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C.H.P. TÜZÜĞÜ 
ESASLAR 

Madde 1 — Cumhuriyet Halk Partisi, Cum
huriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve 
Devrimci siyasî bir kuruluştur. Kurucusu ve 
ebedî Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. 
Merkezi Ankara'dadır. 

Madde 2 — Cumhuriyet Halk Partisinin 
amacı; toplum ve devlet düzenini ve kamu faa
liyetlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
ve özel kanunlarına göre mahallî idareler se
çimleri yoluyla yönetmek, denetlemek ve etkile
mek için, Tüzüğü ile Programında ve yetkili 
parti organlarının kararlarında yer alan smde 
( i lke) ve belirli görüşlerini millete benimset
mek ve beğendirmek suretile Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası ve kanunları içerisinde çalışa
rak memleket ve milletin selâmet ve refahına 
hizmet etmektir. 

j E. M. M. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Ü Y E L E R 

Madde 3 — A ) Cumhuriyet Halk Partisine: 
a — Kurtuluş Savaşına ay

kırı amaçlar güden 
kuruluşlara girmemiş 
bulunan, 

b — Partinin umdelerini 
(ilkelerini), Programı
nı ve Tüzüğünü benim 
seyen, 

kadın erkek her vatandaş 
üye olabilir. 

B ) a — Türk vatandaşı olma
yanlar, 

b — Reşit olmayanlar, 
c — Kısıtlı olanlar, 
d — Kesin olarak mah

kûm oldukları bir suç
tan dolayı T.B.M.M. 
üyeliğine seçilme ye
terliğini kaybetmiş o-
lanlar, 
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e — Lise veya eşidi veya 
daha alt kademedeki 
öğrenim kurumların
da öğrenci olanlar, 

f — Memurlar, 
g — Kamu iktisadî teşeb

büslerinin ve özel ka
nunla veya özel kanu
nun verdiği yetkiye 

dayanılarak kurulmuş 
Bankaların ve Teşek
küllerin Yönetim ve 
Denetim işlerinde ça
lışanlar ile aylıklı ve 
yevmiyeli memurları 
ve kamu yararına çalı
şan derneklerden özel 
gelir kaynaklan ve ö-
zel imkânları kanunla 
sağlanmış olanların 
Merkez Kurulların
da görev alanlar 

h — Başka bir partinin ü-
yesi bulunanlar, 

Cumhuriyet Halk Partisine 
üye olamazlar. 



C ) Üniversite öğretim üyeleri 
ve öğretim üyesi yardımcı
ları Partinin Merkez Karar 
Organları dışında görev ala
mazlar. 

D ) Seçimlerde C. Halk Partisi 
aday listelerinde bulunan 
vc bağımsız olmayan me
murlar, seçimi kazanırlarsa 
derhal Parti üyesi olurlar. 

Madde 4 — Partiye üye olmak isteyen va
tandaştan, Partinin umdelerini (ilkelerini) ve 
Programını ve Tüzüğünü kabul ettiğine ve on
ların hükümlerine uyacağına dair yazılı bir ta
ahhüt alınır. Vatandaş, üyelik haklarını dürüst 
kullanacağına ve payına düşen bütün görevle
ri yerine getireceğine dair şeref sözü veriı. 

Durumu Kanun ve Tüzük hükümlerine uy
gun görülen kimse ilçe merkezlerinde İlçe Yö
netim Kurulu ve İ l Merkezlerinde de Merkez 
İlçe Yönelim Kurulu tarafından partiye kaydo
lunur. 

İstemin reddi veya bir ay içinde karar alın
maması halinde, Partiye üye olmak isteyenler, 
sırası ile üst kurullara başvurabilirler. Mer
kez Yönetim Kurulunun kararı kesindir. 
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Partiye üye olma istemleri sebep gösteril-
meksizin reddedilebilir. 

Her ilçede kendi çevrelerindeki bütün üye
lerin kayıtları bulunur. Bu kayıtların tutuluş 
usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 5 — Bir partilinin, üyelik için, Ka
nun ve Tüzük hükümlerine göre, gereken vasıf
ları haiz olmadığı veya bunu sonradan kaybet 
tiği anlaşılınca savunması alınır. Savunma 
menfî bir sonuç verir veya savunma istemleri
ne bir ay içinde cevap alınmazsa tl Yönetim 
Kurulunun teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu
nun kararı ile o partilinin kaydı silinir. 

Kaydı silinenler, verilen karara karşı, teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Di
siplin Kuruluna itirazda bulunabilirler. 

Ancak, Mahkeme ve Seçim Kurulları kara
rı ile kaydı silinenler Partinin hiçbir organına 
itirazda bulunamazlar. 

Madde 6 — Partiden ayrıldığını yazı ile bil
diren partilinin kaydı silinir. 

Madde 7 — Her partili, devamlı olarak o-
turduğu ve kayıtlı bulunduğu veya kaydını yap
tırdığı yerin parti teşkilâtına mensuptur. Bir 
kimse, bütün yurtta yalnız bir ilçeye kaydolu-
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nabilir. Hiç bir partili, naklini yaptırmadıkça, 
bir başka ilçenin üyesi olamaz. 

Madde 8 — Parti üyeleri : 
a ) Kanuna ve Tüzüğe göre ve 

takdir ettikleri miktarda par
tiye aidat verirler. 

b ) Seçimlerde Parti adaylarına 
oy vermeğe mecburdurlar ve 

onların kazanmalarını temin 
için çalışmakla vazifelidirler. 

c ) Partinin umdelerini (ilkeleri
ni) ve programını ve hizmet
lerini her vesile ve fırsattan 
faydalanarak vatandaşlara 
duyurup anlatmağa çalışır
lar. 

d ) Memleket meseleleri, mahal
lî kamu işleri ve bu konular
daki Parti çalışmalarıyla il
gilenip bu husustaki düşü
nüş ve görüşlerinden Parti 
kurullarının ve Partililerin 
faydalanmalarını sağlarlar. 

e ) Üyesi olduğu Parti kurulla-
larmın toplantılarına ve ça
lışmalarına katılırlar. 
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f ) Partide veya partinin kazan
dığı kamu hizmetlerinde la
zerlerine aldıkları görevleri 
lâyıkiyle ifa etmekle, ayrılır
ken hizmetin icabettirdiği 
devir muamelesini noksansız 

yapmakla ve kat'î bir zaru
ret olmadıkça çekilir ?m?kb. 
yükümlüdürler. 

g ) Parti üyeliğini, parti görev 
lerini, partinin kendilerine 
temin ettiği her türlü hiz
metleri ne kendileri ve ne de 
başkaları için hususî menfa
at vasıtası yapamazlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
P A R T İ T E Ş K İ L Â T I 

Madde 9 — Parti Teşkilâtı: 

A ) Merkez organlarından, 
B ) İller teşkilâtından, 
C ) Yardımcı kurullardan, 
D ) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İ l Ge

nel Meclisleri ve Belediye Meclislerindeki 
parti gruplarından, 

ibarettir. 

A — Merkez Organları : 

a ) Kurultay, 
b ) Parti Meclisi, 
c ) Genel Başkan, 
d ) Genel Sekreter ve Merkez Yönetim 

Kurulu, 
e ) Kadın vc Gençlik Kollan Kurultayları, 
f ) Merkez Kadın ve Gençlik Kollan Yöne

tim Kurulları, 

g ) Yüksek Disiplin Kurulu, 
h) Merkez Denetçileri, 
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B — İHer Teşkilâtı : 

a ) İ l ve İlçe kongreleri (Merkez İlçeler 
dahil) 

b ) İl ve İlçe Yönetim Kurulları (Me»"kez 
İlça Yönetim Kurulu dahil) 

c ) İl Disiplin Kurulu, 
d ) Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerin

deki Parti görevlisi ile birer yedeği, 
e ) İ l ve İlçe denetçileri. 

C — Yardımcı Kuruluşlar : 

a ) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kollan 
Kongreleri, 

b ) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kollan 
Yönetim Kurulları. 

D — Parti Grupları: 

a ) T.B.M.M. Parti Grupları, 
b ) T.B.M.M. Parti Grupları Yönetim 

Kurulları, 
c ) T. B. M. M. Parti Grupları Disiplin 

Kurullan, 
d ) İl Genel Meclisleri Parti Grupları, 
e ) İl Genel Meclisleri Parti Gruplar: 

Yönetim Kurulları, 
f ) Belediye Meclisleri Parti Grupları 
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g ) Belediye Meclisleri Parti Grupları 
Yönetim Kurulları. 

Madde 10— 9. maddenin « B » bendindeki il
ler teşkilâtının ve yardımcı kuruluşların kuru
luşunda Parti görevlisi ve merkez ilçeler dahil 
mülkî teşkilât esastır. 

A ) a — îlçe Yönetim Kurulları; İlçe Yöne
tim Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
İlçe çevrelerindeki Parti görevli
lerinin, İlçe denetçilerinin, İlçe 
Kadın ve Gençlik Kollan Yöne 
tim Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
î l Kongresine katılacak delegele
rin, 

b — İl Yönetim Kurulları; II Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyelerinin, İl 
Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri
nin, İl denetçisinin, Kadın ve 
Gençlik Kollan İ l Yönetim Ku
rulu Başkan ve üyelerinin, Ku
rultaya katılacak delegelerin, 

Adlarını, soyadlarını, doğum 
yerlerini ve tarihlerini, meslek ve 
sanatlarıyla ikametgâhlarını, o 
mahallin en büyük Mülkiye Amir-
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ligine, seçilmelerinden başlayarak 
bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 

B ) Genel Başkan; Parti Meclisi üyelerinin, 
Genel Sekreterin ve Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerinin, Yüksek Disiplin 
Kurulu Başkan ve üyelerinin. Merkez 
denetçilerinin, Kadın ve Gençlik Kol
ları Merkez Yönetim Kurulu Balkan 
ve üyelerinin, 

Adlarını, soyadlarını, doğum yerle
rini ve tarihlerini, meslek ve sanatla
rıyla ikametgâhlarını, İçişleri Ba
kanlığına, seçilmelerinden başlaya
rak bir hafta içinde yazı ile bildirir. 

C ) ( A ve B ) bentlerinde yazılı görevlerde 
boşalma halinde bu görevlere yedekler
den veya atanmak suretile gelenler için 
de aynı işlem yapılır. 

Madde 11 — Parti teşkilâtında köy ve ma
halle muhtarlık bölgelerindeki Parti görevlile
ri ile yedekleri ilçelere, ilçeler illere, iller de 
Merkez Yönetim Kuruluna bağlıdır. 

Yardımcı kuruluşlar da aynı sıra ile ken
di ana kademelerine bağlıdırlar. 

14 



P A R T İ GÖREVLİSİ , DELEGE 
SEÇİMİ V E KONGRELER 

Madde 12 — A ) Parti Görevlisi: 
Köy ve Mahalle Muhtarlık Bölgelerindeki 

Partililer tarafından İlçe Kongresine delege ola
rak katılmak ve Muhtarlık Bölgesi Parti işle
rini yürütmek üzere bir Parti görevlisi ve ye
deği seçilir. 

Aldığı oy sırasına göre, Görevliden sonra 
gelen Parti üyesi yedek görevli sayılır. 

Köy ve Mahalle Muhtarlık Bölgesi Parti 
görevlileri ile ilçe kongresine katılacak delege
lerin seçimi Parti Meclisince düzenlenecek 
bir yönetmeliğe göre yapılır. Bu toplantılarda 
Parti görevlisi o muhtarlık bölgesindeki san
dık başı görevlilerinin çalışmalarını da kapsa
yan ve o döneme ait olan bilgiler verir. Bun
dan sonra görüşmelere geçilir. 

B ) İLÇE KONGRESİ : 
a ) Köy ve mahalle muhtarlık bölge

sindeki parti görevlisinden, (Katıl
maması halinde yedek görevliden) 

b ) İlçe ve Merkez İlçe çevresinde bu
lunan mahalle ve köy muhtarlık
larında en son genel milletvekili se-
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çiminde partinin aldığı oy sayısı 
toplamının 50'ye kadarı için muh
tarlık bölgesi parti görevlisi; (51) 
den (100) e kadarı için bir; (101) 
den (200) e kadarı için ayrıca bir 
ve ondan sonra gelen her tam (100) 
sayı için birer olmak üzere seçile
cek delegelerden, 

(tlçe kongresi delege sayısı (600) 
ü geçtiği takdirde, partice o ilçede 
en son genel milletvekili seçimin
de alınan oy sayısı toplamı (600) 
e bölünmek suretile her muhtarlık 
bölgesinden ilçe kongresine katıla
cak her delege için lâzım olan yeni 
sayı tesbit edilir. Bu yeni sayıya 
göre, her muhtarlık bölgesinden 
ilçe kongresine katılacak delegeler, 
birisi parti görevlisi olmak üzere, 
en çok oy alanlar arasından sıra 
ile tesbit edil ir) . 

c ) önceki olağan ilçe kongresince se
çilmiş ve görev başında bulunan İl
çe Yönetim Kurulu Başkan ve üye
lerinden, 



d ) O yıl ilçe kongresinden önce kong
resini yapmış olan Kadın ve Gençlik 
Kolları İlçe Yönetim Kurulu Baş
kan ve üyelerinden, 

e ) İlçe denetçisinden, 
kurulur. 
f ) İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığı 

yapmış olan partililer, başkanlığı
nı yapmış oldukları ilçe kongresi
nin ve o ilin partili T.B.M.M. yeni 
ve eski üyeleri, o ile bağlı ilçe kon
grelerinin fahrî üyesidirler. 
Fahrî üyeler, katıldıkları kongre
lerde konuşabilirler, oy kullana
mazlar. 

C ) İL KONGRESİ : 
a ) İlçe kongrelerince, (Merkez İlçe 

dahil) kendi çevrelerinde en son 
genel milletvekili seçiminde parti 
nin aldığı oy sayısının her (250) si 
için, Tüzüğün 15. maddesinin ( D ) 
bendinin ( e ) fıkrasına uygun ola
rak seçilecek birer delegeden, 

( İ l kongresine seçilen delege sa
yısı (1.000) i geçtiği takdirde, par-
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tinin o ilde en son genel milletve 
kili seçiminde aldığı oy sayısı top
lamı (1.000) e bölünmek suretiyle 
her ilçeden il kongresine katılacak 
her delege için lâzım olan sayı tes-
bit edilir. 

Bu yeni sayıya göre, her ilçe
nin, 11 kongresine göndereceği dele 
ge sayısı, Tüzüğün 15. maddesinin 
( D ) bendinin ( e ) fıkrasına uygun 
olarak hesap edilir ve bu sayıya gö 
re en çok oy alanlar delege olur
lar ) . 

b ) î l kongresince seçilmiş ve görev ba
şında bulunan ÎI Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinden, 

c ) 11 Disiplin Kurulu Başkan ve üye
lerinden, 

d ) O ilden seçilen partili T.B.M.M. üye
lerinden, 

e ) î l denetçisinden, 
f ) İlçe kongrelerince seçilmiş ve gö

rev başında bulunan İlçe Yönetim 
Kurulu başkanlarından, 

g ) O yıl içinde 11 kongresinden önce, 
kongresini yapmış olmak şartıyla, 



11 Kadın ve Gençlik Kolu Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleriyle yar
dımcı kollar İ lçe kongrelerince se
çilmiş ve görev başında bulunan 
kadın ve gençlik kolu ilçe yönetim 
kurulu başkanlarından, 

kurulur. 
h ) İl Yönetim Kurulu Başkanlığını 

yapmış olan partililer, başkanlığını 
yapmış oldukları İ l kongresinin ve 
o Hin T.B.M.M. üyeliğini yapmış o-
lan partililer, üyeliğini yapmış ol
dukları Hin 11 kongresinin, fahrî ü-
yesidirler. 

Fahrî üyeler, katıldıkları kongre
lerde konuşabilirler, oy kullanamaz
lar. 

D ) İlçe ve İl Kongreleri delegelerinin 
süreleri kendilerini seçen kongrenin 
gelecek olağan toplantısına kadar
dır. 

Madde 13 — Kongrelerde memleket mesele
leri, mahallî kamu işleriyle parti çalışmaları 
hakkında görüşmeler yapılır ve kararlar alınır. 

Her kongre, adını taşıdığı kademenin üst 
karar mercii ve denetleme organıdır. 
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Kongrelerin üst kademeleri ilgilendiren is
tekleri ile kamu işlerine taallûk eden dilekleri 
yeni Yönetim Kurulunca ilgili mercilere ulaş
tırılır. 

Kongreler, yıllık toplantılarında, adını ta
şıdığı kademe ile alt kademelerin çalışmaları
nı ve malî durumlarını inceleyerek kararlar alır. 

Kongreler, yeni Yönetim Kurullarına, ça
lışma dönemi için direktif verirler. 

Madde 14 — İlçe ve İl kongreleri ile Muh
tarlık bölgesi Parti görevlisi ve delege seçimle
ri iki yılda bir defa yapılır. İlçe kongrelerinin 
ve Muhtarlık bölgesi seçimlerinin tarihlerini, 
iklim şartlarına göre ve İlçe Yönetim Kurul
ları ile danışarak, İ l Yönetim Kurulları; İl 
kongrelerinin tarihlerini de aynı esaslara göre 
Merkez Yönetim Kurulu tesbit eder. 

Kongreler, üyelerden beşte birinin isteği 
veya İl Yönetim Kurulunun veya Merkez Yö
netim Kurulunun kararı ile olağanüstü de top
lanırlar. 

Kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve eün-
demi vönetim kurulunca en gec b'V hafta ön
ce üyelere ve fahrî üyelere bildirilir. 

Olağanüstü kongrelerde, görev başında 
bulunan yönetim kurulu düşürülüp, yerine ye-
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nisi seçilemez. Ancak, Tüzüğün 19. maddesi
nin ikinci fıkrasında yazılı haller bu hükmün 
dışındadır. 

Partinin genel politikası ve bölge ihtiyaç
ları üzerinde konuşulmak üzere, en az yılda 
bir kere, il ve ilçelerde halka açık toplantılar ya
pılır. 

Bu toplantılar bir yönetmelikle düzenle
nir. 

Madde 15 — A ) Kongrelerin üye tam sayı
sı delegelerle tabiî üyelerin toplamıdır. 

Kongrenin toplantı yeter sayısı, kongre 
üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 

İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda, top
lantı yeter sayısı bulunmazsa kongre, ertesi 
günden başlayarak en geç ( 7 ) gün içinde uy
gun bir güne bırakılır. Bu erteleme ilgililere 
duyurulur ve o gün toplantıya katılanlarla ye
rinilir. 

Kongrenin karar yeter sayısı, toplantıda 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

B ) Kongre, kendi yönetim kurulu başkanı 
tarafından açılır ve kongre, kendine partililer 
arasından bir başkan ve üyeler arasından bir 
ikinci başkan ve lüzumu kadar kâtip seçtikten 
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sonra gündemindeki konulan görüşmeğe baş
lar. 

Kongre, gündemine ilâveler yapabileceği 
gibi, kendi kademesinin ve üst kademe yöne
tim kurulu ve Merkez Yönetim Kurulunun iste
diği konuları da görüşür. 

C ) Üst kongre için tesbit edilen tarihe ka
dar kongresini yapmayan alt kademe, üst ka
deme kongresine katılamaz. 

D ) Olağan ilçe kongresi, gündemindeki 
konulan görüştükten sonra delegeler, 
tabiî üyeler ve partililer arasından: 
a — 11 kongresine delege sıfatıyla ka

tılma yetkisine de sahip olmak 
üzere İlçe Yönetim Kurulu Baş
kanını, 

b — İlçe Yönetim Kurulu üyelerini, 
c — Gelecek İlçe kongresine delege sı

fatıyla katılma yetkisine de sahip 
olmak üzere ilçe denetçisini, 

d — Tüzüğün 36. maddesine göre İlçe 
Yönetim Kuruluna üye olarak ka
tılacak, kongresini yapmış İlçe Ka
dın Kolları temsilcisi ile kongre
sini yapmış İlçe Gençlik Kollan 
temsilcisini, 
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e — II kongresine katılacak delegeleri, 
gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca 
kapanır. 

(11 kongresine katılmak üzere Tüzüğün 12. 
maddesine göre tesbit edilecek delege sayısının 
ilki ilçe Yönetim Kurulu Başkanına, ikincisi 
«kongresini yapmış olmak şartı i le» Kadın Kol
lan İlçe Yönetim Kurulu Başkanına ve üçün
cüsü «kongresini yapmış olmak şartı i le» Genç
lik Kol lan İlçe Yönetim Kurulu Başkanına ay
rılır. Geriye kalan sayı için delege seçimi yapılır 
ve en çok oy alanlar sıra ile delege seçilmiş 
olurlar.) 

E ) Olağan İ l kongresi, gündemindeki ko
nuları görüştükten sonra, delegeler, ta
biî üyeler ve partililer arasından: 
a — Kurultaya delege sıfatıyla kat:lma 

yetkisine de sahip olmak üzere İl 
Yönetim Kurulu Başkanını, 

b — İ l Yönetim Kurulu üyelerini, 
c — 11 Disiplin Kurulu üyelerini ve ye

deklerini, 
d — Gelecek II kongresine delege sıfa 

tıyla katılma yetkisine de sahip ol 
mak üzere il denetçisini, 

e — Tüzüğün 36. maddesine göre, İl 
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Yönetim Kuruluna üye olarak ka
tılacak, kongresini yapmış î l Kadın 
Kolları temsilcisi ile, kongresini 
yapmış tl Gençlik Kolları temsil
cisini, 

f — Kurultaya katılacak delegeleri, 
gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca 
kapanır. 

(Kurultaya katılmak üzere, Tüzüğün 20. 
maddesine göre tesbit edilecek delege sayısı
nın ilki İ l Yönetim Kurulu Başkanına, ikinci
si «kongresini yapmış olmak şartı i le» Kadın 
Kolları İl Yönetim Kurulu Başkanına ve üçün
cüsü «kongresini yapmış olmak şartı ile» 
Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Başkanına 
ayrılır. Geriye kalan sayı için delege seçimi ya
pılır ve en çok oy alanlar sıra ile delege seçil
miş olurlar). 

F ) Kongrelerin ve seçimlerin usulüne ait 
itirazlar, kongre süresince kongre başkanlık 
divanına yapılır ve 37. maddeye göre karara 
bağlanır. Kongrelerin ve seçimlerin esasına ait 
itirazlar kongrenin kapanmasından sonraki 3 
gün içinde ve gerekçeli olarak üst kademe yö
netim Kuruluna yapılır. Üst kademe yö-
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netim kurulunca bu itirazlar en geç 15 gün için
de ve herhalde kendi kongresinden önce kara
ra bağlanır, i lçe kongrelerine ve seçimlerin esa
sına ait itirazlar üzerine üst kademe yönetim 
kurulu kararma karşı ilgililer 3 gün içinde 
Merkez Yönetim Kuruluna başvurabilir. Mer
kez Yönetim Kurulu bu müracaatları en kısa 
zamanda karara bağlar. Merkez Yönetim Ku
rulunun bu itirazlar üzerine vereceği kararlar 
kesindir. 

G ) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 
kendi kademe kongrelerinde ancak ibradan 
sonra kararlara ve seçimlere katılırlar. Fakat 
alt kademe kongrelerine delege olarak katıla 
mazlar. 

H ) Parti görevlisinin ve yedeğinin secimi 
ile kongrelerdeki görüşme ve seçim usulleri, 
Parti Meclisince hazırlanacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Y Ö N E T İ M KURULLARI 

Madde 16 — A ) Yönetim Kurulları (Baş 
kanlar ve Tüzüğün 36. maddesine göre seçilen 
yardımcı kollar temsilcileri dahil) ilçelerde 
7-11, illerde 11-15 üyeden kurulur. 

Yönetim Kurullarının süresi, kongrelerince 
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yenilerinin seçilmesine kadar devam eder. Se
çimden sonra eski yönetim kurulu işini hemen 
yeni yönetim kurullarına devreder ve yeni yö
netim kurulu ilk görevine başlar. 

Yönetim kurulu başkanlıklarında boşalma 
halinde, gelecek olağan kongreye kadar yeni
si, yönetim kurulu üyeleri veya partililer ara
sından yönetim kurulunca seçilir. 

İkinci derecedeki kan ve sihri hısımlar ile 
karı ve koca aynı (yardımcı kurullar dahil) yö
netim kurulunda ve bir kimse iki yönetim ku
rulunda başkan ve üye olamaz. 

B ) Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Ku
rulları (başkanlar dahil) ilçelerde 5 — 11, il
lerde 7 - 1 5 üyeden kurulur. 

Bu kurulların süresi, kongrelerince yeni
lerinin seçilmesine kadar devam eder. Seçim
den sonra eski yönetim kurulu işini hemen ye
ni yönetim kuruluna devreder. Ve yeni yönetim 
kurulu görevine başlar. 

Y Ö N E T İ M K U R U L L A R I N I N GÖREVLERİ 

Madde 17 — Yönetim Kurulları: 
a ) Tüzük hükümlerine, kongreleı inir 

kararlarına ve üst kademelerin verdi
ği talimata uygun olarak çalışmaları-
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nı düzenler ve alt kademelerin ve ken 
dilerine bağlı yardımcı kolların çalış 
malarını sağlar. 

b ) Bölgelerindeki meslekî teşekküllerle, 
kamu müesseselerinde seçimle görev 
almış bulunan partililerle işbirliği ya 
parak bu teşekkül ve müesseselerin 
başarılarını sağlamağa çalışırlar. 

c ) Bütün seçimlerde partinin kazanması
na çalışırlar ve partiye düşen kanunî 
görevleri yerine getirirler. 

d ) Parti aidatını toplarlar, partiye gelir 
sağlarlar. 

e ) Üye kayıt defterini, karar defterini, 
gelen ve giden evrak defterini, gelir 
ve gider defterini tutarlar. (Üye kayıt 
defteri ile gelir ve gider defterinin sa-
hifelerini ve kaç sahifeden ibaret ol
duklarını notere tasdik ettirirler.) 

f ) İlçe yönetim kurulları, ikişer nüsha 
olarak düzenlenen partiye giriş beyan
namelerinin birer nüshasını özel bir 
dosyada saklarlar. Birer nüshasını da 
il yönetim kuruluna gönderirler. İl 
yönetim kurulları da, ilçelerden gön
derilen nüshaları her ilçe için ayrı ay-
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rı düzenlenen özel dosyalarda sakla
mak zorundadırlar. 

Madde 18 — Yönetim Kurulları, seçimden 
sonra başkanın başkanlığında toplanarak içle
rinden gizli oyla bir sekreter ve bir sayman 
seçerler. 

Yönetim Kurulları, aşağıdaki esasları da 
gözönünde bulundurarak üyeleri arasında iş 
bölümü yaparlar. 

a ) Başkan, bulunduğu kademe çevresin
de, partinin temsilcisidir. Bu sıfatla 
kademesi adına parti teşkilâtı ile, res
mî makamlarla ve üçüncü şahıslarla 
haberleşir, temaslar yapar. Parti ça
lışmalarıyla kamu işlerini takip ede 
rek gereken tedbir ve teşebbüslerin a-
hnmasına âmil olur. 

b ) Sekreter, partinin yazı işlerini yürü
tür. Alt kademelerin çalışmalarını ta
kip eder ve gereken hususlara ilgili
lerin dikkatini çeker. Kademe çevre
sinde propaganda işlerini düzenler, ti
ye sayısının ve parti taraftarlarının 
çoğalmasına çalışır. Üye kayıt defte
ri ile karar defterinin, gelen ve giden 
evrak kayıt defterinin zamanında ve 
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muntazam tutulmasından yönetim ku
ruluna karşı sorumludur. Başkan bu
lunmadığı zaman ona vekillik eder. 

c ) Sayman, kendi kademesinin malî işle-
lerini yürütür, alt kademelerinkini de
netler. Gelir ve gider defterinin zama 
nında ve muntazam tutulmasından 
yönetim kuruluna karşı sorumludur 

Madde 19 — Yönetim Kurulları, üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, 
özürsüz üst üste mûtad üç toplantıya gelmeyen 
başkan ve üye, yönetim kurulu kararı ile göre
vinden affedilir. Görevinden affedilen üye sırası 
ile üst kurullara başvurabilir. Merkez Yönetim 
Kurulunun karan kesindir. 

Üst Yönetim Kurulu, görevini yapmayan 
alt kademe başkan, sekreter, sayman ve kuru
lun önce yazılı olarak dikkatini çeker. Buna 
rağmen görevini yapmamakta devam eden baş
kan, sekreter, sayman ve kurulu görevinden 
affeder. Kurulu görevinden affetmişse geçici 
Yönetim Kurulu kurar ve en geç 45 gün içinde 
o kademe kongresinin toplanmasını sağlar. Bu 
süre içinde kongre için yeni delegeler seçilme-
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miş ise, kongre eski delegelerle toplanır ve 
Yönetim Kurulunu seçer. 

Görevinden affedilen İlçe ve İ l Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleri Merkez Yönetim 
Kuruluna bir ay içinde itirazda bulunabilirler. 
Merkez Yönetim Kurulu karan kesindir. 

Hizmetten affedilen başkan, sekreter, say
man veya yönetim kurulu, yaptığı itirazın so
nucunu beklemeksizin görevini devreder. 

Merkez Yönetim Kurulu gerekli görürse, 
ikinci fıkra hükmünü bütün kademeler ya da 
yardımcı kuruluşlar hakkında uygulayabilir. 
Ancak, gerek dikkatini çektiği ve gerekse gö
revden ayırarak yeni atamalar yaptığı durum
larda, yaptığı işlemi ilgili kademenin bağlı bu
lunduğu üst kademeye bildirir. 

K U R U L T A Y 

Madde 20 — Kurultay, Partinin genel 
kongresidir. 

Kurultay : 
A — a) Genel Başkandan, 

b ) Parti Meclisi üyelerinden, 
c ) Yüksek Disiplin Kurulu Başkan 

ve üyelerinden, 
d ) T.B.M.M.'nin partili üyelerinden 
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ve partili bakanlardan, 
e ) Kaduı ve Gençlik Kolları Mer

kez Yönetim Kurulları Başkan 
ve üyelerinden, 

f ) İl kongresince seçilmiş ve görev 
başında bulunan İ l Yönetim Ku
rulu Başkanlarından, 

g ) Kongreleri tarafından seçilmiş 
ve görev başında bulunan Kadın 
ve Gençlik Kolları 11 Yönetim 
Kurulu Başkanlarından, 

h ) 11 kongrelerinin, seçim kanunla
rı gereğince, o ile mürettep T.B 
M.M. üye sayısının iki katı ola
rak ve Tüzüğün 15 inci maddesi-
sinin « E » bendinin ( f ) fıkrasına 
uygun şekilde seçeceği delegeler 
den, 

kurulur. 
Taşıdıkları sıfatlar dolayısıyla (a, b, c, d 

ve e fıkralarında yazılı olduğu üzere) Kurultay 
üyesi bulunan kimseler ayrıca il kongrelerince 
delege olarak seçilemezler. 

B — Kurultavın üve tam sayısı yukarıda
ki bendde yazılı olanlara göre hesap edilir. 

Kurultayın toplantı yeter sayısı, Kurultay 
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üye tam sayısının salt çoğunluğudur, ilk çağrı 
üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter sayı
sı bulunmazsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak 
toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. 

Kurultay karar yeter sayısı hazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. 

C — Kurultay üyelerinin süresi gelecek 
olağan toplantıya kadardır. 

D — Halen Partili olan eski Genel Başkan 
ve Genel Sekreterle, eski C. Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları ve C. Senatosu Parti Grubu 
ile Millet Meclisi Parti Grubu Başkan ve Baş-
kanvekilleri ve eski Başbakan ve Bakanlar 
Kurultayın fahrî üyesidirler. 

Fahrî üyeler, Kurultayda konuşabilirler. 
Oy kullanamazlar. 

Madde 21 — Kurultay, Partinin en yüksek 
merciidir. Kurultay parti amacı, kanun ve tü
zük hükümleri dairesinde bütün memleket me
selelerini ve parti işlerini görüşür. Genel Baş
kanı, Parti Meclisi üyelerini ve Yüksek Disip
lin Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla se
çer. 

Partinin kesin hesabını kabul veya redde
der. Parti Meclisini ibra eder. Toplumu ve dev
leti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve 
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parti politikası hakkında genel nitelikte olmak 
şartiyle temenni kararları veya bağlayıcı ka
rarlar alır. 

Bütün Partililer Kurultay kararlarına u-
yarlar. 

Kurultay kararları ilgililere yazı veya ilan 
yolu ile duyurulur. 

Madde 22 — Kurultay iki yılda bir topla 
nır. 

Genel Başkanın lüzum görmesi veya Parti 
Meclisinin karan veya Kurultay üyelerinden 
beşte birinin yazılı istemi üzerine, Kurultay 
olağanüstü toplantıya çağınlır. 

Toplantı zamanı ve yeri ile gündemi, ola
ğan toplantılardan bir ay, olağanüstü toplantı 
lardan en az 10 gün önce Genel Başkanlıkça 
ilgililere bildirilir. 

Madde 23 — Kurultay, Genel Başkan tara
fından açılır. Kurultay kendine toplantı süre
si için bir başkan, iki başkanvekili ve sekiz kâ
tip seçer ve gündemindeki işleri görüşür. 

Kurultayın gündemi Parti Meclisi tarafın
dan hazırlanır. Gündeme Kurultayın üye sa
yısının en az yirmide birinin teklifi ile diğer 
konular da alınır. 

Kurultaya, iki Kurultay arasındaki parti 
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çalışmalarına ve partinin malî durumuna dair 
raporlar sunulur. 

Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenler 
tarafından tesbit edilir. Olağanüstü toplantıda 
gündem dışı konuşulamaz. 

P A R T İ MECLİSİ 

Madde 24 — Parti Meclisi, Partinin Mer
kez karar organıdır. 

Parti Meclisi : 
a ) Genel Başkandan, 
b ) Kurultayca seçilen 40 üyeden, 
c ) Kurultayca seçilen bir Kadın ve bir 

Gençlik Kolu temsilcisinden, 
kurulur. 
Madde 25 — Parti Meclisi, Partinin umu

mî politikasını tayin eder. Parti işlerinin yürü
tülmesinde karar organıdır. Genel Sekreteri ve 
Merkez Yönetim Kurulunu denetler. 

Parti Meclisi, iki Kurultay arasında Parti 
Tüzük ve Programına ve Kurultay kararlarına 
uymak şartiyle partiyi ilgilendiren hususlarda 
karar alır. 

Parti işlerini düzenleyen parti yönetmelik
leri de bu organ tarafından yapılır. 

Parti Meclisi, zorlayıcı sebepler dolayısıy-
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la Kurultayın toplanamadığı hallerde, partinin 
hukukî varlığına son verilmesiyle Tüzük ve 
Programının değiştirilmesi dışında bütün ka
rarları alabilir. 

Parti Meclisi, Genel Sekreteri ve Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerini üye salt çokluğu ile 
görevinden alabilir. 

Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kuru
lunun denetlenmesine müteallik kararlarda il
gililer oya katılamaz. 

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulunun 
hazırladığı bütçeyi tetkik ve tasdik eder. 

Parti Meclisi, Kurultaya siyasî olaylar ve 
parti çalışmaları hakkında rapor sunar. 

Parti Meclisi üyeleri, T.B.M.M. Parti Grup
ları Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkanvekil-
liği ve üyeliği hariç, iller teşkilâtı ve yardımcı 
kuruluşlar yönetim kurullarında ve disiplin 
kurullarında görev alamazlar, il ve ilçe denet
çisi olamazlar. 

Parti Meclisine, Genel Başkan Başkanlık 
eder. Genel Başkanın bulunmadığı toplantılar
da Parti Meclisi o toplantı için üyelerden birini 
başkan seçer. 

Madde 26 — Parti Meclisi, en az üç ayda 
bir toplanır. Her toplantıda gelecek toplantının 
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gününü tayin eder. 
Genel Başkan lüzum gördüğü veya üçte 

bir sayıda üye tarafından yazı ile istendiği tak
dirde, Parti Meclisi toplantıya çağırılır. 

Parti Meclisinin gündemini Genel Başkan 
tesbit eder. Merkez Yönetim Kurulu ile Mec
lisin en az beş üyesinin görüşülmesini istcdiğ' 
konular da gündeme alınır. 

T.B.M.M. Parti Gruplarının Başkanları ve 
Başkanvekilleri ile Yönetim Kurulu üyeleri 
Parti Meclisinin toplantılarına katılırlar, ancak 
oy kullanamazlar. 

Madde 27 — Parti Meclisi üyeleri arasın
da boşalma vukubulursa, bu üyeliklere parti
liler arasından yenisi seçilir. 

GENEL B A Ş K A N 

Madde 28 — Parti Genel Başkanı, Kurul
tay tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile seçilir. 

Boşalma halinde, yenisi seçilmek üzere, 
Kurultay, Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
hemen toplantıya çağırılır. 

Madde 29 — Partiyi Genel Başkan temsil 
eder. 

Genel Başkan, Disiplin Kurulu dışında 
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kalan bütün parti teşkilâtının tabii başkanıdır. 
Oylamalara katılır. 

Madde 30 — Iç ve dış politika konuların
da, partiyi bağlayıcı demeç ve tebliğler ancak 
Genel Başkan veya görevlendireceği yetkililer 
tarafından yapılabilir. 

Genel Başkan, iç ve dış politika konula
rını ve müşterek çalışmaları gerektiren mese
leleri görüşmek üzere, TBMM. Parti Grupları
nın Başkanlarını, Başkanvekillerini, Yönetim 
Kurullarını, Parti Meclisini, Merkez Yönetim 
Kurulunu ve Partili Bakanları birlikte veya 
ayrı ayrı toplantılara çağırabilir. 

Genel Başkan, lüzum gördüğü hallerde, ta
yin edeceği gündemi görüşmek üzere, Merkez 
Yönetim Kurulunu toplar. 

Parti hizmet ve çalışmalarının gerektirdi 
ği tedbirleri alır. 

Yetkili kurullarca verilen kararların ilgi
lilerce tatbikine nezaret eder. 

İlgililere ve parti teşkilâtına lüzum gördü
ğü tebliğleri yapar. 

M E R K E Z Y Ö N E T İ M KURULU 

Madde 31 — Merkez Yönetim Kurulu Par 
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tinin Merkez Yönetim organıdır. 
Merkez Yönetim Kurulu : 
a ) Genel Sekreterden, 
b ) 14 Merkez Yönetim Kurulu üyesinden, 

kurulur. 
Genel Sekreter, Parti Meclisi tarafından 

ve kendi üyeleri arasından üye tam sayısının 
jalt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de, Parti 
Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından 
.gizli oyla seçilirler. 

Madde 32 — Genel Sekreter, Merkez Yö
netim Kurulunun başkanıdır. 

Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerinden ikisini kendisine yardımcı seçer. 

Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kuru
lu, çalışmalarından dolayı, Parti Meclisine kar
şı sorumludurlar. 

Madde 33 — Merkez Yönetim Kurulu, 
ilk toplantısında aralarından birini Saymanlığa 
seçer ve üyeleri arasında iş bölümü yapar. 

Madde 34 — Genel Sekreter, Merkez Yö
netim Kuruluna ait görevlerin yerine getiril 
meşini sağlar. 

Genel Sekreterlik parti teşkilâtının mü
racaat ve haberleşme yeridir. 
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Genel Başkana izafeten Partiyi mahkeme
lerde, devlet daire ve müesseselerinde ve üçün
cü şahıslarla hukukî muamele ve münasebet
lerde Genel Sekreter temsil eder. Bu temsile 
Genel Sekreter yardımcıları da yetkilidirler. 

Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda 
Merkez Yönetim Kuruluna yardımcılardan han
gisinin başkanlık edeceğini Genel Sekreter bel
li eder. 

Sayman üye, Merkez Teşkilâtının malî iş
lerini yürütür ve iller teşkilâtının malî işlerini 
denetler. 

Madde 35 — Merkez Yönetim Kurulu, Tü
zük hükümlerine göre, Partiyi teşkilâtlandır
mak; teşkilâtı geliştirmek ve denetlemek; Ku
rultay ve Parti Meclisi kararlarını yerine getir
mek; parti umdelerini (ilkelerini) ve programı
nı yaymak ve millete benimsetmek ve bunları 
temin için gereken bütün tedbirleri almakla 
görevlidir. 

Merkez Yönetim Kurulu, müteakip toplan
tı günlerini her toplantısında tesbit eder. Ö-
zürsüz olarak üst üste üç toplantıya iştirak et 
meyenlerin üyelik hakkı düşer. 

Merkez Yönetim Kurulu; Parti çalışmala
rı ve siyasî olaylar hakkında Parti Meclisine i-
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zahat verir, Kurultaya sunulacak Parti Meclisi 
raporunun tasarısını hazırlar. 

Parti Meclisince tasdik edilen bütçeyi tat
bik eder, gereken işler için hazırladığı yönet
melik tasarılarını Parti Meclisinin tasdikine 
sunar. 

Merkez Yönetim Kurulu, birinci fıkradaki 
görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı ol

mak üzere Merkez Temsilcilerini görevlendire
bilir. Merkez Temsilcilerinin görev ve yetkileri 
yönetmelikle düzenlenir. 

Merkez Yönetim Kurulu, yılda iki defa An
kara'da her ilden başkan ve bir temsilcinin ka
tılacağı İller Toplantısı ve yine yılda en az iki 
defa yurdu muhtelif bölgelere ayırarak o böl
gelere dahil illerin yönetim kurulları ile ilçe
lerinden ikişer temsilcinin katılacağı bölge top
lantıları tertip eder. Bu toplantılarda teşkilâ
tın durumu, istek ve şikâyetleri ile Partinin 
umumî politikası ve parti çalışmaları yönünden 
dilek ve temenniler ve gündeme alınması kabul 
edilecek sair konular görüşülür. Dileklerin ye
rine getirilip getirilmediği hususu bir sonraki 
toplantıda gündemin ilk maddesi olarak ele 

alınır. 
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YARDIMCI KURULUŞLAR 

Madde 36 — Parti Yönetim Kurulları ken
diliklerinden veya üst yönetim kurullarının is
teği veya kongrelerinin kararı ile danışma ku
rulları, belli konular için devamlı veya geçici 
ihtisas komisyonları kurarlar. 

Parti Meclisi, belli bilim kollarından ya da 
çalışma alanlarından bilgi ve tecrübeleriyle ta
nınmış Partili kişilerden bir Parti Yüksek Da
nışma Kurulu kurar. Bu Kurulun üye sayısı 
15'i geçemez. Kurul üyeleri Parti Meclisi top
lantılarına katılırlar, oy kullanma yetkileri 

yoktur. 

Merkez ve iller teşkilâtında Parti Mecli
since hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, 
partili gençlerden, gençlik kolları ve partili 
kadın üyelerden kadın kollan kurulur. 

Kadın ve gençlik kolları parti teşkilâtına 
muvazi yardımcı teşkilât olarak kurulurlar. 

Kadın ve gençlik kolları, teşkilâtının ta
mamlandığı ve kongrelerin yapıldığı her parti 
kademesinde, bağlı bulundukları ilçe ve il yö
netim kurullarında ve Parti Meclisinde birer 
üye ile temsil edilirler. 

Bu temsil, ana kademe kongresinde, ken-
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dişine bağlı yardımcı kollar kongrelerinin seç
tiği üç aday arasından, seçim yolu ile olur. 

Bu temsilciler, yardımcı kolların yönetim 
kurullarında görev alamazlar. 

Yardımcı kolların başkanları veya onun 
mazereti halinde yönetim kurulunca seçilecek 
bir diğer üye, bağlı bulundukları ana kademe 
yönetim kuruluna tabiî üye olarak katılırlar 
fakat oy kullanamazlar. Bu tabiî üye bir dönem 
içinde değiştirilemez. 

T E Ş K İ L Â T A A İ T M Ü Ş T E R E K ESASLAR 

Madde 37 — Kurultay ve kongreler için 
seçilen delegelere, kongre başkanlık divanınca 
hazırlanmış ve tasdik edilmiş tutanaklara ve 
seçim tasnifine istinaden yönetim kurulları 
başkanları tarafından belge verilir. 

Kongrelerde veya Kurultayda delege ve 
üyelerin sıfatlarına yöneltilen itirazları incele
mek üzere ad çekme ile 3 - 11 kişilik komis 
yon kurulur. Ad çekme Kurultay'da iller ara
sında, kongrelerde o kongreye katılan kademe
ler arasında yapılır. Bu suretle adları belli ola
cak iller veya kademelerin görevlendirecekleri 
delegeler, itirazları inceleme komisyonunu teş-
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kil ederler. Komisyonca hazırlanan rapor üze
rine umumî heyet karar verir. 

i lçe Kongresi başkanlık divanı il kongre
sine ve il kongresi başkanlık divanı da Kurul
taya gizli oyla seçilecek delege seçimine geçil
meden evvel Tüzüğün 12 ve 15'inci maddeleri
nin uygulanması için Parti Meclisince hazırla
nan yönetmelikteki esaslara göre hesap edilen 
sayıda delege seçileceğini umumî heyete mut
laka bildirir. 

Kongre başkanlık divanı o kademe kong
resinde yapılan seçimlere ait tutanaklan üç 
nüsha olarak tanzim ve tasdik etmekle yüküm
lüdür. O kademe yönetim kurulu başkanı, baş
kanlık divanınca tanzim ve tasdik edilmiş olan 
seçim tutanaklarını almak ve bunlardan biri
sini muhafaza ederek diğerlerini en çok onbes 
gün içinde üst kademeye göndermek mecburi
yetindedir. 

Madde 38 — Kurultay ve kongre oturum
ları açıktır. Çoğunluk kararı ile gizli de olabi
lir. 

Oturumlar için tutanak özeti yapılır. Ka
rarlar ve seçim sonuçları bu özetlere yazılır. 
Tutanak özetleri, ilgili Kurultay'ın ve kongre
lerin tasvibinden sonra, başkanlık divanınca 
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imzalanır ve yönetim kurulları tarafından sak
lanır. 

Madde 39 — Kurultay'da malî işlerle Parti 
umdelerine (ilkelerine) ve Programına ve Tü
züğüne dair hususlar ve muhtelif parti işlerin
de belli bir durum alınmasını gerektiren konu
lar ayrıca bir komisyondan geçirildikten sonra 
görüşülür. 

Kongrelerde, malî işlerle. Parti Progra
mında ve Tüzüğünde yapılması istenilen deği 
siklikler, bir komisyondan geçirilir. 

Madde 40 — Karar, aksine hüküm bulun
mayan hallerde, toplantıda hazır bulunanların 
çokluğu ile alınır. Oylar eşit ise başkanın bu
lunduğu taraf tercih edilir. 

Madde 41 — Seçimler gizli oyla yapılır. 
Seçimlerde oy sırasiyle en çok oy alanlar 

asil, ondan sonra gelenler yedek sayılır. Eşit
lik halinde ad çekilir. 

Kurultay ve kongreler, başkanlık divan
larını ve komisyonlarını, çoğunlukla aksine ka
rar verilmezse, açık oyla seçerler. 

Madde 42 — Boşalan üyeliklere yedekler 
oy sırasıyla çağırılır. Oy eşitse ad çekilir. 

Madde 43 — Kurultay üyeleri, partili Pro
fesör ve mahallindeki partili gazete başyazar-
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lan ile yalnız o kademe çevresinin partili be
lediye başkanlan, il genel meclisi üyeleri ve 
( o kademe kongresinin) fahrî üyeleri de kong
rede hazır bulunabilirler. Ve kendi görevleri 
ile ilgili konular ve genel konuşmalarda söz a-
labilirler. İlgili kademe ile üst kademedeki gö
revlilere ve Genel Başkan, Genel Sekreter, Ge
nel Sekreter Yardımcılan ile Merkez Yönetim 
Kurulunun kongredeki temsilcisine gündemin 
her maddesi üzerinde ve T.B.M.M.'ndeki parti 
grupları başkan ve başkanvekilleri ile partili 
Bakanlara kendi görevlerini ilgilendiren konu 
lar üzerinde istekleri halinde öncelikle söz ve
rilir. 

D İ S İ P L İ N K U R U L L A R I 

Madde 44 — Partinin disiplin organlan : 
a ) İl disiplin kurullarından, 
b ) Yüksek disiplin kurulundan, 
c ) T.B.M.M. Parti Grupları Disiplin Ku

rullarından, ibarettir. 
Madde 45 — Partililere ve parti görevlile

rine uygulanacak disiplin cezalarını karara 
bağlamak üzere her ilde ( 5 ) üyeli « Î I Disiplin 
Kurulu» ve Merkezde ( 9 ) üyeli «Yüksek Di 
siplin Kurulu» bulunur. 
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İ l Disiplin Kurulları il kongrelerince, Yük
sek Disiplin Kurulu da Kurultayca iki yıl için 
seçilirler. Görevleri, olağan kongre ve Kurultay 
tarafından yenileri seçilinceye kadar devam 
eder. 

Partinin T.B.M.M. Grupları üyeleri hakkın
da uygulanacak disiplin cezalarını karara bağla
mak üzere, Cumhuriyet Senatosu Grubu ve 
Millet Meclisi Grubu tarafından (7 - 9) kişilik 
«Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu Disiplin Kurulu» ile «Millet Meclisi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Disiplin Kuru
lu» seçilir. 

Disiplin Kurullarına, asil üye tam sayısı 
kadar yedek üye seçimi ayrıca yapılır. Asil üye 
liklerde boşalma halinde, yedek olarak seçilen 
üyelerden sıra ile en çok oy alanlar Kurula ka
tılırlar. 

Disiplin Kuruluna verilen bir partili, sa
vunmaya davet yazısının, sevk karan örneği ile 
birlikte kendisine tebliği tarihinden itibaren 
savunma süresi içinde ve savunma ile birlikte 
Kurul üyelerinden yalnız birisi için ve bu üye
nin kendisi hakkında neden tarafsız olmayaca
ğının gerekçelerini bildirmek suretile red iste
ğinde bulunabilir. Red isteği üzerine, ilgili Di-
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siplin Kurulu önce bu isteğin yerinde olup ol
madığı hakkında kesin karar verir. Hakkında 
red isteği bulunan üye, bu karara katılamaz. 
Red isteği yerinde görüldüğü takdirde, o üye 
nin yerine sırf bu konu için sıradaki yedek üye 
çağırılır. 

Disiplin Kurulları, aralarından gizli oyla 
bir başkan ve bir kâtip seçerler. 

Disiplin Kurulları, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve bulunanların salt ço
ğunluğunun oyu ile karar verirler. 

Disiplin Kurulları başkan ve üyeleri bir 
başka disiplin kurulunda görev alamayacakları 
gibi, Kongre ve Kurultay, T.B.M.M.'ndeki grup 
lan, il genel meclisi ve belediye meclisindeki 
gruplar üyelikleri hariç, partinin diğer organ, 
kurul ve görevlerinde bulunamazlar ve parti 
ye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve par
tiden hiçbir suretle gelir sağlayamazlar. 

İkinci derecedeki kan ve sihri hısımlar, 
aynı disiplin kumlu ile disiplin kurulları birle
şik toplantılarında görev alamazlar. 

Madde 46 — Disiplin Kurullarınca verile
cek cezalar : 

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

dan ibarettir. 
Disiplin Kurulları, yapacakları inceleme 

lerden edinecekleri kanıya göre, bu cezalardan 
herhangi birisini sıra gözetmeksizin vermeğe 
yetkilidirler. Şu kadar ki, sevk yazısında iste
nilen disiplin cezasından daha ağırını veremez
ler. 

11 çevresinde bulunan partililer hakkındaki 
disiplin cezaları, 11 Disiplin Kurulunca İ l Yö
netim Kurulu Başkan ve üyeleriyle, İl Disiplin 
Kurulu Başkan ve üyeleri, 11 Denetçisi, Merkez 
Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri ve Yük
sek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri hakla
rındaki disiplin cezalan Yüksek Disiplin Ku
rulunca verilir. 

Bir ilin disiplin kurulu her ne suretle olur
sa olsun inhilâl etmiş olup yenisi seçilmemiş 
ise, il kongresi tarafından yenisi seçilinceye 
kadar görev yapacak il disiplin kurulunu Mer
kez Yönetim Kurulu tesbit eder. 

11 Disiplin Kuruluna sevk yetkisi, İ l Yöne
tim Kuruluna; Yüksek Disiplin Kuruluna sevk 
yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Şu 
kadar ki, Parti Meclisi üyeleriyle Yüksek Di-
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siplin Kurulu Başkan ve üyelerinin Yüksek Di
siplin Kuruluna sevk yetkisi Parti Meclisince 
kullanılır. Ancak 50. maddenin 1 ve 6. fıkrala
rında yer alan hallerde, Parti Meclisi üyeleri
nin ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üye
lerinin yetkili Disiplin Kuruluna sevk kararı o 
Grubun Yönetim Kurulunun Parti Meclisinden 
talebi ile alınabilir. Hakkında ceza verilecek 
olan partili, yazı veya sözle kendisini savunur. 
Savunmalar için süre, savunmaya çağırma ta
rihinden itibaren 10 gündür. Yalnız seçimlerde 
veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın 
yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 3 
gündür. Bu süreyi geçirenler savunma hakkın
dan vazgeçmiş sayılırlar. 

Siyasî Partiler Kanununun l l l ' i nc i mad
desinin 3/A ve 3/B bendleri uyarınca Cumhu 
riyet Başsavcısı tarafından partiden kesin ola
rak çıkarılması istenen parti üyesi, Merkez 
Yönetim Kurulunca derhal Yüksek Disiplin 
Kuruluna sevkedilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu bu konuyu gö 
rüşmek üzere derhal toplanır; bu konuyu di
ğer bütün konulardan önce görüşür ve en çok 
yedi gün içinde karara bağlar. Bu fıkra uyarın
ca Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilen Parti 
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üyesi, Kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantıda 
yazılı savunmasını sunmak zorundadır; yazılı 
savunmasını sunmamışsa, Kurul toplantısında, 
Kurulca uygun görüldüğü vakit sözlü savun
masını yapmak hakkına sahiptir. Cumhuriyet 
Başsavcısının istemi bir partili T.B.M.M. üyesi 
hakkında ise, bu fıkra gereğince yetkili disip
lin kurulu ve bu kurula sevk yetkisine sahip 
kurul 50'inci maddeye göre tesbıt edilir. 

Savunmaya çağırma yazı ile olur. Bu yazı
da, uygulanması istenen disiplin cezası ile bu 
cezaya konu olan disiplin suçları açıkça gös 
terilir. 

Disiplin Kurullarının kararları gerekçeli 
olur ve alınmasından itibaren en geç (30) gün 
içinde, sevkeden kurul ile hakkında ceza ve 
filen partiliye tebliğ edilir. 

İlgililer; il disiplin kurulları kararlarına 
karşı, tebliğinden itibaren (15) gün içinde Yük 
sek Disiplin Kuruluna itirazda bulunabilirler 

Yüksek Disiplin Kurulunun kararları ke 
sindir. 

Kongrelerde ve Kurultayda, Disiplin Ku 
rullarına sevk yetkisine sahip olan kurulların 
kararlan ile disiplin kurulları tarafından veri 
len disiplin cezalan hakkında görüşme yapıla 
maz ve bu konularda karar alınamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
P A R T İ N İ N T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T 

MECLİSİ GRUPLARI 

Madde 47 — Türkiye Büyük Millet Mec-
sinde Partili Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
(Cumhuriyet Senatosu Grubunu) Partili Mil
letvekilleri de (Millet Meclisi Grubunu) teşkil 
ederler. 

Bu iki grup üyeleri bir arada partinin (Tür 
kiye Büyük Millet Meclisi Grubunu) vücuda ge
tirirler. 

Madde 48 — Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı, Partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubunun Başkanıdır. 

Genel Başkan T.B.M.M. üyesi değilse, 
T.B.M.M. Grubu kendisine bir başkan seçer. 

T.B.M.M. Grubunun başkanı, üyesi olduğu 
Yasama Meclisindeki Parti Grubunun da Baş 
kanıdır. 

T.B.M.M. Grubu Başkanının üyesi olmadı 
ğı Yasama Meclisindeki Parti Grubu sadece 
başkanvekillerini seçmekle yetinir. 
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Grup Başkan ve Başkanvekilleri her top
lantı yılı başında o yıl için seçilirler. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Grupları, her toplantı yılı başında o yıl için 
5 ilâ 9 kişilik birer Yönetim Kurulu seçerler 
Her iki Yönetim Kurulunun üye sayısının uy 
gunlugu TBMM. Grupları iç yönetmeliği ile 
düzenlenir. Partinin T B M M . Grubu Yönetim 
Kurulu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato 
su Grupları Yönetim Kurulları üyelerinden ku 
rulur. 

Gruplar adına, Başkanlar, Başkanvekilleri 
veya kendilerine grup adına sözcülük görevi 
verilen grup üyeleri konuşabilirler. Yönetim 
Kurulları, belli konular için sözcüler seçebilir 
1er. 

Partinin T B M M . Grubu ile Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu Gruplannn yetkileri, 
çalışmaları, görüşme ve seçim usulleri, yönetim 
kurullarının görev ve yetkileri, Grup Disiplin 
kurullariyle ilgili hususlar partinin T B M M 
Grubunca yapılacak bir iç yönetmelikle tesbit 
olunur. 

Madde 49 — TBMM. nin Partili üyeleri: 
a ) Meclis çalışmalarında Partinin umdele

rine (ilkelerine) ve programma ve 
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Parti Grubu Genel Kurulunun kararları
na uymakla ve bunları desteklemekle 
yükümlüdürler. 

b ) Makbul mazeretleri bulunmadıkça Mec
lis ve Grup toplantılarına ve komisyon
lara katılırlar. 

c ) Grupça karara bağlanmayan hallerde, 
Meclisteki konuşmalarında ve oy ver 
melerinde serbesttirler. 

d ) Parti aidatından başka Gruba, Genel 
Kurulca belli edilecek miktarda yıllık 
para] yardımı yaparlar. 

Madde 50 — Grup üyelerinin aralarındaki 
anlaşmazlıklara, TBMM. Grupları îçyönetmeli-
ği hükümlerine, Grup tarafından alınmış bağ
layıcı kararlara aykırı hareketlerine ve Grubun 
haysiyet ve şerefi ile bağdaşmayan hallerine 
dair şikâyetleri inceleyip karara bağlamak üze
re Millet Meclisi ve C. Senatosu Grupları 7 — 9 
kişilik birer Disiplin Kurulu seçer. Bunların 
üye sayısının uygunluğu T B M M . Grupları İçyö-
netmcliği ile düzenlenir. 

Grup Disiplin Kurulları, üyelerinden birini 
başkan ve birini de kâtip seçer. 

Grup Disiplin Kurulları, üye sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların 
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salt çoğunluğu ile karar verirler. 
Partinin T B M M . Grubunun yetkileri ile il

gili işlerde ve yukarıda yazılı fiil ve hallerin Mil 
let Meclisi ve C. Senatosu Gruplarını bera
berce ilgilendirmesi takdirinde ve bir millet
vekili ile bir C. Senatosu üyesi arasındaki an
laşmazlıklarda görevli Disiplin Kurulu, T B M M . 
Grubu Disiplin Kuruludur. Bu Kurul, Millet 
Meclisi ve C. Senatosu Grupları Disiplin Ku
rulları üyelerinin bir arada toplanması ile mey 
dana gelir. Bu Kurul Başkanı; başkanlardan en 
yaşlısı, kâtibi de kâtiplerden en gencidir. 

Grup Disiplin Kurullarınca verilen Grup 
tan kesin çıkarma kararı, partiden de kesin ola
rak çıkarma sonucunu doğurur. 

Partili T B M M . üyelerinin, yasama organı 
ve TBMM. deki Parti Grupları içinde Parti Tü 
züğü ve Programına ve Kurultay'm bağlayıcı 
kararlarına aykırı hareketlerinden dolayı o 
kimse hakkında T B M M . deki Parti Grupları 
Disiplin Kurullarının hangisi yetkili ise, o ku 
rul üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerile bir 
arada toplanarak birleşik yüksek disiplin kuru
lu halinde karar verir. Bu kurulun başkanı, 
başkanlardan en yaşlısı ve kâtibi de kâtiplerden 
en gencidir. 
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Partili TBMM. üyelerinin yasama organı 
ve TBMM. grupları dışında parti tüzük ve prog
ramına ve Kurultayın bağlayıcı kararlarına ay
kırı hareketlerinden ve partinin haysiyet ve şe
refiyle bağdaşmayan hallerinden dolayı Yük 
sek Disiplin Kurulu karar verir. Bir Grup üye 
sinin Yüksek Disiplin Kuruluna şevkine, Parti 
Meclisinin üye tam sayısının çoğunluğu ile 
karar verilir. 

Parti veya Gruptan geçici çıkarma cezası 
na uğrayan Grup üyesi, Partinin TBMM. deki 
Gruplarının hiçbir faaliyetine ceza süresi için 
de katılamaz. Gruba hiçbir teklif yapamaz ve 
kendisine hiçbir görev verilemez. 

Kendisine Partiden ve Gruptan kesin ola
rak çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası 
verilen Grup üyesinin Parti Tüzüğü ile TBMM. 
Grupları Içyönetmeliği hükümlerine uyma ö-
devi devam eder. 

Bir Grup üyesinin yetkili Disiplin Kurulu
na şevkine, o Disiplin Kuruluna eş olan Grup 
Yönetim Kurulu karar verebilir. Bir Grup üye
sinin bu maddenin 6. fıkrası uyarınca Birleşik 
Yüksek Disiplin Kuruluna şevkine Merkez Yö-
tenim Kurulunun —ilgili kimse milletvekili 
ise— Millet Meclisi Grubu Yönetim Kuruluyla, 
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—C. Senatosu üyesi ise— C. Senatosu Gvubu 
Yönetim Kuruluyla bir arada yapacağı Birle 
şik Yönetim Kurulu toplantısında karar veri
lir. 

Bir Grup üyesini Disiplin Kuruluna, 
Partiden ve Gruptan kesin olarak çıkarma is 
temi ile sevkeden Kurulun, hakkında bu kara 
rın alındığı kimseyi Parti ve Gruptaki görev
lerinden, Disiplin Kurulu karan kesinleşinceye 
kadar uzaklaştırma yetkisi de vardır. 

İL GENEL MECLİSİ V E B E L E D İ Y E 
MECLİSİ GRUPLARI 

Madde 51 — İl Genel Meclisleri ve Belediye 
Meclislerindeki partili üyeler, bir grup teşkil 
ederler. Partili belediye başkanı, belediye mecli
sindeki parti grubunun tabii üyesidir. Ancak, 
bu grup kararı ile bağlı olmaz. 

Grup üyeleri toplanarak aralarından birini 
Başkan, gerekiyorsa bir ikinci Başkan ile lü
zumu kadar üyeden terekküp eden bir Yöne 
tim Kurulu seçerler. 

Üye sayısı 5'ten az olan Meclis üyeleri ara
larından birini sözcü seçip toplu çalışarak fi 
kirlerini ve görüşlerini savunurlar. 
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Madde 52 — Grup üyeleri parti umdeleri 
ne (ilkelerine) ve programına uymakla, üst 
kademelerle kendi kongrelerinin kararlarını 
gözönünde bulundurmakla ve kendi Grupları
nın kararlarını yerine getirmekle yükümlü
dürler. Bunlar dışında üyeler, çalışmalarında 
ve oy kullanmalarında serbesttirler. 

Madde 53 — Parti üyelerinin 52 inci mad
dede yazılı mahallî idareler meclislerindeki 
çalışma usulleri özel yönetmeliklerle düzenle
nir. 

SEÇİMLERDE PARTİ A D A Y L A R I N I N 
TESBİTİ 

Madde 54 — Partinin katılacağı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri için par 
tinin adayları, Parti Meclisince yapılacak yö
netmelikle gösterilecek olan parti seçmenlerinin 
ve adaylarının katılacakları ve kanun hüküm 
lerine göre tertiplenecek bir önseçim sonucun 
da belli edilir. Bir kimse, belli bir seçim için 
en çok iki seçim çevresindeki önseçim ile Mer 
kez yoklamasında aynı zamanda aday olabilir 

Önseçimde adaylık için istekli sayısı, belli 
bir seçim sonucunda, belli bir seçim çevresin
den çıkacak T B M M üyesi sayısından az oldu-
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ğu takdirde, toplantı halinde ise Parti Meclisi 
değilse Merkez Yönetim Kurulu, uygun gördü 
ğu sayıda önseçim adayı gösterebilir. Partinin 
göstermesi gereken aday sayısından az önse
çim adayı bulunması halinde dahi herhalde 
Siyasî Partiler Kanununun 40'ncı maddesinin 
2'nci bendinin 4'üncü fıkrası gereğince önse
çim yapılır. 

İki seçim çevresinde önseçimi kazanıp 
aday listesine girmiş olanlardan, Merkez Yö
netim Kurulunca tesbit edilecek süre içerisin
de hangi seçim çevresini tercih ettiklerini Ge
nel Sekreterliğe bildirmeyenlerin hangi se 
çim çevresine ait aday listesinde yer alacakları 
Parti Meclisince kararlaştırılır. 

Partinin katılacağı T B M M . üyeliği seçim
lerinde Partice gösterilecek adayların yüzde 
beşi Parti Meclisince tesbit edilir. Parti Mec
lisi bu adayların hangi seçim çevrelerinden 
gösterileceğini ve bunların aday listesindeki 
sıralarını serbestçe tayin eder. Ancak, bu fıkra
daki işlemler konusunda, bu işlemler tamam
lanmadan önce, Merkez Yönetim Kurulunca 
gösterilecek süre içerisinde Genel Sekreterlik 
ilgili II Yönetim Kurulunun istişari mütalâası 
nı alır. 

l'inci fıkrada söz konusu bir önseçimde 
ayni miktarda oy almış olanlar arasındaki liste 
sırası, Parti Meclisince tesbit edilir. 



1 inci fıkrada söz konusu bir önseçimin 
kanun gereğince iptal edilmesine karar veril
mişse, bu seçim çevresindeki bütün adaylar ve 
bunların listedeki sıraları, Parti Meclisince tes-
bit edilir. 

TBMM. üyeliği seçimlerinde, herhangi biı 
sebeple önseçimlerde tamamlanmayan aday 
sayısı kadar aday veya önseçim suretiyle ka 
nunda gösterilen süre içinde Yüksek Seçim Ku 
ruluna bildirilmesine imkân olmayan sayıda 
aday, Parti Meclisince tesbit edilir. 

T B M M . üyeliği seçimlerinde, Partinin 
millî seçim çevresinde kazandığı üyelik sayı
sının üçte birine eşit sayıdaki adayların kimler 
olacağı, Parti Meclisince, kanun uyarınca gös
terilir. (1) . 

Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üye
liği ve İ l Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde 
parti adaylarının nasıl seçileceği ve yoklama 
nuv nasıl yapılacağı, Parti Meclisince hazırlana 
cak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu seçimler 
de yasa gereğince gösterilebilecek yüzde 10 
Merkez adayını gösterme yetkisi, seçimin ya
pıldığı çevredeki yönetim kurulunundur. Yö
netmelikte gösterilen hallerde bu yetki üst Yö
netim Kurullarınca da kullanılabilir. 
(1> 306 sayılı Milletvekili Kanununun Millî Bakiye ve 
Milli Seçim (çevresi ile tlg.ıi hükümleri değiştirilmiş ol

duğundan bu fıkranın tatbik kabiliyeti kalmamıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
T E T K İ K L E R , Y A Y I N L A R V E PROPAGANDA 

Madde 55 — Aşağıdaki hususlar partinin 
bütün Yönetim Kurullarının esaslı görevleri
dir. 

a ) Umumî ve mahallî bütün memleket 
işleri ve ihtiyaçları ile siyasî olaylar 
ve görüşler üzerinde durup bu konu 
larla partili partisiz bilgi ve ihtisas ve 
tecrübe sahiplerinin ilgilenmesini te 
min ederek esaslı bilgiler toplamak ve 
tedbirleri düşünmek; 

b ) Partinin umdelerini (ilkelerini) ve 
programını ve görüşlerini millete be
ğendirmek ve benimsetmek ve bunlar 
aleyhine yöneltilen propagandaları kar
şılamak; 

c ) Karşı partilerin çalışmalarını takip et
mek; 

d ) Partinin üye sayısını ve taraftarlarını 
çoğaltmak. 
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Madde 56 — Parti teşkilâtı 55'inci madde 
de yazılı hususların tahakkukunu sağlamak 
maksadiyle münasip yerlerde ve zamanlarda 
siyasî toplantılar tertip eder. Gazete, dergi, ki
tap gibi vasıtalarla yayımlar yapar. 

Madde 57 — Her Yönetim Kurulu, bu bö
lüme konu olan hususlara dair yaptığı çalışma 
larla, elde ettiği sonuçlara ait üst kademeye 
bir rapor verir. 

Merkez Yönetim Kurulu, bu konulara da
ir bütün teşkilâtın çalışmalarının sonuçlarını 
bir raporda toplar ve bunu Parti Meclisine 
verir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
M A L Î İŞLER 

GELİRLER 
GELİR K A Y N A K L A R I 

Madde 58 — Partinin gelir kaynaklan 
şunlardır: 

1 — Parti üyelerinden alınan yıllık veya 
aylık aidat, 

2 — Partiye mensup TBMM. üyelerind » 
alınan aidat, 

3 — Adaylık için başvuranlardan önseçi
me veya yoklamaya girmeden önce 
alınan özel aidat, 

4 — Parti yayınlarının satış bedelleri, 
5 — Parti bayrağı, flaması, rozeti ve ben

zeri rumuzlarının satışlarından sağ
lanan gelirler, 

6 — Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti 
makbuz, defter ve kâğıtlannın sağ 
lanması karşılığında alınan paralar, 

7 — Parti lokallerinin işletilmesinden el
de edilen gelirler, 
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8 — Partice tertiplenen balo, eğlence, mü-
samere, konser, spor müsabakası ve 
konferans gibi faaliyetlerden sağla
nan gelirler, 

9 — Parti Meclisi karan ile Parti adına 
tertiplenen eşya piyangosu hasılatı, 

10 — Parti mamelekinden elde edilen ge 
lirler, 

11 — Partiye yapılan bağışlar, 
12 — Krediler, 
13 — Kanun veya yasama meclisleri içtü 

züklerine göre, Devletçe sağlanan 
yardımlar. 

Yukarıdaki Vinci ve 10'uncu bentlerde ya 
zıh gelirler dışında kalan gelirler için, vergi 
resim ve harç ödenmez! 

7'nci bentte yazılı parti lokalinin işletil 
meşinden elde edilen gelirler, ticarî nitelik ta
şımayan işletme faaliyeti sonucunda sağlan 
mışsa bu gelirden de vergi, resim ve harç öden 
mez. 

10'uncu bentte yazılı gelirlerden partinin 
sahip olduğu ve ticarî olarak işletilen basım-
evlerinin gelirleri ile partilerin amaçları dışın 
da sahip oldukları taşınmaz mallar ve amaçları 
içinde veya dışında sahip oldukları taşınmaz 
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mallardan sağladıkları gelirler, vergi, resim vt 
harçlara ilişkin hükümlere tabidir. 10'uncu 
bentte yazılı diğer gelirler, hiçbir vergi, resim 
ve harca tâbi değildir. 

Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi 
teşkilât kademesi, yardımcı kuruluşu veya gö 
revlisi tarafından sağlanmış olursa olsun, Par 
ti Tüzel Kişiliğine aittir. 

Madde 59 — 1) Partiye üye olmak iste 
yen vatandaştan giriş ai
datı alınmaz. 

2) Partili, her üye, aylık ve
ya yıllık olarak ödemek 
üzere bir aidat yükümü
nü kabul etmek zorunda
dır. 

Bu aidatın yıllık miktarı en az ( 1 ) , en çok 
(1,200) lira olur. 

Üye, vermeği kabul ettiği aidatın miktarı
nı, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkan 
lığına veya yardımcı kol başkanlığına yazı ile 
bildirerek artırabilir. Aidatı alacak olan teş
kilât kademesi veya yardımcı kol yönetim ku
rulu, üyenin vermeği kabul ettiği miktarda ai
dat ödeyecek durumda olmadığım tesbit eder-
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se, aidat yükümünü en az hadde kadar indire
bilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu 
aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş 
olması, o üyenin, kongrelere ve Kurultaya dele
ge seçilmesine, köy ve mahalle muhtarlık böl
gelerindeki parti görevlisi ile yedeğinin seçi
minde ve önseçim ve yoklamalarda oy kullan
masına, köy ve mahallelerdeki parti görevlili
ğine veya yedekliğine seçilmesine hiçbir suret 
Ie engel olamaz. Bu kimse hakkında, partiden 
geçici çıkarma veya kesin çıkarmaya dair di 
siplin cezaları uygulanamaz. 

Son takvim yılı için Partiye borçlu olduğu 
aidatın tamamını ödememiş olanlar, ilçe ve il 
yönetim kuruluna başkan veya üye; Parti Mec
lisine üye; Disiplin Kurullarına üye, denetçi; 
belediye başkanı veya meclis üyeleri ile il ge
nel meclisi ve C. Senatosu Üyeleri ve Milletve
killeri seçimlerinde aday olamazlar. 

T.B.M.M. Ü Y E L E R İ N İ N A İ D A T I 

Madde 60 — Partiye mensup T.B.M.M. 
üyelerinin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu ai
datın ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne 
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miktarının Parti Merkezine ayrılacağı T.B.M.M. 
Grubu kararı ile belli edilir. 

Madde 61 — Adaylık için başvuranlardan, 
önseçime veya yoklamaya girmeden önce alı
nacak özel aidat, aday yönetmeliklerindeki e-
saslara göre düzenlenir. 

SATIŞ BEDELLERİ 

Madde 62 — Parti yayınlarının, Parti Bay 
rağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların, 
Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, 
defter ve kâğıtlarının satış bedelleri, Parti Mer 
kez Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir. 

Parti binaları ile Parti Kurultay, Kongre 
ve toplantılarının yapıldığı yerde Parti bayra
ğı, flaması ve Parti rumuzlarını taşıyan ben
zeri eşyanın satışı, ancak ilgili kademenin Yö
nelim Kurulunun tesbit edeceği fiyatla ve mak
buz karşılığında yapılır. 

L O K A L İŞLETME G E L İ R L E R İ 

Madde 63 — Parti lokallerinin işletilme
sinden ve Parti kitaplıklarına girişten sağlana
cak gelirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücret 
ler dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarının 
yapacakları tarifelere bağlanır. 
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BALO, EĞLENCE, MÜSAMERE, KONSER 
SPOR MÜSABAKASI, KONFERANS GlBİ 

F A A L İ Y E T L E R G E L İ R L E R İ 

Madde 64 — Partiye gelir sağlamak amacı 
ile (balo, eğlence, müsamere, konferans, kon
ser, spor müsabakaları) gibi faaliyetler ve bun 
lara uygulanacak bedel, ilgili kademenin Yö
netim Kurulu Karan ile tertip ve tesbit edilir. 

P İ Y A N G O GELİRLERİ 

Madde 65 — Parti adına eşya piyangosu 
tertip etmek ancak Parti Meclisi kararı ile o 
lur. 

BAĞIŞLAR 

Madde 66 — Parti için, bir gerçek veya tü 
zel kişiden bir yıl içinde alınacak bağış 5.000,— 
lirayı veya bu kıymeti aşamaz. 

Siyasî Partiler Kanununun 71. maddesinin 
1. fıkrasında yazılı kurumlardan bağış isteni 
Iemez ve kabul edilemez. 

Hiçbir bağış, bağışta bulunan veya yetki 
li vekiline ait olduğunu açıkça belirten bir bel 
geye dayanılmaksızın bağış olarak kabul edi 
lemez. 
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K R E D İ L E R 

Madde 67 — Parti ihtiyaçları için kredi 
almak, ancak Parti Meclisi Kararı ile olur. Si
yasî Partiler Kanununun 71. maddesinin 1. fık
rasında yazılı kurumlardan kredi alınamaz. 

DEVLETÇE SAĞLANAN G E L İ R 

Madde 68 — Siyasî Partiler Kanununun 
74. maddesine göre, Partiye Devletçe sağlanan 
yardımın en az yüzde altmışı iller teşkilâtına 
dağıtılır. 

Bu yardımın kullanılma ve dağıtım şekli 
Parti Meclisince hazırlanan bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

T A Ş I N M A Z MAL İ K T İ S A B I 

Madde 69 — Parti Tüzel kişiliği adına ta
şınmaz mal iktisabı ve taşınmaz mallar üze
rinde aynî haklara ilişkin tasarruflar Merkez 
Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. 

GELİR M A K B U Z L A R I 

Madde 70 — Parti gelirleri, (her kademe
deki parti organları ile her kademedeki yar
dımcı kollar dahil) Parti Tüzel kişiliği adına 
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makbuz karşılığında alınır. 
Makbuzlar, Partinin Merkez Yönetim Ku

rulunca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır. 
Parti teşkilât kademeleri kullandıkları 

makbuzların dip koçanlarını (kopyalarını) 
Merkez Yönetim Kuruluna iade etmek zorun
dadırlar, tade edilmeyen makbuz dip koçanları 
(kopyalan) dolayısıyla, teşkilât kademeleri, 
Siyasî Partiler Kanunu gereğince Merkez Yöne
tim Kuruluna karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlan ile dip koçan 
Iarında ayni müteselsil numara bulunur. Mak 
buz dip koçanlannın (kopyalarının) Parti Ge
nel Merkezinde saklanma süresi beş yıldır. 

Partiye gelir veren kimsenin adı, soyadı 
ve adresi makbuz ile dip koçanında (kopyasın
da) açıkça belirtilir. 

GİDERLER 

Madde 71 — Partinin bütün harcamalan 
(her kademelerdeki parti organları ile, her ka 
demedeki yardımcı kollar dahil) Parti Tüzel 
kişiliği adına yapılır. Harcamalara ait müsbit 
evrak, ilgili kademelerce (yardımcı kollar da 
hi l ) beş yıl süre ile saklanır. 

Yüz liraya kadar (100,— lira dahil) harca-
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maların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değil
dir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun bütün har
camaların, ilgili kademe yönetim kurulunun 
kararma dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst ka 
demeye, kendisinin ve kendisine bağlı alt ka 
demelerin gelir ve giderleri hakkında ( 6 ) ayda 
bir hesap vermekle yükümlüdür. 

BÜTÇE V E K E S İ N HESAP 

Madde 72 — Parti Merkez Teşkilâtının 
bütçesi ve her bütçenin kesin hesabı, her tak
vim yılı için Merkez Yönetim Kurulunca hazır 
lanır. Bütçe, ait olduğu yıldan önce, kesin he 
sap ve bilançosu da o yıldan sonra, iki ay için 
de Parti Meclisine sunulur. 

İller ve ilçeler teşkilâtının bütçeleri, bu 
teşkilât yönetim kurullarınca yapılır ve üst 
kademe yönetim kurulunun tasdiki ile tekem
mül eder. İller ve ilçeler yardımcı kollarının 
bütçeleri, bağlı bulundukları Ana Kademe Yö
netim Kurullarının tasdiki ile tekemmül eder. 

Madde 73 — İller ve İlçeler teşkilâtının 
geçen yıla ait kesin hesapları, kongrelerde ku
rulan hesap komisyonlarınca incelenir bu hu-
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susta komisyonca düzenlenen rapor Kongreye 
sunulur. 

Kes ; n hesabın Kongrece kabulü ile eski 
Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur. 

İller ve İlçeler yardımcı kollarının geçer, 
yıla ait kesin hesapları kendi kongrelerinde 
bulunan Hesap Komisyonlarınca incelenir. Bv 
hususta Komisyonca düzenlenen rapor Kong 
reye sunulur. Kesin hesabın Kongrece kabuli 
ile eski Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur. 

Kongrece kabul edilen kesin hesabın yar 
dımcı kolun bağlı bulunduğu Ana Kademeye 
sunulması zorunludur. 

Madde 74 — Partinin Merkez Teşkilâtı ile 
il ve ilçe teşkilâtının ve yardımcı kollarının 
birleşik bütçe ve kesin hesapları Siyasî Parti
ler Kanununun 79'uncu maddesi uyarınca Ku 
rultayca karara bağlanır. 

Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen 
bilanço Kurultayın onayına sunulur. 

Madde 75 — Partinin Merkez Teşkilâtı ile 
İl ve İlçe Teşkilâtının ve Yardımcı Kolların 
bir önceki takvim yılına ait gelir ve giderlerini 
gösteren Kesin Hesapları ile Bilanço her yılın 
Nisan ayı içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilir. 
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Madde 76 — Her kademe, Parti Meclisin
ce tesbit edilecek esaslara göre, gelirinden bir 
miktarını üst kademelere gönderir. 

Madde 77 — Her kademedeki teşkilâtın 
tahsilat, harcama, Parti paralarının saklanma
sı ve her çeşit malî işlemleri CHP Hesap Y ö 
netmeliği ile belirtilir. 

Madde 78 — Parti adına malî taahhütlere 
girişmek, Bankadan para çekmek, bir mal ve 
hak üzerinde tasarruf etmek veya bu husus
larda temsil yetkisi vermek için Merkezde Ge 
nel Sekreter veya Genel Sekreter İdarî Yar 
dmcısı ile Sayman Üyenin, İller ve İlçeler Ana 
Kademe ve yardımcı kollar teşkilâtında Yöne 
tim Kurulları Başkanı, bulunmadığı zamanlar
da Sekreter üye ile Sayman üyenin imzaları 
şarttır. 

Madde 79 — Malî işleri denetlemek üzere, 
Merkez Teşkilâtında en az iki, İller ve İlçeler 
Ana Kademe ve Yardımcı Kollar teşkilâtında 
birer denetçi bulunur. 

Merkez Denetçilerini Parti Meclisi kendi 
üyeleri arasından, İller ve İlçeler Ana Kademe 
ve Yardımcı Kollar Teşkilatındaki Denetçileri 
de Kongreleri bir Kurultay ve bir Kongre dev 
resi için seçerler. 
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Denetçiler, gelir ve giderleri devamlı ola
rak denetler ve sonuçlarını ilgili Yönetim Ku
rullarına bildirirler. 

Merkez Denetçileri, her Parti Meclisi top
lantısına, İ l ve İlçe Ana Kademe ve Yardımcı 
Kollar denetçileri de kendi kademe kongreleri
ne kesin hesaplarla malî işler hakkında rapor 
verirler. İl ve İlçe Denetçileri ayrıca mensup 
bulundukları Ana Kademelere bağlı Yardımcı 
Kolların malî işlerini de denetler ve rapor ve
rirler. 

Madde 80 — Parti Merkezindeki Yardım
cı Kollarla, İl ve İlçelerdeki Ana Kademeler ve 
yardımcı kollar tarafından Parti Tüzel Kişiliği 
adına bağıta girişilmesine ve yüküm yükletil-
mesine ilişkin esaslar Merkez Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bu esaslara aykırı olarak gi
rişilen bağıt ve yükümlerden Parti Tüzel Ki
şiliği sorumlu değildir. Bu takdirde sorumlu
luk bağıta girişen veya yükümü yüklenen kişi 
veya kişilere aittir. 

A L T I N C I BÖLÜM 

D İ S İ P L İ N CEZALARI 
Madde 81 — Disiplin cezalarından uyar 

ma, yazılı olarak dikkati çekmektir. Kınama, 
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Tüzük hükümlerine göre eksik işlemin kusurlu 
görülmesidir. 

Geçici çıkarma, partili üyenin bir yıl sü 
re ile ve kesin çıkarma, süresiz olarak parti
den ilgisinin kesilmesidir. 

Kınama cezasına uğrayanlar, o yıl içinde 
Yönetim Kurullarına seçilemezler. Seçilmiş i-
seler, görevlerinden çekilirler. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayanlara parti 
içinde hiçbir görev verilemez. Bunlar, Yönetim 
Kurullarına, kongrelere ve Kurultaya hiç bir 
teklifte bulunamazlar. Ancak bu hüküm ken 
dilerinin, Parti Tüzüğüne, Programına, Partinin 
diğer mevzuatına ve Parti organlarının bağ 

layıcı kararlarına uyma zorunluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

Uyarma, kınama ve geçici çıkarma cezala
rı, bu cezalara uğrayan partililerin kayıtlı bu 
lundukları üye kayıt defterlerine işlenir. İ l Y ö 
netim Kurulunca alt kademelere duyurulur. 

Kesin çıkarma cezasına uğrayanların ka 
yıtları silinir, ad ve soyadları Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından partinin bütün İl ve İlçe 
Yönetim Kurulu Başkanlıklarına bildirilir. 

Madde 82 — Disiplin cezaları, aşağıda ya
zılı hareketleri yapanlara verilir : 
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A ) Gerçeğe aykırı olarak Partice kendile
rine vazife ve yetki verilmiş gibi dav
rananlara, 

B ) Parti teşkilâtı içinde tesanüdü bozan 
lara ve yerlilik, yabancılık gibi ayrılık 
uyandıranlara, 

C ) Parti menfaatlerine uymayan muhalif 
yayınlar ve propagandalar yapanlara. 

D ) Partililerin şahısları ile uğraşanlara, 
E ) Gizli yapılması kararlaştırılan toplan 

tılardaki konuşmaları ifşa edenlere, 
F ) Parti çalışmalarında : 

1 — Partinin program ve tüzüğüne, 
2 — Kurultay kararlarına, 
3 — Yönetmelik hükümlerine ve Parti 

Meclisi ile Merkez Yönetim Kuru
lunca alınacak kararlara, 

4 — Parti Yönetim Kurulları tarafın
dan Program ve Tüzük hükümle 
rine uygun olarak verilen karar 
lara uymayanlara, 

5 — Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hü
kümleriyle verilen görevleri zama 
nmda ve tam olarak yapmayanlar 
la yetkili organlann kararlarına 
aykırı hareket edenlere; 
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G ) Bütün seçimlerde: 
1 — Partice aday gösterilen yerlerde 

bağımsız adaylığını koyanlara ve
ya kendisinin başkaları tarafından 
aday gösterilmesine göz yuman
lara. 

2 — Diğer bir partinin adaylığını ka
bul edenlere veya bunu açıkça 
reddetmeyenlere, 

3 — Parti adayları aleyhinde veya di
ğer adaylar lehinde açık veya gizli 
çalışanlara veya bu yolda yardım
da bulunanlara, 

4 — Özürü olmadığı halde seçimlere 
katılmayanlara, 

5 — Parti listesi dışında bağımsız veya 
karma liste hazırlayanlara veya bu 
listeler lehinde çalışanlara, 

6 — Parti listesinin bütünlüğü aleyhin
de çalışanlara, 

7 — Parti oy pusulaları üstünde silinti 
veya değişiklik yapanlara veya 
böyle oy pusulaları dağıtanlara, 

H ) Kongre ve T.B.M.M. Parti Grupları ve 
İ l Genel Meclisi ve Belediye Meclisi 
grupları işlemlerini ve kararlarını ve 



yapılan seçim sonuçlarını herhangi bir 
şekilde tağyir eden veya ettiren veya 
bunlara teşebbüs edenlere. 

Madde 83 — Geçici veya kesin çıkarmayı 
gerektiren hallerde disiplin cezalan verilmesi 
için Disiplin Kurullanna sevk karan almağa 
yetkili bulunan kurullar, tedbir niteliğinde ol
mak üzere Disiplin Kuruluna sevkedilen üyeyi 
Parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştıra-
bilirler. 

Madde 84 — T.B.M.M. Parti Grupları, di
siplin konusunda kanuna, Parti Tüzüğüne ve 
kendi iç yönetmeliğine bağlıdırlar. 

Madde 85 — Disiplin Kurulu kararları 
Merkez Yönetim Kurulu ile î l Yönetim Kurul
ları tarafından yerine getirilir, itiraz edilen 
karann yerine getirilmesi, ilgilinin isteği üzeri
ne Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile kesinle
şinceye kadar geriye bırakılabilir. Disiplin Ku-
rullannın çalışmaları ile ilgili olup da Siyasi 
Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğünde hükme 
bağlanmamış olan hususlar Siyasî Partiler Ka
nunu ve Parti Tüzüğündeki esaslar gözönünde 
bulundurulmak suretiyle, Yüksek Disiplin Ku
rulu tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle 
düzenlenir. 
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Madde 86 — Kesinleşen cezaların affı is
tenebilir. Af isteği, cezaya uğrayanın yazılı mü
racaatı ile olur. II Disiplin Kurulları tarafın
dan verilen uyarma, kınama ve geçici çıkarma 
cezaları, Merkez Yönetim Kurulu; kesin çıkar
ma cezası ile Yüksek Disiplin Kurulu tarafın
dan verilen her çeşit ceza da Parti Meclisi ta
rafından affedilebilir. Merkez Yönetim Kuru 
lu, af isteği hakkında karara varmazdan önce 
ilgili Yönetim Kurulunun yazılı mütalâasını 
alır. 

Parti Meclisi, af isteği hakkında karara 
varmazdan önce, ilgili Yönetim Kurulu ile 
Merkez Yönetim Kurulunun yazılı mütalâasını 
alır. 

50 nci madde gereğince Grup Disiplin Ku
rullarınca verilen disiplin cezalarında af yetkisi 
o disiplin cezasına ilişkin olarak yetkili Grup 
Disiplin Kuruluna sevk yetkisini kullanmış 
olan Grup Yönetim Kuruluna aittir. 

Bir partili T.B.M.M. üyesi, bu sıfatını son
radan kaybetmişse, hakkında yetkili Grup Di
siplin Kurulunca verilmiş disiplin cezası, Par
ti Meclisince affedilebilir. 

50 nci madde gereğince, birleşik Disiplin 
Kurullarınca verilen disiplin cezalarında af 
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yetkisi Parti Meclisine aittir; Parti Meclisi bu 
konuda karar vermeden önce ilgili Grup Yöne
tim Kurulu ile Merkez Yönetim Kurulunun 
mütalâasını alır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 87 — Partinin siyasî umdelerini 
(ilkelerini) gösteren Altı Oklu bir remzi var
dır. 

Madde 88 — Parti Tüzük ve Programında 
değişiklik yapma yetkisi Kurultayındır. 

Bu hususlara ait değişiklik teklifleri, an
cak Genel Başkan veya Parti Meclisi yahut Ku
rultay üyelerinin yirmide biri tarafından yazı
lı olarak yapılır. 

Kurultay tarafından seçilecek bir Komis
yon, bu teklifler hakkında bir rapor hazırlar. 
Kurultay bu raporu inceler. 

Madde 89 — Bu Tüzük, Programla birlik
te kül teşkil eder ve Kurultayca kabulünü 
müteakip yürürlüğe girer. 

Madde 90 — Kurultay kararı ile Parti 
fesholunduğu takdirde Partiye ait malların ne 
suretle tasfiye olunacağı bu kararda gösterilir. 
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Madde 91 — 28 Haziran 1938 tarihli ve 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 
21, 23 ve 24'üncü maddeleri hükümlerinden Si
yasî Partiler Kanunu hükümlerine aykırı ol
mayanlar. Kurultay, ana kademe kongreleri ve 
yardımcı kollar kongreleri için de uygulanır. 

Geçici Madde — 14 ncü maddenin değişik 
şekline göre kongre ve görevli seçimlerinin ne 
zaman ve nasıl yapılacağı Merkez Yönetim Ku
rulunun teklifi üzerine Parti Meclisince karar
laştırılır. ( 2 ) 

(2) 14 üncü madde kongrelerin «Yılda bir defa» yapıl
masını âmir iken, bu hüküm 18 — 21 Ekim 1968 tarihinde 
toplanan 19 uncu Kurultayca değiştirilmiş ve kongrelerin 
«ilci yılda bir defa» yapılması hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde kongrelerin yapılmasında uygunluğu sağ
lamak maksadiyle konulmuştur. 
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C.H.P. TÜZÜĞÜ 
A L F A B E T İ K FİHRİST 

A Madde 

Açıklık (Aleniyet. Kurultay ve Kongrelerde) 38 
Açık oyla seçim 41 
Adaylık aidatı 58/3 
Af 86 
Aidat 8/a 
Aidatı 17/d 
Aidat miktarı 59 
Altıok 87 
Anayasa Mahkemesine kesin hesap ve 
blânço verme 75 
Ankara (Parti Merkezi) 1 
Atatürk 1 

B 

Bağışlar 66 
Balo, eğlence, müsamere, konser, spor mü
sabakası, konferans 64 
Başkanın görevi 18/a 
Bilgi verme (görevli ve delege seçiminde) 12/A 
Bütçe ve kesin hesap 72 
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c 

82 

Cemiyetler Kanunu 91 
Çeşitli hükümler 87 
CHP'nin amacı 2 
CHP'nin ebedî başkanı 1 
CHP'nin Kurucusu 1 
Cumhuriyetçilik 1 

D 

Danışma Kurulu kurmak 36 
Defterler 16/e 
Delege belgeleri 37/1 
Delegeliğe itiraz 37/2 
Delege seçimi 12 
Denetçiler 79 
Devrimcilik 1 
Dikkat çekme 19/2 
Disiplin cezaları 46 
Disiplin cezalan 81 
Disiplin kurulları 44 
Devletçe sağlanan gelir 68 

E 

Ebedi Başkan 1 
Esaslar 1-2 

F 

Fahri Üyeler (İlçe Kongresinin) 12/B-f 
Fahri Üyeler (İl Kongresinin) 12/C-h 
Fahri Üyeler(Kurultay) 20/D 



G 
Gayrimenkul iktisabı 69 
Geçici Yönetim Kurulu 19/2 
Gelirler 58 
Gelir - gider hesabı (altı ayda bir) 71 
Gelir makbuzları 70 
Gelirden üst kademe hakkı 76 
Gençlik Kollan 36 
Genel Başkanın görev ve yetkileri 29,30 
Genel Başkan seçimi 28 
Genel Sekreterin görevi 32,34 
Genel Sekreterin seçimi 31 
Genel Sekreterlik (Müracaat ve 
haberleşme yeri) 34 
Giderler 71 
Giriş beyannamesi 16/f 
Grup Disiplin Kurulu 50 
Grup Yöneticilerinin Parti Meclisine katıl

ması 26 
Gizli oy 15/E-f 
Gizli oy 28 
Gizli oy 31 
Gizlo oyla seçim (genel) 41 
Görevden affetme 19/2 
Görevden affetme 19/1 

H 

Halkçılık 1 
Halka açık toplantılar 14 

t 

îbra 15/G 
İcranın tehiri 85 
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tlçe Kongresi 12/B 
îl Kongresi 12/C 
tiler Toplantısı 35/6 
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları 51 
İş bölümü (tl ve ilçe yönetim kurullarının) 18 
îş Bölümü (Merkez Yönetim Kurulunun) 33 
İtiraz (Affetmeye) 

K 
Kademeler arasındaki bağ 

19/3 İtiraz (Affetmeye) 

K 
Kademeler arasındaki bağ 11 
Kadın Kolları 36 
Kamu Müesseseleri 16/b 
karar yeter sayısı (genel) 40 
Karar yeter sayısı 19 
Kayıt silme 5 
Kesin hesap 73 
45 günde kongre toplama zorunlugu 19/2 
Komisyonlar (Kurultayda ve Kongrede) 39 
Kongre (Olağanüstü) 14 
Kongre Başkanı seçimi 15/B 
Kongrenin bir hafta önce bildirilmesi 14 
Kongrenin ertelenmesi 15/A 
Kongrelerin görevleri 13 
Kongrede hazır bulunabilecekler 43 
Kongrenin karar yeter sayısı 15/A 
Kongreye itiraz 15/F 

Kongreye katılamama 15/C 

Kongrelerin süreleri 12/D 

Kongrelerin üye tam sayısı 15/A 

Kongrelerin zamanı 14 

Krediler 6' 

Kurucu 1 
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Kurultay 
Kurultay (Olağanüstü) 
Kurultayın açılması 
Kurultay bağlayıcı kararları 
Kurultay fahrî üyeleri 
Kurultayın görevi 
Kurultayın gündemi 
Kurultay karar yeter sayısı 
Kurultay temenni kararlan 
Kurultayın toplanma zamanı 
Kurultay toplantı yeter sayısı 
Kurultay üye tam sayısı 
Kurultay yapılan yerde satış 

L 

Lâiklik 

Lokal işletme gelirleri 

M 

Mali işler 
Mali işler komisyonu 
Malî rapor 
Memurlar 
Milliyetçilik 
Merkez saymam 
Merkez temsilcileri 
Meslek teşekkülleri 
Merkez Yönetim Kurulu 
Mustafa Kemal Atatürk 
Mülki teşkilât esası 



N 

Nakil (kaydın nakli) ? 

O 

Olağanüstü Kurultay 22 
Olağanüstü kongre 14 

ö 
Öncelikle söz 43 
Önseçim 54 
önseçim özel aidatı 58/3 

P 

Partinin amacı 2 
Partiden ayrılma 6 
Parti binalarında eşya satışı 62 
Parti görevlisi 10 
Parti görevlisi seçimi 12/A 
Parti Meclisi 24 
Parti Meclisinde boşalma 27 
Parti Meclisinin görevi 25 
Parti Meclisine grup yöneticilerinin katılması 26 
Parti Meclisine sunulan rapor 57 
Parti Meclisinin toplantı zamanı 26 
Parti Merkezi 1 
Partiyi bağlayıcı demeç 30 
Partiye giriş 4 
Partiden istifa 6 
Partiye kayıt 4 
Partiden kayıt silme 5 
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Partiyi mahkemede temsil 
Parti Yüksek Danışma Kurulu 
Parti teşkilâtı 
Partinin temsili 
Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup
ları 
Parti Tüzel kişiliği adına bağıta 
girişilmesi 
Parti üyelerinin vazifeleri 
Pyango gelirleri 

R 

Rapor (parti çalışmaları hakkında) 

S 

Salt çokluk 

Satış (Parti bayrağı, flaması vs.) 
Satış bedelleri 
Saymanın görevi 
Seçilenlerin hükümete bildirilmesi 
Seçimlerde parti adaylarının tesbiti 
Sekreterin görevi 
Sekreter ve sayman seçimi 

T 

Taşınmaz mal iktisabı 
TBMM. Parti Grupları disiplini 
TBMMM. üyelerinin aidatı 
Teşkilâta ait müşterek esaslar 

34 
36 
9 

29 

47 

80 
8 

65 

57 

15/A-19, 
20/B, 25, 
28,31 
62 
62 
18/C 
10 
54 
18/b 
18 

69 
84 
60 
37 



Tetkikler, yayınlar ve propaganda 55 
Toplantı yeter sayısı 19 
Tutanak özeti (Kurultay ve kongre) 38 
Tüzük Komisyonu 39 
Tüzük ve programda değişiklik 88 

u 

Üyeler 
üye aidatı 
Üye olabilecekler 
Üye olamayacaklar 
Üniversite öğretim üyeleri 

Yardımcı kollarm ana kademede temsili 36 
Yardımcı kuruluşlar 36 
Yedekler (genel) 42 
Yedek 12/A 
Yönetmelik yapma 25 
Yönetmelik (Devletçe verilen yardımın teş-
kılâts, dağıtılması) 68 
Yönetmelik (Disiplin Kurullarının çalışması) 85 
Yönetmelik (Gruplar için) 48 
Yönetmelik (halka açık toplantılar) 14 
Yönetmelik (hesap) 77 
Yönetmelik (kayıt) 4 
Yönetmelik (Kongreler ve parti görevlisi se
çimi) 15/H 
Yönetmelik (önseçim) 54 
Yönetim Kurulları 16 

3 
53 
3 
3 
3 
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Yönetim Kurullarının görevleri 17 
Yönetim Kurullarının süresi 16/A 
Yürütmenin geriye bırakılması 85 
Yardımcı kuruluşlar 36 
Yönetmelik (görevli ve delege) 12/A 
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C.H.P. TÜZÜĞÜ 
T A H L İ L İ F İ H R İ S T İ 

Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM : 

Üyeler 

İKİNCİ BÖLÜM : 

— Parti Teşkilâtı 
— Parti Görevlisi, Delege Se

çimi ve Kongreler 
— Yönetim Kurulları 
— Yönetim Kurullarının Gö 

revi 
— Kurultay 
— Parti Meclisi 
— Genel Başkan 
— Merkez Yönetim Kurulu 
— Teşkilâta ait müşterek e-

saslar 
— Disiplin Kurulları 

Madde Sahile 

1 — 2 3 

3 — 8 5 — 10 

9 — 12 11 — 14 

12 — 15 15 — 25 
16 25 — 26 

17 — 19 26 — 30 
20 — 23 30 — 34 
24 — 27 34 — 36 
28 — 30 36 — 37 
31 — 35 37 — 41 

37 — 43 42 — 45 
44 — 46 45 — 50 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 

— Partinin TBMM. Grupları 47 — 50 51 — 56 
— İl Genel Meclisi ve Bele

diye Meclisi Grupları 51 — 53 56 — 57 
— Seçimlerde Parti adayları

nın tesbiti 54 — 55 57 — 60 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 

— Tetkikler, yayınlar, propa
ganda 55 — 57 60 — 62 

BEŞİNCt BÖLÜM : 

— Mali işler, gelirler - gelir 
kaynaklan 58 — 59 62 — 65 

— TBMM. Üyelerinin aidatı 60 — 61 65 — 66 
— Satış Bedelleri 62 66 
— Lokal İşletme gelirleri 63 66 
— Balo, eğlence, müsamere, 

konser, spor müsabakası, 
konferans gibi faaliyetler 
gelirleri 64 67 

— Piyango gelirleri 65 67 
— Bağışlar 66 67 
— Krediler 67 68 
— Devletçe sağlanan gelir 68 68 

— Taşınmaz mal iktisabı 69 • 68 
— Gelir makbuzları 70 68 — 69 
— Giderler 71 69 
— Bütçe ve kesin hesap 72 — 80 70 — 73 
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ALTINCI BÖLÜM : 

— Disiplin cezaları 

YEDİNCİ BÖLÜM : 
— Çeşitli hükümler 
— Geçici madde 
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