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KÜTÜPHANESİ 



CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ 

T Ü Z Ü Ğ Ü 

Partinin adı, Genel Merkezi : 

M a d d e 1 — Cumhuriyetçi Köylü Mil let Par
tisi adiyle siyasî bir parti kurulmuştur. Partinin 
Genel Merkezi Ankara 'dadı r . Lüzum görülen yer
lerde, bu tüzük hükümlerine göre şubeler açılır. 

Partinin mevzuu ve gayesi : 

M a d d e 2 — Gerçek demokrasinin kurul
masına hizmet etmek ve tatbikatını ciddî mura
kabeye tâbi tutmak, programında kabul edi l 
miş fikirleri tahakkuk ettirmek suretiyle, Türk 
Milletinin refah ve saadetini temin etmek üze
re, kanunlar ve tüzüğündeki hükümler dairesin
de faal iyette bulunmaktadır. 

Partiye girmek ve çıkmak ; 

M a d d e 3 — A) Partiye girmenin şartları : 

a) Partiye üye olacaklar ın, Türk vatandaşı 
bulunmaları , 

b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sa

hip o lmalar ı , 
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c) Ağır hapis veya zimmet, ihtilas, irt ikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcıl ık, sahtecilik, inancı 
kötüye kul lanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş ol
mamalar ı , 

d) Türk Milletinin istiklâl ve bütünlüğünü 
parçalamayı hedef futan veya insan haklar ına 
aykı r ı , Cumyuriyet ve Demokrasi esaslarına uy
mayan ideolojilere saplanmamış veya komünist 
temayüllü tan ınmamı ; bulunmalar ı , 

e) Türk kültürünü benimsemiş ve partinin 
program ve tüzüğünü kabul etmiş olmalar ı . 

f) Partinin prensiplerini samimi olarak be
nimsediğini gösterecek bir hüviyete sahip bulun
malar ı , kötü şöhret sahibi o lmamalar ı . 

g) Partiden kesin şekilde ihraç edilmemiş 
olmaları lâzımdır. 

Partiye girme şartlarını haiz olanlar, iki 
partilinin imzalayacağı bir varaka ile müracaat 
ederler. Tanıtmayı yapan Partililer, müracaatçı
nın Partiye girme şartlarını haiz olduğunu tekef
fül etmiş sayılırlar. 

Müracaat alâkal ının ikametgâh veya iş ye
rinin, bağlı bulunduğu idarî taksimata göre, ilçe
de ise ilçe idare kuruluna, ilde ise il idare ku
ruluna yapıl ır . 
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Müracaat olunan idare kurulunun kararıyla 
kayıt muamelesi tekemmül eder. 

Partiye girmek için müracaat lar ı reddolu-
nanlar la partililer bir üst kurula itiraz edebilir
ler, itiraz üzerine verilecek karar Gene l idare 
Kurulunun tasdiki ile kesin leşir. 

Partiye girme şartlarını haiz olmadıkları 
halde, tüzüğe aykırı şekilde üye kaydedilenler 
hakkında ıttıla tarihinden itibaren 3 ay İçinde 
her idare kurulunun re'sen veya partilieİrin biz
zat itiraz haklar ı vardır. İtiraz, İl Haysyiet Di-
vanlannca tetkik edilir, karara bağlanır . Karar 
itiraz edenle itircz olunan üyeye tebliğ edilir. 
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde taraf lar 
Yüksek Haysiyet Divanına müracaatla karar tas
hihini ta lep edebilirler. Genel idare Kuurlu d a , 
bizzat İtiraz hakkını kullanabilir. Yüksek Haysi
yet Divanının vereceği karar kesindir. 

Haysiyet Divanlarının kesin karar ına kadar 
İdare Kurulları kayıtlı üyenin Parti ile alâkasını 
muvakkaten kesebilir. Şikâyet üzerine veya Re
sen Gene l İdare Kurulu bu karar hakkında ke
sin hüküm verir. 

B) Parti üyeliği sıfatının kaybolması : 

a) Partiden ayrı ldığını bulunduğu k a d e 
meye yaz ı ile bildiren veya basına açıklayan 



veya basket partiye girdiği anlaşılan üyenin kay
dı silinir. 

b) Patri üyeliğinin gerektirdiği vasıfları 
sonradan kaybedenler le , part iden Haysiyet Di-
vanlarınca kesin şekilde çıkarılanların üyelik sı
fat ı sona erer. 

c) Partiden istifa edenler tekrar partiye 
a l ınmazlar . İstisnalar hakkında istifanın sebep, 
şekil, şart ve mahiyetine göre ancak Gene l İda 
re Kurulu partiye al ınma karar ı verebilir. 

Parti üyeliği ve vazifeleri : 

M a d d e 4 — a) Üyeler, Partinin program 
ve hizmetlerini her vesile ve fırsattan fayda lana 
rak vatandaşlara duyurup an la tmaya çalışırlar. 

b) Ahlâk ve kanun hâkimiyetini her şeyin 
üstünde tutarak bunu sözleriyle ve hareketleriyle 
teyid ederler. 

c) Bütün vatandaşlar arasında şuurlu bir 
sevgi ve saygı anlayışına d a y a n a n , samimî kar
deşlik havası yara tmaya ve yaşatmaya çalışır
lar. 

d) Yurddaşiara kin, nefret, part izanlık g i 
bi zarar l ı duygular ve fikirler aşı lamak suretiyle 
mîllî huzuru sarsmaya ve bozmaya çalışan fikir, 



hareket ve teşebbüslerle mücadele etmeyi vatan 
sevgisinin icabı sayarlar. 

e) Parti üyeliğini, parti vazifelerini , parti* 
nin kendilerine tevdi ettiği her türlü hizmetleri ne 
kendileri ve ne de başkaları için hususî menfaat 
vasıtası yapamaz la r . 

f) Üyeler vazifelerini i fada şahsî emniyet 
ve refahlarının dışında ve üstünde âmmenin re
fah ve saadetine hizmet şuuru İle hareket eder
ler. 

g) Kendilerine tevdi edilen işleri tam bir 
dürüstlük ve feragat le yapar lar . Kanuna göre ve 
kabul ettikleri a idat ı verirler. Taahhütlerini i fayı 
ahlâkî bir vecibe, part iye bağl ı l ığ ın, saygı ve 
sevginin tabiî neticesi sayarlar. 

h) Parti İçerisinde huzur ve tesanüdün y a 
pıcısı ve samimî bekçisi olan üyeler kırıcı, yıkıcı 
ve partinin birliğini ve itibarını küçük düşürücü 
fiil ve hareketleri önlemeyi vazi fe sayarlar. 

Üye kayıt yeri ve nakli : 

M a d d e 5 — Parti üyelerinin kayı t lar ı , ilçe
de İlçe Kurulu; İ lde İl Kurulu taraf ından tutulur. 

Yer değiştiren üye yeni ikametgâh veya iş 
yerinin bağl ı bulunduğu İdare kuruluna müracoat 
ederek kaydının naklini yaptırır . 
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Parti Temsilcisi : 

M a d d e 6 — Parti İdare Kurulu bulunmayan 
her yerde lüzumunda bir parti temsilcisi bulun
durulabilir. Parti işleri bu temsilci vasıtasiyie dü
zenlenir. 

Parti İşlerinin yürütülmesi : 

M a d d e 7 — Parti İşleri Genel İdare Kurulu, 
İl ve ilçe İdare Kurulları ve temsilcileri vasıtasiy
ie yürütülür. 

Genel İdare Kurulu, Müfettişlik, il ve İlçe 
kademelerine bağl ı o larak Gençlik ve Kadın Kol
ları kurabilir. 

Parti İdare kurulları kendiliklerinden veya 
üst kurullarının isteği veya kongrelerinin kararlar ı 
ile Danışma Kurulları daimi veya geçici ihtisas 
komisyonları kurabilirler. 

Bir üye bîrden z iyade kademede vazi fe a la 
maz. 

Parti Kademeleri : 

M a d d e 8 — a ) Genel İdare Kuurlu, Ge
nel Başkan dahi l , 15 — 2 1 , 

b) İl İdare Kurulu, Başkan dahi l , 7 - 1 5 , 
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c) İlçe İdare Kurulu, 5 - 1 1 
üyeden teşekkül eder. 

Kademelerin seçim farzı : 

M a d d e 9 — a) Parti Genel Başkanı Bü
yük Kongrece, il ve İlçe Başkanları kendi kon
grelerince delegeleri arasından doğrudan d o ğ 
ruya, 

b) İdare Kurulları üyeleri ise bir misli ye
dekleriyle beraber kendi kongreleri ta ra f ından , 
liste halinde seçilirler. 

c) Seçilenler bir faal iyet devresi için vazi 
fe görürler. 

Seçim Usulü -. 

M a d d e 10 — Parti işlerinde seçimler gizli 
oy, açık tasnif usulü ile yapıl ır . Ancak Kongre
lerde Başkanlık Divanı, de lege ve komisyon se
çimleri ile Kongreleri temsilen gidecek heyetler 
seçiminin açık oyla yapımlasına Kongre karar 
verebilir. 

İdare Kurutlarında vazife taksimi : 

M a d d e 11 — Kongrece seçilen idare ku
rulları azamî 48 saat içinde toplanarak a ra la 
r ında vazife taksimi yapar lar . 
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a ) Genel İdare Kurulu 2 Başkan Yardım
cısı, 1 Gene l Sekreter, 2 Genel Sekreter Yard ım
cısı ve 1 Muhasip, 

b) II İdare Kurulu 1 Başkan Yardımcısı, 1 
Sekreter, 1 Sekreter Yardımcısı, 1 Muhasip, 

c) İlçe İdare Kurulu 1 Başkan, 1 Sekreter, 
1 Muhasip seçer. 

Seçim neticeleri tutanakla tesbit edilir ve 
İdare Kurulunun karar defterine geçirilir. Rey pu
sulaları ve tasnif cetveli zarf içinde muhafaza 
edilir. 

Kurula seçilenlerin tasdikli listelerinin bir ör
neği üst kademeye, diğer bir örneği de mahal
lin en yüksek Mülkiye âmirine tevdi edilir. 

Hey'ethrin vazife ve selâhiyetleri : 

M a d d e 12 — a) İl ve İlçe Başkanları, va
zifeli oldukları çevrelerde idare kurullarının ka
rarları dairesinde parti işlerini idare ve partiyi 
o çevrede temsil ederler. Başkanın yokluğunda 
vekili , onun da yokluğunda bu vazifeyi sekreter 
görür. 

b) İdare Kurulları mer'i kanunlar dairesin
de ve part i program ve tüzük hükümlerine ve 
Genel idare Kurulunun aldığı karar lara uygun 
olarak çalışırlar. 



c) Her kurul üst kurulların karar ve tal i 
matına riayete mecburdur. Ancak kanuna ve tü 
züğe aykır ı görülen hususlarda karar ve ta l imat ı 
veren kurulun üstünde bulunan kurula müracaat
la a l ınan karar ve verilen tal imatın tashihi ta le
binde bulunabilir. 

d) Parti kademelerince yapı lan mukavele 
ve tasarruflardan doğacak her türlü mes'uliyet o 
kademeye aittir. 

Parti Genel Başkanı .¬ 

M a d d e 13 — a ) Genel Başkan partiyi 

program ve tüzük hükümlerine göre temsil eder. 

Haysiyet Divanları dışında kalan bütün Parti teş

kilâtının tabit Başkanıdır. 

b) Hükümet ve diğer part i lerle temaslar 
yapar . 

c) Parti hizmet ve çalışmalarının gerektir
diği tedbirleri al ır . 

d ) Parti ad ına beyan la rda bulunur. Partiyi 
ancak bu beyanat ilzam eder. 

e) Yetkili kurullarca a l m a n karar lar ın tat
bikine nezaret eder. 

f) Propagan'da gezileri yapar. 



g) Gene l Başkanın yokluğunda propagan
d a işlerine bakan yardımcısı, onun d a yokluğun
da teşkilât işlerine bakan yardımcısı ayni vazi fe
leri Başkan a d ı n a yürütürler. 

h) Gene l Başkan belli bir işin kendi ad ına 
yapılmasını Genel idare Kurulundan bir üyeye 
verebilir. 

Gene/ Başkan Yardımcı/arı : 

M a d d e 14 — Genel Başkanın biri Propa
g a n d a , diğeri Teşkilât işlerini sevk ve idare et
mek üzere 2 yardımcısı vardır. 

A) Propaganda Başkam : 

a) Gene l Başkanın tal imatı dairesinde ve 
lüzumunda partinin sözcülüğünü yapar . 

b) Genel Başkanın yokluğunda ona vekâ
let eder. 

c) Her türlü yayın ve p r o p a g a n d a işlerini 
tanzim, sevk ve idare eder. 

d) Partinin basınla münasebetini ve haber 
a lma işlerini düzenler. 

e) Genel Başkanın kendisine tevdi edeceği 
başkaca işleri görür, 



B) Teşkilât Başkam : 

a) Bütün iller teşkilâtının işlerini Genel 
Sekreterlik vasıtasiyle yürütür. 

b) Gene l İdare Kurulu kararlarının tatbi
kini sağlar. 

c) Genel Sekreterliğin görevine dahil işle
rin yapılmasına nezaret eder. 

d) Teşkilâtı teftiş, murakabe ve tevsi için 
lüzumlu tedbirleri alır. Genel Başkanın seyahati
ni tanzim eder. 

e) Kademe kongrelerinin yap ı lacağı z a m a 
nı ve bu kongrelerle Gene l İdare Kurulu a z a l a 
rının ve Partili milletvekillerinin temas şekillerini 
hazırlar. 

Genef Sekreter : 

M a d d e 15 — a ) Genel Sekreterlik Parti 
teşkilâtının müracaat yeridir. 

b) Partiyi mahkemelerde, Devlet da i re ve 
müesseselerinde ve üçüncü şahıslarla hukukî mua
mele ve münasebetlerde Genel Sekreter temsil 
eder. Bu yetkiyi Sekreterin Yardımcıları d a haiz
dir. 

c) Genel Sekreter Genel İdare Kurulunun 

13 



ve Başkanlık Divanının karar ve tal imatlarını teş
kilâta tebliğ eder. 

d) Selâhiyetli organlar ın kendisine tevdi 
edeceği işlemleri yapar . 

Genef idare Kvruh s 

M a d d e 16 — a) Genel İdare Kurulu, mer'i 
kanunlar, tüzük, program ve Büyük Kongre ka
ra r lan dairesinde partiyi temsil, sevk ve idare 
eder. Ve muktazi karar lar ı alır. 

b) Genel İdare Kurulu mesaisini tanzim ve 
müzakere usulünü kendisi tesbit eder. 

c) Gene l İdare Kurulu tüzük, program ve 
parti menfaatlerine aykır ı gördüğü bütün îşlenv 
İeri tashih edebilir. 

d ) Adayl ık talimatnamesi hazır lar . V e par
ti a d a y yoklama kurulu teşkil şeklini düzenler. 

e) Kanun hükümlerine göre. Gene l Merkez 
adaylar ın ı ve bunların listedeki sıralarını tesbit 
eder. 

f ) Gene l İdare Kurulu yeter derecede faa 
liyet göstermeyen ve üyeleri arasında geçimsiz
lik veya anlaşmamazl ık bulunan İdare Kurullarını 
kısmen veya tamamen değiştirebilir. Bu hal lerde 
Müteşebbis Hey'etler kurar. 

14 



g) Tüzüğe aykır ı veya parti tesanüdünü 
bozan hareketler vukubulduğu takdirde Gene l 
İdare Kurulu kademe kongrelerini ve neticeleirni 
hükümsüz sayabilir. V e yeni kongreler yap ı lma 
sına karar verebilir. 

Genel İdare Kurulunun iznini a lmak şartiyle 
İl İdare Kurullon d a bu yetkileri kullanabilirler. 

h) Cemiyetler kanununun kabul ettiği {art
lara uygun ta rzda gayr i menkul iktisap ve tasar
rufu, devir ve fe rağ için karar alır ve İl Kurul
larına selâhiyet verebilir. 

i) Parti gelirini art ı rmak için her türlü ted
bir ve çareleri a rar , lüzumlu karar lar ı alır. 

j) Parti Tüzüğünün müphem ve tefsire muh
taç maddelerini yeni bir hüküm i fade etmemek 
ve progıomm ruhuna uygun olmak sortiyle tefsir 
eder. 

k) Lüzumu hal inde bütçeye tahsisat i lâve
sine, muayyen hususlara sarfedilmek üzere İstik
raz akdine karar verebilir. 

Parti Danışma Kurulu ı 

M a d d e 17 —• Gene l İdare Kurulu, lüzumlu 
göreceği mevzularda İstişarelerde bulunmak üze
re İlim ve İhtisas erbabından müteşekkil bir Mer-
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kez Danışma Kurulu teşkil edebilir. Danışma Ku
rulunun üye sayısını, çalışma şekil ve mevzuunu 
Genel idare Kurulu tesbit eder. 

İdare Kurullarının toplanması : 

M a d d e 18 — idare Kurullarının en a z a y d a 
bir defa toplanması mecburidir. İzinsiz veya 
özürsüz arka a r k a y a 3 toplantıya k a t ı l ^ y a n 
üye istifa etmiş sayılır. Ancak, iki oturuma ge l 
meyen üyeye gelecek oturumun yeri , gün ve sa
ati ve iki oturuma gelmediği bildirilerek uyarma 
yapıl ır . Buna rağmen gelmez ise karar la kurul 
üyeliği sıfatı düşürülür yerine yedek üye davet 
edilir. 

Genel Muhasip : 

M a d d e 19 — Genel Muhasip merkez teşki
lâtının malî işlerini yürütür. V e İller teşkliıâtnın 
malî işlemi murakabe eder. 

KONGREYE AİT HÜKÜMLER -. 

Büyük Kongre : 

M a d d e 20 — Parti Büyük Kongresi Gene l 
İdare Kurulunun tesbit edeceği yer ve z a m a n d a 
toplanır. Bu kongrenin yapı ld ığ ı tarihten iki yı l 
sonra mutad toplanması şarttır. Ancak lüzum ve 
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zarurete binaen müddetin en geç 6 a y uzatı lma
sına Genel idare Kurufu karar verebilir. M u t a d 
toplantı Ekim veya Kasım ay ında yapıl ır . 

Büyült Kongrenin teşekkül tarzı : 

M a d d e 21 — Büyük Kongre, 

a) Gene l Başkan, Gene l Idcre Kurulu üye
lerinden, 

b) il Kongrelerince mürettep delegelerin 
onda bîri nisbetinde seçilecek delegelerden, 

c) Parti Meclis grubu mevcudunun üçte biri 
nisbetinde seçeceği üyelerden, 

d) Kadın ve Gençlik Kollarının Genel Mer 
kez Başkan ve üyelerinden 
terekküp eder. 

(/ ve (İçe Kongreferi : 

M a d d e 22 — il ve ilçe kongreleri her yıl 
Genel İdare Kurulunca tesbit edilecek tarihler 
arasında yapıl ır . 

a) İl kongreleri , İlçe kongrelerindeki mü
rettep de lege adedinin beşte biri kadar seçilecek 
delegelerle İl Başkanı ve il İdare Kurulu üye'e-
rinden, varsa İl Gençlik ve Kadınlar Kolu Başkan 
ve İdare Kurulu üyelerinden teşekkül eder. 
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b) İlçe kongreleri , kendi çevrelerinde bu
lunan muhtarl ık 'ardaki partililerin seçecekleri 
ikişer delege ile ilçe idare kurulundan, varsa 
gençlik ve kadınlar kolu başkan ve idare kurulu 
üyelerinden! teşekkül eder, 

idare kurutlarının kongreye İştirak tarzı ; 

M a d d e 23 — İdare kurullarına dahil Baş
kan ve üyeler ancak ibra' lar ım müteakip dele
geler gibi kongre faaliyetlerine katılabilirler. 

Kongrelerin davet tarzı : 

M a d d e 2 4 — Kongrelerin toplanacağı yer, 
tarih ve saati gündemlerîyle birlikte toplanma 
zamanından en a z 3 gün evvel günlük iki ga -
gezete ile i lân edilir. G a z e t e bulunmayan yer
lerde mûtad İlân vasıtalarından istifade olunur. 
Bu müddet içinde keyfiyetin kanun gereğince 

mahallin en yüksek mülkiye âmirine bildirilmesi 
şarttır. 

Kongre/er/n açılışı ve Delegeliğe itiraz : 

M a d d e 25 — Kongreler idare kurulları baş
kan ve yokluğunda vekilleri veya tevkil edeceği 
bir üye taraf ından yapı lacak yoklama ile dele
gelerin en a z yarısından bir fazlasının mevcut 
olduğu anlaşıldıktan sonra açılır. Yoklama delege 
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kortlarının sayımı ile de olabilir. Nisap hasıl ol
mazsa toplantı ertesi günün ayni saatine bırakılır. 
Ertesi günü mevcut He faal iyete başlar. Ancak 
Büyük Kongrede nisap sağlanamazsa toplantı üç 
gün sonraya tehir edilir. Tehir sebebi ve günde
mi kanun gereğince ilân edilir, mahall in en yük
sek mülkiye âmirine bildirilir. Yoklama yalnız 
mevcudun adedini tayin için deği l , seçilen dele
gelerin tüzük hükümlerine uygun şekilde seçilip 
seçilmediğinin de tesbitine şâmildir. Delegeler 
için itiraz vaki olursa kongre gündeminin müza
keresine başlamadan evvel açık reyle 5 kişilik bir 
komisyon seçer ve itirazı bu komisyona tetkik 
ettirir. Komisyonun tanzim edeceği rapor sözcü
sü taraf ından kongreye arzedilir ve açık reyle 
karara bağlanır . Karar kat'idir. Raporun karara 
bağlanmasına kadar hakkında İtiraz vaki olan 
delege müzakerelere iştirak eder ve rey verir. 
Ancak kendisi hakkındaki kararda rey kullana
maz. Komisyon raporunun müzakeresinde dele
geliğine itiraz olunan üye ile komisyon sözcüsün
den başkasına söz verilemez. Delegeliğe itiraz 
hakkındaki rapor karara bağlanmadıkça idare 
heyetleri seçimine geçilemez. 

Kongre Faaliyetleri : 

M a d d e 2 6 — Yapı lan yok lamada nisap ha
sıl olduğu takdirde kongreye başlanacağı bildi-
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rilir. Çalışmaların intizamla sevk ve idaresini te
min için evvelâ delegeler arasından kongre baş
kanı seçimi yapıl ır . Kongre başkanı seçimini i d a 
re kurulu başkanı veya tevkil edeceği idare ku
rulu üyesi yapar . Kongre başkam belli olunca 
derhal yerini alır ve Başkanlık Divanı seçimlerini 
bizzat idare eder. 

a) Büyük Kongre İçin bir başkan, iki baş
kan vekili, ve dört ilâ sekiz kâtip seçilir. 

b) II ve İlçe kongreleri İçin bir başkan, 
vekili, iki i lâ dört kât ip seçilir. 

Kongrenin vazife ve selâh'ıyetleri : 

M a d d e 27 — a ) Faaliyet ve hesap rapor
larını müzakere ve bir ka ra ra bağ lamak . 

b) Bütçeyi tasdik etmek, 

c) İdare Kurullariyle Haysiyet Divanlarını 
seçmek, 

d) Delege seçmek, 

e) Partiye ait bilcümle hususlar hakkında 
kararlar a lmaktan 

ibarettir. 

Kongrenin zabıt hülâsaları : 

M a d d e 28 — Kongrelerde yapı lan işlemler 
ve a lman kararlar aynen, müzakereler ise hülâ-
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soten zapta geçirilerek Başkanlık Divanı taraf ın
dan imza edilir ve Kongre Başkam taraf ından 
mühürlenerek yeni seçilen İdare Kuruluna tevdi 
olunur. 

Kongre zabıt larının parti arşivinde muhafa
zası şarttır. Bu zabıt ların lüzumu halinde açl ıma-
sı ancak İdare Kurulu veya Başkanlık Divanı mu
vacehesinde olabilir. Zabıt lar ın açılışı ve k a p a 
nışı ve niçin açıldığı ayrı bir zabıt la tevsik olu
nur. 

Parti Tüzüğünün Tâdili : 

M a d d e 29 — Parti Tüzüğünün tâdili Genel 
İdare Kurulunun veya Büyük kongrede hazır bu
lunan delegelerin beşte birinin yazı l ı ta lebi üze
rine gündeme ithal ve ekseriyetle tadil edilir. 

Parti programında tadilât Genel İdare Ku
rulunun veya Büyük Kongrede hazır bulunan de
legelerin üçte birinin yazı l ı talebi üzerine günde
me ithal ve üçte iki ekseriyetle yapıl ır . 

Kongre/erin fevkalâde toplantıya çağırıl
ması ! 

M a d d e 30 — a) Büyük Kongrenin müdde
tinden evvel toplantıya çağırılması Gene l idare 
kurulunun kararı veya Büyük Kongre delegeleri 
nin beşte birinin imzasını havi bir önergenin G e 
nel Başkanlığa tevdii ile mümkün olur. 
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Fevkalâde kongrenin toplantısına karar veri
lip toplantı tarihinin ilânı anında Kongrelerini ik
mal etmiş olan iller yeni seçilen delegeler le , d i 
ğer iller ise eski kongre delegeleriyle (Müteşeb
bis kurulların üyeleri delege olarak) Büyük Kong
reye iştirak ederler. 

b) il ve ilçe Kongrelerinin fevkalâde top
lantıya çağırılması için kendi idare kurullarının 
kararı ve Genel idare Kurulunun tasdiki lâzımdır. 

Fevkalâde kongrelerde gündeme dahil mad
deler dışında müzakere cereyan edemez. 

Parti Meclis Grubu : 

M a d d e 31 — Her Meclise seçimle katılmış 
partili üyeler bir a r a y a gelerek o Meclisin Parti 
Grubunu teşkil ederler. Parti Meclis gruplarının 
teşkilât, vazi fe , selâhiyet ve çalışma tarz lar ı G e 
nel İdare Kurulunun tanzim edeceği ta l imatname 
île düzenlenir. 

Türk/ye Büyük Millet Meclisinin partili üye 
terinin vazifeleri : 

M a d d e 32 — o) Meclis çalışmalarında par

ti programına ve Büyük Kongre karar lar ına uy

makla ve bunları desteklemekle mükelleftirler. 
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b) Grup ve komisyonlara katı lanlar grup
ça karara bağ lanmayan hususlarda oy vermekte 
serbesttirler. 

c) Parti a idat ından başka kabul ettikleri 
miktarda para yardımı yopar lor . 

Grup Haysiyet Divanı : 

M a d d e 33 — Parti Meclis Grubu üyelerinin 
aykırı fiilleri parti program ve tüzüğüne ve ka 
rar lara uymayan hareketleri hakkında disiplin 
yönünden takibat y a p m a k üzere kendi a ra la r ın 
da her yı l 9 kişilik Grup Haysiyet Divanı seçer
ler. Grup Haysiyet Divanı üyeleri kendi ara lar ın
dan birini başkan seçerler ve tam üye sayısının 
ekseriyetiyle karar verirler. Partili milletvekilleri
nin ve Meclis üyelerinin grup içinde ve dışında 
parti program ve tüzüğüne aykır ı hareketleri 
hakkında partiden çıkarma kararını grup haysi
yet divanı İle yüksek haysiyet divanı birlikte 2 / 3 
reyle verir. Müşterek haysiyet divanına grup hay
siyet davnı reisi başkanlık eder. 

Haysiyet Divanları .• 

M a d d e 34 — a) Yüksek Haysiyet Dîvanı 
7 - 9 ve İl Haysiyet Divanı 5 - 7 üyeden teşek
kül eder. ve kendi kongreleri ta ra f ından seçilir
ler. 
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b) Haysiyet Divanlar ı , seçimlerini müteakip 
idare kurulları taraf ından toplantıya davet olu
nur. Bu toplantıda ara lar ından bir başkan, bir 
başkanvekili ve bir sekreter seçer. Çalışma prog-
ramlariyle usullerini bizzat tanzim ederler. Hay
siyet divanları ekseriyetle toplanır lar. V e mevcu
dun ekseriyetiytle karar verirler. Haysiyet Divan
larının toplantp toplanmadığını idare kurulu baş
kanları denetler. Arka a rkaya özürsüz ve izinsiz 
3 toplantıya gelmeyen üyenin yerine yedeği ça
ğırılır. 

Haysiyet Divanlarına müracaat şekli s 

M a d d e 35 — Bir hâdisenin haysiyet diva
nına intikali için bir partinin veya şikâyet edilen 
partilinin kayıtlı bulunduğu idare kurulundan bi
rinin yazı l ı şikâyette bulunması ve şikâyet olunan 
üyenin kayıtlı olduğu idare kurulunca sevk kararı 
verilmesi lâzımdır. Ancak Genel İdare Kurulu 
muttali olduğu her hâdiseyi ilgili haysiyet diva
nına intikal ettirebilir. İhraç karar lar ı hariç, hay
siyet divanlarınca verilen kararlar kat'îdir. 

M ü e b b e d ihraç kararlarının itiraz mercii 
Büyük Kongre, muvakkat ihraç kararlar ının ise 
Yüksek haysiyet divanıdır. Bu kararlar re'sen a l â -
kalr haysiyet divanlarınca mercilerine intikal et
tirilmek üzere Gene l idare kuruluna tevdi edilir. 
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i! İdare Kurullariyle İl Haysiyet Divanı üye
leri hakkında Yüksek Haysiyet Divanınca, Parti 
Genel İdare Kurulu ile Yüksek Haysyiet Divanı 
üyeleri haklar ında takibat büyük kongreye aittir, 

Kararın infazı : 

M a d d e 36 — Kaf iyet kesbetmedikçe hiç 

bir karar infaz olunmaz. Ancak işin Haysiyet Di-

vanalr ına tevdiinden evvel vazifeli idare Kurul

ları taraf ından ihtiyati tedbir cümlesinden olmak 

üzere karar sonuna kadar şikâye toluan parti l i

nin muvakkaten parti ile alâkasının kesilmesine 

karar verilebilir. Haysiyet Divanları d a evrakın 

tevdiini müteakip bu tedbiri alabi l ir . Bu karar lar 

aleyhine hiç bir mercie müracaat o lunamaz. Hay

siyet Divanları evrakın kendilerine tevdiinden 

itibaren en geç üç ay içinde karar verirler. 

Mürûr-u zaman ; 

M a d d e 37 — Takibat müruru zamanı şi
kâyete mevzu olan fiil ve hareketin vukuundan 
İtibaren 1 yıldır. Ancak şikâyet üzerine takibata 
başlanıp da henüz neticelendirilemeyen husus
larda müruru zaman şikâyetin vukuu tarihinden 
itibaren iki yı ldır. 
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Disiplin takibini gerektiren fiiller ve ceza
lar : 

M a d d e 38 — Takibi gerektiren fiiller şun
lardır : 

a) Partinin program ve tüzüğüne, 

b) Genel kongre karar lar ına karşı gelen
ler, 

c) Yönetmelik hükümlerine ve part i . G e 
nel idare Kurulu ve Başkanlık Divan ıkarar lar ına 
uymayanlar , 

d) idare Kurulları tara f ından program ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak verilen karar la 
ra karşı gelenle, 

e) Gerçeke aykırı olarak partice kendisi
ne vazife ve yetki verilmiş gibi gösterenler, 

f) Parti teşkilâtı içinde tesanüd bozanlar , 

ırkçılık, yerli ve yabancı l ık gibi ayırıcı davranış

ta bulunanlar, 

g) Parti menfaatler iyle te'lif edi lemeyen 

yayın ve p ropaganda yapanlar , 

h) Partililerin şahıslariyle uğraşanlar ve 

onları küçük düşürmeye çalışanlar, 
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i) Partili a d a y l a r a karşı müstakil adayl ık 
koyanlar veya başka part iye bu hususta müra
caat ta bulunanlar, 

j) Parti aday lar ı a leyhinde açık veya g iz 
li çolısanlar fiillerinin derecesine göre takdiren 
aşağıdaki cezalar la tecziye olunurlar. Cezalar 
şunlardır : 

I — İkaz, 

II — İhtar, 

tll — Muvakkat ihraç, 

IV — M ü e b b e d ihraç. 

İkazdan sonra iki ihtar a lan üye otomatik 
olarak muvakkat İhraç cezası almış olur. Muvak
kat ihraç cezası bir seneden faz la o lamaz . Par
tiden iki de fa muvakkaten ihraç edilenler mü-
ebbeden ihraç edilmiş sayılırlar. 

MALÎ HÜKÜMLER 

Ge/jr/er .* 

M a d d e 3 9 — Partinin gelirleri şunlardır : 

a ) Yılda 120 (olursa 500) l irayı geçmeye
cek üye a ida t ı , 

b) Bağışlar, 



c) Mal î mevzuatın hükümlerine uygun ola
rak tertip edilecek (Piyango, müsamere, yemek
li - yemeksiz geceler, kır gezintileri, seyahatler, 
konserler ve sportif gösterileri İle müsabakalar) 
hasılatı. 

Piyango tertibi : 

M a d d e 40 — Piyango tertibi Genel İdare 
Kuruluna aittir. Kademeler Genel İdare Kurulu
nun karar ve muvafakat i o lmadan piyango ter
tip edemezler. (Kademelerce tertip edilmiş ge
celerde o geceye mahsus tertiplenmiş p iyango 
veya art ırmalar bu hükme tâbi değildir.) 

Kıymetli evrak ve eşya : 

M a d d e 41 — Kıymetli evrak, makbuz, hü
viyet cüzdanı, rozet, vesair kıymetli eşya tab et
tirmek ve imâl ettirip bedeli mukabilinde tevzi 
etmek Genel İdare Kuruluna ait olup bunların 
gelir ve giderleri defteri mahsusuna muntazaman 
İşlenir. 

Hesapların teftiş ve murakabesi : 

M a d d e 42 — Parti hesaplarının tetkiki : 

a) Kongerferce intihap edilecek 3 veya 5 
kişîilk hesap tetkik komisyonları marifetiyle tet-
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kik edilir ve bir karara bağ lanarak heyeti umu-
miyenin tasvibine arzedilmek üzere kongre baş
kanlığına sunulur. 

b) Ayrıca kongreler haricinde parti mü
fettişleri vasıtasiyle kademe hesapları her zaman 
teftiş ve murakabeye tâbi tutulur. 

Tahsilat ve sarfiyat : 

M a d d e 43 — Her nev'i tahsilat makbuzla 
yapıl ır . Sarf iyat büçteye göre İdare Heyetinin 
tensip ve karariyle evrakı müsbiteye istinaden 
yapıl ır . 

Partinin feshi halinde mallarının tasfiye 
şekli : 

M a d d e 4 4 — Partinin feshi halinde men
kul ve gayr i menkul mallarının tasfiyesi kanuna 
ve Büyük Kongrece alınmış karar lara uygun ola
rak yapı l ır . Partinin kendi kendini feshe karar 
verebilmesi umumî hükümlere tâbidir. 

M a d d e 45 — İşbu tüzük Büyük Kongrece 
kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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