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BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ VE İLKELER 

Kuruluş 

MADDE 1. — Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, 
Halkçılık, Laiklik ve Devrimcilikle belirlenen 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda; insan haklarına 
ve Hukukun Üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak; öz
gürlük ve eşitlik içinde toplumun ekonomik, top
lumsal ve kültürel kalkınmasına öncelik tanıyan; 
ulusal gelirin sosyal adalete uygun dağılımını sağ
lamayı amaçlayan; 

Gelişmenin bütünlüğü içinde, çalışanların 
haklarını koruyan, geliştiren, insanı en yüce var
lık; emeği en yüce değer sayan sosyaldemokrat, 
siyasal bir kuruluştur. 

Partinin merkezi Ankara'dadır. 

Partinin simgesi «Altıok güneş ve zeytin da
lı» dır. 

Partinin kısaltılmış adı SHP'dir. 
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Amaç 
MADDE 2. — «Egemenlik kayıtsız şartsız 

ulusundur» ilkesine bağiı bulunan partinin ama
cı; 

özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi 
düzeni içinde ve yargı güvencesinde; laik ve sos
yal hukuk devleti anlayışı ile toplumun çağdaş 
uygarlık düzeyine erişmesini sağlamaktır. 

Bu amaca ulaşırken; Devletin tam bağımsız
lığı, ülkesi ve ulusu ile bölünmezliği ilkesine bağ
lılıkla dayanışmayı, iç barışı, toplumun huzuru
nu, halkın ve ülkenin dirlik ve düzenliğini sağla
mayı ve dünya barışma katkıda bulunmayı; 

İnsanın ve emeğinin değerini, onurunu, say
gınlığını, temel haklarını ve özgürlüklerini koru
mayı, fırsat eşitliğini sağlamak için yasal, ekono
mik, sosyal engelleri kaldırmayı, 

Din, dil, ırk, cins, aile ve mezhep ayırımına, 
sınıf ve zümre egemenliğine yönelik tutum ve 
davranışlara ve her türlü sömürüye karşı çıkma
yı; 

Üretimin artırılmasını, toplumun insan onu
runa yaraşır yaşam düzeyine kavuşmasını, ekono
mik ve toplumsal refahını ve kültürel gelişmesini 
sağlamayı; 

2 

TBMM KUTUPHANESI



Toplumsal ve siyasal yaşamda genel ahlak 
kurallarına uymayı; 

Doğanın korunması, çevre kirliliğinin önlen
mesi için etkin çalışmalar yapmayı; 

Görev bilir, 

Siyasal anlayış ve çalışma ilkeleri 
MADDE 3. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti

nin her üyesi siyasal yaşamda görev almayı onur
lu bir toplum hizmeti sayar. 

Siyasal görevler, toplumun ve halkın yararı
na hizmet alanlarıdır. 

Partili için başarı, Partinin başarısıdır; siya
sal eylem partinin eylemidir. 

Parti görevleri, demokrasi ilkeleri ve Tüzük 
kuralları içinde bütün partililere açıktır. 

Üyeler, siyasal çalışmalarında yasalara ve 
Parti ilkelerine uymak zorundadır. 

Partililer, toplumsal yaşamın ve parti görevle
rinin gerektirdiği yetenekleri kazanmaya, sorum
luluk ve görev yerlerine bilgili, yetenekli ve başa-
uh üyelerin seçilmesine sürekli çaba harcarlar. 

Parti, halkın siyasete ve yönetime sürekli ve 
etkin katılımını öncelikle kendi yapısında ve işle
yişinde gerçekleştirir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÜYELİK 

Üye yazılma 

MADDE 4. — Yirmibir yaşını dolduran, me
denî ve siyasal hakları kullanma yeterliği olan, 
Partinin Tüzüğünü, Programını ve ilkelerini be
nimseyen ve yasalarca siyasal partilere girmeleri 
yasaklanmış olmayan her yurttaş, partiye üye ola
bilir. 

Üyelik için başvuranlar arasında din, dil, ırk, 
cins, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek ayırımı 
gözetilemez. 

Üyelerin, hakları ve görevleri 

MADDE 5. — Partinin bütün görevleri, Tü
zük kuralları içinde partililerin tümüne açıktır. 

Parti üyeleri; 

A) Partiye yılda 1.200 , 12.000 TL. arasın
da ödenti verirler; 

B) Seçildikleri parti organlarına ve görev
lendirildikleri komisyon ve kurulların toplantıları
na ve yürütme işlerine katılırlar; kendilerine veri
len ödevleri eksiksiz yerine getirirler; 
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C) Partinin ilkelerini, Programını, Kurultay 
ve yetkili kurulların bildiri ve kararlarını, seçim 
bildirgelerini, partinin genel politikası ile hizmet
lerini her türlü olanaktan yararlanarak çevrelerine 
duyurmaya ve anlatmaya çalışırlar; 

D) Seçimlerde partiye ve adaylarına oy ver
mekle yetinmeyerek partinin başarısını en üst dü
zeye eriştirmek için çaba harcarlar; 

E) Parti çalışmalarında aldıkları görevleri 
yerine getirmekle, görevden ayrılırken hizmetin 
gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla 
yükümlüdürler; zorunluluk olmadıkça görevden 
çekilmezler. 

F) Üstlendikleri ödentiyi süresinde ödemek
le yükümlüdürler. 

Üstlendiği ödenti borcunu süresinde ödeme
yen üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. 

Üyelik için başvurma 

MADDE 6. — Başvuru, üye olmak isteyen 
kimsenin, sürekli oturduğu yerin bulunduğu ilçe 
başkanlığına üç örnek başvurma belgesiyle yapı
lır. Belgede iki partilinin önerisi alınır. Sürekli 
oturulan yer, muhtarlık yazısı ile belgelenir. Baş
vuruda bulunan kimseye bir alındı belgesi verilir. 
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İlçe yönetim kurulu, başvuruları inceleyerek 
on gün içinde karara bağlar. Başvuru kabul edil
mişse, aday üye defterine yazılır. On gün içinde 
karar verilmemişse başvuru, kabul edilmiş sayılır; 
işlem yürütülür. Başvuru belgelerinin birer örneği 
otuz gün içinde Genel Sekreterliğe ve bilgi için 
il başkanlığına gönderilir. Üçüncü örnek ilgili dos
yada saklanır. 

Bu dosya ve defterler, ilçedeki üyelere ve par
ti görevlilerine açıktır. 

Aday üyelik 

MADDE 7. — Aday üyelik süresi üç aydır. 
Bu süre içinde aday üyeler asıl üye yükümlülük
lerini taşır; yalnızca seçme ve seçilme hakkını 
kullanamaz. Aday üyeliğin süresi ilçe yönetim ku
rulunun karan veya karar verilmediği hallerde 
başvuruyu izleyen 10 uncu günden sonra başlar. 

İlçe başkanlığı aday üyelerin adlarını karar 
gününden başlayarak yedi gün içinde askıya çı
karır ve bir ay süreyle üyelerin bilgisine ve ince
lemesine açık tutar. 

Aday üyeliğe partililer bir ay içinde itiraz ede
bilirler. İtirazlar yazı ile ilçe başkanlığına yapılır. 
İlçe yönetim kurulu bir hafta içinde kararı değiş
tirmezse; itirazı il başkanlığına gönderir. İl yöne-
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uyeiiK isteminin reüüı Kararında gereKçe gös
terme zorunluğu yoktur. 

İl yönetim kurulunun bu konulardaki karar
lan kesindir; bu karara karşı Merkez Yürütme 
Kuruluna başvurulamaz. 

Asıl üyelik 

MADDE 8. — Aday üyelik, üç aylık sürenin 
bitiminde asıl üyeliğe dönüşür. Yönetim kurulu, 
derhal üyenin yazımı konusunda karar verir. Adı
nı asıl üye defterine yazar; üyeye bilgi verir. Üye
lik hakları bu tarihten başlar. 

Ancak Tüzüğün 9 ve 10 uncu maddeleri hü
kümleri saklıdır. 
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Merkez Yürütme Korulu onayı ile üye ya
zımı 

MADDE 9. ~~~ Aşağıda belirtilenler, ancak 
ilgili il ve ilçe yönetim kurullarının görüşü alına
rak Merkez Yürütme Kurulunun onayı ile ilçede
ki üye defterine yazılır. 

a) Partiden ayrılmış, çıkarılmış ya da adı 
silinmiş olanlar. 

b) Başka partilerin üyesi iken ayrılmış olan
lardan T.B.M.M. üyeliği, belediye başkanlığı, par
tilerin merkez karar yönetim ya da disiplin kuru
lu üyeliği veya il başkanlığı yapmış olanlar, ya 
da T.B.M.M. üyeliği ve il merkezi belediye baş
kanlığı seçimlerine aday olarak katılmış olanlar; 

Bunlar hakkında 6, 7, 8 inci maddeler uygu
lanmaz. 

Merkez Yürütme Kurulu kararı ile üye yazı
mı 

MADDE 10. — Parti açısından üyeliği yarar
lı görülenlerin başvurulan üzerine önceki madde
lerdeki koşullara bağlı olmaksızın doğrudan üye
liğe yazımı, ilgili il yönetim kurulunun görüşü 
alındıktan sonra Merkez Yürütme Kurulunca ya
pılır. Yazım kararı ve ilgili belgeleri Genel Sek-
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reterlikçe ilçesine gönderilir, adı üyelik defterine 
işlenir. 

Parti kimlik belgesi 
MADDE 11. — Üyelik, geçerli kimlik bel

gesi ile kanıtlanır. İlçe başkanlıklarınca Partinin 
asıl üyelerine Genel Sekreterlikçe hazırlanan tek 
tip parti kimlik belgesi verilir. 

Yer değiştiren üye yazımını aktardığı ilçe 
başkanlığından yeni kimlik belgesi almak zorun
dadır. 

Yer değiştirme 
MADDE 12. — Hiçbir üye partinin birden 

çok örgüt birimine yazılı olamaz. Aksi halde son 
yazılma tarihinden önceki yazımlar geçersizdir. 

Partiye yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye ay
rıldığını ve taşındığı yeri ilçe başkanlığına bildi
rir. Bildirim üzerine ya da kendiliğinden ilçe baş
kanlığı üyenin kaydının gittiği yer ilçe başkanlı
ğına aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Yazılı 
olduğu ilçe içinde adres (mahalle veya köyünü) 
değiştiren üye de yeni adresini ilçe başkanlığına 
bildirir ve bu değişikliği belgeler. 

Üyeler yazılı oldukları ilçe ve il dışında sü
rekli parti görevi alamazlar. Ancak Genel Mer-
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kez organları ve T.B.M.M. üyelerine ve birden 
çok ilçeyi kapsayan büyük şehir belediyeleri sı
nırlan içinde oturan üyelere bu kural uygulan
maz. 

Ad siline 
MADDE 13. — Bir partilinin; 
a) Üyelik başvurma belgesinde yanlış veya 

gerçek dışı bilgi verdiği; 

b) Üyeliğe yazımı sırasında yasaların ve Tü
züğün öngördüğü nitelikleri bulunmadığı; 

e) Ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği 
anlaşılırsa; ilçe yönetim kurulu adının üye defte
rinden silinmesi istemini içeren gerekçeli bir ka
rarla il yönetim kuruluna başvurulur. 

İl yönetim kurulu, yazıyla ilgiliye durumu 
bildirerek onbeş gün içinde açıklama yapmasını 
ister. Bu süre içinde yanıt vermeyen ya da açıkla
ması inandırıcı görülmeyen üyenin adının üye def
terinden silinmesine il yönetim kurulunca karar 
verilir. Karar ilgiliye, ilçesine ve Genel Sekreter
liğe on gün içinde yazıyla duyurulur. 

İlgili kendisine yapılan duyuru gününden baş
layarak onbeş gün içinde Merkez Yürütme Ku
ruluna itirazda bulunabilir. Merkez Yürütme Ku
rulu, Genel Sekreterliğin hazırlayacağı bir rapor

lu 
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i a İtirazı inceleyerek on gün içinde karara bağlar. 
Kurulun kararı kesindir. 

Ad silme kararının kesinleşmesi üzerine du
rum Genel Sekreterliğe, il ve ilçe başkanlıklarına 
yazıyla bildirilir ve uygulanır. 

Yargı organlarının veya yetkili kurulların ka
rarlarına uyularak adı silinenler için de Genel 
Sekreterlik doğrudan aynı işlemi yapar. 

Partiden ayrılma 

MADDE 14. — Her üyenin dilediğinde üye
likten çekilme hakkı vardır. 

Partiden ayrılmak isteyen üye, yazılı olduğu 
ilçeye yazıyla istediğini bildirir; ilçe başkanlığın
ca adı üye defterinden silinir. Durum il başkan
lığına ve Genel Sekreterliğe onbeş gün içinde du
yurulur. Parti kimlik belgesi geri alınır. 

Üyelik Yönetmeliği 

MADDE 15. — Üyelikle ilgili başvuruların 
ve başka işlemlerin, aday üyeliğe itirazların kara
ra bağlanması, parti kimlik belgelerinin biçimi, 
değiştirilmesi, Genel Sekreterliğe bağlı Üye Ya
zım Merkezinin kuruluşu, çalışma yöntemleri ve 
çalışanlarına ilişkin kurallar bir yönetmelikle dü
zenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Örgüt ve Kurullar 

Örgütlenme 
MADDE 16. — Parti örgütü; merkez organ

ları, iller örgütü, T.B.M.M. Parti Grubu, il genel 
meclisleri grupları ve belediye meclisleri grupla
rından oluşur. 

A) Merkez Organları 
a) Büyük Kongre (Kurultay), 
b) Genel Başkan, 
c) Parti Meclisi, 
d) Merkez Yürütme Kurulu, 
e) Merkez Disiplin Kurulu. 

B) İller Örgütü 
a) 11 ve ilçe kongreleri, 
b) İl ve ilçe başkanları ile yönetim ku

rulları, 
c) Belde örgütleri, 
d) İl disiplin kurullarıdır. 

O Parti Grupları 
a) T.B.M.M. Grubu Genel Kurulu, 
b) T.B.M.M. Grubu Yönetim Kurulu, 
c) T.B.M.M. Grubu Disiplin Kurulu, 
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d) İİ genel meclisleri parti grupları, 
e) Belediye meclisleri parti gruplarıdır. 

Örgütlenmede Yönetim Birimleri 
MADDE 17. — Belde örgütleri, ilçe ve il yö

netim kurulları, Parti Meclisi ile Merkez Yürüt
me Kurulu, parti örgütünün yönetim birimlerini 
oluştururlar. 

Belde örgütleri o yerdeki ilçe başkanlığına 
bağlıdır. İlçe yönetim kurulları il; il yönetim ku
rulları Merkez Yürütme Kumluna; Merkez Yü
rütme Kurulu Parti Meclisine bu sıralama içinde 
bağlıdır. 

Yasa ve Tüzük hükümlerine, yetkili kurulla
rın kararlarına ve kural düzenlemelerine uygun 
olarak, sayılan yönetimler arasındaki hukuksal ve 
siyasal ilişkiler sürdürülür. 

Belde, İlçe ve İl Örgütleri 
MADDE 18. — İl ve ilçe merkezleri dışında 

belediye olan yerlerde belde örgütü kurulur. Bel
de örgütü en az 5 üye olan yerde kurulur. 

Partinin ilçe örgütü, ilçe kongresi, ilçe baş
kam, ilçe yönetim kurulundan oluşur. 

İl örgütü, il kongresi, il başkam, il yönetim 
kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur. 
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İlçe ve İl Yönetim Kurulları 
MADDE 19. — İlçe yönetim kurulları, ilçe

lerde ve il merkezlerindeki merkez ilçede, ilçe 
başkanı ile sekiz üyeden oluşur. Ayrıca sekiz ye
dek üye seçilir. 

İl yönetim kurulları; her ilde il başkanı ile 
14 üyeden oluşur. Ayrıca 14 yedek üye seçilir. 

Başkan ve Yönetim Kurullarının Seçimi 
MADDE 20. — İlçe başkanı ile ilçe yönetim 

kurulu asıl ve yedek üyeleri ilçe kongresince; il 
başkanı ile il yönetim kurulu asıl ve yedek üye
leri il kongresince gizli oyla ve ayrı ayrı seçilir. 

İlçe yönetim kurullarında her iki cinsiyetten 
en az iki; il yönetim kurullarında en az üç üye 
bulunur. 

Oylama sonucunda bu sayıya ulaşılamamış-
sa, seçime katılan ve her cinsiyetten en çok oy 
alan adaylarla bu sayı tamamlanır. Yedek üyelik
ler için de aynı yöntem uygulanır. 

ilçe ve il yönetim kurullarında bir cinsiyet
ten üye sayısının herhangi bir nedenle bu sayıla
rın altına düşmesi halinde - varsa - o cinsiyetin 
yedek üyeleriyle; yoksa cinsiyet ayırımı yapılmak
sızın yedek üyelerle eksik tamamlanır. 
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ilçe ve il kongrelerinde her bir cinsiyetten 
yeter sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla se
çim yapılır, 

İlçe ve İî Başkanları 

MADDE 21. — İlçe ve il başkanları, görev 
üstlendikleri yönetim birimlerinde Partiyi temsil 
ederler. 

Başkanı oldukları yönetim kurullarının Tü
zük ve diğer kural düzenlemelere uygun çalışma
larını sağlamak amacıyla, bu hizmetleri yürüte
bilmek için yönetim kurulu üyelerini ve tek tek, 
örgütündeki her parti üyesini görevlendirebilirler. 

Yönetim adına, parti örgütü kamu kuruluş
ları, özel ve tüzelkişilerle yazışır ve ilişki kurar
lar. 

Yönetim birimi çevresindeki kamu çalışmala
rını izler ve gerekli girişimlerde bulunurlar. 

İlçe ve il başkanları kongrelerince seçilir; er
tesi kongreye kadar görev yaparlar. Aynı kişi ard 
arda beş kezden çok seçilemez. Yeniden seçile
bilmek için aradan dört yıllık bir sürenin geçme
si zorunludur. 
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Sekreter Üye ve Sayman Üye 
MADDE 22. — İlçe ve il yönetim kurulları, 

ilçelerinden gizli oyla bir sekreter üye ve bir say
man üye seçerler. 

A) Sekreter Üye; 
a) Yönetim birimi çalışmalarının düzen

lenmesine katkıda bulunur. Pafti ça
lışmalarının izlenmesinde ve denet
lenmesinde, propaganda ve seçim iş
lerinin yürütülmesinde başkanın yar-
dımcısıdır, 

b) Partinin her türlü yazışma işlerini yü
rütmekle yükümlü ve sorumludur. 

c) Başkan bulunmadığında ona vekillik 
eder. 

B) Sayman Üye; 

a) Yönetim birimlerinin hesap işlerini 
yürütmekle yükümlü ve sorumludur. 

b) Alt yönetim birimlerinin hesaplarını 
denetler. 

c) Gelir ve gider işlerinin süresi içinde 
ve düzenli yapılmasını sağlar. 

d) İlçelerin illere, illerin Genel Merke
ze yasa gereği göndermeleri gere
ken bütçe ve diğer hesapların süre-
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lerinde tamamlanıp ulaşmasını sağlar, 
e) Üye ödentilerini toplar, bunun için 

gerekli girişimleri yapar. 
Sekreter üye ve sayman üye, görevleriyle il

gili çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim 
kuruluna karşı sorumludurlar. Yönetim kurulu, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bunları gö
revden alabilir. 

İlçe ve İl Yönetim Kurallarının Görevleri 
MADDE 23. — Yönetim kurulları, kendi yö

netim birimleri çevresinde, Partinin başarısı ve 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalış
maları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür
ler. 

Bu amaçla yönetim kurulları : 
a) Partinin ilkelerini, programını, görüşleri

ni halka anlatmaya, beğendirmeye yönelik sürekli 
çalışmalar yaparlar. Aleyhte propagandaları za
manında etkin biçiminde karşılarlar. 

b) Tüzük kurallarını, kongre kararlarını, 
üst yönetim birimlerinin istem ve kararlarını uy
gular; alt yönetimin bunları uygulamasını sağlar 
ve gerekli denetimi yaparlar. 

c) Diğer partilerin çalışmalarını izler ve de
ğerlendirirler. 

d) Yurt düzeyinde yaygın ve dengeli bir ka
tılmayı sağlamak amacıyla Genel Merkezce veri-
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len hedefler doğrultusunda Partinin üye sayısının 
çoğalmasını sağlarlar. 

e) T ü m seçimlerde parti adaylarının başarı
sı için çaba harcarlar. Bunun gerektirdiği prog
ramları, düzenlemeleri; seçim örgütlenmelerini 
yapar, uygulamayı denetlerler. Yasal, tüzüksel gö
revleri süresi içinde eksiksiz yerine getirirler. 

f) Yerel ekonomik, siyasal ve toplumsal 
olaylarla ilgili bilgileri toplar ve değerlendirirler. 
Sonuçlarını üst yönetim birimine bildirirler. 

g) Üst yönetime bilgi verip onayını alarak 
çevrelerinde dışa dönük siyasal, toplumsal ve kül
türel toplantılar düzenlerler. 

h) Üye sayısı beşten az olmamak üzere par
tili üyelerden Danışma kurulları oluştururlar. 

Gençlik, kadın, işçi, köylü, esnaf sorunları 
gibi konularda toplumsal, siyasa], teknik ve bilim
sel komisyonlar kurabilirler. Üyelerinden birini 
veya birkaçını bu konularda araştırmalar yap
makla da görevlendirirler. İl yönetimleri ilçeler
deki komisyonların eşgüdümünü sağlar. 

i) Öncelikle o köy veya mahalleden seçil
miş delegelerden birisini, yoksa bir partili üyeyi 
köy veya mahalle görevlisi olarak, o köy veya 
mahalleyle iletişimi sağlamakla görevlendirebilir
ler. 
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tlçe - İl Yönetim Kurullarının Çalışma Yön
temleri 

MADDE 24. — İkinci dereceye kadar kan 
ve sihri yakınlığı olanlarla karı ve koca aynı yö
netim kurulunda görev alamazlar. 

Bir üye, birden çok yönetim kurulunda baş
kan ya da yönetim kurulu üyesi olamaz. 

Yönetim kurulları, üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile en az on günde bir olağan toplantıla
rını yaparlar. İlçe veya il başkanı; ya da yönetim 
kurulu üyelerinin çoğunluğu, yönetim kurullarını 
olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 

Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu 
ile verilir. Kurulca alınan kararlar karar defterine 
yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Azlık oyun
da kalanlar, gerekçelerini, karar defterine yaza
rak imza edebilirler. 

Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantı
ya gelmeyen üye, yönetim kurulu üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile görevden alınabilir. Hak
kında görevden alma kararı verilenler tebliğden 
başlayarak on günlük sürelerle ve sırası ile üst ku
rullara itiraz edebilirler. Merkez Yürütme Kuru
lunun bu konuda vereceği karar kesindir. 

Her yönetim kurulu, çalışmalarından elde et
tiği önemli sonuçları, üst yönetim birimine bir ra
porla sunar, 
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Yönetim kurullarının çalışma yöntemleri, gö
rev bölümü «Yönetim Kurulları Çalışma Yönet
meliği» ile düzenlenir. 

Belde Örgütleri 
MADDE 25. — İl ve ilçe merkezleri dışın

da belediye olan yerlerde Belde Örgütü Yöneti
mi 5 üyeden oluşur. Nüfusu 5.000'den çok olan 
beldelerde bu sayı 7'dir. Belde yönetimi, üyeleri 
arasından başkanını seçer. Belde yönetimlerinde 
her iki cinsiyetten - aday varsa en az bir üye bu
lunur. Her iki cinsiyetten en çok oy alan aday 
belde yönetim kuruluna seçilmiş olur. 

Belde örgütü yönetimi; ya doğrudan ilçe baş
kanının veya ilçe yönetiminin görevlendireceği, il
çe yönetim kurulundan bir üyenin başkanlığı al
tında o beldede oturan partili üyelerce seçilir. Bu 
seçimde aynı sayıda yedek üye de belirlenir. 

Seçilmiş belde örgütü yönetiminin görev sü
resi, bağlı olduğu başkanlığın yönetiminin görev 
süresi kadardır. 

Belde örgütü yönetimi, Tüzüğün 23. madde
sinin a, b, c, d, e, f bentlerinde yazılı görevlerle 
«BELDE ÖRGÜTÜ YÖNETMELİĞİ» nde be
lirlenen görevleri yerine getirir. 

Tüzüğün il ve ilçe yönetim kurullarında, gö
revden alma nedenlerini ve koşullarını gösteren 
hükümleri, belde örgütü yönetimini görevden al-
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mada kıyasla uygulanır. Görevden alma halinde, 
ilçe yönetim kurulunca atama yapılır. Otuz gün 
içinde seçime gidilir 

Belde yönetim kurulunda boşalma olduğun
da yedek üyeler sırayla göreve çağrılır. Ayrılma-
mazsa ikinci fıkra hükümleri uyarınca hemen 
seçim yapılır. Bu süre otuz günü aşamaz. 

Görevden alma kararı, ilçe yönetim kurulu
nun Üye Tam Sayısının üçte iki çoğunluğu ile 
ve gizli oyla alınır. Bu karara karşı, yazılı olarak 
bildirildiği tarihten başlamak üzere beş gün için
de il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim 
kurulunun onbeş gün içinde gizli oyla ve toplan
tıya katılanların oy çoğunluğu ile vereceği karar 
kesindir. 

İtiraz, görevi bırakmama veya devretmeyi 
geciktirme nedeni yapılamaz. 

Belde örgütü yönetiminin ayrıntılı biçimde 
faaliyet alanı, çalışma usulleri, il ve ilçe örgütle
riyle ilişkileri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Genel Başkan 
MADDE 26. — Partiyi Genel Başkan tem

sil eder. 
Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bü

tün parti örgütünün başkanıdır. Partiyi bağlayıcı 
demeçler vermeye yetkilidir. 
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Genel Başkan kurultayca gizli oyla ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oy
lamada sonuç alınamazsa, üçüncü turda en çok 
oy alan aday seçilmiş sayılır. Ertesi kurultaya ka
dar görev yapar. 

Aynı kişi üst üste beş kez genel başkanlığa 
seçilebilir. Bu süre sonunda yeniden seçilebilmek 
için aradan üç yıl geçmesi zorunludur. 

Genel Başkan parti yönetim birimleri, kurul 
ve organlarını ve görevlileri birlikte ya da ayrı 
ayrı toplantıya çağırabilir. 

Genel Başkan, parti hizmet ve çalışmalarının 
gerektirdiği önlemleri alır. Yetkili kurullarca ve
rilen kararların ilgililerce uygulanmasını denet
ler. 

Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü 
bildirimleri yapar. 

Genel Başkana yokluğunda Genel Sekreter 
vekillik eder. 

Parti Meclisi 
MADDE 27. — Parti Meclisi 44 üyeden olu

şur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Parti Meclisin
de her iki cinsiyetten üyelerin sayısı - aday var
sa - 11 'den az olamaz, yedek üyelikler için de ay
nı kural uygulanır. 

Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi üye
leri arasından seçilen 14 üyeden oluşur. 
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Merkez Yürütme Kurulunda boşalma halin
de Parti Meclisi, üyeleri arasından boşalan üyenin 
yerine seçim yapar. 

Kurultayda yapılan seçimde Parti Meclisinin 
bir cinsiyetten (aday varsa) ve üye sayısı 11'in 
altında kalmışsa bu sayıya ulaşmak için o cinsi
yetten en çok oy alan adaylar oy sıralamasına gö
re asıl ve yedek üye seçilmiş sayılır. Parti Mecli
sinde boşalma olursa yeri aynı cinsiyetten olan 
yedek üyelerden en çok oy alanı ile doldurulur, 

Parti Meclisi, Kurultaydan sonra en yetkili 
parti kuruludur. Parti işlerinin ilke düzeyinde ka
rar organıdır. Parti genel politikasını belirler. 

Merkez Yürütme Kurulu, parti amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde ve parti işlerinin yürütülme
sinde en yüksek yürütme (icra) organıdır. 

Genel Başkan her iki kurulun başkanıdır. 
Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu 

üyeleri, partinin diğer kurullarında sürekli görev 
alamazlar. 

Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulunun 
Görev ve Yetkileri 

M A D D E 28. —• A) Parti Meclisi Kurultay
dan sonra Partinin en yüksek organıdır. Bu yetki 
ile; 
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a) Yasa ve Tüzükle doğrudan Kurultaya ve
rilmiş yetkiler dışındaki bütün kararları 
alabilir, 

b) Parti Programı ve Kurultay kararları ile 
seçim bildirgesi çerçevesinde Partinin po
litikasını ve stratejisini saptar. Seçim 
Bildirgesini hazırlar. Bu politikaların uy
gulanmasını halka anlatıp, benimsetilme
si için gerekli çalışmaları yapar; 

e) Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, 
hükümetten çekilmeye veya ayrılmaya 
karar verir. Bu kararlarda TBMM Gru
bu başkan ve vekilleri ile Grup yönetim 
kurulu üyeleri de oylamaya katılırlar. 

d) Partinin hükümetle, başka parti veya 
kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleme 
kararlarını alır. 

e) Partinin kurduğu, ya da katıldığı hükü
metin programı üzerindeki görüşleri bil
dirir. 

f) Çalışma dönemi ile ilgili olarak Kurul
taya sunulacak raporunu; parti politika
larına ilişkin olmak üzere Kurultayca gö
rüşülmesini istediği önerileri ve karar ta
sarılarını hazırlar; 
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g) Yıllık bütçeyi görüşür, karara bağlar, ke
sin hesabı onaylar; 

h) Parti Tüzüğünde veya Programında ya
pılacak ve Kurultaya götürülecek deği
şiklik tasarılarına son biçimini verir, 

i) Partinin tüzelkişiliğine son verme veya 
başka parti ile birleşme hallerinde görüş 
belirler. 

j) Seçimlere katılıp katılmama ve seçimler
de Tüzükte yazılı hükümlere göre uygu
lanacak aday saptama yönetimini belir
leyen kararları alır. 

k) Siyasal Partiler Yasasının 38 inci madde
sine göre milletvekili genel veya ara se
çimlerinde Partice gösterilecek konten
jan adaylarını seçer ve gösterir. Gerekli 
hallerde yerel yönetim seçimlerinde aday 
belirler. 

1) Genel Sekreteri ve Merkez Yürütme Ku
rulu üyelerini seçer; 

m) Yasa ve Tüzükte öngörülen diğer görev
leri yapar, yetkileri kullanır. 

Parti Meclisi en geç iki ayda bir toplanır. 
Genel Sekreter, Genel Başkanın görüşünü alarak, 
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gündemi hazırlar ve üyelere toplantı gününden üç 
gün önce duyurur. 

Üçte bir üyenin görüşülmesini istediği konu» 
lar da gündeme alınır. 

İncelenecek yazı, tasan veya belgeler varsa, 
bunlar da önceden üyelere ulaştırılır. 

Genel Başkan, gerek gördükçe kurulu top
lantıya çağırabilir. Üçte bir üyenin yazılı istemde 
bulunması halinde Genel Sekreterlikçe gündem 
açıklanarak Kurul toplantıya çağırılır. 

B) Merkez Yürütme Kurulu en üst yürütme 
organıdır. 

Bu yetkilerle; 
a) Kurultay ve Parti Meclisi kararlarım ye

rine getirir. Parti Programını yayar, Par
tinin ilkelerini ve Parti Programını du
yurmak, benimsetmek, seçimleri kazan
mak için gerekli tüm girişimleri yapar; 
önlemleri alır. 

b) Partinin hükümetle, başka parti veya ku
ruluşlarla olan ilişkilerini Parti Meclisi
nin ilke kararları doğrultusunda düzen
ler. 

c) Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışma
larını düzenler, 
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d) Olağan ve olağanüstü kurultaylarla ilgili 
hazırlıkları yapar. 

e) Yıllık bütçeyi hazırlar, Parti Meclisinin 
onayından sonra uygular. Kurultaya ve 
ilgili yerlere sunmak üzere kesin hesabı 
çıkarır. 

f) Genel Saymanı seçer, 

g) Partinin Uluslararası ilişkilerini düzenler, 
çalışmalarını yürütür. 

h) Çalışma dönemi ile ilgili Kurultaya su
nulacak raporu ve Kurultayda görüşül
mesini istediği konularla ilgili karar ta
sarılarını hazırlar. 

i) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri ha
zırlar; Parti Meclisinin onayından sonra 
uyg;ular. 

j) Tüzük hükümlerinin öngördüğü biçimde 
Parti örgütünü yönetir; örgütü denetler. 
Partinin ve örgütün, büyümesi için ge
rekli önlemleri alır. 

k) İlçe ve il kongre çalışmalarının, delege 
seçimlerinin yasa, tüzük ve yönetmelik
lerle yetkili kurulların kararlarına uygun 
yapılması için çalışır. Denetimlerini dü-
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zenli sürdürür ve gerekli kararlan gecik
meden alır, 

1) Parti Meclisine sunulacak raporu hazır
lar. 

m) Yasa ile kurulan yeni il ve ilçelerde 
yönetim kurullarını oluşturur; yeni yöne
tim birimleri ile bunların ayrıldığı (bö
lünen) il ve ilçelerde kongrelerin yapıl
masına karar verir. 

n) Tüzükte Merkez Yürütme Kuruluna ve
rilen diğer görevleri yapar. 

Merkez Yürütme Kurulu en geç on günde 
bir toplanır. Genel Sekreter Genel Başkanla gö
rüşerek gündemi hazırlar ve duyurur. Genel Baş
kan gerek gördükçe Merkez Yürütme Kurulunu 
toplantıya çağırır. Her toplantıda bir sonrakinin 
günü saptanır. 

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, 
Genel Sayman • . 

MADDE 29. — Parti Meclisi; Merkez Yü
rütme Kurulu üyeleri arasından gizli oyla ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile bir Genel Sekre
ter seçer. 
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Genel Sekreter, Genel Başkanın onayı ile 
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasından, altı 
yardımcısını seçer. 

Genel Sekreter; kurullarca verilen kararların 
uygulayıcısıdır. 

Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma 
yeridir. Parti örgütü ile ilişkileri Genel Sekreter
lik yürütür; yazışmaları yapar, iletişimi sağlar. 

T.B.M.M. Grubu ile Merkez Yürütme Ku
rulu ve Parti Meclisi arasındaki ilişkileri Genel 
Sekreter düzenler. 

Genel Başkan adına Partiyi mahkemelerde, 
Devlet kurum ve kuruluşlarında, özel ve tüzelkişi
lerle ilişkilerde Genel Sekreter temsil eder. Yazılı 
olarak görevlendireceği yardımcıları da bu temsi
le,, yetkilidir. 

Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter 
Genel Başkana vekillik eder. 

Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye, açıkla
malar yapmaya yetkilidir. 

Genel Sekreterin yokluğunda, kendisine Ge
nel Başkanın onayı ile görevlendireceği bir yar
dımcısı vekillik eder. 
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Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekrete
re çalışmalarında yardımcı olurlar; Genel Sekre
terce verilen görevleri yaparlar. 

Genel Sayman Partinin gelirlerinin toplanma
sında, harcamaların yapılmasında, her aşamada 
yasa ve Tüzük hükümlerine uygunluğu, gelir - gi
der defterlerinin, bütçe ve kesin hesapların dü
zenli ve süresinde tutulmasını sağlamakla, kurul
ların bu konulara ilişkin kararlarını uygulamakla 
görevli ve sorumludur. 

Genel Sekreter ile Merkez Yürütme Kurulu 
üyeleri Parti Meclisince; Genel Sekreter Yardım
cıları ile Sayman üye ise Merkez Yürütme Kuru
lunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy 
ile teker teker ya da topluca görevden alınabilir. 
Bu oylamalara görevden alınacaklar katılamaz. 

Kurul Toplantısı 

MADDE 30. — Parti Meclisi ve Merkez Yü
rütme Kurulu yukarıdaki maddelerde yazılı süre
lerde ve bu maddede yazılı koşullara göre topla
nırlar. Toplantının açılması, gündemin görüşülme
si çoğunluğun sağlanmasına bağlıdır. 

Kurullara Genel Başkan başkanlık eder. Bu
lunmadığı hallerde toplantıyı Genel Sekreter yö
netir. Onun da bulunmadığı ve ivedi sorunların 
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görüşülmesinin söz konusu olduğu hallerde vekili 
kurula başkanlık eder. 

T.B.M.M. Grup başkan vekilleri, kurulların 
toplantılarına katılabilir; ancak oy kullanamaz
lar. 

Bilgi almak, ya da bir konuda görüşmek üze
re her iki kurul da toplantılarına partili bakanları 
çağırabilir. Görüşmelere katılan bakanlar kurul 
üyesi değillerse oy kullanamazlar. 

Kurullardan herhangi birisinde, yapılan ola
ğan toplantıların ard arda üçüne özürsüz katılma
yan üye, kurulun üye tam sayısının salt çoğunlu
ğu ile vereceği kararla görevden ayrılmış sayılır. 

Kurallarda Görev Bölümü 
MADDE 31. — Genel Sekreter, Genel Baş

kanın bu konudaki onayını alarak Genel Sekreter 
yardımcıları arasında görev bölümü yapar. 

Kurulların daha iyi ve daha verimli çalışma
ları için üyeler arasında yapılmasına gerek duyu
lan geçici veya sürekli görev bölümünü Genel 
Başkan yapar. Üyelerden belli konularda hazırlık 
yapmalarını da isteyebilir. 

Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu
nun, Genel Sekreterin, Genel Sekreter yardımcı
larının ve Genel Saymanın çalışma yöntemleri ile; 
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merkezde kurulacak büroların kuruluş ve işleyiş 
biçimleri ve kadroları yönetmelikle düzenlenir,. 

Öze! Görevlendirme ve Komisyonlar 
MADDE 32. — Parti Meclisi ve Merkez Yü

rütme Kurulu; belli konuların incelenmesi, izlen
mesi, siyasal, toplumsal, teknik ve bilimsel çalış
malar yapılması amacıyla üyelerinden birini veya 
birkaçını görevlendirebilir. Bu amaçla kurul ve 
komisyonlar kurulabilir. Geçici ya da sürekli ça
lışma grupları oluşturulabilir. 

Kurul, komisyon ve çalışma gruplarında par
tili T.B.M.M. üyeleri, Partinin diğer üyeleri ve 
gerekli hallerde Parti üyesi olmayan uzmanlar gö
revlendirilebilir. 

Görevin Boşalması 
MADDE 33. — Parti örgütünde iken isteği 

ile görevden ayrılma ya da başka nedenlerle gö
revin boşalması durumunda, yeni görevli aşağıda
ki biçimde belirlenir. 

A) Genel Başkanlık boşaldığında; Parti 
Meclisi Genel Sekreterin 7 gün içindeki çağrısıy
la Kurultayı onbeş gün içinde seçim için toplar. 

B) Parti Meclisi veya Merkez Yürütme Ku
rulunda boşalma olması halinde, 26 ncı maddede 
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yazılı usul uygulanır. Tüm yedek üyeler çağrıldığı 
halde, Parti Meclisinin sayısı yarıya düşmüşse, 
kurullar görevini sürdürür; ancak Parti Meclisi 
seçim için Kurultayı hemen olağanüstü toplantıya 
çağırır. 

C) II başkanlığı boşaldığında, gelecek ola
ğan kongereye dek görev yapmak üzere yeni il 
başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya partililer 
arasından, il yönetim kurulunca, üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ve gizli oyla geciktirilmeksizin 
seçilir. 

D) İlçe başkanlığı boşaldığında gelecek ola
ğan kongreye dek görev yapmak üzere yeni ilçe 
başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya partililer 
arasından, ilçe yönetim kurulunca üye tam sayı
sının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla geciktirilme
den seçilir, 

E) İlçe ve il yönetim kurullarından boşal
ma olursa, yerlerine seçimle gelen yedek üyeler oy 
sırasına göre 7 gün içinde göreve çağırılır. Yedek 
üyelerin tümü çağrıldığı halde ilçe veya il yöne
tim kurulunda üye sayısı (başkan dafoil) yarıya 
düşmüşse, o yönetim kurulu düşmüş sayılır. 

F) Boşalma sonucu il ve ilçe başkanını yö
netim kurulu seçmişse; bu yönetimin düşmesi ve 
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kongrece seçime gidilmesi halinde yönetim, kuru
lu ile birlikte başkan da seçilir. 

Bu hallerde yönetim kurulu başkanı derhal 
durumu üst yönetim birimine duyurur. Üst 3/öne-
tim kurulu, ilgili yönetim kurulu ve başkanı ile 
partililerin görüşünü alarak, gelecek olağan kong
reye dek görev yapmak üzere, gecikmeden yeni 
bir yönetim kurulu oluşturur. 

O ilçe veya ilin kongre üyelerinin beşte biri 
yeni yönetimin oluşumu tarihinden başlamak 
üzere 30 gün içinde seçim isteminde bulunursa 
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri
ni seçmek için ilçe veya il kongresini olağanüstü 
toplantıya çağırır. Bu arada yeni delegeler seçil
miş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

Görevden Alma 
MADDE 34. — A) Yasalara, Tüzüğe ve yö

netmeliklere göre belli süreler içinde yapılması 
gereken görev veya işleri yapmayan ve bunun so
nucunda Parti zararı doğmasına yol açan ya da 
Partinin genel siyasal doğrultusuyla ve ilkeleriyle 
bağdaşmayan tutum ve davranışlar içine giren il
çe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri bağlı 
oldukları il yönetim kurulunca; il başkanı ve il 
yönetim kurulu üyeleri ise Merkez Yürütme Ku
rulunca görevden alınır. 
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B) Yasaların, Tüzüğün ve yönetmeliklerin 
gereklerini yerine getirmeyen veya üst yönetim 
birimlerinin verdiği görevleri yapmayan; Parti ça
lışmalarını aksatan; üst kurulların ve disiplin ku
rullarının süreli yazılarını zamanında yanıtlama
yan ilçe ve il yönetim kurulları başkan ve üyeleri 
üst yönetim kurulunca yazı ile uyarılır. 

Verilen en çok 30 günlük süre içinde uyan 
gereklerini yerine getirmeyen ilçe başkanı ve yö
netim kurulu üyeleri bağlı oldukları il yönetim 
kurulunca; il başkanı ve il yönetim kurulu üyele
ri ise Merkez Yürütme Kurulunca görevden alı
nırlar. Seçim dönemlerinde bu durumlar için (A) 
fıkrası uygulanabilir. 

C) Merkez Yürütme Kurulu, yukarıda sa
yılan nedenlerle, ayrıca Parti yararının gerekli kıl
dığı ivedi durumlarda, üst yönetim birimi varsa 
onun da görüşünü alarak ve bilgi vererek her ör
güt yönetimini görevden alabilir; yerine geçici 
kurul görevlendirebilir. 

D) Görevden alma kararı Siyasî Partiler 
Yasasının 101 inci maddesinin (d/l) bendinde gös
terilen haller dışında, yetkili kurulların üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla alı
nır. 
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E) (A), (B), (€) fıkralarındaki yetkinin ilgili 
kurullarca kullanılması halinde, görevden alınan
lar beş gün içinde, Pafti Meclisine itiraz edebilir
ler. Parti Meclisinin 30 gün içinde gizli oyla ve 
toplantıya katılanların oy çokluğu ile vereceği ka
rar kesindir. 

Yukarıda yazılı kurallara göre yapılan itiraz 
görevi bırakmama nedeni yapılamaz. 

Görevden Almanların Yerine Seçim 

MADDE 35. — ü s t kurullarca alman il ve
ya ilçe başkanı ya da yönetim kurulu yerine aşa
ğıdaki biçimde yenisi seçilir; 

A) ilçe veya il başkanı görevden alınmışsa 
33 üncü maddenin (C) ve (D) bendierine göre ye
ni başkan seçilir. Ancak kongre üyelerinin beşte 
birinin yazılı başvurusu üzerine kongre seçim için 
olağanüstü toplanır. 

B) Başkan ve yönetim kurulu birlikte ya da 
yalnız yönetim kurulu görevden alınmışsa yedek 
üyeler de görevden alınmış sayılır. İlçe için il yö
netim kurulu iller için Merkez Yürütme Kurulu 
bir geçici yöneotim kurulu oluşturur. 34 üncü 
maddenin (C) bendi hükmü saklıdır. 
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Geçici kurul; görevlendirme kararının ilçe 
yönetim kuruluna bildirilmesinden başlamak üze
re otuz gün içinde; il için görevden alma ve gö
revlendirme kararının il yönetim kuruluna bildi
rildiği, tarihten başlamak üzere kırkbeş gün için
de seçim yapılmak üzere kongreyi olağanüstü 
toplantıya çağırır. 

Kongrede üst kurulun görevden alınma ne
denlerini saptayan raporu okunur. Görevden alı
nanların ve görevden alan üst kurulun temsilcileri 
dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu açıklamalar
dan sonra görüşme açılamaz, doğrudan seçimlere 
geçilir. 58 inci maddede yazılı usul bu seçimler 
için de geçerlidir. 

Otuz ve kırkbeş günlük süreler içinde yeni 
delegeler seçilmiş değilse kongre eski delegelerle 
toplanır. 

Parti DenetmenSeri 

MADDE 36. — Merkez Yürütme Kurulu 
örgütün görevlerini yerine getirmesine yardımcı 
olmak, örgüt çalışmalarım il düzeyinde izlemek 
ve denetlemek için parti denetmenleri görevlen
dirir. Parti denetmenlerine Merkez Yürütme Ku
rulu, belli konularda yetkiler de verebilir. 
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Parti, denetnıenlerinin sayısı, hizmet süreleri, 
görev ve yetkileri «Parti Denetmenleri Yönetme
liği» nde düzenlenir. 

Küçük Kurultay (Küçük Kongre) 

MADDE 37. ----- A) Genel Başkan, 
B) Parti Meclisi Üyeleri, 
C) Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, 
D) Partili Milletvekilleri ve Bakanlar, 
E) İl başkanları ve il temsilcileri, 
F) Partili il belediye başkanları, 

Küçük Kurultayı oluşturur. 
Parti Meclisinin veya Merkez Yürütme Ku

rulunun gerekli gördüğü hallerde, Genel Başkan 
Küçük Kurultayı toplar. 

Küçük Kurultay, Parti meclisi ve Merkez 
Yürütme Kurullarının yetki ve görev alanına gi
ren konularda görüşlerini bildirir. 

Küçük Kurultayın gündemi en az onbeş gün 
önce ilgililere duyurulur. 

Küçük Kurultayın çalışma yöntemleri «Kü
çük Kurultay Yönetmeliği» nde belirtilir. Parti 
Meclisince hazırlanacak yönetmelik Küçük Ku
rultayın bilgisine sunulur. 
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İl ve İlçe Danışma Kurultayları 

MADDE 38. — Partinin genel politikası açı
sından toplumsal, kültürel, siyasal konularda ve 
yerel gereksinmeler üzerinde karar organlarının 
politika oluşturmasını kolaylaştırmak ve parti ça
lışmalarını geliştirmek üzere il ve ilçelerde danış
ma kurultayları toplanır. 

Danışma kurultayları, yılda en az iki kez ola
ğan olarak toplanır. Ayrıca yönetim kurulunun 
va da üst yönetimin isteği halinde olağanüstü top
lantı yapar. 

İl çevresindeki ilçeler birleşerek de danışma 
kurultaylarını toplayabilirler. 

Danışma kurultayları toplantılarında alınan 
kararlar, danışma ve yukarıda yazılı biçimde poli
tik çalışmaları kolaylaştırma niteliğindedir. 

11 Danışma Kurultayında il başkanı, ilçe da
nışma kurultayında ilçe başkanı kurultaya baş
kanlık eder. 

Kurultay toplantılarında çoğunluk aranmaz. 
Katılanlarla görüşmeler sürdürülür. Danışma ku
rultaylarının toplantı ve çalışma usulleri bir yö
netmelikle düzenlenir. 
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A) İl Danışma Kurultayı, 
a) il başkanı ve il yönetim kurulu üye

leri, il disiplin kurulu üyeleri, 
b) İlçe başkanları ilçe yönetim kurul

ları üyeleri, 
c) O ilin belediye başkanları, 
d) İl belediyesinin partili meclis üyeleri, 
e) İl genel meclisi üyeleri, 
f) Kurultay delegeleri, 

g) O ilin partili milletvekilleri, 
h) Tüzüğe göre ilde oluşturulan sürekli 

komisyonların üyeleri, 
i) İl çevresindeki meslek örgütleri, sen

dikalar, kooperatiflerin parti üyesi 
başkanları, 

j) Eski il başkanları, partili eski bele
diye başkanları, eski milletvekillerin
den oluşur. 

B) İlçe Danışma Kurultayı; 
a) İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, 
b) İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu 

üyeleri, 
c) O ilçedeki partili belediye başkanları, 
d) İlçedeki partili belediye meclis gru

bu üyeleri, 
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e) O ilçeden seçilen il genel meclisi 
üyeleri, 

f) İlçenin kurultay üyeleri, 
g) İlin partili milletvekilleri, 
h) Partinin köy ve mahalle görevlileri, 
i) Partili muhtarlar, 
j) İlçe çevresindeki meslek örgütleri, 

sendikalar, kooperatiflerin partili 
başkanları, 

k) Eski ilçe başkanları, partili eski be
lediye başkanları, 

1) Belde örgütlerinin seçimle gelen baş
kan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 

Birden çok ilçenin danışma kurultayları bir
likte toplanabilir. 

D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM 
Kongreler ve Kurultay 

I. Kongreler 

Kongrenin Süresi 

MADDE 39. — İlçe ve il kongreleri iki yıl
da bir yapılır. Tüzüğün 34 ve 35 inci maddelerin
deki uygulamalarda bu süre kısaltılabilir. Tüzü
ğün 55 inci maddesinin ilk fıkrası hükmü saklı
dır. 
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Olağan ilçe - İl kongrelerinin hangi tarihler 
arasında yapılacağı, Merkez Yürütme Kurulunun 
önerisi üzerine Parti Meclisince saptanır. 

İlçe kongrelerinin tarihleri, ilçe yönetim ku
rulunun görüşü alınarak il yönetim kurullarınca; 
ii kongrelerinin tarihleri il yönetim kurulunun gö
rüşü alınarak Merkez Yürütme Kurulunca belir
lenir. 

Merkez Yürütme Kurulu, gerekli görürse 
kongrelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştir
meye yetkilidir. 

Yasa ile yeni kurulan veya bu nedenle bölü
nen ilçe ve illerde olağan kongrelerin öne alınma
sına ve zamanının belirlenmesine Merkez Yürüt
me Kurulu karar verir. 

Delege ve Kongre Üyesi 

MADDE 40. — Bir kongreye ve Kurultaya 
katılmak üzere, alt yönetim birimi toplantısında 
veya kongresinde seçilen partiliye «Delege», Par
tide aldıkları görev nedeniyle kongrelere katılan
lar ile delegelerin tümüne «Kongre Üyesi» denir. 

Kongre üye tam sayısı, kongre üyelerinin 
toplam sayısıdır. 
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Delege Sayısı 

MADDE 41. — İlçe kongresi delege sayısı 
en çok dört yüz. il kongresi delege sayısı en çok 
altıyüzdür. 

İlçe ve il kongrelerinin delege sayıları, Parti
nin son genel seçimde aldığı oy sayısı gözetilerek 
saptanır. 

İlçelerin ve illerin kaç delege ile kongre ya
pacaklarına, ilgili yönetim kurullarının görüşleri
ni alarak, Merkez Yürütme Kurulu karar verir. 

İlçe kongresi toplam delege sayısının ilçe sı
nırları içindeki mahalle ve köylere; ayrıca il kong
resi toplam delege sayısının il'e bağlı ilçelere da
ğıtılmasında, son genel seçimde o yerlerde alman 
oylara göre yapılacak oranlama esas olur. 

Delege seçimi, yönetmeliği uyarınca yapılır. 

Delege seçimlerinde, Cumhuriyet Başsavcılı
ğına bildirilmiş üye listeleri esas alınır. 

İlçe Kongresi Üyeleri 

MADDE 42. — a) 41 inci maddede belirle
nen köy ve muhtarlık bölgesi toplantılarında se
çilen delegeler, 
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b) İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu üye
leri, ilçe kongresinin üyesidir. 

c) İlçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı di
ğer belediyelerin başkanları partinin ilçe kongre
sinin; büyükşehir belediye başkanları dışındaki il 
belediye başkanları merkez ilçe kongresinin doğal 
üyesidir. 

Eski ilçe başkanları, o ilçe çevresinde beledi
ye başkanlığı yapmış o ilçenin bağlı bulunduğu 
ilin T.B.M.M. yeni ve eski üyeleri ilçe kongresi
nin onur üyesidir. Partiye kayıtlı il genel meclisi, 
belediye meclisi üyeleri ile partili muhtarlar da 
onur üyesidir. 

II Kongresi Üyeleri 
MADDE 43. — a) Tüzüğün 39 uncu mad

desi uyarınca ilçe kongrelerince seçilen delegeler, 
b) İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, 
c) İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri, 
d) O ilden seçilen ve görevde bulunan par

tili T.B.M.M. üyeleri il kongresinin üyesidir. 
e) Büyükşehir belediye başkanları il kong

resinin doğal üyesidir. 

Geçici il yönetim kurulu başkan ve üyeleri
nin de kongreye katılma hakkı vardır. Ancak bun-
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lardan delege sıfatı olmayanların oy hakkı yok
tur. 

Eski il başkanları, il belediye başkanlığı ve 
T.B.M.M. üyeliği yapmış olan partililer, il genel 
meclisi ve il belediye meclisi üyeleri ile büyükşe-
hir belediye meclis üyeleri il kongresinin onur 
üyesidir. 

Kongre Üyeliğinin Süresi 
MADDE 44. — Bir üst yönetim birimi kong

resine üye olarak seçilenlerin kongre üyeliği sü
resi, kendilerini seçen yönetim birimi toplantısın-
ca veya kongresince yenileri seçilinceye kadar sü
rer. Tüzüğün 39 uncu maddesinin birinci ve so
nuncu fıkralarında belirtilen hallerde de bu hü
küm uygulanır. 

Görevleri nedeniyle kongre üyesi olanlar, bir 
alt yönetim birimi kongresine üye seçilemezler. 
Üst yönetim birimi kongresi için belirlenen tarih
ten önce kongresini yapamayan alt yönetim biri
mi, üst yönetim birimi kongresine katılamaz. 

Kongrelere Çağrı - Toplantı Yeter Sayısı 
MADDE 45. — İl ve ilçe kongrelerinin top

lanacağı yer, gün ve saat en az on gün önce yö
netim kurulu başkanlığınca üyelere, il ve ilçe bi
nasında yapılacak bir ilan ile duyurulur. Bu ilan-
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da ilk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci 
toplantının zamanı, yeri de belirtilir. Toplantı gün 
yer ve saati ile toplantıya katılacakların listesi en 
az onbeş gün önce ilçe seçim kurulu başkanlığı
na bildirilir. 

İl ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır. Kongreyi başkan, başkan 
yoksa sekreter üye, ikisi de yoksa üst yönetim 
birimi temsilcisi açar. 

İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter sa
yı bulunmazsa kongre yedi gün içinde uygun bir 
güne ertelenir. Erteleme, toplantıda bulunanlara 
duyurulur. Üyelere ve ilgililere yeniden çağrı ya
pılır. 

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Olağanüstü Kongreler 
M A D D E 46. — Kongreler üst yönetim ku

rulunun kararıyla veya üyelerin beşte birinin iste
ği ile olağanüstü toplanır. 

Olağanüstü kongre gündemi, isteyenlerce dü
zenlenir. Bu kongrelerde gündeme seçim maddesi 
konulamaz. Başka konu görüşülemez. 

33 ve 35 inci maddeler hükmü saklıdır. 
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Kongrenin Gündemi 
MADDE 47. — Kongrelerin gündemi ilgili 

yönetim kurullarınca belirlenir. 
Olağan kongrelerin gündemlerinde açılış, 

kongre başkanlık kurulu seçimi, çalışma ve hesap 
raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması 
ve aklama ile seçimler ve uygun görülecek başka 
konular bulunur. 

Üst yönetim kurulunun, Merkez Yürütme 
Kurulunun ve kongre üyelerinin onda birinin ya
zılı isteği ile de bir konu gündeme eklenebilir. 

Kongrenin çoğunluk kararı ile gündemin sı
rasında değişiklik yapılabilir. 

Ancak, kongre başkanlık kurulu seçimi ile 
çalışma ve hesap raporlarının okunmasından, gö
rüşülmesinden, aklamanın 03/lanmasmdan önce 
başka bir madde görüşülemez. 

Oturum ve Karar ilkeleri 
MADDE 48. — Aksine bir karar alınmadık

ça Kurultay ve kongre oturumları açıktır. 

Kurultay ve kongreler hazır bulunanların salt 
çoğunluğu ile karar abılar. 

Kongrelerde doğal üye olarak, bulunan il ve 
ilçe yönetim kurulu üyeleri, üyesi oldukları kuru-
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lun aklanması (ibrası) için yapılan oylamalara ka
tılamazlar. 

Kongrelerde hesap konuları ile kongrece ka
rarlaştırılan başka konular, konu ile ilgili olarak 
sunulacak rapor okunduktan sonra görüşülüp oy
lanabilir. 

Kongrelerce alman kararlar, başkanlıkça 
kongreye duyurulur ve tutanağa yazılır. Aksine 
karar yoksa kararlar gösterme (işaret) oyu ile alı
nır. 

Kongre Başkanlık Korulu 
MADDE 49. — Kongre açıldıktan sonra, 

kongre üyeleri veya partililer arasından bir baş
kan, kongre üyeleri arasından yeteri kadar ikinci 
başkan veya yazman seçilir. 

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri kongre 
başkanlık kurullarında görev alamazlar. 

Görüşmeler 
MADDE 50. — Kongrelerde gündem konu

ları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz 
verilir. Konuyla ilgili söz süreleri konuların gö
rüşülmesine başlanırken saptanır. 

Onur üyeleri, konuşabilir, oy kullanamazlar. 
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Geçici kurul başkanları ve üyeleri kongrele
rine katılırlar, konuşabilirler. Delege sıfatı olma
yanların kongrede oy kullanma hakları yoktur. 

Üst yönetim birimi başkanı ve temsilcisi ile 
Parti Meclisi üyelerine sıra gözetmeksizin söz ve
rilir. 

Söz isteyen varsa çalışma raporu üzerinde 
beş; öteki konularda üç üye konuşmadan yeterlik 
önergesi oylanamaz. 

İtiraz 
MADDE 51. — İlçe kongreleri delege seçim

leri ile il ve ilçe kongrelerinde seçimler dışındaki 
konularda alınmış olan kararlara ilişkin itirazlar, 
aşağıdaki kurallar içinde yapılır ve karara bağla
nır. İl ve ilçe kongrelerindeki seçim sonuçlarına 
itiraz yetkili ve görevli seçim kurullarına yapılır. 

A) İlçe kongresi delegelerinin seçimine iliş
kin itirazlar, o muhtarlık bölgesinde yazılı parti
lilerce seçimlerden sonraki beş gün içinde ilçe yö
netim kuruluna, ilçe yönetim kurulu kararlarına 
karşı beş gün içinde il yönetim kuruluna itiraz ya
pılabilir. 

İl yönetim kurulunun kararı kesindir. 
B) İlçe kongresi kararları için kongre üye

lerince beş gün içinde il yönetim kuruluna; il yö-
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netim kurulunun kararlarına karşı, beş gün için
de Merkez Yürütme Kuruluna itiraz edilebilir. 

Merkez Yürütme Kurulu kararı kesindir. 
C) İİ kongresi kararlan için kongre üyele

rince beş gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna 
itiraz edilebilir. Merkez Yürütme Kurulu kararı 
kesindir. 

ÖBu itirazları ilçe ve il yönetim kurulları beş 
gün; Merkez Yürütme Kurulu ise onbeş gün için
de karara bağlar. Sonuçlar ilgililere ve başkanlık
lara yazılı olarak bildirilir. 

İtirazlara süresi içinde ilgili yönetim birimi 
karar vermezse ilgiliye üst yönetim birimine beş 
gün içinde itiraz hakkı doğar. 

D) İtirazlar, ilgili yönetim biriminin kong
resinden önce kesin karara bağlanır. 

E) İtirazlar yazılı yapılır. 
F) İtiraz, işlemleri durdurmaz. 
Kongrelerde kongrenin yönetimine ilişkin 

kongre başkanlık kurullarına yapılacak itirazlar 
bu kurulca karara bağlanır. 

Kongreler Yönetmeliği 

MADDE 52. — Kongrelerde uygulanacak 
çağrı, toplanma, görüşme, karar ve başka işlem-
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terle ilgili kural ve yöntemler «Kongreler Yönet
meliği» ile düzenlenir. 

II. KURULTAY 

Kurultayın Tanımı 
MADDE 53. — Kurultay Partinin en yüksek 

organıdır. Bütün partililer Kurultay kararlarına 
uyarlar. Kurultay kararları, kamuoyuna ve ilgili
lere duyurulur. 

Kurultay Üyeleri 
MADDE 54. — Kurultay; 
a) Genel Başkan, 
b) Parti Meclisi Üyeleri, 
c) Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, 
d) Partinin üyeliği süren kurucuları, 
e) Partili bakanlar ve milletvekilleri, 
f) İl kongrelerince o ilin T.B.M.M. üye sa

yısının iki katı olarak seçilen kurultay 
delegelerinden oluşur. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla Kurultay üyesi 
olanlar ayrıca il kongrelerince delege olarak se
çilemezler. 

Genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı, 
genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, ge-
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nel saymanlık, parti meclisi üyeliği, T . B . M . M , 
başkanlığı, başbakanlık ve T . B . M . M . üyeliği yap
mış parti üyeleri ile partiye katılmış ya da par
tiyle birleşmiş eski partilerin kurucu üyeleri, ku
rultay delegesi olmayan il başkanları, ilçe başkan
ları, il belediye başkanları Kurul tayın onur üyesi-
dirler. Onur üyeleri; Kurul tayda konuşabilirler, 
oy kullanamazlar. 

Çağr ı - Gündem - Toplant ı ve Karar Sayısı 
M A D D E 55. — Kurul tay iki yılda bir top

lanır. A n c a k siyasal ve sosyal koşullar gerektiri
yorsa, ilçe - il kongreleri ile Kurul tayın üç yılı 
aşmamak üzere ileri bir tarihte yapılması için, 
Kurul tay, Parti Meclisini yetkili kılabilir. Bu hal
de Kurul tay için yeni delegeler herhangi bir ne
denle seçilememiş ise, Kuru l taya mevcut delege
ler katılır ve 44 üncü maddenin ikinci fıkrası hük
mü uygulanmaz. 

Genel Başkanın, Parti Meclisi veya Merkez 
Yürü tme Kurulunun lüzum göstermesi ya da K u 
rultay üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi 
üzerine de Kurul tay olağanüstü olarak toplanır. 

Olağanüstü toplantının gündemi isteyenlerce 
düzenlenir. 

Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki ko
nular görüşülür. Ya ln ızca program çalışması yap-
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mak amacıyla toplanan olağanüstü kurultayların 
gündemine seçim maddesi konamaz. 

Olağanüstü toplantı en az on gün önce ilgili
lere duyurulur. 

Kurultayın toplantı yeter sayısı, Kurultay üye 
tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine 
yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunamı
yorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda 
yeter sayı aranmaz. 

Kurultayda hazır bulunan üyelerin en az on
da biri tarafından görüşülmesi istenen hususların 
gündeme konması zorunludur. 

Kurultayın karar yeter sayısı, hazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. Kurultayda alınan 
kararlar başkanlıkça Kurultaya duyurulur ve tu
tanağa yazılır. Tersine karar yoksa kararlar gös
terme (işaret) oyu ile alınır. 

Parti Tüzük ve Programında değişiklik ya
pılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgi
lendiren konulardaki önerileri karara bağlamak 
için, bunların Genel Başkan, Parti Meclisi veya 
Merkez Yürütme Kurulu veya Kurultay üyeleri
nin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş 
olması gerekir. Yasalar, Parti Tüzük ve Programı 
çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren ko
nularda, kamu faaliyetleri konularında karar alın-
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masına ilişkin Önerileri karara bağlamak için, bu 
önerilerin Kurultayda hazır bulunan üyelerin üç
te biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu öne
riler, Kurultayca seçilecek bir komisyonda görü
şüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte in
celenir karara bağlanır. 

Kurultayın Yetkileri 
MADDE 56. — Genel Başkanı, Parti Mecli

si ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla 
seçmek. 

— Parti Meclisinin çalışma raporunu görüşe
rek karara bağlamak, 

— Partinin Tüzük ve Programında değişik
lik yapmak, 

— Partinin gelir - gider hesabını kabul ve 
Parti Meclisini aklamak veya kesinhesabı reddet
mek, 

Yasalar, Parti Tüzüğü ve 'Programı çerçe
vesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular
da, kamu faaliyetleri ve Parti politikası hakkında 
temenni kararları ve bağlayıcı kararlar almak, 

— Partinin feshine veya bir başka parti ile 
birleşmesine ve böylece Partinin mallarının tasfi
ye ve intikal şekline ilişkin kararlar vermek, 

Kurultayın yetkileridir. 
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Kurultay Görüşmeleri 
MADDE 57. — T.B.M.M. Parti Grubu ve 

her ilin 'kurultay delegeleri aralarında toplanarak, 
rapor ve karar tasarılarım inceler, görüşlerini sap
tarlar, ancak bağlayıcı kararlar alamazlar. 
T.B.M.M. Grubu ve iller katılmak istedikleri Ku
rultay hazırlık komisyonlarını belirlerler. Bu ko
misyonlar için T.B.M.M. Grubu en çok iki ve 
iller birer üye görevlendirir. Görevlendirilen üye
lerin adı, Genel Başkanlığa ivedilikle bildirilir. 

Hazırlık Komisyonlarına Genel Başkanın gö
revlendireceği üyeler de katılır. 

Hazırlık Komisyonlarını Genel Başkan, Ku
rultaydan önce toplantıya çağırır. 

Kurultayı Genel Başkan veya Genel Sekre
ter açar. 

Kurultayda T.B.M.M. Grubundan iki, iller
den birer üye kurultay komisyonuna seçilir. 

Parti Meclisi kurultay komisyonlarına yeter 
sayıda üye verir. 

Kurultayda Parti Meclisince T.B.M.M. Gru
bunca veya üyelerce ya da Kurultay üyelerince 
sunularak komisyonlarda görüşme konusu yapıl
mış rapor ve karar tasarıları dışında önergeler ve
rilemez. Görüşme ve oylama yapılamaz. 
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Komisyonların görüşmelerine komisyon üye
si olmayan Kurultay üyeleri de katılabilirler. Fa
kat oy kullanamazlar. 

Kurultayın olağan ve olağanüstü toplantıları, 
çalışma yöntemleri, «Kurultay Yönetmeliği» ile 
düzenlenir. 

MADDE 58. — Partinin merkez, il ve ilçe 
organları seçimleriyle; il kongresi ve kurultay de
legelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli 
oy, açık ve aralıksız sayım ve ayırım ilkelerine 
göre yapıdır. 

Seçimlerde; kongre yapan birimin Tüzükte 
belirli görevlilerince seçim kurulu başkanına 
onaylattırılarak örgüt binasında asılmak suretiy
le, üyelere duyurulan ve kesinleşen delege listele
ri esas alınır. Bu listede adı olmayanlar oy kulla
namazlar. 

Kongrelerde adaylar, seçimlere geçmeden ön
ce saptanır. Adaylık önerileri, yazılı veya sözlü 
olarak başkanlık kuruluna yapılır. Seçim hazır
lıkları tamamlandıktan sonra adaylık önerilemez. 
Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkanlığa 
aday olabilmek için kurultay üyelerinin en az yir
mide birinin yazılı önerisi gereklidir. 
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Aday olanların seçimine ilişkin itirazlar var
sa başkanlık kurulu durumu inceleyerek, karar 
verir ve duyurur, Böyle bir itiraz karara bağlan
madıkça seçimlere geçilmez. 

Kongre başkanı, seçime geçmeden önce, se
çimde uygulanacak kurallar hakkında yeterli açık
lamalarda bulunur. 

Kongrelerde yapılan seçimler için hazırlana
cak oy pusulalarında her organın adayları, diğer 
organ adaylarından ayrı gösterilir. 

Organlar ve üst kongreye seçilecek delege 
adayları, uygunsa aynı oy pusulasına, değilse ve
ya gerekiyorsa ayrı oy pusulalarına yazılırlar. An
cak organlara aday olanlar ve delege adayları 
kendi aralarında birlikte gösterilirler. (Çarşaf Lis
te) 

Adayların ve seçileceklerin sayılarının kaba
rık olması halinde listedeki sıra, kurayla belirlene
cek harften başlamak ve (z) harfine geldikten 
sonra (a) dan devam olunmak üzere adayların 
soyadlarına göre düzenlenir. 

Çarşaf listede asıl - yedek ayırımı yapılmaz. 
Aday sayısının seçilmesi gerekli asıl ve yedek üye 
sayısı toplamından az olmaması gözetilir. 

Kongre başkanlık kurulunca bu suretle ve 
yeterli sayıda hazırlatılan listeler seçim kurulu 
başkanlığına mühürlettirilir. 
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Seçimler, seçim kurulu başkanlığınca oluştu
rulan seçim sandık kurullarınca yürütülür ve so
nuçlandırılır. 

Delegeler ve oy hakkı olan diğer üyeler; kim
liklerini resimli parti kimlik belgesi ya da nüfus 
cüzdanı veya diğer resmî bir belgeyle kanıtladık
tan ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzala
dıktan sonra oylarını kullanırlar. 

Oylar, sandık kurulu başkanınca verilen mü
hürlü oy pusulasındaki adlardan, asıl üye sayısı 
kadarının işaretlenmesi yoluyla kullanılır, seçile
cek organ asıl üye ya da delege sayısından fazla 
adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıt
lara yazılan oylar geçersizdir. Ayrıca seçilecek 
aday sayısının yüzde doksanından az aday işaret
lenen oy pusulası da geçersiz olur. 

«Organ ve delege seçimlerinde adaylar aldık
ları oy sayısına göre genel sıralama yapılarak asıl 
ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl 
üye, onlardan sonra gelenler yedek üye seçilmiş 
olurlar. Eşit oy alanlar arasında kura çekilerek 
sıraları saptanır. Her iki cinsiyetten üye seçilme
si gereken organlarda bu husus genel sıralamay
la gerçekleşmezse aynı cinsiyetten aday olanlar 
arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı özel sırala
ma yapılır. Alman oylara bakılmaksızın her iki 
cinsiyet için yeterli üye alınarak organlar seçilmiş 
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sayılır. Geri kalanlar o cinsiyetten üyelerin yede
ği olur. 

İlçe ve il kongrelerinde kongre üye tam sa
yısının salt çoğunluğu ile yukarıdaki fıkralarda be
lirlenen «Çarşaf Liste» dışında usuller de benim-
senebilir. Çarşaf liste düzenlenmesi için geçerli 
yöntem bu hallerde uygulanmaz. İlçe ve il kong
relerinde başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu 
ve delege seçimlerinde ayrı listeler kullanılabile
ceği öngörülmüşse bu listeler kongre başkanlığın
ca bir arada veya ayrı ayrı hazırlattırılarak ilçe 
seçim kurulu başkanına mühürlettirilir. Aynı or
gan için ayrı listelerle seçime gidilecekse üye ve
ya delegelerce mühürlü listeler kullanılır. Bu lis
telerin her birinde - aday varsa - her iki cinsiyet
ten ilçe yönetim kurullarında en az iki, il yönetim 
kurullarında en az üç aday bulundurulur. İki cin
siyetten gerekli sayıda adayı kapsamayan liste tü
müyle geçersiz sayılmaz. Ancak bu durumda, lis
tenin diğer cinsiyetten en az seçilmesi gereken 
üye sayısı kadarı, sondan itibaren yedek üyeliğe 
düşmüş olur. Onların yerine listede olmayan cin
siyetten en çok oyu alanlar seçilmiş sayılır. 

«Delege seçimleri ve İl - İlçe Kongreleri Yö
netmeliği» nde bu konuda gerekli açıklamalar bu
lunur. 
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Sayım ve ayırım tamamlandıktan sonra, san
dık kurulu başkan ve üyelerince düzenlenerek im
zalanan seçim sonuçlarına ilişkin tutanak, kongre 
başkanlık kurulunca seçim yerine asılmak sure
tiyle üyelere duyurulur. 

Başkanlık Kurulu; kullanılan oy pusulaları
nı ayrıca seçim sonuçlarını gösteren tutanakla, 
kongre tutanağının birer örneğini seçim kurulu 
başkanlığına verir. 

BEŞİNCİ' BÖLÜM 
Parti Adaylarının Belirlenmesi 

Milletvekilliği Ön Seçimi 
MADDE 59. — A) Milletvekili seçimlerin

de parti adayları esasları aşağıda belirtilen «Ge
nişletilmiş Delege Yöntemi» ile yapılacak, «Ön se
çim» le belirlenir. Bu seçimde, her seçim çevresin
den çıkan (kontenjan hariç) milletvekili sayısı ka
dar aday saptanır. 

B) Milletvekili seçimlerinde parti adayları 
aşağıda belirtilen ön seçim delegelerinin katılaca
ğı ön seçim (genişletilmiş delege yöntemi) ile be
lirlenir. 

Her seçim çevresinde; 
a) O ilden seçilen kurultay delegeleri; 
b) Parti Meclisi - Merkez Yürütme ve Mer-
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kez Disiplin Kurulu üyeleri, 
c) İl kongresi delegeleri; 
d) O seçim çevresine giren ilçelerin kongre 

delegeleri; 
e) O ilin milletvekilleri, o seçim çevresinde

ki belediyelerin partili belediye başkan
ları, partili belediye meclisi ve il genel 
meclisi üyeleri; 

f) Partiye yazılı olan T.B.'M.M. eski üyele
ri, o çevredeki belediyelerin eski başkan
ları; 

g) Kongrelerince seçilmiş olmak koşuluyla 
il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, 
il disiplin kurulu üyeleri; 

h) O seçim çevresindeki ilçelerin kongrele
rince seçilmiş ilçe başkanları ve yönetim 
kurulları üyeleri; 

i) Partinin Parti Meclisi ve Merkez Yürüt
me Kurulu (M.K.Y.K.) eski üyeleri, 

j) Partiye üye olmak koşuluyla Partinin ve 
partiye katılmış ya da parti ile birleşmiş 
eski partilerin kurucu üyeleri; 

k) Tüzüğün 23/i maddesinde belirtilen ma
halle ve köy görevlileri; 

1) Her mahalle veya köyde, ilçe kongre de
legeleri seçimiyle birlikte o yerdeki son 
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milletvekili genel seçiminde alınan oy 
sayısı esas tutularak parti üyeleri ara
sından seçilecek «Ön seçim delegeleri». 
Bu ön seçim delegeleri o mahalle veya 
köyde son seçimde alınan 1 - 50 oya ka
dar bir; sonraki her elli oy için bir ek
lenerek bulunacak sayıda seçilir ve belir
lenir. 

m) Parti üyesi muhtarlar, 
n) Meslek örgütleri, kooperatifler ve sendi

kaların merkez ya da şubelerinin parti 
üyesi başkanları, 

o) Parti üyesi eski il ve ilçe başkanları, 
p) Belde örgütlerinin seçimle gelen başkan 

ve yönetim kurulu üyeleri; 
Ön seçime katılır, oy kullanır. Bütün bu de

legeler yazılı oldukları ilçede oy kullanırlar. 

Önseçim Çevresi 
MADDE 60. — Milletvekili genel seçimleri 

için Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen seçim 
çevresi önseçim çevresi için esas alınır. 

Adaylığa Başvurma 
MADDE 61. — Adaylık Genel Sekreterliğe 

yazılı başvuru ile istenir. İllerde il başkanlığı ara
cılığı ile de başvuru yapılabilir. 
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Kontenjan Adaylığı 

MADDE 62. — Siyasî Partiler Kanununun 
38.inci maddesine göre gerekli seçim çevrelerinde 
gösterilecek partili kontenjan adayları; Parti Mec
lisince seçim çevresindeki il ve ilçe yönetimlerinin 
görüşü alınarak; diğer adayların belirlenmesinden 
sonra en geç on gün içinde saptanır; diğer aday
larla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Adaylık Ön Koşulları 
MADDE 63. — İllerde adaylık yoklamasına 

katılmak üzere adaylık isteminde bulunanlarda 
aşağıdaki koşullar aranır. 

a) Partili olarak T.B.M.M. üyeliği yapmış 
olmak, 

b) Partili olarak belediye başkanlığı, bele
diye ve il genel meclisi üyeliği yapmış ol
mak, 

c) Örgütte seçimle bir göreve gelmiş olmak, 
d) Ya da en az bir yıldan beri parti üyesi 

bulunmak (b), (c) fıkralarındaki görev
lerden birinde sürekli olarak bir yıl; de
ğişik görevlerde veya aralıklı olarak ise 
toplam bir yıl görev yapılmış olması ge
rekir. 

Bu koşullan taşımayanların başvuruları işle
me konmaz, 
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Kontenjan adaylığı isteminde bulunanlarla, 
Merkez Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan asıl 
üyeliğe kabul edilenlerde bu koşullar aranmaz. 

Yasalar nedeniyle Partiye yazılma olanağı bu
lunmayan kimselerden adaylığa başvuranların 
parti üyesi olmaksızın iller aday yoklamasına ka
tılmaları Merkez Yürütme Kurulunun iznine bağ
lıdır. 

İnceleme 
MADDE 64. — Parti Meclisi, başvurma sü

resinin bitiminden sonra, adaylık için başvuranla
rın yasal bakımdan; parti üyesi olmayan adayla
rın parti ilkeleri bakımından uygun olup olmadık
larını belirlemek için ön inceleme yaptırır. Bu in
celeme örgüt içinde, gizli olarak yapılır. 

Parti Meclisi inceleme raporlarını değerlen
direrek her ilden ön seçime katılmaları uygun 
bulunanları saptar ve ilgililere duyurur. 

Ön Seçim Listesi 
MADDE 65. — İlçe yönetim kurulları Tü

züğün 59 uncu maddesinde belirlenen önseçim 
delege (seçmen) lerini kapsayan listeleri, önseçim
lerden en az altmış gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanına verirler. 

Bir örneğini de aynı sürede il başkanlığına 
gönderirler. 
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Bu listeler, ilçe seçim kurulu başkanlığınca 
incelenir; onaylandıktan sonra ilçe başkanlığı bi
nasında asılarak üyelere duyurulur. Duyuru gü
nünden başlayarak onbeş gün içinde üyeler ilçe 
seçim kuruluna başvurarak itiraz edebilirler. 

İtiraz üzerine verilen karara göre ilçe başkan
lığı listelerde gerekli değişikliği yapar. 

Adayların Merkez Organınca Saptanması 
MADDE 66. — T.B.M.M. Üyeliği seçimle

rinde, 
A) a) Bir seçim çevresinde parti örgütü 

bulunmaması, 
b) Bir seçim çevresinde gösterilmesi 

gereken aday sayısından az sayıda 
başvuru olması, 

c) Önseçim sonuçlarının yetkili kurul
larca geçersiz sayılması hallerinde 
ve, 

d) Yasaların öngördüğü başkaca du
rumlarda, adaylar ve sıraları; 

B) önseçim eşit sayıda oy alan adayların 
öncelik sıraları, 

Parti Meclisince saptanır. 
Ayrıca parti çıkarları ve yörenin özellikleri 

göz önünde tutularak, gerekli görülen seçim çev
relerinde TBMM üye adaylarının Parti Meclisin-
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ce saptanmasına karar verilebilir. Bu sayı seçim 
çevreleri toplamının yüzde onundan fazla olamaz. 

Aday Adaylarının Bildirilmesi 
M A D D E 67. — Önseçim yapılacak hallerde 

Genel Başkan, seçim çevrelerine göre Partinin 
aday adayları listesinin ön seçimin yapılacağı gün
den en az yirmi gün önce Yüksek Seçim Kurulu
na ve ilgili il ve ilçe seçim kurullarına alındı bel
gesi karşılığında verilmesini sağlar. 

Parti Adaylarının Bildirilmesi 
MADDE 68. — Genel Başkan, saptanan kon

tenjan adayları ile merkez organlarınca saptanan 
adayları, ön seçimle belirlenen aday üstelerine 
katarak; seçim çevrelerine göre düzenlenen parti 
adayları listesini düzenler ve Yüksek Seçim Ku
ruluna süresinde verilmesini sağlar. 

Aday Listelerindeki Eksiklerin Tamamlanma
sı 

MADDE 69. — Aday Üsteleri kesinleşmeden 
bu listelerde boşalma olur ve listedeki sıraya gö
re kaydırma sonunda noksanlıklar doldurulamaz-
sa eksikler, Merkez Yürütme Kurulunca tamam
lanır. 
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T.B.M.M. Adaylık Yönetmeliği 
MADDE 70. — T.B.M.M. adaylığına baş

vurma, aday adaylarıyla ilgili olarak yapılacak in
celemenin niteliği, aday adaylarından alınacak 
özel ödentinin hangi ölçülere göre saptanacağı, 
adayların belirlenmesinde uygulanacak yöntem ve 
işlemler yasaya ve bu bölümdeki ilkelere ve ku
rallara uygun olarak hazırlanacak bir yönetmelik
le düzenlenir. 

Yerel Seçimlerde Parti Adaylarının Belirlen
mesi 

MADDE 71. — Yerel seçimlerde parti aday
larının belirlenmesi bu bölümdeki kurallar ile il
gili yasalar göz önünde tutularak hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
PARTİ GRUPLARI 

T.B.M.M. Parti Grubu 
MADDE 72. — Partili milletvekilleri, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Grubunu oluşturur. 
Parti Grubu, Parti Programım ve seçim bildirge
sini Kurultay kararlan ve Parti Meclisince sapta
nan politikalar doğrultusunda gerçekleştirmek için 
gerekli yasama girişimlerini iç yönetmelikleri çer
çevesinde kendi kararları, ile yürütürler. 
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Grup Yönetim İlkeleri 
MADDE 73 — Genel Başkan, T.B.M.M. 

üyesi ise Parti Grubunun ve Grup Yönetim Ku
rulunun başkanıdır. 

T.B.M.M. Grubu her toplantı yılı başında, 
o yıl için iki başkanvekili ile dokuz kişilik bir 
yönetim kurulu seçer. 

Grup başkanvekilleri, Grubun yasama çalış
malarının yürütülmesinde Genel Başkanın yar
dımcısı ve görevlendirdiği konularda vekilidirler. 
Grubun doğal sözcüsü Genel Başkandır. Genel 
Başkanın bulunmadığı ya da uygun gördüğü sü
relerde sözcülüğü grup başkanvekilleri yapar. 
Grup Yönetim Kurulu ve ivedi hallerde grup baş
kanvekilleri belli konular için milletvekilleri ara
sından sözcü seçebilirler. 

Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yü-
tülmesi ve Meclis çalışmalarında uyum ve disip
lin sağlanması, Grup Yönetim Kurulunun göre
vidir. 

Parti Merkez Yürütme Kurulunda görevli 
olup, milletvekili bulunmayanlar da Grup toplan
tılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. 

T.B.M.M. Grup çalışmaları «T.B.M.M., Grup 
iç Yönetmeliği» ile düzenlenir. Grup İç Yönet
meliğine, Parti Tüzük ve Programına aykırı hü
kümler konulamaz. 
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Grup Üyelerinin Görevleri 
MADDE 74. — Partili T.B.M.M. Üyeleri; 
A) Yasama çalışmalarında Partinin ilkeleri 

ve programı, Seçim Bildirgesi, Kurultay kararlan, 
Parti Meclisince saptanan temel politikalar doğ
rultusunda çalışmak; Grup Genel Kurulu ve Grup 
Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bunla
rı desteklemekle yükümlüdürler. Grup toplantısı
na ve karara katılmamış olmak atman kararlara 
uyma yükümlülüğünü kaldırmaz. 

B) Geçerli özürleri bulunmadıkça, Meclis 
Genel Kuruluna, komisyonlara ve grup toplantı
larına katılırlar. Bu toplantıların her birine Özür
süz olarak üst üste üç kez gelmeyen üyeye Grup 
Yönetim Kurulunca uyarı yapılır. 

C) T.B.M.M. üyelerinin ödentileri ve böyle
ce sağlanan gelirin Grup ve Parti Merkezi çalış
maları için hangi oranda paylaştırılacağı, yasa hü
kümleri çerçevesinde T.B.M.M. Grubunca kara
ra bağlann". 

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları 
MADDE 75. — Belediye meclisleri ile il ge

nel meclislerindeki partili üyeler, kendi araların
da birer grup oluştururlar. 

Belediye başkanı partili ise, belediye meclisi 
parti grubunun doğal başkanıdır.. Belediye başka-
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rıı partili değilse il başkanı, il merkezi belediye 
meclis grubunun; ilçe başkanı, ilçe çevresindeki 
belediye meclisi gruplarının başkanıdır. Bu sıfat
la toplantılara başkanlık eder, oy kullanırlar. Ay
nı durumdaki büyükşehir belediyelerinin bulun
duğu yerlerde başkam büyükşehir belediye gru
buna; ilçe başkanları ilçe belediyeleri gruplarına 
başkanlık eder, oy kullanırlar. Büyükşehir sınırı 
içindeki ilçe başkanları, büyükşehir belediye mec
lisi grubunun; diğer illerdeki merkez ilçe başkan
ları da il belediye meclisi grubunun üyesidir ve 
oy hakkına sahiptir. 

Belediye meclis grupları belediye meclisi üye
leri içinden grup başkan vekillerini ve sözcülerini 
seçerler. 

İl genel meclisi grubunun başkanı il başkanı
dır. Ayrıca bu grup kendi içinden başkanvekilini 
ve sözcüsünü de seçer. 

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il mer
kezlerinde il başkanı büyükşehir belediye meclis 
grubunun; ilçe başkanları ilçe belediye meclis 
grubunun, diğer il merkezlerinde il başkanları il 
merkezlerindeki, ilçe başkanları ilçe çevresindeki 
belediye meclis grupları, «BÜTÇE», «YILLIK 
PROGRAM» ve «FAALİYET RAPORU» gö
rüşmeleri öncesi zorunlu olarak ve ayrıca yöne
tim kurullarının gerekli gördüğü konularda top-
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î anù y a çağırır, toplantıyı yönetir ve oy kullanır
lar 

Grup üyeleri partinin ilkelerine, Programına, 
Seçim Bildirgesine, Kurultayın ve kendi kongre
leri ile gruplarının kararlarına uymakla yükümlü
dürler. 

Belediye başkanlarının, yürütmeyle ilgili ya
sal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alı
namaz. 

Partili belediye başkanları ile belediye ve il 
genel meclisi üyelerin grup ödentileri ve böy
lece sağlanan gelirin grup ve parti çalışmaları için 
hangi oranda paylaştırılacağı, ilgili yönetim ku
rulu ile grup yönetim kurulunun yapacağı ortak 
toplantıda karara bağlanır. 

Belediye ve il genel meclisi parti gruplarının 
çalışma yöntemleri, «Belediye ve İl Genel Meclisi 
Grupları Yönetmeliği» ile düzenlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
DİSİPLİN İŞLERİ 

Disiplin Kurullarının Görevleri 
'MADDE 76. — Parti suçunu saptama ve ce

zalandırma görev ve yetkisi, disiplin kurullarının-
dır. 

Üyelerin, Parti Tüzük ve Programına, Ku
rultay ve yetkili organların kararlarına aykırı dil
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şen ve Partide aldığı görev ve sorumluluk ile bağ
daşmayan tutum, davranış ve eylemleri parti su
çudur. 

Eylemin yargı organlarının görevine girmesi, 
disiplin kovuşturması yapılmasına engel olamaz. 

Disiplin Kurulları 
M A D D E 77. — A) Merkez Disiplin Kuru

lu : Kurultayca gizli oyla seçilen 9 asıl, 9 yedek 
üyeden, 

B) İl Disiplin Kurulu : İl kongrelerince giz
li oyla seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden, 

C) T.B.M.M. Grup Disiplin Kurulu : Grup 
Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 7 asıl, 7 yedek 
üyeden kurulur. 

Merkez Disiplin Kurulunda her iki cinsiyet
ten en az iki; il disiplin kurullarında - aday var
sa - en az bir üye bulunur. Seçim sonucunda bu 
sayıya ulaşılamamışsa, seçime katılan ve her iki 
cinsiyetten en çok oy alan adaylarla bu sayıya 
tamamlanır. Yedek üyelikler için de aynı yöntem 
uygulanır. 

Disiplin kurulu üyeliğine aday olmak ve se
çilebilmek için disiplin cezası almamış olmak ge
rekir. 

Yetki 
MADDE 78. — A) Merkez organlarında 

görevli olanlarla, T.B.M.M. üyelerinin - yasama 
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çalışmaları dışındaki - tutum ve eylemlerinden 
doğan parti suçları ile il başkanları ve il yönetim 
kurulu, il disiplin kurulu üyelerini, partili il mer
kez belediye başkanlarının işledikleri parti suçla
rı, Merkez Yürütme Kurulunun isteği üzerine, 
Merkez Disiplin Kurulunca; 

B) Diğer üyelerin parti suçlan, il yönetim 
kurullarının isteği üzerine, il disiplin kurulların
ca; 

C) Partili T.B.M.M. üyelerinin grup disip
linine, grup iç yönetmeliğine, Grubun bağlayıcı 
kararlarına aykırı davranışlarından ve grubun 
onuru ile bağdaşmayan tutum ve eylemlerinden 
doğan parti suçları ve birbirleriyle olan anlaşmaz
lıkları Grup Yönetim Kurulunun isteği üzerine 
Grup Disiplin Kurulunca karara bağlanır. 

D) Kesin veya geçici çıkarma istemi ile di
siplin kuruluna gönderilen üye; sevkeden kurulca 
gerekli görüldüğünde tedbir niteliğinde olmak üze
re, üyelik haklarını kullanmaktan yasaklanır, gö
revlerinden uzaklaştırılır. 

Görevden alma işlemine karşı ilgili, üç gün 
içinde gönderildiği disiplin kuruluna itiraz ile ted
bir kararının kaldırılmasını isteyebilir. 

Bu istek disiplin kurulunca 7 gün içinde ka
rara bağlanır. 

73 

TBMM KUTUPHANESI



Parti Suçları 
MADDE 79. — Aşağıda yazılı tutum, davra

nış ve eylemler ile bunların yapılmasını destekle
mek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur. 

A) Program ve Tüzük hükümlerine, Kurul
tay ve yetkili diğer organ ve kurul kararlarına ay
kırı davranışlarda bulunmak, 

B) Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrıca
lıklar yaratmak; 

C) Parti doğrultusuna ve temel ilkelerine 
aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bu
lunmak; 

D) Partiye zarar veren çalışmalarda bulun
mak; sözlü veya yazılı propaganda yapmak; 

E) Gizli yapılması kararlaştırılan toplantı
lardaki kararlan, konuşmaları veya gizli bilgi ve 
belgeleri açıklamak; 

F) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, 
G) Parti çalışmalarında partili üyeye sözlü 

ya da eylemli saldırıda bulunmak, Parti düzen ve 
disiplinini bozucu eylem ve davranışlarda bulun
mak; 

H) Parti adaylarına karşı ve başka parti 
adaylarından yana açık veya gizli çalışmak; 

İ) Gerçeklere aykırı üye yazmak, kayıt yap
mak veya kayıtlan bozmak, 
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3) Özürü olmadığı halde seçimlerde oy kul
lanmamak, 

K) Kurultay, Kongre, Grup ve yetkili ku
rulların çalışmalarını engelleme, bozma ve boz
durma amacı ile yetkili organlara ve kişilere kar
şı, Tüzüğe uygun itirazlar dışında, her türlü ey
lemde bulunmak, 

L) Yetkili ve görevli organ ve kurulların 
yasa, Tüzük ve yönetmelik kuralları içinde ver
dikleri görevleri özürsüz yapmamak veya engelle
mek. 

Disiplin Cezalan 
MADDE 80. — Disiplin cezaları uyarma, kı

nama, partiden veya gruptan geçici ya da kesin 
çıkarmadır. 

Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmedir. 
Kınama, yazılı olarak kusur bildirmedir. 
Geçici çıkarma, üyenin bir yıldan ilki yıla ka

dar; kesin çıkarma süresiz olarak partiyle ilişkisi
nin kesilmesidir. 

Disiplin kurullarınca, 
a) Tüzüğün 79 uncu maddesinin (B), (D), 

(F), (J), (L) bendlerinde yazılı eylem ve davranış
larda bulunanlar hakkında, suçun işleniş biçimine 
ve ağırlığına göre en az Uyarma, en çok Kına
ma; 

75 

TBMM KUTUPHANESI



b) Tüzüğün 79 uncu maddesinin (E), (G), 
(K) bendierinde yazılı eylem ve davranışlarda bu
lunanlar hakkında suçun işleniş biçimi ve ağırlı
ğına göre en az Kınama, en çok Geçici Çıkarma; 

c) Tüzüğün 79 uncu maddesinin (A), (C), 
(H) ve (İ) bendierinde yazılı eylem ve davranış
larda bulunanlar hakkında suçun işleniş biçimi 
ve ağırlığına göre en az Geçici Çıkarma en çok 
Kesin Çıkarma cezası verilir. 

Disiplin cezası verilmesine neden olan tu
tum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst de
rece ceza uygulanır. 

Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile yöne
tim kurullarına seçilemezler; seçilmiş iseler görev
lerinden alınırlar. 

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde 
parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar. An
cak bu durum kendilerinin Parti Program ve Tü
züğünün yetkili organların bağlayıcı kararlarına 
uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Kınama ve geçici çıkarma cezalan, partilinin 
yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir; yet
kili disiplin kurulunca hemen Genel Sekreterliğe 
bilgi verilir. 

Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir; 
kimlikleri Genel sekreterlikçe bütün örgütlere du
yurulur. Partili milletvekillerinin TBMM Grup 
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üyeliğinden kesin olarak çıkarılması Partiden çı
karılmayı gerektirir. 

TBMM Grubundan geçici olarak çıkarılma
sına karar verilen milletvekilleri bu süre içinde 
grup toplantılarına katılamaz. 

Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri ve 
il genel meclis üyelerinden oluşan gruplar için de 
bu kural geçerlidir. 

Disiplin kurulu kararları kesinleştiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

Uygulamada tedbirli olarak geçirilen süre ve
rilen cezadan indirilir. Tedbirli işlerde karar ke
sinleşinceye kadar tedbirlik hali sürer. 

Bir parti suçu nedeniyle, eylem ve davranı
şın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde disip
lin kovuşturması açılmazsa; o suçtan ötürü bir 
daha o üye hakkında kovuşturma yapılamaz ve 
ceza verilemez. 

Kararlar 
MADDE 81. — Disiplin kurulları, üye tam 

sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 
hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. An
cak Siyasî Partiler Kanunun 101 inci maddesinin 
(d - 1) bendinde gösterilen haller dışında partiden 
kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının üç
te iki çoğunluğunun kararı gereklidir. 
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Disiplin Kuruluna sevk edilen üyenin, sözlü 
veya yazılı savunma hakkı vardır. Savunma için 
süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden 
başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma 
yapmayanlar hakkım kullanmaktan vazgeçmiş sa
yılır. Zorunlu durumlarda disiplin kurulları onbeş 
günlük ek süre verebilir. 

Savunmaya çağırma disiplin kurulu başkan
lığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması is
tenen disiplin cezası ile cezaya neden olan eylem
ler açıkça gösterilir. 

Disiplin kurulları kendilerine gönderilen işleri 
en geç 2 ay içinde karara bağlar. 

Bu süre içinde sonuçlandırılmayan işler için, 
gerekçesi gösterilerek «Merkez Yürütme Kuru
lu» nclan ek süre istenebilir. Ek süre bir aydan 
fazla olamaz. 

Merkez Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin 
Kurulu kararları kesindir. 

Disiplin kurulunca verilen kararlar gerekçe
leri ile birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye teb
liğ edilir. 

İtirazlar 
MADDE 82. — Disiplin kurulu kararlarına 

karşı, il yönetim kurulu ve ilgili üye, on gün için
de Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Mer-
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kez Disiplin Kurulandan erteleme kararı verilme-
mişse, itiraz il disiplin kurulu kararının uygulan
masını durdurmaz. 

Hakkında partiden veya gruptan geçici veya 
kesin çıkarma cezası verilen üye, bu cezaya karşı 
disiplin kuruluna sevk eden kurulun veya disiplin 
kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kara
rın kanuna, Parti Tüzüğüne veya yönetmeliğe ay
kırı olduğu iddiası ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, 
kararın tebliğinden başlayarak otuz gün içinde 
yetkili asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mah
kemenin vereceği karar kesindir. 

Parti kurul ve organlarının kararlarına karşı 
yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlana
maz ve itiraz suç sayılamaz. 

Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak İlkeler ve 
Kurallar 

MADDE 83. — A) Siyasî Partiler Kanunun 
101 inci maddesinin (d - 1) bendi uyarınca, Cum
huriyet Başsavcısının Partiden kesin olarak çıka
rılmasını istediği üye, Merkez Yürütme Kurulun
ca geciktirilmeksizin Merkez Disiplin Kuruluna 
verilir. 

Merkez Disiplin Kurulu, hemen toplanarak 
konuyu öncelikle görüşür ve üç gün içinde kara
ra bağlar, 
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İlgili üye, kurulun konuyu ele aldığı ilk top
lantısında yazılı veya sözlü olarak savunmasını 
yapar. 

B) Seçimler sırasında ve yayın yoluyla ya 
da açık toplantılardan işlenen Parti suçlarının ko-
vuşturulmasında, inceleme süreleri yönetmelikle 
kısaltılabilir. 

C) Disiplin kurulları incelemelerini belgeler 
üzerinde yapabilecekleri gibi tanık da dinleyebi
lir, 

D) Kesinleşen disiplin kurulu kararları, yet
kili parti organlarınca hemen uygulanır. 

E) Disiplin kurulu üyeleri ile Parti arasında 
bir hizmet bağı kurulamaz. Kendilerine Partiden 
hiçbir gelir sağlanamaz. Eşler ile bir ve ikinci de
recedeki sihri yakınlar, aynı disiplin kurulunda 
görev alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara katıla
mazlar. 

F) Disiplin kurulu üyeleri Partinin başka 
hiçbir organ ve kurulunda görev alamazlar. 

G) Partinin hiçbir organ, kurul ve toplantı
sında disiplin kurullarının inceleme ve kararları 
hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

H) parti organ ve kurulları disiplin kurulla
rının incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerine 
süresinde yanıt vermek zorundadırlar. • 

80 

TBMM KUTUPHANESI



X) Disiplin kovuşturması işlemlerinde üye
nin ilçe merkezindeki başvurma belgesinde belirt
tiği adresine yapılan bildirimler geçerlidir. 

Üyeliklerde Boşalma 
MADDE 84. — Özürsüz olarak üç toplantı

ya katılmayan üye görevden ayrılmış sayılır. Di
siplin kurullarında ayrılma veya başka nedenle 
boşalma olursa sırası ile cinsiyetine göre yedek
leri çağrılır. 

Bu çağrıyı Merkez ve T.B.M.M. disiplin ku
rulları için Genel Başkan, il disiplin kurulları için 
il başkanı yapar. 

Yedeklerin çağrılmasından sonra üye sayısı 
üçte ikinin altına düşerse olağan kurultay ve il 
kongresine kadar görev yapmak üzere yeni kurul 
Merkez Yürütme Kurulunca seçilir, T.B.M.M. 
Grup Disiplin Kurulu için yeni seçim yapılır. 

Bağışlama 
MADDE 85. — Kesinleşen disiplin cezalarım 

bağışlama yetkisi Merkez Yürütme Kurulunun
dur. 

Merkez Yürütme Kurulu bu yetkisini ceza 
alanın yazılı başvurusu üzerine cezayı isteyen ku
rulun yazılı görüşünü alarak kullanır. 

Parti Meclisi kesinleşen disiplin cezaları için 
Genel Bağışlama kararı vermeye yetkilidir. 
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Yönetmelik 
MADDE 86. — Disiplin kovuşturmasına baş

lanması, savunma, disiplin kurullarının görev bö
lümü, toplanma ve çalışma yöntemleri, süreler ve 
öteki işlemler «Disiplin Yönetmeliği» ile düzenle
nir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

GELİR KAYNAKLARI - HARCAMALAR -
HESAP İŞLERİ 

Gelir Kaynaklan 
MADDE 87. — Partinin gelir kaynakları 

şunlardır : 
a) Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik 

ödentileri, 
b) Partili milletvekillerinden alınacak öden

tiler, 
c) Adaylık için başvuranlardan alınan özel 

ödentiler, 
d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzer

lerinin satışından sağlanacak gelirler; 
e) Parti yayınlarından sağlanacak gelirler; 
f) Üye kimlik kartı, parti defter, makbuz ve 

kâğıtları karşılığında alınacak paralar; 
g) Partice düzenlenen kültür ve sanat etkin

likleri, balo, eğlence ve her türlü gösteri 
çalışmalarından sağlanacak gelirler; 
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h) Parti malvarlığmdan elde edilecek gelir
ler; 

i) Bağışlar, 
j) Devlet yardımı ve Siyası Partiler Kanu

nunun 110 uncu maddesi uyarınca parti
ye intikal edecek mallar, doğmuş ve do
ğacak hak ve alacaklar, 

k) Partili belediye başkanları ile belediye ve 
il genel meclisleri üyelerinin grup öden
tileri, 

Parti malvarlığmdan elde edilecekler dışında 
parti gelirlerinden vergi, resim ve harç ödenmez. 

Yukarıda yazılı gelirler, Partinin hangi biri
mince sağlanmış olursa olsun, Parti tüzelkişiliği-
nindir. 

Gelirler Merkez Yürütme Kurulunca bastırılan 
kopyalı, dip koçanlı makbuzlar karşılığında alı
nır. Parti örgütüne gönderilen gelir makbuzunun 
seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar Genel Say
manlıkta tutulur. Parti örgütü aldığı ve kullandığı 
makbuzlar dolayısıyla Merkez Yürütme Kurulu
na karşı sorumludur. 

Giriş Ödentisi 
MADDE 88. — Partiye yazılan üyelerden en 

az bin, en çok bir milyon lira giriş ödentisi alı
nır, 
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Yılhk Ödenti 
MADDE 89. — Parti üye ödentisinin bir yıl

lık tutarı binikiyüz liradan az, onikibin liradan 
çok olamaz. 

Milletvekili Ödentisi 
MADDE 90. — Partili milletvekillerinin ne 

kadar ödenti vereceği ve bu yolla toplanan para
ların grup çalışmalarına ve parti merkezine ne 
oranda ayrılacağı T.B.M.M. Grup kararı ile sap
tanır. 

Bu ödentinin yıllık tutarı milletvekili ödene
ğinin net bir aylık tutarım geçemez. 

Adaylık Ödentisi 
MADDE 91. — Adaylık için başvuru öden

tisi Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. Bu 
belirlemede adayların ekonomik ve sosyal durum
ları da göz önünde tutulabilir. 

Sorumluluk ve Harcamalar 
MADDE 92. — Harcamalar, sözleşmeler ve 

girişilecek yükümlülükler; parti tüzelkişiliği adı
na yapılır. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının bağıt yapması 
ya da yüküm altına-girmesi Merkezi Yürütme Ku
rulunun iznine bağlıdır. İzin alınmadan girişilen 
bağıt ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzelkişi-
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ligi sorumlu tutulamaz. Genel Başkana, Genel 
Sekretere, Merkez Yürütme Kuruluna veya parti 
tüzelkişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu 
durumlarda sorumluluk, bağıtı yapan ve yüküm
lülüğü üstlenen kişi ve kişilere düşer. 

Borç Verme Yasağı 

MADDE 93. — Partice üyelere, gerçek ve 
tüzelkişilere hiç bir şekilde borç verilemez. 

Betçe ve Kesinhesap 

MADDE 94. —- A) İl yönetim kurulu bağlı 
ilçeleri de kapsamak üzere, gelir gider tahminle
rini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve 
her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Sekreter
liğe gönderir. 

Bu bütçeler ile aynı süre içinde Genel Mer
kez Bütçesi en geç Aralık ayı sonuna kadar Mer
kez Yürütme Kurulunca incelenir ve karara bağ
lanır. 

B) Parti hesapları bilanço esasına göre dü
zenlenir. 

C) İlçeleri de kapsamak üzere il yönetim 
kurulları ve Genel Merkez, Bütçe yılını izleyen 
Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygu
lama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazır
lar, 
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İl başkanlıklarından gönderilen kesinhesaplar 
ile Genel Merkezin hesapları Merkez Yürütme 
Kurulunca incelenerek ve birleştirilerek onaylan
mak üzere Parti Meclisine sunulur. 

Genel Başkan, karara bağlanarak birleştiril
miş bulunan tüm parti örgütüyle ilgili kesinhesap-
ların bir örneğini Haziran ayı sonuna kadar Ana
yasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderir. 

ti ve Üçe Örgütlerine Genel Merkez Yardımı 
MADDE 95. — Her yıl partiye yapılan ya

sal Hazine yardımının !% 20'si il örgütlerine dağı
tılır. Bu dağıtımda illerin son genel seçimde al
dıkları oy, üye sayısı ve il nüfusu gibi ölçütler 
esas alınır. İl başkanlıkları bu paradan hakkani
yet ölçüsünde ilçe ve belde örgütlerine de pay ve
rir. 

Hesap Yönetmeliği 
MADDE 96. — Partinin il ve ilçe yönetim 

birimlerince Parti tüzelkişiliği adına sözleşme ya
pılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir 
ve gider defterlerinin tutulmasına, Parti bütçe ve 
bilançolarının gelir ve gider cetvelleri ile kesinhe-
saplarınm düzenlenmesine ilişkin kurallar ile bu 
konudaki örgüt yönetim birimlerinin görev ve so
rumlulukları «Hesap Yönetmeliği» ile düzenlenir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
TUTULACAK DEFTERLER VE 

YAZIM İŞLERİ 
MADDE 97, — Partinin Merkez, il ve ilçe 

örgütlerinde aşağıda sayılan defterlerin tutulması 
zorunludur. 

A) Aday üye defteri; 
Her ilçe örgütünde aday üyelerin adları baş

vuru sırasına göre işlenir. 
B) Asıl üye defteri; 
Her ilçe örgütünde mahalle ve köy esasına 

göre tutulur. Üyelik başvurma belgelerinin birer 
örneği ilçe ve Genel Merkezde alfabetik sıraya 
göre düzenlenerek dosyalarda saklanır. 

C) Karar defteri; 
Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, il ve 

ilçe yönetim kurulları ile T.B.M.M. Grup Yöne
tim Kurulu ve disiplin kurullarınca tutulur. 

Kararlar gün ve numara sırasına göre düzen
lenir, oylamaya katılanlarca imzalanır. 

D) Yazışma defteri; 
Yazışmalar bu deftere gün ve numara sırası 

izlenerek yazılır. Gelen yazıların asılları ile gön
derilen yazıların örnekleri, gün ve sıra numarala
rına göre dosyalanır. 

E) Gelir ve Gider defteri; 
Partinin gelirlerinin nereden sağlandığı ile gi-
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derlerinin hangi işler ve yerler için yapıldığı bel
geleri belirtilerek sıra ile bu deftere işlenir. 

F) Demirbaş eşya defteri; 
Genel Merkezdeki, il ve ilçe örgütlerindeki 

tüm eşyalar özellikleri belirtilerek gün ve sıra nu
marası esasına göre bu deftere yazılır. 

Yukarıda açıklanan defterler, Merkezde, Ge
nel Sekreterlikçe il ve ilçelerde yönetim kurulu 
başkanlıklarınca seçim kurulu başkanlığına onay
lattırılır. 

Bu defterler dışında, organ ve kurullarda baş
ka hangi defterlerin tutulacağı, üye yazımlarının 
Parti Genel Merkezinde teknik olanaklardan ya
rarlanılarak nasıl yapılacağı yönetmelikle düzen
lenir. 

O N U N C U BÖLÜM 
DEĞİŞİK H Ü K Ü M L E R PROGRAM, 

TÜZÜK, YÖNETMELİKLERİN 
YÜRÜRLÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 

Program ve Tüzüğü Değiştirme Yetkisi 
MADDE 98. — Partinin Programında ve 

Tüzüğünde değişiklik yapma yetkisi Kurultayın
dır. 

Değiştirme önerileri, Genel Başkanca Parti 
Meclisince veya kurultay üyelerinin en az yirmi
de biri tarafından yazılı olarak verilebilir. 
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Yönetmelikler 
MADDE 99. — A) Tüzük uygulamaları ile 

ilgili yönetmelikler, Merkez Yürütme Kurulunca 
hazırlanır ve Parti Meclisinin onayından sonra 
yürürlüğe girer. 

Disiplin yönetmeliklerinin hazırlanmasında 
Merkez ve Grup Disiplin Kurulunun görüşleri 
alınır. 

B) T.B.M.M. Grup Yönetmeliği Yönetim 
Kurulunca hazırlanır ve T.B.M.M. Grubunun 
onayı ile yürürlüğe girer. 

C) Parti Meclisince hazırlanıp kurultayca 
onaylanan yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler 
de Kurultayca onaylanır. 

D) Parti içi kurul, komisyon ve çalışma 
gruplarının kuruluş ve çalışmaları ile ilgili yönet
melik Parti Meclisince düzenlenir. 

E) Parti içi eğitim çalışmaları Merkez Yü
rütme Kurulunca hazırlanacak «Parti îçi Eğitim 
Yönetmeliği» ile düzenlenir. 

Yönetmeliklerin Yayımı ve Yürürlüğü 
MADDE 100. — Yönetmeliklerde yürürlük 

tarihi belirtilir. 
Yönetmeliklerin Hazırlanması 
MADDE 101. — Tüzüğün öngördüğü yönet

melikler en geç üç ay içinde hazırlanır. 
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Yürürlük 
MADDE 102. —- Bu tüzük 26, 27, 28 Hazi

ran 1987 günleri toplanan III. Olağanüstü Kurul
tayda kabul olunmuş ve yürürlüğe girmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Anayasanın Geçici 
4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamına girenler, 
yasakları halk oylaması ile kalktığında Partiye 
üye olmaları şartıyla süre ve Parti Meclisinin ka
rar vermesi kaydına bakılmaksızın aday olabilir
ler. . 

GEÇİCİ M A D D E 2, •— Parti genel kütüğü 
kurulması ve tüm üyelerin yeni kimlik kartlarının 
verilmesi suretiyle, üyeliklerin yenilenmesine Par
ti Meclisi karar verir. Uygulama için gerekli yö
nergeyi Merkez Yürütme Kurulu hazırlar ve uy-
gular 

GEÇİCİ M A D D E 3. — 26 Mart 1989 tari
hinde yapılacak yerel yönetim genel seçimlerinde 
aday olmak isteyip de Tüzüğün 63 üncü madde
sinin (d) bendi hükmüne göre aranan koşulların 
bulunmaması nedeniyle aday olmayanların aday 
yoklamasına katılmalarına, aynı maddenin son 
fıkrası hükmü uyarınca Merkez Yürütme Kuru
lunca izin verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — V. Olağanüstü Ku-
rultay'da kabul olunan Tüzük Değişiklikleri ka
bul tarihinde (28 Ocak 1990) yürürlüğe girer. 
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GİRİŞ 

Türk Ulusunun, Türkiye gerçekleri içinde 
yoğrularalk ve geçmiş deneylerden yararlanarak 
benimsediği çoğulcu ve 'katılımcı demo'krasi için
de Sosyaldemolkrat HaÜkçı Parti, 

* İnsana en üstün değeri veren, 
* Gücünü halktan alan, 
* İnsan inaklarına, özgürlüklerine ve eme

ğine saygılı, 
* Demokrasiyi yaşamın her alanına yayan, 
* Üretimi artırırlken sosyal adaleti birlikte 

gerçeîkleşiüiren, 
* Ha'ksız kazancı önleyen, 
* Sosyal dayanışmaya öncelik tanıyan, 
* Ulusun bütünlüğünü ve bağımsızlığını güç-

lendirirîken, dünya barışına ve tüm insan
lığa kaükıda bulunmaya çalışan bir düze
ne ulaşmayı amaçlayacaktır. 

Bir toplumdaki tüm örgütlenmelerin ve ça
baların nihai değerlendirilmesinin, insanların öz
gürlüğüne, refahına ve mutluluğuna yaptığı katkı 
ölçütüne vurulması gerektiğine inanan SHP'nin 
programının temeilendirilmesinde, insana bakış 
açısı ve insana ilişkin değerler bir çıkış noktası 
oluşturur. 

91 

TBMM KUTUPHANESI



P R O G R A M 

TBMM KUTUPHANESI



SHP'NİN TEMEL GÖRÜŞLERİ 

SHP 'NİN BİREYCE İLİŞKİN AMAÇLARI 

Özgürlük 
Özgürlük, insanın -kişiliğinin, yetendklerinin 

ve yaratıcılığının sürekli gelişimi İçin gereken ön
koşuldur. 

Özgürlüğün gerçekleştirilebilmesi için, top
lumda bireylerin her türlü toplumsal, ekonomik, 
siyasal ve kültürel baskıdan kurtarılması gere
kir. Kişilerin özgürlüğü bankalarının özgürlüğü, 
toplumun güvenliği ve yararı açısından zorunlu
luklar dışında sınırlandırılamaz. 

Özgürlüğün soyut bir istek düzeyinde kalma
yıp, gerçekleştirileibilmesi için, İkendi özgürlüğünü 
savunabilen, başkalarının özgürlüğüne saygılı ola
cak, kendi koşullanmalarını her an irdeleyebile
cek ve özgürlüğünü toplumun ve insanlığın ya
rarına kullanabilecek şekilde eğitilip yetiştirilmesi 
gerekecekîtir. 

Özgürlüğün sağlanmasında vazgeçilmez (ko
şulların başında düşünce ve anlatını özgürlüğü 
ile örgütlenme özgürlüğü gelir. 

Eşitlik 
Toplumda, kişiler arasında özgürlüklerini 

kullanma, halklar ve siyasal (katılma olanakları 
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açısından ih'içbir ayırım bulunmamalıdır. Ekono
mik, <küMrel ve siyasal süreçler, 'bugün olduğu 
gibi eşitsizliği yeniden üretmemelidir. 

Toplum Yaşamında Emeğin Değeri 
Emek en yüce değerdir. İnsan yaratıcılığının 

ve üreticiliğinin temel kaynağı emektir. İnsana say
gı emeğe saygı gerektirir. Sağlıklı bir toplumun 
oluşabilmesine emeği ve üreticiliği yle katkıda bu
lunanların bu ikatkıları ölçüsünde maddî ve ma
nevi 'karşılık görmeleri ve üretimden hakça pay 
almaları gereikir. Kol ve düşün emeği ayrımı gö
zetmeden toplum yaşamında emeğin yüceltilmesi, 
toplumda eşitliğin ve dayanışmanın sağlanmasın
da en önemli erkendir. 

SHP'riin kuracağı düzende, çalışma hakkı 
temel 'bir 'haktır. Devlet, işsizliği önleme, toplum
daki bireylere yetenekler'ine ve hüner birikim
lerine göre yeterli iş olana'kları sağlamak ve ge-
liştirrndkle görevlidir. 

S H P ' M N TOPLUMA İLİŞKİN AMAÇLARI 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, demokratik, 

bağımsız ve üretici bir toplum düzeni oluşturaca!k-
tır. 

SHP, demokratikleşmeyi, bağımsızlığı ve üre
ticiliği aşağidaiki ibiçimde tanımlar ; 
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Demokratikleşme 

İnsanların özgür olduğu, emeğin saygınlık 
kazandığı ve eşitliği amaçlayan bir toplumun oluş
ması için halkın halk tarafından ve halik için yö
netilmesi olan demokrasi gerçekleştirilecektir. 
Devlet, bu amaçla, gereksinim duyduğu başlıca 
işlevleri görmek üzere halk için oluşturulmuş bir 
örgüttür; halkın üzerinde ve dışında değildir. 

Toplumda demokrasinin varlığından sözede-
'bilmek için, toplumsal yaşamın her anında ve her 
kesiminde demokrasimin gerçekleştirilmesi gere
kir. Bir yaşam, biçimi olan demokrasi bütün ku
rumlarıyla yerleştirilmelidir. Dar anlamda siyası 
yaşamla sınırlanmamalı, toplumsal yaşamda da 
olabildiğince yaygınlaştırılmalıdır. Ancak bu du
rumda demokrasi 'biçimsel olmaktan kurtulur, öz 
kazanır ve geniş halk kitleleri demokrasiyi yıkıcı 
eğilimlere (karşı savunacak bir bilinç düzeyine 
ulaşır. 

Bu nedenle, demokrasi pratiğini yaygınlaştır
mak için, merkeziyetçi yönetim anlayışından 
uzaiklaşılarak, yerel yönetimlere, sendikalara, der
neklere ve benzeri örgütlere önem veren bir yö
netim anlayışı benimsenecektir. 

Demokratik yönetimde, yalnız çoğunluğa de
ğil, aynı zamanda çoğunluğu sağlayamayanlara 
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da etkinlik olanağı veren çoğulcu ıkatılımcı, hoş
görülü bir demokrasi anlayışı egemen (kılınacak
tır. 

Bağımsızlık 

SHP'nin bağımsızlık anlayışı, içine dönük 
bir yalnızlık politikası anlamında değildir. Gerek 
'kendi ulusuna, gerek insanlığa yararlı olmayı, 
sürekli uluslararası ilişkiler içinde bulunmayı, 
ama bu ilişkilerde, kendi ulusunun çıkarlarım 
korumak için bağımsız karar verme olanağını 
elinde tutabilmeyi amaçlayan bir bağımsızlık an
layışıdır. 

Bağımsızlığın 'korunması, ekonomik bağım
sızlığın da gerçekleştirilmesiyle olacaktır. SHP, 
ekonomik bağımsızlığı, Türk 'halkının, gereksi
nimlerine en uygun ekonomiyi planlamak ve ya
ratmak için özgür olmasında görür. 

SHP, Tüîlk ulusunun bireylerini 'kaderde ve 
kıvançta ortak, 'bölünmez (bir bütün sayar. Bu 
bütünlüğün sağlanmasında demokratik 1 iği önko
şul Mi r . Türk ulusunu dünya ulusları arasında 
bağımsız 'kişiliğe sahip olarak bilimde, 'teknikte, 
'kültürde, sürekli biçimde ilerletmeyi, çağdaş uy
garlık düzeyine yükseltmeyi amaçlar. SHP, ba-
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nşçıdır. Ulusların sorunlarını uzlaşarak çözebi
leceğine inanır. Ulusların özgürlük içinde, insan 
ha'klanna saygılı ve kardeşçe dayanışma içinde 
yaşamaları ilkesini benimsediği için de insancıl
dır. 

Üreticilik 

SHP, üretici güçlerini geliştiremeyen Tür
kiye'nin diğer hedeflerini gerçekleştirmekte de 
önemli güçlüklerle karşılaşacağına inanır. 

•Partinin temel hedeflerinden olan üretimin 
geliştirilmesi, emeğin teknik donatımının, dolayı
sıyla verimliliğin artırılması ile sağlanacaktır. İş
gücünün olabilecek; en verimli koşullarda kulla
nılmaması, emekçilerin yaşam koşullarının olum
suz biçimde sınırlanmasına neden olmaktadır. 
Hem emekçilerin yaşam koşullarının geliştirilme
si, hem de ülke üretiminin uluslararası alanda re
kabet edebilmesi için bu gereklidir. 
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AMAÇLARA ULAŞMADA İZLENECEK 
ALTI İLKE 

SOP, Gerek birey'e ilişkin gerek topluma 
ilişkin bu amaçları, Cumtıuriyet'in temel dayana
ğı olan Atatürk ilkelerini izleyerek gerçekleştire
cektir. 

Cumhuriyetçilik 

SHP cumhuriyetçidir. 
Halkçılığın devlet biçimi cumhuriyettir. 

SHP, ulusun kayıtsız şartsız egemenliğini ve 
bağımsızlığını cumhuriyetçiliğin temeli sayar. 

SHP, yurttaşların tek dereceli seçimle, eşit 
hakla, kısıntısız düşünce ve anlatım özgürlüğü 
ve örgütlenme olanaklarıyla ülke yönetimine ka
tıldığı, herkesin haklarının ve özgürlüklerinin ya
sal ve kurumsal güvenceye dayandığı çok partili 
demokrasiyi cumhuriyetçiliğin temeli bilir. 

Milliyetçilik 

SHP milliyetçidir. 
Milliyetçilik anlayışı, ulusun bütün bireyle

rini kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün 
sayar. 
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SHP, demokrasinin gereği olan düşünce ay
rılıkları içinde ulusal birliği, tüm yurttaşların bi
lincinde ve duygusunda güçlendirmeyi milliyetçi
liğin gereği kabul öder. 

'SHP milliyetçiliği, Türk toplumunu çağdaş
laştırmayı amaçlar ve diğer ulusların bağımsızlı
ğına saygı gösterir. Her türlü sömürü ve yayıl
macılığa karşıdır. Türk devletini ülkesi ve ulu
su ile 'bölünmez bir bütün kabul eder. Türk ulu
sunun bireyleri arasında sosyal ve etnik özellik
lerine göre ayrılık gözetmez. Ayırıcı değil, birleş
tirici ve bütünleştiricidir. 

SHP, Türk ulusunu, bağımsız dünya uluslar 
ailesinin eşit ve onurlu bir üyesi olarak görür. 

Halkçılık 

SHP halkçıdır. 
SHP, halkçılık ilkesini ulusun yönetiminde, 

siyasette, kalkınmada, gelirlerin dağılımında, dev
lete karşı sorumlulukların bölüşülmesinde, dev
let olanaklarının kullanılmasında halk yararının 
gözetilmesini amaçlayan bir ilke olarak kabul 
eder. 

Yasa önünde eşitlik yalnız başına yeterli de
ğildir. 
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•Sosyal demokrasi anlayışında, halkçılık il
kesi demokrasinin ekonomik boyutuna öz ve içe
rik kazandırır. Nitekim, salt demokratik yöne
tim ilkesinin işletilmesi, özgürlükçü, eşitlikçi, 
emeğin saygınlık kaynağı olduğu bir toplumun 
oluşmasını sağlamakta her zaman yeterli olma
maktadır. 

Ekonomik gücün tekellerde toplandığı top
lumlarda, ekonomik güç dolaylı yollarla da olsa, 
demokratik süreci etkileyebilmektedir. Sağlıklı 
bir demokrasinin oluşmasında, tekelleşmiş özel 
kesimin dışında kalan bütün grupların, özellikle 
küçük üretici ve girişimcilerin, esnaf ve zanaat
karlar ile memur ve işçilerin ekonomik gücünün 
geliştirilmesi gereklidir. SHP, toplumun ekono
mik açıdan güçsüz kesimlerinin siyasal etkinliğini 
arttırması için çaba göstermek gerektiğine inan
dığı için halkçıdır. 

Devletçilik 

SHP devletçidir. 

Devletçiliğimiz, tarihsel gelişmemizden gelen 
zorunluluklara, ülkenin hızlı ekonomik kalkınma 
gereksinimine ve ulusumuzun yaşam koşulları
nın sosyal adalet ve sosyal güvenlik içinde yük-
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seltilmesi gereğine dayanan sosyal ve ekonomik 
bir ilkedir. 

SHP, ülke kaynaklarının en üst düzeyde de
ğerlendirilmesinin ve halkın yararına kullanılma
sının, sanayileşmenin hızlandırılmasının, ekono
minin ülke sorunlarına çözüm getirecek bir ya
pıya kavuşturulmasının ancak demokratik ve ka
tılımcı bir planlama ve karma ekonomi düzeni 
içinde gerçekleşeceğine inanır. 

Laiklik 

SHP laiktir. 

SHP, dini devlet işlerinden ayrı tutar. Çağ
daş olmanın ancak toplum ve devlet yaşamının 
akla ve bilime dayandırılmasıyla mümkün ola
bileceğine inanır. 

Devlet, inanç ve ibadet özgürlüğünü kişinin 
kutsal ve dokunulmaz hakkı saymalı ve koru
malıdır. Ne dinin baskı unsuru olmasından, ne 
de dinsel inançların baskı altına alınmasından 
yanadır. 

Devrimcilik 

SHP devrimcidir. 
Devrimciliğinin kaynağını Kurtuluş Savaşı

nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün auti-emper-
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yalist özünden ve bunun ardından gelen sürekli 
yenileyici tavrından alır. 

Devrimcilik, tutuculuğu etkisiz bırakıp, yaşa
mın yaratıcılığına ayak uydurmak demektir. 

SHP, toplumsal ve ekonomik düzende; ça
ğın ve gelişmenin, insanca ve hakça yaşamanın 
kaçınılmaz gereği olan değişimleri sürekli ola
rak gerçekleştirmenin gerekliliğini benimser. 

Halkın ekonomik ve siyasal gücünü artırıcı, 
yönetim yetkisini ve sorumluluğunu geliştirici ku
rumsal düzenlemeleri yapmak SHP'n in devrim
cilik anlayışının bir gereğidir. 

Bunun için, öngörülen devrimcilik, halkla 
birlikte, halktan güç ve yetki alarak, demokratik 
hukuk devleti kuralları içinde ve barışçı yöntem
lerle sürdürülecektir. 
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TOPLUMUN ÖRGÜTLENMESİ VE 
KURUMLAŞMASI 

SBP'nin birey'e ve topluma ilişkin amaçla
rına ne tür bir örgütsel ve 'kurumsal yapı içinde 
ulaşılabileceğini belirtmek gerekir. Bu amaçla, 
«Ekonomik Kurumlaşma», «Devletin örgütlen
mesi» ve «Sivil Toplumun Örgütlenmesine iliş
kin Parti görüşleri üç bölüm halinde belirtilmiş
tir. 

EKONOMİK KURUMLAŞMA 

SHP, mülkiyet ve miras hakları ve piyasa 
mekanizması gibi kurumları, bir yandan topluma 
kazandırdıkları gelişme dinamizminin önemi açı
sından 'benimserken, öte yandan sözkonusu ku
rumların işleyişinden ve hakların kullanılmasın
dan doğan çarpıklıkların akılcı yöntemlerle dü
zeltilmesi zorunluğuna inanır. 

Bu konuda gerekli kurumların ve kuralla
rın getirilmesini devletin görevi sayar. 

Mülkiyet ve Miras Hakları 
Bu genel yaklaşım içinde SHP, Anayasada 

ifadesini bulan mülkiyet ve miras haklarına say
gılıdır. Bu halklar ancak kamu yaran amacıyla 
ve yasayla sınırlandırılabilir, 
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Piyasa Mekanizması 

Piyasa mekanizmasının, üretim organizas
yonunu belirlemede, üretim faktörlerini değişik 
ekonomik faaliyet alanlarına yönlendirmede; top
lumdaki paylaşımı, dolayısıyla tüketim kalıpları
nı oluşturmada çok yönlü işlevleri vardır. 

Piyasa mekanizmasının; bu işlevleri etkin 
bir biçimde yerine getirmesi tam rekabet piyasa
sı içinde sözkonusudur. Oysa görülen odur ki, 
piyasa mekanizmasının işleyişi önemli sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Eşitsiz büyüme, 
bölgesel farklılıklar, iç ve dış ticarette fiyatların 
belli kesimler aleyhine değişim göstermesi, eko
nomik aksaklıklar, gelir bölüşümünde adaletsiz
likler, piyasa mekanizmasının ortaya çıkardığı 
sorunlardır. Parti, piyasa mekanizmasının sağla
dığı olanaklardan yararlanılırken, ortaya çıkar
dığı bu tür sakıncalardan kaçınmak için etkin 
bir ulusal planlamanın gerekli olduğunu kabul 
eder. 

Planlama 

SHP, kaynakların eniyi biçimde değerlendi
rilmesini, 'kalkınma hızının artırılarak başta işsiz
lik olmak üzere ekonomik ve sosyal sorunların 
çözümünü, sanayileşmenin gerçekleştirilmesini, 
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dış ekonomik ilişkilerde bağımsızlığın sağlan
masını, hakça, bir gelir dağılımına ulaşılmasını 
amaçlar ve bu amaçların etkin 'bir planlama ile 
gerçekleştirileceğine inanır, Ekonominin giderek 
bunalımlara sürüklenmemesi için planlamayı ge
rekli sayar. 

Planlama demokratik olacaktır. SHP, özgür
lükçü ve katılımcı demokrasi kurallarına uygun 
olarak, planın hazırlanması, uygulanması ve iz
lenmesine; halkın kooperatifler, sendikalar, der
nekler, meslek kuruluşları ve üniversiteler gibi 
örgütlerin, kamu kuruluşlarının ve özel kesimin 
de temsilcileri aracılığıyla katılımını öngörür. 

Planlar, genelde devlet kesimi için zorunlu, 
özel kesim için yönlendirici nitelikte olacaktır. 
Plan kararlarının her iki kesimde de uygulama 
oranlarının artırılması için güçlü özendirme ve 
denetim araçları getirilecektir. 

Planlama, salt ekonomik ve toplumsal konu
larla sınırlı kalmayacak, toplumdaki gelişmenin 
mekânsal örgütlenme boyutuna da önem verecek
tir. Bunu yaparken, hölgelerarası gelişme fark
lılıklarının kaldırılması, doğal kaynakların tahrip 
edilmeden kullanılması gibi ilkeler gözönünde tu
tulacaktır. 
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Planlama, SHP Programına göre yönetime 
katılımın gerçekleştirilmesine koşut olarak, daha 
alt kademelerde yaygınlaştırılacaktır, Ulusal 
Planla uyumlu olarak değişik bölgelerde, beledi
yelerde, KİT'lerde vb. kuruluşlarda, kendi özel
liklerine uygun; kısa, orta ve uzun dönemli plan
lar yapılacaktır. Böylece, halkın planlama süre
cine katılımının etkinliği de artırılmış olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu amaçlara uy
gun olarak yeniden düzenlenecektir. 

Ekonomide Devletin Üretici İşlevleri 

SHP, kalkınmayı hızlandırmak, ekonomiyi 
yeniden yapılandırmak, ekonominin işlerliğini 
sağlamak ve geliştirmek için gerekli gördüğü alan
larda devletin doğrudan üretim işlevlerini yük
lenmesinin toplum yararına olduğuna inanır. 

SHP, aşağıdaki üretim alanlarına devletin 
doğrudan girmesini öngörür : 

* Temel sosyal ve ekonomik alt yapıyı sağ
lamak için. 

* Toplumca gereksinim duyulan ve çeşitli 
nedenlerle özel girişimciler tarafından sağ
lanmayan mal ve hizmetlerin üretilmesi 
için. 
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* 'Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek 
amacına yönelik yatırımları gerçekleştir
mek için. 

* Tekelci eğilimleri üretim yoluyla önlemek 
için. 

* Gerek ülke savunması, gerekse taşıdıkları 
diğer özellikler nedeniyle stratejik nitelikli 
mal ve hizmetlerin üretilmesi ve doğal 
kaynakların işletilmesi için. 

* İleri teknolojilere öncülük etmek. için. 

SHP, kamu ekonomik kuruluşlarında, sosyal 
amaçlar ve sait ekonomik amaçların birbirlerin
den ayırdedilmes'ini ve bu ilkelerin kuruluşların 
yöndtimlerİne ve kaynaksal dengelerine yansıtıl
masını sağlayacaktır. 

Devlet, üretimini esas olarak KİT'ler aracı
lığıyla geMştirecekitir. Bu işletmelerde verimlilik 
esastır. KİT'lerde çalışanların yönetime katılımı 
gerçdkleştirilecelktir. Esnek bir personel ve fiyat 
politikası uygulanacaktır. 

SHP, devletin üretim işlevlerini, kamu eko
nomik kuruluşlarının yanısıra, yerel yönetimler 
ya da 'bunların birlikleri yoluyla da gerçekleştir
meyi yararlı görür. 
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Özel Kesimin Üretici İşlevleri 
SHP, plan ile piyasa mekanizmasının işle-

yişini yönlendirdiğinde, özel kesimin, girişimci 
ve yapıcı gücüyle toplumun gelişmesine olumlu 
kajtkıda 'bulunacağı kanısındadır. 

SHP, özel girişimciliğin çabalarını plan amaç
larına uygun bir sanayileşmeye yöneltmeye ça
lışacaktır. Plan kararlarının özel kesimi yönlen
dirmesini etkinleştiren önlemler alınacaktır. 

SHP, özel kesimde tekel rantlarını önlemek 
ve tüketicinin korunmasını sağlamak için önlem
ler getirecektir. 

SHP, çok ortaklı halk girişimlerini destek
leyecek, bu tür ortaklıkların özellikle •ekonomik 
bunalım ve enflasyon etkilerine dayanıklı bir ya
pıda kurulmalarına çalışacaktır. 

SHP, özel kesim içinde yer alan esnaf, ze-
naatkâr ve küçük üreticileri teknolojik değişim
lere uyum göstermek, ekonominin güçlü kesim
leriyle olan ilişkilerinde etkinlik kazanmalarını 
sağlamak, ekonomik bunalımların olumsuz etki
lerine karşı dirençlerini arttırmak için korumak 
gerektiğine inanır. Bu koruma, söz konusu kesi
min dernekler ve kooperatifler oluşturarak güç
lenmesine yardım ederdk, devletin bu konuda 
uzmanlaşmış (bankaları aracılığıyla verdiği kredi-
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ler ve diğer destekleme önlemleriyle yapılacak
tır. 

Kooperatif Kesimi 
SHP, ekonominin örgütlenmesinde kamu ve 

özel kesimin yanısıra, çok yönlü işlevler görecek 
kooperatif kesiminin gelişmesine önem verir. 

SHP, üretim ve dağıtım alanındaki koopera
tifçiliği, hem verimliliğin artırılmasında, 'hem de 
küçük üreticilerin korunmasında önemli bir araç 
olarak ıgörür. Kooperatifçilikten sabit ve düşük 
gelirli halkın konut edinmesinde, tüketicinin ko
runmasında da yararlanılması gerektiğine ina
nır. 

SHP'nin öngördüğü kooperatif yönetimi de
mokratiktir. Kooperatifler devletçe desteklenme
li, yönlendirilmeli, ama yönetimde serbest bırakıl
malıdır. Parti, kooperatiflerin denetimindeki esas 
güvenceyi demokratikleşmesinde bulur. Koopera
tifçilik eğitimini bu yöndeki çabaların önemli bir 
öğesi ısayar. 

Kooperatiflerin demokratik yollardan üst 
kuruluşlar oluşturarak karşılıklı dayanışma içine 
girmesini güçlü bir kooperatif kesiminin oluşması 
için gerekli görür. 
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••DEVLETİN' ÖRGÜTLENMESİ 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 

* Ülkenin ve Ulusun 'bütünlüğünü ve güven
liğini, 

* Toplumun kalkınmasını, 
* Halkın refahını 

sağlamak amacıyla demokratik, sosyal ve laik 
olma niteliklerine sahip ibir hukuk devletinin tüm 
boyutlarıyla gerçekleştirilmesinin gereğine ina
nır. 

Demokratik Devlet 
Toplumdaki ekonomik ve toplumsal sınırla

malar, kültürel koşullanmalar, toplumun gerçek 
güç dengesinin siyasal sürece yansımasını önle
yebilir. Bu nedenle SHP, demokrasinin gerçek
leşmesini güçleştirici tüm ekonomik, toplumsal 
ve yasal engellerin kaldırılmasını devletin ödevi 
olarak görür. 

SHP, demokrajtik bir toplumda kişi hakla
rıyla İlgili düzenlemelerin İnsan Hakları Evren
sel Bildirgesi ve aynı yöndeki uluslararası belge
lerle uyumlandırılmasını ve insanın Özgürleştiriİ-
mesini demokrasi için gerekli koşul görür. 
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Hukuk Devleti 
SHP, devletin saygınlığının, yönetilenlere (hu

kukun güvenini getiren hukuk devletinin gerçek
leştirilmesi ölçüsünde sağlanacağına inanır. 

Hukuk devleti hukuka bağlı, hukukun üstün
lüğünü kaibul eden devlettir. 

SHP, hukuk devletinin şu ilkelerinin vazgeçil
mezliğini kabul etmektedir. 

* Temel hak ve özgürlükler güvence altına 
alınmalıdır. 

* Yönetenlerin yönetilenlerle ilişkilerinde 
hukuka bağlılık esas alınmalı ve idarenin 
yargısal denetimi sağlanmış bulunmalıdır. 

* Yasaların Anayasaya uygunluğunun yargı
sal denenimi sağlanmalıdır. 

* Yargının 'bağımsızlığı ilkesine bağlı kalın-
malıdır. 

Bu ilkelerin yanı sıra, «Yargıç güvencesi», 
«doğal yargıç», «kanunsuz suç ve ceza olmaz», 
«devletin akçalı sorumluluğu» gibi ilkeler de çağ
daş hukuk devletinin başlıca göstergeleridir. 

SHP, hukuk devletinin yaşama geçirilmesini, 
hızlı çalışan ve halkın da kolayca ulaşabildiği 
bağımsız bir adalet mekanizmasının kurulmasın
da görür. 
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Laik Devlet 

SHP, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması 
gereğine inanır. Din ve inanç özgürlüğünü kişi
nin 'kutsal ve dokunulmaz hakkı bilir. Bu neden
le, bireylerin dinsel özgürlüklerinin korunmasını 
devletin görevi sayar. 

Sosyaî Devlet 
SHP, devletin vatandaşların toplumsal du

rumlarıyla, refahlarıyla ilgilenerek, onlara onur
lu bir yaşam düzeyi sağlamakla yükümlü olma
sını öngörür. 

SHP, devletin sosyal olma niteliğinin ger
çekleşmesinde sosyal adalete dayanan bir kalkın
manın önkoşul olduğuna inanır. Sosyal adaletin 
gerçekleştirilebilmesi için kalkınmayı, gerçek bir 
kalkınmanın olabilmesi için de adil bir gelir da
ğılımını gerekli bulur. 

SHP, devletin sosyal niteliğinin gerçekleşme
sinde, malî yardımlar, devlet desteği, sosyal yar
dımlar ve sosyal güvenlik kurumlarının önemine 
ve vazgeçilmezliğine inanır. Sosyal güvenliğin tüm 
halkı kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması ve 
sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde, bu 
güvenlikten yararlanacakların da söz sahibi ol-
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maları gereklidir. Devlet, sosyal güvenliğin finans
manına ağırlıiklı olarak katılmayı ilke olarak be
nimsemelidir. 

Sosyal Devlet olma niteliğinin en önemli öğe
lerinden biri, halkın beden ve ruh sağlığını koru
mak ve uzun yaşama hakkını sağlamaktır. SHP, 
halkın temel sağlık gereksinimlerinin devlet ta
rafından ve ücretsiz olarak karşılanması gerekti
ğine inanır. Bu -amaçla sağlık hizmetlerinin za
manla sosyalleştirilmesini benimser. 

SHP, toplumda bireylerin sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşam hakkını gerçekleştirecek 
önlemlerin alınmasını ve buna uygun fiziksel 
planların yapılmasını sosyal devlet anlayışının bir 
gereği sayar. 

SHP, devletin toplumsal niteliğinin gerçek
leştirilmesinde eğitimi esas görür. İnsanın düşün
cesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirebilmesi, 
toplumsal gelişmenin ve değişmenin gerektirdiği 
yeterli ısayıda ve nitelikte insangücünün yetiştiri-
lebilmesi ve toplumsal hareketliliğin sağlanabil
mesi için, eğitimin devlet eli ile örgütlenmesini, 
yaygınlaştırılmasını, denetimini ve sağlanmasını 
gerekli görür. 
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Kamu Yönetimi 
Devlet işlevlerini merkezî ve yerel yönetim

ler eliyle yerine getirecektir. SHP, bu iş bölümü
ne yol göstermekte, etkinlik ve halkın katılımı 
ilkelerinin birlikte gözönünde bulundurulmasını 
gerekli görür. 

SHP, vatandaşı devletin değil, devleti va
tandaşın hizmetinde görür. Vatandaşın devlete, 
devletin vatandaşa güvenini sağlayacak tutumu 
kamu yönetimi politikasının temeli sayar. Dola
yısıyla çağdaş bir kamu yönetiminin, devletin sü
rekliliğinin, etkinliğinin ve güvenilirliğinin belirle
yicisi olduğu giıbi, vatandaş devlet bütünleşmesi
nin de bir aracı olduğuna inanır. Gelişmekte olan 
bir ülkede kamu yönetiminin temel işlevinin de
ğişen koşullara ve beliren gereksinimlere anında 
cevap verebilecek mekanizmaları kurabilmesi ve 
bu anlamda gelişmenin önderi olması gerektiği 
düşüncesindedir. Parti, kamu yönetiminin iyi 'iş
lemesini yalnız toplumsal gereksinimlerin karşı
lanması açısından değil, vatandaşın devlete güven 
duyalbilmesi ve vatandaşla devlet arasında bir 
amaç birliğinin sağlanması açısından da önemli 
görür. 

SHP, bu hususları sağlayacak biçimde, kamu 
yönetiminin yeniden düzenlenip etkin bir hale ge-
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tirilmesini, bürokratik engellerinin 'kaldırılmasını, 
vatandaşla sağlıklı bir ilişki kurulmasını ve kamu 
görevlilerinin toplumda hakettikleri saygınlık, re
fah ve olanaklara kavuşturulmalarını amaçlar. 

Yerel Yönetimler 

SHP, kamu hizmetinin niteliğinin, merkez
den örgütlenmeyi kaçınılmaz hale getirmediği ve 
önemli etkinlik kayıplarının sözkonusu olmadığı 
durumlarda yerel 'yönetimlerin güçlendirilerek iş-
bölümündeki görevlerinin artırılmasını, kendi de
mokratikleşme anlayışının bir uzantısı sayar. 

Yerel yönetimlerin tekdüze olmayan, çoğul
cu, demokratik bir yön etimin oluşmasındaki öne
mi belirtilirken, en az bunun kadar önemli olan 
husus, ülkesel bütüne ilişkin daha üst düzeydeki 
amaçların (korunmasıdır. 

SHP, ülkenin kalkınmasında ve demokratik
leşmesinde, kentleşmeye ve bunun sağlıklı geliş
mesine önem verdiğinden bir yerel yönetim bi
rimi olarak belediyelerin güçlendirilmesine ina
nır. 

Belediyelerin üst birlikler kurarak yardım
laşmasını ve dayanışmasını önemli görür. 

SHP, Türkiye*de geçmişteki başarılı beledi
yecilik örneklerinden esinlenerek/ üretici, kaynak 
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yaratıcı, toplumsal tüketimi özendirici, birlikçi ve 
bütünlükçü belediyecilik anlayışını benimsemek
tedir. 

SİVİL T O P L U M U N ÖRGÜTLENMESİ 

Türkiye'de demokrasinin çağın ve ülkenin 
koşullarına uygun bale getirilmesi için gerekli 
olan, demokrasiyi genişletmek ve somutlaştırmak
tır. Bunu başarmak için SHP, partiler yanında 
sendikaların, meslek kuruluşlarının, derneklerin 
ve kooperatiflerin siyasal katılım yollarının açık 
tutulmasına, üniversitelerin, araştırma kurumları
nın ve T R T gibi kuruluşların özerkliğine ve ile
tişimdeki çoğulculuğun gerekliliğine inanır. 

Tüm çağdaş demokrasilerdeki sosyal demok
rat partilerde olduğu gibi, SHP, demokrasiyi de
rinleştirip yaygınlaştırmak için, başta sendikalar 
olmak üzere, sivil toplum kurumlarıyla işbirliği 
halinde çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. 

SHP, bu işbirliğini önleyici olarak getirilen 
sınırlamaların kaldırılması için çalışacaktır. 

Partiler 

SHP, yurttaşların özgür iradeleriyle siyasî 
partiler oluşturabilmelerini, siyasî faaliyette bu-
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İunabilmelerini demokrasinin ön koşulu olarak 
görür, 

ıSHP, kendi siyasal görüşlerine uygun olan 
siyasal partilere katılarak faaliyette bulunan ki
şilerin önemli bir yurttaşlık görevini yerine getir
diğine inanır. 

SHP, siyasal partilerin, temsil ettiği çıkar
ları, siyasal süreç içinde koruması gerektiği ka
nısındadır. Parti, siyasal süreçte yaratıcı olmayan, 
kısır, hoşgörüsüz çekişmeleri sakıncalı bulur. Si
yasal süreçte, yaratıcı, yeni seçenekler öneren, 
toplum yararı gerektirdiğinde diğer siyasal par
tilerle uzlaşabllen ve iktidar ve muhalefetin aynı 
sorumluluk bilinci içinde olmasını doğru bulan 
bir yaklaşım benimser. 

Demokratik rejimlerde siyaset yapmak katı
lımla öğrenilen yaygınlaşan, 'derinleşen ve olgun
laşan bir süreçtir. Halkın siyaset dışı tutulmasını 
ve siyasetin toplumun üst kesimlerinde dar bir 
grup içinde hapsedilmesini SHP, demokrasinin 
özüne aykırı ve tehlikeli gelişmelere açık bulur. 

Bu bakımdan hem parti içinde hem toplum
sal yaşamda siyasal katılımın yaygınlaştırılıp de
rinleştirilmesi SHP'nin başlıca amaçlarından biri 
olacaktır. 

117 

TBMM KUTUPHANESI



Sendikalar 

Sosyal Demokrat Partiler işçi, memur, küçük 
üretici, çiftçi, esnaf ve zenaatkâr gibi emekçi top
lum katmanlarına dayanırlar. Bu nedenle çalışma 
yaşamı SHP'nin ilgi alanlarının başında gelmek
tedir. Çalışma yaşamında bütün emekçi katman
ların örgütlenme özgürlüğü koşulsuz yaşama ge
çirilmelidir. 

SHP, emekçilerin öz örgütü olan sendikala
rın oluşmasından işlevlerini serbestçe yaşama ge
çirmelerine kadar bütün evrelerde özgür olması 
gereğine inanır. Bu nedenle Anayasadan, çalışma 
yasalarına kadar gerekli değişikliklerin yapılma
sını öngörür. 

SHP, çalışanların sendikalara özgür iradele
riyle katılarak ekonomik ve toplumsal haklarını 
isavunmak ve geliştirmek 'için yapacakları çalış
maları demokrasi bilincinin yaygınlaşması, çoğul
cu ve katılımcı demokrasinin somutlaşması açı
sından zorunlu görür. 

Bu nedenle SHP, sendikalaşma, toplu söz
leşme ve grev konularında, işçilerin haklarını, 
çoğulcu demokratik ülkelerdeki hakların gerisin
de tutan ibütün yasal sınırlamalardan kurtara
caktır. SHP sendikaların siyasal etkinlik dışın-
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da bırakılmalarına karşıdır. Sendikaların deneti
minde öz denetim asıldır. 

Meslek Kuruluşları 

ıSHP, belli bir mesleğe sahip olanların kamu 
kurumu niteliğindeki demokratik kuruluşlar için
de, bu mesleğin ülkedeki pratiğinin, hem bu mes
leğin üyelerinin, hem de halkın yararına gelişme
sini sağlamak için örgütlenmelerini sivil toplu
mun oluşmasına ve demokratik katılıma katkıda 
bulunan temel öğelerden biri sayar. 

Dernekler 

Demokrasinin somutlaştırılmasını örgütlenme 
özgürlüğüne bağlı gören SHP, kişilerin özgür ira
desi ile dernekler kurarak topluma katkıda bu
lunmalarını çoğulculuk anlayışının gereği bilir. 
SHP, derneklerin yönetimindeki demokratikliğin 
korunmasına özel önem verilmesini gerekli bu
lur. 

Basın ve Kitle İletişimi 

SHP, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için 
düşünce ve haberlerin serbestçe yayılması ve alı
nıp verilmesinin gerekliliğine inanır. Parti, basın 
özgürlüğünü demokratik yapının vazgeçilmez bir 
öğesi sayar. 

119 

TBMM KUTUPHANESI



SHP'ye göre, basın, radyo, televizyon gibi 
iletişim 'kurumları bir kamu görevi görürler. Bu 
Kurumlar, tam bir özgürlük içinde, hiç bir ba
ğımlılık ve engelle karşılaşmadan her yerde ha
ber toplama, yayınlama ve kendi sorumlulukları 
altında yorumlama hakkına sahip olmalıdırlar. 

TRT'nin özerk bir kuruluş olarak yansız ya
yın yapması sağlanacaktır. 

SHP'NİM U Y G U L A M A POLİTİKALARI 

E K O N O M İ POLİTİKALARI 

SHP'nin ekonomi politikasının amaçları; 

* Sanayileşerek hızla kalkınmak. 

* Bölüşümü çalışanların yararına düzelerek 
Sosyal adaleti sağlamak, 

* Çalışanların ekonominin yönetim ve yönlen
dirilmesine ağırlıklarını özgürce koyacak
ları bir yapıyı gerçekleştirmek, 

* Dış ekonomik ilişkilerde çok yönlü ve ba
ğımsız bir politika izlemek, 

* Üretken ve kaynak yaratan bir ekonomik 
yapı oluşturmaktır. 
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Planlı Kalkınma 
SHP, demokrasi anlayışını üreticilik ve kal

kınma ile temellendirmiştir. Parti, geri kalmış
lığı, üretim düşüklüğünü, verim yetersizliğini razı 
olunacak bir alınyazısı olarak görmemektedir. Ve 
planlı kalkınmanın 'bu duruma çözüm getireceğine 
inanmaktadır. 

SHP, kalkınmayı yalnızca bir büyüme süreci 
olarak değil, toplumun amaçları yönünde nitelik
sel bir değişme olarak görür. 

Bir ülkenin 'bağımsızlığı ekonomik bağımsız
lığı ile yakından ilgilidir. SHP, ye göre ekonomik 
bağımsızlık çağdaş bir sanayi toplum yapısına 
ulaşmakla sağlanabilir. Bunun için bir yandan 
yeniden kaynak yaratılması, öte yandan varolan 
kaynakların savrulmadan en iyi biçimde değerlen
dirilmesi; üretim, para, kredi, gelir bölüşümü, ka
mu harcamaları, ödemeler dengesi vb. politika
ların birbirleri ile uyumlu olarak ve kalkınmayı 
hızlandıracak, kaynakları halktan yana kullana
cak biçimde düzenlenmesi gerekir. SOP, tarım, 
sanayi ve hizmetler kesimlerinde darboğazlara 
düşmeden üretimi artırmak, atıl kapasiteleri de
ğerlendirmek, yardımları hızlandırmak ve eko
nomiyi yüksek kalkınma hızını gerçekleştirecek 
bir yapıya kavuşturmak ve bu arada çalışanlar-
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dan yana politikalar izlemek için planlı kalkın
mayı zorunlu gömmektedir. 

Sosyal Demokrat düzende kalkınmadan ve 
özellikle de emekçilerin refahının gelişmesinden 
söz edebilmek için, işgücü verimliliğindeki artışın 
sağlanması gereklidir. Bunu içermeyen bir gelir 
ya da üretim artışı gerçek bir kalkınma değildir. 

Tarım 
SHP, ekonomik kalkınma, dışsatımı arttır

ma ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirme hedefle
rine ulaşmak için tarımın geliştirilmesi ve mo
dernleştirilmesi gereğine inanır. 

Tarım kesiminde toprak ve su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesi devletin ödevi ola
caktır, ileri tarım teknolojilerinin uygulanması, 
verimliliği arttıracak girdilerin kullanılması özen
dirilecektir. Sulanan alanların genişletilmesi böl-
gelerarası denge de gözetilerek öncelikle kamu 
yatırımlarıyla sağlanacaktır. 

Kalkınma planları doğrultusunda tarım ke
simi ile sanayi kesimi arasındaki dengenin kurul
ması ve tarımsal üretimin yönlendirilmesi, koo
peratif sektörüne de görev verilerek gerçekleşti
rilecektir. 
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Tarımda üretimi yönlendirmek, üretimle pa
zarlama olanakları arasındaki dengeyi sağlayıp 
üreticiyi 'kollamak ve aşırı fiyat dalgalanmalarını 
önlemek devletin görevidir. Bu amaçla taban fi
yatları önceden belirlenecek ve duyurulacaktır. 
Yapılacak tarımsal üretim planlaması çerçevesin
de saptanarak, tarım ve 'hayvancılık taban fiyat
ları, üretim planlamasını sağlayacak ve yönlen
direcek kadar erken belirlenecektir. 

SHP, tarımsal üretimin artırılması yanında 
tarımsal -gelirin adil dağılımına önem verir. Bu 
nedenle tarımda ekonomik gelişmeyi ve sosyal 
adaleti birlikte gerçekleştirmek konusunda koo
peratif sektörünün etkinliğinin artırılması gere
ğine inanır. 

SHP, tarımda verimliliği artırmak, toprak 
ve gelir dağılımı dengesizliğini gidermek ve mül
kiyeti yaygınlaştırmak için topraksız ve az top
raklı çiftçilerin yeterli toprağa kavuşturulmasını 
ve kooperatifleşmesini sağlayacak etkin ve uygu
lanabilir bir toprak reformu yapılmasını gerekli 
görür. Toprak reformu uygulamasında bölgesel 
farklılıkların göz önünde tutulmasının yararına ina
nır. Toprak reformu sonunda, çiftçinin kendi 
toprağını işlemesi, çağdaş teknolojiden yararlan-
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ması ve verimli bir üretim gerçekleştirmesi sağ
lanacaktır. 

SHP, tarımsal üretimi artırmak ve tarım 
sektörünün dünya pazarı koşullarında yarışabil
mesini sağlamak amacıyla tarımsal girdilerde se
çici biçimde fiyat desteklemeleri yapacaktır. 

SHP, bitkisel üretimde devletin destekleme 
önlemlerinin üretimin gelişmesini sağlayacak bir 
biçimde kullanılmasına önem verir. Halkımızın 
sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve dışsatımın artı
rılması 'bakımından büyük önem taşıyan hayvan
cılığın geliştirilmesi için de destekleme önlemleri 
uygulanacaktır. (Bu anlamda mera ıslahı çalışma
ları yapılacak, bir yem ofisinin kurulması ve hay
vancılıkla uğraşanların meslekî örgütlenmeleri 
sağlanacaktır. Verimliliğin artırılması için proje
ye dayalı kontrollü kredi sistemi öncelikle koo
peratifler kanalıyla yaygınlaştırılacaktır. Su ürün
leri kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve ve
rimli işletilmesi önlemleri alınacaktır. 

SHP, tarım girdilerinde dışa bağımlılığı or
tadan kaldırmak amacıyla tarım alet ve makine
leri, .gübre ve tarımsal mücadele ilaçları sanayii
nin ve yerli kaliteli tohum üretiminin geliştiril
mesine önem verir. 
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SHP, ülkemizin bir yandan toprak-su denge
sinin kurulmıaismda öte yandan sanayileşmenin 
gerektirdiği hammaddenin sağlanmasında ve çev

ire köylerinin istihdam olanaklarını artırmakta 
çok önemli işlevleri olan orman kaynaklarının 
verimli bir biçimde işletilmesini öngörür. Bunu 
yaparken, orman kaynağının kendisini yenileme
si ve ağaçlandırma yoluyla genişletilmesi için ön
lemlerin alınması gereğine inanır. 

Devlet orman işletmeleri, Kamu İktisajdî Te
şekkülleri olarak örgütlenecektir. Bu konularda 
kooperatifleşmiş orman köylüleri ile işbirliği ya
pılacaktır. 

SHP, tarım, hayvancılık ve orman kesiminde 
alınacak önlemleri yalnızca bir üretim sorunu 
olarak görmez. Köylünün ve kırsal yaşantının ge
liştirilmesiyle bir bütün olarak düşünür. Tarımın 
gelişmesi de büyük ölçüde köylünün ve köyün 
gelişmesine bağlıdır. Parti, hem köylünün refa
hının yükseltilmesi, hem de köyün ekonomik faa
liyetlerinin etkinliğinin artırılması için köylere 
yol, su, elektrik, telefon bağlantısı sağlanmasına, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılma
sına önem verir. 

vSHP, kırsal kesimdeki gelişmede, üzerinde 
önemle durduğu demokratik kooperatifçiliğin bü-
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yük 'katkısı olacağına inanır. Köylülerin üretim, 
pazarlama, üretim gereçlerini ve tüketim madde
lerini sağlamak, kırsal altyapıyı oluşturmak için 
örgütlenmelerinin desteklenmesini gerekli görür. 

Sasıayi 

SHP, Türkiye gibi büyük bir nüfusu ve iç 
pazarı olan bir ülkenin, ciddî bir sanayileşmeye 
dayanmadan, ne bağımsızlığım koruyabileceğine 
ne de kalkınmasını gerçekleştirebileceğine inanır. 

SHP'ye göre, kalkınma ve sanayileşme ül
kenin çeşitli seçenekler arasında yapabileceği 
herhangi bir seçim değil, dünyanın siyasal ve 
ekonomik koşulları içerisinde, ülke sorunlarının 
çözümü, 'bağımsızlığın ve ulusal varlığın korun
ması için zorunlu olan yoldur. 

SHP, kalkınmayı hızlandırmak, bugünkü 
çarpık ekonomik yapıyı düzelterek güçlendirmek 
için birbiriyle uyumlu ve 'birbirinin gerçekleşme
sini ve işleyişini kolaylaştıracak 'büyük projeler
den oluşan bir «yeniden inşa programı» uygu
layacaktır. 

Bu projelerin herbirinin seçiminde girdilerde 
dış ödemeler oranının düşük olması, ülke ekono
misini canlandırıcı etkinin yüksek olması ve be
lirli üretim alanlarında yerli teknolojileri başlat
ması gibi ölçütler gözönüne alınacaktır. Kamu 

126 

TBMM KUTUPHANESI



kesimi tarafından yürütülecek bu projeler bütü
nü özel girişimcilere de iş alam açacaktır . 

S H P , uygulayacağ ı «yeniden inşa programı» 
nın bir uzantısı o la rak ülkenin doğal kaynak
larını, teknoloji ve insan gücü potansiyelini tam 
değerlendirmeyi hedef alır. 

Teme l sorunları büyüyerek ve sanayileşerek 
aşmayı hedefleyen S H P , ülkenin öz kaynaklar ın
dan öncelikle yarar lanmayı zorunlu görür ve sa
nayinin girdiler bakımından ulusal olanaklara da
yanma oranını art ırmayı amaçlar. 

S H P , Türk iye 'n in sanayileşmesinde güçlü 
bir temel oluşturmak için aramalları ve yatırım 
malları üreten sanayi kollarının gelişmesine 
önem verecektir. B u tür sanayi kesimlerindeki 
gelişmeler hem ekonomimizi hem de ulusal gü
venliğimizi dışa bağımlı l ıktan kurtaracaktır . 

SHP, k imya , demirçelik, makine imalat gibi 
temel ana ve yat ı r ım mal sektörlerinde ithal ika
mesini esas alan, ülkenin doğal kaynakla r ve 
işgücü olanakları ile dış pazarlarda göreli üstün
lük sağlayabileceği diğer sektörlerde ise ihracat 
kapasitesini geliştirebllen bir sanayileşme strate
jisi izleyecektir. 

S H P , gelişmekte olan bir ülkenin koruma,-
cılıktian yarar lanarak sanayi üretim alanlarını it-
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hal i'kamesiyle çeşitlendirmiş olmasını o ülke için 
önemli bir fırsat sayar. Birinci aşamada sanayi 
üretimi çeşitlenmiş, iç ilişkileri yoğunlaşmış bir 
sanayinin ikinci aşamada dışa açılmasının daha 
kolay olacağına inanır. Bir ülkenin ekonomisi 
belli bir gelişme aşamasına ulaştığında sözkonu-
su olan ithal ikamesi ve dışa açılma stratejisinin 
uygun bir bileşiminin sağlanması gerekir. Böyle
ce, bu aşamada sanayi bir yandan dışa açılırken 
öte yandan çeşitlenecektir. 

Böyle bir strateji benimsendiğinde içteki sa
nayi kuruluşlarının dıştada yarışabilecek ölçek 
ve verimlilikte kurulması özellikle önem kaza
nır. 

SHP, işsizlik sorununa da çare olacağına 
inandığı «yeniden inşa programı»nı uygulayabil
mek için hem devletin hem de özendirilecek özel 
kesimin üretici gücünün birlikte harekete geçi
rilmesini amaçlar. 

Sanayinin güçlü bir biçimde dünya pazar
larına açılaibilmes'i için ekonomiye yük olucu ve 
vehimli işletmeciliğe geçişi önleyici destekleme
ler yerine yapısal ve teknolojik değişiklikleri ger
çekleştirici teşvikler sağlanacaktır. 

SHP, sanayileşme atılımında ileri teknolojinin 
transferini, teknoloji üretiminin desteklenmesini 
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ve yüksek teknoloji alanlarına yönelmeyi hedef 
alır. 

Programlanan yatırımlarda iç ve dış finans
man olanaklarının geriye dönüşünü sağlayacak 
biçimde kullanılmasına özen gösterilecektir. Ya
bancı sermaye konusunda ise ulusal çıkarlar ya
rarına bir rekabet gözetilecektir. Yabancı ser
mayeden, ileri teknoloji getirmesi, sanayi geliş
memizi hızlandırması, ihracata, olanak vermesi 
ödemeler dengemize olumlu etki yapması gibi 
ölçütler gözönünde tutularak yararlanılacaktır. 

SHP, Kamu İktisadî Teşekküllerini hızlı ve 
belirli yapıda bir sanayileşmenin gerçekleşmesi 
için en güçlü araç olarak görmektedir. Bu kuru
luşların etkin !bir şekilde işlemesi için gerekli ya
pısal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

SHP, sanayileşmenin belli yörelerde yığılıp 
yoğunlaşması yerine tüm yurt yüzeyine yaygın
laştırılmasını öngörmektedir. 

Enerji 
SHP, enerji konusundaki politikalarım sap

tarken, Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanan 
deneylerden esinlenmiştir. Türkiye bir yandan 
planlı dönem süresince kalkınmanın, sanayileş
menin gereksinme duyduğu ölçü ve nitelikte ener-
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jiyi sağlamakta yetersiz kalmış, öte yandan, dün
yadaki petrol fiyatlarının artmasıyla, enerji üre
timinin büyük ölçüde dış kaynaklara bağlanma
sının ağır ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla 
karşılaşmıştır. 

Bu nedenle, Parti, enerji politikasının büyük 
ölçüde ülkenin teknik gücüne ve doğal kaynak
larına dayanarak hazırlanacak enerji ana planına 
göre yürütülmesini ve bu ana planda; 

* Birinci ilke olarak öz kaynaklara dayalı, 
yeterli, sürekli, güvenilir ve ucuz enerji 
üretilmesinin; 

* İkinci ilke olarak, enerji üretimi kadar 
enerji ve hammadde tasarrufuna önem ve
rilmesinin; 

* Üçüncü ilke olarak, enerji tesislerinin plan
lanmasından işletmeye başlayıncaya kadar 
geçen sürenin çok uzun olması nedeni ile, 
uzun dönemli öngörülere dayanmasının, 
önemle gözönünde tutulması gereğine ina
nır. 

SHP, özkaynaklara dayanan enerji politika
sının geliştirilmesinde, linyit kullanan termik sant-
rallarla, hidroelektrik santrallarm geliştirilmesine 
önem verir. 
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Uzun dönemde ise bu kaynaklar yetersiz ka
lacağından, yeni enerji kaynaklarından yararlan
ma yolundaki teknolojik gelişmelerin yakından iz
lenmesi, Türkiye'de bu kaynaklara ilişkin araş
tırmaların arttırılması, doğal gazl'ardan, jeoter-
mal enerji kaynaklarından, güneş enerjisinden 
yararlanma olanağının geliştirilmesi yolundaki 
çabaları çok önemli bulur. 

SHP, uzun vadeli gelecek açısından ulusal 
nükleer enerji santralları kurulmasını gerekli gö
rür. Nükleer santral yapımına karar verildiğinde, 
seçilecek teknoloji, sağlanacak yakıtın tek mer
keze bağımlı olması, güvenilirlik ve nükleer ar
tıkların saklanması sorunlarının üzerinde özenle 
durulması gereğine inanır. 

* Elektrik enerjisi, bir kamu hizmeti olarak 
yalnızca devletçe üretilip, devletçe dağıtıl
malıdır. 

* Elektrik enerjisinin f i ya tlandı r ı İması nida, 
toplumsal adaleti ve ekonomik verimliliği 
özendirici bir politika izlenmelidir. 

* Ülkede enerji tasarrufu konusunda alına
cak önlemler, ev ısıtmasından ulaştırma ve 
sanayi alanlarına kadar tümünü kapsama
lıdır. 
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* SHP, hem (kırsal refahın arttırılması hem 
de kırsal alanda üretim faaliyetlerinin çe
şitlendirilmesi için, en kısa zamanda tüm 
'köylere elektriğin ulaştırılmasını gerekli 
görür.. 

* SHP, ulusal şebekenin ulaşamadığı yerler
de ve durumlarda devletin izni ve dene
timi altında yerel enerji kaynaklarının kul
lanılmasını uygun bulur. 

Doğal Kaynaklar 

SHP, ülkenin kaynaklarının tüm ulusun var
lığı olduğunu ve bu alanda özel mülkiyetin olma
yacağını kabul eder. Bu kaynakların kullanılma
sı ve işletilmesi sırasında sözkonusu kaynağın ni
teliğini de ıgözönîinde tutarak, tahrip edilmemesi, 
en verimli biçimde kullanılması tüm ulusun adila
ne yararlandırılması ilkelerinin uygulanmasını 
ister. 

Bir yandan doğal kaynakların niteliklerinin 
saptanması ve korunması için, öte yandan yeraltı 
kaynaklarının araştırılıp bulunarak, yararlanıla
bilecek doğal kaynak varlığının zenginleştirilmesi 
•için sürekli 'araştırma yapılmalıdır. Devletin bu 
amaçla kurmuş olduğu araştırma kurumlarının 
geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması gerekir. 
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SHP, ulusal ekonominin işlerliği balkımın -
dan «stratejik» önem taşıyan maden alanlarının 
devletçe işletilmesini esas alacaktır. 

Devlet tarafından işletilmesine gerek .görül
meyen maden alanlarının işletme sırasında tahrip 
olmaması (konusunda yeterli denetim kurularak, 
özel kerimce işletilmesine izin verilecektir. 

Türkiye'nin kıta sahanlığındaki ve denizler
deki ulusal haklan korunacak, bu sahalarda ulu
sumuz ve tüm insanlık yararına bir düzen kurul
ması için çalışılacak, sözkonusu alanlardaki kay
nakları araştırmaya ve kullanmaya yönelik bilgi 
ve teknoloji birikimi geliştirilecektir. 

Ulaşım ve İletişim 

Ulaşım ve iletişim gelişmesinin Türk eko
nomisi bakımından önem ve işlevinde son yıllar
da büyük değişmeler olmuştur. Ulaşım kesimi, 
ulusal açıdan ekonominin üretimden tüketime 
kadar uzanan tüm alanlarında işlerliğe katkısı ile 
kültürel 'gelişme ve bütünleşmenin sağlanması iş
levleri yanısıra, Türkiye'nin bölgesel üstünlüğün
den yararlanarak yurt dışına ulaşım hizmetleri 
satar hale gelmiştir. Bu yolla, ülkenin dış geli
rine katkıda bulunan bir nitelik kazanmıştır. 
Türk ekonomisinin dışa yönelmesiyle birlikte, 
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iletişimin ekonomi için öneminde bir nitelik değiş
mesi olmuştur. 

iBu nedenle, Parti ulaşım ve iletişim sistemi
nin ulusal ve uluslararası ilişkiler alanındaki ye
ni işlevleri de ıgözönünde tutularak planlanması
nı zorunlu görür. İBu planlamada, yapılacak alt
yapıların, seçilecek türlerin toplumsal maliyetini, 
kararları etkileyecek çok önemli bir ölçüt sayar. 

SHP, ulusal ve kırsal karayolu ağının yay
gınlaştırılmasının, köylerin ulusal ekonomiyle bü
tünleştirilmesinde ve kırsal dönüşümün hızlan
dırılmasında gördüğü işlevleri olumlu bulur. Öte 
yandan Türkiye'de ulaşım sisteminde karayolu 
taşımacılığının dengesiz bir biçimde gelişerek tek 
egemen taşımacılık türü haline gelmesinin top
lumsal maliyetinin yüksekliğini bilir. 

* SHP, taşımacılıkta dajha dengeli bir geliş
menin sağlanması için, uzun yıllar ihmal 
edilmiş olan demiryollarının ve denizyol
ları işletmesinin çağın gereklerine uydu
rulmasını zorunlu görür. 

* Türkiye'de deniz taşımacılığı yeterince ge
lişmediği için önemli bir döviz kazancın
dan yoksun kalınmaktadır. Parti, bir yan
dan bu döviz kaybını önlemek, öte yan
dan dünya deniz taşımacılığında giderek 
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artan bir pay ile Türkiye'nin döviz ka
zancını çoğa|tmaik amaçları ile deniz ta-
şımacılığmı geliştirecek tir. 

* Uluslararası gelişmeler, Türkiye limanları
nın önemini çok artırmıştır. Bu limanlar
da kapasite artıracak her türlü olanağın 
kullanılmasını, SHP Türkiye ekonomisine 
katkı açısından zorunlu görür. 

* Taşıma olanaklarının çeşitlendirilmesi ve 
verimliliğin artırılması çerçevesinde, boru 

. 'hatlarından yararlanılmasının da gözönün-
de tutulması gerekir. 

* (Bir yandan dış dünya ile ilişkilerin art
ması, öte yandan Türkiye ekonomisinin 
dışa açılma politikaları nedeniyle SHP, 
yurtiçi ve dışında hava ulaştırmacılığının 
geliştirilmesini zorunlu görür. 

Büyük kentlerde çalışan halkın ulaşım sorun
larının çözülmesi SHP'nin çok önemle üzerinde 
duracağı konulardan biri olacaktır. Büyük kent
lerde toplumsal yararlılığı yüksek olan ve trafik 
önceliği bulunan toplu taşıma sistemlerine önce
lik verilecektir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi en 
büyük kentlerden başlayarak raylı taşımacılığa 
geçilecektir, 
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Yui^içi ve yurtdışı telefon, teleks ve uydu
lar aracılığıyla iletişim sistemlerinin çağdaş ve ye
terli düzeye getirilmesine önem verilecektir, Oto
matik telefon tüm yurda yaygınlaştırılacak, her 
köyün telefona kavuşması sağlanacaktır. 

Turizm ve Dinlenme 

Türkiye'de turizm politikasının saptanma
sında sürekli olarak döviz kazanma amacıyla dış 
turizmi geliştirmeye yönelik bir çaba ağır bas
mıştır. Ülke çalışanlarının dinlenme gereksinimi
ni karşılamak bu amaca 'gore sürekli olarak ikin
cil düzeyde kalmıştır. Oysa, dış turisti çekmek 
amacıyla yapılan yatırımlardan yararlananlar ge
nellikle sadece ülkenin üst gelir grupları olmuştur. 
Böylece, dış turizmi geliştirmek amacıyla devletin 
yaptığı harcamalar işlevlerini yerine getirmemiş 
olmaktadır. Bu gerçeği gözönünde tutarak SHP, 
Türkiye'de çalışanların dinlenme gereksinimleri
nin karşılanmasıyla, dış turizme yönelme arasın
da denge kurmaya çalışan bir politika izleyecek
tir. 

Bu kesimde içe ve dışa dengeli bir yönelimin 
sağlanması için, kitle turizminin geliştirilmesi il
kesine önem verilecektir. 
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Turizm ve dinlenme tessilerinin yatırım ve 
işletilmesinde kamu, özel 'kesim ve yabancı serma
yeden yararlanılacaktır.. 

Ekonomik açıdan uygun büyüklüklerin al
tında olmamak koşulu ile yabancı turizm yatı
rımları, sermaye yapılarına bakılmaksızın özen
dirilecektir. İşletme aşamasında, önemli ölçüde 
döviz girdisi sağlayacak yabancı işleticilere ola
nak sağlanacaktır. 

Dış Ekonomik İlişkiler 

SHP, dış ekonomik ilişkilerde, çok yönlü, 
hızlı kalkınma ve sağlıklı sanayileşme ile uyumlu, 
dışa bağımlılığı gideren bir politika izleyecektir. 

SHP, dış ekonomik ilişkilerini, Türkiye'nin 
dünya işbölü mimdeki yerini sürekli olarak ilerlet
meyi sağlayacak Ibiçimde düzenler. Ulaşmayı 
amaçladığı ekonomik bağımsızlığı, ülke ekonomi
sini dışa kapamak biçiminde değil, dünya eko
nomik işbölümünde sürekli olarak ilerlemek biçi
minde yorumlar. 

Dış borçlanmaların uzun sürede ekonomik 
ve politik maliyetinin çok yüksek olduğunu dik
kate alan SHP, dış borçların ülke üretimi ve dış 
'borç ödeme kapasitesini aşmamasına özen gös
terecektir. 
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Türkiye'nin dış ödemeler dengesi açıklarını 
kapatmak için dışsatımını geliştirmesi özel bir 
öneme sahiptir. Sanayi ürünleri dışsatımının artı
rılmasında özel kesimin girişimci niteliğinden ya
rarlanılacaktır. Ancak, dışalım, ve dışsatımda, dev
letin • düzenleyici •. rolünü 'gerçekleştirmek -. üzere, 
uzman bir kamu kuruluşu kurulacaktır. 

SHP, önerilen örgütlenme içinde dışsatımın 
geliştirilmesine önem vermektedir. Bu nedenle, 
dışsatıma ilişkin bürokratik işlemlerin kolaylaş
tırılması, ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, dış 
piyasalarla ilgili bilgilerin izlenmesi gibi önlemler 
alınacaktır. 

Kamu Maliyesi 

SHP, sorumluluklarını tam olarak yerine ge
tirebilecek bir devlet için kamu maliyesinin iyi 
kurulmuş ve sağlam yapıda olmasını öngörür. 

SHP, enflasyonist bir ortam dar ve sajbit ge
lirliler aleyhine eşitsizliği arttırıcı sonuçlar doğur
duğu için, enflasyonist bir politika izlenmesini 
doğru bulmaz. Buna karşılık, istikrar sağlanacak 
diye alman malî önlemlerin büyümeyi sürekli en
geller hale gelmesini de uygun görmez. Çok bo
yutlu bir istikrar kavramına sahip olan SHP, bü
yüme olmadan gerçek bir istikrarın sağlanamaya
cağına inanır. 
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SHP, sağlıklı, dengeli ve hızlı bir kalkınma 
için, plan disiplini ve ilkeleri ile uyumlu, sosyal 
harcamalara önem veren, yatırımcı niteliği ağır-
lıkta olan sağlam gelir kaynaklarına dayalı, gay
ri safi millî hasıla içirtde daha büyük*bir paya sa
hip bütçe yapıİması gereğine inanır, ...... 

SHP, toplumun kalkınmasında devletin işlev
lerini yerine getirebilmesi için gerekli birikimin 
sağlanması ve enflasyona düşürmemesine yöne
lik yeterli bir vergilendirme politikası uygulaya
caktır. Vergi sistemi, ekonomik büyümeyi güç-
leştırici, yatırımları zorlaştırıcı öğelerden arındı
rılarak, sanayileşmeyi özendirecek bir yapıya 
k a vuşt urulac aktı r. 

SHP, vergiyi sadece devletin bir gelir kay
nağı olarak görmez. Öngördüğü dengeli toplum
sal yapının oluşmasının en önemli araçlarından 
biri olarak değerlendirir. Gelirin daha adil da
ğılımında, topluma katkıda bulunmadan sağlanan 
kazanç yollarını tıkamada, toplumda sağlıklı tü
ketim kalıpları oluşturmada, üretimin özendiril-
mesinde ve yatırımların güçlendirilmesinde vergi 
politikalarından yararlanılmasını gerekli bulur. 

SHP, vergi politikasının uygulanmasındaki 
etkinliği artırmak için, çağdaş teknolojinin ola-
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rızklarından yararlanan etkin bir vergi yönetimi 
kuracaktır. 

ıSHP, etkin bir vergi denetiminin yanısıra, 
kaynak savurganlığını önleyecek, kısa 1 ve uzun 
sürede üretime katkısı olmayan harcamaları kısa
rak, verimsiz kamu harcamalarına son vererek, 
ekonomide kullanılabilir fonları arttıracaktır. 

Banka ve ICredli Düzeni 
•Plan hedefleri doğrultusunda ekonomik ön

celiklere göre ve kamu yararını gözeterek görev 
yapan güçlü bir bankacılık sistemi amacımızdır. 

Bankacılık kesiminde kredi ve mülkiyet te
kelleşmesi önlenecektir. Bankaların, sanayide te
kelleşmeyi azaltıcı yönde çalışmasına özen gös
terilecektir. 

Yabancı bankaların, net kaynak aktarımı 
sağlayacak biçimde işlemesine önem verile
cektir. 

Bankalarda toplanan fonların önemli kamu 
projelerinin gerçekleşmesine katkısı sağlanacak
tır. 

SHP'nin kredi politikası üretime yönelik 
kredilendirmedir. Taşınmaz mal ipoteğine dayalı 
kredilendirme yanımda, bankaların projeleri ve 
girişimleri kredilendirmeleri de sağlanacaktır. Kal-
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kınmaya olan katkılarına göre seîektif kredi uy
gulamaları sistemleşt irilecektir. 

Cı r t c ı , esna f ve zenaatkârlarm, kredi alma ola
nakları büyük ölçüde artırılacak ve kredilendir-
m e n olitikası ile kooperatifçilik desteklenecek
tir. 

Faiz politikası, plan hedeflerine ulaşmakta 
etkin bir araç olarak kullanılacaktır. 

Bankaların uzmanlaşması özendirilecektir. 

İstihdam 
Tam istihdam hedeftir. SHP herkese, eğiti

mine, bilgi birikimine, yeteneklerine göre iş sağ
lamayı devletin görevi sayar. 

İşsizlik büyük bir toplumsal sorundur. İşsiz
liğin temel çözümü hızlı kalkınma ve sanayileş
medir. Ancak, sorunun önemi kısa dönemli çö
zümler 'bulunmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle, SHP kısa dönemde iş alanı yaratmaya 
yönelik özel istihdam projeleri uygulayacaktır. 

Böylece hem kısa dönemde işsizlik sorunu 
hafifletilmiş olacak, hem de iç pazar güçlendiril
miş, bazı altyapı yatırımları gerçekleştirilmiş ve 
bu yatırımlarda çalışanlar bilgi ve beceri kazan
mış olacaklardır. 
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SOSYAL POLİTİKALAR 

SHP, insanların mutluluğunu temel alan bir 
parti olarak toplumsal yaşamdaki bozuklukları 
ve çarpıklıkları düzeltmeyi varlığının ana nedeni 
sayar. Ekonomik kalkınmanın insanların mutlu
luğu için gerekli olduğuna inanır. 

Bu inançla sosyal politikalarını; 

* İşsizliğin ortadan kaldırılmasını, 

* Toplumdaki en düşük gelirin yoksulluk 
sınırının üzerine çıkarılmasını, 

* Nüfustaki hızlı artışın yoksulluğun temel 
gerekçesi, olmaktan çıkarılıp ekonomik kal
kınmanın itici gücü haline getirilmesini, 

* Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını, 

* Sağlık hizmetlerinin ticarileşmesinin önlen
mesini, 

* Yurttaşların insanca yaşayabilecekleri bir 
konutta oturmalarının sağlanmasını, 

* Kırsal ve kentsel yerleşimde gerekli fizik
sel ve sosyal altyapının sağlanarak çağdaş 
yerleşim birimlerinin gerçekleştirilmesini 
amaçlayacak biçimde düzenler. 
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Nüfus 

Türkiye dünyanın hızlı nüfus artışına sahip 
olan ülkelerden biridir. Bir yandan yeni iş ola
naklarının bulunması, diğer yandan ülkede yara
tılan gelirin hızla büyütüimesindeki zorluklar nü
fus artışına olumsuz bir bakış açısının doğmasına 
neden olmuştur. Oysa bu sorunlar uygulanan 
ekonomik politikanın yarattığı dar boğazlardır. 
SHP, bir yandan ailelerin iyi koşullarla yetiştire
bilecekleri kadar çocuğa sahip olma haklarını so
mutlaştıran aile planlamasının gereğine inanmak
ta, öte yandan artan genç nüfusun ülkenin eko
nomisinde etkin bir kaynak olduğunu kabul et
mektedir. Bu kabulden hareketle ekonomik kal
kınma açısından genç nüfusu, verimli, geleceğe 
yönelik beceri ve bilgi birikimi zenginleştirilmiş 
bir üretim öğesi olarak kullanma kararındadır. 

Sosyal Güvenlik 
SHP, insana verdiği değerin ve sosyaj dev

let anlayışının bir uzantısı olarak ülkede yaşayan 
herkesin sosyal güvenlik sistemi kapsamına alın
masını amaçlar. Bu nedenle, iyi düzenlenmiş ve 
etkin bir yönetime sahip sosyal güvenlik sistemi
nin topluma katkıda bulunacağı ve diğer sosyal 
politikaları güçlendireceği görüşündedir. 

143 

TBMM KUTUPHANESI



••SHP, sosyal güvenlik kurumlarının yönetimi 
ve denetimine bundan yararlananların • katılma
sını gerekli görür. B u arada bütün sosyal güven
lik kurumlarının bir a raya getirilmesine ve bun
ların sağladıkları 'haklar ve yükümlülükler ara
sındaki farkların giderilmesine çalışır. 

S H P , işini yitiren çalışanların işsizlik sigor
tasından yararlandırı lmasını ilke olarak kabul 
eder ve bunun kişinin temel hakkı olan çalışma 
hakkım daha da güçlendirici bir sosyal güvenlik 
politikası olduğuna inanır. 

S H P , sosyal güvenlik kurumlar ından yarar
lananların gelirlerinin enflasyon nedeniyle hızla 
düşmesini önleyici mekanizmalar ı geliştirmek ve 
emekli aylıklarının satınalma gücünü ko rumak 
vc artırmak amacındadır . 

S H P , iş ve işçi bulma faaliyetinin de sosyal 
güvenliğin bir bö lümü olduğu inancındadır. B u 
nedenle iş v e işçi bulma işlevini daha etkinleşti-
ren bir örgütleşmeye gitmeyi amaçlamaktadır . 

Çalışma Yaşamı 

S H P , emeğin sömürüsünün karşısındadır. 
Çal ı şma yaşamını bu sömürüyü ortadan kaldıra
cak biçimde yeniden düzenlemeyi görev bilir. B u 
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bağlamda SHP, dkonomiik olarak güçsüzlerin ya
nında olduğunu bir kez daha açıklar. 

SHP, emeğin, kol ve düşün emeği ayrımı gö
zetilmeksizin, niteliğine göre, toplum ve insan 
için yararlılığına göre, güçlüğü ve tehlikelerine 
uygun olarak maddî ve manevî karşılığım gör
mesi gerektiğine inanır. 

Çalışma hakkı temel bir haktır. SHP, yete
neğine ve eğitimine uygun bir çalışma olanağı
nı herkese sağlamak, işsizliği önlemekle devleti 
görevli sayar. 

SHP, işçi ve işveren ilişkilerinde emeğin sö
mürüsünü ortadan kaldırma açısından güçlü sen
dikacılığın oynayacağı role inanır. Bu nedenle, 
sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının 
yaygınlaştırılması ve giderek tüm çalışanları kap
saması amaçlanmaktadır. 

SHP, çalışanların gerek çalıştıkları işyerle
rinde, gerekse ülke yönetiminde alınacak tüm 
kararlara katılma yollarının açılmasını bir ödev 
biıiir. 

SHP, çalışanların örgütleri olan sendikaların 
siyasal etkinlik dışında bırakılmalarına karşı
dır. 

İşçi çıkarılmasında yargı denetimi uygulana
caktır. 
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Sağlık 

SHP, sağlık sorunlarına, dar kapsamlı bir 
biçimde, sadece tedavi edici sağlık hizmetleri açı
sından yaklaşmaz. Sağlık sorunlarının altında, 
beslenmeden başlayarak işyerindeki çalışma ko
şullan ve güvenliği, su, kanalizasyon gibi kentsel 
altyapı hizmetlerinin durumu ve çevre kirlenme
sine kadar uzanan birçok nedenin bulunduğunu 
bilir. Bu nedenle de, sağlık sorunlarının çözü
münde kalkınmanın önemini herzaman hatırla
yarak, koruyucu toplum hekimliği hizmetlerinin 
yurt yüzeyinde dengeli bir dağılıma sahip olarak 
yaygınlaşmasını öngörür. 

SHP, nüfusun genç oluşu, dengesiz ve eksik 
beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklar, bebek 
ölüm oranının yüksekliği, çevre sağlığı koşulla
rının (istenilen düzeyde olmaması gibi nedenlerin, 
anaçocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini ge
rektirdiğinin bilincindedir. 

SHP, Türkiye'de başlatılmış ve bir kesim 
ilde yürütülmekte olan sağlık hizmetinin sosyal-
leştirilmesine ilişkin programın başarılı olabilme
si için, sağlık personelinin nicelik ve nitelik ba
kımından yeterli duruma getirilmesini sağlayıcı 
önlemler alacaktır. 
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SHP, halikın, devletin sağlık kurumlarından 
eşit olarak yararlanmasında karşılaşabilecek en
gelleri kaldıracak önlemleri almaya çalışacaktır. 

Kadın Sorunları 
SHP, özgür ve eşitlikçi bir düzenin kadm-

erkek ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm birey
lerinin özgür ve eşit haklara sahip olmasıyla ger
çekleşebileceğinin bilincindedir. Tarih boyunca 
kadının kadın olmasından kaynaklanan sorunları, 
günümüzün toplumsal yapıları ve kültürel koşul
lanmaları içinde farklı biçimlerde de olsa süregit-
mektedir. SHP, kadının kadın olduğu için önüne 
gerilen bütün engellerin kaldırılması zorunlulu
ğuna inanır. 

SHP, kırsal kesimde ücretsiz tarım işçisi, 
sanayide ikinci sınıf işçi olarak, kamu kesimin
de ise yükselme önceliklerinin erkeklere tanındı
ğı bir ortaimda çalışan kadınların sorunlarına eğil
meyi, çalışma yaşamında eşitliğin sağlanmasının 
vazgeçilmez koşulu olarak görür. 

Gençlik Sorunları 
Türkiye gibi genç insanın istek ve yetenek

lerine uygun mesleklere yönelmekte çok büyük 
zorluklarla karşılaştığı, aşırı işsizliğin baskısı al
tında geleceği hakkında büyük belirsizlikler için-

147 

TBMM KUTUPHANESI



de bulunduğu bir ülkede gençlerin çok daha cid
di «sorunları olmaktadır. Bu nedenlerle SHP, genç 
insanı suçlayıcı tutumlar içline girmek yerine, 
onu anlayarak, sorumluluklar vererek yardımcı 
olmaya, yol göstermeye çalışan tutumları yeğler. 
Ekonomik kalkınma politikasının bu konudaki 
sorunların çözümünde de çok önemli işlevleri 
olacağına inanır. SHP, genel olarak kalkınma po
litikaları, özel olarak istihdam ve eğitim poli
tikaları ile gençlerin sorunlarına çözüm getire
cektir. 

SHP, gençliğin toplumun yönetimine katılma 
olanaklarını geliştirmeğe yönelik yasal ve yönet
sel önlemler alacaktır. Gençliğin çağ ve toplumla, 
sorumluluğunun bilincine vararak uyumlanmâsı-
nı sağlayacak, onların kültür, sanat, spor ve eğ
lence gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan 
«gençlik merkezleni»ni oluşturacaktır. 

Spor 
SHP, sporu insana verdiği değerin ifadesi 

olarak, sağlıklı bir toplum yetiştirmenin önemli 
bir aracı olarak görür. Bu sürecin bireyin yaşa
mının her döneminde ve toplumun her kesimine 
olanak sağlanarak sürdürülmesi gereğine inanır. 
Parti, amatör sporu özellikle teşvik eder ve bunun 
için gerekli tesis, araç ve olanakları sağlar, 
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SHP bu bağlamda; 

* Spor klüplerinin yaş gruplarına göre genç, 
yıldız takımlarını kurması gerektiğine ina
nır. 

* Mevcut tesislerden her yaş- grubunun ya
rarlanmasını öngörür. 

* Profesyonel klüplerin örgütlenmelerinde, 
ellerindeki kaynakların belli bir bölümünü 
tesislerini kurmaları ve spor eğitimine ayır
maları için gerekli düzenlemeleri yapar. 

* Sporu yöneten federasyonların o dalda 
çalışan tüm klüplerin katılımıyla demok
ratik biçimde oluşturulmasını kabul eder. 

* Devletin sporun yönetiminde öncü rolü 
(oynamasını kabul etmekle birlikte bu alan
da özerk bir yönetim biriminin kurulma
sını öngörür. 

* Profesyonel sporcuların sendikalaşmasına 
özen gösterir. 

K Ü L T Ü R POLİTİKASI 
Programın bu bölümünde, geniş kapsamlı 

kültür anlayışının bir alt kümesini oluşturan, kül
türün günlük dildeki dar kapsamlı kullanılışına 
daiha yakın olan politikalar sıralanacaktır. 
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Bilim, Teknik ve Araştırma 
SHP, bilimsel ve teknolojik gelişmenin geri

sinde kalan ve bunları üretmeyen ülkelerin ba
ğımsızlıklarını koruyamayacağının bilincindedir 
ve teknoloji üreten bir toplum düzeyine ulaşmak 
için sanayileşmeyi zorunlu görür. 

SHP, en gelişmiş ülkelerin bile kendi ge
reksinimleri için bilgi ve teknoloji üretirken, baş
ka ülkelerden de bilgi ve teknoloji almak duru
munda olduğunu bilerek, Türkiye'nin de kaynak 
israfına yol açmayacak ileri teknolojilerin trans
feri konusunda uluslararası ilişkilerini çok yönlü 
geliştirmesini gerekli görür. 

Bu ilişkiler içinde Türkiye yalnız bir alıcı 
durumunda olmamalıdır. Türkiye, hem temel bi
limler, hem de uygulamalı bilimler alanında, eko
nomik olanaklarının elverdiği ölçüde araştırma ve 
geliştirmeye yönelmeli, ülkesinin sorunlarının çözü
müne yol gösterirken, uluslararası bilimsel geliş
melere katkıda bulunmaya çalışmalıdır. 

Başta temel bilimlerde uzmanlaşmış insan 
yetiştirmeye hizmet için kurulmuş okullar olmak 
üzere, tüm eğitim sistemimizde temel bilimlere 
önem verilmesini ve bu insanlara uzmanlıklarına 
uygun çalışma olanakları sağlanması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını amaçlar. 
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SHP, bilim ve teknoloji alanındaki araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının üniversiteler ve özel 
kesim ve kamu kesimi kuruluşlarında da yaygın-
Ihtırılmasından yanadır, 

SHP, bilim ve teknolojide yaratıcı araştır
manın gelişmesinde, özgür düşünmeyi, araştır
mayı, üreticiliği özendiren bir eğitime geçilmesi
ni ön koşul olarak görür. 

SHP, Türkiye'de toplumsal bilimlerin gelişti
rilmesine özellikle önem verecektir. Türkiye'de 
demokratik yönetim içinde gerçekçi kararlar üre
tilmesi için önce toplumun bilimsel yöntemlerle 
yapılacak araştırmalarla yakından tanınması ge
rekir. 

Eğitim 
Eğitim, insanın düşüncesini, kişiliğini ve yete

neklerini geliştirirken, ona bilgi, hüner ve dünya 
görüşü aktararak, kişinin toplumsallaşması, top
lum düzeninin gelişerek sürdürülmesi işlevini gö
rür. Bir toplumun oluşumu ve varlığını sürdürme
si için gerekti olan bu işlev salt eğitim kurumla
rınca yerine getirilmez. Aileden işyerine, meslek 
örgütlerine kadar uzanan kurumlar zinciri içinde 
birbirini tamamlayarak gerçekleşir. Bu nedenle 
SHP, eğitimin zaman içinde sürekliliği ile örgün 
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ve yaygın eğitimin bütünlüğü ilkesini benimser 
ve eğitimi devletin görevlerinden sayar. 

SHP, Türkiye'de eğitim düzenine toplumsal 
yapının özelliklerinin önemli sınırlamalar getir
diğini görür. Türkiye'de üretici güçlerin yeterin
ce gelişmemiş olması, ithal edilen bir teknolojiyle 
kalkınmaya çalışması, dengesiz gelir dağılımı, mo
dern örgütlü işlerle örgütlenmemiş işleri bir arada 
bulunduran bir ekonomik yapı, köyle kent ara
sında ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları 
ve diğer yapısal nedenler bu sınırlamaları doğu
rur. SHP, eğitim politikasının, bu etkileri bile
rek, kalkınma politikasıyla birlikte bir bütün ola
rak ele alınmasını gerekli görür. 

SHP, yurdun her yöresinde tüm çocukların 
ve gençlerin eşit olanaklar içinde olduğu, bilime 
dayalı, düşündüren, bilinçlendiren, laik ve demok
ratik bir eğitim öngörür. 

SHP, yapısal sınırlamaların eğitimdeki fırsat 
eşitliğini kaldıracağını ve eğitimin toplumsal bü
tünleşmeyi sağlamak işvereni güçlendireceğini bi
lerek : 

* Eğitimin !her yaşta, herkese açık olmasına, 
* 'Eğitim sistemi içinde ayrıcalıklı kurumlar 

oluşmamasına, 
özen gösteren bir eğitim politikası izleyecektir. 
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Parti, eğitimin ana okulundan yükseköğre
time kadar uzanan örgün ve yaygın eğitimi de 
içeren bir kapsamda, ülkenin üretim, insarıgücü 
ve eğitim sistemlerinin niceliksel ve niteliksel ba
kımdan uyumunu sağlayacak bir biçimde planlan
masını öngörür. 

Çağdaş uygarlık düzeyine uygun bir toplum 
olmanın ön koşullarından biri olan sağlıklı kuşak
lar yetiştirmek için büyüme çağındaki çocukları
mızın dengeli ve yeterli beslenmesini ve ruhsal 
bakımdan 'sağlıklı olmasını sağlayacak bir biçim
de okul öncesi eğitimi yapacak çocuk yuvaları, 
çalışan annelerin gereksinimlerini de karşılayacak 
biçimde yaygınlaştırılacak ve devletin, iş yerleri
nin ve başka ilgili kuruluşların etkin katkılarını 
sağlayacaktır. 

SHP, bu planlamada eğitim kurumlarında 
yetiştirileceklerin sayısı kadar toplumda oluşan 
eğitim talebim ve eğitilenlerin kullanılma biçimi
ni de yönlendirmeye çalışan çok yönlü bir yakla
şımı zorunlu görür. 

SHP, bugünkü genel ve tekdüze eğitim sis
teminin meslekîeşmeyi çok geç bir aşamaya erte
lemesinin sakıncalarını ve üniversite kapısındaki 
yığılmaların sıkıntılarını gidermek amacıyla, te
mel eğitimden sonraki lise düzeyinde, öğrenciye 
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meslek edinme olanağı sağlayacak yeni bir eği
tim programlanması "ve düzenlemesinin gereğine 
inanır, 

SHP, bu tür eğitim planlanmasının sonuç
larıyla tutarlı olarak; 

* Eğitim kurumlarının yurdun her köşesine 
yaygınlaştırılması, 

* Meslekî ve teknik eğitimin eğitim sistemi 
içinde göreli ağırlığının önemli ölçüde ar
tırılması, 

* Yaygın eğitimden etkin bir biçimde yarar
lanılması, 

* Hem eğitimin uygulanmayla ilişkisini güç
lendirmek, hem de topluma maliyetini dü
şürmek için okul-işyeri ortaklaşa eğitimine 
önem verilmesi 

gereğine inanır. 

•SHP'ye göre öğretmen toplumun mimarı, 
geleceğin güvencesidir. O nedenle öğretmeni bu 
önemli işlevine uygun Ibir saygınlığa ve olanak
lara kavuşturmayı görev sayar. 

SHP, yüksek öğretim işlevinin özerk üniver
siteler etiyle yerine getirilmesini öngörür. Üni
versite öğretim elemanlarının bilimsel çalışma 
ve araştırmaları, öğrenim ve eğitimi, yan tutma-
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dan, hiçbir endişeye kapılmadan özgürce yapa
bilmeleri için, her şey den önce kendilerinin mes
leki güvenceye -sahip kılınmalarını gerekli görür. 
Üniversiteler, ülkenin içindeki ve dışındaki bilim
sel hareketleri izlemek ve incelemek, toplumun 
sorunları ve gerçekleri üzerinde bilimsel araştır
malar, değerlendirmeler ve eleştiriler yapmak; 
böylece, ülkenin 'bilimsel* teknik, ekonomik, sos
yal, kültürel, hukukî gelişmesine katkıda bulun
mak zorundadır. Bu günün ötesine geçemeyen, 
ülkedeki gelişmeleri izleyip eleştiremeyen, bilim
sel verileri özgürce yorumlama ve yayınlama gü
cü olmayan, sadece olanı öğretmekle yetinen, ya
ratıcılık gücünden yoksun kuruluşlar Üniversite 
işlevini gerçekleştiremezler. Bu yapılanmanın gi
derilebilmesi için gerekli örgütsel ve yapısal ola
naklar sağlanmalıdır. 

SHP, toplumsal talebi karşılamakta üniver
sitelerin niceliksel açıdan karşı karşıya oldukları 
soruna verdiği önem kadar eğitimin niteliğine de 
önem vermektedir. Türkiye'de talebin baskısı do
layısıyla, bir yandan üniversiteler sayıca yeterli 
öğretim kadrosu yetiştirilmeden hızla artırılırken, 
öte yandan ekonomik ve yönetimsel nedenlerle 
üniversiteler, yetişmiş öğretim üyelerini hızlı bir 
biçimde kaybetmektedir. Bu nedenle, SHP, üni-
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versütelerde öğretim üyesi kaybının durmasını sağ-
1 ayacak ve üniversiteleri öğretim üyesi açısından 
güçlendirecek İner türlü önlemin alınmasını ge
rekli görür. 

SHP, üniversite eğitiminin, dar meslek bil
gilerine hapsolmayan, dünyaya hoşgörüyle ba-
kabilen, özgür düşünebilen, dünyadaki sanat ve 
«kültür gelişimlerinden haberli kişiler yetiştirmesi 
gerektiğine inandığından, özellikle bölgesel üni
versitelerde program dışı faaliyetlerin düzenlen
mesine, üniversitelerin kentin bir kültürel faali
yet merkezi haline gelmesine önem verir. 

SHP, kitapların toplumun kültür yaşamında 
önemli bir yere sahip olması gerektiğine inan
maktadır. Bu nedenle halk kitaplıklarının yay
gınlaşmasının yanısıra zenginleştirilmesi ve hiz
metlerinin toplumun tüm kesimlerine yönelik 
olarak etkinleştirilmesini amaçlar. Çocuk kitap
lıklarının temel eğitim kurumları ile eşgüdüm ha
linde ve diğer kültürel işlevleri de içerecek biçim
de yeniden düzenlenmesini öngörür. 

SHP, ödenekli ve özel tiyatroların devletçe 
desteklenmesi gereğine inanır. Sinema sanatı
nın uluslararası etkinliğini de artıracak biçimde 
geliştirilmedi zorunluluğunu kabul eder. Bu bağ
lamda kamu ve özel film yapımlarının kullanımı-
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na açık bir Devlet Film Stüdyosu 'kurulmasını 
öngörür. 

SHP, düşün ve sanat yapıtlarına yönelik her 
türlü Öndenetim ve yasaklamaya karşıdır. Bu ko
nuda mevcut yasakların da bütün sonuçlarıyla 
kaldırılmasından yanadır. 

Yazın, Sanat ve Di! 
SHP, 'bir toplumda ekonomik üretici güçle

rin gelişmesinin iyi bir toplumsal düzenin kurul
ması için yalnızca bir olanak çerçevesi oluştur
duğuna, bu çerçeve içinde sağlıklı bir toplumun, 
zengin bir yaşamın gerçekleştirilebilmesinin ise 
büyük ölçüde yazın, sanat gibi kültürel alanlarda
ki yaratıcı faaliyetlerin gelişmesi ile olacağına 
inanır. 

SHP, sanat ve yazını kapsayan bütün faali
yetleri insanı özgür kılmada etkin bir araç ola
rak görür. 

SHP, sanatçı ve toplum arasında karşılıklı 
sağlıklı bir ilişki olmasını amaçlar. Sadece sanat
çının topluma yönelmesi yetmez. Toplum da sa
nata yönelmelidir. Sanatsal etkinlikler, toplumun 
belli katmanlarına hap solmam alı, toplumun 
tüm kesimlerine y ayırmalı, katılım açık hale gel
melidir. 
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SHP, sanat faaliyetlerinin geliştirilmesinde 
devletin desteğine önem verirken, bu desteğin sağ
lanmasında çok dikkatli olunması gerektiğine ina
nır. Devlet desteğinin sanatçının özgürlüğünü kal
dırıcı bir yönlendirme niteliği kazanması halin
de, bu desteğin sanat ve kültürdeki zenginleş
meye zarar vereceği kanısını taşır. SHP'ye göre 
düşün ve sanat adamının özgürlüğü esastır. Dev
let bu duyarlılık içinde, yetenekli sanatçı, yazar 
ve düşünürlerin yetişmesine ve çalışmalarını sür
dürmelerine yardımcı olmalıdır. 

SHP, bu yolda atacağı adımlara sanatçıla
rın, düşünürlerin ve yazarların sosyal güvenliğini 
sağlamak, telif haklarını korumak, vergi kolay
lıkları getirmek yoluyla haşlamayı öngörür. 

SHP, ulusumuzun kültürel birikimini bilim
sel yöntemlerle araştıran, derleyen, yayan bir ku
rum ve arşivin geliştirilmesini ister. 

SHP, dilin, düşüncenin biçimlenmesinde, ya
zının gelişmesinde, kültürel bağımsızlığının pe
kiştir ilmesinde önemini bilerek, Türk dilinin öz
leşmesi, sanat ve bilimin her alanında yeterli hale 
gelmesi yolunda dilin halka dayanan kaynağından 
güç alan Atatürk'ün başlattığı gelişimin sürmesini 
destekler. 
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YERLEŞME DÜZENİ POLİTİKALARI 

Bir ülkede ekonomik ve toplumsal yapı geli
şip değişirken, yerleşme düzeni de buna uygun bir 
dönüşüm -geçirecektir. Bu dönüşüm nüfusun ve 
üretim faaliyetlerinin ülke, bölge, kent ve kırsal 
alandaki yer seçimleri yoluyla olacaktır. SHP, 
ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişimlerin 
planla yönlendirilmesini öngörür. 

SHP, planlı olarak gerçekleştirilen yerleşme 
düzeninin, sanayileşmeyi, gelişmeyi hızlandıraca
ğına ve bu değişimin neden olduğu toplumsal ma
liyetleri azaltacağına inanır. 

Bölgesel Gelişme 
Ülke düzeyindeki yerleşme düzenine ilişkin 

en önemli ilkelerden biri, bölgeler arasındaki 
dengesizliği gidermek, bölgeler arası toplumsal 
ve ekonomik bütünleşmeyi en yüksek düzeye çı
kartmaktır. Bu amaçla, SHP, gerek ekonomik 
faaliyetlerin gerekse kamu hizmetlerinin dağılı
mında bu ilkeleri gözönünde tutan, bunun gerek
tirdiği altyapıyı hazırlayan ve destekleme mekaniz
malarını kuran bir bölgesel gelişme politikası uy
gulayacaktır. 

Sanayileşen ve artık yan nüfusu büyük kent 
ilişkileri içinde yaşayan Türkiye'de, son yıllarda, 
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kentleşmenin hızı, dağılımı ve dokusu önemli 
farklılıklar göstermeye başlamıştır. Kentlerle çev
reler1! arasındaki ilişkilerin yoğunluğu, ulaşım ve 
haberleşme olanakları ve pazar ilişkileri sonucu 
artmış, kent ile köy ikilemi üzerine kurulu açık
lama, ve politikalar geçerliliğini büyük ölçüde yi
tirmiştir. Bu nedenle, SHP, kentleri ve köyleri tek 
tek ele alan tutumun ve bu yöndeki koşullanma
nın ötesine geçerek, ülke mekanını, birbirleri ile 
ilişkileri üzerinde de politikalar geliştirebilecek 
bir yerleşme merkezleri sistemi olarak ele almayı 
öngörür. 

Kentleşme 
Sanayileşme ve tarımda modernleşme yönün

de atılan her adım beraberinde kentleşmeyi de 
getirmektedir. SHP, kentleşmenin, kalkınmanın 
hızlanmasına, demokrasinin yaygınlaşmasına kat
kıda bulunduğuna inanır. Bu nedenle SHP, kent
leşmeye olumlu bir tutum içinde yaklaşır. Ayrıca 
yurt sathında birkaç büyük kentin egemen hale 
geldiği bir kentleşmeyi sakıncalı sayar. Kentleşme
nin, yerleşmeler kadamelenmesinin ilkelerine gö
re, dengeli dağılımını öngörür. Bu tür bir kent
leşmenin gerçekleştirilmesini aynı zamanda ulu
sal bütünleşmenin aracı bilir. 

160 

TBMM KUTUPHANESI



SHP, Türkiye'de kentlerin konut, kentsel ula
şım, içme suyu, kanalizasyon, eğitim, sağlık gibi 
kamu hizmetleri, yeşil alanlar ve çevre sorunla
rına kadar uzanan pek çok sorunu olduğunun 
bilincindedir. SHP, bu sorunları yeni bir imar 
düzeni ile çözecektir. Bunun yanında devletten 
3^eterince malî destek görecek demokratik, üre
tici, kaynak yaratıcı, birlikçi ve bütüniükçü bir 
belediye yönetimini gerekli görür. 

Kırsal Yerleşmeler 
SHP, • kırsal yerleşme sorununa da, «köy», 

«Merkezi köy» ve «kasaba» dan oluşan yerleş
me kademeienmesi çerçevesinde yaklaşır. Gerek 
kırsal yol ağının oluşturulmasında, gerek kırsal 
alana götürülen hizmetlerin dağılımında bu ka-
demelenmenin sağlıklı bir biçimde oluşmasına 
özen gösterir. 

Türkiye'de ulaşım hizmetlerinin bugünkü ge
lişme düzeyinde, kırsal kesimde bu tür yerleşme 
kadamelenmesinin, hem kamu hizmetlerinin köy
lüye ulaşmasının etkinliğini, hem de köyün eko
nomik faaliyetlerindeki verimliliğini artıracağını 
öngörür. 

Konut 
SHP, konut sorununun çözümünü bir yan

dan konut gereksiniminin karşılanması öte yan-
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dan ekonominin canlandırılması açısından önem
li görür. 

SHP, konut sorununa 'bir yaşam çevresi ya
ratılması açısından baktığından, «toplu konut» 
girişimlerine özellikle önem verir. Toplu konut 
alanlarının, toplu taşıma, tüketim, eğitim gibi 
hizmetlerin karşılanmasını sağlayacak, bir bütün
lük içinde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini 
doğru bulur. 

SHP, konut yapımında, özel kesim, koopera
tif kesimi ve devlet kesimimin girişimciliğinden 
birlikte yararlanılmasından yanadır. Konut gerek
sinimini karşılamak ve ekonomiyi canlandırmak 
için, bireysel, küçük ve büyük girişimciler, konut 
kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve yerel yöne
timler eliyle yapılan üretimlerin tümünden yarar
lanılmasını gerekli görür. 

SHP, toplumsal hareketliliğin oldukça yük
seldiği bir ülke haline gelen Türkiye'de devletin 
yalnızca «mülk konut» üretimine dayanan bir po
litika izlemesini doğru bulmaz. Devletin «kiralık 
konut» arzını da artırıcı bir politika izlemesinin 
gereğine inanır. Kamu personelinin refahını artı
rabilmek için «kamu lojmanları» mn, artırılmasını 
da gerekli görür. 
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SHP, devletin kaynaklarıyla yapılan ya da 
özendirilen konutların büyüklüklerinin, gösterişçi 
tüketim kalıplarına göre değil gerçek gereksinme
ye ve toplumun olanaklarına uygun olarak saptan
masının gereğine inanır. 

SHP, gecekondulara toplumsal ve ekonomik 
bir olgu olarak bakar. Kentli nüfusun büyük bir 
kesiminin oturduğu gecekondu alanlarında iyileş
tirme ve sağlıklaştırma önlemlerinin alınmasını 
gerekli görür. 

SHP, hem kentlerin gelişmesinin yönlendiril
mesi, hem de arsa spekülasyonunun ve gecekon
dunun yaygınlaşmasının önlenmesi için, merkezi 
ve yerel yönetimlerin bilinçli bir arsa politikası iz
lemesini gerekli bulur. Kentlerin sınırları içine alı
nan arsalar altyapıları sağlanarak, «kentsel arsa» 
haline getirilmelidir. Bu alanlarda sağlıklı yeni 
kent parçalarının oluşturulabilmesi için devletin 
öncülüğü ve yönlendiriciliğinde toplumun bütün 
üretici güçlerinden yararlanarak toplu konut pro
jeleri gerçekleştirilmeli ve sağlıklı yaşam çevre
leri yaratılmalıdır. 

Çevre Politikaları 
SHP, toplumsal üretimi ve tüketimi artırır

ken, aynı zamanda çevresel dengeyi bozmamaya 
özen gösteren bir tutum içinde olacaktır. 
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SHP, çevre sorunlarına karşı alınabilecek en 
etkin önlemi, kaynağında denetim olarak görür. 
Kirlenen çevrenin temizlenmeye çalışılması yeri
ne, çevre kirletici sanayi kuruluşlarının denetlen
mesini, daha az kirletici teknolojilere yönlendiril
mesini uygun bulur. 

Türkiye'de sanayileşme ve kentleşmenin bu
günkü aşamasında bile önemli düzeyde hava kir
liliği, deniz kirliliği, verimli tarım topraklarının 
kaybedilmesi türünde bir çok sorun ortaya çık
mıştır. Bu. sorunlar, belli yörelerde ve kentlerde 
yoğunlaşmıştır. Bunların çözümüne, herbiri için 
ayrı projeler geliştirilerek yaklaşılacaktır. 

SHP, halkın ortak kullanımına açık bir şe
kilde kıyıların korunması ve kullanılmasını dü
zenlemeyi devletin görevi bilir. 

Tarih ve Doğa Değerlerini Koruma ve Kul
lanma Politikaları 

Türkiye çok zengin tarih ve doğa değerlerine 
sahiptir. SHP, bu değerlerin korunmasına salt tu
rizm açısından bakan dar bir görüş içinde değil
dir. Bunların korunarak geleceğin kuşaklarına 
ulaştırılmasını bir insanlık görevi olarak niteler. 

SHP, tarihî korumacılığın ekonomik sorun
larının farkında olarak, korumanın ancak yeni ve 
özenli kullanışlar içinde başarılacağına inanır. Bu 
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tür ele alışta, koruma ve kullanma bir bütünlük 
kazanır. Korumanın maliyetine devletin de katıl
masını gerekli görür. 

Türkiye'nin ekonomik düzeyi, bu değerleri 
korumakta çoğu kez yetersiz kalmaktadır. SHP 
bu durumlarda, ilgili Uluslararası kuruluşlarla iş
birliği yapılmasını yararlı bulur. 

DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI 
SHP, insanlık ve milliyetçilik anlayışının ge

reği olarak dış politikada ve Uluslararası ilişkile
rinde Türk ulusunun çıkarlarını gözetirken tüm 
insanlığın mutluluğuna katkıda bulunacaktır. 

SHP, ulusal güvenliğini sağlam dayanaklara 
oturturken Atatürk'ün «Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh» ilkesine bağlı kalacaktır. 

SHP, ülkede yönetimin demokratikleşmesinin 
ve çağdaşlaşmasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki 
etkinliğini ve saygınlığını artıracağına inanır. 

Türkiye, dünyanın dış politika bakımından 
en hassas bölgelerinden birinde bulunmaktadır. 
Böyle bir bölgede kendi ulusal güvenliğini başka 
ülkelerin kararlarına ya da kararsızlığına bıraka
maz. SHP, bu temel özelliği sürekli olarak göz 
önünde tutarak, ortak savunma örgütü olan Ku
zey Atlantik İttifakının güvenliğimizi artırmadaki 
rolünün sürdürülmesinin gerekliliğini benimser. 
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Sosyal demokrat hareketler hep Uluslararası 
dayanışma ve işbirliği taraflısı olmuştur. Uluslar
arası anlaşmazlıklar, dengeler ve ilişkiler artık bir 
ulusun tek başına toplumsal, ekonomik, siyasal 
ve kültürel sorunları çözmesine olanak verme
mektedir. Bu nedenle SHP, ekonomik, kültürel, 
hukuksal ve askeri alanlarda diğer ülkelerle öz
gür olarak ve eşitlik anlayışı içinde sıkı bir işbir
liğinden yanadır. 

SHP, başta sınır komşularımız ve bölge ülke
leri olmak üzere tüm ülkelerle dostluk, karşılıklı 
saygı ve içişlerine karışmama esaslarına dayanan 
dinamik bir dış politikayı benimser. Bu politika 
Uluslararası ekonomik ve siyasal çıkarlarda «çok 
unsurlu bir denge» ye yönelir. 

SHP, Türkiye'nin Uluslararası etkinliğini: 
* Uluslararası siyasetin Birleşmiş Milletler 

Yasasında yer alan ilkelere uygun gelişme
si, 

* Uluslararası gerginlikleri artırmaya değil, 
Uluslararası ilişkilerde yumuşamaya yar
dımcı olunması ve dünya barışının güçlen
mesi, 

* Savaş teknolojisinin tüm insanlığı ortadan 
kaldırabilecek bir düzeye ulaştığı günü
müzde silahlanma yarışının durdurulması, 

166 

TBMM KUTUPHANESI



* Her ulusun bağımsızlığına, egemenliğine. 
toprak bütünlüğüne saygılı olunması, 

* Uluslararası her türlü sömürüye karşı olun* 

* Gelişmekte olan ülkeler aleyhine çalışan 
dünya ekonomik düzenini değiştirmek için 
yeni ekonomik politika arayışlarına yar
dımcı olunması, 

* Irk farklılığıyla temellendirilen ayrımcı uy
gulamaların kaldırılması, 
Yönünde kullanır. 

SHP, dış ilişkileri yalnız siyasal boyutta gör
mez; dış ilişkilerin ekonomik boyutuna da aynı 
düzeyde önem verir. SHP, başka ülkelerle girdiği 
ekonomik ilişkilerde bu ilişkileri ülkenin ekono
mik gelişmesine ve bağımsızlığına etkileri açısın
dan değerlendirir. 

Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu arasında önem
li bir konuma sahiptir. Parti, Türkiye'nin her iki 
bölge ile çok sıkı ekonomik, kültürel ve siyasal 
ilişkiler kurması gerektiğine inanır. 

SHP, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik ba
kımdan Avrupa'nın dışında kalmasının yararlı ol
mayacağı düşüncesini benimsediğinden Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ye katılmaktan ya
nadır. 

ması, 
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Bu politikayı benimsemesine karşın az geliş
miş bir ülkenin, gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bir 
ortak pazar içine girdiğinde ekonomisinin önemli 
kayıplara uğrayabileceğini bildiğinden, ekonomik 
ilişkinin aşamalı olarak, ekonomisinin gelişmesini 
engellemeyecek bir biçimde kurulmasında zorun
luluk görür. 

Türkiye, son yirmi yılda dış ülkelere önemli 
ölçüde işgücü gönderen bir ülke haline gelmiştir. 
Türkiye'nin dış ilişkilerinde, bu ülkelerdeki vatan
daşların kendi kültürlerine sahip olarak yetişme
lerine olanak tanınmasına ve ekonomik hakları
nın korunmasına özel bir önem gösterilmelidir. 

SHP, Türkiye'nin ekonomik ilişkiler açısın
dan dışa açılma çabalarına rağmen haberleşme, 
dünyadaki kültürel gelişmelere katılma, Uluslara
rası siyasal gelişmelere Türk kamuoyunun duyar
lılık düzeyi açılarından içine kapalı bir toplum 
olduğu görüşündedir. SHP, Türkiyenin bu dıştan 
kopukluğu sürdükçe dış ilişkiler politikasının eko
nomik ve siyasal amaçlarına ulaşamayacağı kanı
sındadır. Bu nedenle SHP, sanat, kültür, spor, 
gençlik, meslek kuruluşları, sendikalar gibi eko
nomik ve kültürel yaşamda işlevi bulunan öğeler 
aracılığı ile Türkiye'nin dünyaya açılışını hızlan
dırmayı gerekli görür. 
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G Ü V E N L İ K POLİTİKASI 
Dış Güvenlik 
SHP, ulusun güvenliğim bir yandan silahlı 

kuvvetlerin gelişen teknolojinin gereklerine uygun 
bir caydırıcı güce sahip olarak örgütlenmesinde 
bulurken, öte yandan barışçı bir dış politika iz
lenmesinde görür. SHP'ye göre dış politika ile gü
venlik bir bütündür. 

Türkiye, içinde bulunduğu ortak güvenlik 
sistemi içindeki işlevlerini yerine getirmek için 
ekonomik gücüne göre çok büyük fedakârlıklar
da bulunmaktadır. Oysa Türkiye'nin yaşadığı de
neyler göstermiştir ki, ülkenin savunması için sa
dece içinde bulunduğu ortak güvenlik sistemi ye
terli olmamaktadır. Bu nedenle SHP, Türkiye'nin 
ortak güvenlik sisteminin yanısıra kendi olanak
larından yararlanarak kendi savunma stratejisini 
geliştirmesini gerekli görür. Türkiye'nin her iki 
güvenlik işlevini birden yerine getirmesinin eko
nomik gelişmesini engeller hale gelmemesi için 
de, ortak güvenlik sistemine ilişkin işlevlerinin 
ekonomik pahasının bu güvenlik sistemi içinde 
yer alan diğer ülkelerce daha büyük oranda pay
laşılması gerektiğine inanır. 

SHP, silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücünü 
oluşturan silah ve donatım bakımından dış kay-

169 

TBMM KUTUPHANESI



naklara bağlı bulunmasını ulusal güvenliği ve ba
ğımsızlığını korumak açısından sakıncalı bulur. 
Silahlı Kuvvetlerin gereksinimlerini sağlayacak 
ulusal sanayinin gelişmesine önem verir. SHP, 
Türkiye'deki üretici güçlerin tümündeki gelişmeyi 
ekonomik işlevleri açısından olduğu kadar bu açı
dan da gerekli görür. 

İç Güvenlik 

Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşadığı acı 
olaylardan sonra demokrasinin sürebilmesi için 
iç huzur ve barışın sağlanması ayrı bir önem ka
zanmıştır. Bu amaçla SHP, iç güvenlik güçlerinin 
görevlerini yerine getirebilmeleri için araç, gereç 
bakımından olduğu kadar, bilgi ve insana ilişkin 
değer yargıları bakımından da gerekli nitelikleri 
kazanmasını öngörür. 

SHP, iç güvenlik kuvvetlerinin iç huzur ve 
barışı sağlayabilmesini toplumda saygınlığını ko
ruyabilmesine bağlı görür. İç güvenlik kuvvetle
rinin siyasal iktidarın baskısı altında tarafsızlığı
nı yitirdiğinde bu saygınlığım koruyamayacağına 
inanır. 

SHP, iç güvenliğin etkinliği kadar nasıl sağ
landığına da önem verir. İç güvenliği sağlamak 
üzere kullanılan yöntemlerin insanlık onuruyla 
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bağdaşmasına, insan haklarına ve demokratik hu
kuk devleti kurallarına ters düşmemesine, taraf
sızlık ve eşitlikle uygulanmasına büyük önem ve
rir. 

H U K U K - ADALET - YARGI POLİTİKA
LARI 

SHP'nin devlet anlayışı «millî, demokratik, 
laik ve sosyal hukuk devleti» dir. Böyle bir dev
let anlayışının gereği olan hukuk düzeni çağdaş 
toplumun ekonomik, toplumsal ve kültürel geliş
me sürecine engel olmayacak, tersine onun geliş
mesine öncülük edecek, yenilikçi bir hukuk olma
lıdır. Bu anlayışla hukuk, toplumsal gelişmenin 
ardında kalmamalı, tutucu ya da geriye çekici 
kurumlar ve kurallarla toplumsal ilerlemeyi ve 
gelişmeyi güçleştirmemelidir. Bu bakımdan sosyal 
demokrasinin hukuk anlayışı devrimci nitelikte
dir. Bu anlayış Atatürk ilkelerine bağlılığın da bir 
gereğidir. 

Partinin anlayışına göre; toplum içinde kişi
lerin eşitliğini ve özgürlüklerini sağlayan ölçüler
den biri «hukukun üstünlüğü» dür. 

Ancak «hukukun üstünlüğü» kavramının ar
kasına «yasakların egemenliği» anlayışını sakla
mak isteyen baskıcı ve totaliter görüşlere katıl
maz^ 
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SHP, yargının bağımsızlığını temel ilke sa
yar. Anayasamıza göre yargı ile yasama ve yürüt
me arasında bir ayırım yapılmıştır. Yargıya öbür 
iki erkin işleyişinde hukuka bağlılığın denetlen
mesi görevi verilmiştir. Bu işlev «hukuk devleti» 
nin bir gereğidir. Parti, yasama ve yürütmenin iş
lem ve tasarruflarının yargı denetimi altında tu
tulmasını «hukukun üstünlüğü» ilkesine bağlılığın 
bir sonucu sayar. 

SHP, hızlı işleyen ve pahalı olmayan bir ada
let mekanizmasının Sosyal Demokrasinin vazge
çilmez koşulu olduğu inancındadır. Hak arama 
ve savunma özgürlüğü gibi temel haklardan ya
rarlanmada eşitlik sağlanmalıdır. Hak arama ve 
adaletin dağıtımı kolay ve ucuz olmalıdır. Akçalı 
olanakları bulunmayanların da bu haklardan eşit 
biçimde yararlanmasının yolları açılmalıdır. Kar
maşık olan işlemler yalınlaştırılmalı, kolaylaştırıl
malıdır. Yargının etkinliği ve hızlı çalışması için 
gerekli çağdaş donanım ve olanaklar sağlanmalı
dır. 

«Devletin temeli adalettir». Bir ülkede yurt
taşların adaletten, adalet mekanizmasının iyi iş
lememesinden yakınmaları, huzur ve güven duy-
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gularını zedeler. Devletle yurttaş arasındaki bağ
lan zayıflatır. Halkın adalete güveni mutlak ol
malıdır. «Bağımsız yargı» bu güven duygusunun 
sağlanmasında en büyük etkendir. Yargının ba
ğımsızlığının temel koşulu ise kuşkusuz «yargıç 
güvencesidir», 

SHP'ye göre toplum düzeninin bozulması, 
kişilerin devlete olan güvenlerini yitirmeleri sonu
cu herkesin hakkını kendi elde etmesi gibi bir 
«ikinci düzen» oluşmasını önlemek gerekir. Dev
let, ekonomik bakımından en güçsüz olanı bile, 
devletle olan ilişkilerinde güçlülerle eşit kılamaz-
sa bu ekonomik ve toplumsal kargaşa giderek si
yasal kargaşaya ve teröre dönüşür. 

Türlü ekonomik, toplumsal, kültürel bozuk
luklar sonucu suç işleyen kişinin topluma yeniden 
kazandırılması için bir infaz sistemi geliştirilmeli
dir. Bunun için cezaevlerinin düzeltilmesi, ceza 
çektirme sisteminin düzenlenmesi ve çağdaş bir 
anlayışa ulaştırılması zorunludur. SHP, ilke ola
rak ölüm cezasına karşıdır. 
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Be Programda Öngörülen 
İnsanın özgürlüğünü Temel Alan 
Demokratik, 
Halkçı, 
Bağımsız, 
Üretici, 
Sosyal Adalete Dayalı 
Toplumun Kurulması tçin 
Program İlkelerini Benimseyen 
Her Türk Vatandaşını 
Partimizin Çatısı Altında 
Toplanmaya Çağırıyoruz. 
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GRUP İ Ç YÖNETMELİĞİ 

TBMM KUTUPHANESI



BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kuruluş ve İlkeler 

Amaç 
M A D D E 1. — Bu İçyönetmelik; yasama gi

rişimlerinin düzenli ve etkili bir biçimde yürütül
mesini sağlamak amacıyla, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun 
görev ve yetkilerini, organlarını, faaliyetlerini, ça
lışma esas ve yöntemlerini düzenler. 

Kuruluş 
M A D D E 2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu, partili mil
letvekillerinden oluşur. 

tikeler 

M A D D E 3. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki 
her türlü siyasal faaliyet ve çalışmalarında Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin yetkili organıdır. Bu 
çalışmalar; Parti Tüzüğü, Parti Programı, Seçim 
Bildirgesi ve Kurultay kararları ile bunlar çerçe
vesinde Parti Meclisince belirlenen genel politika 
doğrultusunda yürütülür. 

Grup içi çalışmalarda, üyelerin oy kullanma 
ve görüşlerini açıklama hakları sınırlanamaz. 
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Bağlayıcı karar bulunmayan konularda Grup 
üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kişisel görüşlerini açıklamada ve oylarım 
kullanmada özgürdürler. 

Grup üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Grup çalışmalarında partili olmanın sorumlu
luğunu öncelikle göz önünde tutarlar ve bu İçyö-
netmelik kurallarına uyarlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Grup Organları, Görev ve Yetkileri 

Kuruluş 
MADDE 4. — Grup organları şunlardır : 
a) Grup Genel Kurulu, 
b) Grup Başkam, 
c) Grup Başkan vekilleri, 
d) Grup Yönetim Kurulu, 
e) Grup Denetçileri, 
f) Grup Disiplin Kurulu. 

Grup Genel Kurulu 
MADDE 5. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu «Grup Ge
nel Kurulu» adıyla toplanır. 
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Grup Başkanı 

M A D D E 6. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Genel Başkanı Milletvekili ise, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru
bunun da başkanıdır. 

Genel 'Başkan Milletvekili değilse; Grup Ge
nel Kurulu, her yasama yılı başında veya gerek
tiğinde üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile Grup Başkanını seçer. Yasama yılı 
başında seçilen Grup Başkanının görev süresi bir 
yıldır. Diğer durumlarda seçilen Grup Başkanı 
kalan süreyi tamamlar. Grup Başkanı Genel Baş
kana bağlı olarak çalışır. 

Grup Başkanının seçildiği Grup Genel Ku
rulu toplantısına en yaşlı üye başkanlık eder ve 
en genç iki üye de yazmanlık görevini üstlenir. 

Grup Başkanvekilleri 

M A D D E 7. — Grup Genel Kurulu; her ya
sama yılı başında, o yasama yılı için, Grup Baş
kanının başkanlığında toplanarak üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile iki Grup Başkanvekili se
çer. Bu toplantıda Grubun en genç iki üyesi yaz
manlık görevi yapar. 
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Grup Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Grup Yönetim Kurulu için 

her yasama yılının başında dokuz üye seçilir. 
Üyeliklerde boşalma halinde 14 üncü madde 

koşulları içinde ilk Grup Genel Kurulu toplantı
sında seçim yapılır. 

Grup Yönetim Kurulu, Grup Başkanvekille-
rinin katılımıyla toplanır. Dilediğinde Grup Baş
kanı toplantılara katılır ve başkanlık eder. 

Grup Denetçileri 

MADDE 9. — Grup Genel Kurulu, her ya
sama yılı başında üç denetçi seçer. 

Grup Disiplin Kurulu 

M A D D E 10. — Grup Disiplin Kurulu; Grup 
Genel Kurulunca seçilen yedi asil, yedi yedek üye
den oluşur. Görev süresi bir yıldır. 

Üyeliklerde boşalma halinde Parti Tüzüğü
nün 84 üncü maddesine göre işlem yapılır. 

Parti ve Grup organları ile T B M M komis
yonlarında görev alacaklarla ilgili ortak kurallar 

M A D D E 11. — Parti Meclisi, Merkez Yürüt
me Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği ile 
Grup organlarında görev bir arada yürütülemez. 
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Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan millet
vekilleri, TBMM komisyonlarında görev alamaz
lar. 

Bu durumda olanlar, hangi organda görev 
üstleneceklerini en geç bir hafta içinde yazılı ola
rak bildirmek zorundadır. 

Grup organlarında görev alanların hükümet 
üyesi olmaları halinde, bu görevleri kendiliğinden 
sona erer. 

Seçimlerin öne alınmış olması durumunda 
Grup organlarında görev alanların süresi, seçim 
sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilan edil
diği tarihe kadar devam eder. 

Yönetim Korulu, Denetçi ve Disiplin Kurulu 
seçimi 

MADDE 12. — Grup Başkanvekiİleri seçimi 
sonuçlandıktan sonra sırasıyla Grup Yönetim Ku
rulu, Grup Denetçileri ve Grup Disiplin Kurulu 
üyeleri seçimi yapılır. Bu seçimlerde, ilk turda se
çime katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyunu 
almak gereklidir. Sonraki turlarda, üye tamsayı
sının dörtte birinden az olmamak koşuluyla en 
çok oyu alanlar sırasıyla seçilmiş sayılır. 
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T B M M Başkanlık Divanı üyeleri aday seçimi 

M A D D E 13. — Grup Genel Kurulu; TBMM 
Başkanlık Divanında Sosyaldemokrat Halkçı Par
tiye, Anayasa ve İçtüzükteki oranlara göre veril
mesi gereken Başkanvekili, Divan üyesi ve İdare
ci üye adaylarını seçer. 

Bu seçimlerde, Başkanvekili adayı seçilmek 
için Grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyunu almak gereklidir. 

Divan üyesi ve İdareci üye adayı seçilmek 
için, ilk turda Grup üye tamsayısının salt çoğun
luğu aranır. Sonraki turlarda Grup üye tamsayı
sının dörtte birinden az olmamak koşuluyla, en 
çok oy alanlar sırasıyla seçilmiş sayılırlar. 

Seçimlerde ortak kurallar 

MADDE 14. — Seçim işlemleri başlamadan 
oturumu yöneten başkan, yapılacak seçimi, seçile
cek üye sayısını, adayları, seçimlerde uygulana
cak ilke ve yöntemleri Genel Kurula açıklar. 

Grup Genel Kurulunda yapılacak tüm seçim
lerde aşağıdaki kurallara uymak zorunludur : 

Adaylar, önceden ve her tur başında sapta
nır. İstenirse adaylar üyelere tanıtılır. İstemedik
lerini belirten üyeler aday gösterilemezler, 
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Bütün seçimlerde, ad çekme yoluyla saptana
cak üç kişilik ayrım ve sayım kurulu görev ya
par. 

Bütün seçimlerde gizli oy, açık ve aralıksız 
sayım ilkesi uygulanır. 

Oy pusulalarında ve zarflarında Grup müh
rü bulunması gereklidir. 

Oy pusulalarına seçilecek üye sayısı kadar ad 
yazılır. Bu sayıdan sonra yazılan adlar oy alma
mış sayılır. Seçilecek üye sayısından az ad yazılı 
oy pusulaları geçersiz sayılır. Aday olmayanların 
yazıldığı oy pusulaları da geçersizdir. 

Aday olmayanlar seçilemezler. Seçimlerde, 
seçime katılan üye sayısının, Grup üye tamsayısı 
salt çoğunluğunun altına düşmemesi gereklidir. 
Çoğunluk olmadan yapılan seçimler geçerli sayıl
maz. Bu durumda seçimler yenilenir. 

Grup Genel Kurulunda, organların kuruluşu 
ile ilgili tüm seçimlerde sonuç alınıncaya kadar 
turlar sürdürülür. 

Seçimlerde eşit oy alanlar arasında ad çeki
lir. 

Seçimlerin düzen içinde ve İçyönetmeliğe uy
gun bir biçimde yapılmasından, sonuçlanmasm-
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dan ve tutanağa bağlanmasından, oturumu yöne
ten Başkanlık Divanı sorumludur. 

Seçimlerle ilgili itirazları, seçimin yapıldığı 
oturumu yöneten Başkanlık Divanı karara bağ
lar. Bu karara itiraz edilirse, konu Genel Kurul
da görüşülerek karara bağlanır. Bu karar kesin
dir 

Boşalma olursa, seçimler bu kurallara uyula
rak yapılır. Seçilenler, yerlerine seçildiklerinin sü
relerini doldurur. 

Dönem başında ya da yasama.yılı başında 
yapılması bu tçyönetmeliğe göre gerekli olan se
çimler dışındaki her türlü seçimlerin en az bir 
hafta önceden duyurulması zorunludur. 

Grup Başkanının görev ve yetkileri 

MADDE 15. — Grup Başkam; Grup, Grup 
Yönetim Kurulu ve Partinin Merkez organları 
arasındaki uyum ve işbirliğini sağlar. 

Gerekli gördükçe Grup Genel Kurulu ve 
Grup Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık 
eder. 

Merkez Yürütme Kurulu ile Grup Yönetim 
Kumlunu ortak toplantıya çağırabilir. 

Grubun doğal sözcüsüdür. 
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Grup Başkanvekillerinin görev ve yetkileri 

MADDE 16. — Grup Başkanvekilleri, T B M M 
ve Grup görevlerinin yerine getirilmesinde Grup 
Başkanının yardımcısı ve vekilidirler. 

Grup Başkanının verdiği yetki çerçevesinde 
Grup sözcülüğü görevini yürütürler. Grup Genel 
Kurulu ve Grup Yönetim Kuruluna sırasıyla baş
kanlık ederler. 

Parti Tüzüğü gereğince, Parti Meclisi ve Mer
kez Yürütme Kurulu toplantılarına katılırlar, an
cak oy kullanamazlar. 

Grup Başkanının bilgisi altında ivedi durum
larda belirli konular için Grup üyeleri arasından 
geçici sözcü seçebilirler. 

Grup Yönetim Kurulu görev bölümü 

M A D D E 17. — Grup Yönetim Kurulu; se
çimi izleyen ilk toplantısında iki yazman üye ile 
bir sayman üye seçer. Ayrıca üyelerinden birini 
de Grubun basınla olan ilişkilerini yürütmek üze
re görevlendirebilir. Bu görev; Grup Başkanı, 
Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu
nun bilgisi içinde yürütülür. 

Yazman üyeler, Yönetim Kurulunun yönetsel 
ve yazı işlerini yürütürler. Grup Genel Kurulu tu-
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tartaklarının ve Yönetim Kurulu karar ve tutanak 
özetlerinin tutulmasını gözetirler. Genel Kurulda 
evrak okuma, yoklama yapma, oyları sayma, söz 
sırası kaydetme görevlerini de yerine getirirler. 

Grup Yönetim Korulu toplantı oranı 

M A D D E 18. — Grup Yönetim Kurulunun 
toplantı oranı, Grup Başkanı ve Grup Başikanve-
kiİleri ile birlikte üye tamsayısının yarıdan bir 
fazlası, karar oranı da hazır bulunanların yarıdan 
bir fazlasıdır. 

T B M M toplantıda iken, Yönetim Kurulu 
haftada en az bir kez toplanır. Bunun dışında 
toplantı gün ve süreleri Yönetim Kurulunca belir
lenir. Yönetim Kurulu, Grup Başkanı ya da Baş
kan vekilleri tarafından her zaman toplantıya çağ
rılabilir. 

Grup Yönetim Kurulu toplantısına katılabi
lecekler 

M A D D E 19. — Grup üyesi olmayan Genel 
Başkan, Genel Sekreter ve partili bakanlar, Grup 
Yönetim Kurulu toplantılarına, söz hakkına sa
hip olarak katılabilirler; oy kullanamazlar. 

Grup Yönetim Kurulunun görevleri 
M A D D E 20. — Grup Yönetim Kurulu; Gru

bun, Parti Tüzüğü ve İçyönetmelikte yazılı amaç-
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İara ulaşmasını ve görevlerini yapmasını sağlama 
yolundaki çalışmalarını düzenleyen karar ve yü
rütme organıdır. 

Yönetim Kurulu; 

a) Parti Tüzüğü ve bu İçyönetmelikte gös
terilen yetkileri kullanır ve ödevleri yerine geti
rir. 

b) Grup üyelerinin; TBMM Genel Kurulu 
ve komisyonları ile Grup Genel Kurulu ve ko
misyonlarına devamlarını, yetkili organların ka
rarlarına ve genel olarak Parti ve Grup yararına 
uygun davranmalarını sağlayıcı önlemleri alır. 

c) Grup birleşimlerinin gündemini düzen
ler. 

d) Grupça ele alınmasını uygun gördüğü 
konular üzerinde Grup üyelerine önerge, öneri 
veya rapor düzenletmek ve yurt içinde bir konu
yu inceletmek üzere teker teker ya da komisyon 
halinde görev verir ve bu çalışmaları izler. 

e) Grup bütçesini ve kesinhesabım düzenle
yip, Grup Genel Kurulunun oluruna sunar ve büt
çeyi uygular. 

f) Başbakanla, bakanlarla ve öteki siyasî 
parti gruplarıyla, bir gruba bağlı olmayan T B M M 
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üyeleri ve TBMM Başkanıyla ilişkiler kurar ve 
yürütür. 

g) TBMM Komisyonlarına Grup adına 
aday gösterir ve komisyon başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtiplerin partilere dağılımı konusunda 
gerekiyorsa öteki siyasî parti gruplarıyla anlaş
malar yapar. 

h) TBMM Komisyonlarındaki Parti grupla
rının çalışmalarını düzenler ve gözetir. 

ı) Gereğinde grup içi geçici komisyonlar 
kurar ve çalışmalarını düzenler. 

i) TBMM gündemine girmiş konularda ge
rektiğinde önceden grup sözcülerini seçer ve gö
revlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur. 

j) Grup üyelerinin Meclis araştırması ve 
genel görüşme önergeleri ile yasa önerilerini ince
ler ve TBMM'ne sunulmasına, basına açıklanma
sına karar verir. 

k) Grup üyelerinin, TBMM'deki yasama ve 
denetleme çalışmalarıyla ilgili Meclis içi ve dışı 
işlemlerinde ve açıklamalarında, Parti genel poli
tikasına uygunluğu sağlayıcı önlemleri alır. 

1) Grup büro sekreterliğini yönetir, Grup 
kitaplığını düzenler ve idarî işleri yürütür. 
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Grup Denetçilerinin görevi 
MADDE 21. —- Grup Denetçileri, Grubun 

parasal işlemlerini denetlerler ve sona eren bütçe 
uygulamasıyla ilgili olarak düzenledikleri raporu 
Grup Başkanlığına sunarlar. Bu rapor, Grup büt
çesinin görüşüldüğü Grup Genel Kurulu birleşi
minde görüşülür ve Yönetim Kurulunun parasal 
yönden aklanması oya sunulur. 

Grup Disiplin Kurulu 

MADDE 22. —- Grup Disiplin Kurulu; bu 
İçyönetmeliğin 8 inci bölümünde belirtilen kural
lar içinde çalışır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Grup Genel Kurulunun Çalışma Biçimi 
Başkanlık Divanı 

MADDE 23. — Grup Genel Kurulu toplan
tılarına, Grup Başkanı veya Grup Başkanvekille-
rinden biri sıra ile başkanlık eder. Yazman üyeler 
veya Grup Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi de 
Başkanlık Divanında yer alırlar. 

Olağan toplantılar 
MADDE 24. — Olağan toplantılar; Grup 

Genel Kurulunun TBMM çalışmaları sürerken, 
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İçyÖnetmelik veya karar gereği olarak ya da yet
kililerin çağrısıyla yaptığı toplantılardır. 

TBMM çalışmaları sürerken, Genel Kurul 
haftada en az bir gün toplanır. 

Grup Genel Kurulunu toplantıya çağırmaya 
yetkili olanlar; partili Başbakan, Grup Başkanı, 
Grup Yönetim Kurulu ve Grup üyelerinden en az 
beşte biridir. Bu durumda toplantı gün, saat ve 
gündemi, en az bir gün önceden uygun araçlarla 
üyelere duyurulur. 

Aynı gün ve T B M M oturumu sırasında ya
pılması zorunlu görülen toplantılara çağrı, Yöne
tim Kurulunca Grup üyelerine uygun yollardan 
bilgi verilmek suretiyle yapılır. 

Olağanüstü toplantılar 

MADDE 25. — Olağanüstü toplantılar; 
TBMM toplantıda değilken, 24 üncü maddede 
gösterilen Grup Genel Kurulunu toplantıya çağır
maya yetkili olanların istemi üzerine yapılan top
lantılardır. 

Bu toplantılarda, yalnız çağrıyı gerektiren ko
nular görüşülür. Genel Kurul, çağrı konuları dı
şında başka konularda da görüşme yapmaya an
cak, çağrıyı gerektiren konuları sonuçlandırdıktan 
sonra karar verebilir. 
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Bu toplantıların çağrısı, en az üç gün önce 
gündemle birlikte üyelere duyurulur. 

Çağrısız Grup Genel Kurulu toplantıları 

M A D D E 26. Grup Genel Kurulu, her ya
sama yılının birinci günü ya da dönem başında 
çağrısız olarak toplanır ve Grup organlarını se
çer. 

Grup Genel Kurulu toplantılarına katılabile
cekler 

MADDE 27. — Grup üyesi olmayan Genel 
Başkan, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve par
tili bakanlar, Grup Genel Kurulu toplantılarına 
söz hakkına sahip olarak katılabilirler; ancak oy 
kullanamazlar. 

Belli konularda görüşleri alınması uygun gö
rülenler, Genel Kurulun kararı ile toplantıya çağ
rılabilirler. 

Grup Genel Kurulunda gündem ve sonuçlan
dırılması 

MADDE 28. — Grup Genel Kurulu toplan
tılarında görüşmeler, Yönetim Kurulunca önce
den hazırlanarak en az bir gün önce üyelere da
ğıtılan gündem üzerinde yapılır. 
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İvedi durumlarda veya TBMM'nin belli bir 
birleşiminde ve Oturumlar arasında veya sırasında 
yapılan Grup Genel Kurulu toplantılarında bu 
hüküm uygulanmaz. Ancak, gündem toplantının 
başında Grup üyelerine bildirilir. 

Bir konunun gündeme alınmasını isteyen 
Grup üyesi bir önergeyle Yönetim Kuruluna baş
vurur. Kurul ilk toplantısında uygunluk konusun
da karar vermişse, önergeyi ilk birleşimin günde
mine alır. Önergenin gündeme alınması uygun gö
rülmemiş ve önerge sahibi bu karara karşı bir haf
ta içinde Birleşim Başkanlık Divanına yazılı baş
vuruda bulunmuşsa önerge okunur ve isterse öner
ge sahibine söz verilir, görüşme açılmaz. Genel 
Kurul önergenin gündeme alınıp alınmamasını 
işaret oyu ile kararlaştırır. Önergenin gündeme 
alınmasına karar verilirse, o günkü gündeme alın
ması yolunda bir istem oylanıp kabul edilmedik
çe, önerge bir sonraki birleşimin gündemine alı
nı?. 

İvedi olarak görüşülmesinde yarar görülen 
güncel bir konu, Genel Kurulun kararı ile günde
me alınıp görüşülebilir. 

Gündemin sonuçlanmadığı durumlarda, ak
sine bir karar verilmedikçe Genel Kurul ertesi 
gün aynı saatte toplanarak görüşmeleri sürdürür, 
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Toplantı ve karar yetersayısı 

M A D D E 29. — Grup Genel Kurulu, üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Tüzük ve 
İçyönetmelikte başkaca kural yoksa, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. 

T B M M Genel Kurulu oturumları arasında 
ve sırasında yapılan Grup Genel Kurulu toplan
tılarında, üye tamsayısının en az üçte birinin ha
zır bulunması gereklidir. Karar yetersayısı ise üye 
tamsayısının en az dörtte biridir. 

Geçen tutanak ve gündem dışı konuşmalar 

M A D D E 30. — Birleşim açıldıktan sonra 
geçmiş birleşimin tutanak özeti okunur ve. tuta
nak üzerinde söz isteyen olursa kendisine 5 daki
ka süreli söz verilir. 

Gündem dışı söz; konusu da belirtilerek, bir
leşim açılmadan önce Grup Başkanı veya Grup 
Başkan vekillerine yazılı başvuru ile istenir. Gün
dem dışı konuşmalar gündeme geçmeden önce 
yapılır. 

Gündem dışı konuşmalar, ivedi ve Grup Ge
nel Kurulunda açıklanmasında yarar umulan ko
nularda yapılır. İsteğin bu kurallara uygun olup 
olmadığım, oturumu yönetecek Grup Başkam ya 
da 'Başkanvekili saptar. Söz verilmemesi halinde, 
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istem sahibinin itirazı üzerine Genel Kurulda gö
rüşmesiz işaret oyuna başvurulur. Bir birleşimde 
ancak üç üye onar dakikayı geçmemek üzere ko
nuşma yapabilir. 

Gündem dışı konuşmalara; gerekiyorsa Hü
kümet, Merkez Yürütme ve Grup Yönetim Ku
rulu adına görevli bir üye yanıt verebilir. Bu du
rumda da konuşma süresi on dakikadır. 

Hükümet, Merkez Yürütme ve Grup Yöne
tim Kumlu adına, Grup Genel Kuruluna gündem 
dışı bir konuda bilgi verilmesi durumunda, bu ko
nuda bir üyeye de isteği üzerine on dakika süreli 
söz verilir. 

Genel Başkanın sunuşu ile ilgili özel görüş
me 

MADDE 3i . — Genel Başkan Genel Kuru
la sunuşta bulunduğu zaman, sunuş konusuyla il
gili olarak Grup üyelerinin görüşlerini veya soru
larını yerlerinden bildirmelerini isteyebilir. 

Yöntemle ilgili söz istemi 

MADDE 32. — Görüşmeye yer olmadığı yo
lunda veya gündem hakkında veya îçyönetmelik 
kurallarına uyulması veya bir maddenin öncelik
le görüşülmesi ya da geri bırakılması önerileri, 
asıl konudan önce gelir. 
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Böyle bir öneri yapıldığında öneri sahibi, is
terse beş dakikayı geçmemek üzere önerisini açık
lar; daha sonra lehte ve aleyhte iki üyeye beşer 
dakika süreyle söz verilir. 

Görüşme sonunda, Başkan bu konuda oyla
maya gerek bulunup bulunmadığına karar verir. 
Bu karara itiraz edilirse, görüşmesiz işaret oyuna 
başvurulur. 

Grup Geneî Kurulunda söz ve oy özgürlüğü 

MADDE 33. — Grup Genel Kurulu çalış
malarında, Grup üyelerinin oy kullanma ve gö
rüşlerini açıklama hakları kısıtlanamaz. Bu öz
gürlük, ancak görüşme düzeni ve süre ile kısıt
lanabilir. 

Söz alma ve öncelik 

MADDE 34. — Grup Genel Kurulunda söz 
istemi, birleşimi yöneten Başkana görüşmeler ön
cesinde ve sırasında yapılabilir. (Söz isteyenlere 
sırası ve isterse kendilerinden önce söz alanların 
adları bildirilir. Söz alanlar, açıklanan sıra ile 
kürsüden konuşurlar. Çok kısa 'bir sözü olduğunu 
belirten üyeye Başkan yerinden konuşma izni ve
rebilir. 

Genel Başkan, Genel Sekreter, Grup Baş-
kanvekilleri, partili Başbakan, Bakanlar, Grup 
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Yönetim Kurulu Sözcüsü varsa Grup Komisyo
nu Başkam ve Sözcüsü »sıraya bağlı olmaksızın 
söz alabilirler. 

Konuşma süresi 
M A D D E 35. — Grup Genel Kurulu; konuş

maları, Başkanın veya beş üyenin yazılı istemi 
üzerine on dakikadan az olmamak üzere kısıt
layabilir. Bu durumda karar, görüşmelerin başla
masından önce alınır. Görüşmelerde öncelik hak
kı olanların konuşmaları yirmi dakikayı geçemez. 

Genel Başkan (için süre sınırlaması aranmaz. 

Yeterlik ve son söz 
M A D D E 36. — Grup Genel Kurulunda, gö

rüşülen konular üzerinde en az altı üye konuş
madan yeterlik önergesi işleme konulmaz. Önce
likle söz hakkı olanlar bu sayının dışındadır. Ye
terlik önergesi üzerinde 'beşer dakikayı geçme
mek üzere, lehte ve aleyhte ancak birer üyeye 
Söz verilir. 

Yeterliğin kabul edilmesiyle görüşmeler so
na erer. Yeterlik önergesinin reddedilmesi ha
linde ikinci önerge ancak üç üye konuştuktan 
sonra işleme konulur. 

Görüşmelerde son söz, Grup üyesinindir. 
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Grup Gene! Kurulunda oylama biçimleri 

M'AIDDE 37. — Grup Genel Kurulunda ka
rarlar işaret oyuyla alınır. Ancak on üye yazılı 
olarak açık oy isteminde bulunursa, açık oyla
ma yapılır. 

Gizli oy, Grup üyelerinin onda birinin yazılı 
istemi ve Genel Kumlun kararı ile yapılır. 

Gizli oy, Grup üyelerine verilen ve üzerin
de Grup mührü taşıyan kırmızı, beyaz ve yeşil 
oy pusulalarından 'birinin kapalı oy verme yerin
de zarfa konularak oy sandığına atılması biçimin
de yapılır. 

Grup Genel Kurulunun çalışma düzeni 

M A D D E 38. — Grup Genel Kurulunda söz 
kesmek, çalışma düzenini bozmak ve kişilikle 
uğraşmak yasaktır. Bu ilkeye uymayan üyeye Baş
kan uyarıda bulunur. 

Bir birleşimde iki kez uyarıya uğrayan Grup 
üyesinin o birleşimin sonuna kadar söz hakkı
nın kaldırılmasına, Başkanlığın önerisi üzerine 
Genel Kurul görüşmesiz işaret oyu ile karar ve
rebilir. 

Uyarıya uğrayan Grup üyesi açıklamada 
bulunmak isterse, oylamadan önce kendisine söz 
verilir. 
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Söz hakiki 'kaldırılan üyenin bunu gerektiren 
davranışlarını sürdürmesi, Grup Genel Kurulun
da gürülteye neden olması, ya da Grup üyelerin
den bir veya 'birkaçını tahkir ve tehditte bulun
ması durumlarında, Başkanın önerisi üzerine, Ge
nel Kurulca görüşmesiz olarak işaret oyu ile alı
nacak kararla birleşimi terk etmeye çağrılır. Oy
lamaya geçilmeden önce bu üyeye, ya da adına 
Grubun bir başka üyesine söz verilir. 

Grup Genel Kurulunda görüşülemeyecek ve 
karara foağlanamayacak konular 

MADDE 39. Grup Genel Kurulunda; 
TBMM üyesinin yasama dokunulmazlığının ve 
TBMM üyesi olmayan Bakanların dokunulmaz
lığının kaldırılması, Başbakan veya bir Bakan 
hakkında T B M M soruşturması açılması ve Baş
bakanın ya da bir Bakanın Yüce Divanda yar
gılanması konularıyla ilgili görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz. TBMM Başkanlığı için aday gös
terilemez ve Disiplin Kurullarına gönderme 'iş
lemleriyle, Disiplin Kurulları kararları üzerinde 
görüşme yapılamaz, karar alınamaz. 

Toplantıların gizliliği ve tutanağa bağlanması 

MADDE 40. — Toplantılarda görüşmeler 
ses bandı ile saptanır ve gerektiğinde bantlar tu-
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tanak biçimine dönüştürülür. Bantlar ve tuta
naklar gizliliklerine uygun olarak saklanır. Grup 
Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunda alınan ka
rarlar, oturumu yöneten Başkan ve görevli iki 
Yönetim Kurulu üyesince düzenlenen bir tuta
nağa geçirilir. Bu tutanaklar, sıra numaralarıyla 
dosyalanır. Gizlilik ve yayınla ilişkin Içyönetme
lik kuralları bu dosyalar için de geçerlidir. 

Grup Genel Kurulu ve Yönetim Kurulun
daki görüşmeler gizlidir. Grup Genel Kurulu top
lantıları, Grup Başjkanının veya Yönetim Kuru
lunun önerisi ve Genel (Kurulun onayı ile basma 
açık yapılabilir. 

Gizli toplantıların ses bandı ve tutanakları, 
ancaik Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Ku
rulun onayı ile yayınlanabilir. Bu bantlar ve tu
tanaklar, Grup üyeleri, partili Bakanlar ve Di
siplin Kurulu üyelerince dinlenebilir ve okunabi
lir. 

GizM toplantılardaki konuşmalarla, kararlar
la veya önergelerle ilgili olarak basına ve kamu
oyuna; ancak Grup Başkanı, Grup Başkanvekil-
îeri veya Grup Basın Sözcüsü tarafından açıkla
ma yapılabilir. 
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Grup toplantılarına katılma zorunluluğu 
•MADDE 41. — Her Grup üyesi, Grup Ge

nel Kurulu ve seçildiği TBMM komisyonları
nın partili üyelerinden oluşan komisyon, grup
larının ve görevlendirildiği Grup komisyonlarının 
toplantılarına katılmak zorundadır. Haklı özür 
dışında hiçbir nedenle bu toplantılara katılma-
mazlık edemezler. 

Üye, özürünü Grup Başkanvekiilerine derhal 
bildirmek ve bunu yazılı olarak t ey id etmekle yü
kümlüdür. 

Birinci fıkrada yazılı toplantılara katılma
yanlar hakkında düzenli kayıt tutulur ve bu ka
yıtlar her Grup toplantısının başında Grup Ge
nel Kurulunda açıklanır. Bu kayıtlara karşı, açık-
lanışından sonraki on gün içinde yapılacak itiraz
lar, Grup Yönetim Kurulunda sonuçlandırıldıktan 
sonra devam etmeyenlerin kesin listeleri oluşur. 

Birinci fıkrada yazılı toplantıların herbirine 
özürsüz olarak üst üste üç kez ya da bir yasa
ma yılında beş kez katılmayan üyeye, Grup Yö
netim Kurulunca yazılı uyarı yapılır ve bu uyarı, 
seçim çevresine duyurulmak üzere Merkez Yü
rütme Kuruluna bildirilir. 

Bu uyan gerektiğinde basma da açıklanabi
lir. 
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Grup Genel Kurulunda genel görüşme 

M A D D E 42, — Grup üyeleri, Grup Genel 
Kurulunda herhangi bir konu üzerinde genel gö
rüşme .açılmasını isteyebilirler. . .... , 

Bu istem, üyenin Grup Başkanlığına yazılı 
başvurusu ile yapılır ve verilmesini izleyen ilk Ge
nel Kurul toplantısında bilgiye sunulur. 'Bir son
raki, toplantıda ise, istemde bulunanlardan birinin 
açıklamasından ve gerekirse Yönetim Kurulu adı
na bir üyenin konuşmasından sonra genel gö
rüşme açılıp açılmamasına işaret oyu ile karar 
verilir. Genel Kurul, genel görüşme açılmasına 
karar verirse, konu gündeme alınır ve bir son
raki birleşimde görüşülür. 

Yönetimden yazılı ve sözlü soru sorulması 

M A D D E 43. — Grup üyeleri, Grup çalışma
ları ile ilgili olarak Grup Yönetiminden yazılı ya 
da sözlü soru sorabilirler. 

Yazılı sorulara 15 gün İçinde yanıt veril
mesi zorunludur. 

Sözlü soru yanıtı Grup Genel Kurulunda ve
rilir. Sözlü soru okunur ve ilgililerce yanıtlanır. 
Soru sahibi söz istemişse ilgiliye yeniden söz ve
rilebilir. 
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Grup yöneticilerine güvensizlik yöneltilmesi 
MADDE 44. — G r u p Genel Kurulunca se

çilmiş G r u p Başkanı ile Grup Başkanvekilleri ve
ya Grup Y ö n e t i m K u r u l u için güvensizlik yönel
tilerek, Genel Kurulda görüşme isteminde bulu
nulabilir. Bu istem, üye tam sayısmm dörtte biri
nin G r u p Başkanlığına yazılı başvurusu ile yapı
lır. Güvensizl ik istemi Genel Kurulun ilk toplan
tısında okunur ve gündeme alınması konusunda 
görüşme açılır. Bu görüşmede istemde bulunan
lardan biri ile güvensizlik yöneltilenlerden bir 
üyeye söz verilir. Görüşme tamamlandıktan son
ra istemin gündeme alınıp alınmaması oylanır. 

İstemin gündeme alınmasına karar verildi
ğinde, konu bir sonraki toplantıda görüşmeye 
açılır. 

Yöneticilerin Gruptan güven istemi 
MADDE 45. — Grup Genel Kurulunca se

çilmiş Grup Başkanı ile Grup Başkanvekilleri ve
ya Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurulun
da güvenoyu isteyebilirler. Yönetim Kurulunun 
güven istemi için üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyu gereklidir. 

Güven istemi, Genel Kurulun ilk toplantı
sında okunur ve gündeme alınıp alınmaması ko-
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nusurida görüşme açılır. Bu görüşmede istemde 
bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden biri, ya da 
Başkanvekili ile karşı görüşte olan bir üyeye söz 
verilir. Görüşme tamamlandıktan sonra istemin 
gündeme alınıp alınmaması oylanır. 

Üstemin gündeme alınmasına karar verildi
ğinde, konu bir sonraki toplantıda görüşmeye 
açılır. 

Ortak kurallar 

M A D D E 46. — Güvensizlik yöneltilmesi ya 
da güven istemi gündeme alındığında, görüşme 
genel hükümlere uyularak yapılır. Görüşmeler 
tamamlandığında konu oylanır. 

Grup Genel Kurulunda güvensizlik kararı, 
Grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile alınır. 

Bu durumda, İçyönetmelikte belirlenen ku
rallara uyularak seçim yapılır. Yeni seçilenler 
ayrılanların görev sürelerini tamamlarlar. 

Herhangi bir nedenle çekilen Grup Başkam, 
Grup Başkanvekili, Grup Yönetim. Kurulu veya 
Yönetim Kurulu üyesi, yerlerine yenisi seçilin
ceye kadar görevlerine devam ederler. 
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D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM 

Grup - TBMM İlişkileri 

TBMM Genel Kurulunda birlikte oturma 

MADDE 47. — Grup üyeleri. TBMM Ge
nel Kurulunda toplu halde otururlar. 

Oturma yerleri; dönem başında il sırasına 
göre, sonraki her yasama yılı 'başında ise dönü
şümlü olarak değiştirilmek suretiyle Yönetim Ku
rulunca düzenlenir. 

Genel Başkan, Genel Sekreter ve Grup Yö
neticileri, T B M M Genel Kurulunda çabuk danış
ma olanağı sağlayacak bir şekilde, Grup Yönetim 
Kurulunca düzenlenen biçimde bir arada oturur
lar. 

TBMM ve Komisyon toplantılarına katılma 
zorunîuğu 

MADDE 48. — TBMM Genel Kurulu ve se
çildikleri komisyonların toplantılarına katılma
yan üyeler hakkında da bu İçyönetmeliğin 41 in
ci maddesii kapsamında işlem yapılır. 

tzinli ayrılına 

MADDE 49. — Grup üyeleri, Grup Başkan-
vekillerinin olurunu almadan TBMM Başkanlı-
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ğından izin isteyemezler ve TBMM toplantı ha
linde iken, özürlü olarak dahi olsa Ankara 'dan 
ayrılmaları durumunda Grup Başkanvekiilerine 
bilgi verirler. 

Hangi nedenle olursa olsun, Ankara 'dan ay
rılan üyeler gittikleri yerlerin açık adreslerini 
Grup Başkanvekiilerine bildirmekle yükümlüdür
ler. 

Hükümetteki, Parti örgütündeki veya Grup
taki görevi nedeniyle devam zorunluluğuna uya
mayanlar 41 ve 48 inci madde yaptırımlarına 
bağlı değildir. 

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda 
grup disiplini 

M A D D E 50. — TBMM Genel Kurulu ve 
komisyonlardaki görüşme ve oylamalarda Grup 
üyeleri; Grup Genel Kurulunun bağlayıcı nite
likteki kararları ve İçyönetmelik hükümlerine uy
mak, T B M M Genel Kurulu ile komisyonlarda 
yapılacak seçimlerde Grup adına gösterilecek ya 
da desteklenecek adaylara oy vermekle yükümlü
dür. 

TBMM Genel Kumlunda söz ve oy disiplini 

M A D D E 51. — TBMM'deki görüşmelerde; 
Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Grup 
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Yönetim Kurulunca sözcülük ödevi verilmiş üye
lerden başka hiçbir üye Grup adına söz alamaz. 

Komisyon iBaşkan ve sözcülerinin, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin ve Grup Başkan ve Başkan-
vekiHerinin görevler1! gereği yapacakları konuşma
larda bu kural uygulanmaz. 

Grup üyeleri, Grup kararı varsa oylarını bu 
karara uygun olarak kullanırlar. 

Bağlayıcı Grup kararlarına uyma disiplini 
MADDE 52. — Tersine karar verilmedikçe, 

Grup Genel Kurulunca alman kararlar bağlayıcı
dır. Grup üyeleri, TBMM ve komisyonlarında bağ
layıcı kararlar doğrultusunda oy kullanmak ya 
da karar gereği kullanmamak zorundadırlar. Grup 
üyesi, 'bağlayıcı Grup kararlarının yerine geti
rilmesinden sorumludur. 

Kararın alındığı toplantıda bulunmamak ya 
da haberli olmamak, karara uymamanın özrü 
sayılmaz. 

Grup Yönetim Kurulunca, bağlayıcı Grup 
kararlarına uymayan üyeler için disiplin kovuş
turmasına başvurulur. 

Bağlayıcı Grup kararları, gizli oyla ve 
Grup Genel Kurulunun üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile alınır. 
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TBMM Genel Kurulunda önerge verilme
sinde disiplin 

«MADDE 53. — Grup üyeleri T B M M Genel 
Kurulunda görüşülecek konularla ilgili önerge 
verebilirler. Bu önergeler, Partinin siyasal doğ
rultusuna ve Grup Genel Kurulunun bağlayıcı 
kararlarına aykırı olamaz. Grup sözcüleri gö
revlendirildikleri konularda önerge verebilirler. 

Grup üyeleri, Grup Başkanı veya Grup Baş-
kanvekiilerinin uygun bulmadıkları önergeyi vere
mezler. 

Gündem dışı konuşmalarda disiplin 
MADDE 54. — Grup üyeleri, bu İçyönetme-

liğin 3 üncü maddesindeki ilkelere bağlı olarak 
TBMM Gendi Kurulunda yapacakları gündem 
dışı konuşmaların içeriğini Grup Başkanvekilleri-
ne bildirirler ve yazılı metnin »bir Örneğini verir
ler. Grup üyesi konuşmasını, bildirdiği konu ve 
metinle bağlı olarak yapmak zorundadır. Bildiri
mine ve sözü geçen ilkelere uymayan üye için 
disiplin kovuşturması yapılır. 

Yasa önerileri verilmesinde disiplin 

MADDE 55. -~ Grup üyeleri; düzenledik
leri yasa ve içtüzük önerilerini, T B M M Başkan
lığına vermeden, önce, yazılı olarak ve gerekçeye 
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bağlayarak Grup Başkanlığına verirler. Bu öne
riler özel bir yazını defterine yazılır. 

Yasa önerileri, en çok 15 gün içinde Grup 
Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 
Öneri uygun bülunmamışsa ilgiliye yazılı olarak 
bildirilir. İlgili üyenin bu karara karşı bir hafta 
içinde itiraz hakkı vardır. Bu durumda konu, 
Grup Genel Kurulunun ilk toplantısında görü
şülür. Genel Kurulun kararı kesindir. 

15 gün içinde karar verilmezse, üye önerisini 
TBMM Başkanlığına verebilir. 

T B M M Genel Kurulunda denetim disiplini 

MADDE 56. — Grup üyeleri, belli konu
larda TBMM'de genel görüşme veya araştırma 
açılmasını isteyebilirler. Bu önergeler önce Grup 
Başkanlığına verilir. Grup Başkanlığı önergenin 
üç gün. içinde TBMM Başkanlığına verilmesini 
sağlar. İncelemeyi gerektiren konularda bu süre 
15 gün kadar uzatılabilir. 

TBMM Başkanlığına sunulması uygun görül
meyen önergeler en geç 20 gün içinde ilgiliye 
bildirilir. Grup Yönetim Kurulunun bu kararına 
karşı ilgilinin bir hafta içinde itiraz hakkı vardır. 
Bu durumda konu, Grup Genel Kurulunun ilk 
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toplantısında görüşülür. Genel Kurulun kararı 
kesin ve bağlayıcıdır....... 

20 gün içinde karar verilmezse, üye önerisini 
TBMM Başkanlığına verebilir. 

Gensoru önergeleri için de aynı kural uygu
lanır. 

Sözlü ve yazılı sora önergeleri 

M A D D E 57. — TBMM'ne verilecek soru 
önergeleri ile bu İçyönetmelikte ayrıca bir hü
küm konusu olmayan önergeler için, Grup üyesi 
Grup Başkanvekillerine başvurur. Başkanvekille-
rinin; Partiye zararlı olacağı gerekçesiyle uy
gun bulmamaları halinde, önerge sahiplerinin b i r 
hafta 'içinde itiraz hakları vardır. 

İtiraz üzerine önerge, Grup Yönetim Kuru
lunda görüşülerek hemen Grup Genel Kurulu 
gündemine alınır ve konu üzerinde yalnız taraf
ların dinlenmesinden sonra Genel Kurulun ala
cağı karara göre (hareket olunur. 

Başkanvekillerinin görüşü önerge sahibine; 
önergenin kendilerine verilmesini izleyen bir hafta 
içinde yazılı olarak bildirilmezse, önerge T B M M 
Başkanlığına verilebilir. 

207 

TBMM KUTUPHANESI



Önergelerin basına açıklanmasında disiplin 

MADDE 5 8 . . — Yasa önerisi, Meclis araş-
tırması ve genel görüşme önergeleri Grup Yöne
tim Kurulunca uygun bulunmadan, sözlü ve ya
zılı soru önergeleri ise Grup Başkanvekillerine 
danışılmadan basma açıklanamaz. 

Seçimlerin yenilenmesi ve dönemin uza
tılması 

MADDE 59. — Genel seçimlerin yenilen
mesi ya da dönemin uzatılması konularında 
TBM'M'ce alınacak kararlardan önce, Parti Mec
lisinin görüşü alınmak koşuluyla Grup Genel 
Kurulunca karar verilir. 

Bu konulardaki Genel Kurul Karan Grup 
üyelerini bağlayıcı niteliktedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Grup - Hükümet İlişkileri 

Hükümet kurma, hükümete katılma 

MAfDDE 60. — Hükümet kurmaya, Hükü
mete katılmaya, Hükümetten çekilmeye ya da 
ayrılmaya, Parti Meclisi ile Grup Yönetim Kuru
lunun ortak toplantısında karar verilir. 
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Partinin bir hükümete katılma 'koşulları da 
bu toplantıda görüşülür. 

Bu karardan önce konu Grup Genel Kuru
lunda görüşülerek Grup Yönetim Kurulunca eği
lim saptaması yapılır. 

Genel Başkanın TBMM üyesi olmaması du
rumunda Hükümet kurmakla görevlendirilen 
Grup üyesi, Parti Meclisi İle Grup Genel Kuru
lunun olurunu almak zorundadır. 

Hükümet Programının Grupta görüşülmesi 

M A D D E 61. — Partili Başbakan ya da Par
tili bakanlardan biri, Hükümet Programını 
TBMM'de okumadan önce Gruba sunar. 

Program üzerinde Grup Genel Kurulunda 
görüşme açılır ve görüşmelerin tamamlanmasın
dan sonra oya sunulur. Programın kabul edil
memesi halinde Partili Başbakan ve bakanlar, 
TBMMkle güvenoyuna başvurmadan önce hü
kümetten çekilirler. 

Genel Kurul, programda bazı değişiklikler 
yapılmasına karar vermiş ve Başbakan da bu de
ğişiklikleri benimsemişse, hükümete o değişiklik
lerle güvenoyu verilmiş sayılır. 
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Programın kabulüne ilişkin Grup karan, 
bağlayıcı karar niteliğindedir. 

Karma Hükümetten birlikte çekilme 
MADDE 62. — Bir karma Hükümette üye 

olan Grup üyeleri; Merkez Yürütme Kurulu ile 
Grup Yönetim Kurulunun ortak toplantısında 
Bakanlar Kurulundan çekilmeye çağrıldıkları tak
dirde, çekilmek zorundadırlar. Bu karardan önce 
konu Grup Genel Kurulunda görüşülerek Gru
bun eğilimi, saptanır. 

Bu konudaki karara uymayanlar için disip
lin kovuşturması yapılması zorunludur. 

Hükümetin Gruptan güven istemesi 

MADDE 63. — Partili Hükümetçe ya da 
partili Başbakan veya bakanlarca Grup Genel 
Kurulunda güven istenirse, ilk birleşimde görüşme 
yapılır. 

Görüşmelerde Başbakan ve isterlerse Bakan
lar da açıklamalarda bulunurlar. 

Grup üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve
rilecek olumsuz karar güvensizlik doğurur, 

Güvenoyu alamayan partili Hükümet, partili 
Başbakan, Bakanlar ya da »Bakan derhal çekil-
m ek zorundadır. 
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Grupta Hükümetten soru 
MADDE 64. — Grup üyeleri, belli bir ko

nu üzerinde aydınlanmak için partili bakanlar
dan önerge ile sözlü ya da yazılı soru sorabilirler. 
Soru sözlü ise, en geç on beş gün içinde Grup 
Genel Kurulunda yanıtlanır. Bu konuda yapı
lacak (görüşmelerde, yalnız soru sahibi ile ilgili 
Bakan en çok ikişer kez konuşabilirler. 

Yazılı sorulara en geç bir ay içinde yanıt 
verilmesi zorunludur. 

Grupta Hükümetle ilgili gensoru 

MADDE 65. — Grup üyeleri, partili Ba
kanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar için gen
soru önergesi verebilirler. İstem en az 20 üyenin 
yazılı başvurusuyla yapılır. Bu durumda Grup 
Genel Kurulunun ilk birleşiminde görüşme açılır. 
Bu görüşmede önergeyi verenlerden biri ile Hükü
met ya da partili Bakanlar adına bir Bakan veya 
ilgili Balkandan başkası konuşamaz. 

Gensoru görüşmesinin açılması konusunda 
oylama yapılır. Gensoru açılmasına karar veri
lirse önerge, Genel Kurulun iki gün sonraki bir
leşiminin gündemine alınır ve görüşülür. Gö
rüşmeler sırasında partili Başbakan veya Ba-
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ikanlar Kurulu ya da ilgili bir Bakanca gerekli 
güvenoyu isteminde bulunulmamış ve yine millet
vekillerince gerekçeli güvensizlik önergeleri veril-
memişse, görüşmenin sonunda Genel Kurulun 
gensoru istenenler hakkında güvenini bildirdiği 
kabul edilir ve görüşmeler kapatılır. 

Gensoru görüşmelerinin sonunda kendileri 
için gensoru verilenler, güvenoyu İsteminde bu-
lunmuşlarsa, öncelikle bu istemler oylanır. Böyle 
bir istem olmamışsa, fakat milletvekillerince gü
vensizlik önergeleri verilmişse bu önergeler istem 
sırasıyla oylanır. Bu oylamada güvensizlik, Grup 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile veri
lir. 

Güvenoyu alamayanlar derhal çekilmek zo
rundadırlar. 

TBMM'de Partinin katıldığı ya da kurduğu 
Hükümet hakkında gensoru istendiğinde konu 
Grup Genel Kurulunda görüşülerek ortak tutum 
saptanır. 

Grupta Hükümetle ilgili genel görüşme 

MADDE 66. — Grup üyeleri, belli îbir ko
nuda Grup Genel Kurulunda Hükümetle ilgili 
genel görüşme açılmasını isteyebilirler. Bu istem 
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Genel Kurulun bir sonraki birleşiminin gündemi
ne alınır. 

Genel görüşme açılıp açılmaması, önerge ve
renlerden birinin ve Hükümet adına bir Baka
nın konuşmasından sonra yapılacak oylama ile 
belirlenir. 

Önergenin kabulünde, genel görüşme Ge
nel Kurulun bir sonraki /birleşiminin gündemine 
alınır. İlgili Bakanın isteği ve Genel Kurulun ka
rarıyla genel görüşmeye derhal başlanılabilir. Ge
nel görüşmede ilgili Bakanların bulunması zo
runludur. 

İkinci toplantıda ilgili Bakanlar bulunmasa-
lar da genel görüşmeye başlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

T B M M Dış Ilişkilcriniin Düzenlenmesi 

Dış ilişkilerde görevli Grup üyelerinin seçimi 
M A D D E 67. — Uluslararası kuruluşlarda 

görevlendirilecek Grup üyeleri; dil bilgisi, konuy
la ilgisi ve genel olarak yasanın veya yasaya iliş
kin yönetmeliğin öngördüğü nitelikleri taşıyan 
ve yazılı olarak Grup Başkanlığına adaylıklarını 
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bildirenler arasından Grup Genel Kurulunca se
çilmek suretiyle belirlertir. 

Bu seçimlerde, ilk turda seçime katılan üye
lerin salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. 
Sonraki turlarda üye tamsayısının dörte birinden 
az olmamak koşuluyla, en çok oy alanlar sıra
sıyla asıl ve yedek üye olarak seçilmiş olurlar. 

Resmi yort dışı gezilere katılacak üyelerin 
belirlenmesi 

M A D D E 68. — Yabancı parlamentolardan 
ve kuruluşlardan TBMM'ne yapılan resmî ziya
ret davetlerine uyulmasına T B M M Genel Kuru
lunda karar verilmesinden sonra davete, Partiye 
ayrılan kontenjandan katılacak üyelerle Cum
hurbaşkanının, Başbakanın ve diğer resmî heyet
lerin dış gezilerine Parti adına katılacak üyele
rin belirlenmesi için Grup üyeleri arasından Grup 
Genel Kurulu toplantısı sırasında, o toplantıyı 
yöneten Grup Başkanı ya da Grup Başkanvekili 
tarafından kura çekilir. 

Çok ivedi durumlarda kura çekimi Grup Yö
netim Kurulunca yapılır. 

Uluslararası kuruluşlarda görevli Grup üye
leri ile bir önceki kurada ismi çıkan Grup üye
leri kuralara katılamazlar. 
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Parlaınentolararası dostluk gruplarına katıl
ma 

MADDE 69. — Grup üyeleri, Grup Başkan
lığına bilgi vererdk ilgili yasa ve yönetmelik hü
kümlerine göre diledikleri yabancı ülke parla
mentosu ile dostluk grupları kurabilirler ve ku
rulmuş olanlara da katılabilirler. 

Grup üyelerinin katıldıkları dostluk grubu 
nedeniyle ilgili ülkeye yapacağı gezilere, bu İçyö-
netmeliğin 68 inci maddesinin son fıkrası uygu
lanmaz. 

YEDİNCİ B Ö L Ü M 
Grup İçi Komisyonlar 

T B M M Komisyon grupları 

M A D D E 70. — T B M M komisyonlarına se
çilen Grup üyeleri, o komisyonun SHP Gru
bunu oluştururlar. 

Komisyon grupları, başkanlarını seçimle be
lirler ve Grup Yönetim Kuruluna bildirirler. 

Komisyon grupları, komisyon çalışmaların
da gerekiyorsa Grup üyelerinin birlikte hareket 
etmelerini sağlayıcı önlemleri alırlar. 

Komisyon grupları, aynı zamanda Grup içi 
uzmanlık komisyonlarıdır. 
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Grup Geçici komisyonları 

MADDE 71. — Grup Genel Kurulu, Grup 
--Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 70 inci mad

dede sözü geçen uzmanlık komisyonları dışında, 
toplumumuzun önemli nitelikteki sorunları için 
grup geçici komisyonları kurar. Grup üyeleri de 
kurulmasını yararlı gördükleri geçici komisyon
ların kurulmasını, Grup Yönetim Kuruluna öne

rebilirler. Önerinin reddedilmesi halinde öneri 
sahibi direnirse, önerisi Genel Kurulda karara 
bağlanır. 

Araştırma birimleri 

MADDE 72. — Grup Yönetim Kurulu, Par
tinin Araştırma ve Yayın Bürosundan ve uzman
larından yararlanır. Gerekli gördüğünde Grup 
Yönetim Kurulu ayrıca araştırma birimleri ku
rabilir. Bu birimlerde ücretli uzmanlar ve per
sonel çalıştırabilir. 

Grop Yönelim Koralnnon gözetimi 

M A D D E 73. — Bu Içyönetrneliğin 70, 71 
ve 72 nci maddelerinde sözü edilen komisyon 
grupları, Grup geçici komisyonları ve araştırma 
birimleri, Grup Yönetim Kurulunun gözetimi al
tında çalışır. 

216 

TBMM KUTUPHANESI



SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Grup Disiplin Kurulu Çalışma 
Kuralları ve Cezalar 

Disiplin Kurulu görev bölümü 

M A D D E 74. — Bu İçyönetmeliğin 10 uncu 
maddesine göre kurulan Grup Disiplin Kurulu, 
ilk toplantısını en yaşlı üyenin başkanlığında ya
parak fbaşjkan, ikinci başkan ve yazman üye seçe
rek görev bölümünü belirler. 

Disiplin Kurulunun görevleri 

M A D D E 75. — Grup Disiplin Kurulu; Parti 
Programı, Parti Tüzüğü, Grup Genel Kurulunun 
bağlayıcı kararları ve bu İçyönetmelik hükümleri
ne aykırı davranışlara, Grup üyeliği sıfat ve 
onuruna uymayan hallere ve Grup üyelerinin 
aralarındaki anlaşmazlıklara ilişkin iddia ve şikâ
yetleri inceleyip karara bağlar. 

Başvuru ve toplantı 

M A D D E 76. — Grup üyeleri hakkında ih
bar ve şikâyetler, Grup Yönetim Kurulunca ve
rilecek karar üzerine bir yazı ile Grup Disiplin 
Kuruluna gönderilir. 
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Grup Disiplin Kurulu, kendisine bir iş ha
vale edilir edilmez başkanın, onun yokluğunda 
ikinci başkanın çağrısı üzerine, üye tamsayısının 
en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve hazır bu
lunanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyla
rın eşitliği halinde başkanın oyu, sonucu belir
ler. 

Genel 'Başkan, ihbar ve şikâyetini doğrudan 
Disiplin Kuruluna yapabilir. 

Yöntem 

MADDE 77. — Grup Disiplin Kurulu; ken
disine gönderilen üyenin. 15 gün içinde yazüı ve
ya sözlü savunmasını aldıktan sonra, dosya üze
rinde yapacağı inceleme ile ve gerekli görürse 
olayı Kurul olarak veya üyelerden birinin veya 
birkaçının Kurul adına araştırması ve incelemesi 
ile, gerekirse İlgili çevrelerden yazı ile bilgi top
layarak veya ilgili şahısları dinleyerek karar ve
rir. Ancak, seçimlerde veya iherkesin gözü önün
de açık olarak veya yayım yoluyla işlenen ey
lemlerde savunma süresi 7 gündür. Üyeden sa
vunma yapması, Disiplin Kurulu Başkanı tara
fından yazı ile istenir. 
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T B M M dışında disiplin 
MADDE 78. — Grup üyelerinin yasama ça

lışmaları dışındaki tutum ve eylemlerinden do
ğan parti suçları, Merkez Yürütme Kurulunun 
isteği üzerine Merkez Disiplin Kurulunca karara 
bağlanır. 

Disiplin cezaları 
MADDE 79. — Disiplin cezaları «uyarma» 

«kınama», «Gruptan geçici çıkarma» ve «Grup
tan kesin çıkarma» cezalarıdır. Geçici çıkarma 
cezasının süresi iki yılı aşamaz. 

Bu cezalar, Parti Tüzüğünde belirtilen hal
lerde, yapılan hareketin niteliğine ve ağırlık de
recesine veya Grup üyesinin o işteki ilgisine gö
re, sırayla verilebileceği gibi, sıra gözetilmeksi
zin de verilebilir. Ancak sevk yazısında istenilen 
cezadan daha ağırı verilemez. 

Yaptırımlar 
M A D D E 80. — Gruptan geçici çıkarma ce

zasına uğrayan Grup üyesi, ceza süresince Gruba 
ve Grup Genel Kurulu toplantılarına giremez, 
Grup faaliyetlerine katılamaz. 

Herhangi bir disiplin cezasına uğrayan Grup 
üyesinin Grup disiplinine uyma yükümlülüğü de
vam eder. 
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D O K U Z U N C U BÖLÜM 
Parasal Konular 

Bütçe 
MADDÇ 81. — Yıllık bütçe, her yasama 

yılı başında Grup Yönetim Kurulunca hazırla
narak Grup Genel Kuruluna sunulur. (Bütçe tas
lağını Sayman üye düzenler. 

Ödenti ve ödemeler 

MADDE 82. — Grup üyeleri; Grubun yö
netim, araştırma ve yayın giderlerini karşılamak 
ve Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulun
mak üzere 3 ayda bir ödenti verirler. 

Ödentinin miktarı ve dağılımı, Grup Genel 
Kurulu kararı ile belirlenir ve yıllık bütçede 
gösterilir. Bu ödentinin üyelerin ödenek ve yol
luklarından kesilmedi, T B M M Saymanlık Mü
dürlüğünden 'istenir. 

O N U N C U BÖLÜM. 
Son Hükümler 

Açıklık olmayan konular 

MADDE 83. — Bu İçyönetmelikte açıklık 
bulunmayan ya da düzenlenmemiş olan konu-
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larda; Siyasî Partiler Kanunu, T B M M İçtüzüğü 
ve Parti Tüzüğü uygulanır. 

Değişiklik 

M A D D E 84. — Bu İçyönetmelik ancak 
Grup Genel Kurulunca değiştirilebilir. Değişiklik 
önerileri Grup üyeleri ve Grup Yönetim Kuru
lunca verilebilir. 

Değişiklik önergesi Grup Yönetim Kurulun
da incelenir ve bu konudaki Yönetim Kurulu ra
poru, Grup Genel Kurulunda görüşülür ve ka
rara bağlanır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 85. — Bu İçyönetmelik, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti TBMM Grup Genel Ku
rulunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 86. — iBu İçyönetmelik, Sosyal-
dernokrat Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grup Yönetim Kurulunca yürütülür. 
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