet Akademisi) adında bir kurum kurulmasını amaçlıyoruz. Te
ori ve pratiğin bir arada yer alacağı bu kurumda tatbikat eğitimi
verilecektir.
9 - Mahkemelerimizde, Adaletin dağıtımında (Bilirkişilik ve Adli
Tıp Müessesesi) büyük önem taşımaktadır. Bu müesseseleri nitelik
ve özellik bakımından güven verici düzeye getireceğiz.
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10 - Çocuk Mahkemelerini yaygınlaştırmayı, bu mahkemelerle iş
mahkemelerinde pilot bir çalışma olarak; hukukçuların pedagog,
sosyolog ve meslek uzmanlarının katıldığı jüri usulünün uygulan
masını öngörüyoruz.
11 - Ceza ve tevkif evleri ile çocuk ıslah evlerinin birbirinden ay
rılması sağlanacak ve bu yerlerde insan onuruna yaraşır tarzda
yönetim düzenlemeleri yapılacaktır.
12 - Adli Zabıta teşkilatının kurulması taraftarıyız.
13 - Adliye binaları, kitaplıkları ve istirahat yerleri adaletin "kut
sal" nitelikleri ile bağdaşır çağdaş düzeye getirilecektir.
14 - İcra dairelerinin çalışma koşulları iyileştirilecek, az masraflı
külfetsiz ve süratli çalışması sağlanacaktır.
15 - Ülkemizde savunma görevi, tam anlamı ile yerine getirilme
mektedir. İddia makamı gibi, savunma da kutsal mahkemelerin vaz
geçilmez unsurlarıdırlar. Bu niteliklerine uygun olarak görev yap
malıdırlar. Vatandaşlarımız ilk tahkikat aşamasında (Karakoldan
itibaren) ve ne zaman arzu ederlerse avukatını yanında bulundur
ma hak ve imkânına kavuşturulmalıdır. B u , İnm adaletin daha isa
betli olarak dağıtılmasına yardımcı, hem de "işkence, kötü muame
le" v . s . gibi, yakışıksız iddiaların ortaya atılmasına engel olacak,
dış itibarımızı arttıracaktır.
16 - Barolar, Barolar birliği üzerinde hiçbir siyasi ve idari tasar
ruf yetkisi düşünemiyoruz. Bu meslek kuruluşlarının kendi kural
ları içinde çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.
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17 - İs esasına göre gerçekleştirilecek (çalıştırılacak) cezaevlerinin
sayısı arttırılmalıdır.
18 - Mahkemelerimize hukukla ilgili her türlü yayın aralıksız gön
derilecek, adalet binalarına yeterli imkânlarla donatılmış adalet k i 
taplıkları kurulacaktır. Bu amaçla Adalet Bakanlığı bünyesinde
yetkili ve etkili bir birim oluşturulacakdır.
19 - İnfaz sistemi çağdaş koşullara uygun, insan onuruna yaraşır
düzeye getirilecek; infazın amacının sadece cezalandırmak değil,
terbiye, ıslah ve topluma yeniden kazandırmak olduğu hususu göz
önünde bulundurulacakdır.
20 - Kişinin doğuşda getirdiği devredilmez, vazgeçilmez temel hak
ve özgürlükleri Devletimizin güvencesi altındadır. Hiçbir vatanda
şımızın hiçbir sebep ve bahane ile insan onuruna yakışmayacak
muameleye maruz bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Haksız tu
tuklamalar önlenecek bu gibilere devletin tazminat ödemesi esasları
açıklığa kavuşturulacaktır.
21 - "Adli Kaza", "İdari Kaza", ve "Mali Kaza" organlarını bir b ü 
tünün birbirlerini tamamlayan uzmanlaşmış birimleri olarak görüyor
ve programımızın bu organların sorunlarının tamamını kapsar nite
likte olduğunu belirtmekden kıvanç duyuyoruz.
GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU
Milletimizin güven, iftihar ve onur kaynağı şerefli ordumuz,
dünyanın en güçlü orduları arasında dünya barışının kalelerinden
biri ve Cumhuriyetimizin teminatıdır.
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Vatan savunmasını en güçlü düzeyde üstlenmiş olan ordumu
zun, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumu bakımından, geli
şen dinamik ve modern esaslara uygun olarak gerekli donanımları
nın aksatılmadan sürdürülmesi için milletimiz her türlü fedakârlığı
yapmaya kararlıdır.
Ordumuz siyasal faaliyetin dışında kalmaktadır. Siyasal k u 
ruluşların da orduyu siyasal faaliyetin ve tartışmaların konuları
arasına almamakta özen göstermeleri gerekir.
Türkiyemizin yükselmesinde ve korunmasında Devletin, k u 
rumlarının koordinasyonunda, önerilerin alınıp şekillendirilmesinde
bütün kurumların görüşlerine saygın bir yaklaşım içinde bulunma
sı, yüksek politikanın en tabii davranışlarındandır.
İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ
Ülkenin ve toplumun, Devletin ve vatandaşların, demokratik
rejimin, Cumhuriyetimizin her türlü bölücü, yıkıcı eylemlere,
anarşi ve terör teşebbüslerine karşı mücadele sürekli ve etkili ola
rak sürdürülmelidir. Güvenlik güçlerinin en i y i biçimde ve huzur
içinde görev yapmalarını sağlamak esastır.
DEMOKRATİK KURUMLAR
SİYASAL PARTİLER
Siyasal partiler demokrasinin, demokratik Cumhuriyetin vaz
geçilmez kurumlarıdır. Siyasal partiler toplumun yönetilmesi, ülke
nin kalkınması konusunda farklı görüşler ve politikalar üretirler.
Siyasal teşkilatlanmalar bu alanda farklı düşünce ve yöntemlere
göre şekillenir. Anayasal esaslara, demokratik rejimin temellerine,
Cumhuriyetimizin yapısına ve özüne aykırı düşmeyen siyasal çalış
malar siyasal partileri o l u ş t u r u r . B u çalışmalar yeniliklere, geliş
melere uygun olmalı ve asla rejimi zedeleyici durumlara neden ol
mamalıdır.
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CDGP kendi içinde uygulayacağı demokrasi anlayışı ile T ü r 
kiye'de demokrasiye yapacağı katkıların teminatını oluşturmaya
özen gösterecektir.
YEREL HİZMETLER
Yerel yönetimlerin mali güçlerinin geliştirilmesinde ve imkân
ların milletçe denetlenmesinde idari ve hukuki yöntemler işlerlik
kazanmalıdır.
Toplumun genel ekonomik, sosyal, kültürel refahında, ülke
nin kalkınmasında yerel yönetimlerin merkezi teşkilatlanma Ve ça
lışma yönünden uyum içinde bulunması önemlidir. Bunda partilerin
siyasal çıkarları değil, vatandaşa hizmet amacı e s a s t ı r , ayrım gö
zetilmez .
KAMU PERSONELİ
Kamu hizmetinde görev alanların huzur içinde vatandaşa hiz
met götürebilmeleri için gerekli mali imkânlar ve yöntemler sağlan
malıdır. Kamu görevlilerinin saygınlığının korunması, hizmette
güçlük çekilen bölgelerde çalışma azim ve iradelerinin tatminkâr
teşviklerle arttırılması ş a r t t ı r .
Kamu personelinin, değişik görevlere atanmalarında, kazanıl
mış haklarının korunması, kıdem ve sorumluluklarının gözetilmesi
önemlidir. Genel ekonomik yapı içinde her alanda olacağı gibi kamu
personeli alanında da ücret rejimi tatminkâr olmalıdır.
KİTLESEL İLETİŞİM
BASIN HÜRRİYETİ
Dünya bir iletişim çağı yaşamaktadır. Cumhuriyetçi Demokrat
Gençlik Partisi, h ü r demokrat ülkelerde basının ve b ü t ü n kitle ile
tişim araçlarının, (Doğrudan Demokrasi)yi oluşturan biricik ser
best güç olduğu bilincindedir.
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Türkiyemizde 200 yıldan beri tartışıla gelen ve hâlâ gerçek
bir tanımlaması yapılmamış olan "Basın Hürriyeti" kavramında par
timiz ileri bir aşamanın gerçekleştirilmesinden yanadır.
Basın hürriyetinin "halkın gerçekleri öğrenme hakkı"nın bir
işlevi, bu hakkın bir devamı olduğu görüşünü destekliyoruz. Kitle
üetişim araçlarının gerçekleri ifade etme hürriyetine sahip olmala
rını istiyoruz.
Gerçek bir demokraside basının kendi kendisini denetleme
mekanizmasının geliştirilmesi gerekir. T ü r k basınının bu güven ve
sorumluluğa ehil ve lâyık olduğuna inanıyoruz.
Bilim, düşünce ve sanat eserleri üretiminin bu dalların b i 
limsel ve estetik disiplinleri içinde serbestçe ve engelsiz gerçek
leşmesi ş a r t t ı r .
Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini, Anayasal Devlet
ve kamu düzenini hedeflemiyen, vatanın ve milletin yüksek çıkar
larını zedelemiyen ölçülerde basınımızın ve kitle iletişiminin yeni
den düzenlenmesinde partimiz T ü r k basınının, bilim, düşünce ve
sanat hayatımızın mensuplarından oluşturulacak bir kurulun g ö r ü ş 
lerinin ve önerilerinin alınmasını zorunlu görmektedir.
S. BÖLÜM
EKONOMİNİN YÖNLENDİRİLMESİ
EKONOMİ POLİTİKASI
CDGP Modern Devletin sosyal karakter taşıması gerektiğinin
bilincindedir.

Ancak

sınıflar arasında karşılıksız satınalma

gücü

transferine Devletin alet edilmesine de k a r ş ı d ı r . Çünkü karşılıksız
ödemelerin doğal ekonomik yasaları harekete geçirerek

enflasyon

ya da stagflasyona (durgunluk) neden olduğu bilinmektedir. Böyle
bir anlayış çalışma gücünü kendi arzusu dışında kaybeden kişinin
yardımına yönelmeyi engellemez.
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Partimiz toplumun "orta sınıf" karakterli olmasını sağlayıcı
tüm sosyal politikaları uygulayacaktır. Sosyal dengelerin bozulması
olarak da ifade edilen "orta sınıf fakirleşmesine" neden olucu tüm
etkenleri ortadan kaldırmak partimizin sosyal politika ilkesinin
özünü o l u ş t u r u r .
Yukarıda özetlenen görüşümüzün ışığı altında
Ekonomik Programının ilkelerini söyle özetleyebiliriz:

partimizin

1) Partimiz serbest piyasa ekonomisini tam olarak gerçekleş
tirmek amacındadır.
Devletin ekonomiye müdahelesine ancak aşağıdaki koşullarda
baş vu rulabilir:
e Serbest rekabetin bozulması halinde rekabet ortamını yeni
den kurmak amacıyla,
e Elde edilmesi lâzım gelen dövizin tekelci dış alıcılar y ü z ü n 
den azaltılma ihtimali bulunduğunda, onlara karşı tek satıcı olmak
üzere millî üreticilerin ve milli menfaatlerin korunması gayesiyle
ve,
e Haksız dış rekabete karşı millî üretim birimlerinin ve millî
çıkarların korunması için,
2. Gerçek faiz politikası: Serbest piyasa ekonomisinin tabu
sonucu olarak faiz oranı sürekli biçimde yurt dışındaki faizlerin ve
enflasyon oranının üzerinde tutulmabdır. Gerçek faiz politikası ta
sarruf sahiplerini koruyacaktır.
3. Serbest kambiyo rejimi: Türk Lirası konvertibl para hali
ne dönüştürülmelidir.
Partimiz kişinin sahip olduğu altın, döviz ve sair satmalına
gücünü temsil eden vasıtaların mülkiyetinin kendisine ait olduğunu
kabul eder. Kişinin satınalma gücünü istediği yer ve zamanda, is
tediği biçimde tasarrufuna, taşımasına, transferine, adı döviz ya
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da yasal herhangi bir şey olsa dahi müdahele edilmesini
görmez.

yararlı

4. Tasarruf-yatırım, toplam arz-toplam talep dengelerini bo
zucu para politikalarına asla müsaade edilmemelidir.
5. Daha yüksek bir büyüme hızına ulaşmak için "dış ticaret
dengesi", "Cari İşlemler Dengesi", "ödemeler Dengesi", "Toplam
Arz-Toplam Talep Dengesi", "Tasarruf-Yatırım Dengesi" gibi eko
nomik dengelerin bozulmasına asla müsaade edilmemelidir.
6. Partimizin Dış Ticaret Politikası, serbesti üzerine kurulu
dur.
Devletin dış ticarete müdahelesi aşağıdaki sınırlar içinde
kalmalıdır:
-Sadece haksız rekabete uğrayan mutlak ve karşılaştırmalı
üretim üstünlüğüne sahip olunan üretim kolları gümrük vergisiyle
korunabilir. Gümrük vergileri millî üretim birimlerine tekelci sıfa
tını kazandıracak boyutlarda olamaz.
-Sadece mutlak ve karşılaştırmalı maliyet üstünlüğüne sahip
olan üretim kolları ve birimleri dış pazarlardaki haksız rekabete
karşı desteklenebilir.
7. Devletin üreticilik sıfatına kademeli olarak son verilmeli
dir. Devlet üretim birimleri, kârlılık hesaplarını her zaman verim
liliğe dayandıramazlar.

Verimli olamadıkları

zaman aradaki

farkı

milli ekonomi, ya zam, ya enflasyon ya da vergi olarak öder. Dev
letin üreticiliği ve üretim birimlerinin başarısızlığı yüzyılımızda de
nenerek anlaşılmıştır. Bunları ekonomi için yük olmaktan kurtar
mak maksadıyle Partimiz tüm Devlet üretim birimlerinin kademe ka
deme hisse senedine bağlanarak halka satılmasından yanadır.
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8. Devlet yatırımları ancak özel sektörün kârlı görmediği
yol, k ö p r ü , baraj, metro gibi alt yapı yatırımlarına yönelik olmalıdır.
9. Devletin milli gelirdeki tüketici sıfatının %30 ile sınırlan
dırılmasına çalışılmahdır. Safi milli gelirin %30 undan daha fazla
Devletin ekonomiden pay almasına müsaade edilmemelidir. Böylece
Devlet vatandaş için mali yönden korkulu bir rüya olmaktan çıka
caktır. Günümüzde Devletin ekonomiden aldığı pay %40'ı geçmiştir.
10. Partimiz, Devlet gelirlerinin özel bir amaç gösterilerek
toplanmasına kesinlikle karşıdır, özel gayeler için Devlet ekonomi
den pay alamaz. Bu nedenle fon ve sair adlar altında özel olarak
Devletin ekonomiden pay almasına son verilmelidir. Tüm Devlet geUrleri, tüm Devlet giderleri içindir. Tüm gelir ve giderleri ihtiva
eden bütçe dışında Devletin gelir toplamasına ve harcama yapması
na yol açılmamabdır.
11. Her türlü servet ve sermaye vergileri kaldırılmahdır.
Liberal bir ekonomide servet ve sermaye üzerine vergi konulduğu
zaman tasarruf sahipleri satınalma güçlerini ya altına d ö n ü ş t ü r 
mekte ya da yurt dışına döviz olarak aktarmaktadırlar. Altın be
dellerinin yurt dışına döviz olarak ödenmesi halinde, bütünlük içe
risindeki sistem yurt dışına doğru tasarrufları aktarmış olmakta
d ı r . Böyle bir olayın sonucu olarak ülkede sermaye ve döviz dar
boğazı meydana gelmektedir. Bunu önlemenin yolu ise servet ve
sermaye sahiplerine güven sağlamaktan geçmektedir. Güvenliğin
birinci şartı ise servet ve sermayeye saygılı olmak ve onu vergiye
tâbi tutmamaktır. Sermaye dar boğazı çeken bir toplumun bu dar
boğazı başka türlü aşmasına da imkan yoktur.
12. Vergiler sadece gelir ve gider üzerinden alınmalıdır.
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13. Milli üretimi pahahlaştırıcı hammadde ithal vergileri
sinlikle kaldırılmalıdır.

ke

14. Ekonomik suça ekonomik ceza esas olmalıdır. Ancak eko
nomik ceza uygulamaları, servet ve sermayeyi Urkütmemelidir.
Adalet tam olarak uygulanmalıdır.
SANAYİ POLİTİKALARI
Sanayi, rekabet gücünü kanıtlaman, bu nedenle rekabet gü
cüne sahip olan sanayi gerçekleştirilmelidir.
işsizliğin azaltılması ve yok edilmesi, sanayi politikasının da
hedefleri arasındadır.
Sanayii küçük ve büyük sanayi ayrımı içinde değil, ileri ve
müreffeh Türkiye'nin topyekûn sanayii olarak ele alıyoruz. Yurt
sathında dengeli olarak yaygınlaştırılmış sanayi, sosyal politika
dengelerini de içinde barındıracaktır.
TARIM
Türkiye ekonomisi bir b ü t ü n d ü r . Tarım ekonomisinin sanayi
sektörü ile, sanayi ve teknolojinin tarım ile ilişkileri akılcı ve ger
çekçi ölçüler içinde incelenecek ve koordinasyon sağlanacaktır.
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR
Geleceğe dönük

olarak

yukarıda

esasları

belirlenmiş

olan

ekonomi politikamızın çevresinde, Türkiyemizin halen içinde bulun
duğu ekonomik bunalımın giderilmesi için gerekli gördüğümüz hu
susları önerilen ve amaçlar olarak 1989 şartlarına göre şöyle de
ğerlendiriyoruz :
e Milli gelirde yurt içi tasarruf payı artmalıdır.
Milli gelirin ek yatırımlara yönlendirilebilecek bölümü a r t t ı 
rılmalıdır; yurt içi tasarruflarının
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milli gelire oranlarının yüksel-

turnesiyle, yatırımların hızlandırılması ve dış borçlanmaların azaltıl
ması mümkün olacaktır. Dış borçlarda hafiflemenin sağlanması, milli
gelirin, bu borçların taksitlerine ve faizlerine ödenen bölümünün
kısmen tasarruf edilmesine imkân verecektir.
Emeğin tasarrufu yolu ile sermaye yükselişinin temin edile
mediği ülkemizde, (faiz)den sağlanan gelir dış borç taksit ve faiz
ödemesi olarak dışarı çıkmaktadır.
Partimizin program hedefleri arasında bulunan toprak ve ta
rım reformu, ülkemizin (rant) kadar kaynaklarımız içinde ( k â r )
yolu ağırlık taşımağa devam edecektir. Ancak k â r h KİT lerin ya
bancılara satılması, elde sadece zarar eden KİT lerin kalması gibi
çok yanlış bir politika, k â r kaynağımızı da dışa transfer edilmesi
sonucunu verir. Bu nedenle partimiz, KİT satışlarında zararda
olanların makul fiatlarla satışına, kârda olanların kârlarının daha
da arttırılmasına dönük plânlamalar geliştirecektir. Kârh KİT lerin
satışında yabancı sermaye oranları i y i hesaplanmalı ve kendi halkı
mıza dönük satışlar tercih edilmelidir.
Bizde i y i işletilmediği ve teknolojik yenilenme sağlanamadığı
için zararda olan KİT lerin yabancılara satılması hem işletmecilik
zihniyetinde verimli modeller oluşturur hem de yeni teknolojilerle
bunların geliştirilmesi sağlanır.
Aksi taktirde k â r h KİT'lerin satılmasıyla sağlanacak dış para
yerli paraya çevrilince bu durum enflasyon nedeni olur.
• Yatırımlarda sektörel tercihler belirlenmelidir.
Yatırımların sektörel dağılımında esas, toplam yarar ağırlık
larının belirlenmesidir. Partimize göre ağırlık, bugünkü şartlarda
imalat sanayiidir. Dışsatımın arttırılmasında, işsizliğin azaltılmasın
da yeni teknolojilerin geliştirilmesinde imalat sanayünin yeri çok
önemlidir, ileri teknolojiye yapılacak yatırım kalkınmanın temel
şartlamndandır.
• Kamu diliminde finansman açıkları daraltılmahdır.
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Enflasyon nedenleri arasında bulunan kamu dilimi finansman
açıklarının daraltılmasını hedefliyoruz; etkin para politikalarının
uygulanmasını engelleyen, faizlerin düşürülmesine imkân vermeye,
savurganlığa kapılar açan, hassas dengeleri bozan bu finansman
açıklarının daraltılmasında hedeflerimizden biri de kamu sektöründe
üretim dilimini küçültmektir.
Denendiği her ekonomide çok pahalı çalışan ve çok kötü t ü c 
car olan kamu sektöründe devlet, kademe kademe üretici olmaktan
soyu tlanmalıdır.
e tç ve dış borçların yükü hafiflemelidir.
Ekonomimiz ağir dış ve iç borçların kıskacına girmiştir, bu
konuda rasyonel plânlamalara ihtiyaç v a r d ı r , bu servisi yeniden
yapılandırmak amacımızdır; uzun vadeli, düşük faizli projeksiyon
ların gerçekleştirilmesi konusunda partimiz programlar geliştirmek
kararındadır.
Dışarıya kaynak transferi anlamını taşıyan cari işlem fazlala
rı yurt içinde tasarruf ve tüketim hacmini küçültmektedir. Bu du
rum milli gelirde dışarıya doğru biir kanama sayılır.
İç dengeler sağlanmadan, enflasyon kontrol edilmeden ve
alelacele dış denge yollarına girmek olumlu sonuç vermez. Milli
ekonominin iç dengelerini kurmak, üretimde ve gelir dağılımında
hakça, akılcı ve gerçekçi ekonomi politikaları üretmek partimizin
en önemli görevlerindendir.
e ö n c e görüş tesbiti, sonra karar
Ekonomik hayatımızla ilgili yeni programlar ve yasa hazırlık
ları yapılırken konuyu üguendiren sektörlerden ve bilim çevrele
rinden görüşler alınması ş a r t t ı r . Ciddi istatistik verilere ihtiyaç
v a r d ı r ve bu alandaki doğru bilgileri ve gerçekleri bilmek ve öğ
renmek hakkı herkes için esas olmalıdır.
T . C . Merkez Bankası yönetimi kesinlikle günlük politika dı
şında tutulmalıdır. Partimiz bu konuda hiç bir ödün verilmemesin
den yanadır.
29

Devlet serbest teşebbüsü koruyacak, fırsat eşitliğine imkân
hazırlayacak kamu ve özel sökter tekelleşmelerine fırsat vermiyecek, hizmet ve işgücü piyasalarını serbest rekabet ortamında oluş
t u r a c a k t ı r . Fiyat ve gelirler eşit rekabete açık piyasada oluşacak
tır.
Bütçe prensiplerine uymayan (fon) uygulamalarına kesinlikle
son verilmeli bütçe denetimi egemen kılınmalıdır.
YENİDEN DEĞERLENDİRME
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi, "Türkiye Ekonomisi"
ni makro ve mikro plânlarda bir bütün olarak ele almaktadır; yıl
lar boyunca, iktidara gelip geçen siyasal partilerin ve muhalefet
lerin uyguladıkları programlar ve sundukları önerilerle bunların
sonuçları, partimizin kuruluşunu izleyen en kısa zamanda, bilim
adamları, teknokratlar, pratisyenler ve sektörleri yönetmiş iş
adamları ile tecrübeli devlet adamlarından oluşturulan bir "Ekono
mik Konsey" tarafından incelenecek, eleştirilecek ve uygulanması
ya da önerilmesi gereken görüşler raporlar halinde ügilüere, yet
kililere ve kamuoyuna sunulacaktır.
Ekonomik alt yapılar, envanter değerlendirmesi, sanayi, ta
rım, enerji, tabi! kaynaklar, turizm, yabancı kaynaklar, para,
sermaye, emek, müteşebbis, banka, ulaştırma konuları ve sorunla
rı ve b ü t ü n bu alanların ve değerlerin koordinasyonu, plânlama ve
maliye politikaları, çalışma hayatı, işveren ve işçi ilişkileri, toplu
sözleşmeler, esnaf sorunları gibi ekonomik, sosyal ve kültürel ko
nular arasındaki iletişim kopuklukları ele alınacak, çareler ve çö
züm yolları bulunacaktır.
ülkemizde ve toplumda ortaya çıkan yeni durumlara karşı
yeni ekonomik-sosyal politikalar üretilecektir.
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6. BÖLÜM
ÇALIŞMA BARIŞI
EMEĞE V E İŞÇİYE SAYGI
İşgücü toplumun hayati enerjisi ve topyekûn refahı,

ilerle

menin ve mutluluğun kaynağıdır.
Türk işçisi, ülkemizin ve toplumumuzun her Uerleme aşama
sında ve b ü t ü n sosyal ekonomik bunalımlarında vatanseverliğin ge
rektirdiği fedakârlığı fazlasıyla yapmıştır.
Dünyanın bir çok ülkelerini zaman zaman sarsan ideolojik
fırtınaların yurdumuza yanaşmasını önleyen, gerçekte, işçimizin
milletimize karşı duyduğu sevgi ve saygı, devlete bağlılığıdır.
Sermaye-emek dengesinde işçilerimizin refah düzeyini
seltme yolunda b ü t ü n sektörlere düşen görevler v a r d ı r .

yük

Sendikal

hakları da içeren sosyal politikalarla bu alanda yeni aşamalar oluş
turmak kararındayız.
7. BÖLÜM
SOSYAL POLİTİKA
Eğitim, Sağlık, Çevre
TEMEL DÜŞÜNCELER
GÜVENLİK
Toplumsal Güvenlik, vatandaşların dirlik, düzenlik içinde
kalkınmış, tabiatı korunmuş ve güzelleştirilmiş verimli bir ülkede,
sağlıklı, bilgili, maddî-manevî mutluluk düzeyine erişmiş olmaları
ile tam olarak gerçekleştirilir.
Modern Sosyal Devlet'in varlığının ve görevlerinin esası bu
işlevlerin yerine getirilmesiyle oluşur.
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BARINMA, YERLEŞİM, ŞEHİRLEŞME
Herkes, insanın yaşamının ilk gereği olarak, çağdaş barınma
imkânına, bir konuta sahip olmalı ya da geçim şartlarını engellemiyecek biçimde kira ödeyebilme gücüne eriştirilmelidir.
Konut sahibi olabilmenin ya da kira ödeyebilmenin maddî im
kânlarının sağlanmasında vatandaşa yardımcı olunacaktır.
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin topluma yönelik
temel felsefesi; en fakir evin, en fakir insanın ve ailenin en
önemli ihtiyaçlarının giderilmesinden yola çıkan bir hizmet felsefe
sidir.
Yerleşim dengeli olmalı ve dengesizlikler giderilmelidir.
Şehirlerin köyler gibi büyümesi önlenmeli, köylerin şehirler
gibi düzenlenmesi hedef olmalıdır.
Köy tabiatı korunmalıdır; köyden şehire çalışmak için gelen
ler, sonunda kalkınmış güzelleşmiş köylerine dönebilmelidir. Köy
ve çevreleri kent insanının dinlenme ihtiyacına cevap verebilecek
şekilde bölgesel iç turizm alanları haline getirilebilir.
Şehirler, ileri ülkeler düzeninde planlanmalı; çevre sağlığı
gözetilerek, tabiat korunarak ulaşım modernleştirilerek ve millî,
estetik özellikler asla ihmal edilmiyerek kalkınmalıdır.
Şehirlerimizin renksiz ve çürük betonarme yığınları haline
getirilmesi önlenecek, kırsal bölgelere, kazanç hırsıyla yüksek b i 
naların yapılmasına müsaade edilmeyecek, yeşil alanlar, korular,
ormanlar kesinlikle korunacak ve çoğaltılacaktır.
Modern kent k ü l t ü r ü n ü n ,

geleneksel Türk terbiyesinin

ve

çağdaş hayat tarzının esaslarına göre geliştirilmesi, apartman ha
yatının medeni kurallarının işlerlik kazanması, yerleşim merkezleri
nin sağlık ilkeleri kesin ve ödünsüz olarak gözetilecektir.
MEDENİ KÜLTÜR
Medeni çağdaş hayatın esasları, vatandaşlık k ü l t ü r ü ,

insan

ve toplum ilişkilerinin kuralları, devamlı olarak okulda, ailede, so32

kakda, iş kurumlarında yaygın olarak her vasıta ile canlı tutulma
lıdır. Çağdaş insan ilişkileri yaygın halk eğitiminin esas konusu
dur; bu husustaki programlar tüm kitle iletişim araçlarından top
luma devamlı olarak yansıtılmalıdır.
Partimiz bu t ü r yayımları bol, parasız veya çok ucuz olarak
hazırlayıp dağıtacaktır.
GENÇLİK
RUH V E BEDEN SAĞLIĞI
Cumhuriyetçi Demokrat Gençhk Partisi kendi yönetim kadro
ve kademelerinde ve ülke yönetime ilişkin tüm seçimlere katılacak
olan adaylarında gençlere yüzde 50 ve kadınlara yüzde 25 öncelik
kontenjanları ayırmakla,. Türkiyede Atatürk döneminden bu yana
ilk defa olarak bir siyasal hamleyi başlatmış olmaktadır.
Gençlik toplum hayatının temelidir. Kadın, e ş , anne ve ar
kadaş olarak Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetini gerçekleştirme ide
alimizin kültür ve hayat kaynağıdır.
Atatürkümüzün, "sağlam kafa sağlam bedende bulunur" ifa
desiyle hedeflendirdiği gerçeği bütün boyutları ile ele alacağız.
Sportif hayat, beslenme, eğitim, disiplin, malzeme, alt yapı
tesisleriyle bir b ü t ü n olarak programlanacak ailede, okulda, okul
dışında, kurumlarda fiziksel gelişmenin fırsat ve imkânları orga
nize edilerek eşit imkânlar sağlanmasına özen gösterilecektir.
Spor yarışmalarında olduğu gibi eğitim, bilim, k ü l t ü r , sanat
alanlarında yapılacak yarışmalarda da çocuklarımız ve gençlerimiz
ödüllendirilecek, kitle iletişim araçlarının kültürel alanda başarılı
insanlarımızla en az başarılı sporcularımız kadar ilgilenmeleri için
gerekli çabalar sarf edilecek ve önerilen programlanacaktır. Beyin
sel başarıların bedensel başarılar oranında değerlendirilmesi toplu
mumuza ve dünya insanlığına bilimsel, k ü l t ü r e l , sanatsal zengin
likler katacaktır.

33

EĞİTİM
BÜTÜNLÜK
Çağdaş "Bilgi toplumu" hedefine dönük olan çağdaş eğitimin
esasları bir b ü t ü n olarak düşünülmelidir.
Eğitimin temel ilkesi insanın doğru düşünebilecek, isabetli
kararlar verebilecek, topluma yararlı fikirler üretebilecek şekilde
yetiştirilmesidir.
Toplumun ve ülkenin maddi ve manevî kalkınmasında, ilerle
mesinde, zenginleşmesinde, dünya medeniyetine katkılarda buluna
bilmesinde başarının yolu eğitimdir.
Atatürk'ümüzün ifadesiyle; "Hayatta en hakiki yol gösterici
olan ilim" eğitimle kazanılır.
Toplumun omurgası, hayati enerji kaynağı saydığımız gençli
ği, küçüklerin öğretmenleri, bilimin öğrencileri olarak değerlendi
riyoruz.
T ü r k Eğitimi Atatürkçü eğitim sisteminin yöntemleriyle ona
rılacaktır.
ö ğ r e n c i Milli Eğitim Kurumlarında yetiştirilecektir.
öğretmenin kendi okulunda huzur ve refah düzeyi
lecek, itibarı yüceltilecek, ömrünün, çalışma ve kültür
racağı zamanının bir kısmını okul ve kütüphane dışında,
ruluşlarda harcamasını gerektiren yoksunluklar mutlaka
cektir.

yükselti
için ayı
özel k u 
giderile

ö ğ r e n c i , üniversite ve yüksekokullara kendi
okullarında
hazırlanacak, "test sınavları" yerine "olgunluk" sınavları getiri
lecek, herkes arzu ettiği bilim dalında öğrenim görme imkânına
eriştirilecektir.
Bölüm ayrımı yapılmaksızın liselerde felsefe, psikoloji, sos
yoloji, edebiyat ve estetik dersleri kesinlikle okutulacak ve bu
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derslerin bu bilim dallarında yetiştirilmiş öğretmenler
verilmesi kesin kural olacaktır.

tarafından

MESLEKİ EĞİTİM
Ülke kalkınmasında rol alan insan gücünün ülke ve toplum
ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi gerekir.Meslek okullarının çağdaş
yöntemler ve teknolojilerle geliştirilmesi kaçınılmaz zorunluluktur.
Ayrıca, öğrenim imkânı bulamadan hayata atılmış gençlerimi
zin pratik mesleki kurslarda yetiştirilmesinde ve akılcı bir halk
eğitiminin planlanmasında geç kahrıma malıdır.
BİLİM, FIKIR V E SANAT HÜRRİYETİ
Bilim, düşünce ve güzel sanatların, tüm güzel sanat dalları
nın h ü r r i y e t içinde geliştirilmesinin b ü t ü n imkânları sağlanacaktır.
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi kurucuları ve ilkele
rimizi benimsemiş olan üyeleri gibi partimize yakınlık duyan herke
sin bilim, düşünce ve sanat hayatında hürriyeti vazgeçilmez şart
olarak kabul ettikleri inancındayız.
Yetişmiş beyinlerden zararlı düşünce ve duygu üretileceğine
inanmıyoruz. Benimsemediğimiz ya da doğru bulmadığımız eserleri
yasakbyarak, imha ederek değil, (doğru)ları, (iyi)leri, ve (gü
z e l l e r i ortaya koyarak, aydınlık bir çizgide ilerlemeyi seçeriz.
DİN KÜLTÜRÜ
En kutsal inanç olan din duygusunun siyasal alanda ve Dev
let işlerinde herhangi bir şekilde sömürülmesine kesinlikle k a r ş ı 
yız.
T ü r k l e r , lslftmiyetle tanıştıkları tarihten bu yana, Türkiye
toprakları üstünde bin yıldan beri "TUrk-lslftm sentezi" oluşmuş
tur; bu sentezi yeniden oluşturma çabalarını sun'î buluruz.
Her biri gerçekten birer dâhi olan klasik Türk-İslâm d ü ş ü 
nürlerinin ve sanatçılarının vatan topraklarımızın üstünde oluş35

turduğu pırıl pırıl, saf, tertemiz, özünde gerçekten laik, hoşgö
rülü, aydınlık felsefeyi ve yüksek sanat eserlerini temel hazinele
rimizden sayar ve bu kökler üstünde yükselen Türk-İslâm kül
t ü r ü n ü n , sınırlarımız ötesinden siyasal amaçlı telkinlere ihtiyacı ol
madığına kesinlikle inanırız.
Her Türk insanının İslâm dini'nin k ü l t ü r ü n ü , öğrenmeğe
hakkı v a r d ı r ; bu kültürün kazanılmasında Diyanet İşleri Başkanlı
ğımızın ve İlahiyat Fakültelerimizin birinci derecede rolü ve so
rumluluğu v a r d ı r .
Lâik ilkeler ve Atatürkçü düşünce sistemi din ile çelişmez,
çatışmaz, hatta din kültürünün objektif tanıtılmasında en akılcı
çerçeveyi o l u ş t u r u r .
SAĞLIK
SAĞLIK POLİTİKAMIZ
Sağlık

Politikasının

modelinin seçiminde

şu

hususlar

göz-

önünde bulundurulacaktır:
a) Olanakların dengeli ve eşit bölüşülmesi, her vatandaşın
verilecek hizmetten eşit yararlanması;
b) Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olarak götürülmesi
(Hekim, Eczacı, Diş Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli ve diğerle
ri);
c) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir elden
verilmesi;
d) Hizmetin kademeli olması, ilk basamak sağlık hizmetinin
örgütlenmenin temelini oluşturması;
e) örgütlenmenin nüfus dağılımı, çoğalma ve gelişme hızı g i 
bi etkenler dikkate alınarak düzenlenmiş bölgeler esas alınarak ya
pılması hizmette dengeli ve eşit dağılım;
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f) Tek sistem uygulanması ve yönetimin tek elden y ü r ü t ü l 
mesi, kurum ve kuruluşlar arasındaki farklılıkların giderilmesi,
hizmet yinelemelerinden kaçınılması;
g) Hizmette verimlilik ve etkinliğin sağlanması;
h) Çevre koşullarının düzeltilmesi ve sağlıklı beslenme gibi,
diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren konularda işbirliği ve
koordinasyon;
i) Sağlık personelinin eğitiminin, hizmetin ihtiyaçlarına kar
şılık verecek şekilde düzenlenmesi;
j) Sağlık örgütünün yönetiminin siyasal etkilerden arındırıl
ması; yönetimde taraf sizlik ve demokratikleşme, özlük işlerinde
hakkaniyet ve objektif ölçütler kullanılması.
CDGP kurumlaştırılmış sağlık hizmetlerinin başarıya ulaşma
sından sonra Genel Sağlık Sigortası Sisteminin bütün boyutlarıyla
uygulanmasını amaçlar.
8. BÖLÜM
DIŞ POLİTİKA
Partimizin milletlerarası politikası "milletlerin karşılıklı ege
men eşitliğine saygılı olarak barış içerisinde birarada yaşamak" i l 
kesi üzerine kuruludur.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşmasının "İnsan Hak ve Hürri
yetlerini" komünist yayılmacılığa karşı koruyan bir güç olduğunu
ve gerekliliğini kabul ederek destekçisi ve üyesi olarak kalacağı
mızı, bu antlaşma içinde kişiliğimizin haklarını koruyacağımızı be
yan ediyoruz.
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Türkiye'nin ekonomik ve
sosyal kalkınmasında ve güçlenmesinde çok büyük katkısı olacağına
inanarak Ülkemizin Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak kalmasını ve
Avrupa Birliğine entegrasyonu sağlayacak girişimleri destekleyece
ğiz. Ancak bu hassas konuda Avrupa Topluluğuna bağlı üye dev37

letlerde bile sınır ilişkileri, sınır denetimlerinin kalkması v . b . ko
nularda tereddütler varken, özellikle (devlet) kavramının nitelikle
rinin korunması konusunda CDGP özellikle dikkatli olacaktır. Par
timiz bu konuda gelişmeleri özenle izleyecektir.
Kıbrıs Türklerinin Rum tarafıyle "barış içerisinde birarada
yaşamalarını sağlayıcı, tarafların karşılıklı egemen hak eşitliğine
dayalı" politikalarını desteklemeyi görev sayarız.
Tüm yayılmacı, saldırgan ve istilacı girişimleri ve terörizmi
dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı olursa olsun reddedi
yoruz.
Bütün komşularımız ile karşılıklı egemenliğe saygılı hak eşit
liğini ve karşılıklı i y i niyete dayalı i y i komşuluk ilişkilerini siyasal
toplumların ekonomik ve sosyolojik yapılarında bir ayırım gözetme
den gerçekleştirmeye çalışmak Partimizin dış politikadaki ana he
defleridir.
SON SÖZ

Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin programı, kendisi
ni 2000'li yılların Türkiyesi için hazırlıyan bir siyasal hareketin
programıdır.
Yakınlaşan çağın "bilgi toplumları" arasında yerini alacak
olan T ü r k toplumu, elektronik medeniyetin, sibernetik, ekolojik ve
uzaysal atılımlarını yakından izlemek durumunda olmalıdır.
Bilgisayar ve sibernetik çağının teknolojik ve kültürel geliş
meleri içinde yerimizi almalıyız.
Partimiz genç kuşakları yarınlara hazırlamak, yarınların yö
netici kadrolarını da yetiştirmek için gerekli politikaları geliş
tirecektir.
Burada temel esasları belirlenmiş olan CDGP programı, par
tinin her Genel Kongresinde, yeni gelişmelere k a r ş ı yeni politika
lar ü r e t e r e k zenginleştirilecektir.
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CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ
TÜZÜĞÜ
I. BÖLÜM
TEMEL ESASLAR
KURULUŞ
MADDE 1- CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Siyasi Partiler Kanununa,
Seçim Kanunlarına ve ilgili hukuk kurallarına uygun olarak;
Tüzük ve programında belirlenen ilkeler ve görüşler doğrul
tusunda,
Milletvekilleri ve mahalli idareler seçimleri yoluyla,
Milli iradenin oluşmasını sağlıyarak,
demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde,
Milletin ve Ülkenin çağdaş medeniyet düzeyine ulaşması ama
cını güden,
bu amaçla ülke çapında siyasal çalışmalar yapmak üzere t e ş 
kilatlanan ,
tüzel kişiliğe sahip siyasal bir k u r u l u ş t u r .
Partinin Genel Merkezi Ankaradadır.
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin . özel işareti
(CDGP) ve amblemi; kırmızı zemin üstünde beyaz "meşale tutan el"
dir.
AMAÇ
MADDE 2- CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT
Sİ'nin hedeflediği amaçlar söyle belirlenmiştir:

GENÇLİK

PARTİ

Atatürk'ümüzün, milletin özü olan Türk Gençliğine, bütün
Milletimize, tek tek hepimize, "birinci vazife" olarak emanet ettiği,
"Varlığımızın ve geleceğimizin temeli ve en kıymetli hazinesi"
olan "Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini korumak" ve kollamak,
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"istiklâl ve Cumhuriyetimize cebren ve hile ile" girişilebile
cek düşmanca hareketlere karşı her zaman uyanık bulunmak,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatanı ve milletiyle bölünmez
b ü t ü n l ü ğ ü n ü , asla ödün vermeksizin korumak, kollamak ve pekiş
tirmek .
Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet,
Türkiye Cumhuriyetinin, huzur, refah, millî dayanışma ve
adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçi
liğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti,
Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
dilinin T ü r k ç e ,
bayrağının beyaz ay yıldızh al bayrak,
millî marşının "İstiklal Marşı",
Başkenti'nin Ankara,
olduğunu belirleyen Anayasamızın, değiştirilmiyeceğini, değiştiril
mesinin teklif de edilemiyeceğini hükme bağlamış olan 1 inci, 2 inci
ve 3 üncü maddelerini "vazgeçilmez ilkeler" olarak sadakatle koru
mak,
Türk Milletiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetini kuran . Ata
türk'ümüzün, her biri aynı zamanda çağdaş medeniyetin ve gerçek
demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin de esasları olan ilkele
rini ve Atatürkle simgeleşen Türk İnkılâbını korumak, inkılâp r u 
hunu canlı tutmak,
Demokratik cumhuriyetin esas unsurunu oluşturan "Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesini b ü t ü n boyutlarıyla ger
çekleştirecek olan bireysel ve toplumsal bilinci pekiştirmek ve;
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden, laik medeniyetin
çağdaş gelişmelerinden, Atatürkçü Düşünce Sisteminden, tarihsel
tecrübelerden esinlenerek;
demokrasiyi siyasal,
tünde geliştirmek,

sosyal, ekonomik, kültürel esaslar ü s 
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yıkıcı, ayırıcı, bölücü düşünce ve hareketlere karşı koyarak
Türk toplumunun vatandaşlık yapısını güçlendirmek,
örnek vatandaşlık ülküsüyle vatan toprakları üstünde yaşıyan insanlarımızı refah ve bilgi toplumu halinde yücelterek h ü r ,
mutlu ve zengin bir millet olarak görmek,
yurdun her köşesini modern ülkeler düzeyinde kalkınmış,
gelişmiş, sağlıklı, yeşil bir tabiat içinde güzel ve mutlu bir ülke
olarak yükseltmek,
Parti içinde ve bütün vatan sathında uygulanacak demokra
siyi çağdaş ve medeni bir hayat tarzı halinde benimsiyerek, de
mokrasinin temel şartı olan hürriyeti, adaleti ve refahı, ilerlemenin
ve mutluluğun esası olan modern eğitimi, medeniyetin mayası olan
bilim, kültür ve sanatı, huzurun temel öğesi olan ruh ve beden
sağlığını, tarihi millî ve manevi değerlere saygı ve sevgi duyusu
nu toplumun bütün bireylerine yaymak,
demokrasinin, Cumhuriyetin bütün kurumlarıyla işlerlik ka
zanması için; halkın devlete ödediği vergilerin nasıl ve nerelere ve
ne için sarf edildiğini ve yönetimle ilgili gerçekleri öğrenmesini ve
kitle iletişim araçlarının bu gerçekleri hür olarak ifade edebilmesi
ni mümkün kılmak,
Tarih boyunca büyük medeniyetler geliştirmiş olan Türklü
ğ ü n , insanlığa bilimsel, kültürel, sanatsal özgün değerler kazandı
racağı bir (Türkiye Cumhuriyeti Medeniyeti) ni gerçekleştirmesini
sağlamak amacıyla;
Milletçe yapılan ve yapılacak olan bütün arayışlara ve çalış
malara katkıda bulunmak için kurulmuş bulunan CUMHURİYETÇİ
DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ, bu hedeflere ulaşma yolunda;
toplumun ümit ve güven kaynağı, hayat enerjisi olan Türk
gençliğine ve Türk kadınlarına öncelikle önem ve değer verir.
Küçüklerin ülküsü, büyüklerin güvencesi, ailenin ve toplu
mun omurgası olan gençlerin temel eğitim kurumlarında, meslek
okullarında, üniversite ve yüksek okullarda, bilim hürriyeti içinde
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en i y i şekilde yetiştirilmesi, ruh ve beden sağlığı bakımından g ü ç 
lü, ahlaklı, çalışkan, inançlı, akücı, bilgili, mutlu vatansever i n 
sanlar olarak hayata atılmaları ve yasal politika çalışmaları yaşına
girince siyasal hayata ve yönetim görevlerine de hazırlanmaları
CDGP'nin önemli hedefleri arasındadır.
Türk kadınlarının her alanda olduğu gibi politikada da so
rumluluklar ve görevler almaları, Atatürkümüzün emanet ettiği
Cumhuriyete dinamik güç kazandıracaktır.
CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ, TÜRK GENÇLERİ
NE VE TÜRK KADINLARINA, POLİTİKADA GÖREV ALMA ÇAĞINA
ERİŞTİKLERİ YAŞLARDAN BAŞLIYARAK, PARTÎNİN BÜTÜN K A 
DEMELERİNDE VE BÜTÜN ADAY LİSTELERİNDE, 45 YAŞINA
KADAR OLAN GENÇLERE YÜZDE 50, VE ÜST YAŞ SINIRI
OLMAKSIZIN KADINLARA %25 ORANINDA ÖNCELİK KONTENJANI
AYIRMAKLA LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN SAĞLAM
TEMELLERİNİ PEKİŞTİRMEYİ AMAÇLAMAKTAN ONUR DUYMAK
TADIR.
SİYASAL DAVRANIŞ V E HİZMET İLKELERİ
MADDE 3- CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ
üyeleri politikayı millete ve memlekete onurlu bir hizmet biçimi ola
rak değerlendirirler.
Kanunlarla düzenlendiği biçimde, parti üyeleri seçme ve se
çilme haklarını demokratik kurallara göre kullanırlar. Siyasal dav
r a n ı ş , yüksek bir sorumluluktur.
Parti üyeleri b ü t ü n siyasal çalışmalarında hoşgörülü, nazik,
olgun, laik, demokrat vatandaşlar olarak hareket ederler.
Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi üyeleri, demokratik
Cumhuriyetimizin ilkelerini bir hayat görüşü ve yaşama tarzı ola
rak benimserler. Üyeler siyasal faaliyetlerinde, yasalara Parti Tü
züğüne ve Programına uymak zorundadırlar.
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Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi üyeleri,
Kutsal yerlerde, ibadethanelerde,
Resmi çevrelerde,
Dinî ve millî törenlerde ve topluluklarda, topluma açık din
lenme ve eğlence yerlerinde, genel taşıt araçlarında,
hiç bir şekilde siyasal faaliyette bulunamazlar ve propaganda ya
pamazlar.
II. BÖLÜM
PARTİ ÜYELİĞİ
ÜYELERİN HAKLARI V E ÖDEVLERİ
MADDE 4- Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi üyeleri;
4.1) Durumlarına göre, partide görev alma, düşündüklerini
ilgililere ve yetkililere iletme ve Partiler Kanunu hükümlerine uy
gun olarak parti kademelerinde milletvekilleri ve mahalli idareler
seçimlerinde aday olma ve seçilme haklarına sahiptirler.
Yukarda anılan b ü t ü n seçimlerde kanunla belirlenmiş yaş sı
nırlarına uymak kaydıyla aday listelerinde;
a) Seçilebilme yaş sınırı başlangıcından itibaren 45 yaşına
kadar gençlere %50 oranında,
b) Seçilebilme yaş sınırından itibaren kadınlara %25 oranında
öncelik kontenjanları ayrılır,
4.2) Partililer parti programının esaslarını, partinin nitelik
ve özelliklerini kanunların olanak sağladığı her yerde öğrenmek is
teyenlere anlatırlar.
4.3) Parti yetkililerinin verdikleri görevleri kanunlar çer
çevesinde yerine getirmekte özen gösteren üyeler, partilerinin ve
parti adaylarının başarısı için kendilerine düşen hizmeti içtenlikle
yerine getirirler.
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4.4) Partinin tüm üyeleri her zaman ve her yerde Türk ah
lâk ve nezaketinin gereklerini yerine getiren örnek vatandaş dav
ranışlarını gösterirler.
ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 5. Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin tüzük
ve programında yazılı esasları benimsemiş olarak imzalayacağı giriş
beyannamesiyle parti ilkelerini kabul eden,
21 yaşını doldurmuş bulunan
Medeni ve siyasi haklan kullanmak ehliyetine sahip olan,
Partiye aidat ödemeyi taahhüt eden, her Türk vatandaşı
Partiye üye olabilir.
Milletvekili, mahalli idareler, parti kongreleri seçimlerinde
parti üyesi olmaksızın parti listelerinde yer alanlar, seçimleri ka
zandıkları taktirde kendiliğinden parti üyesi olurlar.
PARTİYE ÜYE OLAMAYACAK KİŞİLER
MADDE 6- Kamu görevlileri ve diğer kişiler
A-Kamu görevlileri
6.1) Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupla
rı, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek ö ğ 
retim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur s t a t ü 
sündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği ta
şımayan diğer kamu görevlileri,
6.2) özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkilere da
yanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim
işlerinde çalışanları ile aylık ve yevmiyeli memurları,
6.3) Kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynak
ları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurulla
rında görevli bulunanları,
6.4) öğrenciler,
6.5) T ü r k Silahlı Kuvvetleri mensupları
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partiye üye kaydedilemezler.
B-Partiye Uye Olamayacak Diğer Kişiler
6.6) T ü r k vatandaşı olmayanlar,
6.7) Başka bir partinin üyesi bulunanlar,
6.8) Kamu hizmetinden yasaklılar,
6.9) Zimmet, ihtilas, irtikap, r ü ş v e t , hırsızlık, dolandırıcı
lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kı
zartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan ka
çakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak,
devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biri üe mahkûm olanlar,
6.10) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli
suçlar dışında Uç yıl veya fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,
6.11) Türk Ceza Kanunu'nun 2.kitabının 1.Babında yazılı
suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek
ten mahkûm olanlar,
6.12) Türk Ceza Kanununun 312.maddesinin ikinci fıkrasın
da yazılı, halkı, sınıf, ı r k , din, mezhep veya bölge farklılığı gö
zeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçundan mahkûm
olanlar,
6.13) Türk Ceza Kanununun 536.maddesinin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkralarında yazılı fullerle aynı kanunun 537. maddesi
nin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazı
lı fulleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar,
partiye üye olamazlar.
PARTIYE

K A Y ı T

Y E

K A B U L

IŞLEMI

MADDE 7- Partiye Uye olmak isteyen kişi en az i k i partilinin
tezkiyesini taşıyan bir giriş beyannamesi doldurarak, sürekli otur
d u ğ u , yahut işyerinin bulunduğu ilçe Başkanlığına, "alındı bel
gesi" karşılığında verir veya posta ile taahhütlü olarak gönderir.
İlçe Yönetim Kurulu giriş beyannamesindeki bilgüeri tam ve yeterli
görmediği taktirde müracaat sahibinin durumunu oturduğu yerdeki
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partililerden veya resmi mercilerden ayrıca öğrenebilir. İlçe Yöne
tim Kurulu inceleme ve soruşturmasını en geç 15 gün içinde ta
mamlayarak müracaat sahibinin üye kaydedilmesine veya edilmeme
sine karar verir ve bu karar ilgilinin ismiyle birlikte karar def
terine geçirilir.
Karar müracaatçının üyeliğe kabulü şeklinde ise tarih ve sı
rasına göre üye kayıt defterine kaydı yapılır.
15 gün içinde karara bağlanmamış olan üyelik müracaatları
kabul edilmiş sayılır ve işlemleri tamamlanır.
Karar, isteklinin partiye alınmaması yolunda ise, bu husus
10 gün içinde kendisine yazılı olarak bildirilir. İlçe yönetim k u 
rulu, üyeliğe kabul etmemeye dair kararlarında gerekçe göstermek
zorunda değildir. Talebi reddedilen kişi, ilçe Yönetim Kurulu ka
rarının kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren 5 gün içinde İl
Yönetim Kuruluna başvurabilir, tl Yönetim Kurulunun 20 gün için
de vereceği karar kesindir.
OYENtN YER DEĞİŞTİRMESİ
MADDE 8- B i r kimse bütün yurtta yalnız bir ilçede üye
kaydolabilir. Kayıt yeri o kişinin devamlı oturduğu veya işyerinin
bulunduğu mahalle veya köyün bağlı olduğu ilçedir. Üye, ikâmet
gâhını veya işyerini değiştirmedikçe başka bir ilçeye kaydının
naklini isteyemez.
'*
Parti üyelerine, İlçe Başkanlıklarınca, Genel Merkezin hazır
ladığı, "parti kimlik belgesi" verilir. Bu belge üyeliğin ispatı için
yeterli olup yer değiştiren üyeler kayıtlarını aktardıkları tlçe Baş
kanlığından yeni kimlik belgesi almak zorundadır.
Üyeler yazık oldukları ilçe ve i l dışında sürekli parti görevi
alamazlar. Ancak Genel Merkez organları ve T . B . M . M . üyelerine
ve birden çok ilçeyi kapsayan büyük şehir belediyeleri sınırları
içinde oturan üyelere bu kural uygulanmaz.
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GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ
MADDE 9- CDGP'ne girmek isteyen T . B . M . M Üyelerinin par
tiye kabulleri ancak Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu kararı
ile olabilir. Bunlara ait üyeliğe kabul kararı ile giriş beyanname
lerinin bir sureti arzu ettikleri ilçeye gönderilerek kayıtları yaptı
rılır.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu kararı Ue Partiye
alınan kimselerin üyeliği hakkında, ilgili İl ve İlçe yönetim kurul
larının, itirazları bulunduğu taktirde, fikir ve görüşlerini belgele
riyle birlikte Merkez Karar ve Genel Yönetim Kuruluna bildirirler.
Bu kurulun kararı kesindir.
ÜYE KAYDININ SİLİNMESİ
MADDE 10- B i r partilinin;
10.1) Üyelik başvurma belgesinde yanlış veya gerçek dışı
bilgi verdiği,
10.2) Üyeliğe yazımı sırasında kanunların ve tüzüğün öngör
düğü niteliklerin bulunmadığı,
10.3) Y& da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılırsa İlçe
Yönetim Kurulu, adının üye defterinden silinmesi istemini içeren
gerekçeli bir kararla İl Yönetim Kuruluna b a ş v u r u l u r .
11 Yönetim K u r u l u , yazıyla ilgiliye durumu bildirerek, 15
gün içinde açıklama yapmasını ister. Bu süre içinde cevap verme
yen ya da açıklaması inandırıcı görülmeyen üyenin adının üye def
terinden silinmesine İl Yönetim Kurulunca karar verilir. Karar i l 
giliye, ilçesine ve Genel Sekreterliğe 10 gün içinde yazıyla duyu
rulur.
İlgili kendisine yapılan duyuru gününden başlayarak 15 gün
içinde Genel Sekreterliğe itirazda bulunabilir. Merkez Karar ve
Genel Yönetim Kurulu, Genel Sekreterliğin hazırlayacağı bir ra
porla itirazı inceleyerek 10 gün içinde karara bağlar. Kurulun ka
r a r ı kesindir.
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Üye kaydının silinmesi kararının kesinleşmesi üzerine durum
Genel Sekreterliğe, İl ve İlçe Başkanlıklarına yazıyla büdirilir ve
uygulanır.
Yargı organlarının ve yetkili kurulların kararlarına uyularak
adı silinenler içinde Genel Sekreterlik doğrudan aynı işlemi yapar.
ÜYENİN PARTİDEN AYRILMASI
MADDE 11- Her üyenin dilediğinde üyelikten çekilme hakkı
vardır.
Partiden ayrılmak isteyen ü y e , yazdı olduğu Uçeye yazıyla
isteğini bildirir, İlçe Başkanlığınca adı üye defterinden silinir.
Durum İl Başkanhğına ve Genel Sekreterliğe 15 gün içinde duyu
rulur. Parti kimlik belgesi geri alınır.
PARTİDEN AYRILMIŞ OLANLARIN YENİDEN ÜYELİĞE
ALINMALARI
MADDE 12- Partiden istifa etmiş olanların partiye tekrar alınabilmeleri İlçe Yönetim Kuruluna müracaat ve bu kurulun olumlu
k a r a r ı ile olur. İlçe Yönetim Kurulu müracaatı redderse ilgili, İl
Yönetim kuruluna başvurabilir. İl Yönetim Kurulunun kararı ke
sindir.
Partiden ayrılmış olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve
Merkez Disiplin Kurulu eski üyeleri Ue Milletvekillerinin, Büyükşehir ve İl Merkezi eski Belediye Başkanlarının, İl ve İlçe eski
Başkanlarının partiye yeniden alınmaları Merkez Karar ve Genel
Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bu karar kesindir.
PARTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
MADDE 13- Üyelikle ilgili işlemlerin, personel ve yazışma i ş 
lerinin, parti içinde bilgi akışının ve bilgi işlem uzmanlığı çalışma
larının, Genel Merkez binası işlevlerinin ve protokolün düzenlen
mesi için gerekli kurallar bir iç yönetmelikle belirlenir.

50

Bu yönetmelikle düzenlenen işlerin kontrolü Genel Sekreter
Yardımcısına aittir.
ÜYE KAYITLARININ DÜZENLENMESİ
MADDE 14- İlçe Yönetim Kuvnılu, Genel Merkezce hazırlanıp
gönderilen ve İlçe Seçim Kurulu Başkanına tasdik ettirilen bir üye
kayıt defteri tutar.
Bu defterde, bağlı her köy ve mahalle için yeterli birer bö
lüm ayrılır. Parti üyeliğine kabul edilenler, mensup oldukları köy
veya mahalleye göre sıra numarası verilerek bu deftere kaydedilir
ler.
Üye kayıt defterinin içereceği bügiler ve kayıtlarla ügili d i 
ğer hususlar, üye giriş beyannamelerinin tanzimi, doldurulması ve
saklanması, bu defterlere istinaden Genel Merkeze gönderilmek
üzere hazırlanacak özet bilgilerin nasıl düzenleneceği, bütün bu
işlemlerin bilgisayara verilmesi gibi hususlar yönetmelikle gös
terilir.
III. BÖLÜM
PARTİ TEŞKİLATI
1.KISIM
PARTİNİN ESAS KURULUŞLARI
ESAS TEŞKİLAT
MADDE 15- Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin
teşkilat şeması şöyledir:
A-Belde Teşkilatı
15.1) Belde Kongresi
15.2) Belde Başkanı
15.3) Belde Yönetim Kurulu
B-llçe Teşkilatı
15.4) İlçe Kongresi
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esas

15.5) İlçe Başkanı
15.6) İlçe Yönetim Kurulu
15.7) İlçe Disiplin Kurulu (İlçe Yönetim Kurulunca önerilip,
İl Yönetim Kurulunca kabul edilen İlçelerde)
C - l l Teşkilatı
15.8) tl Kongresi
15.9) İl Başkanı
15.10) 11 Yönetim Kurulu
15.11) 11 Disiplin Kurulu
D-Merkez Teşkilatı
15.12) Büyük Kongre
15.13) Genel Başkan
15.14) Genel Sekreter
15.15) Başkanlık Divanı
15.16) Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu
15.17) Merkez Disiplin Kurulu
15.18) Merkez Yüksek Danışma Kurulu
15.19) Merkez Uzmanlar Kurulu
15.20) Şeref Konukları Kurulu
E-Gruplar
15.21) T . B . M . M . Grubu
15.22) 11 Genel Meclisi Grubu
15.23) Belediye Meclis Grubu
(Dikkat: Teşkilatın her kademesinin kuruluş ve çalışmasında siyasi
partiler kanunu esas teşkil eder.)
Belde teşkilatı üçe Başkanlığına, ilçe teşkilatı i l Başkanlığı
na, i l teşkilatı da Merkez Teşkilatına bağlı olarak çalışırlar.
Belde, İlçe, İl ve Merkez organları karar defteri, gelen ve
giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ve demirpaş eşya
defteri tutmak zorundadırlar. İlçeler ayrıca üye kayıt defterini,
beldeler de ilçelerde kayıt ve kabulleri yapılmış olan kendi üyele
rinin ayrıca defterlerini tutarlar.
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MERKEZ İLLERİ
MADDE 16- Genel Merkez İlleri
İller ilçeleri,
İlçeler beldeleri kurar.
Üst kademeleri kurulmamış olan ilçeler Merkez Karar ve Ge
nel Yönetim Kurulundan yetki alınarak kurulur.
MÜTEŞEBBİS İDARE KURULLARI
Yetki alan Müteşebbis İdare Kurulu, mahallin Mülki Amirliği
ni haberdar eder. Yasal formaliteleri tamamlayarak, Müteşebbis
İdare Kurulunu kurar. Bunlar yedi ile dokuz kişiden ibaret olur.
KONGRELERİN ZAMANI
MADDE 17- Normal Kongreler, en az i k i , en çok üç yılın so
nunda yapılır. Her kademe kendi kongresinin tarihini üst kadem*
kongresine göre, iklim ve iş durumunu da dikkate alarak, üst ka
demenin tasvibi ile yapar.
BELDE KONGRESİ V E BELDE YÖNETİM KURULU
MADDE 18- Belde Kongresi: i l ve ilçe merkezleri dışında be
lediyesi bulunan yerlerde kurulan belde teşkilatının kongreleri,
kayıtlı üyesi 150'yi geçmeyen beldelerde b ü t ü n üyelerden, daha
fazla üyesi bulunan beldelerde toplamı 150'yi aşmamak üzere ma
hallelerde seçilecek delegelerden teşekkül eder.
Belde Teşkilatı: Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri kendi
kongrelerinin doğal üyesidirler. Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve
üyeleri de kendi kongrelerine katılırlar.
Belde Yönetim Kurulu Kongre üyelerinin İlçe Yönetim kurul
unca onaylı listeleri ile kongrenin yapılacağı yer, gün saat ve
gündemini, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yer,
gün ve saati ile gündemini parti belde binasına asmak sureti ile
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kongreden en az 15 gün önce ilân eder ve b ü t ü n bu isimler bir
tutanakla tesbit edilir.
Kongre üyeleri listesine ügililerce kongreden evvelki 3. gün
akşamı saat 17:00'a kadar tlçe Disiplin Kuruluna yoksa tl Disiplin
Kuruluna itiraz edebilirler. Bu itiraz ve şikâyet disiplin kurulunca
iki gün içinde kesin karara bağlanır.
Belde Kongreleri İlçe Teşkilatının gözetim ve denetimi altın
da yapılır. Seçim sonuçları hakkında ilgilüerce veya kongre üyele
rinin İ / I O u tarafından kongreyi ve seçimleri izleyen i k i gün için
de İlçe Yönetim Kuruluna, o yoksa i l Yönetim Kuruluna itiraz olu
nabilir. Bu itiraz 3 gün içinde kesin karara bağlanır.
Belde kongresinde yönetim kuruluna bir başkan altı asil ve
altı yedek üye ile İlçe Kongresi için delege seçimi yapılır. İlçe
Kongresi için seçilmesi gerekli delege sayısı İlçe Yönetim Kurulun
ca tesbit edilerek önceden Belde Yönetim Kuruluna bildirilir.
Belde yönetim kurulu kendi arasından gizli oyla bir başkan
bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçer.
ILÇE

KONGRESI

DELEGELERI

MADDE 19- tlçe Kongresine katılacak üyeler ş u n l a r d ı r .
19.1) Seçilmiş üyeler: İlçe, köy ve mahalleleri ile beldeler
den seçilmiş delegelerdir.
19.2) Tabii üyeler: İlçe Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve
Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ilçedeki belediyelerin partili
başkanları üçe kongresinin tabu üyeleridir. Seçilmiş delegeler 400
den fazla olamaz. Üye sayısı 400 den az ise b ü t ü n üyeler delege
sayılır.
IL

KONGRESI

DELEGELERI

MADDE 20- tl Kongresi delegeleri,
İl kongresi tabu üyelerle, seçilmiş üyelerden oluşur:
20.1) Seçilmiş üyeler:
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Sayıları 600 den çok ve 300 den az olmamak ü z e r e üçe kong
relerinde seçilmiş delegelerdir.
20.2) Tabu üyeler:
Partili üyeler, Milletvekilleri, İl Başkanı, İl Yönetim ve K a 
rar Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, partinin o ildeki kurucuları İl Kongresinin
tabu üyeleridir.
DELEGELERİN GÖREV SURESİ
MADDE 21- Belde, İlçe, İl kongrelerinde seçilmiş delegelerin
görev s ü r e s i , katılacakları ilk kongrelerin bitiminde sona erer. Bu
kongrelerde yeni delege seçimleri yapılır.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, gerek görürse bu
süreyi beklemeksizin yeni delege seçimine karar verebilir.
KONGRE GÜNDEMİ
MADDE 22- Kongrelerin gündemi her kademenin kendi yöne
tim kurullarınca hazırlanır.
Gündem hazırlanırken o kongrede üst kademelerin görüşül
mesini istedikleri konulara da yer verilir:
Kongrede hazır bulunan delegelerin çoğunluğunun kararıyla
gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir.
Ayrıca kongre üye tam sayısının en az dörtte birinin yazılı
isteği, kongredeki mevcut üyelerin oy çokluğu ile yasalara aykırı
olmayan konular da gündeme alınabilir.
KONGRE ÖNCESİ YAPILACAK RESMİ İŞLEMLER
MADDE 23- Seçim yapılacak ilçe veya i l kongrelerinin top
lanmasından beş gün önce kongreye katılacak delegelerin listesi i k i
nüsha olarak ilgili Seçim Kurulu Başkanlığına sunulur. Toplantının
y e r i , gündemi, g ü n ü , saati ve çoğunluk sağlanamaz ise ikinci top
lantıya ilişkin hususlar da bildirilir. Seçim Kurulu Başkanı tara55

fından onaylanmış listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar,
toplantıdan yedi gün önce ilce ve i l binalarına asılarak Uç gün s ü 
re ile ilân olunur.
İlân süresi içinde yapılacak itirazlar Seçim Kurulu Başkanı
tarafından karara bağlandıktan sonra listeler kesinleşir ve toplantı
bu esaslara göre yapılır.
TOPLANTIYA D A V E T , YOKLAMA V E KONGRENİN AÇHJŞI
MADDE 24- Kongrenin toplanacağı g ü n , saat,yer ve gündemi
toplantıdan en az 10 gün önce o çevredeki mutad vasıtalarla ilân
olunur.
İlçe ve U yönetim kurulları, toplantıdan en az yedi gün ön
ce, kongreye katılacak delegelere kongrenin yer, g ü n , saat ve
gündemini, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Ue ilgili
hususları yazılı olarak bildirir.
Kongre, Yönetim Kurulu Başkan veya Yardımcısı tarafından
yoklama yapıldıktan sonra üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının
mevcuduyla açılır, tik toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde
toplantı ertesi güne ertelenir. İkinci toplantı aynı yer, saat ve
gündemle, hazır bulunan delegelerce yapılır.
İlgili yönetim kurulundan toplantıya katılan olmaz ise toplan
tı üst yönetim kurulunun görevlendireceği kişi tarafından açılır.
KONGRE BAŞKANLIK DİVANI
MADDE 25- Kongre açılınca bir Kongre Başkanı, i k i Başkan
Yardımcısı ve i k i Sekreter Üyeden oluşan bir Başkanlık Divanı
teşkil edilir. Başkan adayı tek kişi ise, seçim işaret oyu Ue yapı
lır. Aday birden çok ise seçim, gizli oyla olur. Diğer üyeler, işa
ret oyu Ue seçilirler. Divan kararlarını oy çokluğu Ue v e r i r , oyla
rın eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın istediği olur.
Toplantıyı, Başkan yönetir, gündemi uygular, düzeni s a ğ 
lar. Görüşmeler sırasında düzeni bozanlara Divan Başkanı önce i h -
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tar verir, ikinci ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler
olursa toplantıdan çıkarır. Konuşması sırasında gündem veya konu
dışına çıkanları önce u y a r ı r , ısrarlı olması halinde sözünü keser.
Siyasi Partiler Kanununun 4.kısmında yazılı yasaklara uymak zo
runludur.
KONGRENİN GÖREVİ, YETKİSİ, DÜZENİ V E TUTANAKLARI
MADDE 26- Kongrelerin çalışmalarında gündeme uyulur. Tü
züğün 23.maddesi hükümleri saklıdır, ilçe ve U Kongreleri kendi
kademelerinin denetim organıdır.
Bu açıdan:
26.1) Kendi kademesinin çalışma raporunu g ö r ü ş ü r , karara
bağlar.
26.2) Yıllık kesin hesap raporunu, bilançosunu inceler, gö
r ü ş ü r ve karara bağlar. Kongre, Yönetim Kurulunun hesap rapo
runu onaylarsa, bu kurul ibra edilmiş olur.
Çalışma ve hesap raporu görüşülüp karara bağlanmadan se
çimlere geçilmez.
26.3) Kongre, yeni yönetim kuruluna gelecekteki hizmet ve
çalışmaları için direktif ve kararları verir.
26.4) Kongrede yasalar çerçevesinde olmak şartıyla her t ü r 
lü siyasal konular ülke ve bölge sorunları hakkında görüşme yapı
lıp karar alınabilir.
26.5) İlçe Kongreleri, İlçe Başkanını, Yönetim Kurulu Asü
ve Yedek Üyelerini, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerini, i l
kongresine katılacak delegeleri;
tl Kongresi, tl Başkanını, İl Yönetim Kurulu, Disiplin K u r u 
lu Asıl ve Yedek Üyelerini ve Büyük Kongreye katılacak delegeleri
seçer.
Kongrede, söz isteyen üyelere sıra ile söz verilir. Kademe
yönetim kurulu başkanı, komisyon başkanı ve sözcülerine öncelikle
söz verilir.
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Kongrede işleri çabuklaştırmak için komisyonlar kurulur.
Kongrede seçimler Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesine
göre yapılır. Herhangi bir sebeple normal kongresini yapmamış
olan birimler (İst kademe kongresine katılamaz. Kongreler hariç ol
mak üzere her kademedeki parti organları ile tüzükte belirtilen
görevlere getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri,
meslekleri üe ikâmetgâhlarını gösterir onaylı liste nüfus cüzdanı
örnekleriyle birlikte seçim veya atama tarihinden itibaren 15 gün
içinde Genel Merkez tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulur.
İl ve üçe başkanlıkları ise bu belgeleri mahallin en büyük mülki
amirliğine gönderirler.
O L A Ğ A N Ü S T Ü

KONGRELER

MADDE 27- Kongreler, kendi kademe başkanlarının, delege
lerin en az beşte birinin yazılı isteği ile veya Belde Yönetim K u 
rulunun yahut üst kademe kurullarının kararıyla olağanüstü olarak
toplanır.
Olağanüstü kongrelerin gündemi, toplantı talebinde bulunan
lar tarafından saptanır. Bu toplantılarda sadece gündemde yer
alan konular görüşülür ve karara bağlanır, seçim yapılamaz.
III. BÖLÜM
2. KISIM
ILÇE

V E

tL

YÖNETIM K U R U L L A R ı N ı N

OLUŞMASı

MADDE 28- ilçe ve i l yönetim kurulları kendi kademe kong
relerince Siyasi Partiler Kanununun 21.maddesine göre seçilir.
tice Yönetim Kurulu, son nüfus sayımına göre nüfusu
(80.000)'e kadar olan ilçelerde bir başkan 10 üyeden, 80.000 den
yukarı olanlarda bir başkan ve 14 üyeden oluşur.
İl Yönetim Kurulu, nüfusu 500.000'e kadar olan ülerde b a ş 
kan ve 14 üyeden, 500.000'den fazla olanlarda başkan ve 20 üye58

den oluşur. Bu kurullara asıl Uye adedi kadar da yedek üye seçi
lir.
B A Ş K A N L ı K
GÖREV

VB

YÖNETIM KURULLARıNıN

SURESI

V E

BÖLÜMÜ

MADDE 29- Yönetim Kurulu başkanları en çok 3 yıl için se
çilir. Aynı kişi ara vermeksizin 5 defadan fazla başkan seçilemez.
Yeniden seçilebilmesi için aradan 4 yıllık bir sürenin geçmesi ge
rekir. Yönetim kurullarının süresi gelecek olağan kongreye kadar
devam eder. Yönetim kurulları ilk toplantıda bir ikinci başkan, bir
sekreter ve bir muhasip üye seçerler. Bu U başkanlık divanıdır.
Nüfusu 1.400.000'i aşan illerde 2, büyük şehirlerde ise 4 başkan
yardımcısı seçilir. Başkan kendi kademesinin sınırları içinde par
tiyi temsil eder. Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, teşkilatı
denetler, yazışmalar yapar. Yazışmalarda mali işlerde muhasip, d i 
ğer işlerde sekreter üyenin parafına da yer verilir.
Başkan yardımcıları, başkanın verdiği işleri yapar.
Sekreter ü y e , kayıt ve dosyaları tutar. Muhasip üye ise ka
nun, tüzük ve yönetmelik gereğince muhasebe işlerini y ü r ü t ü r .
YÖNETIM

K U R U L L A R ı N ı N

GÖREVLERI

MADDE 30- Yönetim kurullarının görevleri şunlardır:
30.1) Kanun, Parti Tüzüğü ve, Yönetmeliklerinin hükümleri
n i , Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu kararlarını, üst kade
melerin talimat ve kararlarını, kendi kademe kongrelerinin kararla
rını uygulamak, teşkilatı denetlemek, partililer arasında ve parti
Ue vatandaşlar arasındaki ilişküerde koordinasyonu ve ahengi s a ğ 
lamak.
30.2) Partinin program, görüş ve politikasını, felsefesini
çevresinde anlatmak, yaymak, vatandaşın partiye bağlılığını, sev
gisini ve oy verme eğilimlerini artırmak, bu amaçla her türlü meş
ru vasıta Ue çaba göstermek.
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30.3) Seçimlerde partiyi ve parti adaylarını kazandırmak için
gayret sarfetmek,
30.4) Toplumun genel ve çevresinin özel çıkarları ve sorun
larıyla ilgilenmek, düşünce ve önerilerini üst kademeye bildirmek,
30.5) Kademesinde tutulması gereken defter, dosya ve ka
yıtları muntazam olarak tutmak ve muhafaza etmek,
30.6) Kongre gündemini hazırlamak, çalışma raporu, yıllık
bütçe tasarısı, kesin hesap raporları ile gelir-gider cetvellerini,
bilançoya hazırlamak ve kongreye sunmak,
30.7)
Yazışmalarda fevkalâde durumlar hariç hiyerarşiye
dikkat ve riayet etmek, partide çalıştırılacak kişilerin işe alınması
ve işten uzaklaştırılmasına karar vermek,
30.8) Her köy ve mahalleden seçilmiş üçe kongresi delegele
rinden birini o köy veya mahallenin parti görevlisi olarak görev
lendirmek ve bu suretle parti üe köy ve mahalleler halkının ha
berleşmesini, fikir ve çalışma birliğini sağlamak,
PARTI

IL

DIVANı

MADDE 31- Partinin o üdeki gelişme imkânlarını ve mahalli
hizmetleri gözden geçirmek, parti organları arasında işbirliğini ar
tırmak, verilen hizmetlerde daha başarılı olmak amacıyla görüşleri
alınmak üzere toplanan,
31.1)

O ilde oturan ve üyelikleri devam eden parti kurucu

31.2)
31.3)
31.4)
31.5)

O
İl
1İ
11

ları,
ilin partili T . B . M . M . üyeleri
çevresinde oturan partili eski Milletvekilleri,
Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri,
Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri,

31.6) İlçe Başkanları ile ilçe Yönetim Kurulu ve Disiplin k u 
rulu bulunan ilçelerin Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri,
31.7)
31.8)

Partili i l , ilçe ve kasaba Belediye Başkanları,
Partili i l Genel Meclisi Üyeleri,
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31.9) tl çevresinde oturan partili eski i l başkanları, o ilin i l
divanını o l u ş t u r u r . Belirlenen görüşler bir rapor halinde U divanı
na verilir.
YÖNETIM

K U R U L L A R ı N ı N Y A P A M A Y A C A K L A R ı

IŞLER

MADDE 32- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:
32.1) Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun izni olmak
sızın, kademelerini aşan parti politikası hakkında demeç veremez
ler, kendi kademelerinin bulunduğu yerdeki resmi makam ve mer
cilerden daha yukardaki makam ve mercilerle yazışmaya giremez
ler.
32.2) Bağlı oldukları parti üst kademe ile ilgi ve ilişkilerini
kesemezler, üst kademeye dinletemedikleri dilek ve temennilerini
bu kademeye de bilgi vermek suretiyle daha üst kademeye duyu
rabilirler.
YÖNETIM

K U R U L U

T O P L A N T ı L A R ı

MADDE 33- Bu kurullar üye tam sayısının yarıdan fazla
sıyla, her 15 günde bir parti binasında toplanır. Kurul üyesi ol
mayanlar bu toplantılara katılamazlar.
Bu toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar
defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır.
Yönetim kurulları daha sık toplanmak için de karar alabilir.
Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Bu top
lantılara meşru mazeretsiz olarak üst üste üç defa gelmeyen üye
görevinden çekilmiş sayılır. Bu durumda üyenin üst yönetime i t i 
raz hakkı v a r d ı r .
YÖNETIM

K U R U L L A R ı N D A

B O Ş A L M A

MADDE 34- Yönetim Kurullarının infisahı halinde bir üst ka
deme Yönetim Kurulunca o yer için geçici yönetim kurulları oluş
turulur. Bu kurullar seçilmiş yönetim kurullarının yetkilerine sa61

hiptir. Geçici yönetim kurulları belde ve İlçelerde 30 g ü n , illerde
45 gün içinde kongrelerini yapmak zorundadır. Yapmazlarsa gö
revleri sona erer. İlçe ve i l Başkanlığının boşalması durumunda
yedekten Yönetim Kuruluna bir Uye davet edilir ve Yönetim K u r u 
lunca aralarından bir başkan seçerler. Bunların görevleri normal
kongreye kadar s ü r e r .
MÜTEŞEBBİS YÖNETİM KURULLARI
MADDE 35- Müteşebbis yönetim kurulları partinin o yerde
ilk kuruluşunda yetkili organlarca kurulan kurullardır. Bu kurul
lar seçilmiş olan yönetim kurullarının görev ve yetkilerine sahip
tir. Bu yetkilerini kademe kongresine kadar kullanırlar. Bunlarda
yedek üye aranmaz.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA V E GEÇİCİ KURULLAR
MADDE 36- Yönetim Kurullarına:
36.1) Haklarında Siyasi Partiler Kanununun 101.maddesi d l
bendi uyarınca işlem yapılması istenmiş olanlar,
36.2) Siyasi partiler kanunu üe parti tüzük ve yönetmelik
lerine göre tutulması gereken defter ve kayıtları muntazam tutma
yanlar, bunlarda değişiklik ve tahrifat yapanlar,
36.3) Parti çıkarlarını zedeleyici tutum davranış ve beyan
larda bulunanlar,
haklarında, kanuni zorunlulukları saklı kalmak ü z e r e , Mer
kez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca aşağıdaki şekilde işten el
çektirilirler:
a- Belde Yönetim Kurulları, İlçe Yönetim Kurulunun tekli
fiyle, İl Yönetim Kurulunca,
b - İlçe Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurulunun teklifi üzeri
ne Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca,
c- İl Yönetim Kurulu doğrudan Merkez Karar ve Genel Yö
netim Kurulunca işten el çektirilir.
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İşten el çektirme tekliflerini, görevlendirilecek parti müfet
tişleri de yapabilirler.
İşten el çektirilen yönetim kurullarının yerine geçici yönetim
kurulları kurulur. Bütün bu hususlar da Siyasi Partüer Kanunu
nun 19.maddesine göre hareket edilir.
III. BÖLÜM
3. KISIM
MERKEZ

B Ü Y Ü K

TEŞKILATı

KONGRE

MADDE 37- Büyük Kongre seçilmiş üyelerle, tabu üyelerden
oluşur:
37.1) Seçilmiş üyeler:
T . B . M . M . üye tam sayısının i k i katından fazla olmamak üze
re U kongrelerince seçilmiş üyelerdir.
Her Uden Büyük Kongreye katılacak delege adedi partinin
son Milletvekili genel seçiminde b ü t ü n ülkede aldığı oy sayısının
(900)'e bölünmesiyle elde edilecek katsayıya o Ude alınan oy mik
tarının bölünmesi suretiyle tespit edilecek miktardır.
Büyük Kongreye katılacak delegeler, U kongrelerince o ilde
k i parti üyeleri arasından seçilirler. (Delege seçimleri için esas
Siyasi Partiler Kanunu madde 21)
37.2) Tabu üyeler:
Parti üyelikleri devam eden kurucular, Parti Genel Başkanı
partili Bakan ve Milletvekilleri, Merkez Karar ve Genel Yönetim
Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Büyük Kongrenin tabu
Uyesidirler. Büyük Kongrenin tabu üyeleri i l kongrelerince delege
seçilemezler.
B Ü Y Ü K

KONGRENIN

GÖREV

V E

YETKILERI

MADDE 38- Büyük Kongrenin görev ve yetküeri şunlardır:
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38.1) Parti Genel Başkanını, Merkez Karar ve Yönetim K u 
rulunun 40 asıl ve 20 yedek üyesini, Merkez Disiplin Kurulunun
11 asıl ve 11 yedek üyesini seçmek,
38.2) Partinin Tüzük ve Programında değişiklik ve ilaveler
yapmak,
38.3) Partinin kesin gelir-gider hesabını kabul, Merkez K a 
rar ve Genel Yönetim Kurulunu ibra etmek veya etmemek,
38.4) Siyasi Partiler Yasasının ügili hükümleri uyarınca ve
Partinin tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ügilendiren siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel konularda, kamu fa
aliyetleri hakkında görüşme yaparak kararlar almak,
38.5) Partinin genel siyaseti hakkında bağlayıcı kararlar al
mak,
38.6) Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun teklifiyle
disiplin cezalarını affetmek ve temennilerde bulunmak,
38.7) Kanunların, Parti Tüzük ve Programının gereklerine
uygun görev ve çalışmaları yerine getirmek,
B Ü Y Ü K

KONGRENIN

T O P L A N T ı L A R ı V E

GÜNDEMI

MADDE 39
39.1) Olağan Toplantılar:
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun tesbit edeceği
yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar 2 yıldan az, üç yıl
dan fazla s ü r e içinde yapılamaz.
39.2) Olağanüstü toplantılar:
Genel Başkan, Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu veya
Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği ile
Büyük Kongre olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantıda
sadece toplantıyı gerektiren konular görüşülüp karara bağlanır.
Burada seçim yapılmaz ancak Merkez Karar ve Genel Yönetim K u 
rulunun veya Merkez Disiplin Kurulunun herhangi bir sebeple bo-
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salması istisnadır. Olağanüstü toplantılar için ilân süresi 15 gün
dür.
Büyük kongre toplantılarının yeri, zamanı, gündemi en az
bir ay önce b ü t ü n i l başkanlıklarına yazı Ue büdirüir, en az bir
gazetede yayınlanır ve en az yedi gün önce de mahallin en büyük
Mülki Amirliğine bildirilir.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı için
ayrıca çağrı yapüır, ikinci toplantıda katılan üyeler Ue karar veri
lir.
Olağan büyük kongrenin gündemini Merkez Karar ve Genel
Yönetim Kurulu, olağanüstü kongrenin gündemini daveti yapan or
gan hazırlar. Seçim yapılacak Büyük Kongrenin yeri, günü, saati
ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya ait hususlar
ve toplantı gündemi, Yüksek Seçim Kurulunca beUrlenecek, ilçe
Seçim Kurulu Başkanlığına, toplantıdan en az 15 gün öncesinden
büdirüir ve delegelerin listesi verilir. Yetkili Seçim Kurulu Baş
kanınca Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesine göre onaylanmış
liste Ue toplantıya ait diğer hususlar Büyük Kongrede esas alınır.
KONGRENIN

DÜZENI

MADDE 40- Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi'nin Bü
yük Kongresinin yapılacağı toplantı salonunda sadece büyük önder
Atatürk'ün resmi bulunur. Kongre üyelerine Genel Başkan seçim
lerinde delegelerin üzerine tek taraflı psikolojik baskı havası ver
memek için Genel Başkanın resim ve posterlerine yer verilmez.
Kongre salonunun önceden yapılmış olan düzenlemesinde Kongre
Divanının k ü r s ü s ü önünde konuşmacılar için bir k ü r s ü bulunur.
Bu bölümlere görevlilerden başka hiç bir nedenle delege alınamaz.
Basın mensupları için Divana çok yakın olarak fakat delegelerle
Divan arasını kapatmayacak pozisyon da bir yer ayrılır.
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YOKLAMA, DİVAN SEÇİMİ, AÇIŞ KONUŞMASI,
RAPORLARIN OKUNMASI
MADDE 41- Büyük Kongre, Genel Başkan yardımcılarından
birinin veya Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile açılır.
Kongre gündeme geçmeden önce bir Divan Başkanı, karar
laştırdığı sayıda Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üye seçerek Baş
kanlık Divanını o l u ş t u r u r . Divan Başkanı gizli oyla seçilir. Aday
bir kişi ise, işaret oyu ile seçim yapıhr. Başkan yardımcıları ve
sekreter üyeler işaret oyu ile seçilirler.
Kongre Raşkanhk Divanı, toplantıyı yönetmek, düzeni sağla
mak, gündemi uygulamak, tutanağı tanzim ve imza etmekle görevli
dir. Kararları salt çoğunlukla alır ve eşitlik halinde Başkanın bu
lunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
Divanın teşkilinden sonra açış konuşmasını yapmak üzere
Genel Başkana söz verilir. Bu konuşmayı takiben Genel Başkan
yardımcılarından biri Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun
çabşma raporlarını okur. Müteakiben kesin hesap raporları okunur
ve sonra raporlar üzerinde görüşmelere geçilir. Kongre Divanı ça
lışmalarına başlar ve gündemi kongreye takdim eder. Kongrede
hazır bulunan delegelerden öneriler geldiği taktirde gündem mad
delerinin sırasının değiştirilmesi çoğunluk kararı ile kararlaştırılır.
Ayrıca kongre üye tam sayısının 1/5 inin yazılı isteği üzerine ka
nunlara, Parti Tüzük ve Programına aykırı olmayan konuların
gündeme ahnması oy çokluğuyla mümkün olabilir.
GÖRÜŞMELER
MADDE 42- Tespit edilmiş olan gündeme göre görüşmelerde
söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Genel Başkan Merkez Karar ve
Genel Yönetim Kurulu temsilcileri ile Komisyon Başkanları ve söz
cülerine öncelikle söz verilir. Görüşmeler sırasında toplantı d ü 
zenini bozanlar olursa Divan Başkanı önce ihtar verir, ikinci ihta
ra rağmen düzeni bozmaya devam edenler olursa oy hakları saklı
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kalmak kaydıyla toplantıdan çıkarabilir. Başkan konuşma sırasında
gündem veya konu dışına çıkanları önce uyarır, konuşmacının ıs
rarı halinde sözünü keser. Kongre Başkanı Siyasi Partiler Kanu
nunun 4. kısmındaki yasaklara aykırı konuşma yapan ve davranışta
bulunan kongre üyelerine müdahele eder, eğer gerekli görürse dı
şarı çıkartır. Zorunlu görürse toplantıya ara verir, dinleyici yer
lerini boşalttırabilir.
Çalışma ve hesap raporları Başkan tarafından delegelerin ib
rama arz edilir. Kongre, raporları ibra eder veya etmez. Bu ka
rarın sonuçları Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili
kanunlar doğrultusunda s ü r d ü r ü l ü r . Merkez Karar ve Genel Yöne
tim Kurulunun, çabstna ve kesin hesap raporları görüşülüp karara
bağlanmadan yeni seçimlere geçilemez.
KOMİSYONLAR
MADDE 43- Büyük Kongrede:
43.1)
Tüzük,
program ve partinin genel politikasını
ilgilendiren
Teklifleri
İnceleme Komisyonu
(Parti
Sorunları
Komisyonu),
43.2) Toplumu,
devleti ve kamu işlerine ilişkin Ülke
Sorunları Komisyonu,
43.3) Hesap ve Bütçe Komisyonu
43.4) Şikâyet ve İtirazları İnceleme Komisyonu,
43.5) Dilek ve Temennileri İnceleme Komisyonu,
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, her komisyon için
delegeler arasından mesleklerine uygun olarak 15 aday önerir.
Adaylar işaret oyuyla seçiür. Komisyonlar; Başkan, Başkan Yar
dımcıları, Sekreter üyeyi seçerek çalışmalara başlarlar. Kararlar
mevcudun salt çoğunluğu ile ahnır.
Düzenleyecekleri raporu, Kongre Divanına verirler. Raporlar
Büyük Kongrede görüşülür ve kabul edildiği taktirde kesinleşir.
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KARAR YETER SAYISI
MADDE 44- Büyük Kongrede kararlarda mevcudun salt ço
ğunluğu yeterlidir.
SEÇİMLER
MADDE 45- Büyük Kongrede seçimi yapılacak organlara
adaylık başvurusu için Başkanlıkça belirli bir s ü r e verilir bu süre
sonunda adaylar ilân edilir. Seçimi yapılacak Parti Genel Başkanlı
ğı için aday listesi diğer organlardan ayrı olarak hazırlanıp ço
ğaltılarak süresi içinde Kongre Başkanlık Divanına verilir.
Başkanlığa verilen diğer organlar hakkındaki aday listeleri,
mühürlenip oy pusulaları haline getirilmek üzere Divan tarafından
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulur. İlçe Seçim Kurulu Baş
kanlığınca mühürlendikten sonra oy pusulası Sandık Kurulu Baş
kanına teslim edilir. Genel Başkan dışındaki organların aday liste
lerinde tüzüğe göre seçilmesi gereken üye sayısının tamamından
fazla ve yarısından eksik aday gösterilemez.
Seçimi yapılacak organ için birden fazla liste varsa seçmen
bunların içinden karma liste yapahilir. Ancak seçeceği aday sayı
sı, seçilecek miktardan fazla veya yarısından az olamaz.
Yapılan oy sayımı sonunda en çok oy alanlar asıl, ondan
sonra gelenler yedek üye olurlar.
Seçim Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesine göre yapılır
ve İlçe Seçim Kurulunca düzenlenir.
Kongrede bulunan delegelerin tamamı oylarını kullandıkları,
sandık kurulunca yapılan uyarıdan sonra oy kullanacak başka s e ç 
men kalmadığı anlaşıldıktan sonra oy sayımı yapılır ve tutanakla
tespit olunur. Kongredeki b ü t ü n tutanaklar Başkanlık Divanınca
imzalanır.
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GENEL

B A Ş K A N ı N

SEÇIMI

MADDE 46- Genel Başkan, Büyük Kongrece Siyasi Partiler
Kanununun 15. ve 21. maddelerine göre en çok Uç yıl için seçilir.
Aynı kişi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeniden
seçilmek için aradan en az 3 yıl geçmesi gerekir.
PARTI

GENEL

BAŞKANıNıN

GÖREV

V E

YETKILERI

MADDE 47- Genel Başkan;
47.1) Partiyi temsil eder.
47.2) Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun Başkanı
d ı r . Bu sıfatla gündemi hazırlar.
47.3) Bu kurulların kararlarını uygular.
47.4) Aynı zamanda Milletvekili ise T . B . M . M . Gurubu Baş
kanıdır.
47.5) Parti organları ve genel Parti teşkilat kademeleri ara
sında işbirliğini, teşkilatın ahenkli çalışmasını sağlar, birleşik top
lantılara başkanlık yapar.
47.6) Genel Başkan yardımcıları arasında görev bölümü, ge
reğinde görev değişikliği yapar.
47.7) Partinin başarısını ve çalışmaların verimliliğini sağla
mak için bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerden da
nışmanlar tayin eder ve görevlendirir.
47.8) Genel Merkez daimi hizmetlerinde tayin, terfi ve gere
ğinde işten uzaklaştırılmalara ait Genel Sekreterin teklifleri üze
rine işlem yapar.
47.9) Kanun, Parti Tüzüğü ve yönetmeliklerin kendisine
verdiği diğer görevleri yapar.
Genel Başkan, görev ve yetkilerinden dolayı Büyük Kongre
ye k a r ş ı sorumludur.
Genel Başkan hiç bir dernekte aktif ve idari görev alamaz.
Genel başkanlığın boşalması halinde Merkez Karar ve Genel
Yönetim Kurulu bir üyesine partiyi temsil yetkisi tevdi eder.
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Büyük Kongre yeni Genel Başkanı seçmek üzere en geç 45
gün içinde toplanır.
MERKEZ

K A R A R

K U R U L U Ş ,

SÜRE

V E
V E

GENEL

YÖNETIM

K U R U L U

ÇALıŞMALARı

MADDE 48- Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, Büyük
Kongreden sonra partinin en yüksek karar ve yönetim organıdır.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur:
48.1) Parti Genel Başkanı,
48.2) Büyük Kongre tarafından seçilen 30 asıl ve 15 yedek
üye,
48.3) Büyük Kongre de seçilen yeni Genel Başkan tarafın
dan önerilen 20 aday arasından seçilen 10 asıl ve 5 yedek ü y e ,
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun görevi Büyük
Kongrenin gelecek normal kongresine kadar s ü r e r . Herhangi bir
sebeple ayrılan üyenin yerine en fazla oy alan yedek üye davet
edilir.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkanın bu
lunmadığı hallerde Genel Sekreterin başkanlığında, onun da bulun
maması halinde Genel Başkan tarafından görevlendirilecek Genel
Başkan Yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının salt çoğun
luğuyla toplanır.
Acele hallerde bu çoğunluk aranmaz.
Kararlar mevcudun çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği ha
linde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu normal olarak 15
günde bir toplanır, mazaretsiz olarak üst üste Uç defa gelmeyen
üye istifa etmiş sayılır.
T . B . M . M . Grup Başkan Vekilleri, davet edildiklerinde Mer
kez Karar ve Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak oy
kullanmazlar.
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MERKEZ
V E

K A R A R

V E

GENEL

YÖNETIM KURULUNUN

GÖREVI

YETKILERI

MADDE 49- Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun gö
revleri şunlardır:
49.1) Büyük Kongrenin kararları ve genel eğilimleri konu
sunda Partinin genel politikasını yönlendirmek ve parti teşkilatını
yönetmek,
49.2) Gerekli görülen yerlerde teşkilat kademelerini kurmak,
49.3) Parti Programı ve Tüzüğüne göre Parti kademelerinin,
Parti organlarının uzmanlık komisyon ve bürolarının işlevlerinin
tanzimi, ve gerektiğinde bu hususlar için yönetmelikler düzenle
mek,
49.4) Genel Başkanın önerdiği sorunları, çözümleri ve muh
telif konuları incelemek ve karar oluşturmak
49.5) Partinin ilkelerini, politikasını tanıtım vasıtalarından,
kitle iletişim araçlarından yararlanarak yaymak,
49.6) Partinin genel politikası hakkında teşkilat kademelerine
direktif vermek, teşkilattan gelen, sorunlar ve konular üzerinde
karar vermek,
49.7) Dünya ve ülke sorunları hakkında, dış ve iç politika
üzerine edinilen bilgileri ve yorumları, Meclis Grubuna, Parlementoya, parti kademelerine, ilgili çevrelere ve topluma iletmek,
49.8) Büyük Kongreye sunulacak bilançoyu, kesin hesap ra
porunu ve bütçeyi oluşturmak,
49.9) Partinin gelirlerini, Kanunlar çerçevesinde artırmak
için gerekli tedbirleri yönlendirmek ve bu konuda kararlar almak,
49.10) Seçimlerde seçim stratejisini düzenlemek ve yönlen
dirmek,
49.11) Tüm parti teşkilatını kanun ve tüzük hükümlerine ve
program esaslarına göre denetlemek, müfettiş görevlendirmek ve
çalışma esaslarını tespit etmek,
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49.12) Genel politikanın getirdiği yeni durumlar karşısında,
dinamik olarak vaziyet almak, kararlar alıp uygulamak,
49.13) Büyük Kongrede alınan direktif niteliğindeki kararla
ra uymak,
49.14) Partinin amacına uygun olarak Kanunlar çerçevesinde
mal varlığı edinmeye, bunların devrine, ferağına ve çalıştırılmasına
karar vermek.
49.15) Siyasi Partiler Kanununun ve mevzuatın hükümlerine
uygun olan her türlü k a r a r ı almak, parti tüzüğünün ve programı
nın verdiği görevleri yerine getirmek ve kanundan doğan
yetkilerini kullanmak.
MERKEZ

K A R A R

V E

GENEL

YÖNETIM K U R U L U

GÖREV

BÖLÜMÜ

MADDE 50- Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, Büyük
Kongreyi izleyen ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oy
la ve salt çoğunlukla üçü Genel Başkanın önereceği altı aday ara
sından olmak üzere bir Genel Sekreter ve yeterli sayıda Genel
Başkan yardımcısı ile bir Genel Muhasip seçer.
Bunlar Genel Başkan ın teklifi üzerine Merkez Karar ve Ge
nel Yönetim Kurulunca aynı usul ile görevden alınabilir.
B A Ş K A N L ı K

DIVANı

MADDE 51- 50.maddede öngörülen seçim sonucu oluşan Genel
Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Muhasip, Genel
Başkan'ın başkanlığında Başkanlık Divanını meydana getirir.
Divan toplantılarına Genel Sekreterin, Genel Başkan Yardım
cılarının ve Genel Muhasibin yardımcıları da gereğinde katılabilir
ler. T . B . M . M . Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri, Başkanlık
Divanı toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.
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B A Ş K A N L ı K

DIVANıNıN

GÖREV

V E

YETKILERI

MADDE 52- Başkanlık Divanı, Genel Başkanın araştırma, da
nışma ve yürütme organıdır, Genel Başkana yönetimde yardımcı
olurlar. Parti teşkilâtının hızlı çalışma temposu ve uyum içinde ça
lışmasının sağlanmasına katkıda bulunurlar. T . B . M . M . Parti Grubu
Ue Genel Merkez arasında iletişim kurarlar. Genel Başkanın önemli
beyanat ve açıklamalarının esaslarının hazırlanmasında yardımcı
olurlar.
Devlet, hükümet, toplum ilişküeri alanlarında oluşan olaylar,
düşünceler, sorunlar ve çözümler konusunda, üretilen politikalar
hakkında parti iktidarda ise iktidar çalışmaları, muhalefette ise
eleştiri ve öneri çalışmaları açılarından Divan, Genel Başkana yar
dımcı olur ve öneriler getirir.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun gündeminin ha
zırlanmasında ve parti yönetimiyle seçim organizasyonunun düzen
lenmesinde Divan, Genel Başkanın yardımcısıdır.
GENEL

B A Ş K A N

YARDıMCıLARı

GÖREV

BÖLÜMÜ

MADDE 53- Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcılarının
görevleri:
53.1) G E N E L S E K R E T E R - Başkanlık Divanının, Merkez
ve Genel Yönetim Kurulunun bütün birimlerinin işbirliği ve
içinde çalışmasından ve koordinasyonun sağlanmasından Genel
kana karşı sorumludur. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde
ne vekâlet eder.

Karar
uyum
Baş
yeri

Aynı zamanda Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı olarak
görev yapar.
53.2)
Genel
Başkan Yardımcılarından
biri
TEŞKILAT
olarak, teşkilatın üye kayıt ve kongre işleriyle ve teşki
latın her türlü sorunlarıyla ilgilenir.
B A Ş K A N ı

53.3) S E Ç I M I Ş L E R I B A Ş K A N ı olarak faaliyet gösteren bir
Genel Başkan yardımcısı aday tespit işlemleri ve seçimlerle ilgili
b ü t ü n çalışmaları yönlendirir.
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53.4) B A S ı N V E H A L K L A I L I Ş K I L E R B A Ş K A N ı görevini alan
Genel Başkan Yardımcısı Partinin tanıtma, yayın, gösteri çalışma
larını yönlendirir ve y ü r ü t ü r . Kitlesel toplantıların, gezilerin d ü 
zenlenmesinde, basın protokolünün uygulanmasında Genel Başkana
yardımcı olur.
53.5) I K T I S A D I K O N U L A R B A Ş K A N L A R ı Başkanlardan biri
iç ekonomik konularda, diğeri dış ekonomik konularda Genel Baş
kana yardımcı olurlar.
53.6) H U K U K I Ş L E R I B A Ş K A N ı Toplumun hukuki sorunları,
Kanun değişiklikleri, yeni Kanunların hazırlanması ve parti prog
ramının öngördüğü hukuk ve adalet reformunun gerçekleşmesi ko
nularında araştırmalar ve çalışmalar yaparak Genel Başkana yardım
eder.
53.7) K Ü L T Ü R V E S A N A T I Ş L E R I B A Ş K A N ı , toplumun fikir
ve sanat hareketlerini, sanatçılarını, sanatçıların çalışmalarını ve
sorunlarını yakından izleyerek, b ü t ü n fikir ve sanat alanlarında
ü s t ü n başarılara ulaşılması yolunda yapılacak çalışmalarda gerekli
politikaların önerilmesi için Genel Başkana yardımcı olur.
53.8) G E N Ç L I K K O N U L A R ı B A Ş K A N ı , gençliğin ruh ve
beden sağlığı, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı ile ilgili sorun
lar ve çözümleri üzerine araştırmalar ve çalışmalar yaparak gerekli
önlemler hakkında Genel Başkana yardım eder.
53.9) E Ğ I T I M I Ş L E R I B A Ş K A N ı , İlk, Orta, lise ve üniversi
te öğretiminin sorunları, eğitim-ögretim konularında ve okul dışın
da kalan gençliğin mesleki ve kültürel eğitimlerinin düzenlenmesin
de araştırmalar ve çalışmalar yaparak, Genel Başkana öneriler ge
tirerek yardımcı olur.
53.10) Ç E V R E S O R U N L A R ı V E S O S Y A L K O N U L A R B A Ş K A N ı
çağımızın b ü t ü n dünyada ve özellikle ülkemizde son derece önemli
bir konusu olan ç e v r e , doğanın sağlıklı korunması ve kontrolü ko
nularında, ekolojik sorunlar üzerinde araştırmaları, çalışmaları i z 
ler, önlem ve önerileri Genel Başkana ileterek yardımcı olur.
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53.11) S A Ğ L ı K I Ş L E R I B A Ş K A N ı , Toplum ve insan sağlığı
sorunlarına çözümler getirilmesi, koruyucu ve tedavi edici, hekim
liğin sorunlarının incelenmesi, ilaç ve eczacılık konularında yeni
önerilerin ve önlemlerin araştırılması, bulunması yolunda çalışmalar
yaparak sonuçlarını Genel Başkana sunarak yardımcı olur.
53.12) S A V U N M A K O N U L A R ı B A Ş K A N ı , Türkiyemizin jeopo
litik ve stratejik konumu ve sorunları üzerinde bölgesel, uluslar
arası olay ve görüşleri günü gününe izleyerek savunmamızla ilgili
gelişmeler hususunda Genel Başkanı bilgilendirmekle yardımcı olur.
53.13) D ı Ş P O L I T I K A K O N U L A R ı B A Ş K A N ı , Dünyada hızla
gelişen çeşitli siyasal olayları yakından izleyerek, durumu ve gö
rüşlerini Genel Başkana iletmekle yardımcı olur.
GENEL

MUHASIP

53.14) Partinin Merkez Teşkilatının mali işlerini, harcamala
rını y ü r ü t ü r , gelirlerini toplar. Genel Muhasip görevini, Siyasi
Partiler Kanununda belirtilen hükümlere göre yapar.
Genel Muhasip Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu asil
üyeleri arasından kendisine en çok i k i yardımcı seçer. Partinin
mali işlerinden Genel Muhasip sorumludur. Genel Muhasip olmadığı
zaman yerine kimin vekalet edeceğini Genel Başkana bildirir.
DISIPLIN

KURUMLARı

GENEL

ESASLAR

MADDE 54- Kanunlara, parti program ve tüzüğüne, yönetmeUklere, partinin yetkili organlarının karar ve büdirilerine aykırı
hareket edenler hakkında soruşturma açmak ve karar vermek üze
re ilçe, i l kademeleriyle Genel Merkezde disiplin kurulları kurulur.
İl ve ilçe disiplin kurulları kendi kongrelerince Siyasi Parti
ler Kanununun 21. maddesi gereğince seçilir. 7 asıl 7 yedek ü y e 
den oluşur. Disiplin kurulları ilk toplantıda bir başkan, başkan
yardımcısı seçerler. Disiplin kurulları çalışmalarını Siyasi Partiler
Kanunun ilgili hükümlerine göre y ü r ü t ü r l e r . Disiplin kurulları üye
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tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların
çoğunluğuyla karar verir.
Disiplin kurulları kendisine gelen konuyu en geç bir ay
içinde karara bağlar. Kararlar gizli oyla yapılır. Disiplin organ
ları, sevk cezasında istenen disiplin cezasından daha ağır ceza ve
remezler. Verilen kararlar en geç 30 gün içinde ilgiliye bildirilir.
İlgili, alınan kararlar için bir ü s t kademe disiplin kuruluna
itiraz edebilir. Burada verilen karar nihaidir. Bu karar için 30
gün içinde o kararın verildiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine
itirazda bulunabilir. Mahkeme 30 gün içinde konuyu karara b a ğ 
lar. Karar kesindir.
Her kademedeki disiplin kurulu üyeleri kongreler ve millet
vekilliği dışında başka bir organ veya Yönetim Kurulunda görev
alamazlar. Eşler, birinci ve ikinci derece hısımlar aynı disiplin k u 
rulunda çalışamazlar ve bunlarla ilgili müzakerelere katılamazlar.
54.1) İlçe Disiplin Kurulları
İlçe disiplin kurulları, ilçede kayıtlı bulunan ve partinin k u 
rucu üyeleri dışında kalan partililer hakkında karar verir. İlçe d i 
siplin kurullarının kararları aleyhine tebliğden itibaren 7 gün için
de 11 Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.
İlçe disiplin kurulu, ancak Yönetim Kurulunca kendisine i n 
tikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar.
54.2) 11 Disiplin Kurulları
İl disiplin kurulları, i l çevresinde kayıtlı bululan ve partinin
kurucu üyesi olmayan partililer hakkında karar verir.
İl disiplin kurullarının kararları aleyhine 7 gün içinde Mer
kez Disiplin 'Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi İl Yönetim
Kuruluna verilir. İl Yönetim Kurulu kendi görüşünü de ekleyerek,
Genel Merkeze gönderir.
54.3) Merkez Disiplin Kurulu
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Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Partiler Kanunun 21.maddesi
gereğince, Büyük Kongrece seçilen 11 asıl 11 yedek üyeden olu
şur.
a) Bu kurulun 1.derecede göreceği işler;
İl Yönetim Kurulları Başkan ve Üyeleri, i l merkezlerindeki
Partili Belediye Başkanları, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcı
ları, Genel Sekreter, Genel Sayman üe Merkez Karar ve Genel Yö
netim Kurulu üyeleri, kendi başkan ve üyeleri, partinin kurucu
üyeleri hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapar, Siyasi Par
tiler Kanununun 57.maddesi hükmü saklı kalmak üzere kesin kara
ra bağlar.
Merkez Disiplin Kurulunun kendi başkan ve üyeleri hakkın
daki müzakerelere, bu kişiler katılamaz. Yalnız bu iş için yedek
lerden sıra ile üye davet olunur.
b) Merkez Disiplin Kurulunun itiraz üzerine bakacağı konu
lar:
Merkez Disiplin Kurulu, U disiplin kurullarının verdiği ka
rarlara itiraz üzerine 2.derecede olarak karar verir. Bu kanun,
Siyasi Partiler Kanununun 57.maddesi hükmü saklı kalmak üzere
kesindir. İtiraz uygulamayı durduramaz. Merkez Disiplin Kurulu
kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz. Ancak Genel Başkan
lıkça veya Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca kendisine
intikal ettirilen dosyalar hakkında karar verir. Kararlar bir ay
içinde verilmezse İl Disiplin Kurulunun k a r a r ı kesinleşir. Merkez
Karar ve Genel Yönetim Kurulu bir U disiplin kurulunun boşalması
halinde çevre illerden bir disiplin kurulunu bu i l için de görev
lendirebilir. B i r disiplin kurulunun görevine giren işleri çevre i l 
lerden bir disiplin kuruluna da verebilir.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Karar ve Genel Yönetim K u 
rulunun isteği üzerine parti yönetmeliklerinin kanuna ve tüzüğe
uygun olup olmadığını inceler.
54.4) Müşterek Disiplin Kurulu
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Müşterek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üe Parti
nin T . B . M . M . Grup Disiplin Kurulundan oluşur. Bu Kurula, Mer
kez Disiplin Kurulu Başkanı başkanlık eder. Merkez Disiplin K u 
rulu sekreteri, bu kurulun da sekreterliğini yapar.
Partili milletvekillerinin partiden geçici veya sürekli olarak
çıkarılmalarım gerektiren söz, tutum ve davranışları nedeniyle
haklarında disipün kovuşturması yapmaya ve karar almaya bu k u 
rul yetkilidir. Siyasi Partiler Kanununun 57.maddesi hükmü saklı
kalmak ü z e r e , bu kurulun kararları kesindir.
rçiğer disiplin kurulları için geçerli olan çalışma usulleri bu
kurul için de geçerlidir.
DİSİPLİN KURULLARINA SEVK YETKİSİ
MADDE 55- Disiplin Kurullarına, üyenin bağlılığına göre i l 
çe, i l yönetim kurulları sevk yetkisine sahiptir. Kurucu üyeler
hakkında bu yetki Merkez Karar ve Genel Yönetim Kuruluna, mil
letvekilleri için T . B . M . M . Grup Yönetim Kuruluna aittir. Disiplin
Kuruluna sevk k a r a r ı , şevke yetkili Yönetim Kurulunun üye tam
sayısının çoğunluğuyla alınır. İlgili Yönetim Kurulu şevke karar
vermeden önce ilgiliyi dinleyip, gerekli araştırmaları yapabilir. İh
bar veya şikayette bulunan yetküi kurulun üyesi ise bu konuyla
ilgili müzakere ve araştırmalara katılamaz.
DİSİPLİN SUÇ V E CEZALARI
MADDE 56- Disiplin cezaları uyarma, kınama, partiden veya
gruptan geçici ve kesin olarak çıkarma cezalarıdır.
56.1) Uyarma cezası, parti üyesinin yazılı olarak dikkatleri
nin çekilmesidir ve şu durumlarda verilir.
a) Parti içinde birlik ve beraberliği bozucu söz, tutum, ve
davranışlar,
b) Kademelerin ahengini, işbirliğini ve huzurunu bozucu,
davranışlarda bulunmak,

78

c) Yazışmalarda hiyerarşiye uymamak,
56.2) Kınama Cezası
Bu ceza şu hallerde verilir:
a) Partide şahsiyat yapmak, çirkin dedikodular çıkarmak,
b) Kanuna, ahlâka, örf ve adetlere, geleneklere aykırı dav
ranışlarda bulunmak, millî duyguları incitmek, şahsi ve gayrimeşru
çıkar peşinde koşmak, partiye söz getirecek davranışlarda bulun
mak,
c) Seçim ve sandık kurullarında ve parti içinde kendisine
verilen görevleri aksatmak veya yapmamak,
d) Haklı bir mazereti olmadığı halde, seçimlerde oy hakkını
kullanmamak,
56.3) Geçici Çıkarma Cezası
Bu ceza belirli bir zaman s ü r e s i , için geçerlidir. Bu cezayı
alan parti üyesi çalışmalara katılamaz. Ancak, geçici çıkarma ce
zası alan kişi, partinin, program, tüzük ve organlarının kararları
ve parti politikalarına karşı tavır alamaz.
Geçici çıkarma cezası şu hallerde verilir:
a) Kanunlara, partinin tüzük ve programlarına, yetkili or
ganların kararlarına aykırı tutum ve davranışlarda, söz ve beyan
larda bulunmak,
b) Partiyi ve parti nüfuzunu kişisel çıkarlarına alet etmek,
c) Makul bir neden olmaksızın, üye kayıt taleplerini kabul
edip sonuçlandırmamak,
d) Kanuni sorumluluklar ve ödeme sorumluluğu saklı kalmak
şartıyle göreve başlarken teslim aldığı parti defter, evrak ve mal
zemelerini saklamak, zayi etmek, görevden ayrıldığı halde bunları
yetkili kişi ve kurullara teslim etmemek,
e) Yetkili organların gizli karar ve yazılarını her ne suretle
olursa olsun açıklamak,
56.4) Kesin Çıkarma Cezası
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Bu ceza partilinin partiden ilişiğinin kesin olarak kesilmesi
dir. Şu hallerde uygulanır:
. a) Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesi gereğince hakkın
da istekde bulunulması,
b) Seçimlerde bağımsız olarak adaylığım koymak, bağımsız
adayları desteklemek, parti adayları aleyhine çalışmak,
c) Kongrede ve aday yoklamalarında, seçimlerde çıkar k a r ş ı 
lığı oylara etki yapmak,
d) Oy pusulalarında tahrifat yapmak,
e) Parti ahenk, huzur ve işbirliğini tahribe yönelik davra
nışlarda bulunmak.
f) Siyasi Partiler Kanununu ihlal etmek.
SUÇLARIN T E K R A R I ,
MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU
MADDE 57- B i r üyenin aynı suçu tekrar işlemesi halinde ce
zalar her seferinde bir derece artırılarak uygulanır.
Disiplin suçlarının öğrenilmesinden en az bir yıl her halde
iki yıl geçtikten sonra, bu suçlar için tahkikat yapılamaz.
Partili T . B . M . M . üyelerinin grup
partiden de çıkarılması anlamını t a ş ı r .

üyeliğinden

çıkarılması

TEDBİR KARARI
MADDE 58- Disiplin cezası verilmesi amacıyla sevk yetkisini
kullanan Yönetim Kurulunca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk
edilen ü y e , ayrıca bir karara gerek kalmaksızın partideki görevle
rinden hemen uzaklaştırılır ve üyelik hakları elinden alınır. İlgili
üye, tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulun
dan isteyebilir. Bu istek disiplin Kurulunca 10 gün içinde karara
bağlanır.
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AP YETKİSİ
MADDE 59- Büyük Kongre ve kademe kongreleri disiplin k u 
rullarınca verilen cezalar hakkında, Büyük Kongrenin af yetkisi
dışında görüşme yapamaz ve karar alamazlar.
MERKEZ YÜKSEK DANIŞMA KURULU
MADDE 60- Üyeliği devam eden Parti Kurucuları, parti eski
Genel Başkanları Ue Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu ve
Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Partili Bakan ve Milletvekilleri, tl
Başkanları, partinin Yüksek Danışma Kurulunu oluştururlar. Bu
kurul Genel Başkanın gördüğü lüzum üzerine toplantıya çağrılır.
Gündemi Başkanlık Divanı hazırlar. Gereğinde üçe başkanlarının
ve partili belediye başkanlarının katılmasıyla bu kurul genişletilmiş
şeküde toplanır.
Merkez Yüksek Danışma Kurulu, genel politika veya uygu
lanması gereken politikalar üzerine görüşmeler yapar Ve tavsiye
niteliğinde görüşler tespit eder.
MERKEZ UZMANLAR KURULU
MADDE 61- Aktüalitenin getirdiği önemli siyasal, ekonomik,
sosyal, kültürel olaylar dolayısıyla Genel Başkan', parti dışında
değişik alanlarda tecrübe kazanmış politikacılar, bilim adamları,
sosyologlar, d ü ş ü n ü r l e r , sanatçılar, eğitimciler, çevrebilimciler
v . b . dan meydana gelebüecek Uzmanlar Kurulunu Başkanlık Diva
nının belirleyeceği bir gündemle seminer niteliğinde toplantılara
davet edebilir.
Bu toplantılarda özellikle partiyi ilgilendiren konular dışında
genel ülke ve toplum sorunları üzerinde durulur.
Konunun önemine göre belirli bir alanın uzmanları o konu
üzerinde görüşmelere davet edüebilir.
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ŞEREF KONUKLARI KURULU
MADDE 62- Ülkenin ve toplumun partiler üstü yüksek çıkar
larını ilgilendiren fevkalâde durumlarda parti Genel Başkanı, Baş
kanlık Divanı üyeleriyle birükte durumu görüşmek üzere fnU gö
revlerini tamamlamış olan; Cumhurbaşkanlarını, T . B . M . M . Başkan
larını, Başbakanları, Genel Kurmay Başkanlarını, Yüksek Yargı
Kurulları Başkanlarını, konuyla ilgili Bakanları, geçmişte hangi s i 
yasal partiye mensup olurlarsa olsunlar eski tecrübeli politikacıla
r ı , önemli Basın Kuruluşları Başkanlarını, konuyla ilgili öğretim
Üyelerini ve Bilim Adamlarını, Odalar Birliği, Barolar Birliği ve
İşçi Konfederasyonları Başkanlarını şeref konuğu konuşmacılar ola
rak toplantıya davet edebilir.
Bu toplantılara Parti Genel Başkanı, oturum başkanı sıfatıyla
başkanbk eder. Başkan konuyu ana hatlarıyla ortaya koyar, hiye
rarşiye uygun olarak arzu eden konuklara söz verir. Bu toplantı
larda tartışma açılmaz. Toplantıda bulunan partinin yetkili organ
ları aydınlatıcı konuşmaları dinlemekle yetinirler.
Toplantı davetiyesi durumun önemine göre, belirlenen bir
s ü r e önce, konu ve gündem belirtilerek şeref konuklarına gönde
rim*.
III. BÖLÜM
4. KISIM
GRUPLAR
T . B . M . M . GRUBU
MADDE 63- Partinin T . B . M . M . de en az 20 Milletvekili bulunması halinde parti grubu meydana getirilir. Partili Milletvekil
leri o partinin T . B . M . M . grubunu oluştururlar. Grubun kuruldu
ğu Parti Genel Başkanı tarafından T . B . M . M . Başkanlığına yazılı
olarak büdirilir.
liği»

Grubun yönetimi iç yönetmeliğe göre olur. Grup iç yönetme
grubun kurulduğu bildirildiğinden itibaren 15 gün içinde
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grubu oluşturan milletvekillerince hazırlanır ve grupta salt ço
ğunlukça kabul edildikten sonra T . B . M . M . Başkanlığına gönderi
l i r . Grup iç yönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykırı h ü 
kümler konulamaz.
GRUP YÖNETİM ORGANLARI
MADDE 64- Parti Genel Başkanı partinin T . B . M . M . grubu
nun da başkanıdır. Genel Başkan milletvekili değil ise parti grubu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile grup üyelerinden birisini
Grup Başkanı seçer. İlk i k i turda salt çoğunluk sağlanamaz ise
üçüncü toplantıda en çok oy alan seçilmiş olur. Ayrıca aynı usulle
iki de Grup Başkan Vekili seçilir. Grup Yönetim Kurulu Başkan,
Başkan Vekilleri hariç 10 asıl 10 yedek üyeden oluşur. Merkez
Karar ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri grup Yönetim Kurulunda
görev alamazlar.
Grup üyeleri her toplantı yıb başında o toplantı yılı için se
çilirler. Seçimler gizli oyla yapıür. Bu organlarda boşalma olursa
aynı usulle doldurulur.
Grup adına konuşmaya ve demeç vermeye Grup Başkanı,
Başkan Vekilleri veya Grup Sözcüsü yetkilidir. Belli konular için
ayrı grup sözcüleri seçilmesi mümkündür.
GRUP DİSİPLİN KURULU
MADDE 65- Parti Meclis
Milletvekilini Disiplin Kuruluna
Başkan, bir Başkan Yardımcısı
lantı üye tam sayısının en az
bulunanların salt çoğunluğu ile

Grubu, kendi üyeleri arasından 7
seçer. Bu kurul, aralarından bir
ve bir Sekreter Üye seçer. Top
2/3 çoğunluğu ile yapıbr ve hazır
kararlarını alır.

Partinin diğer disiplin kurullarının görev ve yetki alanına
giren disiplin cezalarını, partili milletvekilleri haklarında uygu
lamaya grup disiplin kurulu yetkilidir. Ancak partiden geçici veya
kesin çıkarma cezaları Müşterek Disiplin Kurulu tarafından verilir.
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GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
MADDE 66- Partinin T . B . M . M . grubu üyeleri;
66.1) T . B . M . M . çalışmalarında parti programına, partinin
temel prensiplerine, gizli oyla alınan bağlayıcı grup kararlarına
uymak ve bunları desteklemek zorundadırlar.
66.2) Grupça karara bağlanmayan hallerde T . B . M . M . deki
konuşma ve oy vermelerinde serbesttirler.
66.3) Meşru mazeretler dışında T . B . M . M . genel kurulların
da, komisyonlarında ve parti grubunun çalışmalarında hazır bulun
mak zorundadırlar.
İL GENEL MECLİSİ V E BELEDİYE MECLİS GRUPLARI
MADDE 67- İl Genel Meclisi Grubu
îl Genel Meclisi grubu, partili i l Genel Meclis üyelerinden
oluşur. Aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir
Sekreter seçerek çalışırlar. İl Genel Meclis Grubu, parti tüzük ve
programına ve kanunlara göre müşterek hareketi sağlar. İl Genel
Meclis Grubu, takip edecekleri politikayı parti İl Başkanlığı ile gö
r ü ş e r e k saptar ve uygular.
MADDE 68- Belediye Meclis Grubu
Belediye Meclisine partiden seçilen üyeler, bu meclislerin
parti grubunu o l u ş t u r u r l a r . Aralarından bir Başkan ve bir Sekre
ter seçerler. Partili Belediye Başkanı Parti Grubunun da üyesidir.
Belediye meclisi grubu, takip edeceği politika ve sorunların
çözümünü parti U başkanlığı ile müzakere ederek k a r a r l a ş t ı r ı r .
Partili Belediye Başkanı, grup kararlarına bağlı olmaz.
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III. BÖLÜM
5. KISIM
DENETİM
TEFTİŞ V E DENETLEME
MADDE 69- Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, tüm
teşkilatı, her kademe kendine bağlı olan kademeleri, her bakımdan
denetim, altında bulundururlar.
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, Büyük Kongre ta
rafından, i l yönetimleri, Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu
tarafından, ayrıca her kademe kendi kongresi tarafından denetime
tabi olur.
Her kademe, gelir ve giderleri hakkında kendi
kademeye her 6 ayda bir hesap vermekle mükelleftir.

üstündeki

PARTİ MÜFETTİŞLERİ
MADDE 70- Parti, Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu,
parti işlem ve işlerinin kanuna, Partinin Tüzük ve Programına,
yönetmeliklerindeki esaslara uygun olarak yürütülmesini takip et
mek ve parti çalışmalarını verimli hale getirmek için teşkilatı de
netlemek amacıyla yeteri kadar Parti Müfettişi görevlendirir. Müfettişlerin nitelikleri ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.
IV. BÖLÜM
MALİ İŞLER
PARTİ GELİRLERİ
MADDE 71- Partinin gelirleri şunlardır:
71.1) Giriş aidatı (1000-2000 T L . )
71.2) Üyelik yıllık aidatı (1000-100.000 TL)
(ödemeyenler Kongrede delege olamazlar)
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71.3) Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidatın tu
tarı Milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarının yarısını geçe
mez.
71.4) Milletvekili aidatının, ne kadarının grup çalışmaları
için ve ne kadarının Genel Merkeze ayrılacağına grup karar verir.
Ancak bu aidatın yıllık tutarı Milletvekili ödeneğinin net bir aylık
tutarını geçemez.
71.5) Parti bayrağı, flaması, parti yayınları v . b . n ı n satışın
dan sağlanacak gelir ile kimlik k a r t ı , defter, makbuz ve kağıtları
nın satışından elde edilecek gelirler.
71.6) Parti tarafından düzenlenecek balo, eğlence v . b . n ı n
faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
71.7) Parti mal varlığından sağlanacak gelirler,
Parti Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, partinin amaç
ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz malların kazanılmasına, devir
ve ferağına yetkilidir. Sahip olduğu taşınmazlardan gelir elde ede
bilir. Partinin ikâmeti ile amaç ve eylemleri için gerekli olanların
dışında taşınmaz mal edinemez.
71.8) Kanunlara uygun olarak kabul edilecek bağışlar.
GELİR MAKBUZLARI
MADDE 72- Partide gelirler makbuz karşılığında tahsil edilir.
Makbuzlar Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu tarafından bas
tırılır ve kademelere gönderilir. Makbuzlar seri ve sıra numarala
rına göre Genel Merkezde bir deftere yazılır ve kademelere gön
derilenlerin belgeleri de bu deftere kaydedilir. Makbuzların dip
koçanları Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye b i l 
dirilmesinden itibaren beş yıl müddetle saklanır. Makbuzda ve dip
kocanda, sağlanan gelirin t ü r ü , miktarı, alınan kişinin ad, soyad
ve adresi makbuzu tanzim ve geliri tahsil eden parti görevlisinin
ad, soyad ve imzası açıkça gösterilir.
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PARTİ PARALARININ MUHAFAZASI VB HARCANMASI:
MADDE 73- Partinin paraları bankada muhafaza edilir. Acil
ve müteferrik ihtiyaçlar için Genel Merkezde 200.000 T L . ; illerde
100.000 T L . ; ilçelerde 50.000 T L . avans, muhasip üye emrinde
bulundurulur.
Bütün harcamalar ve sözleşmeler, girişilecek yükümlülükler
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu Ue kademeler Yönetim
Kurulunun kararıyla olur. Ancak (50.000) T L . y e kadar harcamalar
için karara gerek yoktur.
Giderlere ait belgeler de 64.maddedeki esaslara uygun ola
rak muhafaza edilir. Partinin mali işlerine ait b ü t ü n hususlarda
Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümlerine kesinlikle uyulur.
BÜTÇE V E KESİN HESAPLAR
MADDE 74- Parti i l teşkilatı, bağlı ilçeleri de kapsayacak
şekilde hazırlayacağı yıllık bütçeyi ilgili takvim yılından önceki
ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderir. Aynı s ü r e içinde
hazırlanacak Genel Merkez bütçesiyle birlikte aralık ayı sonuna
kadar Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu tarafından incelene
rek karara bağlanır. Bütçeler bilanço esasına göre düzenlenir.
Parti Genel Merkezi ve ilçeleri de kapsayan i l bütçelerinin
kesin hesapları bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar hazır
lanır ve Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunda incelenerek
karara bağlanır.
Parti merkez teşkilatının kesin hesapları Büyük Kongrede, i l
ve ilçelerin kesin hesapları kendi kongrelerinde incelenerek karara
bağlanır. Kesin hesabın kabulü süresi biten Merkez Karar ve Ge
nel Yönetim Kurulunun ibrası demektir.
KESİN HESABIN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ
MADDE 75- Parti Genel Başkanı, Genel Merkez ve i l ve ilçe
teşkilatlarının kesin hesap cetvellerinin onaylı birer örneğini hazi87

ran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi olarak da
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.
YÖNETİM KURUTLARININ SORUMLULUĞU
MADDE 76- Her Yönetim Kurulunun başkan ve üyeleri, parti
parası ve mallarının muhafaza ve i y i yönetiminden partiye karşı
şahsen sorumludurlar.
Parti i l ve üçe kademelerinin, Genel Merkezin izni dışında
sözleşmelerle yükümlülük altına girmekten sorumlu oldukları gibi
bundan dolayı parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunulamaz.
MUHASEBE V E MALİ İŞLER
MADDE 77- Partinin bütün kademelerinde, b ü t ü n gelir-gider
cetvelleri, ve kesin hesapların nasıl hazırlanacağı, harcamaların
nasıl yapılacağı, muhasebe kayıt ve defterlerinin nasıl tutulacağı,
harcama belgelerinin nasıl düzenleneceği ve saklanacağı, sözleşme
lerin nasıl yapılacağı gibi para ile ilgili hususlar bir yönetmelikte
gösterilir.
V . BÖLÜM
SEÇİM İŞLERİ
KARAR YETKİSİ
MADDE 78- Partinin seçimlere tamamen veya kısmen girme
sine veya girmemesine karar verme yetkisi Merkez Karar ve Genel
Yönetim Kuruluna aittir.
MİLLETVEKİLİ ADAY TESBİTİ
MADDE 79- Parti üyesi olsun veya olmasın, Milletvekili
Adaylığı için partiye başvuranlara izin vermeye veya vermemeye
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu karar verir.
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79.1) Adayların ve Sıralarının Tespiti
önseçim, Siyasi Partiler Kanununda yazılı hükümlere göre, o
seçim çevresinde partiye kayıtlı olan bUtün üyelerin katılmasıyla
yapılır.
79.2) Aday yoklaması, aşağıda belirlenen partililerce yapılır,
a- Seçim çevresinde oturan ve üyelikleri devam eden parti
kurucuları
b - Eski Bakan ve Milletvekilleri
c- Eski İl ve İlçe Başkanları
d- Parti Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri
e- Parti Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri
f- Partili 11 Genel Meclis Üyeleri
g- Partili Belediye Başkan ve Üyeleri
h - Köy, Mahalle ve beldelerin üçe Kongresi delegeleri,
1- İlçelerin İl Kongresi delegeleri,
m- İllerin Büyük Kongre delegeleri
79.3) Merkez Yoklaması
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca, gizli oyla yapı
lan aday tespiti usullerinden biri veya birkaçı üe yapılır. Buna
Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca karar verilir.
79.4) Kontenjan Adayları
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca gizli oyla yapılır.
Aday listelerinin kesinleşmesinden önce, herhangi bir sebep
le bu listelerde boşalma olursa, bu boşluk Merkez Karar ve Genel
Yönetim Kurulu kararıyla doldurulur.
ö n seçim ve aday yoklaması seçim kurullarının gözetim, yö
netim ve denetiminde olur.
önseçim ve aday yoklamasında aday adaylarının
soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenir.
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listeleri,

MAHALLİ SEÇİMLER
MADDE 80- Mahalli seçimlerde usul ve süreç kuralları şöyle
dir:
80.1) İl merkezleri belediye başkanlığı için aday yoklama
larına katılmak isteyenlerin katılabilmeleri partili olsun veya ol
masın Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.
80.2) îlçe ve kasaba belediye başkanlığı için aday yoklama
larına katılmak isteyenler, partili olsun veya olmasın bağlı olduk
ları ilçe Yönetim Kurulunun kararı ve i l Yönetim Kurulunun ona
yıyla olur.
80.3) Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu, i l yönetim
kurullarının, bu konudaki kararını değiştirerek kendisi yeni bir
karar verebilir. Karar kesindir.
80.4) İl genel meclisi ve belediye m e c l i s i üyeliği için aday
adaylığı, i l yönetim kurullarının bu kararları, Merkez Karar ve
Genel, Yönetim Kurulu değiştirip yerine başka karar alabilir. Bu
karar kesindir.
80.5) Belediye Başkanlığı için bir, Belediye Meclisi üye ade
di kadar asıl ve o kadar yedek aday belirlenir. İl Genel Meclisi ve
seçim çevresi için tespit olunan asıl aday kadar da yedek aday
saptanır.
Aday tesbit ve sıralaması her i k i usulde de y a r g ı , yönetim,
gözetim ve denetiminde y a p ı l ı r .
Aday yoklaması usulünün uygulanması halinde oy kulla
nacakların seçmen üsteleri, üye ve kayıt defteri seçimden en az 30
gün önce üçe seçim kuruluna v e r ü i r . 25 gün içinde parti Yönetim
Kurulu binalarında ve ilçe seçim binasında asılarak ilân olunur.
80.6) Belediye başkan ve belediye meclis üyeleri, aday yok
lamasında oy kullanacak seçmenler, tüzüğün 79. maddesinde belir
tilmiş olanlardır.
İl genel meclisi üyeleri için de aynı şekilde aday yoklaması
yapılır.
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Her seçmen oturduğu yerin aday yoklama seçmen listesine
kayıt olur.
80.7) Yerel seçimlerde aday listesinin önseçim usulü ile ya
pılmasına karar verilmesi halinde Cumhuriyet Savcılığınca seçim
kuruluna gönderilecek seçmen listelerinde ismi bulunan ve üye ka
yıt defterlerin de kayıtlı olan üyeler oy kullanabilirler.
Yerel seçimlerde, aday tesbitiyle ilgili hususlar, ayrıca çıka
rılacak bir yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.
V I . BÖLÜM
HÜKÜMET KURMA VEYA KOALİSYONLARA GİRME
MADDE 81- Hükümet kurmaya, koalisyonlara iştirak etmeye
veya çekilmeye karar verme yetkisi Merkez Karar ve Genel Yöne
tim Kuruluna aittir. Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunun bu
konudaki kararına uymayanlar partiden çekilmiş sayılırlar.
Partili Bakanlar, partinin genel politikasına, temel ilkeleri
ne, yetkili kurullarının kararlarına aykırı davranışlarda buluna
mazlar. Genel Başkan ve Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulu,
hükümet ile parti genel Yönetim Kurulu ve T . B . M . M . grubu ara
sında ahenk ve işbirliğini sağlar.
MERKEZ KARAR V E GENEL YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNDEN HÜKÜMETTE GÖREV ALABİLECEK OLANLAR
MADDE 82- Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulundan,
Genel Başkan dahil olmak üzere en çok 10 kişi, hükümette görev
alabilir. Bu sayı aşılırsa Genel Başkanca uygun görülenler k u 
ruldaki görevlerini bırakırlar, çekilenlerin yerine sırasıyla yedek
ten üye alınır. Çekilenler Genel Başkan Yardımcısı veya Genel
Sekreter ise yerlerine Merkez Karar ve Genel Yönetim Kurulunca
yeni kişiler seçilir.
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YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI
MADDE 83- Siyasi Partiler Kanunu ile Parti Tüzüğünün ge
rekli kıldığı yönetmeliklerin kabulü ve y ü r ü r l ü ğ e konması Merkez
Karar ve Genel Yönetim Kurulunun yetkisi dahilindedir.
TÜZÜKTE HÜKMÜ BULUNMAYAN HALLER
MADDE 84- Parti tüzüğünde, hükmü bulunmayan hallerde S i 
yasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları, T . B . M . M . iç t ü z ü ğ ü ,
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununun ilgili hükümlerine
göre işlem yapılır.
PARTİNİN KAPANMASI
MADDE 85- Partinin kapanmasına karar verme yetkisi Siyasi
Partiler Kanununun 109. ve 110. maddelerine göre Parti Büyük
Kongresine aittir.Partinin başka bir parti ile birleşmesine de Bü
yük Kongrece karar verilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 86- Bu tüzük hükümleri partinin tüzel kişilik kazan
masıyla birlikte y ü r ü r l ü ğ e girer.
Tüzük değişikhkleri Büyük Kongrenin kabulü ile y ü r ü r l ü ğ e
girer.
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